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Zápis se uskuteční na obou ško-
lách ve stejném termínu:  ve středu 
16. 1. 2013 od 13.30 do 17.00 ho-
din a ve čtvrtek 17. 1. 2013 od 13.30 
do 15.00 hodin.

Náhradní termín zápisu je stano-
ven pro ZŠ B. Hrozného na středu 
23. 1. 2012 od 13.30 do 15.00 hodin
a pro ZŠ J. A. Komenského na úterý 
29. 1. 2012 od 13.30 do 15.00 ho-
din. V případě, že se nebudete moci 
zúčastnit řádného termínu, je nutné 
se objednat na termín náhradní na 
níže uvedených kontaktních tele-
fonních číslech.

Co je zapotřebí vzít s sebou?
1. Rodný list dítěte.
2. Kartičku zdravotní pojišťovny, 
 u níž je dítě registrováno.
3. Platný osobní doklad zákonného
 zástupce (občanský průkaz, 
 u cizinců pas).
4. Potvrzení o trvalém pobytu dítěte 
 v Lysé nad Labem nebo v některé 
 z tzv. spádových obcí, pokud ne-
 ní dítě zapsáno v osobním dokla-
 du zákonného zástupce, který má
 trvalý pobyt ve výše uvedených 
 obcích.
5. V případě, že došlo na základě 
 soudního rozhodnutí ke změnám 
 v osobách zákonných zástupců
 dítěte, je třeba tuto skutečnost 
 doložit (nejlépe kopií rozsudku 
 příslušného soudu). Tento krok 
 je nezbytný i tehdy, pokud je 
 např. jeden z biologických rodičů 
 dítěte omezován při výkonu 
 svých práv. I v takovém případě
 je nutné tuto skutečnost doložit 
 kopií soudního rozhodnutí. Tyto 
 dokumenty jsou považovány zá-
 sadně za důvěrné.

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2013/14
na ZŠ Bedřicha Hrozného a ZŠ J. A. Komenského v Lysé nad Labem

Jak zápis probíhá?
Zápis do 1. třídy není zkouška. 

Smyslem zápisu je posoudit školní 
zralost dítěte. Součástí zápisu bývá 
rozhovor s učitelem, přeříkání bás-
ničky, kresba, otázky ze všeobecné-
ho přehledu např. znalost barev, ge-
ometrických tvarů, písmen. Zkouší 
se, zda dítě zná svoje jméno, adresu a 
věk. Děti obcházejí různá stanoviště 
po škole, plní určité úkoly a nakonec 
odcházejí s drobným dárkem.

Co důležitého byste měli vědět?
Zápis do školy upravuje § 36 tzv. 

školského zákona č. 561/2004 Sb. 
Vzhledem k povinné školní docház-
ce je nutné zapsat do školy všech-
ny děti, které dovršily nebo dovrší 
k 31. 8. příslušného roku šesti let 
věku.

Odklady povinné školní docház-
ky upravuje § 37 téhož zákona. 
Případné odklady se řeší až po ab-
solvování zápisu na základě žádos-
ti rodičů, která musí být doložena 
doporučujícím posouzením pří-
slušného školského poradenského 
zařízení a odborného lékaře nebo 
klinického psychologa. Odklad 
musí být rozhodnut do 31. května. 
Pokud ředitelka školy rozhodne 
o odkladu povinné školní docház-
ky, doporučí zároveň zákonnému 
zástupci dítěte vzdělávání dítěte 
v přípravné třídě základní školy 
nebo v posledním ročníku mateřské 
školy, pokud lze předpokládat, že 
toto vzdělávání vyrovná vývoj dítěte.
Místo povinné školní docházky 
upravuje § 36 školského zákona. 
Školu pro zápis si můžete vybrat 
podle svého uvážení. Cílem obecně 
závazné vyhlášky č. 4/2011, o sta-

Vážení spoluobčané,
již více než tisíckrát odložili lidé 

všechny starosti všedních dnů, aby 
společně oslavili Vánoce, které se 
jim staly symbolem pohody a míru. 
Statisíce pestře a tradičně ozdobe-
ných stromečků se rozzářily a je-
jich lesk padá do tváří naplněných 
radostí.

Stojíme na prahu roku 2013 plni 
očekávání, co nám ten nový rok 
přinese, jaký asi bude? Pamatujme, 
že můžeme mít tisíce přání, tužeb
 a snů, ale jen štěstí, zdraví, láska 
a přátelství dává smysl našim dnům.

Děkuji Vám za všechno dobré, co 
jste v uplynulém roce vykonali, za 
projevenou důvěru a dobrou spo-
lupráci. Do nového roku Vám přeji 
pevné zdraví, mnoho štěstí, lásky 
a rodinné pohody, osobních i pracov-
ních úspěchů. 

A co nás čeká v příštím roce? Nej-
větší investiční akcí v příštím roce 
bude rekonstrukce školního hřiště 
u školy  J. A. Komenského. V rámci 
této rekonstrukce budou současné 
povrchy nahrazeny povrchy umě-
lými. Budou vybudována tři nová 
víceúčelová hřiště. Dojde k oplocení 

celého areálu. Budou  nově zříze-
ny technické sektory a zázemí pro 
správce. Další významnou investič-
ní akcí je vybudování komunikace 
v Lomu. V rámci tohoto projektu 
dojde k vybudování asfaltové ko-
munikace, která v této ulici zcela 
chybí. Již delší dobu město vnímá 
neuspokojivý stav čekárny chirur-

gické ambulance. Jedná se o velice 
stísněný prostor, který si zaslouží 
rozšíření, proto dojde v příštím roce 
k úpravám čekárny tak, aby posky-
tovala větší komfort pacientům. 
V roce 2012 končí distribuce fi lmů 
na klasických páskách. Město chce 
i nadále zachovat promítání v kině. 
Z tohoto důvodu je zapotřebí za-

koupit novou promítací techniku, 
která umožní promítaní digitálních 
fi lmů. V tomto roce bylo dokončeno 
nové  ozvučení. Příští rok plánuje-
me přechod na digitální promítání. 
Samozřejmě, že jsou naplánovány
 i další menší investiční akce.

  Mgr. Jiří Havelka
starosta města

Novoroční přání

novení spádových obvodů základ-
ních škol města Lysá nad Labem je 
zajistit místo vzdělávání pro každé 
dítě v rámci příslušné obce a jejího 
spádového obvodu. 

Jaká jsou kritéria?
1. Trvalý pobyt dítěte v katastru 
 města Lysá nad Labem včetně 
 Litole, Dvorců a Byšiček.
2. Trvalý pobyt dítěte v některé z tzv. 
 spádových obcí, tedy v Ostré, 
 Stratově a Staré Lysé.

V ostatních případech bude dítě 
zapsáno pouze tehdy, pokud nebu-
de naplněna kapacita 1. tříd školy 
žáky uvedenými podle bodu 1 a 2.

Pokud bude převýšena na ně-

které ze škol kapacita počtu dětí 
přijatých do dvou 1. tříd s nejvyšším 
počtem žáků 30, tedy 60 žáků pro 
rok 2013/14, bude platit vyhláška 
č. 4/2011 o stanovení spádových 
obvodů základních škol města Lysá 
n. L. 

Kontaktní adresy
ZŠ B. Hrozného
ředitelka PaedDr. Irena Jarešová, 
tel.: 325 551 088; 
e-mail: reditel@zsbhrozneho.cz

ZŠ J. A. Komenského
ředitelka Mgr. Marie Nováková,
tel.: 325 551 220,
e-mail: reditelka@zsjaklysa.cz

Cirkus - exotická zvířata, artisté, 
ale i život plný nepohodlí a perné 
dřiny, na druhé straně však svobo-
dy a romantiky - o tom všem nás 
přesvědčí výstava fotografi í Ná-
rodního cirkusu Jo-Joo, který svým 
objektivem zachytil Gejza Bajerle. 
Zahájení výstavy proběhne v pon-

dělí 7. ledna 2013 od 17.00 hod. 
v prostorách městské knihovny, 
a to nejen za přítomnosti autora fo-
tografi í, ale i členů cirkusové rodi-
ny. Těšit se můžete i na velké zvíře-
cí překvapení. Výstava v knihovně 
potrvá do 4. února.

Městská knihovna

Cirkus - poslední 
romantika na světě

Město Lysá nad Labem, Městská knihovna Lysá nad Labem,
Spolek pro rozvoj města Lysá nad Labem 

a Farní charita Lysá nad Labem
Vás srdečně zvou na

PROGRAM:
13.00 
zahájení stánkového
prodeje, produkty 
z domácí zabíjačky
14.00 
ofi ciální zahájení 
s hasičskou dechovkou
14.30
průvod masek
15.00
Šáteček - taneční 
vystoupení dětského 
souboru
15.15
odpoledne s klauny
16.00
vyhlášení nejpěknější masky

TŘÍKRÁLOVÁ
SBÍRKA

v Lysé nad Labem
proběhne 6. 1. 2013 

u kostela sv. Jana Křtitele
od 9.00 do 11.00 hodin.
Přijďte a přispěte lidem v nouzi. 

Úspěšný rok 2013
přeje čtenářům Listů 

redakce
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9. února 2013 od 13 hodin
na Husově náměstí
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Členové komise: 
Mgr. Jana Bajerová, Ing. Stanislav Svoboda, Dis Veronika Pajerová
 
kategorie MŠ
1.místo:    MŠ  Dráček - andělská školka
2. místo:   MŠ  Ostrá - velká zlatá dřevěná kometa
3.místo:    MŠ  Mašinka - barevná školka 
kategorie  ZŠ  
1. místo:  ZŠ J.A.Komenského; 2. oddělení družina - barevný kapr
2. místo:  ZŠ Litol - andělská škola
3. místo:  ZŠ B.Hrozného - zlatá polystyrenová  kometa  
kategorie jednotlivci:
1. místo:  Toník Kadrmas - ovocný anděl  
2. místo:  Fajn Klub  Lysá - velká bílá svítící koule
3. místo:  Tadeáš Snížek - andílek v domku 
 
Všem zúčastněným mnohokrát děkujeme, nám všem bude odměnou 
nádherně a hlavně originálně ozdobený strom na Husově náměstí.
Rozhodování komise bylo velmi složité, ale bohužel nemohou vyhrát 
všichni. 
Všechny výrobky byly nádherné a mnohokrát vám děkuji za snahu 
a čas, který jste tomu věnovali.

Martina Havelková,  organizátor soutěže

První prosincová sobota byla již 
tradičně v Lysé nad Labem ve zna-
mení rozsvícení vánočního stromu 
a začátku Adventu.  Proti jiným 
městům máme tu výhodu, že náš  
strom je stále stejný, zakořeněný 
na náměstí a každý rok o něco vyš-
ší. Ještě štěstí, že má pan Václav 
Bílek, správce našeho městského 
osvětlení, vysokou plošinu a že ho 
naše stále rostoucí organizační 
požadavky nedokáží „vykolejit“. 
Krásných ozdobiček vyrobených 
v rámci soutěže paní Havelkové 
bylo tolik, že musel se zdobením za-
čít již o den dříve.

I letos se během programu zapl-
nilo návštěvníky celé náměstí. Té-
měř 200 účinkujících dětí přilákalo 
rodiče a další rodinné příslušníky, 
stejně jako milovníky tradičního 
„svařáku“, zabijačkových produk-
tů, vánočních koled a stánků s dár-
kovými předměty. Největší obdiv 
sklidil krásný vyřezávaný betlém 
spolu s živými zvířátky. Ta byla spo-
lu s poníky stále v obležení dětí a ti 
nejodvážnější viděli dokonce roz-
svícené náměstí z hřbetu velblouda, 
který se po celé odpoledne prodíral 
mezi přihlížejícími diváky.

Program zahájila a také zakon-
čila vánočními koledami Hasičská 
dechovka pod vedením ing. Jiřího 
Fišera. V dalším programu vystou-
pily děti ze všech lyských mateř-
ských škol, ZUŠ a z pěveckého sbo-
ru paní Lenky Kremlíkové. Slovem 
provázel tajemník města, Ing Miloš 
Dvořák, který jako člen rady Spolku 
rodáků pomohl při organizaci sbír-
ky na Domov Na Zámku. Symbo-
lický šek na 12.317,-Kč byl předán 
na závěr programu do rukou ředi-
tele Mgr. Jiřího Hendricha. Byly to 
peníze, které věnovali lidé s dobrým 
srdcem v LINDE + WIEMANN 
a návštěvníci Adventu. Všem za to 
patří velký dík! A Vám, obyvatelům 
Domova Na Zámku přejeme, ať 
Vám přinesou radost při sledování 
vánočních pořadů na nové televizi, 
která prý bude za tyto fi nanční pro-
středky zakoupena.

Již dlouho jsem neměla jako 
pořadatel z akce takovou radost. 
Z pódia, kde jsme účinkujícím dě-
tem předávaly adventní čokoládo-
vé kalendáře, bylo na osvícených 
tvářích návštěvníků vidět, že jsou v 
pohodě, že se dobře baví a že se umí 

dokonce mile usmívat! A to neje-
nom děti. My dospělí v tom každo-
denním shonu na ten úsměv a dob-
ré slovo mnohdy zapomínáme. A to 
je velká škoda, vždyť nic nestojí a při 
tom udělají tolik radosti.

Většinou končíme naše příspěv-
ky obecným poděkováním všem, 
kteří se na akci podíleli a bojíme se 
začít s vyjmenováváním, abychom 
na někoho nezapomněli. Já se o to 
při této příležitosti pokusím, pro-
tože si to za ty roky spolupráce za-
slouží. Nejprve bych začala u fi rmy 
Šimon a Kolman – vstřícné vedení, 
dokonce ve službách božích ( jako 
Mikuláš ) a šikovní disponenti spo-
lu s ochotnými a pracovitými řidiči 
přivezou a odvezou vše potřebné. 
Pak nastoupí silný a obětavý tým 
dobrovolných hasičů, aby pomohl 
rozmístit stánky a těžké koše, po ce-
lou dobu akce hlídal, abychom nic 
nezapálili a zase nám vše pomohli 
odstěhovat zpátky. A k tomu se ještě 
někteří z nich dali do služeb „pek-
la“a straší zlobivé děti. „Přírodní“ 
podium před KB bylo vytvořeno 
díky sponzorství fi rmy LINDE + 
WIEMANN. Pozadí podia nám 
již kolikátý rok zdarma poskytuje 
fi rma Area Faber, pan arch.Václav 
Hejna a  šikovnýma rukama  dozdo-
buje pí Jana Jakubalová, mnohdy 
i s týmem svých aranžérek. Dva vá-
noční stromečky věnuje každoroč-
ně Ing. Červinka - Školky Montano 
z Přerova nad Labem. Materiál včas 
připraví p. David Kolářský, zámec-
ký zahradník a letos z vlastních 
zdrojů vypomohla i pí Bílková. Na 
vyzdobeném podiu za ozvučení 
p. Huka pak prezentují učitelky 

se svými malými ratolestmi plody 
své práce. A že je to stojí každý rok 
hodně času a inspirace, tomu věřte. 
O oheň v koších se starají lyští skau-
tíci pod vedením pana Horčičky.  
Čertíky máme hasičské, Mikuláše 
kolmaňáckého ( letos zastupujícího 
z úřadu ) a andělé k nám jezdí až od 
Brna. Takového již „odrostlého“, 
vousatého s roztomilým bříškem 
hned tak nikde nepotkáte. Protože 
vlastníme pouze jeden oblek anděla 
a jako hodným Lysákům nám nebe 
posílá andělů více, půjčuje nám pro 
ně oblečky paní Labutová. V košíč-
ku roznášeli drobné sladkosti, které 
nám pro tyto účely nadělila spon-
zorsky paní Snížková. Jak jsem již 
výše napsala, je nejdůležitější oso-
bou Václav Bílek – ten zodpovídá 
za to, aby se strom v určitou dobu 

rozsvítil. Bez propagace Městské 
knihovny, Listů, Nymburského de-
níku, Manoly a fi nanční podpory 
města by se akce nekonala.

Pan místostarosta z partnerské 
Břeclavi, Ing. Luboš Krátký, který 
se letos na náš Advent přijel podí-
vat, našel v Lysé spoustu inspirace, 
vše nafotil a nechtěl ani věřit, že 
se za tak málo peněz dá udělat to-
lik muziky…   A o tu „muziku“ se 
postaral letos stejně jako v letech 
předchozích tým Spolku rodáků 
a jejich přátel, který v sobotu od 
rána od 8.00 do večera do 20.00 
hodin akci připravoval, režíroval 
a likvidoval. Jestli se Vám akce líbi-
la, je spokojenost Vás, návštěvníků 
lyského Adventu, tou největší od-
měnou.

Dana Papáčková

Zase je tu čas vánoční….
do 6.1.
Vánoční ozdoba a dekorace
výstava v Muzeu B. Hrozného
www.polabskemuzeum.cz

1.12.2012 – 20.1.2013
Výstava obrazů a fotogra ií 
J. Šmeralové,
Výstava stříbrných šperků 
M. Novákové
Městské muzeum Čelákovice

5.1. od 10.00 hodin
Poutní mše svatá
v zámecké kapli sv. Tří králů

6.1.od 9.00 od 11.00 hodin
Tříkrálová sbírka
u kostela sv. Jana Křtitele v Lysé 
n. L.
www.trikralovasbirka.cz

7.1. – 4.2.
Cirkus je poslední roman-
tika
na světě
výstava fotogra ií Gejzy Bajer-
leho
v Městské knihovně 
www.knihovnalysa.cz

8.1. od 16.30 hodin
Zámek v Lysé nad Labem
přednáška PaedDr. M. Kořínkové
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

9.1. od 7.45 do 11.25 hodin
Den otevřených dveří 
v ZŠ B. Hrozného Lysá n. L.
www.zsbhrozneho.cz

9.1. od 7.45 do 11.25 hodin
Den otevřených dveří
v ZŠ J. A. Komenského Lysá n. L.
www.zsjaklysa.cz

9.1. od 16.30 hodin
Kurz drátování
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

11.1 – 13.1.
Náš chovatel 2013
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

14.1. od 10.00 do 16.00 hodin
Den otevřených dveří na OA

Kulturní kalendář        1 / 2013

Obchodní akademie Lysá n. L.
www.oalysa.cz

15.1. od 17.30 hodin
Bohumil Hrabal 
a Lysá nad Labem v jeho 
tvorbě
přednáška v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

16.1. – 17.1. od 13.30 hodin
Zápis dětí do 1. tříd ZŠ
v ZŠ B. Hrozného
v ZŠ J. A. Komenského
www.zsbhrozneho.cz
www.zsjaklysa.cz

19.1. od 20.00 hodin
Alea Trio
koncert v kině na Husově 
náměstí
www.kinolysa.cz

23.1. od 16.30 hodin
Kurz drátování
v Městské knihovně 
www.knihovnalysa.cz

23.1. od 19.00 hodin
Montessori doma 
a Montessori pro nejmenší
přednáška ve Fajn klubu
www.klubfajn.estranky.cz

25.1. od 20.00 hodin
Reprezentační ples
Kulturní dům Čelákovice
www.tskdynamik.cz

25.1. od 20.00 hodin
Travesti Kočky
v kině na Husově náměstí
www.kinolysa.cz

26.1. od 15.00 hodin
Co přinese novela zákona 
o sociálně právní ochraně 
dětí?
Mateřské centrum Čelákovice

26.1. od 19.30 hodin
VI. Reprezentační ples
Výstaviště Lysá nad Labem
www.tkdlysa.estranky.cz

9.2. od 13.00 hodin
Masopustní rej
na Husově náměstí
www.knihovnalysa.cz

VÁNOČNÍ  OZDOBA 
– výsledky soutěže

Mateřská škola Čtyřlístek 
v Brandlově ulici začala v září 
tohoto roku úplně novou kapi-
tolu své historie. V prvé řadě byl 
otevřen nově postavený pavilon 
mateřské školy. V něm vznikly 
dvě moderní třídy pro předškolá-
ky a Čtyřlístek se svou kapacitou 
150 dětí stal největší mateřskou 
školou v Lysé nad Labem. Další 
podstatnou změnou bylo zvolení 
nového vedení školy a doplnění 
pedagogického sboru o 5 nových 
tváří. Bylo tedy nad míru jasné, 
že v letošním školním roce se 
můžeme těšit na spoustu milých 
překvapení.

A první takové přišlo již na 
sklonku podzimu. 30. listopadu 
se v MŠ Čtyřlístek konala Vánoč-
ní slavnost. Naprosto netradičně 
se děti, rodiče a paní učitelky roz-
hodli oslavit Advent na zahradě 
mateřské školy. Rodiče bedlivě 

Advent v MŠ Čtyřlístek
sledovali vystoupení svých rato-
lestí a děti byly naprosto úžasné. 
Zpívaly, tancovaly a recitovaly 
s obrovským nadšením. Od-
měnou jim pak bylo slavnostní 
rozsvícení vánočního stromu na 
školní zahradě. Oslavu doprová-
zel i Vánoční jarmark, kde se za 
zcela nová platidla „Čtyřlístky“ 
prodávaly výrobky dětí a jejich 
dospělých pomocníků. A komu 
by snad byla zima, pro toho byl 
připraven horký čaj nebo punč. 
A pro všechny ostatní něco dob-
rého na zoubek. 

I přes nepřízeň počasí byla Vá-
noční slavnost hezkým začátkem 
adventních svátků a tak si určitě 
stejně jako letos „zdraví, štěstí 
a lásku napořád“ rádi popřejeme 
na zahradě i příští rok.

Za kolektiv učitelek 
MŠ Čtyřlístek

Jitka Churáčková, Dis.

Podrobnější informace o akcích se dozvíte na webových stránkách organizátorů.
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Na nebezpečná a exponova-
ná místa v majetku ostatních 
osob bude možno si vyzved-
nout posypový materiál na 
firmě .A.S.A., Čapkova 598, 
Lysá nad Labem. Jedná se 
o směs soli a písku v poměru 1:3 

Posypový materiál
pro zimní období

(v dávce 4 kg na osobu / nemo-
vitost). 

K vyzvednutí na fi rmě .A.S.A. 
- pracovní den v době od 8.00 do 
10.00 hodin (mimo tyto hodiny po 
dohodě na tel.: 602 146 573).

Ivana Koštířová, obor SMI

Zajímá Vás, co se plánuje 
a děje ve městě?
Pro Vaše otázky je připravena rubrika - 

Zeptali jsme se...
Na Vaše dotazy budou odpovídat kompetentní zastupitelé 

města Lysá nad Labem. Své dotazy posílejte do redakce Listů 
(kontakt je v tiráži na poslední straně) nebo vhoďte do poštovní 

schránky v přízemí MěÚ vedle dveří do knihovny.

Těšíme se na Vaše zajímavé otázky. 

DOPORUČENÝ POSTUP PRO OBČANY, 
PŘI ZRANĚNÍ PÁDEM NA CHODNÍKU 

V ZIMNÍM OBDOBÍ

1. zdokumentování přesného místa úrazu a aktuálního počasí, 
 příp. zraněné části těla, fotodokumentace, čestná prohlášení 
 případných svědků úrazu,

2. oznámení nehody na Městské policii Lysá n. L., kde jsou 
 k dispozici formuláře k vyplnění (Žádost o uplatnění  nároku 
 na náhradu škody a Oznámení škodní události – též ke staže-
 ní na stránkách města),

3. doklad o lékařském ošetření či hospitalizaci,
4. případně další dokumentace, kterou si pojišťovna vyžádá 

 (posudek o bolestném, potvrzení zaměstnavatele o ušlé mzdě),
5. v případě vážných úrazů se předpokládá, že občan či svědci 

 volají záchrannou službu, městskou policii, popř. státní policii.
Město Lysá n. L.

22. jednání rady města se kona-
lo 20. 11. 2012. Přizvanými hosty 
byli zástupci společnosti STAND-
BY, kteří pro operátora T-Mobile 
připravují záměr na umístění antén-
ního systému na komínovém tělese 
u ZŠ Komenského. Další program 
o 42 bodech byl rozdělen takto: po-
zemkové záležitosti – 8 bodů, věcná 
břemena – 3, nájmy bytů – 6, nájmy 
nebytových prostor – 3, úpravy roz-
počtu a hospodaření – 4, zprávy z 
komisí a výborů – 5. V ostatních 
bodech rada města projednala 
mandátní smlouvu k zajištění do-
pravní obslužnosti na Nymbursku. 
Schválila vítěze elektronické aukce 
na dodavatele elektrické energie 
pro město pro rok 2013. Vítězem 
se stala fi rma Centropol z Ústí nad 
Labem. Přínosem je snížení ceny 
o 41 tis. Kč za rok, náklady na aukci 
jsou 18 tis. Kč.  

Od roku 2013 je účinná směr-
nice EU o energetické náročnosti 
budov, podle níž budou muset být 
budovy v majetku města označeny 
energetickými štítky. To znamená 
další fi nanční nároky na zajištění 
posudků.

Rada města schválila příspěvek 
500 Kč z Charitativního fondu na 
slavnostní setkání dárců krve, kte-
ré organizuje Český červený kříž 
Mělník.  Rada udělila souhlas se 
začleněním území města do při-
pravované místní akční skupiny 
(MAS – informace podána v Lis-
tech 12/2012), konečné stanovisko 
ke vzniku MAS bude projednáno 
na listopadovém zastupitelstvu. 
Rada projednala postup prací při 
revitalizaci centra města a souvise-
jící náklady. Změnové listy budou 
předloženy rovněž zastupitelstvu 

Krátce z radnice
na vědomí. Rada se seznámila se 
stanoviskem provozovatele vodo-
vodu a kanalizace ve městě, fi rmy 
Stavokomplet, ke koncepci kana-
lizace v lokalitě Na Vysoké mezi. 
Rada vyslovila souhlas s navrženou 
variantou a se změnou regulačního 
plánu. Náklady na změnu plánu 
uhradí Družstvo Na Vysoké mezi, 
tj. žadatel. V souvislosti s pokra-
čující výstavbou projektu Zåhrada 
bude investor, fi rma MS develo-
pment, požádána o výstavbu pře-
chodu pro chodce v Jedličkově ulici, 
poblíž penzionu Réva. V posledním 
bodu ke schválení rada projednala 
program nadcházejícího zasedání 
zastupitelstva města.

8. zasedání zastupitelstva měs-
ta se konalo dne 28. 11. 2012. 
V úvodu se zastupitelé shodli na 
omezení délky zasedání do 24.00 
hodin. Program o 34 bodech se ne-
podařilo projednat celý, devět bodů 
zbylo na prosinec. Předřazená dis-
kuse k obecním záležitostem byla 
věnována rozdělení peněz, které 
město dostává z hazardních her, tj. 
z provozu hracích automatů. Pan 
starosta vysvětlil postup při rozdě-
lování prostředků. V dalším bodu 
přítomné ředitelky ze 2 mateřských 
škol apelovaly na zastupitele, aby 
při přípravě rozpočtu na rok 2013 
projevili vstřícnost vůči dětem 
a potřebám MŠ. Třetí předřazený 
bod se týkal měření rychlosti vozidel 
a způsobu, jakým strážníci městské 
policie rychlost měří.

Po bodech, věnovaných pozem-
kovým a bytovým záležitostem 
a věcným břemenům, se skoro ho-
dinu projednávaly úpravy rozpočtu 
na rok 2012 a hospodaření města 
do konce října. Dále zastupitelstvo 

schválilo technický návrh obecně 
závazné vyhlášky (OZV), podle níž 
bude od ledna 2013 vybírán po-
platek „za odpad“. Konečná výše 
poplatku bude schválena na prosin-
covém zastupitelstvu.

Obsáhlá diskuse se rozvinula 
kolem návrhu na doplnění OZV, 
podle které jsou udělována městská 
vyznamenání. Návrh na tzv. lustro-
vání nebyl schválen. V bodu o do-
pravní obslužnosti na Nymbursku 
obdržel úkol pan starosta, který je 
pověřen jednáním, aby výše pří-
spěvku na jednoho občana nepře-
sáhla částku 100 Kč/rok. Poslední 
hodina programu byla věnována 
návrhům, jakou podobu by měl mít 
zápis ze zasedání zastupitelstva, 
doplněný o audiozáznam, případně 
kompletní videozáznam.  

23. jednání rady města se kona-
lo 4. 12. 2012 a bylo předposlední 
v roce 2012. Program se skládal ze 
33 bodů v členění: nájmy bytů – 10, 
přidělení bytu v DPS – 1, nájmy ne-
bytových prostor – 3, pozemkové 
záležitosti – 1 bod, věcná břeme-
na – 1, úpravy rozpočtu – 1, zprávy 
z komisí a výborů – 2. Během 
programu rada jednala s ředitel-
kou Úřadu práce Nymburk paní 
Ing. Průchovou, která přednesla zá-
měr na přesun pracovišť ÚP z Lysé 
do Milovic do rekonstruované bu-
dovy úřadu. V Lysé by zůstala pouze 
1 kancelář v budově MěÚ. O době 
a rozsahu služeb bude dále jednat 
p. starosta s paní ředitelkou. Dru-
hým přizvaným hostem byl p. Skála, 
provozovatel restaurace a baru Man-
go na Husově náměstí, se žádostí 
o povolení non-stop provozu. K bodu 
byl přizván ředitel MěP pan Bc. Při-
byl. Žádosti rada města nevyhověla.

Bodem, který bude zajímat kaž-
dého obyvatele města, bylo stano-
vení ceny vodného a stočného na 
rok 2013. Byly předloženy tři vari-
anty s různým procentem nárůstu 
ceny. Po diskusi rada zvolila tu nej-
mírnější variantu s růstem 5,5%: 
celková cena za vodné a stočné činí 
68,85 Kč/m3. Ve srovnání s okolní-
mi městy vychází cena na přijatelné 
úrovni.

Rada projednala zprávu, která 
hodnotila práci současného provo-
zovatele parkovacího systému bě-
hem výstav. Tým pana M. Hlavičky 
se osvědčil, po letech se důsledným 
vybíráním parkovného „rozhoupa-
la“ i řada občanů města a zakoupi-
la roční parkovací karty po 50 Kč. 
Úspěšnost systému potvrzují i zkuše-
nosti městské policie. Pro rok 2013 
bude zveřejněn záměr na zajištění 
organizace parkování za podmínek, 
které odrážejí ekonomickou realitu.

První den roku 2013 bude přiví-
tán ohňostrojem. Na veřejnou za-
kázku dorazily tři nabídky, vítězem 
se stal Pavel Céza. Podmínkou je, 
že náklady budou hrazeny z fi nanč-
ních darů. 

Rada města vzala na vědomí dvě 
informativní zprávy – o výstavbě 
domova důchodců v Lysé nad La-
bem a o končící revitalizaci histo-
rického centra města. Obě zprávy 
budou na programu prosincového 
zastupitelstva. Předposledním bo-
dem bylo schválení termínů jed-
nání rady a zastupitelstva města 
v I. pololetí 2013. Posledním bo-
dem byla rezignace paní Boženy 
Bacílkové na členství v Osadním 
výboru Dvorce.

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá n. L.

Volby prezidenta České republiky
Vážení spoluobčané, ve dnech 

11. a 12. ledna letošního roku pro-
běhne první přímá volba preziden-
ta České republiky, a proto si Vám 
dovoluji podat následující základní 
informace.

Právo volit má státní občan České 
republiky, který alespoň druhý den 
voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve 
druhém kole může volit i občan, kte-
rý alespoň druhý den konání druhé-
ho kola volby prezidenta dosáhl věku 
18 let. Překážkami v právu volit jsou 
zákonem stanovené omezení osobní 
svobody z důvodu ochrany zdraví 
lidí (karanténa) nebo zbavení způso-
bilosti k právním úkonům.  

Hlasování v našem městě pro-
běhne ve stálých volebních okrscích. 
Tradičně bude zřízeno 9 volebních 
okrsků, do kterých jsou voliči zařaze-
ni podle místa trvalého bydliště.

l.  OVK Hasičská zbrojnice Byšičky,
2. OVK Hasičská zbrojnice Dvorce,
3. OVK MŠ Čtyřlístek,
4. OVK MŠ Pampeliška,
5. OVK MŠ Pampeliška,
6. OVK Svatební obřadní síň,
7. OVK Hasičská zbrojnice,
8. OVK Hasičská zbrojnice,
9. OVK ZŠ T. G. Masaryka

Voliči budou o době a místě koná-
ní voleb ve městě informováni ozná-
mením starosty města nejpozději 
15 dnů přede dnem voleb.

Volební místnosti se otevírají 
v pátek 11. 1. 2013 ve 14.00 hodin 
a zavírají ve 22.00 hodin a v sobotu 

12. 1. 2013 se otevírají v 8.00 hodin 
a uzavírají se ve 14.00 hodin. 

Hlasovací lístky pro volbu prezi-
denta budou všem voličům dodány 
nejpozději 3 dny před dnem voleb, 
a v den voleb budou k dispozici i u 
všech okrskových komisí. 

Každý zaregistrovaný kandidát 
je uveden na samostatném hlasova-
cím lístku označeném vylosovaným 
číslem kandidáta. U kandidáta bude 
uvedeno jeho jméno, příjmení, po-
hlaví, věk ke druhému dni volby pre-
zidenta, zaměstnání nebo povolání, 
popřípadě akademický nebo jiný ti-
tul, obec, kde je přihlášen k trvalému 
pobytu, a jeho příslušnost k politické 
straně nebo politickému hnutí nebo 
údaje, že kandidát je bez politické 
příslušnosti. Dále bude uvedeno, zda 
jde o kandidáta navrženého navrhu-
jícími poslanci nebo navrhujícími se-
nátory anebo navrhujícím občanem. 
Hlasovací lístky budou vytištěny pís-
mem téhož druhu a stejné velikosti, 
na papíru téže barvy a jakosti a týchž 
rozměrů a opatřeny otiskem úřední-
ho razítka Ministerstva vnitra.

Volič hlasuje osobně po prokázání 
své totožnosti a státního občanství 
České republiky platným občan-
ským průkazem nebo platným ces-
tovním, diplomatickým nebo služeb-
ním pasem České republiky anebo 
cestovním průkazem.

Po obdržení úřední obálky, popří-
padě nových sad hlasovacích lístků, 
vstoupí volič do prostoru určeného 
pro vložení hlasovacího lístku do 
úřední obálky. V tomto prostoru vlo-

ží do úřední obálky l hlasovací lístek. 
Hlasovací lístek se nijak neupravuje.

Po opuštění prostoru určeného 
pro vložení hlasovacího lístku do 
úřední obálky vloží volič úřední 
obálku s 1 hlasovacím lístkem před 
okrskovou volební komisí do volební 
schránky.  

Volič může požádat ze závažných, 
zejména zdravotních důvodů, měst-
ský úřad a ve dnech voleb okrsko-
vou volební komisi o to, aby mohl 
hlasovat mimo volební místnost. 
V takovém případě okrsková volební 
komise vyšle k voliči dva své členy 
s přenosnou volební schránkou, 
úředními obálkami a hlasovacími 
lístky.         

 Pro volby prezidenta může volič, 
který nebude moci volit ve volebním 
okrsku, v jehož stálém seznamu je 
zapsán, požádat o vydání voličského 
průkazu. Volit potom může v jakém-
koliv volebním okrsku, popřípadě 
zvláštním volebním okrsku v cizině. 
O voličský průkaz si volič může po-
žádat ode dne vyhlášení voleb, a to 
písemným podáním opatřeným ově-
řeným podpisem voliče, podáním 
v elektronické podobě podepsaným 
uznávaným elektronickým podpi-
sem voliče, nebo zaslané prostřed-
nictvím datové schránky, a doruče-
ným nejpozději 7 dnů přede dnem 
volby prezidenta na Městský úřad 
Lysá nad Labem, tj. do 4. ledna 2013 
do 16.00 hodin. Volič si také může 
požádat o vydání voličského průka-
zu osobně, a to do uzavření stálého 
seznamu nebo zvláštního seznamu, 

tj. do 9. ledna 2013 do 16.00 hodin. 
Voličské průkazy lze vydávat nejdří-
ve 15 dnů přede dnem voleb, tzn. od 
čtvrtka 27. 12. 2012.

Prezidentem republiky bude zvo-
len ten kandidát, který získá nad-
poloviční většinu z celkového počtu 
platných hlasů oprávněných voličů, 
kteří se voleb zúčastnili a odevzdali 
platný hlas. 

V případě, že žádný z kandidátů 
nezíská počet hlasů potřebný ke 
zvolení, bude se konat druhé kolo 
volby prezidenta, a to ve dnech 
25. a 26. ledna 2013 ve výše uve-
dených volebních okrscích. Vo-
lební místnosti se otevřou v pátek 
25. 1. 2013 ve 14.00 hodin a uza-
vřou ve 22.00 hodin a v sobotu 
26. 1. 2013 se otevřou v 8.00 hodin 
a uzavřou ve 14.00 hodin. Do druhé-
ho kola postupují 2 kandidáti, kteří 
obdrželi v prvním kole volby prezi-
denta nejvíce odevzdaných hlasů 
oprávněných voličů. Hlasovací lístky 
pro volbu prezidenta ve druhém kole 
volič obdrží po příchodu do volební 
místnosti a hlasovat bude stejným 
způsobem jako v prvním kole.

Závěrem upozorňuji, že každý 
volič si může v úředních hodinách 
na městském úřadě ověřit, zda je za-
psán v seznamu voličů, může poža-
dovat doplnění údajů nebo provede-
ní oprav. Městský úřad je povinen do 
48 hodin žadateli vyhovět nebo mu 
v této lhůtě sdělit důvody, proč žá-
dosti vyhovět nelze. 

 Šťastná Irena
odbor vnitřních věcí

Útulek Lysá nad Labem
Aktuální foto a seznam čtyřno-

hých kamarádů nalezených v Lysé 
nad Labem a okolí najdete aktuál-
ně na adrese útulku www.pejsci-
lysa.wz.cz a průběžně na vývěsce 
u Městské policie. která zajišťuje 
odchyt toulavých psů v Lysé nad 
Labem. Vždy po odchytu pejska 
odveze do místního útulku.

Návštěvní doba útulku:
pondělí – čtvrtek   8.00–14.00 h
pátek 8.00–12.00 h
první sobota v měsíci  9.00–11.00 h

Adresa útulku:
paní Čápová
Velas, a.s.,  Hrabanov 535
tel.: 325 551 221, 723 342 174

Město Lysá nad Labem děkuje 
všem občanům, kteří projeví zájem 
o naše opuštěné pejsky a kočičky.

Ivana Koštířová, odbor SMI

ŘP vydané v době od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 jsou jejich dr-
žitelé povinni vyměnit do 31. 12. 2013. Výměna je možná již nyní 
a provádí se až do konce stanoveného období bez poplatku, po 
předložení občanského průkazu, řidičského průkazu a 1 fotografi e 
3,5x4,5 cm.

Doporučujeme zejména držitelům řidičských oprávnění sku-
pin C, C+E, C1, C1+E, D, DE, D1, D1+E, kteří nejsou držiteli prů-
kazu profesní způsobilosti řidiče, aby si výše uvedené ŘP vyměnili 
do konce roku 2012 a získali tak nový řidičský průkaz s platností na 
10 let.

Na základě novelizace zákona č.361/2000 Sb. od 19. 1. 2013 
budou vydávány řidičské průkazy na výše uvedené skupiny s plat-
ností pouze na 5 let. 

Držitelé osvědčení profesní způsobilosti budou mít tuto způsobi-
lost vyznačenu v novém řidičském průkaze harmonizačním kódem. 

Průkaz profesní způsobilosti bude vydáván pouze k cizím řidič-
ským průkazům.

Alena Frankeová, odbor dopravy

Upozornění řidičům
na změnu v POVINNÉ VÝMĚNĚ

ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ
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Společnost T-Mobile Czech Re-
public a. s. se dohodne s městem 
Lysá nad Labem na umístění svých 
antén na komín Základní školy 
J. A. Komenského. Antény budou 
vysílat do tří směrů a budou tvořit 
tzv. základnovou stanici. Na komíně 
jsou již nyní antény poskytovatelů in-
ternetu a k nim budou přidány další. 
Pro antény a jejich obsluhu budou 

Na komínu přibudou další antény

Městská policie Lysá nad Labem:

Agresivní host restaurace
Dne 10. 11. 2012 krátce před 

01.00 hodinou asistovali strážníci 
v baru 777 na náměstí Bedřicha 
Hrozného kolegům od Policie 
ČR při projednávání výtržnosti 
21 letého muže s trvalým poby-
tem v Ostré. Muž v baru fyzicky 
napadl další dva muže, kteří po 
tomto útoku byli nuceni vyhledat 
lékařské ošetření. Útočník, který 
byl zjevně pod vlivem alkoholu, 
začal fyzicky později napadat 
i strážníky, kteří jeho agresivitu 
utlumili použitím donucovacích 
prostředků a následným přilo-
žením pout. Muž nejenže nako-
nec skončil na záchytné stanici, 
ale navíc bude čelit trestnímu 
stíhání za přečiny výtržnictví 
a ublížení na zdraví. 

Vandal v Pivovarské ulici   
Dne 18. 11. 2012 v 04.50 hodin 

v Pivovarské ulici zadrželi stráž-
níci 21 letého muže z Lysé nad 
Labem, který si cestu domů 
krátil převracením přenosných 
dopravních značek, které jsou v 
těchto místech umístěny v době 
pořádaných výstav. Strážníci na 
místě jeho jednání kvalifi kovali 
jako přestupek a na místě také 
projednali uložením blokové 
pokuty. Vandal následně vrátil 
dopravní značení do původního 
stavu.

Preventivní besedy se žáky  
V měsíci listopadu uskutečnila 

Městská policie společně s Pavlem 
Cézou (odborný poradce, který 

Krimi střípky

vybudovány nosiče a nová plošina 
kolem komína. U paty komína bude 
umístěna technologická skříň.

Základnová stanice má všechna 
povolení, včetně souhlasu Krajské 
hygienické stanice Středočeské-
ho kraje. Pro získání souhlasu od 
hygienické stanice musela společ-
nost T-Mobile předložit hygienické 
stanici výpočet, který prokazuje, 

že nedojde k překročení limitů pro 
expozici elektromagnetickému poli. 
Technologie stanice je bezhlučná 
a neobsahuje ani jindy slyšitelnou 
klimatizační jednotku.

Společnost T-Mobile vybudová-
ním těchto antén pokryje severní 
část města Lysá signálem mobilní 
sítě 3. generace. Tato síť umožňu-
je nejen spojovat hovory a posílat 

SMSky, ale díky této technologii 
může mobil nebo USB modem sta-
hovat data z internetu rychlostí až 
21 Mbit/s, což je již srovnatelné nebo 
i lepší než ADSL připojení.

Případné dotazy jsme při-
praveni zodpovědět na emailu:
bts@t-mobile.cz.

Ing. Jan Černý,
spol. T-Mobile Czech Republic a.s.

s MěP úzce spolupracuje) preven-
tivní besedy se žáky základních škol 
a se studenty SŠGOD na téma „Bez-
pečné zacházení se zábavnou pyro-
technikou a její obecné používání se 
souladem s platnou legislativou“. 
Besedy byly následně zakončeny 
praktickou ukázkou, která demon-
strovala destrukční účinky neodbor-
ného zacházení se zábavnou pyro-
technikou.

Zloděj elektrických kabelů  
Dne 30. 11. 2012 krátce po 

8. hodině bylo přijato telefonické 
oznámení od zaměstnance ČD, 
který pozoruje muže, jak se pokouší 
z domku ČD v ulici Čapkova odci-
zit elektrické kabely. Dozorčí služ-
ba tuto osobu dále monitorovala 
přes MKDS a současně naváděla 
zasahující strážníky, kteří muže 
zadrželi. Po provedení nezbyt-
ných úkonů k osobě bylo jednání 
33 letého muže z Lysé nad Labem 
kvalifi kováno jako přestupek a 
projednáno na místě v blokovém 
řízení.

Vandal v ulici Čechova  
Dne 4. 12. 2012 v 19.35 hodin 

bylo přijato telefonické oznámení 
o muži, který v ulici Čechova poško-
dil okapové svody u rodinných domů 
a směřuje k restauraci U Krále Vác-
lava. Strážníci i díky dalším svědkům 
události mohli muže z restaurace vy-
vést a po ztotožnění 23 letého muže 
ze Sokolova se tento k celé události 
postavil čelem a na místě všem po-
škozeným způsobenou škodu uhra-
dil.

Bc. Luboš Zita
zástupce ředitele MP Lysá n. L.

Policie ČR:

Dne 8. 11. 2012 v době od 15.30 
do 15.40 hodin neznámý pachatel 
vnikl do zaparkovaného motoro-
vého vozidla Škoda Octavia v Lysé 
nad Labem ul. Jedličkova, kde ze 
zavazadlového prostoru odcizil 
přenosný počítač zn. Dell Inspiron, 
červené barvy s adaptérem v hodno-
tě 10.000 Kč.

Dne 12. 11. 2012 bylo sděleno 
podezření z přečinu Uvěrový podvod 
muži (1967), který při sjednávání po-
skytnutí kreditní karty a úvěru uvedl 
nepravdivé údaje o svém zaměstna-
vateli a výši měsíčního příjmu, čímž 
získal úvěr s úvěrovým rámcem ve 
výši 10.000 Kč, který pomocí kre-
ditní karty v celkem třech výběrech 
odčerpal. Splácet poskytovateli pod-
le smluvních podmínek nezačal a do 
dnešního dne na splacení dluhu neu-
hradil žádnou částku a s poskytova-
telem úvěru nekomunikuje.

Dne 16. listopadu 2012 v 15.30 
hodin došlo na přímém úseku míst-
ní komunikace ul. Komenského 
v obci Lysá nad Labem k dopravní 
nehodě - střetu osobního vozidla 
s pevnou překážkou. Řidič OA továr-
ní zn. Škoda Favorit (1949) jedoucí 
po místní komunikaci ul. Komen-
ského ze směru do centra, z dosud 
nezjištěné příčiny se plně nevěnoval 
řízení, nejel při pravém okraji ko-
munikace, ačkoliv tomu nebránily 
zvláštní okolnosti, užil chodníku, 
ačkoli nebyl chodec, náhle vybočil 
ze svého jízdního pruhu vlevo, přejel 
do protisměru a následně na chod-
ník, kde přední částí vozidla narazil 

do zdi a okapu budovy. Následně 
se bočně střetl s protijedoucím OA 
tovární zn. Citroën a poté čelně nara-
zil do zábradlí. Při dopravní nehodě 
byl zraněn řidič OA Škoda Favorit, 
který byl z místa dopravní nehody 
převezen vozidlem RZP do Fakultní 
nemocnice Královské Vinohrady. 
K jinému zranění nedošlo. Na vozi-
dlech vznikla hmotná škoda ve výši 
cca 105.000 Kč. Na ocelovém zábra-
dlí vznikla hmotná škoda ve výši cca 
5.000 Kč. K jiné škodě nedošlo.  

Dne 25. listopadu 2012 v 14.15 
hodin došlo na silnici č. II/272 mezi 
obcí Lysá nad Labem a obcí Starý 
Vestec k dopravní nehodě. Řidič 
(1994) jedoucí s osobním vozidlem 
tovární zn. VW Polo, nepřizpů-
sobil rychlost jízdy zejména svým 
schopnostem a dopravně technic-
kému stavu pozemní komunikace, 
při průjezdu levotočivou zatáčkou 
nezvládl řízení vozidla, dostal s vo-
zidlem smyk a havaroval v pravém 
příkopu. Při dopravní nehodě došlo 
k lehkému zranění jeho spolujedoucí, 
která byla odvezena vozidlem RZP 
na ošetření do nemocnice Nymburk. 
K jinému zranění osob nedošlo. 
Alkohol byl u řidiče vyloučen. Při 
dopravní nehodě vznikla hmotná 
škoda na vozidle VW Polo ve výši cca 
90.000 Kč. Jiná škoda nevznikla.

Neznámý pachatel se v době od 
25. 11. do 27. 11. 2012 vloupal do 
bytu v panelovém domě na adrese 
ČSA v Lysé nad Labem a z tohoto 
odcizil elektroniku v hodnotě 14.000 
Kč. Poškozením pachatel způsobil 
škodu ve výši 4.800 Kč.

Policie ČR

Blahopřání

Město Lysá nad Labem blahopřeje jubilantům 
k významným narozeninám a všem přeje do dalších let 

hodně pohody a spokojenosti.
   Marcela Chloupková

93 let
Karel Fišer

91 let
Jiřina Hálková
Jaroslav Krejza

90 let
Ludmila Čermáková

80 let
Marie Vindušková
Miloslava Baráková
Marie Vrbová
Marie Thálová
Věra Košťáková
Ludmila Bělíková

Matka Tereza:
„Neměli bychom si namlouvat, že musíme činit velké věci. 
Stačí malé, ale s velkou láskou.“

KINO Lysá nad Labem
PROGRAM LEDEN 2013

ČT 10.1. od 20 hodin
96 HODIN: ODPLATA 
Liam Neeson se vrací jako bývalý agent CIA Bryan Mills, který před 
dvěma lety v Paříži nemilosrdně pozabíjel gang obchodníků s bílým 
masem, aby zachránil život své unesené dcery. Nyní ho na výletě v Is-
tanbulu překvapí návštěva dcery Kim a také bývalé manželky Lenore.
Akční / Krimi / Drama / Thriller, Francie, 2012, 98 minut, 
vstupné 80,- Kč

SO 19.1. od 20 hodin
ALEA TRIO  KONCERT
Trio, které je tvořeno lucemburskými a českými hudebníky (Dan-
iela Součková - housle (ČR), Petra Holubcová - violoncello (ČR) 
a Pascal Meyer - klavír (L), vzniklo neobvyklým způsobem: nikoli 
jako důsledek náhody nebo společného setkání hudebníků, ale 
především díky společné historii Lucemburska a Čech.

PÁ 25.1. od 20 hodin
TRAVESTI KOČKY
Přední česká travesti skupina představí to nejlepší za 10 let svého 
působení. Vystoupí Gina Adriana, Chi Chi Tornado, Daise Dee, Pity 
a Cathrin Magic.
Vstupné v předprodeji 190 Kč, na místě v den koncertu 220 Kč. 
Předprodej v kavárně KINA od 1.1.2013. 
Rezervace na kinolysa@gmail.com nebo na tel.: 603 461 383.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

Vynikající klavírní virtuóz, só-
lista ale i komorní hráč, skvělý 
hudební pedagog, laureát řady 
světových klavírních soutěží, 
předseda Společnosti Fryderyka 
Chopina a již několik let prezi-
dent Mezinárodního Chopinova 
festivalu v Mariánských Lázních, 
profesor a vedoucí katedry kláve-
sových nástrojů hudební fakulty 
AMU a profesor na Konzervatoři 
ve švýcarském Luzernu – to je 
pouhý stručný výčet některých 
hudebních aktivit skvělého pi-
anisty Ivana Klánského. Řada 

Ivan Klánský v Lysé
posluchačů ho může rovněž znát 
z Kruhů přátel hudby, kde řadu 
let také aktivně působí. Jeho 
koncertní kalendář je nabitý. Na 
svém kontě má za svou klavírní 
kariéru přes čtyři tisíce koncertů. 
Z koncertního pódia ho však vět-
šinou znají posluchači v zahraničí 
– především v Německu, Anglii, 
Švýcarsku, Francii či Španělsku. 
Přesto si ve svém diáři udělá čas 
a nezapomíná ani na své domácí 
publikum a čas od času mají mož-
nost slyšet jeho klavírní umění 
i čeští posluchači. 

V polovině března bude mít tuto 
možnost i publikum v Lysé nad 
Labem. Koncert Ivana Klánského 
se uskuteční v pondělí 18. března 
od 19.30 hod. v prostorách měst-
ského kina a toto vystoupení se 
zcela jistě zařadí mezi vrcholy lyské 
koncertní sezóny 2012/13. Těšit 
se můžeme na průřez hudbou od 
baroka po 20. století. Na progra-
mu zazní skladatelští velikáni jako 
J. S. Bach, L. van Beethoven, 
F. Chopin či L. Janáček. Vstupen-
ky na koncert v hodnotě 150,- Kč 
budou k dispozici v předprodeji od 
2. ledna 2013 v Městské knihovně 
Lysá nad Labem. 

Jana Bajerová

Loňský rok byl rozmanitý, ná-
ročný i plodný. U nás na zámku 
bylo opět živo.

Zámecká kapela Šporkovjanka 
„trénovala“ na předvánoční akce 
a Silvestr. Proběhla beseda s ná-
zvem „Za lidovými muzikanty“ 
doplněná příjemným povídáním 
a videoprodukcí.

15. 11. 2012 jsme u nás v do-
mově přivítali náš spřátelený 
domov Centrum seniorů Mělník. 
Jejich hudební soubor CESMÍ-
NA nám představil svůj program 
„Vzpomínkové setkání na T. G. 
Masaryka“. Zpěv za doprovodu 
akordeonu byl doplněn vyprávě-
ním a přednesem o tomto veliká-
nu naší historie. Oslavili jsme i 
Jubilanty – naše obyvatelé, kteří 
v měsíci listopadu slavili své na-
rozeniny. Nechyběl dort se svíč-
kami, písničky na přání, tanec 
a velká gratulace. Pravidelností 
se stal i turnaj ve společenských 
hrách – člověče, nezlob se, mariá-
šové karty, křížovky. Tato aktivita 

neustále stoupá svou popularitou. 
Pokračoval i fi lmový klub. Naši 
obyvatelé si vždy mohou vybrat 
z naší videotéky, jaký fi lm chtějí 
shlédnout. Navštívili jsme i opět 
lyské výstaviště a to na výstavě 
Chovatel 2012.

V našem nejbližším okolí – 
Státním oblastním archivu, jsme 
shlédli výstavu fotografi í pana 
Ing. Mirka Firmana „Jak to vidím 
já“.

I náš zřizovatel nepřišel zkrát-
ka, opět jsme se letos účastnili 
prodejní vánoční výstavy v budo-
vě Středočeského kraje. Obměnili 
jsme náš sortiment a výrobky šly 
„na dračku“.

Myslíme i na náš osobní rozvoj 
a vzdělávání, proto jsme uspo-
řádali přátelské setkání spojené 
s přednáškou a autogramiádou 
paní prof. Heleny Haškovcové, 
odbornice v oboru etiky a geronto-
logie. Setkání bylo velice příjemné 
a autorčina nová kniha „Sociální 
gerontologie aneb senioři mezi 

námi“ obohatila náš pohled na 
tuto problematiku. Naše pozvání 
přijali i kolegové z okolních do-
movů – Luxor Poděbrady, Domov 
Luštěnice, Dům seniorů Mladá 
Boleslav, CS Mělník a také zá-
stupci z příslušného odboru měs-
ta Lysá nad Labem. Náš domov 
jsme prezentovali i mimo region 
a to v Klubu důchodců Praha 5, 
kde jsme nebyli poprvé. Naše 
přednáška je upoutala a to nejen 
naším „životem na zámku, ale 
i popsanou současnou situací v 
sociální sféře.

Vyráběli jsme také vánoční oz-
dobu, která byla umístěna na vá-
noční strom na náměstí. Letošní 
„Přivítání adventu“ na náměstí v 
Lysé bylo pro nás zvlášť příjemné. 
Spolek rodáků a přátel města Lysá 
nad Labem společně s městem 
Lysá nad Labem pro náš domov 
uspořádal sbírku. 

Vybrala se úctyhodná částka 
12 317,- Kč. Touto cestou bychom 
jim a také všem, kteří do sbírky 

přispěli, rádi poděkovali. Jakáko-
liv pomoc je pro nás přínosem.

Své vánoční výrobky jsme také 
vystavovali na vánoční výstavě 
v lyském muzeu a prodejní výsta-
va proběhla i v Městské knihovně 
v Lysé. Kdo navštívil, mohl posou-
dit, jak se nám díla vydařila.

Poslední měsíc loňského roku 
je vždy ve znamení adventu 
a Vánoc, mnoha milých návštěv, 
společenských akcí, výletů a pře-
kvapení. Čekal nás „maraton“ 
příjemných akcí, vánoční nadílka 
a silvestrovská oslava. A o tom už 
ale příště.

Rok 2012 je za námi a rád 
bych poděkoval všem našim pří-
znivcům, sponzorům a v nepo-
slední řadě zaměstnancům, kteří 
se každý den ze všech sil snaží 
vytvářet našim klientům domov. 
Do nového roku přeji pevné zdra-
ví, štěstí, pohodu a jen samé dob-
ré myšlenky.

Mgr. Jiří Hendrich, ředitel
Domov Na Zámku Lysá n. L.

Zámecké novinky 
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Beletrie pro dospělé
Ostrov ztracených snů - McKINLEY Tamara

Když Lorelei obdrží zprávu o dědictví, vypraví se 
do Tasmánie zjistit, po kom vlastně dědí. Ví, že zde 
žije její nevlastní matka, která ji vždycky nesnášela, 
ale hlavně chce znát pravdu o svém otci. Nečekaně tu 
potká i osudovou lásku. Ve víru dění Lorelei nedojde, 
v jakém je nebezpečí. Nenávist macechy totiž sahá pří-
liš daleko....

Mámin seznam – GREENE John St.
Mámě dvou malých synů před několika lety zjis-

tili rakovinu v pokročilém stadiu a ona věděla, že se 
nemůže vyléčit. Když tušila, že smrt se blíží, začala s 
pomocí manžela sepisovat rady a pokyny, jimiž se po 
jejím odchodu mají řídit, a nazvala je Mámin seznam. 
Je v něm vypsané krok za krokem všechno, na co táta 
nemá při výchově synů zapomenout, co by měli kluci 
dodržovat a jak si máma představuje, že mají žít bez 
ní. Psala to jednak proto, aby se manžel necítil po její smrti tak sám a věděl si 
rady, ale také proto, aby na ni kluci nezapomněli a aby na ně mohla dál působit, 
a tím se také vyrovnávala se smrtí. O Mámině seznamu se pak dozvěděl místní 
tisk a po velkém ohlasu v celonárodních anglických médiích se táta rozhodl, 
že celý příběh převypráví. Je to velmi dojemné čtení, prosté, věcné a v závěru 
i nadějeplné.

Naučná literatura pro dospělé
Laďka Kozderková – Lady Muzikál, 
HERGET Jan

Poctivě zpracovaný příběh životní cesty jedné z 
našich nejlepších zpěvaček. Autor, mladý novinář Jan 
Herget, popsal s láskou a empatií nejen uměleckou 
slávu a četné úspěchy zpěvačky, ale i její tvrdý osud, 
nevyléčitelnou nemoc i osobní prohry Tedy všechno 
to, co předčasně zmařilo její život. Knížka vypovídá o 
silné osobnosti a velkém talentu Laďky Kozderkové i díky CD s nahrávkami 
jejích největších hitů.

Komici na jedničku – ČINČEROVÁ Alena, 
TAUSSIG Pavel

Kniha vychází ze stejnojmenného televizního cyklu 
o humoru a talentu těch, kteří dokázali vzbudit úsměv 
v jediném okamžiku. V prvním díle najde čtenář vý-
běr hereckých osobností: jména Vlasta Burian, Hugo 
Haas, Nataša Gollová, Jaroslav Marvan, Vladimír 
Menšík, Jan Libíček, Stella Zázvorková, Miloš Kopec-
ký mluví za své. Jaké byly osudy protagonistů nejoblí-

benějších českých veseloher v průběhu uplývajícího století? Kdo byl přezdíván 
český Hardy a kdo elegantní lump?

Beletrie pro děti
Pan Smraďoch – WALLIAMS David

Pan Smraďoch patří do kategorie hodně divných 
románových hrdinů. Žije na lavičce v parku a své-
mu jménu dělá opravdu čest. Je to ten nejsmradla-
vější smraďoch pod sluncem. Dvanáctileté Chloe 
to ale rozhodně nebrání v tom, aby se s ním spřá-
telila. Jasně, páchne, ale na druhou stranu nikdy 
na ni nikdo nebyl tak milý jako on. A tak se Chloe 
rozhodne, že milého bezdomovce tajně ubytuje v 
kůlně na zahradě svých rodičů. Jenže schovejte takového smraďocha! Chloe 
brzy pozná, že některá tajemství můžou být velmi nebezpečná a od katastrofy 
je dělí jen malinký krůček.

Velkej frajer Nate hraje vabank – PEIRCE Lincoln
Jeffersonka VŽDYCKY ve všem zvítězí. Ale teď nadešel Nateův čas. Čas, 

kdy se z loserů stávají hrdinové. Podlehne Nate tlaku soutěže ve stavbě ledo-
vých soch? Nebo získá jeho škola své vůbec první vítězství?

Naučná literatura pro děti
Vánoce – KRČEK Jan

Vánoční knížka zachycuje slovem i obra-
zem atmosféru od doby adventní do Tří králů 
čas přípravna Vánoce, čas vánoční i pová-
noční. Předkládá pestrou paletu lidových 
zvyků na venkově i ve městě, svátků, písni-
ček, koled a her. Zachycuje praktickou i du-
chovní podobu Vánoc s jejich symboly. Kni-
ha pro malé i velké s půvabnými ilustracemi 
a s vloženým betlémkem Renáty Fučíkové.

Tvořit se dá ze všeho! – PEDEVILLA Pia
Od metalické fólie až po ozdobnou lemovku – tvořit se dá ze všeho! Malí i 

velcí najdou v knize na 200 veselých nápadů k Adventu, Vánocům, Silvestru 
nebo zimnímu období. Od ozdob na stromeček přes řetězy do okna až k rafi no-
vaným dárkům – ve více než 40 tematických skupinách knihy se pro každého, 
malého i velkého, najde ten vhodný nápad, kterým přinesete do domu slav-
nostní atmosféru nebo jím připravíte radost někomu jinému. Přitom objevíte 
různé výtvarné techniky a najdete...

Městská knihovna v Lysé nad Labem
Husovo nám. 23 (budova MěÚ - přízemí)

289 22  Lysá nad Labem
tel.: 325 551 255, e-mail: info@knihovnalysa.cz,

www.knihovnalysa.cz, www.iclysa.cz

Otevírací doba knihovnyOtevírací doba knihovny
PO   8-11   12-18PO   8-11   12-18
ÚT   zavřenoÚT   zavřeno
ST    8-11   12-18ST    8-11   12-18
ČT    8-11   12-15ČT    8-11   12-15
PÁ   8-11   12-15PÁ   8-11   12-15

Milí čtenáři, 
do nového roku 2013 bychom Vám rádi popřáli vše nejlepší, pevné zdraví 

a hodně radosti. Přejeme Vám, abyste i v novém roce našli čas na čtení a aby 
i naše knihovna přispěla k Vaší pohodě. Věřte, že se o to budeme vší silou sna-
žit. A i když je už po štědrovečerním nadělování, nechali jsme si pro Vás do no-
vého roku jeden dárek. Celý minulý rok jsme se snažili o elektronické propojení 
s naší pobočkou v Litoli. Tento náš cíl se nám nakonec podařilo realizovat, a tak 
od ledna mohou všichni v litolské knihovně využívat veřejný internet. Služby 
v Litoli se dále rozšíří o barevné kopírování a možnost barevného tisku doku-
mentů. Doufáme, že tyto inovace přispějí ke zkvalitnění našich služeb pro Vás. 
Krásný nový rok.

Vaše knihovna

V našich „Toulkách minulostí“ ten-
to měsíc budeme rozplétat historické 
nitky lyského zámku. Všechny zájem-
ce o tuto naši kulturní památku zveme 
na besedu s PaedDr. Marií Kořínko-
vou. Přednáška se uskuteční tradičně 
v prostorách knihovny. Vstup zdarma!

Kurzy drátování se na základě Vašeho zájmu již pomalu stávají standart-
ní nabídkou naší knihovny. Pokračovat s lektorkou Janou Řípovou se bude 

Toulky minulostíToulky minulostí
– 8. ledna 2013 – 8. ledna 2013 
od 16.30 hodinod 16.30 hodin

Kurz drátováníKurz drátování
– 9. a 23. ledna 2013 – 9. a 23. ledna 2013 
od 16.30 hodinod 16.30 hodin

i v novém roce, a to ve středu 9. a 23. ledna vždy od 16.30 hodin v prostorách 
městské knihovny.

Lysá nad Labem není žádným nevýznamným 
městečkem v Polabí. Kromě historických skvostů 
se může pyšnit i tím, že se dostala i do historie lite-
rární. A to ne ledajaké! O tom nás přesvědčí další 
z řady přednášek Univerzity volného času, která 
se tentokrát zaměří právě tímto směrem. O vzta-
hu Bohumila Hrabala k našemu městu bude ho-
vořit předseda Klubu čtenářů Bohumila Hrabala, 

žurnalista a spisovatel Jan Řehounek. Přednáška se uskuteční v prostorách 
knihovny. Vstup zdarma!

Dětští čtenáři se mohou těšit znovu na pravidelnou soutěžní otázku. Opět 
se bude „bojovat“ o volné vstupenky na výstavy Národního muzea v Praze dle 
vlastního výběru. Losování výherce proběhne 31. ledna ve 14.00 hod. v dět-
ském oddělení naší knihovny. 

Cirkus - exotická zvířata, artisté, ale i život plný nepohodlí a perné dřiny, na 
druhé straně však svobody a romantiky - o tom všem nás přesvědčí výstava fo-
tografi í Národního cirkusu Jojo, který svým objektivem zachytil Gejza Bajerle. 
Výstava fotografi í bude zahájena 7. ledna v 17.00 hod. v prostorách knihovny. 
Na všechny příchozí čeká milé překvapení.

Město Ly-
sá nad Labem
se v minulo-
sti stalo ko-
lébkou něko-
lika význam-

ných osobností, na něž se v prou-
du dnešní rychlé doby možná tro-
chu zapomíná. Tak tomu bývá asi 
i v případě snad nejproslulejšího 
lyského rodáka, profesora Bed-
řicha Hrozného, jehož osobnost 
si s naším městem automaticky 
spojujeme, avšak pozornost vůči 
jeho dílu se v pádícím tempu sou-
časnosti pravděpodobně pozvolna 
vytrácí. 

Se jménem tohoto významného 
vědce je spojována nejen naše ško-
la, ale také zdejší muzeum. Nevybízí 
tato skutečnost ke vzájemné spolu-
práci? Rozhodně ano. Již předchozí 
společné aktivity (spolupořádání 
výstav a akcí pro veřejnost) byly 
v minulosti pro obě strany přínosné, 
a proto jsme i letošní 60. výročí úmr-
tí profesora Hrozného uchopili jako 
oboustrannou tvůrčí výzvu. Jméno 
školy navíc vnímáme v souvislosti 
s Bedřichem Hrozným jako trvalou 
hodnotu, kterou chceme uchová-
vat a rozvíjet. Muzeum Bedřicha 
Hrozného naše nápady podpořilo, 
poskytlo připravovaným aktivitám 
záštitu a informační zázemí. Škola 
i muzeum připravily pro podzimní 
období roku 2012 nabídku různě 
zaměřených akcí, určených jak žá-
kům základních škol, tak i široké 
veřejnosti. O nich více promluví ná-
sledující řádky.

Začněme v ZŠ Bedřicha Hroz-
ného. Symbolicky jsme v naší škole 
pojali ohlédnutí za životem a dílem 
lyského rodáka jako pomyslné pu-
tování „Po stopách Bedřicha Hroz-
ného“. Rádi oživujeme výuku roz-
manitými způsoby učení, rozvíjíme 

spolupráci, tvořivost, podporujeme 
mezipředmětové vztahy, prohlu-
bujeme vazby s místním muzeem, 
a proto jsme si různorodými čin-
nostmi a formami v několika „za-
staveních“ představili vědecký 
i osobní život Bedřicha Hrozného. 
Nejen sami sobě ve škole, ale vše 
jsme se snažili přiblížit rodičům 
žáků a potažmo dalším obyvatelům 
či návštěvníkům města. 

   Jak naše „Bedřichování“ vypa-
dalo? V hodinách českého jazyka, 
dějepisu, výtvarné výchovy a pra-
covních činností vznikaly rozma-
nité práce inspirované osobností 
Bedřicha Hrozného a kulturou sta-
rověkých civilizací. Zaměřili jsme 
se ale také na současnost. Následně 
vznikla v prostorách školy výstava, 
která představila návštěvníkům 
výsledky naší práce. Výstavu jsme 
propojili se školním adventním jar-
markem, jenž celé akci dodal jedi-
nečnou, kouzelnou, takřka sváteční 
atmosféru. Ke zhlédnutí byly zdařilé 
portréty Bedřicha Hrozného, výkre-
sy s historickými náměty, poučení 
přinesly zpracované životopisy, 
k zamyšlení vedla anketa uspořá-
daná v ulicích města. Dále zaujaly 
i mnohé literární práce, přehledy 
členů rodiny B. Hrozného, plakát 
o Chetitech, znalosti prověřila při-
pravená doplňovačka. Širší histo-
rický kontext pak představily vypra-
cované časové osy. A víte například, 
že by i Vám mohlo velmi slušet trič-
ko s klínopisnými motivy? Že jste 
se mohli zabavit skládáním oblíbe-
ných puzzle, zažít hráčské nadšení 
nad pexesem či kvartetem? Nebo 
s trochou příjemného hledačského 
napětí zapátrat v našem drobném 
archeologickém nalezišti a pocítit 
radost z „objevení“ vzácných nále-
zů? V neposlední řadě jsme se za-
měřili i na málo známou informaci, 

kterou se nám díky muzeu podařilo 
získat. Chtěli jsme profesoru Hroz-
nému udělat radost a upekli mu 
několik druhů jeho tolik oblíbené-
ho mřížkového lineckého koláče.  
Školní cukrárna „U Bedříška“ tak 
byla otevřena všem malým i velkým 
mlsalům. Snad by slavný lyský ro-
dák ocenil i sušenky, linecká koleč-
ka a půvabné perníčky, zpracované 
jako slaďoučké a voňavé klínopisné 
tabulky. 

Kdo byl snad již trochu přesycen 
všemožnými informacemi o Bed-
řichu Hrozném i „jeho“ lineckým 
mřížkovým koláčem, jistě se našimi 
ochotnými průvodci z řad deváťá-
ků nechal provést přízemím školy 
a potěšil se výrobky pro adventní 
a vánoční čas, které byly prezento-
vány na našem školním jarmarku. 
Pro potěchu oka, mysli i Vašich 
blízkých jsme připravili ozdobné 
svícny, veselé papírové stromky, 
křehké ozdoby z různých materi-
álů, keramické výrobky, na nové 
adresáty zde čekala s péčí vyrobená 
přáníčka a mnoho dalších drobných 
pozorností. Vše doprovázely kresby 
se sváteční tématikou, v příbězích 
a dopisech ožívaly postavy adventní-
ho času i dnes již pomalu opomíjené 
lidové svátky a tradice. Nezapomněli 
jsme rozžehnout svíčky v našem 
keramickém školním betlému. Vše 
podkreslovala svěží i podmanivá 
vůně smrkových větviček, koření 
a dobrot z cukrárny „U Bedříš-
ka“. Finanční výtěžek z jarmarku, 
z něhož se snad v budoucnu stane 
příjemná tradice, jsme zaslali na 
humanitární účely – hnutí „Na vlast-
ních nohou - Stonožka“, se kterým 
dlouhodobě spolupracujeme.

Nyní však zpět za Bedřichem 
Hrozným, jehož stopy nás zavedou 
tentokráte do muzea. Pracovní-
ci muzea nachystali pod záštitou 

Města Lysá nad Labem pro své ná-
vštěvníky pásmo akcí, které vážněj-
ší i lehčí formou připomněly odkaz 
B. Hrozného. Pro základní školy 
a posléze pro veřejnost zorganizo-
valo v místním kině komentované 
promítání nově objeveného archiv-
ního dokumentu o Bedřichu Hroz-
ném. Zájemci o dějiny starověkých 
národů a činnost B. Hrozného se 
mohli zúčastnit několika před-
nášek v muzeu, a dozvědět se tak 
v poutavém podání  Mgr. Šárky Ve-
lhartické, PhD. a PhDr. Jany Sou-
čkové, DrSc. mnoho zajímavých 
informací. Muzeum dále připravilo 
pracovní semináře pro odbornou 
i laickou veřejnost. Soutěživým du-
ším bez rozdílu věku bylo určeno 
zábavné, poučné a dobrodružněji 
pojaté „Luštění“ a „Labyrint“, kdy 
po úspěšném splnění jednotlivých 
úkolů v ulicích města a prostorách 
muzea přibývaly potřebné indi-
cie, které dovedly soutěžící nejen 
k vytčenému cíli, ale i za lákavou 
odměnou.

Zaujaly Vás naše aktivity? Pak 
jste srdečně zváni do Muzea Bed-
řicha Hrozného, které bude po 
celý rok připomínat život a dílo vý-
znamného lyského rodáka. Pokud 
jste nestihli zavítat do ZŠ Bedřicha 
Hrozného, budete mít možnost se-
známit se s výsledky našeho „Bed-
řichování“ v únoru 2013, kdy ve 
spolupráci s muzeem připravujeme 
společnou výstavu.

Závěrem děkujeme všem, kteří 
se podíleli na zdárném průběhu 
všech činností, podporovali nás 
v našich (před)adventních škol-
ních i muzejních aktivitách a byli 
nápomocni radou, nápadem, či 
inspirací.

Za všechny spolupracující: 
O. Gruhnová, ZŠ B. Hrozného;

O. Rašín, Muzeum B. Hrozného

Bohumil Hrabal  a Lysá nad Labem Bohumil Hrabal  a Lysá nad Labem 
v jeho tvorbě – 15. ledna 2013 od 17.30 hodinv jeho tvorbě – 15. ledna 2013 od 17.30 hodin

Soutěž pro dětské čtenářeSoutěž pro dětské čtenáře

Cirkus je poslední romantika na světěCirkus je poslední romantika na světě
– 7. ledna 2013 – 4. února 2013– 7. ledna 2013 – 4. února 2013

Tipy ke čtení

Spolupráce ZŠ B. Hrozného a Muzea B. Hrozného
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Ve škol-
ním roce 
2012 / 2013 
n a v š t ě v u j í 
děti z naší 
školy čtyři 

oddělení družiny.
Tematický plán družiny vychází 

z RVP pro školní družinu a je reali-
zován jako celoroční hra Putování 
s ježkem Trampíkem. Pro děti jsme 
připravili i celodružinové akce. 
V září se děti naučily skládat vlaš-
tovky a uspořádali jsme závody 
v hodu papírovou vlaštovkou. 
V říjnu jsme se zúčastnili drakiá-
dy. Nejvíc se děti těšily na výlet do 
IQ parku v Liberci. Všechny si to 
opravdu užily. Prošli jsme zrcadlo-
vým bludištěm a vyzkoušeli mno-

ho zajímavých technických atrakcí 
a modelů. Děti mohly nastoupit do 
potápějící se lodi, vyzkoušet si jíz-
du na nakloněné rovině, uzavíraly 
se do obřích bublin, vyráběly elek-
trickou energii, skládaly hlavola-
my. Vůbec se nám nechtělo domů. 
Ježek Trampík se zimy nebojí 
a určitě si pro děti přichystal další 
zajímavé akce.

Dne 22. 11. 2012 se můžete při-
jít podívat na malou výstavu výrob-
ků dětí ze všech oddělení družiny 
ve vestibulu Masarykovy školy. 
Těšíme se na vás.

vedoucí družiny
Mgr. Alena Koňaříková

vychovatelky – Petra Houžvičková, 
Jitka Obstová, Jana Štěpánková, 

Mgr. Táňa Anderšová

V družině se nenudíme 

Oba páté 
ročníky se le-
tos zapojily 
do interne-
tové soutě-
že „Hravě 

žij zdravě“, a proto nebylo těžké 
zorganizovat mezi nimi „soutěž“ 
o zajímavou zdravou výživu.

Ve čtvrtek, 11. 10., pozvala do 
své třídy V. A žáky V. B na ochut-
návku zdravé výživy.

Přišli jsme celí napjatí a byli 
jsme hned ve dveřích mile překva-
peni. „Tržiště“ zaplněné stánky se 
zdravými výrobky nás oslovilo už 
svou vůní. Jednotlivé skupinky 
žáků nám předváděly svou zdra-
vou svačinku a vysvětlovaly, proč 
je právě tato zdravá a nejlepší. 
Výrobky byly krásně nazdobeny! 
Upoutal nás vydlabaný meloun 
s ovocným salátem, vodní me-
loun s ovocem a plísňovým sý-
rem, různé druhy ovocných salátů 
a pomazánek ze zeleniny nebo 

Týden zdraví na ZŠ Bedřicha Hrozného

sýrů. Za pozornost stály sýrové 
a šunkové jednohubky, panáček 
z veky a ovoce, mošt nebo bezin-
ková šťáva s mátovým lístkem či 
květem měsíčku lékařského. Od 
všeho jsme pak mohli ochutnat. 
Bylo moc těžké vybrat ten nejlepší 
výrobek, když se všichni tak sna-
žili. Nakonec dostal nejvíc hlasů 
J. Škrdla s krabí pomazánkou.

Po týdnu pozvala také V. B žáky 
V. A na prezentaci zdravé výživy. 

Od začát-
ku září až 
do poloviny 
října se na 
naší škole 
ZŠ B. Hroz-

ného uskutečnil projekt „Zdra-
vá výživa“ zaměřený na úpravu 
zeleniny. Žáci si mohli vybrat 
jakýkoli druh zeleniny a libovol-
ně ho zpracovat, ať už jako salát, 
přílohu, nebo klidně vařenou ze-
leninu.

Tento projekt se uskutečnil 
v hodinách pracovních činností. 
Kluci z šestých a sedmých tříd 
vařili pod vedením pana učitele 
Jiřího Kleina, dívky z šestých až 
devátých tříd měla na starost paní 
učitelka Jana Tovarová a kluky
z osmé až deváté třídy paní učitel-
ka Petra Kubalová.

Všechny pokrmy byly samozřej-
mě vyfoceny a žáci dostali za úkol 

Zdravá výživa,
aneb jak ji vidíme my 

připravit si referáty na ten druh 
zeleniny, který se v jejich pokrmu 
objevoval nejvíce. 

Do práce šli všichni s chutí a nad-
šením a výsledek byl znát, protože 
jak samotné vaření, tak i referáty 
byly vážně velmi vydařené.

Cílem bylo poučit spolužáky 
o způsobu sázení, pěstování a 
sklízení vybrané zeleniny a také 
upozornit na množství vitamínů 
a zdraví prospěšných látek, které 
zelenina obsahuje. Žáci si také pro 
ostatní připravili zajímavý výklad 
o zelenině listové, plodové, cibu-
lové, kořenové, kořeninové a lus-
kové, který doplnili barevnými ná-
stěnnými mapami vlastní výroby, 
ale i ochutnávkou pokrmů.

Myslíme, že předem daný cíl se 
alespoň na naší škole splnit poda-
řilo.

Za žáky a učitele
Petra Kubalová

Od 1. do 
9. listopadu 
2012 jsme 
na zahradě 
Masarykovy 
školy uspo-

řádali soutěžní výstavu zdobených 
dýní. Do soutěže bylo přihlášeno 
143 dýní od nejmenších po nej-
větší. Některé se smály zubatými 
ústy, jiné se tvářily strašidelně. Při 
zdobení jsme si dost užili. Praco-
vali jsme doma i ve škole. Sami, 
s rodiči nebo s  kamarády.

Listopadové počasí bylo po-
šmourné, ale na naší zahradě sví-
tily oranžové dýně jako sluníčka. 
Zastavovali se tu rodiče, přátelé, 
děti i náhodní kolemjdoucí. Po-
těšili se pohledem na povedené 
dýně a hlasovali pro nejhezčí. Ne-

bylo lehké si vybrat a museli být 
i trochu odvážní, protože na hla-
sovací lístek čekala otevřená tla-
ma dýně. 

Nejvíce hlasů získali:
1. Jitka Kutá  č. 64      
2. Stanislava Kutá  č. 50
3. Zdeněk Čadek  č. 70

Třídy se umístily v pořadí: 
2.B, 1. A, 3.A

Výhercům jsme poblahopřáli.  
Všichni  jsme si odnesli dobrý pocit 
z práce, která nás bavila a přinesla  
radost i ostatním. Děkujeme na-
šim rodičům, bez jejichž  pomoci 
a podpory bychom se neobešli.                                               

Za žáky a učitele 
4. A

Výstava dýní

Z á k l a d n í 
škola J. A. Ko-
menského se 
12. září 2008 
zaregistrova-

la do celorepublikového projektu 
„Recyklohraní“. Cílem tohoto 
projektu je přivést žáky a jejich 
prostřednictvím i rodiče a širokou 
veřejnost k třídění a recyklaci ne-
jen vybitých baterií, drobného 
elektroodpadu (mobily, konvice, 
video i audiopřehrávače, kulmy, to-
pinkovače atd.), ale i nefunkčních 
a vysloužilých elektrických zaří-
zení jako jsou počítače, tiskárny, 
monitory, televizory, rádia atd. 
Touto cestou se všichni můžeme 
zbavit nepotřebných a nepoužitel-
ných elektrických zařízení a přitom 
pomoci dětem. Každý kilogram od-
vezeného elektroodpadu je ohod-
nocen body, za které si z katalogu 
vybíráme odměnu. 

Body získáváme nejen sběrem 
recyklovatelného elektrozařízení, 
ale i plněním zadaných úkolů na 
různá témata. Úlohy jsou konci-
pované pro I. i II. stupeň, aby i naši 
malí žáčci měli možnost podílet se 
na získávání bodů.

V minulých letech jsme za získa-
né body pořídili multifunkční tis-
kárnu a vybavení do školního klu-
bu - knížky, deskové hry, barvy, atd.

Drobné věci mohou děti přinést 
samy, červená popelnice na elek-
tropřístroje stojí u sekretariátu, ze-
lené krabice na baterie jsou umís-
těny téměř ve všech pavilonech 
školy. Při dodání větších přístrojů 
volejte, prosím, předem 325 551 
220, pan školník Vám s nimi po-
může.

Ve škole sbíráme i starý papír 
(časopisy, noviny, kancelářský pa-
pír) a víčka od PET lahví. Oboje 
přispívá k napjatému rozpočtu 

Recyklohraní na škole J. A. Komenského

školy, protože dostáváme cca 2 Kč 
za kilogram. Odměňujeme z toho 
žáky v různých soutěžích, ale v po-
slední době fi nancujeme i pomůc-
ky (počítač, laťka na skok vysoký, 
míče apod.).

Děkujeme všem žákům, jejich 

rodičům a učitelům, kteří děti ve-
dou k ohleduplnosti a respektu 
k životnímu prostředí, k trvale udr-
žitelnému rozvoji a vychovávají je 
k ochraně přírody.

Mgr. Pavla Michalová, 
ZŠ JAK Lysá n. L.

V listopa-
du 2012 jsme 
v hodině pr-
vouky dostali 
od paní uči-
telky Jarešové 

úkol do skupin  - navrhnout a vy-
tvořit „naše město“. Zadání nebylo 
úplně jednoduché, ale po dalším 
vysvětlování paní učitelky jsme se 
pustili do práce.

Ve skupinkách jsme se dohodli, 
co kdo přinese na výrobu města. 
Pomocí kartonu, barev, krabiček, 
modelíny, špejlí, skládaček z papí-
ru a drobných hraček jsme vyrobili 
právě ta „naše města“...

Sušice s krásným muzeem, to-
várnou a nádražím, Srbov s továr-
nou a muzeem na čokoládu a ško-
lou, Rubešovice s hradem na skále, 
zajímavým muzeem a nádražím, 

Projekt – „Naše město“

Šmoulov s velkým zábavním par-
kem a New Port Kalifornia s cen-
trem sportu a natáčecím studiem 
v podobě hradu.

Práci jsme věnovali hodně času 
i o přestávkách, ale stálo to za 
to - povedla se nám. Bavilo nás 
vyrábění celého města, natírání 
silnic, slepování skládaček, vy-
rábění domů, vytváření popisu 
města, vymýšlení slovních úloh 

a anglické popisování mapky. Po-
znali jsme, že dohodnout se není 
snadné, ale příště to zkusíme lépe. 
Učili jsme se spolupracovat a roz-
dělit si práci.

Na závěr jsme „naše město“ 
představili ostatním skupinkám 
žáků a vystavili jsme ho na chodbě 
školy. Poté jsme se vrhli do bodovací 
soutěže... 

V kategorii „nejhezčí město“ 
se na 1. místě umístilo město Ru-
bešovice, na 2. místě Sušice a na 
3. místě Šmoulov. Jako „nejlá-
kavější město“ bylo vyhodno-
ceno město Rubešovice, dále se 
o 2. místo podělila města Sušice 
a Šmoulov, na 3. místě skončil 
Srbov. V kategorii „nejvtipnější 
město“ bylo toto umístění: 1. Ru-
bešovice, 2. New Port Kalifornia 
a Šmoulov, 3. Sušice. Absolutním 
vítězem se tak stalo město Rube-
šovice. Blahopřejeme!

Těšíme se na jiný zajímavý úkol 
a vás zveme – přijďte se podívat na 
„naše města“! Pokud to nestihnete, 
prohlédněte si města alespoň na fo-
tografi ích.

Žáci III. B
ZŠ B. Hrozného Lysá n. L.

O jejich přízeň se ucházely „ho-
tely“, které chtějí v budoucnu ve 
svých prostorách ubytovat jako 
„školu v přírodě“ nejen žáky V. B. 
Byly to např. „Hotel u růžových 
triček“, hotel „Hvězdička“, „Mag-
nesia“ a další… Aby je přesvědčily, 
že nejlépe strávená „škola v pří-
rodě“ bude právě u nich v hotelu, 
připravily si k přesvědčování také 
ochutnávku zdravých svačinek. 
Žáci si mohli po odprezentování 

svačin zástupci každého hotelu 
také ochutnat jednotlivé výrobky. 
V. A zaujaly ovocné špízy, muffi ny, 
zeleninové i sýrové pomazánky 
s celozrnným pečivem, ovocné salá-
ty a nádherně ozdobený zeleninový 
salát – mrkvová růžička s cherry raj-
čátkem uprostřed. Po degustaci se 
také V. A musela rozhodnout, který 
hotel je svým jídlem nejvíce oslovil. 
Byl to hotel „Královská kuchyně“.

J. Kleinová
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Dny otevřených dveří
14. 1. 2013 od 10 do 16 h

LYSÁ nad LABEM
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čtyřleté studijní obory s maturitou
Obchodní akademie
Ekonomické lyceum

specializace
Ekonomika a podnikání, Marketing, Cestovní ruch

Obchodní akademie,
Lysá nad Labem,
Komenského 1534

OA Lysá nad Labem 
– příspěvková organizace SK
tel.: 325 553 021, 325 552 143 
www.oalysa.cz

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Studenti SŠOGD v Lysé nad La-
bem se vrátili z další exkurze, která 
se uskutečnila v rámci projektu 
Dějiny kultury v cizích jazycích. Po 
říjnovém výjezdu do Londýna to 
bylo hlavní město Německa Berlín. 
Město, které je velmi úzce spojeno 
s naší moderní historií. Město, kte-
ré si prožilo několikrát za poslední 
desetiletí okamžiky, které by raději 
vymazalo z paměti. Těžko byste 
hledali evropskou metropoli, kde 
by bylo méně historických budov 
a která by na první pohled více připo-
mínala Jižní Město v Praze. Přesto, 
pokud se studentů zeptáte, tak vám 
většinou odpoví, že se jim v Berlíně 
líbilo. Město, které bylo téměř srov-
náno se zemí za druhé světové války 
a které bylo tři desetiletí rozděleno 
hrozivou berlínskou zdí, si dokáže 
své návštěvníky získat. Právě třeba 
zbytky té zdi, která varuje už navždy 
před tím, čeho jsme v civilizované 
společnosti schopni.  A právě zde 
začíná většina prohlídek Berlína. 
Teprve, když u ní studenti stáli, za-
čali mnozí plně chápat, co zname-
nala „železná opona“ nebo „rozdě-
lená Evropa“, „totalita“ a další, do 
té doby možná prázdné pojmy. Také 
suvenýry, které si z Berlína vezete, 
nejsou stejné jako ty, které přivážíte z 
jiných míst. Jsou to kousky berlínské 
zdi, fotografi e rozbombardovaného 
Berlína či „německé vízum“. 

Berlín, město mnoha tváří
Právě ilustrace k nejnovějším dě-

jinám byly jedním z cílů naší exkur-
ze. Kromě samotného Berlína jsme 
navštívili i zámeček Cecilienhof 
u nedaleké Postupimi. Místo, kde 
byla podepsaná postupimská do-
hoda, kde bylo rozděleno po válce 
Německo, ale vlastně i celá Evropa, 
kde zněly chladné kalkulace, jak to 
bude dál, jak zlomit agresi Japonska 
atomovou bombou… Kulatý stůl, 
který jsme v Cecilienhofu viděli, byl 
svědkem všech rozhodnutí, která 
ovlivnila i životy našich dědečků 
a babiček, našich rodičů i nás sa-
mých.

Po Cecilienhofu jsme udělali ně-
kolik kroků v historii zpět. Vrátili 
jsme se k počátkům moderního Ně-
mecka, které jsou spojeny s brani-
borskými Hohenzollerny. Navštívili 
jsme zámeček Fridricha Velikého – 
Sanssouci, kde se opravdu žilo „bez 
starostí“, jak napovídá sám název.  
Stupňovité terasy osázené vinnou 
révou a rozkošný rokokový záme-
ček na nás dýchly klidnou atmosfé-
rou 18. století. No a v historii jsme 
pak již nadlouho zůstali – navštívili 
jsme jak berlínskou Gemäldegale-
rii, tak nádherné monumenty Per-
gamonského oltáře, Ištařiny brány 
z  Babylonu či trhové brány z Milétu 
v Pergamonmuseu. Lákavým cílem 
bylo i Neues Muzeum s tajemnou 
Nefertiti . 

Příjemnou tečkou za celou 
exkurzí bylo malebné historic-
ké městečko Míšeň.  V míšeňské 
porcelánce absolvovali studenti 
skvěle didakticky propracovanou 
prohlídku jednotlivých fází výroby 
porcelánu, aby se poté zašli podí-
vat na míšeňský hrad Albrechts-
burg, kde celý příběh evropského 
porcelánu začal. 

Tři dny, které studenti v Ně-
mecku prožili, byly náročné. 
Ale málokdo by řekl, že byl 
zklamán. Kromě klasických cílů 
umělecko-historických exkurzí 
jsme tady totiž stáli tak blízko 
událostem z naší nedávné his-
torie, že z toho chvílemi až mra-
zilo…  

Mgr. Monika Fandáková

Ve čtvrtek 
6. 12. 2012 
uspořádala 
naše škola již 
po třinácté 
závod v přes-

polním běhu nazvaný "Vzpomínka 
na Emila Zátopka". V chladném 
dopoledni se na tratě závodu vydalo 
207 závodníků od 6 do 54 let. V le-
tošním roce poprvé změřili síly také 
handicapovaní sportovci v kategorii 
Bez hranic.

Nejmladší účastníci vybíhali na 
trať o délce 680 metrů, nejstarší zá-
vodníci zdolávali trať dlouhou 3 100 
metrů. Závodů se zúčastnilo 8 škol 
– ZŠ JAK Lysá nad Labem, ZŠ spe-
ciální Lysá nad Labem, ZŠ Kouni-
ce, ZŠ a MŠ Přerov nad Labem, ZŠ 
Milovice, ZŠ Letců RAF Nymburk, 

Vzpomínka 
na Emila Zátopka

ZŠ Kostomlaty a pořádající ZŠ B. 
Hrozného v Lysé nad Labem.

Poděkování patří všem závodní-
kům a jejich doprovázejícím učite-
lům, organizátorům, fi rmě Scola-
rest a Městu Lysá nad Labem.

Za organizátory 
Mgr. Dana Tvrdá,

ZŠ B. Hrozného

NABÍZÍME ŠIROKÝ VÝBĚR KROUŽKŮ – RŮZNÉHO TYPU A PRO RŮZNÉ VĚKOVÉ SKUPINY:
-  pro děti od 3 do 10 let angličtina a anglická odpolední školka s rodilou mluvčí
-  pro dospělé anglická konverzace s rodilou mluvčí
-  pro děti hudební škola YAMAHA, hravé cvičení (2-6 let); taneční školička (3-7 let); taekwon-do (4-7 let)
-  pro děti miniškolka BENJAMÍNEK (2-6 let) a MONTESSORI BENJAMÍNEK (3-6 let)
-  pro rodiče a děti (2-6 let) MONTESSORI DÍLNIČKY
-  pro dospělé - cvičení pro těhotné, i s míči + zumba + P-CLASS vše s hlídáním dětí; jóga
-  HERNA PRO RODIČE S MIMINKY do 1,5 roku věku = KAŽDÝ PÁTEK 9-11 hodin

OD 1. 2. 2013 ZÁPIS DO VŠECH KROUŽKŮ PRO DĚTI NA 
2. POLOLETÍ PŘIHLÁŠKY DO MINIŠKOLKY PŘIJÍMÁME PRŮBĚŽNĚ

MC Parníček 
Čsl. armády 29/11, 289 22  Lysá n. L.

e-mail: info@mcparnicek.cz, tel.: 775 685 501
www.mcparnicek.cz

Herna:
HERNU MÁME OTEVŘENOU 
KAŽDÝ VŠEDNÍ DEN
PO, PÁ  9 - 12
ÚT-ČT 9 - 12  a  14 - 18

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem dětem i dospělým, kteří Mateřské centrum Parníček 
během uplynulých 5 let navštívili – jedná se bezmála o 35.000 návštěvníků. Moc si toho vážíme a jsme rádi, 
že naše práce přináší radost a nabídka námi nabízených volnočasových aktivit je stále žádaná.
Rovněž bychom chtěli poděkovat všem fyzickým i právnickým osobám, které nás podpořily, zvláště 
pak těm lidičkám, kteří nás podporují opakovaně, protože i malá pomoc je pro nás, jakožto neziskovou 
organizaci pomocí obrovskou. DĚKUJEME!

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA - 4. 12. 2012
Mateřské centrum Parníček uspořádalo v úterý 4. 12. 2012 
již popáté pro naše nejmenší Mikulášskou, tentokráte v jídel-
ně Scolarest. Nejprve vystoupily děti navštěvující Anglickou 
odpolední školku v MC s krátkým programem. Následo-
vala činoherní pohádka Liduščina divadla „Pohádkový 
Betlém“, ve které se Andílek vydal na Zem, aby splnil tajné 
přání jedné rodině. Po skončení pohádky, do které se za-
pojily i děti, přišel mezi nás Mikuláš, jenž spolu s Andílkem 
a neposedným Čertem rozdali všem malým návštěvníkům 
mikulášskou nadílku.

VÝMĚNA
a DAROVÁNÍ
KARTIČEK

v úterý 8.1.2013
od 16.30 hodin

MINIŠKOLKA pro děti 2-5 let
Benjamínek

Montessori Benjamínek
od pondělí od čtvrtka

8.00-12.00 hodin

ANGLICKÁ
KONVERZACE
PRO DOSPĚLÉ

s rodilou mluvčí, vč. hlídání
středa 9.30-10.30 hodin

PŘEDPORODNÍ KURZ
každé úterý
od 8.1.2013 
do 5.2.2013

Klub
Fajn

KlubFajn
www.klubfajn.estranky.cz

email: klubfajn@seznam.cz
tel.: 777 141 243

Poděbradova 1707
Lysá nad Labem

… S DĚTMI V KONDICI
KDY: OD LEDNA 2013 KAŽDÉ PONDĚLÍ 10.00–10.50 hodin
KDE: FAJN KLUB LYSÁ NAD LABEM
UKÁZKOVÁ HODINA ZDARMA PONDĚLÍ 10. 12. 2012 od 10.00 do 10.50 hodin
Chcete se po porodu dostat zase do kondice a nemáte hlídání? Nechcete své miminko 
opouštět ani na chvíli a doma Vás cvičit nebaví? Pak je program FITMAMI určen právě 
pro Vás! Lekce FITMAMI INDOOR jsou určené především pro maminky a jejich miminka 
a děti od 6 týdnů až do 4 let. FITMAMI INDOOR je zaměřené především na zpevnění 
posta-vy a procvičování oslabených partií po těhotenství a porodu, to vše ve společnosti 
Vašeho děťátka, které využijeme i jako zátěž pro zintenzivnění cvičení.
Co budete potřebovat?
Vy – pohodlné oblečení, sportovní boty, ručník.
Vaše děťátko – pohodlné oblečení, hračku a deku.
Co Vás čeká?
Úvodní zahřátí s dětmi, posilování s dětmi i bez dětí (během této části mají možnost si 
děti hrát nebo odpočívat), cvičení s balóny, švihadly a gumičkou, protažení a uvolnění. 
Veškeré pomůcky Vám instruktorka zapůjčí.
Lekce FITMAMI INDOOR probíhají formou kurzu:
I. KURZ: 7. 1. – 28. 1. 2013, II. KURZ: 4. 2. – 25. 2. 2013, III. KURZ: 4. 3. – 25. 3. 2013

REGISTRACE NA FITMAMI INDOOR: klubfajn@seznam.cz
Cena kurzu je 240,-Kč (4 lekce)

FAJN KLUB pro děti a dospělé
Dopolední program pro děti od 2,5 do 6 let s prvky Montessori pedagogiky
Scházet se budeme každé úterý od 9.00 do 12.00 hodin.
Cena lekce je 200,- Kč
Mini Montessori v Ulitě
Pro rodiče s dětmi přibližně od 1,5 roku.
Práce s Montessori pomůckami 
v podnětném kolektivu starších dětí.
Délka jedné lekce je cca 1 – 1,5 hodiny.
Cena lekce je 80,- Kč.
První hodina a jedna náhradní zdarma!
Hradí se vždy 10 lekcí předem.

Herna je otevřena
v úterý od 9.00 do 

18.00 hodin a 
ve středu od 12.30 

do 18.00 hodin.
V pátek od 9.00 
do 16.00 hodin.

Stále je možné hlásit děti do Miniškolky v Ulitě! A to na pondělí a omezeně i na středu.
Aktuálně jsou také volná 2-3 místa v Montessori v ulitě pro děti od 3 let! Ukázková hodina zdarma!
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Telefonické konzultace
dětských lékařů

(po ordinačních hodinách)

MUDr. Čerňanská       
tel. 602 830 242
MUDr. Dáňová           
 tel. 728 234 392

MUDr. Chocholová    
 tel. 606 840 451

MUDr. Matasová        
 tel. 607 746 211

Pro registrované pacienty těchto lékařů: 

Út 1.1. MUDr. Matasová
St 2.1. MUDr. Chocholová
Čt 3.1. MUDr. Dáňová
Pá 4.1. MUDr. Chocholová
So 5.1. MUDr. Čerňanská
Ne 6.1. MUDr. Čerňanská
Po 7.1. MUDr. Čerňanská
Út 8.1. MUDr. Matasová
St 9.1. MUDr. Chocholová
Čt 10.1. MUDr. Dáňová
Pá 11.1. MUDr. Čerňanská
So 12.1. MUDr. Matasová
Ne 13.1. MUDr. Matasová
Po 14.1. MUDr. Čerňanská
Út 15.1. MUDr. Matasová
St 16.1. MUDr. Chocholová
Čt 17.1. MUDr. Dáňová

Pá 18.1. MUDr. Matasová
So 19.1. MUDr. Dáňová
Ne 20.1. MUDr. Dáňová
Po 21.1. MUDr. Čerňanská
Út 22.1. MUDr. Matasová
St 23.1. MUDr. Chocholová
Čt 24.1. MUDr. Dáňová
Pá 25.1. MUDr. Dáňová
So 26.1. MUDr. Chocholová
Ne 27.1. MUDr. Chocholová
Po 28.1. MUDr. Čerňanská
Út 29.1. MUDr. Matasová
St 30.1. MUDr. Chocholová
Čt 31.1. MUDr. Dáňová
Pá 1.2. MUDr. Chocholová
So 2.2. MUDr. Čerňanská
Ne 3.2. MUDr. Čerňanská

 Všední dny: 17.00 – 22.00 hodin
 Sobota, neděle a svátek: 8.00 – 20.00 hodin

MUDr. EVA SKALICKÁ
PRAKTICKÁ A INTERNÍ LÉKAŘKA
Komenského 1534, Lysá nad Labem

(budova ZŠ. J. A. Komenského)
ORDINAČNÍ HODINY

PO 7.30 - 12.30 13.00 - 15.00 pro objednané pacienty
ÚT 7.30 - 12.30 13.00 - 15.00 pro objednané pacienty
ST ---------------- 12.00 - 18.00
ČT 7.30 - 12.30 -----------------
PÁ 7.30 - 12.30 -----------------

TEL.: 325 551 948

Vážení klienti, vážení spoluob-
čané, Centrum sociálních a zdra-
votních služeb pomáhá občanům 
města Lysá nad Labem a občanům 
okolních obcí zvládat činnosti běž-
ného života tak, aby mohli zůstat 
co nejdéle tam, kde byli celý život 
zvyklí – doma. Poskytnutím pečo-
vatelské služby, osobní asistence, 
službou denní stacionář, odlehčo-
vací službou a domácí zdravotní 
péčí naplňujeme naší základní 
myšlenku DOMOV JE DOMA.  
Pracovní tým složený z pracovní-
ků sociálních služeb a zdravotních 
sester zajišťuje péči u 330 občanů 
z Lysé nad Labem a okolí.

V loňském roce jsme úspěšně 
zvládli Inspekcí poskytování soci-
álních služeb, jejíž výsledek nám 
potvrdil kvalitu poskytovaných 
služeb. Podařilo se nám vymalovat 

Centrum sociálních a zdravotních služeb v Lysé n. L.

středisko a Denní stacionář v Milo-
vicích, o jehož službu je stále větší 
zájem. Uspořádali jsme společen-
ská setkání pro seniory, již tradiční 
soutěž Šikovné ruce našich seniorů 
pro radost a potěšení a setkání na 
soutoku Labe s Cidlinou.

Dennodenně se potkáváme u 
Vás doma s Vámi – našimi klienty 
a jejich rodinami.  Mnoho z Vás se 
celý rok stará o své blízké, dává jim 
lásku a pocit, že někam patří, dává 
jim domov. Děkujeme Vám za celý 
rok společné práce a děkujeme Vám 
za pocit, že i my děláme užitečnou 
věc a že jsou naše služby pro Vás tak 
důležité.

Chceme poděkovat městu Lysá 
nad Labem, všem našim přátelům, 
svazům, klubům seniorů a spolu-
pracujícím organizacím za pod-
poru, které se nám dostává. Vám 
všem do nového roku 2013 pře-

jeme hodně zdraví, spokojenosti 
a šťastných dní. 

  za pracovníky společnosti
Emílie Třísková, ředitelka 

Centra sociálních a zdravotních 
služeb Poděbrady o.p.s.

   www.centrum-podebrady.info

PODROBNĚJŠÍ VYSVĚTLENÍ 
NÁMI POSKYTOVANÝCH 
SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH
SLUŽEB:

Pečovatelská služba
Při poskytování pečovatelské 

služby pomůžeme s chodem do-
mácnosti, zajistíme běžný úklid, 
praní a žehlení prádla, každoden-
ní i velký týdenní nákup, pomůže-
me klientům s vyřízením záleži-
tostí na úřadě, u lékaře nebo podle 
potřeby doprovodíme. Pomůžeme 

s přípravou jídla a pití, doveze-
me oběd, ohřejeme a podáme jej. 
Můžeme být nápomocni při chů-
zi po bytě, pomůžeme s přesuny 
na lůžko a vozík, podpoříme při 
orientaci v prostoru. Dojdeme 
pro recepty k lékaři, vyzvedneme 
léky v lékárně. Dohlédneme na 
správné užívání léků. Zajišťujeme 
pomoc při oblékání a svlékání, při 
osobní hygieně, koupání, a to i na 
lůžku (v závislosti na zdravotním 
stavu), provádíme péči o vlasy 
a nehty. Pokud doma nejsou 
vhodné podmínky pro zvládnutí 
těchto úkonů, odvezeme klienta 
do střediska osobní hygieny, které 
je vybaveno vanou se zvedacím 
zařízením. 

Denní stacionář
Služba denní stacionář je volbou 

pro klienty, kteří nechtějí nebo ne-

Vážení spoluobčané,
na začátku října 2012 jsem v našem městě vyhlásila sbírku PET 

víček pro nemocnou 18ti měsíční Lucinku. 
Tímto bych vám za ní chtěla poděkovat. Díky snaze nás všech 

jsem na začátku prosince poslala jejím rodičům do Olomouce 35 
plných pytlů.

Pro vaši představu, jeden klasický kýbl plný víček váží pouze 
1,8 kg a za dva měsíce Lysá nasbírala 292 kg! A tak i naše město 
přispělo, aby Lucka mohla odjet do lázní v Klimkovicích, kde mají 
speciální obleček, který jí bude stimulovat v dalším rozvoji a sna-
žení.

Velké díky patří i cukrárně Campiello, pekařství u Literů vedle 
Výstaviště, Fajn klubu, MC Parníčku a Městské knihovně, za 
jejich ochotu a poskytnutí místa, kam jste mohli víčka odsypávat.

Do budoucna vás prosím, abyste víčka i nadále skladovali, moc 
místa nezaberou a pro rodiče těchto dětí mají cenu zlata.

Již nyní sbíráme pro tříletou Justýnku z Pardubic. Víčka budou 
vybírány v dubnu 2013. Celý tento měsíc můžete víčka nosit do 
pěti výše uvedených sběrných míst. Pokud však budete mít větší 
množství, kontaktujte mě prosím přímo na tel. 602 136 104 nebo 
jscully@email.cz.

Po domluvě od vás víčka odeberu na adrese Masarykova 984 - bý-
valý pneuservis Baladrán - naproti Výstavišti, popřípadě je vyzvednu 
u vás doma.

Úspěšný rok plný zdraví a štěstí vám přeje Jana Skalová.
Jana Skalová

146 000 víček
pro Lucinku

Klub náhradních rodin Routa v Čelákovicích
zve na 

Co přinese
novela zákona 

o sociálně právní 
ochraně dětí?

v sobotu 26. ledna 2013 
v 15.00 hodin

Modlitebna Církve Bratrské Čelákovice, 
Vašátkova 288

Program semináře - Informace o novele 
zákona o sociálně právní ochraně dětí 
- nový systém dávek, uzavírání dohod 

o výkonu PP, povinnosti a práva pěstounů, 
nová právní úprava osvojení apod., 

konzultace v individuálních případech, 
výhled aktivit Klubu náhradních rodin Routa 

pro rok 2013.

Hlídání dětí není zajištěno,
děti si mohou hrát v herně MC.

Dne 20. 
11. 2012 
jsme se zú-
častnili pi-

lotního turnusu projektu realizo-
vaného společností Telefónica ve 
spolupráci s Junior Achievement 
ČR, o. p. s. Studentská fi rma v Ob-
chodní akademii Lysá nad Labem 
provozuje svoji činnost právě díky 
organizaci Junior Achievement 
ČR, o. p. s. Celá akce se konala 
v centrále společnosti Telefónica 
v Praze 4 - Michli. 

V tomto projektu se sešly týmy 
studentů téměř z celé republiky. 
Naši studentskou fi rmu zastupo-
vali tři členové – Václav Linhart, 
Pavel Blažík a Patrik Kadlec. 

Projekt začal úvodním předsta-
vením celého projektu Think Big 
School a přednáškou IT manažera 
fi rmy O2 Telefónica. Akce pokra-
čovala okrajovým seznámením 
všech účastníků a organizátorů. 
Poté jsme byli rozděleni do skupin 
po třech až čtyřech členech. Každý 
ze skupiny měl jinou funkci, která 

mu byla přidělena na základě lo-
sování. Hlavní funkcí byl vedoucí, 
který odpovídal téměř za vše. Dal-
ší funkce byly IT expert, kreativec 
a v některých skupinách byl také 
koordinátor. Cílem bylo vymyslet 
a zpracovat projekt, který by soci-
álně podpořil naše okolí nebo vypl-
nil takzvanou „díru na trhu“. 

Každé skupině byl přidělen je-
den odborný konzultant, který ji 
vedl správným směrem. Při hle-
dání zaměření projektu jsme si vy-
zkoušeli základy brainstormingu 
a jeho úspěšnost jsme hodnotili na 
základě SWOT analýzy. Součástí 
naší práce byla také příprava a ná-
cvik prezentace.

Na konci náročného dne měla 
každá skupina 3 minuty na vlast-
ní prezentaci svého projektu. Tří-
členná porota všechny prezentace 
a projekty vyhodnotila a vyhlásila 
nejlepší. Získali jsme mnoho no-
vých zkušeností, což bylo cílem 
této akce.

Pavel Blažík, 3. B
Obchodní akademie

Think Big School

LYSÁ nad LABEM
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mohou během dne zůstávat sami 
doma. Denní stacionář je určen 
i pro osamělé seniory a zdravotně 
postižené, kteří by si přáli strávit 
část dne mezi svými vrstevníky. Ve 
stacionáři je o klienty postaráno 
od rána, kdy do našeho zařízení 
přijedou, až do jejich odpolední-
ho odjezdu. Společně se mohou 
zúčastnit procvičení těla, tréninku 
paměti, procházek na čerstvém 
vzduchu, zahrát si společenské 
hry. Mohou si něco zajímavého 
přečíst, vyluštit křížovku, poslech-
nout hudbu, zazpívat si, podívat se 
na fi lm, či jen relaxovat. Společně 
pracujeme na zlepšování soběstač-
nosti při činnostech, které klien-
tům činí potíže. To vše v příjemném 
prostředí navozujícím rodinnou 
atmosféru. Denní stacionář může, 
ale nemusí, být navštěvován pravi-
delně každý všední den.

Odlehčovací služby
Odlehčovací služba je určena 

pečujícím osobám nebo pečujícím 
rodinám. Pečující osoba může být 
unavena stereotypem každodenní 
péče a potřebuje si sama odpoči-
nout. Odlehčovací služba Vás na 
chvíli zastoupí v pečování, pokud 
máte jednání na úřadech, u léka-
ře, ve městě, nebo si chcete jen 
dojít ke kadeřnici. V domácnosti 
Vás můžeme na určitou část dne 
nahradit v rámci terénních odleh-
čovacích služeb. Pokud odjíždíte 
na víkend, na dovolenou, nastu-
pujete do nemocnice nebo jedete 
do lázní, pak můžete po dohodě se 
svým blízkým využít pobytových 
odlehčovacích služeb. Zde může 
Váš blízký po dobu, než se vrá-
títe, bydlet v domácím prostředí 
s 24 -hodinovou péčí kvalifi ko-
vaných pracovnic. Dlouhodobé 
pečování je pro pečujícího člověka 
fyzicky i psychicky náročné, proto 
se nestyďte a bez výčitek svědomí 
si odpočiňte a naberte sílu k další-
mu pečování.

Osobní asistence
Jestliže vyžaduje Váš zdravotní 

stav dlouhodobější nebo stálou 
pomoc jiné osoby, můžete využít 

služby osobní asistence. Osobní 
asistent Vám pomůže s úklidem, 
hygienou, oblékáním, přesuny, se 
zajištěním stravy, pomůže Vám 
vyřídit Vaše záležitosti po telefonu, 
písemně i osobně, pomůže Vám 
s nákupy, popřípadě Vás doprovo-
dí na místo určení, může Vám ale 
pomoci i s péčí o Vaše dítě. Osobní 
asistent Vám pomůže s nácvikem 
a upevňováním Vašich motoric-
kých, psychických a sociálních 
schopností a dovedností. To vše 
podle Vašich aktuálních potřeb 
bez nutnosti mít předem domlu-
vený rozsah požadovaných úkonů. 
Osobní asistence je poskytována u 
Vás v domácnosti, může být ale po-
skytnuta i dětem ve školce a škole, 
nebo také při doprovázení na úřad, 
do kina, divadla, cukrárny, na vy-
cházku do parku, do školy, na zá-
jmový kroužek.

Domácí zdravotní péče
Je určena všem osobám bez 

rozdílu věku, které mají jakýko-
li zdravotní problém, potřebují 
ošetření, na které sami nesta-
čí. Může se jednat o doléčení 
pooperační rány po propuště-
ní z nemocnice, mohou to být 
pravidelné převazy ran nebo 
bércových vředů, ošetřovatel-
ská rehabilitace s nácvikem so-
běstačnosti, aplikace inzulínu 
a injekcí, péče o stomie apod.   
Důvodem pro indikaci domácí 
zdravotní péče mohou být po-
tíže při aplikaci inzulínu (zhor-
šený zrak pro rozpoznání dílků 
na stříkačce, zhoršený sluch pro 
slyšitelnost cvakání inzulínové-
ho pera). Může to ale být i ob-
tížný přesun do ordinace lékaře 
nebo do laboratoře k provedení 
odběru krve. V těchto, ale i v 
dalších případech, můžete po-
žádat svého lékaře o předepsání 
domácí zdravotní péče.

Středisko Lysá nad Labem
Nám. B. Hrozného 1722

Vedoucí:  Věra Součková  – 
koordinátor služeb

Tel.: 325 551 353, 775 760 777
E-mail: souckova@centrum-

podebrady.info
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Bývá zvykem po uplynulém 
roce vyhodnotit úspěšnost prací 
a stanovit si další plán na nadchá-
zející sezónu. V zámeckém parku se 
v druhém pololetí roku 2012 odehrá-
lo několik podstatných změn, které 
bychom rádi prezentovali veřejnosti.

S rekonstrukcí ulice Zámecká 
a klášterních teras v Žižkově ulici 
bylo spojeno nebývalé množství 
průjezdů potřebné i nepotřebné 
techniky, záchranné služby, zá-
sobování i návštěv Domova na 
zámku přes park. Díky stanove-
ným kritériím na váhu a počet pro-
jíždějících vozů a osazení strážní 
buňky u černých vrat se více méně 
podařilo zabránit zničení cest 
i přilehlých porostů. 

Od 1. 11. 2012, kdy byl uzavřen 
průjezd parkem, zde nastal běžný 
režim, který s sebou přinesl pěsteb-
ní probírky porostů, odstraňování 
náletových dřevin a samozřejmě 
realizaci nových výsadeb. Tomu 
předcházela pečlivá příprava for-
mou osobního výběru stromů v 
okrasných školkách (ARBOEKO 
v Obříství, ADAM v Bříství), kon-
zultace s památkáři a samozřejmě 
vytyčování výsadeb v terénu. Na 
podzim 2012 byly založeny výsad-
by převážně v severozápadní louce 
(3 + 2 okrasné jabloně a 3 borovice 
lesní), v louce u Včeloviště (3 smrky 
omorika, 3 habry obecné, 2 okrasné 
hrušně, 1 javor červený, 2 střemchy), 
u Broukoviště (3 okrasné jabloně, 
1 magnolie, 1 hloh) a ve vstupní části 
z Komenského ulice (2 magnolie).

Na podzim 2012 jsme v severní 
louce (místo bývalé letní scény) 
dospěli do stádia závěrečných 
úprav, které vyvrcholily konečnou 
přípravou terénu. Půdní fréza na 
konci října upravila lem lesoparku 
k výsadbě dalších dřevin a k za-
ložení louky. Současný stav nám 
umožňuje plánovat rekonstrukci 
cestní sítě, které by měly kopíro-
vat trasy zaniklých, ale doložených 
z roku 1876 (i s plánovanou vodní 
plochou).

Zejména tento zásah umožňuje 
vnímat nové zásahy v parku s plným 
estetickým účinkem. Proto nebylo 
náhodou, že uvolněním porostu, 
a při snaze zapěstovat cílové stro-
mové skupiny, bylo právě do toho-
to místa situováno několik dend-
rologických zajímavostí jako např. 
javor babyka, javor ginnala, habr 
obecný dubolistý, ostrii habrolis-
tou a převislou formu jilmu. Vý-
sadba se odehrála 11. 11. na závěr 
přednášky věnované rudolfi nským 
zahradám. Výsadby se kromě ve-
řejnosti zhostila přednášející Sylva 
Dobalová z Ústavu dějin umění 
AV ČR, která na paměť 460. vý-
ročí narození Rudolfa II. vysadila 
javor ginnala. Druhý strom, javor 
babyka, kterým jsme vzpomněli 
350. výročí narození F. A. Šporka, 
vysadila naše milá zámecká „ka-
várnice“ paní Marie Žampová. 
Paní Žampová se výsadbou sym-
bolicky rozloučila se svou kavár-
nou, kde od 1. 1. 2013 nastoupí 
nová pracovnice.

Uvedený den 11. 11. 2012 byl 
významný i z jiného důvodu. Tím 
bylo založení labyrintu a bludiště 
v Libosadu (severní obdélník blíže 
k letnímu kinu). Celkem zde bylo 
vysazeno 5000 ks keřů meruzalky 
do předem vytyčených ornamentů. 
Poměrně složité vytyčování vychá-
zí ze vzorů kroměřížské květné za-
hrady a zhostil se ho kromě autora 
článku také zámecký zahradník 
pan Kolářský. Výsadba vycházela 
ze snahy v parku vybudovat novou 
atrakci pro děti, která by odpovída-
la duchu a významu historických 
zahrad. Výsadbu prováděli pra-
covníci Školek Montano z Přerova 
nad Labem a byla řešena jako část 
náhradních výsadeb za kácení pro 
OD TESCO, který má stát u Prefy. 
Zde jen doplním malé upozornění, 
že labyrint i bludiště budou veřej-
nosti přístupné po dvou letech, 
jakmile keře dorostou do „dětem 
odolné“ velikosti.

Zcela mimořádnou událostí v 

dějinách parku je založení vlast-
ního zdroje vody. V průběhu lis-
topadu se po dlouholetých jedná-
ních podařilo v bývalém ovocném 
sadu realizovat vrt. Vlastní dílo 
prováděla fi rma Hydrogeosond 
z Čelákovic. Vrt je 41 m hluboký, 
jeho vydatnost je 3 l/s. Pokud se 
v prosinci 2012 podaří do rozpočtu 
města na rok 2013 schválit fi nanční 
prostředky na vystrojení vrtu (elek-
tro přípojka, rozvod vody), pak už 
nebude park (ani letní kino) závislý 
na problémovém zdroji vody z fary.

Jako každoročně, tak i letos, se 
na konci listopadu konala pravidel-
ná kontrola postupu prací z hledis-
ka památkové péče. Ing. Bočková 
z Národního památkového ústavu 
konstatovala, že práce jsou zámec-
kým zahradníkem panem Kolář-
ským prováděny na velmi dobré 

odborné úrovni a postup prací je 
v souladu se zájmy památkové péče. 
Závěr kontroly patřil plánu akcí 
na nadcházející dobu vegetačního 
klidu. V jeho průběhu bude nutné 
odstranit zejména havarijní akáty 
podél ohradní zdi parku (stromy se 
vyklánějí a poškozují zeď) a porost 
břečťanu na ohradní zdi (břečťan vý-
znamně degraduje opukové zdivo).

Poslední činností, která byla řeše-
na před koncem roku, byla pěstební 
probírka parku za kostelem. Zde 
bude nejen odstraněno vše, co za-
růstá do zdi, ale také neperspektivní 
dřeviny. Naším cílem je zde ve spo-
lupráci s odborem školství a správy 
majetku založit „regulérní“ dětské 
hřiště, které by tak opět zatraktivni-
lo park pro veřejnost.

Za odbor životního prostředí
Stanislav Svoboda

Co nového v zámeckém parku

V Milovicích nad Italským hřbi-
tovem se nachází Domov Mladá. 
Poskytuje sociální služby klientům 
s mentálním a kombinovaným 
postižením. Jednou z podpůrných 
rehabilitačních metod, které vy-
užíváme pro aktivizaci a v rámci 
terapie klientů, je canisterapie – 
terapie za přítomnosti psa. Aby 
byl pejsek na toto „poslání“ dobře 
připraven, je třeba mít zvládnu-
tou základní ovladatelnost psa, 
skvělou socializaci a to vše završit 
speciálním kurzem zkouškou. Na 
podzim 2011 Domov Mladá poří-
dil pro tyto účely štěně – fenu Sva-

Poděkování

tobernardského psa – Lady Agátu 
od Strážců hor. Agáta je šikovná 
a ochotná, ale jako každý správný 
mladý pes potřebuje dobrý a kva-
litní výcvik. Paní Romana Hanous-
ková – majitelka psí školy SUPER-
PES v Lysé nad Labem nám kurz 
Základní poslušnosti I. poskytla 
zdarma. Dík také patří instruktor-
ce kurzu paní Kamile Kuchařové 
za citlivý a trpělivý přístup ke psům 
i k páníčkům. Aguša se v kurzu ne-
jen učila, ale také poznala spoustu 
skvělých psích kamarádů. Tímto 
srdečně děkujeme za podporu.

Domov Mladá Milovice

Židé jsou starobylý národ, který 
vyznává nejstarší monoteistické 
náboženství – judaismus. Podle 
Starého zákona jsou Židé potomky 
Abrahámovými, kteří se usadili v 
Kanaánu, dnešním Izraeli, asi před 3 
800 lety. Asi v 17. století př.n.l. uprch-
li do Egypta před suchem. Tam se 
stali otroky faraona Ramsese II. a 
kolem roku 1230 př.n.l. je Mojžíš z 
Egypta vyvedl. Starý zákon líčí i další 
osudy Židů: jak dostali na hoře Sion 
desatero přikázání, jak budovali svůj 
chrám v Jeruzalémě, jak byli uvrženi 
do babylonského zajetí, jak se dostali 
do područí Římanů, kteří později v 7. 
století n.l. potlačili židovské povstání 
a zničili druhý chrám. 

Židé se pak postupně rozptýlili 
do tzv. diaspory (diaspora = národní 
nebo náboženské společenství žijící 

Lysá nad Labem a okolí za 2. světové války (9. část)
V sobotu 3. listopadu 2012 se 

mezi Lysou a Stratovem uskuteč-
nila první výsadba stromů v rámci 
projektu „Za každé prodané auto 
v ČR jeden zasazený strom“. Ten-
to projekt vede společnost Škoda 
Auto, která chce upozornit na své 
aktivity v oblasti ochrany životního 
prostředí a snižování emisí CO2. 
V roce 2012 bylo v ČR vysazeno 
58.202 sazenic stromů, přičemž 
lyská výsadba uzavřela rok 2012. 

Výsadbu za účasti zástupců Ško-
da Auto zahájil Luděk Horčička z 
odboru životního prostředí malou 
přednáškou na téma sv. Hubert. Ten 
byl zvolen patronem nových topolů 
černých, které budou v naší krajině 

Škodovka sázela stromy

vytvářet úkryt pro zvěř. Další infor-
mace se týkaly genetice populací 
topolů černých v Polabí. Naše vý-
sadba je svým způsobem unikátní, 
neboť se podařilo z VUKOZ Prů-
honice získat geneticky čisté jedince 
původních populací topolů. 

Pak následovala výsadba, které 
se ujali dobrovolníci. S postupným 
časem sazečů přibývalo, a tak bylo 
za dvě hodiny vysazeno všech 200 
topolů. Počasí nám přálo, takže 
jsme mohli při závěrečné svačině 
(čaj s rumem a koblihy) pořídit i op-
timistické foto.

Na závěr bych rád poděkoval 
panu Janu Kořistovi, který zpro-
středkoval prostřednictvím Škoda 
Auto dotaci na výsadbu.

Za odbor životního prostředí
Stanislav Svoboda

Auto dotaci na výsadbu.
Za odbor životního pro

Stanislav Sv

trvale uprostřed jiného zcela odliš-
ného společenství) po celé Evropě 
a Blízkém východě. Z nábožen-
ských důvodů byli často proná-
sledováni, nesměli vykonávat ně-
která povolání a byli soustředěni 
ve zvláštních čtvrtích – ghettech. 
V 19. století Židé v řadě evropských 
zemích postupně získali občanské 
svobody, což jim umožnilo ghetto 
opouštět a zapojit se do politického 
a kulturního života většinové společ-
nosti.

Staleté pronásledování Židů vy-
vrcholilo nacistickým vyhlazováním 
v koncentračních táborech – holo-
caustem.

Systematická likvidace Židů 
začala v roce 1941, na setkání vy-
sokých nacistických funkcionářů 
v Berlíně počátkem roku 1942, kde 
se projednalo konečné řešení židov-
ské otázky: Všichni evropští Židé 
budou přepraveni do speciálních 
táborů v okupovaném Polsku a tam 
budou usmrceni.

Před sedmdesáti lety, přesně 
16. ledna 1943, se židovští obyvatelé 
z Lysé nad Labem museli shromáž-
dit v Mladé Boleslavi a byli převezeni 
do Terezína. Odtud byli transpor-
továni do koncentračního tábora 

Osvětim a postupně vražděni v ply-
nových komorách.

Božena Bacílková

Připomeňme si alespoň jejich jmé-
na, věk a datum smrti v Osvětimi:
ABELES Alois (75 let) 
8. 10. 1943 – Terezín
ABELES Jiří (14 let)
18. 5. 1944
ABELES Pavel (6 let)
18. 5. 1944
ABELES Rudolf (46 let)
18. 5. 1944
ABELESOVÁ Alžběta (72 let)
15. 12. 1943
ABELESOVÁ Olga (45 let)
18. 5. 1944
EDELMANN Alexandr (30 let) 
20. 1. 1943
GANS Herbert (23 let) 
20. 1. 1943
GANS Josef (61 let) 
20. 1. 1943
GANSOVÁ Růžena (49 let) 
20. 1. 1943
HAHNOVÁ Anna (59 let) 
20. 1. 1943
HOLZMANN Kamil (47 let) 
20. 2. 1945 – Dachau
HOLZMANNOVÁ Anna (81 let) 
1. 4. 1943

KAFKA Josef (37 let) 
20. 1. 1943
LUSTIG Arnošt (46 let) 
23. 1. 1943
LUSTIGOVÁ Erika (13 let)
23. 1. 1943
LUSTIGOVÁ Eva (19 let)
23. 1. 1943
LUSTIGOVÁ Markéta (46 let)
23. 1. 1943
METZL Adolf (64 let)
20. 1. 1943
NEUMANN Jan (41 let)
20. 1. 1943
NEUMANN Vladimír (44 let)
6. 9. 1943
OPLATEK Karel (59 let)
6. 9. 1943
POLLACHOVÁ Anna (52 let)
20. 1. 1943
POLLACHOVÁ Emilie (51 let)
20. 1. 1943
SCHULHOF Adolf (73 let)
11. 6. 1943 – Terezín
SUŠICKÝ Gustav (63 let)
20. 1. 1943
TAUSSIG Bedřich (43 let)
6. 9. 1943
TAUSSIG Max (34 let)
6. 9. 1943
TAUSSIGOVÁ Hana (9 let)
6. 9. 1943
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Profesor Bedřich Hrozný, vý-
znamný rodák z Lysé nad Labem, 
se zasloužil o vědecký výzkum 
a poznání v oblastech orientalistiky, 
jazykovědy, archeologie a historie. 
Bedřich Hrozný bezesporu zaslu-
huje neustálé připomínání. Děje se 
tak např. i díky stálé expozici v Mu-
zeu Bedřicha Hrozného v Lysé nad 
Labem. Letos 12. prosince uplynulo 
60 let od úmrtí Bedřicha Hrozného, 
a tak se nabízelo připomenout si 
jeho osobnost a dílo v širší míře 
i mimo prostory muzea.

Promítání pro školy v kině
„Připomenutí“ bylo zahájeno 

14. listopadu v kině. Žáky a jejich 
učitele přivítal starosta Lysé nad 
Labem, Mgr. Jiří Havelka, a ředitel 
Polabského muzea, PhDr. Jan Vin-
duška. Poté následovala projekce 
dokumentárních fi lmů a beseda 
s vedoucím Muzea Bedřicha Hroz-
ného, Ondřejem Rašínem, před-
stavující podstatné milníky v životě 
Bedřicha Hrozného a přínos jeho 
vědeckého bádání i pro širokou ve-
řejnost. 

První přednáška pro veřejnost 
v muzeu

Jedinečnou možnost vyslechnout 
úžasnou přednášku měli zájemci 
15. listopadu. Až ze Švýcarska při-
jela chetitoložka Mgr. Šárka Velhar-
tická, Ph.D. (mj. působící v Ústavu 
srovnávací jazykovědy Filozofi cké 
fakulty Univerzity Karlovy v Praze 
a Freie Universität Berlin) s před-
náškou „Bedřich Hrozný a rozluště-
ní chetitštiny“. O tom, že přednáška 
byla úspěšná, vypovídala i diskuse, 
do které se zapojila řada poslu-
chačů.

Luštění
Vyluštění tajenky na čas, na 

základě indicií (písmen) zjistitel-
ných na určitých místech (pamětní 
desky, nápisy na budovách) v Lysé 
nad Labem měli za úkol účastníci 
„Luštění“, které se konalo 16. lis-
topadu večer. Připomenut byl nejen 
Bedřich Hrozný, ale díky pamětním 
deskám i další významní rodáci 
a obyvatelé Lysé nad Labem. Ka-
tegorii rodič (dospělý) s dítětem 
vyhrály Radka Krupová a Zuzana 
Krupová v čase 1hodina 24 minut 
48 vteřin, jen těsně před rodinný-
mi příslušníky, Alešem Krupou 
a Kateřinou Krupovou (1:24:57), 
třetí místo obsadili Roman Ďuriš 

a Markéta Ďurišová (1:42:44). 
V kategorii jednotlivec nebo dvoji-
ce byly nejrychlejší Anna Ďurišová 
a Dorota Ďurišová (1:42:44). Dru-
há byla Michaela Marková ve stej-
ném čase jako třetí dvojice Alžběta 
a Kateřina Markovy (1:47:44; o po-
řadí rozhodl los). 

Labyrint
Druhou soutěží pro všechny 

(od dětí pro důchodce) v rám-
ci „Připomenutí“ byl Labyrint 
30. listopadu večer. V centru Lysé 
nad Labem bylo rozmístěno celkem 
26 kvízových otázek, které se týka-
ly Bedřicha Hrozného. Cílem bylo 
v co nejkratším čase projít labyrin-
tem těchto otázek. Kdo odpovídal 
správně, postupoval rychleji, proto-
že prošel třeba jen 8 otázek. 

Špatná odpověď znamenala 
otázku či několik otázek navíc. 
Spojitost mezi labyrintem a Bed-
řichem Hrozným je vcelku přímá. 
Bedřich Hrozný se mj. zabýval luš-
těním dávných nápisů, které byly 
objeveny na ostrově Kréta v rui-
nách města Knossos, kde dle bájí 
byl v labyrintu strašný Minotaurus 
s býčí hlavou. Kategorii rodič (do-
spělý) s dítětem vyhrály Anežka 
a Ludmila Karamonovy v absolut-
ně nejlepším čase 16 minut a 54 
vteřin, před Petrou a Janem Ko-
márkovými (36:29) a Annou Jis-
lovou s Jitkou Řehákovou (45:02). 
V kategorii jednotlivec nebo dvoji-
ce zvítězil Václav Jisl (35:30) před 
Annou a Matějem Ďurišovými 
(47:05) a Bartolomějem Prouzou 
(53:58).

Seminář
Seminář, který se konal 6. prosin-

ce v Muzeu Bedřicha Hrozného, byl 
určen pro badatele a zájemce z řad 
veřejnosti. Dopoledne nejprve On-
dřej Rašín představil akce, které při-
pomínaly Bedřicha Hrozného v mi-
nulých letech, pak Martin Šandera 
prezentoval proběhlé akce v rámci 
letošního „Připomenutí“ a k diskusi 
nadnesl otázku různých verzí klí-
nového písma a možnost využívání 
trsti (píšťalice) rákosovité jako psací 
potřeby – stébla pro vytlačování klí-
nového písma do hliněných tabulek 
nejen v dobách Chetitů. Účastníci 
semináře si pak vyzkoušeli soutěž 
Luštění přímo v expozici muzea, 
pročetli si otázky z Labyrintu a pro-
hlédli si samotnou expozici věnova-
nou Beřichovi Hroznému.

Po obědě následovalo promí-
tání dokumentárního fi lmu Dílo 
Bedřicha Hrozného z roku 1951, 
týdeníku z roku 1949, PhDr. Jana 
Hrabětová představila historii ex-
pozice Muzea Bedřicha Hrozného 
a zmínila svojí návštěvu Turecka 
a Chattuše, bývalého hlavního měs-
ta Chetitů. Následovalo promítání 
záběrů z fi lmu Ptačí stopy v mok-
rém písku. Účastníci pak diskuto-
vali a vyjádřili své názory, co pro ně 
znamená osobnost a dílo Bedřicha 
Hrozného. Uspořádání semináře, 
na který zavítalo celkem 13 účast-
níků z různých koutů republiky, je 
příslibem pro konání dalších po-
dobných akcí.

Druhá přednáška pro veřejnost
Na seminář navázala 6. prosin-

ce přednáška pro veřejnost autor-
ky PhDr. Jany Součkové, Dr.Sc. 
s názvem Archeologické výzkumy 
Bedřicha Hrozného na Předním vý-
chodě. Celkem 32 zájemců vyslech-
lo tuto skvělou přednášku a shlédlo 
unikátní obrázky, které pořídil sám 
Bedřich Hrozný při expedicích 
v Turecku a Sýrii. Aktivní zájem 
o téma se ukázal i v podobě četných 
dotazů. 

Promítání v kině pro veřejnost
„Připomenutí“ bylo završeno 

11. prosince projekcí „Život a dílo 
profesora Bedřicha Hrozného“. 
Nejprve proběhlo ohlédnutí za 
předešlými akcemi. Poté byli vy-
hlášeni vítězové soutěží Luštění 
a Labyrint a převzali diplomy od 
místostarostky Lysé nad Labem, 
Marcely Chloupkové. Následoval 
blok promítání fi lmů Dílo Bedři-
cha Hrozného a týdeníku z roku 
1949. Pak Ing. Mgr. René Kopec-
ký ve své přednášce představil vý-

znamné milníky v životě a bádání 
Bedřicha Hrozného. Křtu anglické 
verze knihy „Bedřich Hrozný – ži-
vot a dílo“ autora René Kopeckého 
se ujali místostarostka Lysé nad 
Labem, Marcela Chloupková, ma-
jitel vydavatelství Dar Ibn Rushd, 
dr. Charif Bahbouh, CSc. a ředitel 
Polabského muzea, PhDr. Jan Vin-
duška. Úplně na závěr proběhla 
autogramiáda René Kopeckého.

Po stopách B. Hrozného
Bedřichování aneb Po stopách 

B. Hrozného byl název projek-
tového vyučování na ZŠ Bed-
řicha Hrozného. Žáci a učitelé 
si v průběhu podzimu v rámci 
různých předmětů (českého ja-
zyka, dějepisu, výtvarné výcho-
vy...) připomněli 60. let od úmrtí 
Bedřicha Hrozného a aktivně 
se připojili k celému „Připome-
nutí“. Výtvarná, literární a další 
nápaditá díla si 22. listopadu 
mohli prohlédnout na chodbách 
školy nejen rodiče v rámci tříd-
ních schůzek, ale i zájemci 
z řad veřejnosti. Výstava děl byla 
skvělá, Bedřich Hrozný a Chetité 
byli ztvárněni jako pexeso, kvarte-
to, poštovní známka, na tričkách 
atd. Vskutku originální byla časo-
vá osa znázorňující různé události 
v Rakousko-Uhersku a Českoslo-
vensku v průběhu života Bedřicha 
Hrozného a archeologický koutek 
– model archeologických vykopá-
vek Bedřicha Hrozného v podobě 
pískoviště. Tuto úžasnou výstavu 
bude možné si prohlédnout v prů-
běhu druhé poloviny ledna a v úno-
ru v Muzeu Bedřicha Hrozného. 
Vydejte se i vy po „stopách Bed-
řicha Hrozného“ a na shledanou 
v Lysé nad Labem.

Martin Šandera

Připomenutí prof. Bedřicha Hrozného

Do nové-
ho roku vět-
šinou vstupu-
jeme s před-
sevzetím, že 
budeme cvi-

čit a hubnout. Toto období je pro 
nás motivující. Nedávejte si však 
nereálné cíle, nelepte na sebe na 
náplasti, nedávejte si elektrody na 
stehna, nepopíjejte zázračné čaje, 
nepodlehněte rozepsaným dietám 
po dnech, které budou nabízet 
v novém roce téměř všechny časo-
pisy. Vždyť už dávno víte, že žádné 
zázraky nefungují a při tomto způ-
sobu hubnutí budete mít za rok 
zas nějaké to kilo navíc. Vykročte 
do roku 2013 s předsevzetím, že se 
naučíte hubnout zdravě, bez stresu 
a hladovění.

Společnost STOB organizuje 
skupinové kurzy snižování nad-
váhy, které probíhají téměř ve 
100 městech naší republiky. Jeho 
zakladatelkou je PhDr. Iva Mál-
ková, která vypracovala speciální 
program ,,Hubneme s rozumem“, 
a její metodika má nejlepší výsled-
ky z hlediska udržení váhových 
úbytků.

U nás v Lysé n. L. probíhají 
tyto kurzy již osmým rokem. Kurz 
trvá 3 měsíce a za tu dobu máte 
možnost změnit svůj životní styl, 
zredukovat váhu, naučit se se-
stavit zdravý jídelníček, seznámit 
se s vhodnými potravinami pro 
hubnutí, ochutnat je a především 
nejste na hubnutí sami. Součástí 
kurzů je přiměřeně upravené cvi-
čení pro každého a možnost výuky 
Nordic Walking. Za loňský rok se 
skupinového hubnutí zúčastnilo 
110 osob a společně jsme zhubli 
684 kg. Nejúspěšnější absolventce 
se podařilo za 3 měsíce snížit svou 
váhu o 15,80 kg a to stojí za to.

Pravidelně též pořádáme cvi-
čebně-relaxační víkendy, které 
jsou určeny pro absolventy kurzů 
snižování nadváhy, jejich přátelé 
i pro další zájemce, kteří chtějí strá-
vit víkend v příjemném kolektivu, 
odpočinout si od všedních starostí, 
načerpat novou sílu a zacvičit si. 

V loňském roce se nám podařilo 
úspěšně zorganizovat v ZŠ Ko-
menského již II. ročník Dne zdraví, 
krásy a pohybu. Tento den byl ur-
čen příznivcům pohybu a zdravého 
životního stylu. Po celé dopoledne 
probíhalo cvičení v tělocvičnách, 
kde jste si mohli vyzkoušet různé 

druhy pohybu pod vedením zku-
šených cvičitelek. V prostorách 
školy jste měli možnost ochutnat 
produkty zdravé výživy a zároveň 
využít poradenství kosmetických 
fi rem a určení diagnostiky vaše-
ho zdravotního stavu. Perličkou 
na závěr byla přednáška s paní 
MUDr. Kateřinou Cajthamlovou, 
která se však brzy změnila ve vel-
mi zajímavou a podnětnou diskusi 
a měla velký úspěch.  Třetí ročník 
této akce připravujeme na říjen 
2013 a těšíme se na vaši účast.

Kurzy v Lysé nad Labem začí-
nají 13. 1. 2013 od 17.00 hodin 
v ZŠ Bedřicha Hrozného.

S sebou podložku na cvičení 
nebo ručník, pevnou obuv a pití.

Kalendář jarních akcí
13. 1. 2013 - začátek zimních 
kurzů v Lysé n. L. pro začátečníky 
i pokračovací
15. 1. 2013 - začátek zimních 
kurzů v Čelákovicích pro začátečníky 
i pokračovací
16. 1. 2013 - začátek zimních 
kurzů v Nymburce pro začátečníky 
i pokračovací
22. - 24. 3. 2013 - cvičebně-
relaxační víkend v Nesuchyni
7. 4. 2013 - začátek jarních kurzů 
pro začátečníky i pokračovací
8. 4. 2013 - začíná výuka Nordic 
Walking (každé pondělí a čtvrtek)
17. - 19. 5. 2013 - cvičebně-
poznávací víkend v Písku

Individuální poradenství
– výživová poradna, zdravotní stře-
disko, Lysá nad Labem (analýza 
skladby těla, poradenství v oblasti 
výživy, vytvoření redukčního plá-
nu).

Renata Zápotocká
výživový poradce

www.vyzivovyporadce-hubnutí.cz
tel.: 775 246 033

Zhubněte se STOBem 

V jednom poklidném – téměř 
ospalém městečku, polabské ro-
viny, kraloval „osvícený staros-
ta“ a jeho „moudří radní“, byli 
dbalí zákonů, vyhlášek a před-
pisů, které přicházely od vrch-
nosti. Ta se jednoho dne roz-
hodla dáti jim více pravomocí 
a tak uzákonila, že od toho a toho 
dne mohou rozhodovat o tom, kdo 
bude v jejich městečku zahradní-
kem na městečkem zřizovaných 
zahrádkách a zahradách.

Protože lidská závist a nepřejíc-
nost měla v městečku silné kořeny 
pevně se držící hesla: „Kdo nejde 
s námi, jde proti nám.“, obrátila se 
tato proti zahradníkovi větší zahra-
dy, který sice nikomu neubližoval, 
ale měl na spoustu věcí poněkud 
jiné názory než „osvícený starosta“ 

Kozel zahradníkem? Povídka ze života
a „moudří radní“. Nic nebylo plat-
no, že výsledky jeho vedení zahrady 
a řízení jeho pomocníků za posled-
ních patnáct let zahradu pozvedly 
k všeobecnému prospěchu. Osvíce-
ný starosta a moudří radní neprodle-
ně vypsali konkurs na místo zahrad-
níka v této zahradě. 

Aby však závist a nepřejícnost 
příliš nebila obyvatele městečka do 
očí, rozhodli se vypsat konkurs i na 
místo zahradníka v menší zahrádce, 
která měla být od nové sezóny  zvět-
šena na dvojnásobek své původní 
plochy, kde sice ještě byl čilý zahrad-
ník, ale spravoval tuto zahrádku 
v již nastávajícím důchodovém věku. 
Ostatní zahradníky „osvícený sta-
rosta“ spolu s „moudrými radními“ 
potvrdili v jejich funkcích. Vše tedy 
v duchu pokynů vrchnosti. 

Na místo zahradníka velké 
kvetoucí zahrady se slétlo nejen 
hejno ptáků ale i mnoho dalších 
zvířat, jako uchazečů o tento, 
v městečku lukrativní post. Vede-
ní městečka by sice rádo vybralo 
nějakého speciálního, zvlášť dob-
rého opeřence, avšak intuitivně 
cítilo, že by to asi jeho obyvatele 
příliš nenadchlo. Tak se po dlou-
hém rokování dohodli na jednom 
kozlíkovi. Upozornění, že tento 
kandidát je snad nejméně vhod-
ný, vzhledem k referencím z jeho 
působení v menších zahradách v 
okolí městečka „osvícený starosta“ 
a „moudří radní“ odbývali úsměvy 
s tím, že si jej pohlídají, aby poctivě 
vykonával jemu svěřené úkoly. Od 
nové sezóny byl kozlík jmenován 
zahradníkem. Ještě se však nestačil 

ohřát na svěřené zahradě a již při-
šla další, tentokráte úřední zpráva, 
o jeho špatném hospodaření v dří-
ve svěřené daleko menší zahradě.

Pro místo zahradníka v menší za-
hrádce zvítězil sic kandidát s velice 
dobrými referencemi, ale v městečku 
celkem neznámý. Proto „osvícený 
starosta“ a „moudří radní“ rozhod-
li využít svých pravomocí daných 
vrchností a vítěz či nevítěz konkurz-
ního řízení, že toto místo svěří jedno-
mu ze zahradníkových pomocníků 
pracujících již dlouho v této zahrád-
ce. Jen čas ukáže jak dobré to bylo 
rozhodnutí.

Jak z „osvíceného starosty“, tak 
i z „moudrých radních“ se po upo-
zornění na chybná rozhodnutí stali 
mrtví brouci.     

 Tomáš Sedláček

Oznámení
Firma .A.S.A., spol. s r.o., Lysá nad Labem oznamuje obča-

nům, že se s platností od 1.12.2012 přestěhovala z ulice Čapko-
va do ulice Čechova, čp. 67 (bývalá cementárna). Telefonní číslo 
a provozní doba se nemění.
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od 19.00 hodin do 20.00 hodin
POWER JÓGA
= cvičení určené pro každého zdravého jedince, který chce zpevnit a pro-
táhnout své tělo, pracovat na své postavě. Je vhodná jako prevence před 
bolestí zad, které jsou často způsobeny civilizačními vlivy: špatné držení 
těla, špatné pohybové návyky, jednostranné zatížení atd. Tento cvičební styl 
je zaměřený na protažení svalů celého těla, jejich posílení a udržení naší 
tělesné schránky ve svalové/ fyzické/, ale i duševní harmonii. Klidné a po-
hodové cvičení pro všechny...

od 20.00 hodin do 21.15 hodin
TOTAL BODY WORKOUT
= vytrvalostně silové cvičení vhodné pro začátečníky i pokročilé, zaměřené na 
formování všech svalových skupin celého těla. Jde o posilování ve středním 
tempu s využitím váhy vlastního těla, popřípadě jednoduchých pomůcek. Vel-
mi úspěšně přispívá ke snížení nadváhy a tvarování postavy. Na začátku se 
opět zahřejete, hlavní část je posilovací a konec hodiny je věnován dlouhému 
strečinku, který je nezbytný po každém cvičení...

od 19.00 hodin do 20.00 hodin
MIX (DANCE) AEROBIK
= aerobní trénink pro všechny, kteří mají rádi dynamický pohyb s tanečními 
prvky - vhodný zejména pro všechny, kdo chtějí hubnout (spalování zásob-
ních tuků). V závěru lekce posilování problematických partií + protažení.

Nově od ledna cvičíme 
i s overbaly!

Cvičí se v tělocvičně nové školy Obchodní akademie, 
ul. Komenského (vchod ze zadního traktu po železných schůdkách)

www.houzvickova.wz.cz
e-mail: houzvickova.hana@seznam.cz

      aneta.krenova@seznam.cz
tel.: 721 658 766

Prodám pozemek 1046 m2, 38x27 m, k výstavbě RD 
v Lysé nad Labem, blízko vlakového nádraží, kompletní
IS budou dokončeny 1Q 2013.
Cena, včetně IS, 1 890 000,- Kč. Přímý majitel, 
kontakt: +420 603 400 919

Rodinné finan ní poradenství
 

 Kde mohu ušet it?   Jak našet it na koupi bytu/domu?  
 Uživíme více d tí na VŠ?    Co d lat, když…? 

 
Projdeme spolu Váš rodinný rozpo et a zkusíme nalézt rezervy, sestavit 
dlouhodobý rodinný finan ní plán a uskute nit tak Vaše p ání 
a p edstavy. Nezprost edkovávám žádné finan ní produkty, jen radím. 
 

Mgr. Zita Nidlová,  777 220 625,  nidlova@zngrants.cz 
 
400 K /1,5 hod., každá další hodina 150 K . V p ípad  problému 
„kde ušet it“ platíte pouze tehdy, když nalezneme možnost úspor. 

Zápis
- kurzy anglického jazyka pro veřejnost

Začínáme 2/2013
Výuka AJ všech věkových kategorií a jazykových úrovní, 

příprava na maturitu, na mezinárodní certifi káty, 
individuální a fi remní výuka.

Příznivé ceny, v centru města, 
učební materiály v ceně kurzovného.

Místo konání:
ZŠ Komenského 1534, Lysá n. L.

Tel.: 604 265 306
Další kurzy AJ pro veřejnost otevřeny 

i v Milovicích od 2/2013
www.jazykovaskolabenatkynadjizerou.cz

PSÍ SALON  www.superpes.cz
Kompletní úprava psů všech plemen

Objednávky na tel.: 720 442 381

PONDĚLKY s HANKOU

ČTVRTKY s ANETOU

Formát     Cena Cena - barva
A3 9 600 Kč 12 000 Kč
A4  4 800 Kč  6 000 Kč
A5  2 400 Kč  3 000 Kč
A6 1 200 Kč  1 500 Kč
9x10 cm     1 007 Kč  1 259 Kč
9x9 cm     908 Kč  1 135 Kč
9x8 cm     810 Kč  1 013 Kč
9x7 cm     712 Kč  890 Kč
9x6 cm     613 Kč  766 Kč
9x5 cm     515 Kč    644 Kč
9x4 cm     416 Kč    520 Kč
9x3 cm     318 Kč    398 Kč
9x2 cm    220 Kč    275 Kč
9x1 cm     120 Kč    150 Kč
9x0,5 cm ZDARMA!

Uzávěrka je vždy 10. dne 
v předchozím měsíci!

20 % SLEVA
 při opakování inzerátu 3x a více 
Text inzerátu zasílejte na e-mail:

listy@knihovnalysa.cz.
Při platbě na fakturu uvádějte při objednání 

fakturační adresu, IČO a DIČ.
Inzerci je možno zaplatit i v hotovosti 

v Městské knihovně.
Městská knihovna není plátcem DPH!

KČT odbor Lysá n.L. je opět pořadatelem KČT odbor Lysá n.L. je opět pořadatelem 
tradičního Dětského letního táboratradičního Dětského letního tábora

Šumava 2013 Šumava 2013 
v tábořišti Radešov u Rejštejna v turnusech:v tábořišti Radešov u Rejštejna v turnusech:

– I. běh od 1. 7. do 19. 7. 2013 (19 dnů)– I. běh od 1. 7. do 19. 7. 2013 (19 dnů)
– II. běh od 19. 7. do 2. 8. 2013 (15 dnů)– II. běh od 19. 7. do 2. 8. 2013 (15 dnů)

v jednotné ceně poukazu 3950 Kč vč. dopravy a pojištěnív jednotné ceně poukazu 3950 Kč vč. dopravy a pojištění

rekreace rodičů s dětmi a ostatní v termínu rekreace rodičů s dětmi a ostatní v termínu 
3. 8. až 16. 8. 2013 3. 8. až 16. 8. 2013 

v ceně pronájmu stanu 100 Kč/nocv ceně pronájmu stanu 100 Kč/noc

Kontaktní adresa:Kontaktní adresa:
Blažek František, Klicperova 553, 289 22  Lysá n. L.Blažek František, Klicperova 553, 289 22  Lysá n. L.

Tel.: 325 553 355, 602 624 593, 721 704 500, Tel.: 325 553 355, 602 624 593, 721 704 500, 
e-mail: e-mail: blazekfra@atlas.czblazekfra@atlas.cz

Bližší informace vč. fotogalerie najdete na stránkách Bližší informace vč. fotogalerie najdete na stránkách 
www.dltsumava.czwww.dltsumava.cz

CENÍK
RÁMEČKOVÉ 
SLOUPKOVÉ

INZERCE

PONDĚLKY HANK
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Nabízíme Vám:
– klidné rodinné prostředí
 (oddělené budovy pro I. a II. stupeň)
– individuální péči
– ranní a odpolední družinu s kapacitou 
 150 míst pro žáky I. stupně 
– adaptační kurz „Školička“ pro předškoláky
– možnost využití asistenta pedagoga
– školy v přírodě
– celoškolní projekty, odpolední dílny
– moderně vybavené učebny
– otevření školy rodičům a veřejnosti
– útulné zázemí

Výuka mateřského jazyka má u nás přednost, proto jí 
dáváme dostatečný časový prostor ve výuce. Nově na-
bízíme AJ pro žáky 1. ročníků – a to jako nepovinný 
předmět. Povinně se bude AJ vyučovat již od 2. třídy.

Vážení rodiče, milé děti! Srdečně Vás zveme 

9. 1. 2013 od 7.45 do 11.25 hodin na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
a 16. a 17. 1. 2013 k ZÁPISU DO 1. TŘÍDY

v Základní škole Bedřicha Hrozného, Lysá n. L.
… a dále nabízíme:
– keramický kroužek
– sborový zpěv
–  mažoretky
–  sportovní hry  
–  vlastivědný kroužek
–  fl orbal 

… a pro starší děti navíc:
– moderní počítačovou učebnu
–  zahraniční exkurze a zájezdy 
–  interaktivní výuku pomocí 
 nejmodernější techniky
–  adaptační a lyžařský kurz
–  povinně volitelné předměty 
 (německý jazyk a ruský jazyk)

Informace o naší škole se dozvíte
také na adrese www.zsbhrozneho.cz 
nebo na telefonních číslech:
 325 514 615, 325 551 088
a 325 551 302.

Těšíme se na Vás.
Kolektiv zaměstnanců  ZŠ B. Hrozného

Setkání s rodičiSetkání s rodiči
předškolákůpředškoláků

ZŠ J. A. Komenského Lysá n. L.          
Komenského 1534, okres Nymburk
Mgr. Marie Nováková - ředitelka školy                                                   

 ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem
 nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk
 PaedDr. Irena Jarešová - ředitelka školy     

v pondělí 7. ledna 2013 v 15.00 hodin 
v MŠ Mašinka 

(i pro MŠ Pampeliška)

v úterý 8. ledna 2013 v 15.00 hodin
v ZŠ J. A. Komenského

(pro MŠ Čtyřlístek, Dráček, Ostrá, Stratov a zájemce 
z řad veřejnosti)

Povídání nejen o školní zralosti, přípravě na povinnou školní do-
cházku, zápisu do 1. tříd ve školním roce 2013/14 v Lysé nad La-
bem, odkladu povinné školní docházky dle novely školského zá-
kona, školské reformě, školních vzdělávacích programech škol 
a dalších věcech, které Vás zajímají…

ZŠ J. A. Komenského Lysá n. L.
středa 9. ledna 2013 

od 7.45 do 11.25 hodin 

Den otevřených dveří

Využijte možnosti účastnit se jednotlivých hodin ve třídách, zalisto-
vat ve školních kronikách, prohlédnout si nejen absolventské práce 
bývalých 9. ročníků, shlédnout promítání prezentací ze školních 
akcí, seznámit se se školním vzdělávacím programem HARMO-
NICKÁ ŠKOLA.

 Zápis se skřítky
do 1. třídy pro školní rok 2013/2014
ZŠ J. A. Komenského Lysá nad Labem
středa 16. ledna 2013 
od 13.30 do 17.00 hodin 
čtvrtek 17. ledna 2013 
od 13.30 do 15.00 hodin
PAVILON B

Podmínky přijetí:

• Dítě s trvalým bydlištěm v Lysé nad Labem, Byšičkách, 
 Dvorcích, Ostré, Stratově, Staré Lysé do naplnění kapacity 
 dvou tříd do max. výše 30 dětí.

• Pokud bude převýšena na některé ze škol kapacita počtu 
 dětí přijatých do dvou 1. tříd, tedy 60 žáků pro rok 2013/14, 
 bude platit přednostně vyhláška č. 4/2011 o stanovení 
 spádových obvodů základních škol města Lysá nad Labem. 

•  Pro „nespádové“ děti (do max. stanovené výše) rozhoduje 
 pořadí zápisního lístku

•  V ostatních případech bude dítě zapsáno pouze tehdy, 
 pokud nebude naplněna kapacita prvních tříd školy žáky 
 s trvalým bydlištěm ve výše uvedených obcích.

S sebou 
rodný list dítěte, kartu zdravotní pojišťovny dítěte, svůj občanský 
průkaz/pas, případně potvrzení o trvalém pobytu dítěte, pokud 
není dítě zapsáno v osobním dokladu zákonného zástupce, který má 
trvalý pobyt ve výše uvedených obcích.

O odklad školní docházky lze 
s potvrzením lékaře zažádat nejlépe 

druhý den zápisu ve čtvrtek 17. 1. 2013 
a dále do 31. 5. 2013.

Formuláře bude možné stáhnout předem 
z webu školy: 

www.zsjaklysa.cz v Tiskopisech.

Náhradní termín zápisu v úterý 29. 1. 2013
po předchozí dohodě s vedením školy 
na telefonu 325 551 220, 736 629 487 

nebo mailu info@zsjaklysa.cz,
nejdéle do 15. 2. 2013.


