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Předvánoční čas

Podzim v lyském Sokole byl 
letos slavnostní. Ke krásnému 
145. výročí jeho založení jsme se 
rozhodli vytvořit nejen almanach 
s průřezem historií, zajímavými 
a cennými fotografi emi, ale i dvě 
slavnostní akce, do kterých jsme 
také zapojili žáky a studenty míst-
ních škol.

Celá oslava byla rozdělena na 
dvě části. Ta první se konala ve 
čtvrtek 17. října v lyském kině. 
Jednalo se o kompilovaný večer 
s názvem „145 let v pohybu“. Pro-
vázela jím Martina Šenkýřová 
– vzdělavatelka jednoty, která di-
váky seznámila hlavně s historií 
Sokola v Lysé nad Labem. Osla-
va byla zpestřena zpěvem sokol-
ských písní žáků Základní umě-
lecké školy F. A. Šporka. Diváky 
zaujal fi lm ze župního sletu v lys-

Sokol v Lysé nad Labem oslavil své 145. narozeniny
kém zámeckém parku roku 1948. 
Dokument byl sice beze slov, ale 
melodiemi a skladbami českých 
písní ze 40. let ho hudebně oži-
vil Ondřej Černohorský (klavír)
 a Vendula Šmejkalová (saxofon). 
Výjimečný byl onen večer i tím, 
že starostka župy Barákovy, ses. 
Michaela Papírníková předala 
našemu starostovi, br. Jaroslavu 
Denemarkovi pamětní list k uve-
denému výročí.

Druhá část oslav byla zahájena 
sokolskou výstavou  v muzeu Bed-
řicha Hrozného o dva dny pozdě-
ji – v sobotu 19. října. Slavnostní 
vernisáž byla velkolepá i do počtu 
návštěvníků. K vidění jsou nejen 
fotografi e z činnosti naší jednoty, 
ale i různé dokumenty a nově in-
stalované plakáty s jednotlivými 
dějinnými úseky vývoje Sokola 

Foto: Emanuel Vejnar, www.vejnar.com

Město Lysá nad Labem
Vás srdečně zve na slavnostní

NOVOROČNÍ
OHŇOSTROJ

1.1.2014 v 18.30 hod.
na louce za zámeckou zdí

„U Černých vrat“

Přijďte i Vy spolu s námi
přivítat rok 2014.
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Městská knihovna Lysá nad Labem 
Město Lysá nad Labem a ZUŠ F. A. Šporka

Vás srdečně zvou na
vánoční koncert

J. J. Ryba

26. 12. 2013 od 16.00 hodin
v kostele Narození sv. Jana Křtitele Lysá n. L.

účinkují:  pěvecký sbor Vox Nymburgensis
orchestr Concertus Centrobohemicus

diriguje:  Jan Mikušek

vstup volný

ybaaaaaaaaa
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Každým rokem to poslední léta 

vnímám stejně. Letos nebudu chys-
tat nic nového, upeču jenom něco 
málo, pavučinami neobrůstám, tak 
proč gruntovní úklid, na velkou ná-
vštěvu se nechystám, to si povídám. 
Ale pak najednou se cosi vnitřně 
spouští. Možná, že vše začíná vá-
noční výzdobou výloh obchodů ve 
městě. Z doslechu se k Vám dosta-
nou zprávy o přípravě vánočních 
besídek, výstav, koncertů. Pilně se 
nacvičuje, připravuje, vyrábí dáreč-
ky. V práci každý chce vše stihnout 
do konce roku, nejlépe do Vánoc, 
aby mohl mít mezi svátky dovole-
nou, alespoň některý den. A to ještě 
„těšení na Ježíška“ doma či v práci 
nevnímáte tak silně. Jen nesmíte 
vyrazit za nákupy. A to jenom pro 
něco málo, vždyť jste si přece po-
věděli, že…, a zásilkové služby Vám 
domů dovezou, nač si vzpomenete.  
Chápu všechny, kteří chystají pro 
malé děti a vnoučátka, a třeba vel-
kou sešlost během vánočních svát-
ků. Všechny nakrmit a obdarovat 
je velký úkol nejen pro peněženku. 
Ale i my ostatní, Vám „dýcháme na 
záda“ a chystáme a připravujeme, 
aby všechno bylo nachystané tak, 
jak si pamatujeme z dětství. A je to 

dobře, že to chceme mít tak pěkné, 
jako to bývalo u nás doma, když 
jsme byli ještě dětmi. Taková atmo-
sféra se předává po generacích. Kéž 
je tomu navěky!

Vezměte si k ruce kalendář 
a tužku a poznamenejte si všechny 
kulturní či sportovní akce, i boho-
služby, adventního času a posled-
ních dnů „starého“ roku, kterými 
jsou prosincové Listy doslova 
nabité. Téměř všechny akce jsou 
zdarma či za vstupné dobrovolné,
a tak může přijít opravdu každý. 
Jak obcházím s blahopřáním za 
město občany - jubilanty, navští-
vím i lidi osaměle žijící, bezdětné 
anebo s dětmi bydlícími daleko. 
Často je provází neveselé myšlen-
ky. Pojďte mezi nás! A to třeba i na 
návštěvu do školy, na jarmark, do 
mateřské školy na besídku anebo 
do hudební školy na výstavu, diva-
delní představení či koncert… Vů-
bec nevadí, že nebudou vystupovat 
zrovna Vaše děti anebo vnoučata. 
Nikdo Vás nepošle domů, jak se 
třeba obáváte a povídáte mi o tom. 
Dozajista přijdete „na jiné myš-
lenky“, zaženete šeď všedních dnů
a mezi malými či mladými Vám 
bude určitě dobře! Tak se na Vás 

všichni těší! Toto pozvání ať je zá-
roveň výzvou pro nás ostatní. Mezi 
seniory (a nejen seniory) jsou lidé 
se zdravotním handicapem, kteří 
by vyšli z domu, ale bez pomoci to 
nezvládnou. Sousedé, pamatujme
i na takové spoluobčany. Pomoz-
me. Někdy stačí málo. Třeba bude 
chuť vyrazit, ale aktuální zdravotní 
stav opravdu nedovolí zúčastnit se. 
V takovém případě tvář rozjasní 
třeba Vaše návštěva s táckem cuk-
rovíčka anebo drobným dárečkem 
v ruce a vlídné vyprávění, jaké to 
kde na té či oné akci bylo.

Již jsem v minulosti citovala ne-
jednou Mistra slova Karla Čapka. 
„Nikdo si nesmí myslet, že je o něco 
víc, nebo něco lepšího než ten dru-
hý. Možná, že toho má víc v makovi-
ci, možná, že nosí lepší košili. Mož-
ná, že má fortelnější ruce, možná, že 
má větší bicepsy. Ale tohle všechno 
ho jenom zavazuje, jenom zavazuje 
k tomu, aby toho udělal víc; tím víc 
pro ty s menšími bicepsy a s horší 
košilí. Nevím, proč se mi obzvlášť 
o Vánocích tahle slova víc dostávají 
„pod kůži“. Přála bych si, aby oslo-
vila i Vás, vážení čtenáři. Říká se, že 
o Vánocích se otvírají lidská srdce. 
Dospělí si navzájem projevují víc 

lásky, dávají ji víc najevo a nestydí se 
za ni. To platí obecně a každodenně, 
ale o Vánocích to má svůj zvláštní 
význam. Každý z nás je anděl s jed-
ním křídlem. Abychom mohli létat, 
musíme se obejmout. Je mnoho 
různých způsobů, jak to udělat.

Každému z nás přeji alespoň je-
den dárek. Dárek ale není jenom ta 
věc, která se dává a která má hodno-
tu vyjádřitelnou v penězích. Dárek 
je především osobní poselství, které 
říká „mám tě rád“. A něco takového 
se vlastně ani penězi vyjádřit nedá. 
V dárku – pokud je myšlen upřím-
ně – dáváme totiž sami sebe. A to 
je velká věc, kterou bychom měli 
o Vánocích zažít. A když o Vánocích 
jeden druhému cokoliv dáváme, 
měli bychom dávat pěkně, mile, 
v pohodě. 

Vánoce jsou především svátky 
dětské radosti. Opět bude příleži-
tost dát dětem dárek nad dárky. Tím 
je jistota, že máme rádi nejen je, 
ale že se máme rádi navzájem i my 
dospělí kolem dokola. Možná, že 
to také děláte, není to vůbec od věci 
vyhradit si při štědrovečerní večeři 
chvíli, kdy všichni společně vzpomí-
náme na ty, kdo nějak patří či patřili 
do okruhu naší rodiny, lásky, příz-
ně, sympatií. Dárek citové jistoty 
v rodině se nikdy neztratí, nezestár-
ne, nezapomene.

Nenechme se předvánočním 
shonem a uklízením a vařením 
a pečením utahat. Vždyť ono na 
tom zase tak strašně moc nezále-
ží, jestli se zrovna něco nepovedlo 
podle našich představ, jestli jsme 
něco nestihli. Hlavně zdraví a klid 
v duši Vám všem, vážení čtenáři! 
A těším se na Vás, až se potkáme 
a vyměníme si pozdrav, třeba 
s úsměvem. A jestli budu naměkko, 
tak mi promiňte a berte to jako fakt, 
který ke mně patří, a to zejména 
v posledních dnech odcházejícího 
roku a v prvních okamžicích roku 
nového. I když se Vánoce v našem 
životě opakují už po kolikáté, ať jsou 
krásné a spokojené, ať Vám přibu-
de další hezká vzpomínka. To Vám 
všem upřímně přeji.

Marcela Chloupková

v Lysé nad Labem. Studentky 
Střední odborné školy grafi cké-
ho designu v Lysé nad Labem 
vytvořily návrhy moderních so-
kolských krojů a žáčci místního 
Sokola nakreslili obrázky, co si 

pod pojmem Sokol představují. 
Celá výstava potrvá až do 8. pro-
since 2013, srdečně Vás tedy na 
ní zveme!

    Za Sokol v Lysé nad Labem
Martina Šenkýřová
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do 2. 12.
Originální šperky
Michaely Tesařové
prodejní výstava v Městské 
knihovně
www.knihovnalysa.cz

do 29. 12.
Lidové Vánoce v Polabí
výstava ve Skanzenu 
Přerov nad Labem
www.polabskemuzeum.cz

do 9. 2. 2014
Příběh archeologie
výstava v Muzeu B. Hrozného 
Lysá nad Labem
www.polabskemuzeum.cz

1. 12. od 16.00 hodin
Mikulášské odpoledne
ve Fajn klubu
www.klubfajn.estranky.cz

1. 12. od 19.00 hodin
LÁŽO PLÁŽO a PASSAGE
adventní koncert 
v evangelickém kostele

2. 12. od 16.30 do 18.00 hodin
Adventní tvoření s Míšou
výroba vánoční ozdoby 
“artyčokovou metodou” 
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

3. 12. od 16.00 hodin
Mikulášská nadílka
v jídelně Scolarest
www.mcparnicek.cz

3. 12. od 16.30 hodin
Vánoční příběh a koledy
přednáška PaedDr. Marie 
Kořínkové v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

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

4. 12. 2013 – 6. 1. 2014
Vánoční prodejní výstava 
Domova Na Zámku
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

6.12. od 17.00 hodin
Zimní setkání v zámeckém parku 
aneb Úcta k historické kráse
od 18.00 hodin koncert 
Šporkova dechového kvinteta 
Lysá n. L. v zámeckém parku, 
při nepřízni počasí v zámeckém 
sále v 1. patře

6. 12. – 8.12.
Polabské vánoční trhy
Mikulášské trhy
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

7. 12. od 16.00 hodin
Dvorecké čertování
Dvorce – hostinec U Háje

8. 12. od 16.00 hodin
Adventní koncert
v kostele Narození sv. Jana 
Křtitele v Lysé n. L.

10. 12. od 16.00 hodin
Výroba šperků z FIMO hmoty
v MC Parníček
www.mcparnicek.cz

10. 12. od 17.00 hodin
Metody výuky na školách 
v Lysé nad Labem
beseda s Mgr. L. Kremlíkovou 
a Mgr. M. Tanglovou
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

10.12. od 20.00 hodin
Autorský večer L. Sommera
v kině na Husově náměstí
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11. 12. od 16.30 hodin
Kurz drátování
v Městské knihovně 
www.knihovnalysa.cz

11. 12. od 19.00 hodin
Vánoční bene iční koncert
účinkují: J. Jehličková, D. Klán, 
L. Čapek, v kině na Husově 
náměstí

12. 12. 
Den otevřených dveří 
od 7.45 do 11.25 hodin
Tvůrčí dílna s vánoční 
tematikou od 14.00 hodin
v ZŠ B. Hrozného Lysá n. L.

12. 12. od 8.30 do 17.00 hodin
Den otevřených dveří 
Tvůrčí dílny 12.30–14.30 hodin
Předvánoční jarmark 
13.30–17.00 hodin
v ZŠ J. A. Komenského Lysá n. L.

12. 12. od 15.30 do 16.30 hodin
Vánoční přáníčka
ve Fajn klubu
www.klubfajn.estranky.cz

12. 12. od 17.00 hodin
Vánoční akademie
vystoupení týmů TSK Dynamik
v kině na Husově náměstí
www.tskdynamik.cz

12. 12. od 17.00 hodin
Vánoční zvyky našeho kraje
přednáška PhDr. Jany Hrabětové
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

13. 12. – 15. 12.
Polabské vánoční trhy 2013
Stříbrné trhy
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

15. 12. od 17.00 hodin
Vánoční koncert
účinkuje Hasičská dechová 
hudba se svými sólisty
v kině na Husově náměstí

18. 12. od 16.00 hodin
Vánoční radost
vystoupení ZŠ speciální 
a praktické v prostorách školy

18. 12. od 20.00 hodin
Travesti revue 
Techtle Mechtle
v kině na Husově náměstí
www.kinolysa.cz

20. 12. – 22. 12
Polabské vánoční trhy 2013
Zlaté trhy
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

22. 12. od 9.00 hodin
Vzhůru za hvězdou
divadelní představení
v Evangelickém kostele

24. 12. od 9.00 do 13.00 hodin
Štědrý den v psím útulku
www.pejscilysa.cz

24. 12. od 13.30 hodin
Vánoční zpívání a živý betlém
v kostele sv. Jana Křtitele
Lysá n. L.

26. 12. od 16.00 hodin
Vánoční koncert
v kostele Narození sv. Jana 
Křtitele v Lysé n. L.
www.knihovnalysa.cz

31. 12. 
Silvestrovský běh 2013
prezentace od 12.45 hodin 
v sokolovně, start i cíl u radnice 
v Lysé n. L.

Podrobnější informace o akcích se dozvíte na webových stránkách organizátorů.

KINO MÁ PROGRAM KAŽDÝ DEN!
- PRAVIDELNÉ PROMÍTÁNÍ, AKCE PRO DĚTI, 

KONCERTY A DALŠÍ SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI.

NOVĚ PROMÍTÁ TAKÉ FILMY VE 3D!

AKTUÁLNÍ PROGRAM SLEDUJTE NA WWW.KINOLYSA.CZ

Někteří z nás chodí pravidelně 
kolem prodejny Jednoty na náměstí 
každý den a možná si ani nevšimli, 
jakou proměnou během uplynulých 
let prošla. V roce 2009 došlo k ob-
nově fasády a tehdy jsme také za-
znamenali od občanů a návštěvníků 
města největší ohlasy na změnu. 
Někteří se nás dokonce ptali, zda 
nestojí místo Jednoty nový dům? 
Bylo to úsměvné a milé zároveň, 
neboť reakce byla pozitivní a potěši-
lo nás, že mají lidé zájem o dění ve 
městě. Jednota dostala nový vzhled, 
ale kolik práce a úsilí předcházelo 
této obnově a kolik času, energie 
a fi nančních prostředků je ještě 
třeba na zdárné dokončení celkové 
rekonstrukce objektu, si umí před-
stavit asi málokdo. 

Dne 8. 10. 2013 se uskutečni-
la prohlídka objektu, kterou měli 
možnost shlédnout zastupitelé 
města a zástupci Komise regenera-
ce MPZ za účasti vlastníka, zástup-
ců památkové péče a prováděcí fi r-
my. Všichni zúčastnění byli potěšeni 
s průběhem obnovy.

Nyní se však vrátím k roku, kdy to 
vlastně všechno začalo. Měšťanský 
dům čp. 177 byl určen k demolici. 
Díky všímavosti občanů a včasné-
mu zásahu Národního památkové-
ho ústavu, byl dům před zbouráním 
zachráněn a následně 1. 1. 2003 
byl Ministerstvem kultury ČR pro-
hlášen za kulturní památku. Ráda 
bych Vás seznámila s celým dosa-
vadním průběhem opravy. V roce 
2005 došlo k částečné rekonstrukci 
domu, která spočívala ve statickém 
zajištění, výměně krovu, střešní 
krytiny, provedení klempířských 

Ohlédnutí za Jednotou 
prvků a opravě komínů. Opravy 
v roce 2006 navázaly na předešlý 
rok a vlastník pokračoval ve static-
kém zajištění, výměně krovu, střeš-
ní krytiny, provedení klempířských 
prvků a opravě komínů. Vzhledem 
k havarijnímu stavu objektu, který 
spočíval především ve špatném sta-
vebně technickém stavu, bylo nutné 
i v roce následujícím objekt dále sta-
ticky zabezpečit. V roce 2008 došlo 
k opravě stávajících dřevěných stro-
pů v zadní části objektu. Rok 2009 
jsem již zmínila výše, kdy proběhla, 
z pohledu občanů asi nejvýrazněj-
ší proměna, a to obnova vnějšího 
pláště. Rok 2010 navazuje na obno-
vu z roku 2009 a vlastník domu po-
kračuje s opravou historické fasády 
a ohradních zdí včetně vstupních 
bran. V dalším roce byla realizována 
oprava původního trámového stro-
pu nad prodejnou a další místnosti 
v zadním traktu přízemí objektu 
a současně došlo ke statickému 
zajištění zdiva v severovýchodním 
nároží domu. V loňském roce se 
opravil strop v severní části spojo-
vací chodby v patře, došlo k otevře-
ní vstupu do podkroví, posílení části 
krovu a rovněž k opravě místnosti 
v přízemí, v jihozápadní části domu. 
V současné době probíhají fi nální 
práce v patře, které spočívají v opra-
vě zdí, úpravách vnitřních povrchů 
a omítek 4 místností, části chodby, 
ale obnovují se též podlahy, okenní 
a dveřní křídla. Stavební činností 
bude též dotčena místnost v pod-
kroví, kde bude obnovena hrubá 
podlaha. Celá akce obnovy je sle-
dována zástupci památkové péče. 
Některé práce jsou navíc prováděny 

pod dohledem restaurátorů (např. 
repase původních dveří či obnova 
výmalby historických stropů).

Veškerou stavební činnost pro-
vádí fi rma Dalibor Frňka, Frýdek 
– Místek. S činností uvedené fi rmy 
jsme spokojeni, neboť již zdárně 
realizovala nespočet akcí obnovy 
chráněných objektů a mimo jiné 
působila též v Lysé nad Labem. 

Celková obnova probíhá za fi -
nančního přispění města Lysé nad 
Labem, Ministerstva kultury ČR 
a Středočeského kraje. Dosud 
Jednota, s.d., Nymburk obdržela 
z rozpočtu města Lysé nad Labem 
779.000,- Kč, v rámci dotace z Mi-
nisterstva kultury příspěvek ve výši 
828.000,- Kč a z dotace Středočes-

kého kraje 480.560,- Kč. S fi nanč-
ním podílem vlastníka, který činil 
6.343.049,- Kč, byla doposud pro-
investována částka v celkové výši 
8.430.609,- Kč. 

Otázkou zůstává využití objektu. 
Nabízí se možnost kulturně vzdě-
lávací (výstavní síň s prezentací vý-
znamných osobností a rodáků Lysé 
n. L.), dále jako kanceláře či další 
prodejna. Vlastník domu by jistě 
ocenil Váš názor. Pokud budete mít 
o prostory zájem, případně nápad, 
jak vhodně objekt využít, kontak-
tujte vlastníka přímo na e-mailové 
adrese: technicke@jednotanbk.cz.

O historii objektu již bylo napsá-
no mnoho, ale stále nás v průběhu 

Na základě četných stížnos-
tí na stav pobočky České pošty 
v Lysé nad Labem přijalo zastu-
pitelstvo města usnesení, kterým 
pověřilo vedení města projednat 
s Českou poštou možnost pře-
místění pobočky. Bylo vytipová-
no několik objektů ve vlastnictví 
města. Pošta si z nabízených 
objektů vybrala dům čp. 1737 
na náměstí B. Hrozného ve dvo-
ře vedle pečovatelské služby (viz 
obrázky). Uspořádání nové po-
bočky je vidět na přiloženém ob-
rázku. Výhodou nového umístění 
je dle mého názoru větší prostor 
pro zákazníky a bezbariérový 
přístup. Bohužel umístění nové 
provozovny nevylepší možnosti 
parkování a nemůžeme garanto-
vat zlepšení služeb.

Rádi bychom, abyste se k mož-
nému přemístění pošty vyjádřili 
na přiloženém anketním lístku 
a pomohli nám svým názorem 
v tomto rozhodnutí. Anketní 
lístky je možné odevzdat v měst-
ské knihovně do 31. 1. 2014.

Jiří Havelka
starosta města

Přesun pobočky 
České pošty
v Lysé nad Labem

ANKETNÍ LÍSTEK
Souhlasím s přemístěním pobočky České pošty 

v Lysé nad Labem do čp. 1737 na náměstí B. Hrozného

ANO    -    NE
Sběrné místo anketních lístků v Městské knihovně Lysá nad Labem, Husovo nám. 23, tel.: 325 551 255

NAVRHOVANÉ UMÍSTĚNÍNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

Pokračování na str. 3
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Krátce z radnice

ŘP vydané v době od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 jsou jejich drži-
telé povinni vyměnit do 31. 12. 2013.

Výměna je možná již nyní a provádí se bez poplatku, po před-
ložení občanského průkazu, řidičského průkazu a 1 fotografi e 
3,5x4,5 cm.

Pokud došlo ke změně osobních údajů, činí správní poplatek 50,-Kč.
Alena Frankeová, odbor dopravy

Upozornění řidičům
na změnu v POVINNÉ VÝMĚNĚ

ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ

Poplatek za svoz komunálního odpadu pro rok 2014

Město Lysá nad Labem vydalo nástěnný kalendář na rok 2014/2015 
(měsíční). Obsahuje 12 fotokoláží  Lysé nad Labem a okolí, autorkou foto-
grafi í je RNDr. Helena Grocholová. Kalendář je možné zakoupit v Městské 
knihovně v Lysé nad Labem za 100,- Kč.

Nástěnný kalendář města

oprav překvapuje a dozvídáme se 
o něm víc a víc. Zajímavosti z histo-
rie a svůj pohled na měšťanský dům 
čp. 177 Vám ráda sdělí Mgr. Eva 
Zápalková, zástupce Národního 
památkového ústavu v Praze, pro 
Lysou nad Labem a spádové obce. 
„Dle místopisné regionální litera-
tury je dům čp. 177, jehož popisné 
číslo se v minulosti několikrát změ-
nilo, zmiňován k roku 1610, kdy 
Jakub Šolc dostal 20. ledna právo 
při hospodě zřídit i masný krám. 
Podle průzkumu vnitřní dispozice 
je nejstarší (snad renesanční) já-

dro domu pravděpodobně ukryto 
ve východní partii domu, s jistotou 
nicméně můžeme konstatovat, že 
místnost samotného hostince (dnes 
prodejna) byla stavebně upravena 
ve třicátých let 17. století a to na zá-
kladě dendrochronologického prů-
zkumu fragmentu vnitřní srubové 
konstrukce, mající funkci zateplení. 
Dřevo na srub bylo skáceno v roce 
1630/31, což by znamenalo, že pře-
stavba proběhla v nelehkém období 
třicetileté války (1618–1648). Zá-
kladem vnitřní dispozice východní 
partie domu je hloubkově oriento-
vaný trojtrakt se vstupem ve druhé 

ose zprava, osovým středem byla 
chodba mázhausu s levým průcho-
dem do zadních suterénních pro-
stor a sklepa a s pravým přímým 
schodištěm do patra. Do místnosti 
hostince se vstupovalo přes klenuté 
zádveří, kde přesně ležela kuchyně, 
dnes není příliš zřejmé, neboť v pří-
zemí je nutné předpokládat zmíně-
ný masný krám. V prvním patře lze 
nejstarší dispozici domu předpoklá-
dat u výstupu z přímého schodiště 
a u střední chodby, ostatní prosto-
ry patra byly na začátku 19. století 
a zejména ve 2. pol. 19. století znač-
ně hmotově a dispozičně přeřešeny. 

Objekt byl po polovině 19. století 
prodloužen směrem na západ a v 
přízemí přístavby vznikla zcela se-
parovaná dispozice příčného jed-
notraktu se vstupem v západním 
průčelí, střední chodbou s černou 
kuchyní (zachován vodorovný 
překlad dymníku - mandrholec) 
a s postranní dvojicí místností. Do 
prvního patra se stále vstupovalo 
po původním přímém schodišti, 
nové místnosti byly prostornější, 
měly rovné rákosové stropy, některé 
opatřené neobvyklými lištovanými 
stropními podhledy. Dle literatury 
byla ve 2. pol. 19. století při hos-

podě zřízena důstojnická jídelna 
a prvním patře byla čítárna, na 
dvoře byla maštal pro pět koní. 
Vzhledem k tomu, že původní zá-
stavba města, založeného ve stře-
dověku, byla zprvu jen dřevěná, 
je dům čp. 177 možná nejstarším 
dochovaným a zmapovaným zdě-
ným objektem v historickém jádře 
Lysé nad Labem, neboť drtivá 
většina zděných konstrukcí domů 
na náměstí B. Hrozného pochází 
z  vrcholného a pozdního baroka 
a jejich fasády se dále časem při-
způsobovaly moderním stylům 
a trendům“. 

Na závěr bychom rády poděko-
valy především vlastníkovi kultur-
ní památky, Jednotě, spotřebnímu 
družstvu v Nymburce, za příklad-
nou péči o architekturu, která 
důstojně reprezentuje naše město 
v jeho centru a rovněž všem, kteří 
se na obnově historického domu 
podílejí.

      Hana Nesměráková
 referent odboru školství,                             
soc. věcí, zdrav. a kultury;                              

 Mgr. Eva Zápalková
  zástupce Národního 

památkového ústavu, ÚOPSČ 
v Praze

Městský úřad a Městská knihov-
na v Lysé nad Labem budou mít v 
závěru roku 2013 omezený provoz. 
Městský úřad bude po vánočních 
svátcích dne 27. 12. 2013 zajištovat 
služby v kancelářích po obvyklou 
pracovní dobu. V pondělí 30. 12. 
2013 je úřední den a na Silvestra 
31. 12. 2013 budou klienti obslou-
ženi ve zkrácené pracovní době od 
7.00 do 12.00 hodin. 

Oznámení veřejnosti – 
provoz městského úřadu 
a městské knihovny

Městská knihovna bude mít letos 
naposledy otevřeno v plném rozsa-
hu v pátek 27. 12. 2013 do 15.00 
hodin. Ve dnech 30. – 31. 12. 2013 
bude knihovna uzavřena. Městský 
úřad i městská knihovna (s novou 
otevírací dobou) přivítají první kli-
enty po Novém roce ve čtvrtek 2. 1. 
2014.

   Miloš Dvořák
tajemník MěÚ Lysá n. L.

20. jednání rady města se kona-
lo 22. 10. 2013. Program obsahoval 
28 bodů, dvě třetiny z nich zpraco-
val odbor správy majetku a investic 
(SMI). Čtyři body se týkaly pozem-
kových záležitostí, po dvou bodech 
bylo věnováno věcným břemenům, 
nebytovým prostorům a přípojkám 
sítí, zbývající body byly z různých 
oblastí. V úvodu jednání se rada 
města stala na chvíli komisí pro ote-
vírání obálek. Na veřejnou zakázku 
na opravu ulice Lipová dorazily 
3 obálky. Po parafování nabídek 
rada předala nabídky k dalšímu 
zpracování. 

Z programu: v bodu č. 5 rada vza-
la na vědomí návrh smlouvy o mezi 
vlastnické dohodě na kanalizaci, 
která vede ze Stratova a je napojena 
na městskou kanalizaci. Schvalování 
smlouvy proběhne na listopadovém 
zasedání zastupitelstva. V bodu č. 7 
rada posuzovala návrh společnosti 
Coca-Cola HBC Česká republika, 
aby mohl být její Vánoční kamion 
přistaven v centru města v neděli 
1. 12. 2013. Ofi ciální rozsvícení vá-
nočního stromu města proběhne 
den před tímto termínem, to však 
nebude kamion k dispozici, a tak za-
čátek adventu proběhne v tradičním 
duchu. V bodu č. 9 bylo již k dispozi-
ci vyhodnocení nabídek na Lipovou. 
Tři nabídky byly velmi vyrovnané, 
všechny se „vešly“ do rozpětí 35 tis. 
Kč. Rada dala přednost nabídce fi r-
my Stavokomplet z Brandýsa n. L. 
s cenou 860 tis. Kč včetně DPH. 

V bodu č. 13 rada schválila plán 
zimní údržby, pozitivním krokem 
k ochraně přírody je snížení podílu 
chloridu draselného v posypovém 
materiálu ze 30 na 20 %. Další po-
zitivní zprávou je projevení zájmu 
Místní organizace svazu českých 
včelařů o využití zahradního domku 

v zámeckém parku. Rada schváli-
la zveřejnění záměru na pronájem 
domku. Pokud vše dobře dopadne, 
chátrající stavba by se v příštím roce 
měla proměnit v klubovnu včelařů.

V bodu č. 16 rada schválila úpravy 
rozpočtu roku 2013, konečné slovo 
bude patřit zastupitelstvu. V dalším 
bodu se rada zabývala možnými 
úpravami rozšíření vozovky v Če-
chově ulici. Nejprve je nutné prověřit 
vedení podzemních sítí, a tak se rada 
k problematice ještě vrátí. Součástí 
bodu bylo i schválení rekonstrukce 
chodníku podél školní jídelny, který 
bude zhotoven ze zámkové dlažby. 
V bodech č. 18 a 19 rada vzala na 
vědomí zápisy z kulturní a sociální 
a zdravotní komise. V dalších třech 
bodech rada schvalovala příspěv-
ky z Charitativního fondu: 2 tis. Kč 
na trojkolku pro jednoho občana 
s omezenou pohyblivostí, 9 tis. Kč na 
služby a provoz Domova Mladá na 
občany s trvalým bydlištěm v Lysé, 
a nakonec 3,6 tis. Kč na aquatera-
pii pro jednoho nezletilého občana. 
V bodu č. 25 rada vzala na vědomí 
zápisy ze tří jednání stavební komi-
se od června do října. V bodu č. 26 
se rada zabývala dopisem občanů 
z Řehačky, kteří přišli s požadav-
kem, aby byl ustaven samostatný 
osadní výbor. Rada nedoporučila 
vznik nového osadního výboru 
s odůvodněním, že Řehačka vždy 
patřila pod Osadní výbor Byšičky, 
ten by se měl situací na Řehačce 
zabývat a předkládat návrhy zastu-
pitelstvu. V předposledním bodu 
rada schválila zveřejnění záměru 
na pronájem prostoru části chodby 
1 m2 za účelem umístění nápojové-
ho automatu. Posledním bodem 
ke schválení byla úprava rozpočtu 
na rok 2013 v kapitole Regionální 
a místní správa. 

21. jednání rady města se kona-
lo 5. 11. 2013. Program obsahoval 
30 bodů a byl z více než ze dvou 
třetin sestaven z podkladů z odboru 
SMI. Největší počet bodů se týkal 
pozemkových záležitostí – 9, šest 
bylo věnováno bytům, dva body se 
týkaly nebytových prostor, další dva 
problematice parkování a jeden věc-
ného břemene. Z programu: v bodu 
č. 4 se rada krátce zastavila u jedné 
žádosti ze Sídliště, v níž jedna občan-
ka požádala o souhlas s umístěním 
herních prvků pro malé dětské hři-
ště na veřejném prostranství. Rada 
schválila umístění prvků s několika 
podmínkami: za technický stav od-
povídá žadatelka, herní prvky budou 
přístupné všem bez omezení, o poze-
mek se bude starat a až hřiště skončí, 
uvede pozemek do původního stavu.

V bodu č. 7 rada zřídila Komisi 
prevence kriminality pod záštitou 
MěÚ Lysá nad Labem. V komisi 
budou pracovat zástupci Policie ČR, 
městské policie, úřadu, základních 
a mateřských škol. 

V dalším bodu se rada zabývala 
regulací parkování ve městě a o tom, 
podle jakých pravidel budou obča-
nům města vydávány parkovací kar-
ty pro rok 2014. Podrobnější infor-
mace budou v samostatném článku 
v lednových Listech.

V bodu č. 9 rada vzala na vědo-
mí změnu v provozovateli lékárny 
v čp. 1102 v Masarykově ulici – spo-
lečnost Lloyds nahradila ČESKÁ 
LÉKÁRNA HOLDING. Nový ná-
jemce může na své náklady vyměnit 
v lékárně okna s tím, že společnost si 
může ve svém účetnictví odepisovat 
vynaložené prostředky po dobu trvá-
ní nájemní smlouvy.

V bodu č. 15 se rada opakovaně 
vrátila k žádosti společnosti FIBER-
NET z Mladé Boleslavi. Po vyjasně-
ní rozsahu prací rada schválila, aby 
společnost zřídila vnitřní podzem-

ní komunikační vedení pro domy 
čp. 609 – 613 a 620 v Milovicích – 
Mladé.

V bodu č. 22 rada vybírala doda-
vatele na rekonstrukci chodníku po-
dél školní jídelny. Ze dvou nabídek 
vzešla vítězně fi rma SKL Recyklo-
stav z Prahy 5 s nabídkovou cenou 
306 tis. Kč včetně DPH. To je limitní 
cena, konečná cena se stanoví podle 
skutečného rozsahu prací.

V bodu č. 25 rada města vzala na 
vědomí rozbor hospodaření města 
do 25. 10. 2013, rozborem se bude 
zabývat také listopadové zastupitel-
stvo. V dalším bodu se rada vrátila 
k nařízení, jímž byl ve městě zaká-
zán pochůzkový a podomní prodej. 
Rada konstatovala, že nařízení platí 
a upravovat ho nebude. V bodu 
č. 29 rada schválila znění výzvy pro 
dodavatele stavebních prací na akci 
„Přeměna MŠ Dráček na přírodní 
zahradu“. Hodnotícím kritériem 
bude nejnižší nabídková cena bez 
DPH. Současně rada jmenovala ko-
misi pro otevírání a hodnocení veřej-
né zakázky.

Posledním bodem bylo schválení 
dodatku ke smlouvě na vybudování 
sociálního zázemí u hřiště ZŠ Ko-
menského. Vysoutěžená cena 1,910 
mil. Kč pro fi rmu TOUAX byla ra-
dou zvýšena o 47 tis. Kč z toho důvo-
du, že kabiny se sociálním zařízením 
není možné stěhovat do areálu běž-
ným tahačem s návěsem, protože by 
se poškodily hotové povrchy. Je nut-
né objednat větší jeřáb, který usadí 
kabiny „zvenčí“. 

22. jednání rady města se konalo 
19. 11. 2013 a 9. zasedání zastupitel-
stva města se konalo 27. 11. 2013, 
obě po redakční uzávěrce, a tak si 
na informace musíte počkat do led-
nového čísla. Hezké prožití svátků 
a úspěšný rok 2014! 

Miloš Dvořák
tajemník MěÚ Lysá n. L.

Pokračování ze str. 2

Pro Vaše otázky je připravena rubrika - 

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. 

Zajímá Vás, co se plánuje 
a děje ve městě?

Zeptali jsme se...
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Město Lysá nad Labem blahopřeje jubilantům 
k významným narozeninám a všem přeje do dalších let 

hodně pohody a spokojenosti.
   Marcela Chloupková

92 let
Věra Brázdová
Markéta Ajmová
Věra Koníčková

85 let
Bořivoj Kučera
Františka Jelínková
Marie Zumrová
Zdeňka Pechová

80 let
Slavomíra Machovcová
Eva Špalová
Vít Odcházel

J. Kožíšek:
„A kdo běží sehnat z čela jediné jen vrásky, 
podnes prý tam nezabloudí po pěšince lásky.“

Výše uvedeným dětem i jejich rodičům přejeme hlavně 
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Romana Nováková, odbor školství a kultury

Vítání občánků
se uskutečnilo dne 17. 10. 2013

Mezi občany našeho města byly přivítány tyto děti:

Emma Procházková 
Michaela Bánská 
Matyáš Boháč 
Dan Čapek 
Adam Štěpán

Dne 27. 9. 2013 ve 21.45 ho-
din prováděli strážníci kontrolu 
31 letého řidiče motorového vo-
zidla, které bylo vybaveno žlu-
tou střešní svítilnou s nápisem 
TAXI, ale bez dalších povinných 
označení. Při bližší kontrole 
strážníci zjistili, že vozidlo není 
vybaveno taxametrem, ceníkem 
a další povinnou výbavou vy-
plývající ze zákona č. 111/1994 
Sb. o silniční dopravě a vozidlo 
není vedeno v evidenci vozidel 
taxislužby. Na základě těchto 
zjištění byl 31 letý řidič z Milo-
vic vyzván k odstranění svítilny 
a navíc byl seznámen o oznáme-
ní přestupku správnímu orgánu 
k projednání. 

Krimi střípky
Dne 20. 10. 2013 v 03.45 hodin 

bylo na služebnu Městské policie 
přijato telefonické oznámení o řidiči 
motorového vozidla, který narazil 
do rozvaděče plynu u nadjezdu v 
ulici Jedličkova a pokouší se z místa 
dopravní nehody ujet. Hlídka stráž-
níků, která byla na místo události 
vyslána po cestě, minula podezřelé 
vozidlo, jehož řidič z místa nehody 
odjel a pokračoval ulicí Jedličkova 
směrem do centra města. Řidič 
vozidla však daleko neujel, jelikož 
v levotočivé zatáčce nezvládl řízení 
a naboural do vzrostlého stromu. 
U 19 letého řidiče z Milovic, který 
vyvázl bez zranění, byla provedena 
orientační dechová zkouška na pří-
tomnost alkoholu, která dopadla 

pozitivně s naměřenou hodnotou 
2,58 ‰. Na místě zasahovala i jed-
notka dobrovolných hasičů z Lysé 
nad Labem. Řidič byl následně 
předán kolegům z Policie ČR k pro-
vedení dalších opatření. Opilému 
řidiči hrozí trestní stíhání za přečiny 
ohrožení pod vlivem návykové látky 
a poškozování cizí věci. 

Dne 30. 10. 2013 v 03.40 hodin 
prováděli strážníci běžnou hlíd-
kovou činnost u garáží na sídlišti 
v blízkosti hřbitovní zdi. Při kont-
role zde zjistili stojící osobní moto-
rové vozidlo, ve kterém byl později 
ztotožněn 47 letý muž z Prahy, který 
se při kontrole choval velmi nervóz-
ně. Vzhledem k osobě řidiče byla 
na místo přivolána hlídka Policie 
ČR, která započala provádět úkony 

k osobě řidiče. Po chvíli řidič nastar-
toval vozidlo a začal hlídkám ujíždět 
směrem do centra města. Během 
agresivní jízdy řidič nerespektoval 
dopravní značení zákazy vjezdu, 
pokusil se i do vozidel policistů do-
konce nabourat. Dramatická honič-
ka byla ukončena na čerpací stanici 
v ulici Jedličkova, kdy vozidlo bylo 
zablokováno zasahujícími policis-
ty. Muž byl na místě zadržen a za 
použití donucovacích prostředků 
skončil v poutech. Následně byl za-
držený předveden na místní odděle-
ní Policie ČR, kde měl policistům co 
vysvětlovat. 

Najdete nás také na webových 
stránkách www.mplysa.cz. 

Bc. Luboš Zita, 
Městská policie Lysá n. L.

Michael Fiala 
Adam Přibík 
Karolína Holubová 
Petr Horváth 
Filip Engelthaler 

Psí útulek Lysá n. L.
www.pejscilysa.wz.cz 

723 342 174

ŠTĚDRÝ DEN V PSÍM ÚTULKU
Na Štědrý den je útulek v Lysé nad Labem
otevřen od 9.00 do 13.00 hodin.

Vaší návštěvou a dárkem v podobě krmiva 
tak můžete pomoci opuštěným pejskům,
zpříjemnit jim tak i dlouhé čekání
na nový domov.

Krmivo je možné zakoupit na místě
v prodejním stánku.

Přivítáme Vás malým občerstvením 
a pravou vánoční atmosférou.

Předem děkujeme za Vaši pomoc
a přejeme Vám krásné prožití 
vánočních svátků.

Výzva k předkládání projektů

Evropský zemědělský fond
pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do
venkovských oblastí

V rámci programu „Úrodné 
Polabí v srdcích obyvatel venko-
va“ z Opatření III. 4. 1. Získávání 
dovedností, animace a provádění. 

Územní působnost: Milovice, 
Lysá nad Labem, Starý Vestec, 
Ostrá, Stará Lysá, Přerov nad 
Labem, Semice, Stratov, Jiřice.

Celkově bude rozděleno v regio-
nu MAS Polabí, o.p.s. 100 000 Kč.

Výzva je zaměřena na projekty
v oblasti těchto podprogramů:
Podprogram A
Podpora ozelenění regionu
Příklady vhodných projektů: 
výsadba stromů, keřů, 
květinových záhonů, vyčištění 
přírodních lokalit, parků, 
likvidace černých skládek. 
Žadatelé: obce, svazky obcí, ne-
státní neziskové organizace (NNO)

Podprogram B
Obnova tradic v regionu
Příklady vhodných projektů: 
organizování masopustů,
řemeslné trhy
Žadatelé: obce, svazky obcí, ne-
státní neziskové organizace (NNO)

Podrobnosti byly uveřejněny 
30. 11. 2013 na internetových 
stránkách www.maspolabi.cz.  

Příjem žádostí proběhne dne 
6. ledna 2014 od 8.00 do 15.00 
hodin. Školení pro žadatele pro-
běhne v pondělí 9. 12. 2013 od 
18.00 hodin na Městském úřadě 
v Lysé nad Labem.

Mgr. Milada Čáslavková
koordinátorka projektu

milada.caslavkova@seznam.cz,
tel.: 722 552 484

Bývalí členové známé travesti 
skupiny se po vzájemné doho-
dě rozhodli vydat na vlastní drá-
hu a přivážejí zcela nový projekt 
v České republice – travesti revue 
Techtle Mechtle! K mistru Alexo-
vi a slečně Dolores přišla i zbrusu 
nová posila a hvězda pražského 
kabaretu slečna Stacey, která je nej-
lepší imitátorkou Cher u nás.

Ve dvouhodinovém zábavném 
pořadu se zcela novou koncepcí 
a provázaností najdete velkou řadu 
komických scének, které znáte z ob-
líbených zábavných pořadů 90. let 

Známé tváře Dolores, Alex, Stacey opět v Lysé !

a zároveň se jednotliví účinkující 
předvedou coby hvězdy české i zahra-
niční hudební scény. Svůj první pořad 
v této v nové sestavě nazvali zcela pří-
značně ,,Změna je život“.

Dolores i Alex se jednohlasně 
shodují na tom, že po 5-ti letech 
účinkování ve stejné sestavě je to 

příjemná změna a věří, že svého 
nového kolegu vybrali správnou 
rukou. Velký důraz kladli tentokrát 
i na výběr jednotlivých písniček a 
především ohlasy fanoušků, kteří 
si přáli více českých hitů!  Těšit se 
můžete na Petra Kotvalda, Celine 
Dione, Jiřího Korna, Helenu Von-

dráčkovou, společně se podíváme 
i na známý pořad Volejte věštce, 
pravou a nefalšovanou spartakiádu, 
známou scénku Jiřiny Bohdalové 
a Karla Šípa, Ilonu Csákovou či po-
hádkovou šíleně smutnou princez-
nu a Dádu Patrasovou.

Více informací o pořadu na 
www.techtlemechtlerevue.cz 
nebo facebooku: Techtle mechtle 
revue.  Termín: 18. prosince od 
20.00 hodin, Kino Lysá nad La-
bem - vstupné předprodej 220,- 
Kč / na místě 250 Kč.

Kino Lysá nad Labem

Dovolte, abychom se vám 
pochlubili moc hezkým předsta-
vením pro děti, ale i dospělé dne 
9. 11. 2013 v hostinci U Háje. 
Děti se tak vžily do příběhu, že 
jejich reakce byly velmi krás-
né. Křičely, radily, pomáhaly 
hlavním hrdinům. Ještě před 
představením vystoupila dívčí 
taneční skupina Kirikoo, bylo to 

moc hezké vystoupení, které bylo 
odměněno dlouhým potleskem. 
Chceme v tomto pokračovat i 
v příštím roce, protože dětský 
smích a rozzářené oči dětí jsou 
nám nejlepší odměnou. Velmi 
nás překvapilo, že se představení 
moc líbilo i rodičům. Tak zase ně-
kdy příště ve Dvorci.

Za OV Dvorce M. Herclíková

Dvorecké děti měly divadlo

Za období od října do polo-
viny listopadu se telefonicky 
na sekretariát úřadu, případně 
osobně, obrátilo více než 20 ob-
čanů města s upozorněním, že 
byli kontaktováni obchodními 
zástupci několika fi rem (zatím 
víme o třech), kteří občanům 
nabízejí, aby se zapojili do elek-
tronické aukce na dodavatele 
elektřiny nebo plynu nebo uza-
vřeli smlouvu s konkrétním do-

Pozor na elektronické aukce a podomní prodejce
davatelem. V případě nabídky 
účasti v aukci občané z vystou-
pení obchodníků vyrozuměli, že 
jde o akci města, která navazuje 
na úspěšnou letní elektronickou 
aukci.

Od záměrného matení pojmů 
se důrazně distancujeme. V této 
souvislosti musíme občany upo-
zornit, že se nejedná o akci měs-
ta, město ji organizačně žádným 
způsobem nezajišťuje. 

Navíc jsme byli informováni 
o tom, že vystoupení některých 
prodejců hodnotí občané jako 
nátlak. Právě z tohoto důvodu 
rada města schválila Nařízení 
města č. 3/2013, kterým se za-
kazuje podomní a pochůzkový 
prodej. Nařízení zakazuje pro-
dejcům vyhledávání potenciál-
ních zákazníků dům od domu, 
bez předem dohodnuté schůz-
ky. Pokud občan obdrží infor-

mativní leták, v němž je uveden 
kontakt na prodejce, a občan 
si s prodejcem schůzku sám 
sjedná, pak je to jeho rozhod-
nutí. Pokud ale prodejce sám 
„navštíví“ občany, aniž by se 
na tom předem dohodli (napří-
klad telefonicky či e-mailem), 
jedná se o porušení uvedeného 
nařízení.

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá n. L.

Vážení čtenáři, dovoluji si vás po-
zvat na svůj autorský večer, který se 
bude konat v kině Lysá nad Labem 
10. prosince od 20.00 hodin. Rád 
bych Vám představil některé své ko-
morní skladby ať už v mé interpre-
taci, či v podání vynikajících hudeb-
níků. Tentokrát mým hostem bude 
vítěz Regerovy soutěže Sedláčkovo 

kvarteto, česko-lucemburský sou-
bor Alea trio, laureátka Pražského 
Jara Veronika Böhmová a mí vzác-
ní kolegové ze ZUŠ F. A. Šporka. 
Mým skladatelským kolegou, který 
představí svou novou hudbu, bude 
Martin Blažek. Těším se na Vás 
a Vaši návštěvu.

Lukáš Sommer

Autorský večer
Lukáše Sommera
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odpovědět zkušené kantorky Mgr. L. Kremlíková a Mgr. M. Tanglo-
vá. Beseda je určená nejen rodičům budoucích prvňáčku, ale všem, 
kteří mají zájem si tuto problematiku objasnit. V průběhu besedy 
bude pro děti zřízen hrací koutek. Je tedy možné přitít i se svými 
ratolestmi. 

Vánoční zvyky našeho kraje Vánoční zvyky našeho kraje 
– 12. prosince 2013 od 17.00 hodin

Jak slavili Vánoce naši předci v Polabí? Bez čeho všeho 
se v minulosti Vánoce a Advent v našem kraji neobešly? 
O tom a o mnohém dalším bude ve své přednášce po-
vídat etnografka Polabského muzea PhDr. Jana Hra-
bětová. Přednáška se uskuteční opět v rámci vzděláva-
cího cyklu Univerzity volné času – projektu, na kterém 

se kromě knihovny podílí také SOA Nymburk – pobočka Lysá nad Labem 
a Polabské muzeum.

Vánoční koncert Vánoční koncert 
– 26. prosince od 16.00 hodin– 26. prosince od 16.00 hodin
Tradiční vánoční koncert v lyském kostele Narození sv. Jana Křtitele. Tento rok 
se posluchači mohou opět těšit na Rybovu mši vánoční v podání pěveckého 
sboru Vox Nymburgensis a orchestru Concertus Centrobohemicus pod vede-
ním Jana Mikuška. Vstup na koncert volný.

Vánoční prodejní výstava Domova Na Zámku Vánoční prodejní výstava Domova Na Zámku 
– 4. prosince 2013 - 6. ledna 2014– 4. prosince 2013 - 6. ledna 2014
V průběhu prosince bude v prostorách knihovny probíhat prodejní výstava 
výrobků lyského domova pro seniory. Přijďte si prohlédnout, co vše dovedou 
šikovné ruce našich seniorů! Koupí těchto výrobků pak můžete udělat radost 
nejen svým blízkým, ale i podpořit aktivity Domova Na Zámku.

Připravujeme na ledenPřipravujeme na leden
PC kurz
Kurz, který Vás naučí základní práci s počítačem, s textovým editorem 
a internetem. Na kurz je nutné se závazně přihlásit v průběhu prosince 
v knihovně. Účast na kurzu je pro všechny zdarma.
Smiřičtí a Lysá nad Labem  – 14. ledna 2014
Přednáška ThDr. Jakuba Jukla Th. D. o osudu Lysé nad Labem v rukou 
rodu Smiřických
Mluvíme ještě česky? – 16. ledna 2014
Madr říkala, že mi ještě kólne, teď du na komp zapařit, eště ti mejlnu, tak 
zatím čágo… Nad tím, zda ještě opravdu mluvíme česky, se bude zamýš-
let PhDr. Zdeňka Tichá.

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

Novinky v Městské knihovněNovinky v Městské knihovně
-  30. a 31. 12. 2013 bude knihovna pro veřejnost uzavřena.
-  Nová otevírací doba knihovny od 1. 1. 2014:

- Společenské hry pro celou rodinu
 Zpříjemněte si rodinnou pohodu vánočních svátků pěknou společenskou 
 deskovou hrou zapůjčenou z fondů naší knihovny! 
 

Adventní tvoření s Míšou Adventní tvoření s Míšou 
– 2. prosince 2013 od 16.30 do 18.00 hodin– 2. prosince 2013 od 16.30 do 18.00 hodin
Výroba vánoční ozdoby „artyčokovou metodou“ Omezený počet míst - nutno 
přihlásit se v knihovně. Cena 70 Kč. S sebou ostré nůžky.

Toulky minulostí Toulky minulostí 
– 3. prosince 2013 – 3. prosince 2013 
od 16.30 hodinod 16.30 hodin
Poslední „toulky“ v letošním roce budou věnová-
ny Adventu a času vánočnímu. Těšit se můžete na 
vánoční příběh a zpívání koled. Přednáška se bude 
konat v prostorách knihovny od 16.30 hodin.

Kurz drátováníKurz drátování
– 4. a 11. prosince od 16.30 hodin– 4. a 11. prosince od 16.30 hodin
Již tradiční drátování s lektorkou Janou Řípovou. Účast na lekci není podmí-
něna účastí na minulých lekcích. 

Metody učení na školách Metody učení na školách 
v Lysé nad Labem v Lysé nad Labem 
– 10. prosince 2013 od 17.00 hodin– 10. prosince 2013 od 17.00 hodin
Také si úplně nejste jistí, co vlastně znamená, když se v první tří-
dě svého dítěte dozvíte, že bude vyučováno genetickou metodou či 
metodou sfumáto? O všech vyučovacích metodách, které Vaše děti 
v místních základních školách mohou potkat, ale především o tom, 
v čem metody spočívají, jaké jsou mezi nimi rozdíly, jaké jsou jejich 
výhody a nevýhody, na to vše se budou snažit v rámci této besedy 

Vážení čtenáři, jsem moc rád, že 
Vás takto mohu oslovovat. Z reakcí 
na výzvy ke spolupráci a pomoci je 
vidět, že Vás naše činnost zajímá. 
Děkujeme všem, kteří nám donesli 
květiny do našeho domova a po-
mohli nám ke ,,zútulnění“ rozsáh-
lých prostor zámku.

Počasí se z listopadového mění 
na zimní a před námi je čas Adventu
a Vánoc. Čas, kdy je dobré se na chví-
li zastavit a zamyslet se nad tím, jaký 
byl uplynulý rok. 

Krátce si připomeneme „předa-
dventní“ dobu v našem zámeckém 
životě. 8. 10. 2013 jsme jako kaž-
doročně zorganizovali ,,Den ote-
vřených dveří“ a to v rámci ,,Týdne 
sociálních služeb ČR.“ Navštívili nás 
nejen zájemci o naši službu, ale také 
naši příznivci a ti, kteří si chtěli náš 
zámek jen prohlédnout. V zámecké 
kavárně jsme všem, kdo měli zájem, 
poskytli spoustu informací spolu 
s propagačními materiály. Byla mož-
nost nahlédnout do alb z našich akcí 
a přitom se občerstvit malým po-
hoštěním, které připravily naše ku-
chařky. Poté následovala prohlídka 
našeho domova, při které jsme hosty 
seznamovali s naší činností přímo 

při aktivizaci klientů – ruční práce 
v zámecké dílně, trénování paměti 
při luštění křížovek, hraní společen-
ských her, posezení při muzice…

Pokračoval náš běžný život. Na-
vštívili jsme lyské výstaviště na výsta-
vě „Exotika 2013“. Pestrobarevná 
přehlídka exotického ptactva nás 
očarovala stejně jako ostatní vysta-
vovaná zvířata. S některými jsme se 
i vyfotografovali. Pomohli jsme zá-
mecké kuchyni s loupáním česneku, 
u kterého jsme si hezky popovídali 
a zazpívali, a práce nám tak šla pěk-
ně od ruky. Odměnou byly čerstvě 
nasmažené topinky.  

Nechyběly ani evangelické a ka-
tolické bohoslužby. Náš pravidelný 
„fi lmový klub“ nabídl snímky: ,,Ba-
bovřesky, Nejlepší člověk“ a jiné. 
Oslavili jsme „jubilanty“, kteří se 
narodili v měsíci listopadu. Každý 
oslavenec si sfoukl svoji svíčku na 
narozeninovém dortu a potom se 
tančilo a zpívalo. Ve vzduchu byla 
cítit dobrá nálada a pocit sounáleži-
tosti a zájmu. Obyvatelé, i imobilní, 
měli možnost volit zástupce do Par-
lamentu ČR. V rámci podpory sobě-
stačnosti jsme vyjeli na nákupy do 
nedalekých Krchleb. Kdo potřeboval 

nějaké oblečení, nebo už i vánoční 
dárek, neodjel s prázdnou. Zdejší 
obchod vřele doporučujeme. Zahá-
jili jsme „Univerzitu volného času“, 
letos v novém kabátě s naší novou 
dobrovolnicí paní Boženou Bacílko-
vou. Úvodní setkání bylo ve znamení 
poutavého vyprávění z jejího bohaté-
ho života, zakončené diskuzí nad té-
maty, která by naše klienty zajímala. 
Tímto bych chtěl, jako už mnohokrát 

ale přesto, poděkovat paní PaedDr. 
Marii Kořínkové za její dlouhodobou 
obětavou dobrovolnickou činnost. 
I přes naše prosby se rozhodla z osob-
ních důvodů svou činnost ukončit.

Pilně pracujeme na adventních 
a vánočních výrobcích v zámecké díl-
ně. Připravujeme se tak na prodejní 
výstavy, které nás čekají. Výstavy bu-
dou probíhat v muzeu B. Hrozného, 
v Městské knihovně a na krajském 

Dovolujeme si Vás pozvat na                   

Vánoční koncert
Sál kina v Lysé n. L. 
 neděle 15. 12. 2013

od 17.00 hodin

Účinkuje: 
Hasičská dechová hudba

Lysá n. L. se svými sólisty
Diriguje: Pavel Stříbrný 

S
 

úřadě SK. Zúčastnili jsme se i „1. ře-
meslného jarmarku“, který se konal 
na náměstí Bedřicha Hrozného. 

Ještě jednou bychom touto ces-
tou rádi nabídli volné pracovní po-
zice v našem domově. Pracovník 
v sociálních službách – základní 
výchovná nepedagogická činnost 
zaměřená na muzikoterapii a ak-
tivizační činnost. Hra na hudební 
nástroj, nejlépe klavír, je velice 
vítána. V našich řadách uvítáme 
člověka kreativního, rodinného, 
který má srdce na pravém místě. 
Podrobnější informace naleznete 
na našich webových stránkách 
www.domovnazamku.cz.

A co nás čeká v následujících 
dnech, v čase adventním a vánoč-
ním? Budou to opět vystoupení lys-
kých základních a mateřských škol. 
Navštíví nás pěvecký sbor z nym-
burského gymnázia. Možná přijde 
i Mikuláš. Připravujeme vánoční 
nadílku s povídáním v zámecké kapli 
a oslavu závěru roku 2013 – „Silves-
trovské posezení“.

Podařilo se nám získat nějaké fi -
nanční prostředky, a proto se chystá-
me ještě do konce tohoto roku začít 
s opravami části podlah v přízemí 
a na 1. patře domova. Zpříjemněním 
životů našich obyvatel je pokračující 
modernizace prostor – nákup skříní, 

komod, sedacího nábytku atd., kte-
rými nahradíme zastaralý a již nevy-
hovující nábytek. Proběhnou opravy 
společných sociálních zařízení. 

Adventní a vánoční čas je ča-
sem, kdy mají lidé k sobě blíž 
a pomáhají si. Proto se na Vás, jako 
každoročně, obracíme s prosbou
 o jakoukoli materiální či fi nanční 
pomoc, která by nám pomohla při 
realizaci našich plánů. Pokud se 
rozhodnete pomoci, kontaktujte 
prosím vedení domova. Rádi by-
chom vybudovali „reminiscenční 
(vzpomínkový) koutek“. K tomu-
to projektu hledáme dárce starého 
nábytku – křesel, lamp, konfe-
renčních stolků, rádií, televizorů 
z počátku minulého století. Za 
Vaši pomoc předem děkujeme.

Stále pokračujeme v naší snaze 
o stavbu nového domova. Proběhlo 
několik jednání v této věci s kom-
petentními subjekty a zřizovatelem. 
Naše návrhy prozatím nebyly vysly-
šeny, ale dlouholetý boj nevzdáváme.

Závěrem bychom Vám rádi 
popřáli krásný předvánoční čas, 
klidné prožití samotných svátků 
vánočních v kruhu rodiny a přá-
tel a šťastné vykročení do nového 
roku, roku 2014.

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

PO 8.00 – 18.00
ÚT zavřeno
ST 8.00 – 18.00
ČT 8.00 – 18.00 
PÁ 8.00 – 18.00

Osadní výbor Dvorce a nejvyšší pekelník 
zvou všechny dvorecké děti, jejich rodiče 

i všechny naše občany na

DVORECKÉ ČERTOVÁNÍ
Které se koná v sobotu 7. prosince 2013 

od 16.00 hodin v hostinci U Háje.

Připraven je bohatý a zajímavý program a spousta odměn:

16.00 hodin sraz u vánočního stromu u hostince a jeho rozsvícení
           přemístění do hostince, občerstvení

           soutěže, hry a potom Čert a Mikuláš s dárky

U stromečku nám zazpívá koledy p. Kořínek.

Zároveň vyhlašujeme pro děti soutěž o nejhezčí ozdobu, 
která bude odměněna dárkem, a pak společně všechny 

přinesené ozdoby budou pověšeny na stromeček.

VŠICHNI JSOU VÍTÁNI.
Osadní výbor Dvorce
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Po celou 
dobu Radio-
projektu jsme 
byli zváni do 
N ě m e c k a . 

Nyní jsme se stali hostiteli my. 
Dne 20. října přijeli studenti 
a učitelé z německých i českých 
škol do Nymburka. Celé se to 
odehrávalo ve sportovním cent-
ru, které bylo obklopeno Labem, 
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čtyřleté studijní obory s maturitou
Obchodní akademie
Ekonomické lyceum

specializace
Ekonomika a podnikání, Cestovní ruch, Marketing a reklama

Dny otevřených dveří:
7. 12. 2013 od 9.00 do 12.00 hodin

13. 1. 2014 od 10.00 do 17.00 hodin

Obchodní akademie,
Lysá nad Labem,
Komenského 1534

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

Radioprojekt je u konce
přírodou a příjemným tichem, 
proto byla atmosféra velice pozi-
tivní. Akce sloužila k tomu, aby-
chom se opět viděli a dokončili 
naši společnou práci. Ve sportov-
ním centru je i ubytovna, ale my 
ze Základní školy Bedřicha Hroz-
ného jsme jezdili každý den ráno 
a večer vlakem, jelikož jsme to 
měli blízko. Během pobytu jsme 
prozkoumali Nymburk. Jsme 

nadšení, že Němci poznali i něja-
ké to české město. 

Když jsme vyrazili na exkurzi do 
vodní elektrárny, blesky z fotoapa-
rátů jen lítaly. Líbila se mi cesta od 
nádraží vzdálená asi dva kilometry. 
Procházeli jsme parkem plným ba-
revných listů a vysokých stromů, 
jenž jsou tak u sebe, že z nich jde 
vidět jen trocha světla z nebe.

Poslední den jsme na památku 
česko-německého Rádio-projektu 
vytvořili trička s českou i němec-

kou vlajkou a mikrofonem. Každý 
si to vybarvil sám a na zádní části 
trička měl podpisy všech svých 
přátel, které díky projektu získal. 
Všichni jsme dostali certifi kát 
a Češi dokonce i hrneček se zvířát-
kem, což nás velmi potěšilo.

Po několika setkáních se právě 
tohle stalo tím posledním. Ačko-
liv se už asi neuvidíme, v našich 
vzpomínkách zůstanou navždy.

Veronika Binderová
ZŠ B. Hrozného Lysá n. L.

Podzim je 
krásné roční 
období. Zpo-
čátku je zlatý 
od letního slu-

níčka a pak nám vykouzlí ty nej-
krásnější barvy, které si umíme 
představit. Zamává ptačím let-
cům na jejich dlouhou cestu, do-
maluje červená líčka jablíčkům, 
učí létat papírové draky a chystá 
teplé pelíšky pro zimní spáče. 
Ranním mlhám se nechce vstávat 
z jejich listnatých postýlek.

Ke zdravému životnímu stylu 
patří i péče o naše tělo a zdraví. 
Proto jsme se letos rozhodli, vě-
novat první část našeho projektu 
poznávání a významu léčivých 
rostlin a medu. V každé třídě 
jsme si bylinné čaje uvařili.

V další části projektu každá 

Barevný podzim – projekt 1. stupně ZŠ B. Hrozného
třída zpracovala jedno téma - pří-
rodní společenství v období pod-
zimu (louka, les, zahrada, okolí 
lidských obydlí, rybník, pole). 
Děti vytvářely ze získaných infor-
mací a materiálů plakát.

Ve čtvrtek se uskutečnila tra-
diční „Drakiáda“. Bylo krásné 
počasí a draci nám létali velmi 
vysoko. Přišli mezi nás i rodiče 
a děti ze školní družiny.

Během celého týdne jsme se 
učili podzimní básničky, písničky, 
psali pohádky a vyprávění. Podaři-
lo se nám vyrobit mnoho pěkných 
bramborových skřítků a razítek. 
Poslední projektový den jsme na-
zvali „Bramboriáda“. Žáci z pá-
tých tříd si pro mladší děti připra-
vili soutěže a hry s bramborami. Po 
soutěžním klání jsme se pustili do 
bramborových dobrot, které pro 

děti upekly a uvařily paní učitelky 
a maminky.

Na závěr školního projektu jsme 
si s dětmi zazpívali a zatancovali 
v maskách podzimních skřítků, víl 
a strašidelných bytostí.

Poděkování patří i rodičům, 
kteří dětem připravili krásné mas-
ky, brambory a další bramborové 
a bylinkové dobroty.

Mgr. Soňa Votavová 
a Mgr. Alena Koňaříková

ZŠ J. A. Komenského Lysá n. L.
čtvrtek 12. prosince 2013 

Den otevřených dveří
Využijte možnosti projít školou, vidět nové 
pracovny fi nancované z grantů, zalisto-
vat ve školních kronikách, prohlédnout si 
absolventské práce bývalých 9. ročníků, 
výstavu výtvarných prací a fotografi í žáků 
školy, shlédnout promítání prezentací ze 
školních akcí a školního parlamentu, se-

známit se se školním vzdělávacím programem HARMONICKÁ 
ŠKOLA.

8.30 – 11.25 účast v hodinách
11.15 – 14.00 možnost oběda ve Scolarestu
12.30 – 14.30 tvůrčí dílny
13.30 – 17.00 občerstvení a obchůdky v rámci 

 Předvánočního jarmarku
odpoledne vystoupení dětí a sportovní utkání

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

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

Vážení rodiče, milé děti! Srdečně Vás zveme 
12. 12. 2013 od 7.45 do 11.25 hodin na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ a

a na TVŮRČÍ DÍLNU S VÁNOČNÍ TEMATIKOU dne 12. 12. 2013 
od 14.00 hodin, ze které si můžete odnést vlastnoručně vyrobenou drobnou dekoraci.

Zároveň si vás tímto dovolujeme také pozvat k ZÁPISU DĚTÍ DO 1. TŘÍDY, 
který se bude konat 15. 1. a 16. 1. 2014.

… a dále nabízíme:
– keramický kroužek
– sborový zpěv
– mažoretky
– sportovní hry   
– přírodovědný kroužek
– tvořivý kroužek Šikulka

… a pro starší děti navíc:
– moderní počítačovou učebnu
– sportovní hry 
– fl orbal
– dramatický kroužek
– konverzace v Aj
– seminář z matematiky
– zahraniční exkurze a zájezdy 
– interaktivní výuku pomocí 
 moderní techniky
– adaptační programy a lyžařský kurz

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.

Díky znalos-
ti cizích jazy-
ků a poznání 
jiných kultur 
máme mož-

nost nejen obohatit sami sebe, ale 
také získat nové šance na uplat-
nění v životě. Rada Evropy proto 
prohlásila 26. září za Evropský 
den jazyků.

Jak už bývá každoročním zvy-
kem, Masarykova škola si tento 
den připomíná v rámci projek-
tu vždy v září. V minulých le-
tech jsme s dětmi prozkoumali 
Českou republiku, Slovensko, 
Polsko, Maďarsko, Chorvatsko, 
Belgii, Španělsko, Portugalsko, 
Norsko, Švédsko, Dánsko a Spo-
jené království. Letos jsme se 
chtěli zaměřit na země začínající 
písmenem L, tedy Lichtenštejn-
sko, Litvu, Lotyšsko a Lucem-

CK Bedříšek tour hledá pro své klienty nové destinace 
aneb Evropský den jazyků na Masarykově škole

bursko. Rozhodli jsme se tedy 
založit v Lysé nad Labem novou 
cestovní kancelář, s názvem CK 
Bedříšek tour.

V polovině září se paní učitelky, 
žáci a mnohdy i rodiče pustili do 
práce. Cílem bylo získat co nejví-
ce poznatků, aby byli uspokojeni 
i ti nejnáročnější klienti. Jednot-
livé ročníky byli proto rozděleny 
na dvě skupiny - pracovníky CK 
a obyvatele dané země. Žáci 2. tříd 
zkusili prozkoumat Lichtenštejn-
sko. Byli byste překvapeni, co 
všechno objevili. Žáci 3. tříd věno-
vali pozornost Lucembursku, žá-
ci 4. tříd Litvě a žáci 5. tříd zkou-
mali Lotyšsko.

Pokud byste chtěli poradit, kam 
příště na zajímavou dovolenou, 
vyzkoušejte naši cestovní kan-
celář. Zvláštní služby poskytnou 
i naši prvňáčci. Poradí vám, co vše 

zabalit do kufru, aby snad něco 
nechybělo.

Kam se vydám v létě já? Zřej-
mě do Lucemburska. Je to krás-
ná země a prý tam můžu až 5 dní 
cestovat vlakem zdarma a taky 
ochutnat znamenité víno z údolí 
Moselle. Do Lucemburska však 

pojedu autobusem naší cestovní 
kanceláře. Nakreslili ho žáci 3. B. 
Je krásný, prostorný a hlavně bez-
pečný. Myslím, že nuda tam nebu-
de...

A kam vycestujeme příští rok? 
Tak to se ještě uvidí.

Yveta Sovová

POZVÁNKA
ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÁ zve všechny 

rodiče a přátele na vystoupení „VÁNOČNÍ RADOST“,
které se koná ve středu 18. 12. 2013 v 16.00 hodin 

v prostorách školy. Přijďte si s námi zazpívat, potěšit se, 
zastavit se a vychutnat si vánoční atmosféru.

 
Zároveň Vás všechny srdečně zveme na již tradiční

VÝSTAVU NAŠICH VÝROBKŮ na Výstavišti v rámci
Vánočních trhů od 13. 12. do 15. 12. 2013. 

Budeme se na Vás těšit.
                                                                                           

Mgr. Irena Dlabolová, zástupkyně ředitele

ZŠ J. A. Komenského
Lysá nad Labem          
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     

ve středu 8. ledna 2014 v 16.00 hodin 
ve školní jídelně Scolarest 

(pro všechny MŠ v Lysé a spádových obcích 
a zájemce z řad veřejnosti)

Povídání nejen o školní zralosti, přípravě na povinnou školní do-
cházku, zápisu do 1. tříd ve školním roce 2014/15 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…

Setkání s rodiči
předškoláků
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Studenti 
1. a 2. roč-
níku OA 
n a v š t í v i l i 

v říjnu 2013 Židovské muzeum 
v Praze. Pro studenty 1. ročníku 
jsme zvolili interaktivní program 
Badatel a pro studenty 2. ročníku 
workshop Nevítaní cizinci. Všichni 
absolvovali prohlídku vybraných 
pražských židovských památek. 
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Návštěva Židovského muzea v Praze

V programu Badatel se žáci do-
zvěděli základní informace o zvy-
cích a tradici Židů. Studenti pra-
covali v 5 skupinách. Každý tým 
samostatně prostudoval jednu z 5 
oblastí života Židů (témata: Běh 
života, Židovská kuchyně, Šabat, 
Pesach, Židovská svatba). Studen-
ti měli k dispozici texty, obrazový 
materiál a tematické předměty (ju-
daika). Po samostatné práci pre-

zentovala každá skupina své téma 
ostatním (forma výkladu, ukázka 
jednotlivých judaik či dramatizace 
židovské svatby). 

Následovala komentovaná pro-
hlídka dvou pražských synagog 
a Starého židovského hřbitova. 
V Klausové synagoze je v součas-
nosti umístěna stálá expozice Ži-
dovského muzea „Židovské zvyky 
a tradice“, která vhodně doplnila 
úvodní interaktivní program. Za-
jímavá byla i návštěva Staronové 
synagogy, nejstarší evropské syna-
gogy, která se stále používá k nábo-
ženským obřadům.

Workshop s názvem Nevíta-
ní cizinci se věnuje židovským 
uprchlíkům do Československa 
a krizi uprchlické politiky v roce 
1938. Zabývá se především uprch-
líky z Rakouska, kteří se po jeho 
„anšlusu“ k Německu pokoušeli 
najít v Československu útočiště, 
a uprchlíky z tzv. Sudet prchajícími 

po uzavření Mnichovské dohody 
do vnitrozemí, odkud byli často 
i přes nebezpečí, které jim hrozi-
lo, vráceni zpět. Práce probíhala 
ve skupinách, ve kterých studenti 
pracovali s dobovými dokumenty, 
novinovými články z tehdejšího 
tisku a osobními příběhy jednot-
livých aktérů. Celý workshop byl 
zakončen promítnutím vzpomínky 
rakouského uprchlíka. Program 
byl pro studenty v rámci projektu 
„Naši nebo cizí? Židé v českém 
20.  století“ zdarma.

Následovala komentovaná pro-
hlídka dvou pražských synagog 
a Starého židovského hřbitova.  
Studenti opět navštívili Starono-
vou synagogu. Druhou vybranou 
synagogou byla Pinkasova syna-
goga, která v současnosti slouží 
jako památník obětem holocaustu. 
Stěny synagogy jsou uvnitř pokry-
ty jmény českých Židů (dnes více 
než 80 000 jmen), kteří zahynuli 
během 2. světové války. 

Mgr. Veronika Brynychová

„ K a l i -
mera, ob-
c h o d k o , “ 
hlásí se nám 

studenti a učitelé OA, kteří jsou 
právě na Kypru. Vycestovali tam 
díky mezinárodnímu projektu part-
nerství škol Comenius, který je pod-
pořen grantem v rámci Programu 
celoživotního učení. 

„Jaké jsou naše první dojmy? Pří-
jemné slunečné počasí, všudypří-
tomné kočky a zelená linie dělící os-
trov i hlavní město. V následujících 
dnech budeme s ostatními zástupci 
partnerských škol z Kypru, Sloven-
ska, Turecka i Litvy vytvářet podo-
bu webových stránek a loga part-
nerství. Jednotlivé země i školy se 
představí a pohovoří o problémech 
mladé generace a multikulturalitě 
v daných zemích,“ píše doprováze-

S Obchodní akademií Lysá nad Labem nejen na Kypr
jící učitelka Mgr. Martina Šenkýřo-
vá. V rámci projektu navštíví stu-
denti OA i ostatní partnerské země.

Zmíněný projekt není ojedinělou 
zahraniční akcí školy. Již od roku 
2003 mají všichni studenti lyské 
Obchodní akademie možnost vy-
cestovat s grantovou podporou do 
zahraničí. Za týden vyjedou vybra-
ní studenti za praxí do kanceláří 
evropských institucí do Německa, 
Anglie a na Slovensko. Tyto pobyty 
v zahraničí jsou přínosné pro pro-
cvičení anglického jazyka a zlepšení 
sociálních dovedností, ale zároveň 
podpoří jednu ze tří specializací stu-
dia v OA Lysá nad Labem - Cestov-
ní ruch. Tato specializace je určená 
studentům, kteří se chtějí v budouc-
nu uplatnit v oblasti cestovního ru-
chu. Škola nabízí i další specializace 
- Ekonomika a podnikání je určena 
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pro studenty uvažující o samostat-
ném podnikání, Marketing a rekla-
ma učí studenty úspěšně prezento-
vat sebe a fi rmu na trhu.

Chcete-li se o této škole ro-
dinného typu dozvědět více, jste

srdečně zváni na Dny otevře-
ných dveří, které se konají 7. 
12. 2013 od 9.00 do 12.00 ho-
din a 13. 1. 2014 od 10.00 do 
17.00 hodin.

 Mgr. Veronika Brynychová

Vážení rodiče, v následujícím 
textu Vás chceme informovat o blí-
žícím se zápisů dětí do 1. ročníku 
našich základních škol.

Kdy?
Zápis se uskuteční na obou 

školách ve stejném termínu, 
a to ve středu 15. ledna 2014 od 
13.30 do 17.00 hodin a ve čtvrtek 
16. ledna 2014 od 13.30 do 15.00 
hodin.

Náhradní termín zápisu je sta-
noven pro ZŠ B. Hrozného na úterý 
28. ledna 2014 od 13.30 do 15.00 
hodin, pro ZŠ J. A. Komenského na 
středu 5. února 2014 od 13.30 do 
15.00 hodin.

V případě, že se nebudete moci 
zúčastnit řádného termínu, je nut-
né se objednat na termín náhradní 
na níže uvedených kontaktních tele-
fonních číslech.

Kde?
ZŠ B. Hrozného – budova Masary-
kovy školy, Školní nám. 1318/14,
ZŠ J. A. Komenského – zelený pavi-
lon I. stupně.

Co je zapotřebí vzít s sebou?
1. Rodný list dítěte.

Zápis dětí do prvního ročníku základní školy pro školní rok 2014/15
na ZŠ Bedřicha Hrozného a ZŠ J. A. Komenského v Lysé nad Labem

2. Kartičku zdravotní pojišťovny,
 u níž je dítě registrováno.
3. Platný osobní doklad zákonné-
 ho zástupce (občanský průkaz, 
 u cizinců pas).
4. Potvrzení o trvalém pobytu dí-
 těte v Lysé n. L. nebo v některé 
 z tzv. spádových obcí, pokud není 
 dítě zapsáno v osobním dokla-
 du zákonného zástupce, který 
 má trvalý pobyt ve výše uvede-
 ných obcích.
5. V případě, že došlo na základě 
 soudního rozhodnutí ke změ-
 nám 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 biolo-
 gických rodičů dítěte omezován
 při výkonu svých práv. I v tako-
 vém případě je nutné tuto
 skutečnost doložit kopií soud-
 ního rozhodnutí. Tyto dokumen-
 ty jsou považovány zásadně za 
 důvěrné.

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

Nedoporučuje se před zápisem 
s dítětem cvičit jakoukoliv doved-

nost a znalost. Smyslem zápisu 
je posoudit školní zralost dítěte. 
Součástí zápisu bývá rozhovor 
s učitelem, přeříkání básničky, 
kresba, otázky ze všeobecného pře-
hledu např. znalost barev, geome-
trických tvarů, písmen. Zkouší se, 
zda dítě zná svoje jméno, adresu a 
věk. Děti obchází různá stanoviště 
po škole, plní určité úkoly a nako-
nec odchází s drobným dárkem.

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

tzv. školského zákona č. 561/2004 
Sb. Vzhledem k povinné školní 
docházce je nutné zapsat do školy 
všechny děti, které dovršily nebo 
dovrší k 31. 8. příslušného roku šes-
ti let věku.

Odklady povinné školní do-
cházky upravuje § 37 téhož zá-
kona. Případné odklady se řeší 
až po absolvování zápisu na zá-
kladě žádosti rodičů, která musí 
být doložena doporučujícím 
posouzením příslušného škol-
ského poradenského zařízení 
a odborného lékaře nebo klinic-
kého 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 mateř-
ské školy, pokud lze předpoklá-
dat, že toto vzdělávání vyrovná 
vývoj dítěte.

Místo povinné školní docház-
ky upravuje § 36 školského zá-
kona. Školu pro zápis si může-
te vybrat podle svého uvážení. 
Cílem obecně závazné vyhlášky 
č. 4/2011, o stanovení spádo-
vých obvodů základních škol 
města Lysá nad Labem je zajistit 
místo vzdělávání pro každé dítě 
v rámci příslušné obce a jejího 
spádového obvodu. 

Jaká jsou kritéria?
Základním kriteriem pro absol-

vování zápisu na některé z uvede-
ných dvou škol jsou:
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, Staré Lysé 
 a Jiřicích.

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 nejvyš-
ším počtem žáků 30, tedy 60 žáků 
pro rok 2014/2015, bude platit 
vyhláška č. 4/2011 o stanovení 
spádových obvodů základních 
škol města Lysá nad Labem. Bliž-
ší informace na lednové schůzce 
rodičů s ředitelkami škol, která 
se bude konat ve středu 8. ledna 
2014 v 16.00 hodin v jídelně Sco-
larestu.

Je možné si školy prohlédnout?
Ano, není problémem si dohod-

nout prohlídku školy. Vhodné je vy-
užít k návštěvě škol Dne otevřených 
dveří, který bude na obou školách 
ve čtvrtek 12. prosince 2013. 

ZŠ B. Hrozného: 7.45 – 11.30 
hodin, od 14.00 do 17.00 hodin 
tvůrčí dílny s vánoční tematikou na 
I. stupni (viz pozvánka v listopado-
vých Listech); ZŠ J. A. Komenské-
ho: 8.30 – 17.00 hodin (program 
viz pozvánka v listopadových Lis-
tech).

V době od 11.15 do 14.00 ho-
din je možné poobědvat ve školní 
jídelně Scolarest.

Kontaktní adresy
ZŠ B. Hrozného

Školní náměstí 1318/14,
289 22  Lysá nad Labem
ředitelka PaedDr. Irena Jarešová, 
tel.: 325 551 088; 
reditel@zsbhrozneho.cz 
www.zsbhrozneho.cz

ZŠ J. A. Komenského

Komenského 1534,
289 22  Lysá nad Labem
ředitelka Mgr. Marie Nováková,
tel.: 325 551 220,
reditelka@zsjaklysa.cz 
www.zsjaklysa.cz

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: 

Ne 1. 12. MUDr.  Chocholová
Po 2. 12. MUDr. Čerňanská
Út 3. 12. MUDr. Matasová
St 4. 12. MUDr. Chocholová
Čt 5. 12. MUDr. Dáňová
Pá 6. 12. MUDr. Chocholová
So 7. 12. MUDr. Čerňanská
Ne 8. 12. MUDr. Čerňanská
Po 9. 12. MUDr. Čerňanská
Út 10. 12. MUDr. Matasová
St 11. 12. MUDr. Chocholová
Čt 12. 12. MUDr. Dáňová
Pá 13. 12. MUDr. Čerňanská
So 14. 12. MUDr. Matasová
Ne 15. 12. MUDr. Matasová
Po 16. 12. MUDr. Čerňanská
Út 17. 12. MUDr. Matasová
St 18. 12. MUDr. Chocholová
Čt 19. 12. MUDr. Dáňová

Pá 20. 12. MUDr. Matasová
So 21. 12. MUDr. Dáňová
Ne 22. 12. MUDr. Dáňová
Po 23. 12. MUDr. Čerňanská
Út 24. 12. MUDr. Matasová
St 25. 12. MUDr. Chocholová
Čt 26. 12. MUDr. Dáňová
Pá 27. 12. MUDr. Dáňová
So 28. 12. MUDr. Chocholová
Ne 29. 12. MUDr. Chocholová
Po 30. 12. MUDr. Čerňanská
Út 31. 12. MUDr. Matasová

LEDEN 2014
St 1. 1. MUDr. Chocholová
Čt 2. 1. MUDr. Dáňová
Pá 3. 1. MUDr. Chocholová
So 4. 1. MUDr. Čerňanská
Ne 5. 1. MUDr. Čerňanská

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

15. 12. od 9.00 BOHOSLUŽBY S DOPROVODEM
 SBOROVÉHO ORCHESTRU
22. 12. od 9.00 „VZHŮRU ZA HVĚZDOU“
 (divadelní představení mládeže 
 + vystoupení dětí)
25. 12. od 9.00 BOHOSLUŽBY S VYSLUHOVÁNÍM
 VEČEŘE PÁNĚ
26. 12. od 9.00 BOHOSLUŽBY
29. 12. od 9.00 BOHOSLUŽBY
1. 1. 2014 od 9.00 BOHOSLUŽBY S VYSLUHOVÁNÍM
 VEČEŘE PÁNĚ

Vánoce  
v evangelickém 
kostele
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„VYPEČENÉ CUKROVÁNÍ 2013“
Redakce hobby magazínu Receptář a Český rozhlas Region spolu 

s Výstavištěm Lysá nad Labem vyhlašují soutěž pro všechny, kteří 
doma pečou vánoční cukroví.

Soutěže se může zúčastnit každý, který ve stanoveném termínu na 
adresu výstaviště doručí deset identických vzorků jednoho druhu 
cukroví dobře zabaleného v krabičce, buď poštou, nebo osobně. 

Půjdete-li nakoupit dárky na Mikulášské trhy (6. – 8. 12.) nebo Stří-
brné trhy (13. – 14. 12.), tak přineste soutěžní cukroví, odevzdávat se 
bude na informačním stánku. Uzávěrka soutěže bude 14. 12. 2013. 
Cukroví bude vystaveno po celé tři termíny vánočních trhů v hale u pó-
dia.

Všechny přijaté soutěžní vzorky nejprve posoudí odborná porota, 
jmenovaná pořadateli. Úkolem porotců bude vybrat nejchutnější a nej-
krásnější cukroví pro fi nále.

Finále soutěže se koná na Polabských výstavních trzích 2013. 
Veřejné fi nále soutěže se uskuteční v sobotu 21. prosince 2013 od 
13.00 do 15.00 hodin na výstavišti v Lysé nad Labem, a to v rámci 
zábavného pořadu Receptáře, který je součástí doprovodného progra-
mu Polabských vánočních trhů 2013. Český rozhlas Region při fi nále 
natočí pořad POCHOUTKY za účasti Nadi Konvalinkové a Patrika Ro-
zehnala, pořad se bude vysílat 23. 12. 2013.

Všichni fi nalisté obdrží hodnotné věcné ceny a roční předplatné ho-
bby magazínu Receptář. Vítěz získá od Výstaviště „Víkendový pobyt 
pro dvě osoby v Lázních Poděbrady“.

Adresa pro doručení soutěžních vzorků:
VLL − Masarykova 1727
289 22 Lysá nad Labem

Případné dotazy zodpoví:
za výstaviště Jitka Soldátová, tel.: 724 395 810, 325 553 202

Děťátko, o jehož příchodu na 
svět se dozvídáme z evangelií, se 
nenarodilo do světa vybaveného 
současnými vymoženostmi. Když 
jeho maminka Marie cítila, že se 
blíží její čas, nemohla si zavolat sa-
nitku, aby ji dovezla do porodnice. 
Tehdy totiž nebyly ani telefony ani 
sanitky ani porodnice. Ke všemu 
se Marie nacházela v cizím městě. 
Jmenovalo se Betlém. Její snoube-
nec Josef z něj sice pocházel, ale 
už v něm nikoho neznal. Marně 
tloukli na dveře a dovolávali se pří-
buzenských vztahů.

Zaslíbený spasitel: Vánoční úvaha na základě 
evangelia podle Lukáše

Nakonec se však nad nimi přece 
jen kdosi slitoval. Nepustil je sice 
do svého domu, ale alespoň do své 
stáje. Dnešním maminkám, zvyk-
lým na úzkostlivou čistotu, by se 
taková porodnice určitě nelíbila. 
Ale Marie s Josefem Pánu Bohu 
děkovali i za tu stáj. V ní se pak 
jejich děťátko skutečně narodilo. 
Pojmenovali ho po Jozuovi, který 
kdysi uvedl Izrael do Země zaslí-
bené - Ježíš. Marie svého synka 
pilně kojila, přebalovala a zpívala 
mu, aby se mu dobře usínalo. Při-
tom sbírala síly na cestu domů, do 

Nazaréta. Doma je přece jen doma.
Zatímco v betlémské stáji to vy-

padalo docela obyčejně, na neda-
lekých pastvinách se děly zvláštní 
věci. Před pastýři, kteří zde hlídali 
svá stáda, se uprostřed noci objevil 
Boží posel. Ačkoli do té doby žád-
ného nespatřili, hned ho poznali. 
Vyzařovala z něj taková sláva, že to 
nemohl být nikdo jiný. A ten Boží 
posel jim pověděl: „Nebojte se, hle 
zvěstuji vám velikou radost, kte-
rá bude pro všechen lid. Dnes se 
vám narodil Spasitel, Kristus Pán 
v městě Davidově.“  Tuhle událost 
si pastýři nemohli nechat ujít.

Rozběhli se do Betléma a sku-

tečně ho našli. Děťátko v plenkách 
položené do jeslí. Vypadalo docela 
obyčejně. Je to však nezmátlo. Prá-
vě tak jim ho přece anděl popsal. 
Spasitel pochází „shora“, k nám 
lidem však přichází „zdola“. Je 
dobře, že nás na to Boží poslové 
upozorňují. Někdy stačí jediná je-
jich věta a my vidíme, co jsme nevi-
děli a chápeme, co jsme nechápali. 
Zaslíbený Spasitel sestupuje ze své 
nebeské výsosti a přichází k nám 
v podobě bezbranného dítěte. V té 
bezbrannosti spočívá jeho největší 
síla.

Emanuel Vejnar,
evangelický farář

Starší syn Josef studoval učitel-
ství, zajímal ho zpěv a hra na hu-
dební nástroje. Ihned po skončení 
bojů druhé světové války na území 
naší republiky odjel do Košic. Tam 
se věnoval učitelské práci a ve vol-
ném čase hrál a zpíval ve sboru ko-
šického divadla.

Mladší syn Miloslav si ihned 
po válce odbýval základní vojen-
skou službu a po jejím absolvování 
vstoupil do formujících se jednotek 
Sboru národní bezpečnosti. Slou-
žil v Novém Městě pod Smrkem. 
Bezpečnostní situace v nově se for-
mující republice byla velmi složitá, 
neboť se stala křižovatkou zbytků 
vojenských uskupení, jež na konci 
druhé světové války operovaly na 
Slovensku i v Čechách (vlasovci, 
banderovci, wervolfové).

Umírali mladí (příběh bratrů Klicperových)
Nová československá vláda 

byla nucena složitou situaci vo-
jensky řešit a vyslala na Slovensko 
armádní a bezpečnostní útvary. 
Bojovné akce vrcholily v horkém 
létě 1947 na Malé Fatře. Ráno 
21. srpna 1947 je posledním rá-
nem Miloslava Klicpery. Svědectví 
o jeho statečnosti obsahuje dopis, 
který poslal rodičům Klicperovým 
velitel Javoru 3.

Ostatky Miloslava Klicpery byly 
převezeny do Lysé nad Labem 
a jménem rodiny se loučil se zemře-
lým jeho bratr Josef.

Za šest týdnů se rodiče loučili i s 
ním. Zemřel na TBC, jeho rodiče mi 
při osobním setkání v 70. letech ří-
kali, že v Košicích onemocněl tyfem. 
Jeho oslabený organismus selhal.

Božena Bacílková

Drazí přátelé,
Dovolte mi, abych Vám jako velitel čety, v níž byl zařazen Váš 

syn Miloslav, napsal několik řádků a objasnil jimi poslední chvíle 
mého věrného, dobrého a spolehlivého kamaráda.

Dne 20. srpna 1947 brzy ráno vyrazila naše rota z obranného 
postavení u Varína do pohoří Malé Fatry na dvoudenní průzkum. 
Hned první den jsme kolem poledne narazili na tlupu sedmdesáti 
banditů, která po prudké přestřelce ustoupila do lesů. V noci jsme 
potom přespali pod širým nebem na kopci zvaném „Kopa“, který 
má nadmořskou výšku 1146 metrů. Během celé noci bylo slyšet 
z údolí od obce Krasňany prudkou palbu. Tam se banderovci 
několikrát pokoušeli prorazit naše obranné postavení. Byli však 
odraženi a utrpěli těžké ztráty.

Potom jsme se střetli s tlupou, která ustupovala po nočním boji 
u Krasňan, zpátky do hor. Při přestřelce, k níž došlo, padl Váš syn 
Miloslav.

  V závěru mého dopisu přijměte upřímnou soustrast všech ka-
marádů z čety. 

  Zdraví Váš Karel Hladík. Sučany, 31. srpna 1947
První pátek 

nového školní-
ho roku, 6. 9. 
2013, navštívila 
Zámecký park 

v Lysé nad Labem strašidla. Přišla 
už brzo, ještě bylo vidět, ale naštěstí 
byl park zavřený, a tak se mohla bez 
rozptylování připravit na svojí noční 
směnu. Po půl osmé večer se začalo 
již stmívat a v osm hodin večer byla 
taková tma, že vyrazit do parku bez 
baterky se mohl odvážit jen málo-
kdo.

Strašidla do zámeckého parku 
přišla již druhý rok, a protože se 
nám to loni moc líbilo, přesvědči-
ly jsme rodiče a do parku vyrazily 
i letos. A STÁLO TO OPRAVDU 
ZA TO! Ještě štěstí, že jsme měly 
baterky, protože bez nich by si nás 
nějaké strašidlo určitě spletlo a my-
slelo by si o nás, že mu jdeme pomá-
hat a už by nás nepustilo.

V lese jsme potkaly čarodějnici, 
které jsme  musely slíbit, že už bu-
deme hodné. Mnicha jsme se lekly, 
protože najednou promluvil hlubo-
kým hlasem, i když jsme si myslely, 
že není živý. Viděly jsme potom ještě 
kostlivce, vyskočil na nás chlupatý 
obrovský pavouk, zahlédly jsme 
něčí hrobeček, kus krvácející nohy 
a mnoho dalších věcí. Nakonec 
jsme ještě viděly dvě smrtky a jedna 
měla dokonce kosu. I přesto, že jsme 
v ruce držely baterky, byly jsme 
rády, že s námi šly rodiče. Na konci 
cesty jsme jako odměnu za stateč-
nost dostaly svítící a blikající hračky 
a plny zážitků jsme šly domů, kde 
se nám o dobrodružství se strašidly 
v zámeckém parku i zdálo. Moc dě-
kujeme MATEŘSKÉMU CENTRU 
PARNÍČEK za báječný večer a už se 
těšíme na příští rok … zaslechly jsme 
totiž, že nás čeká něco nového.

Děti z Lysé nad Labem

Už jste to slyšeli?
V zámeckém parku 
byla strašidla!

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

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

PRAVIDELNÝ PROGRAM:
PONDĚLÍ
08.00–12.00 Klub BENJAMÍNEK, předškolní děti 2,5 – 5,5 roku
09.00–12.00 Herna
09.30–10.30 Cvičení dětí s rodiči, děti 2 – 3,5 roku
ÚTERÝ
08.00–14.00 Klub BENJAMÍNEK, předškolní děti  2,5 – 5,5 roku
09.00–12.00 Herna
14.00–18.00 Herna
15.30–17.00 Angličtina s rodilou mluvčí, začátečníci, děti 3 – 6 let
16.00–17.00 Cvičení pro těhotné ženy po porodu, vč. hlídání dětí
17.00–17.45 Cvičení dětí BEZ rodičů, děti 3 – 6 let  NOVINKA
STŘEDA
08.00–12.00 Klub BENJAMÍNEK, předškolní děti 2,5 – 5,5 let
09.00–12.00 Herna
09.00–09.45 Hudební škola YAMAHA (Robátka), děti 6 – 18 měsíců
10.00–10.45 HUDEBNÍ ŠKOLA YAMAHA
 (První krůčky k hudbě), děti 1,5 – 4 roky
11.00–11.45 HUDEBNÍ ŠKOLA YAMAHA
 (První krůčky k hudbě), děti 1,5 – 4 roky
14.00–18.00 Herna
15.15–16.00 TANEČNÍ ŠKOLIČKA - I. skupina, děti 4,5 – 6 let
16.00–16.45 TANEČNÍ ŠKOLIČKA - II. skupina, děti 3 – 4,5 roku
17.15–18.45 JÓGA PRO ZAČÁTEČNÍKY, dospělí  NOVINKA
19.00–20.30 JÓGA PRO POKROČILÉ, dospělí 
ČTVRTEK
08.00–12.00 Klub BENJAMÍNEK, předškolní děti 2,5 – 5,5 roku
09.00–12.00 Herna
09.30–10.30 Cvičení dětí s rodiči, děti 1,5 – 3 roky
13.00–15.00 Angličtina s rodilou mluvčí, pokročilí, děti 3 – 6 let
14.00–18.00 Herna
15.00–16.15 Tvořivé dílny, děti 6 – 10 let, každých 14 dnů dle rozpisu
16.30–17.30 Cvičení dětí BEZ rodičů, děti 3 – 6 let
PÁTEK
08.00–12.00 Klub BENJAMÍNEK, předškolní děti 2,5 – 5,5 roku
09.00–12.00 Herna
10.00–11.00 Anglická konverzace pro dospělé s rodilou mluvčí, 
 vč. hlídání dětí

AKCE V PROSINCI:
3. 12. 2013 od 16 hodin  MIKULÁŠSKÁ PRO DĚTI
10. 12. 2013 od 16 do 19 hodin  VÝROBA ŠPERKŮ Z FIMO HMOTY 
NOVĚ každé úterý od 17 hodin CVIČENÍ PRO DĚTI BEZ RODIČŮ

PŘIPRAVUJEME:
KLUBÍČKO = kurz pro předškoláky se zaměřením na rozvoj 
dovedností a předpokladů pro úspěšný start ve škole
PŘEDPORODNÍ KURZY pro nastávající maminky a tatínky

MATEŘSKÉ CENTRUM PARNÍČEK
Čsl. armády 29/11, 289 22 Lysá nad Labem
e-mail: info@mcparnicek.cz
tel. 775 685 501
www.mcparnicek.cz

Klub
Fajn

KlubFajn
www.klubfajn.estranky.cz

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

Poděbradova 1707, Lysá n. L.

VÁNOČNÍ PŘÁNÍČKA
ČTVRTEK 12. 12. 2013ČTVRTEK 12. 12. 2013   

15.30 – 16.30
PRO DĚTI I MAMINKY
 
Cena: 100 Kč (včetně vstupu do klubu)
Kde: Fajn klub - Poděbradova 1707, 
Lysá nad Labem
Lektor: Zdena Matoušová Skálová 

Klub
Fajn

Fajn klub a Helen Doron English Lysá nad Labem
Vás srdečně zvou na 

Mikulášské 
odpoledne

v neděli 1.12.2013 od 16.00 hodin
Těšíme se na Vás ve Fajn klubu.

Přijďte si s dětmi vytvořit vánoční ozdoby, přáníčka, 
pohrát si a možná přijde i Mikuláš :-)

Mateřské centrum Parníček
a Jana Svobodová pořádají

WORKSHOP PRO DOSPĚLÉ

VÝROBA ŠPERKŮ
Z FIMO HMOTY

úterý 10. 12. od 16.00 do 19.00 hodin
Přijďte si k nám odpočinout a vyrobit pro sebe a své 

blízké nejen k Vánocům několik šperků nebo přívěsků 
z polymerové hmoty FIMO různých barev a tvarů. 

Hlídání dětiček je zajištěno v herně MC. 
Nutná rezervace a platba předem nejpozději do 6. 12.

Z minulého roku můžeme potvrdit, že během 
2 hodin si maminky vyrobily min. 5 originálních 

šperků – a letos je délka workshopu prodloužená!

Cena 160,- Kč / osobu včetně materiálu
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Ve druhé polovině devatenác-
tého a hlavně dvacátého století 
dochází k obrovskému rozmachu 
v oblasti vědy, výzkumu nových 
technologií a informatiky, které 
mění sociální postavení člověka 
ve společnosti a jeho roli, jakou 
v ní hraje. Postoje lidí dnes for-
mují hlavně mediální výstupy, 
které ovlivňují veřejné mínění 
a směrují spíše k rozkladu, nežli 
k upevnění společenských vztahů. 

Svobodné sdělování myšlenek, 
vzdělávání, zveřejňování užiteč-

Člověk a společnost
ných objevů jsou zájmem celé 
společnosti. Každý dobrý občan 
je povinen dát své schopnosti 
a své vzdělání do služeb svých 
spoluobčanů. A tak v zemi řád-
ně spravované má člověk prá-
vo svobodně myslet, mluvit 
a psát. Tato svoboda je mocnou 
a nezbytnou zbraní proti úkla-
dům a útokům pravice, která 
hájí pouze své sobecké zájmy 
a zřídka myslí na zájmy národa. 
Z toho, že lidé žijící ve společnos-
ti se navzájem potřebují, vznikají 

vztahy, jež mezi lidmi existují 
a z těchto vztahů vyplývají jejich 
povinnosti. A povinnost každé 
vlády je pracovat pro blaho svých 
občanů. Nemalou povinnost, ale 
i odpovědnost mají i tzv. sdělo-
vací prostředky, které mají ob-
rovský vliv na veřejné mínění 
a dokonce na výchovu dětí, kte-
ré na obrazovce sledují nejnižší 
lidské pudy, v podobě brutálního 
násilí a krváků převážně americ-
ké provenience a dítě při pohledu 
na krev se ani nezachvěje.

Zkažená anebo nemocná je spo-
lečnost, která není schopná ochrá-

nit lidi před tímto morálním bah-
nem? Je to stav bídy, tuposti a ne-
rozumu a vede národ na scestí. 
Vyprázdněnost idejí vede člověka 
k apatii, sobectví a nedůvěře ke 
společenskému systému, ve kte-
rém se cítí opuštěný. Aby se lidé 
stali šťastnějšími, je třeba sjed-
notit jejich zájmy, utužit pouta 
společnosti. To by mělo být cílem 
každé vlády, která chce rozhodovat 
o osudech lidí. O naší budoucnosti 
by neměli rozhodovat zpronevěřilí 
zástupci. Nejmoudřejší politikou je 
přímost, poctivost a prostota.

Tomáš Fišar

Někteří čtenáři Listů si zřejmě 
všimli, že se na stránkách měst-
ských novin rozběhla debata mezi 
mnou panem Kopeckým a panem 
Robešem. Ač se domnívám, že 
v demokratické společnosti je de-
bata vždy důležitá a prospěšná, 
v tomto případě se podle mého ná-
zoru již míjí účinkem. 

Pokud se vrátím v čase, někdy 
před čtyřmi měsíci jsem publikoval 
v Listech článek o spalovně odpadů 
nedaleko Lysé nad Labem, který 
byl z převážné části pouhou citací 

Debata: původně o spalovně odpadů
z webu organizace Arnika. Pokud 
měl některý ze čtenářů dost trpěli-
vosti a přečetl si jak článek můj, tak 
další následující, zjistil, že se disku-
ze stočila i do témat obecných a již 
několikrát popsaných jako je pod-
pora fotovoltaiky. Ne, že by toto 
téma nebylo důležité, ale formát 
diskuze v měsíčních intervalech, za 
jejiž dobu čtenář stejně zapomene 
co bylo v příspěvku před měsícem, 
je podle mě velmi nešťastná. Celko-
vě to následně vyznívá, že já a druzí 
dva pánové nemáme co jiného na 

práci, než se veřejně dohadovat 
o věcech, které již stejně byly řeče-
ny a městu to stejně nic nepřidá. 
Chtěl bych tímto tedy apelovat, 
abychom vrátili pozornost spíše na 
témata lokální.

Pokud se naposledy vrátím 
k výtce pana Kopeckého, že se „otí-
rám“ o Spolek pro rozvoj města 
Lysá nad Labem a že jsou informa-
ce ohledně semináře dohledatelné 
na internetu, budu muset uznat, že 
pan Kopecký je lepší „surfař“ na 
internetu než já, protože já jsem 

žádné konkrétní informace ohled-
ně daného semináře, ale ani ohled-
ně Spolku nenalezl. Proto bych, 
také jako politolog, chtěl adresovat 
dobře míněnou radu všem aktiv-
ním místním spolkům, tím více 
pokud jsou jejich členy zastupitelé 
či radní, aby si zřídily vlastní inter-
netové a facebookové stránky, kde 
o své činnosti a akcích budou infor-
movat a zveřejní tam také své sta-
novy a zdroje svého fi nancování, 
aby již nemohly vznikat podobné 
a žádné další pochybnosti o jejich 
fungování. 

Tomáš Petrův

Vážení spoluobčané, blíží se 
Vánoce a já od Vás dostávám tele-
fonáty, maily anebo mne zastavu-
jete na ulici a očekáváte, že Vám 
k vánočním svátkům přinesu dárek. 
Bohužel není tomu tak. Stále se ptá-
te, jak to bude s výstavbou Domova 
pro seniory a co jeto za nesmysl, po-
kud jde o  výstavbu bytového domu 
pro seniory v areálu bývalé Fruty.  
Na základě vašich požadavků jsem 
podal dne 2. 10. 2013 interpelace 
a toto jsou doslovné odpovědi 
pana starosty: „V této otázce Vám 
doporučuji se obrátit na vedení 
Středočeského kraje, který má být 
investorem tohoto zařízení a město 
ho nemůže nahradit. Přesto si mys-
lím, že město udělalo pro výstavbu 
nového domova pro seniory mno-
ho. Pokud udělám stručný výčet 
od roku 2006, tak díky iniciativě 
vedení města a některých zastupi-
telů byla pro kraj zajištěna dotace 
z MPSV na výstavbu nového domo-
va pro seniory ve výši 100 mil. Kč 
město zajistilo odbydlení nájemní-
ků z domu čp. 13, který měl sloužit 
jako zázemí nového domova. Měs-
to odkoupilo pozemek, aby mohlo 
dojít ke změně projektu stavby 
a vyhovělo se požadavkům různých 
dotčených orgánů. Takto ucelený 
soubor nemovitostí darovalo kraji. 
Kraj ovšem nebyl schopen dotáh-
nout celou akci do konce a přišel 
i o dotaci na výstavbu. Vzhledem 
k výše uvedenému považuji ak-
tivitu města za nadstandardní, 
naopak aktivitu kraje za nedosta-
tečnou. Co se týká výstavby MS 
Development, tak se dle mého 
názoru jedná o soukromou in-
vestici, kterou považuji za městu 
prospěšnou. Pokud se občané 
podivují nad čerpáním dotací 
touto fi rmou, měli by se obrátit 
na poskytovatele dotace nebo na 
zástupce fi rmy.“

„Přiznám se, že nemám pově-
domost o tom, že by byla smluv-
ně zakotvena povinnost provádět 
stavby v určitém pořadí. Nicmé-

Průběžné informace k výstavbě domova pro seniory

Poděkování voličům

Poděkování voličům

ně pokud budu považovat výše 
uvedené byty pro seniory za ob-
čanskou vybavenost, pak Vám 
mohu sdělit, že výstavba, započ-
ne dle sdělení investora v příštím 
roce.“

Na první pohled jste jistě zjisti-
li, že jsem se toho pro Vás mnoho 
nedozvěděl. Vedení města jednání 
o nové výstavbě zcela bojkotuje 
a hledá pouze překážky, jak to 
nejde. Nerealizace původního 
záměru není jenom na Stř. kraji, 
ale bohužel i na některých před-
stavitelích města anebo Domova 
na Zámku v nedávné minulosti. 
Zde pan starosta neříká pravdě-
podobně záměrně úplnou pravdu. 
Pan starosta dobře ví, že nikdo 
nechce na městu, aby něco stavělo 
a investovalo, ale naopak město 
může, resp. by mělo naplňovat svůj 
Strategický plán rozvoje, schvále-
ný v roce 2010, a získat fi nanční 
prostředky z prodeje pozemků 
a zajistit, aby např. park na Škol-
ním náměstí konečně nějak vypa-
dal a byl udržovaný. Město také 
nemůže podporovat jen jednu sou-
kromou fi rmu a jiné diskriminovat. 
Situace ve stávajícím DD je určitě 
panu starostovi známa a občané 
města chtějí urychlené, byť dílčí 
řešení, které existuje. Výstavba MS 
Development v areálu Fruty neřeší 
stávající situaci a není seniorským 
domem ani parkem, ale určitou 
formou pečovatelské služby. Nic 
proti tomu, nechť je, určitým čás-
tečným přínosem pravděpodobně 
bude a také nesouhlasím s některý-
mi názory, že je to nesmysl. Určitě 
by to alespoň některým občanům 
v budoucnu pomohlo, i když je 
obava, že to bude spíše pro boha-
té a pro Pražáky, tak jako v bytech 
PMS. Paralelně je však třeba řešit 
Domov pro seniory, a to urychle-
ně. Vzhledem ke skutečnosti, že 
původně odsouhlasený projekt 
občanské vybavenosti a bytových 
domů ve Frutě byl změněn na Se-
nior-park, přestože mi, ani dalším 

zastupitelům, změněný projekt 
nebyl poskytnut k nahlédnutí, do-
volil jsem si dne 27. 11. 2013 na 
ZM připomenout i některé zásady 
technického řešení, které vyžadují 
takto deklarované byty a co je to 
Senior-park.

Přeji příjemné svátky a snad ve 
volebním roce, kdy budou komu-
nální volby, budu mít pro Vás lepší 

zprávy. Velice se Vám omlouvám, 
problematika by vyžadovala větší 
rozsah článku, ten je ale dán roz-
hodnutím RM, aby se mohlo pro-
jevit více pisatelů. V případě potře-
by se bez ostychu ozvěte na mobil 
č. 604 131 391 a nebo 604 949 944 
(p. Sedláček).

Ing. Petr Gregor
zastupitel, bezpartijní za KSČM

Ve čtvrtek 7. 11. jsem zasedl ke 
svému starému PC, abych napsal 
Vánoční přání našim čtenářům 
do Listů. Když jsem byl zabrán do 
tématu, zaslechl jsem část zprávy 
ČNB o další devalvaci naší koruny. 
Euro, místo aby jeho cena klesala, 
se bude zdražovat. Tak z řádových 
+-25 Kč za něho budeme platit cca 
27 Kč. Jestliže se za stejnou práci 
v Čechách platilo cca 45 % oproti 
Německu, pak nyní to bude ještě 
méně. Banka to odůvodnila nut-
ností dále zlevnit práci v našich 
podnicích, nutností konkurence-
schopností našich výrobků na za-
hraničních trzích. Nic proti tomu, 
pokud by zvýšený zisk byl rozdělen 
mezi zaměstnance. Ze zkušeností 
posledních 25 roků se musím ptát: 
Kdo je převážným vlastníkem pod-
niků a bank v naší republice? Jsou 
to zejména zahraniční společnosti. 
Jejich zisk se daní v sídle společ-
nosti, tedy daně jdou do pokladny 
cizích států. Ty tedy budou mít 
větší zisk, ale co se dostane dolů, 
zaměstnancům, Bůh sám ví. Doma 
ze zisku nezůstává téměř nic. Viz 
převod zisku z České spořitelny do 
Rakouské Erste, ČSOB do Belgie 
atd. A jak to bude s dalšími cenami 
zboží, které budeme dovážet? Po-
chopitelně za něho budeme platit 
víc. Nejvíce to odnesou opět lidé, 
kteří jsou odkázáni na nějaké soci-
ální dávky a obecně opět důchodci. 
Pro příští rok 2014 je valorizace 
důchodu 45,- Kč/měsíc. Tedy ani 
ne 1,75 Eura. Sice máme novou 
vládu, bude snad i nový premiér 
(na místo p. Nečase), ministr práce 
a sociálních věcí (místo p. Drábka) 
a ministr fi nancí (místo p. Kalous-
ka), ale nadále zvyšuje chudobu 
Česká národní banka. Za profeso-
ra Klause jsme si utahovali opasky. 
Pak přišel s úspornými balíčky. 
Nástupce Topolánek zruinoval pen-
zijní fond, který přes požadavky ko-
aličních partnerů nebyl striktně od-
dělen od státního rozpočtu. A tak to 
šlo stále dokola. Část populace vese-
le privatizovala a vyváděla prostřed-
ky na svá i zahraniční konta (MUS, 
privatizační Harvardské fondy, fond 
Trend a další). Kde jsou dnes zbyt-
ky původní Škodovky, ČKD, První 
brněnské, Královopolské strojírny, 
Feroxu a dalších. Před 25 roky jsme 
byli průmyslovou velmocí, pro-
dukující nejen špičkové obráběcí 

Vánoční 2013
stroje, zařízení pro energetiku, doly, 
hutě, textilní průmysl, sklářství, ale 
i v mnohých oborech zemědělství 
atd. Nová vláda v sousedním Ně-
mecku jedná o minimální hodinové 
mzdě, 8,5 eura. Tedy 229,50 Kč. 
U nás je to o něco více než 42 Kč. 
Stali jsme se lacinou námezdní silou 
v evropské montovně zahraničních 
fi rem. Jsme konkurence schopní 
lacinou pracovní silou, jako Čína, 
nebo některé asijské země. Ovliv-
ňování fi nančních transakcí a další 
zisky, jsou jedním z důvodů, proč 
se určitá skupina lidí brání přijetí 
Eura. Tam by nebylo možné našim 
spoluobčanům kouzlit s jeho kur-
zem. Totéž se týká i harmonizace 
většiny našich zákonů se zákony 
EU. Pokud by byla provedena, pak 
by tunelování veřejných fi nancí 
a podniků bylo pojmenováno jako 
krádež, či loupež, podvodníci by 
byly souzeni a následně nebyli pro-
pouštěni v rámci amnestie. Protože 
však máme své zákony, tak podvod 
není podvodem, zlodějna není zlo-
dějnou, krádež třeba jen plnicího 
pera není krádeží, špinavé peníze 
neznáme, z úst politika slyšíme 
o morálce a v zápětí je přistižen 
s letuškou atd., atd. Zavedení trž-
ního systému do školství umožnilo 
nákup vysokoškolských titulů (a to 
nejen na plzeňských právech) a tak 
se rozrůstají zástupy vysokoškolsky 
vzdělaných lidí. Kteří v podstatě 
neumějí nic, čím by se mohli uživit. 
Jejich znalosti (pokud některé mají) 
jsou v praxi téměř nepoužitelné. Je 
nejvyšší čas, abychom již byli plno-
právnými členy Evropské unie, se 
stejnými právy a povinnostmi, se 
stejnou měnou a stejnou možností 
vybrat si třeba příslušnou zdravot-
ní pojišťovnu či zem, kde budeme 
ukládat své mzdové srážky na pen-
zijní pojištění, zkrátka žít tam, kde 
to bude pro nás optimální. Dost již 
bylo českých specifi k, obecně zne-
užívaných jak našimi spoluobčany, 
tak i některými cizinci. Byl bych 
spokojen, kdyby nová vláda zaháji-
la svoji činnost krokem k budování 
sociálně tržního systému s cílem 
sociálního státu – obdoby našich 
západních sousedů či severní Ev-
ropy. To je moje přání pro všechny 
slušné občany naší vlasti k vánocům 
i do Nového roku.

Tomáš Sedláček 
zastupitel KDU-ČSL

Vážení voliči v Lysé nad La-
bem, dovolte mi, abych poděko-
val všem, kteří v našem městě 
přišli volit do PS ČR. Těší mne, 
že voliči v Lysé nad Labem přišli 
k volbám ve větším počtu, než 
byl celostátní průměr a že TOP 
09 získala významných 15,9 % 
hlasů. Chápu, že se jednalo o 
vyjádření podpory politice od-
povědnosti za budoucí prospe-
ritu ČR, nezadlužování ani nás, 
ani mladé generace. Ačkoliv je 

naše místní organizace TOP 09 
v současné době v opozici, přesto 
se snaží zodpovědně podílet na 
práci ku prospěchu města. Dou-
fám, že naši snahu a konstruk-
tivnost oceníte stejně dobře již v 
příštím roce, až se budeme uchá-
zet o Vaše hlasy v komunálních 
volbách.

Ještě jednou děkuji za přízeň 
a My víme, kam jdeme a Vy? …
za městskou organizaci TOP 09 
MVDr. Petr Matušina, předseda

Volební komise, která sídlila v ob-
řadní síni Městského úřadu, má již 
tradičně ve svých seznamech oby-
vatele Domova Na Zámku. Členové 
komise vždy pochvalují pečlivost 
přípravy, kterou vedení a personál 

Ještě k volbám…
zámku této občanské povinnosti 
věnují. Jménem našich volebních 
komisařů vám, vážení zámečtí, 
upřímně děkuji.

  Jana Křížová
předsedkyně 6. volební komise

Když 40 % lidí nepřijde k vol-
bám, je to zjištění šokující. Vypo-
vídá to o nedobrém vývoji a stavu 
společnosti, když tak vysoké pro-
cento lidí nevyužívá svého práva, 
které jim zaručuje ústava. Mnoho 
lidí žije v hloupém přesvědčení, 
že jít k volbám nemá smysl, pro-
tože se tím nic nezmění. Takovéto 
tvrzení je falešné. Je to nerozum-
né, protože jedině volební právo 
umožňuje občanovi změnit svým 

hlasem neblahý stav věcí, které se 
ho bytostně týkají. Nejít k volbám 
znamená pohrdat občanskou spo-
lečností, která usiluje o zlepšení 
života a nikdo by se neměl této 
odpovědnosti za svoji budoucnost 
a budoucnost svých dětí zbavovat. 
Z tohoto pohledu jít k volbám je 
občanská povinnost. Pokud občan 
nechodí k volbám a potom brblá, je 
to jen jeho vina.

  Leoš Pospíšil

Ještě k volbám

KDU-ČSL v Lysé nad Labem 
přeje všem spoluobčanům

radostné Vánoce!
Děkujeme za důvěru těm, díky nimž jsme 

zaznamenali proti předcházejícím volbám největší 
přírůstek hlasů ze všech lyských 

kandidujících stran.

Děkujeme všem našim voli-
čům za podporu!

Vážení voliči ODS v Lysé nad 
Labem, děkujeme Vám všem, 
kteří jste se našim kandidátům 
rozhodli věnovat i nadále svou 
důvěru a podporu.

Díky Vašim hlasům Občan-
ská demokratická strana v Lysé 
nad Labem získala ve volbách 

do sněmovny 405 hlasů, tedy 
9,46 % z celkově odevzdaných 
hlasů v Lysé nad Labem. 

V následujícím volebním období 
vyvineme veškeré úsilí, abychom 
plně dostáli Vaší důvěře, kterou 
jste vložili v naši stranu a naše kan-
didáty.

Vaše ODS v Lysé nad Labem
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Cvičení s Romčou Hanouskovou
ZUMBA
Fitness cvičení, při kterém si vyzkoušíte, 
co je to mix aerobiku a latinskoamerických
tanců – merengue, salsa, samba, 
bachata, quebradita, chacha,
reggaeton, cumbia atd.
60 minut Zumby naplní Vaše tělo
endorfi ny na několik následujících hodin.
Pozor na závislost. Budete odpočítávat dny 
a hodiny do další lekce.

VHODNÉ I PRO ZAČÁTEČNÍKY
A „TANEČNÍ DŘEVA“!
ZUMBA VENKU:

• ČTVRTEK 20 h.,
 Sokol vedle kina, není nutná rezervace

• NEDĚLE 18–19 h.,
 tělocvična OA v areálu ZŠ J. A. Komenského, není nutná rezervace

Cena hodin je 70 Kč, možnost zakoupení permanentky 
600 Kč / 10 lekcí. Cena pro studenty 60 Kč.

Cvičíme jen do 15. 12. 2013 
a pak začínáme 16. 1. 2014!

Aktuální informace na www.zumba.unas.cz,
na Facebooku skupina Zumba s Romčou,

e-mail: hanouskova@seznam.cz, tel.: 723 951 565

ušíte, 
rických

hodin.
ávat dny 

KY

ervace

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
BODYSTYLING
= neboli Total Body Workout je vytrvalostně silové cvičení vhodné pro za-
čátečníky i pokročilé, zaměřené na formování všech svalových skupin 
celého těla. Jde o posilování ve středním tempu. Velmi 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 ne-
zbytný po každém cvičení. Cvičíme s činkami, gumičkami, overbaly a vahou 
vlastního těla v aerobním pásmu (ve kterém tělo spaluje zásobní tuky).

od 20.00 hodin do 21.15 hodin
MIX AEROBIC
= aerobik je ideální spojení zábavy a pohybu!
Hodina je vhodná pro začátečníky i pokročilé. Rychlá část velmi úspěšně 
přispívá ke snížení nadváhy a tvarování postavy. Posilováním ve středním 
tempu docílíme formování svalových skupin celého těla. Strečinkem na konci 
hodiny protáhneme všechny posilované partie.

od 20.15 hodin do 21.00 hodin
NOVĚ!!! INTERVALOVÝ TRÉNINK
= posilovací cvičení (bez tanečních kroků a choreografi e) vysoké intenzity 
s využitím zátěže, účinné spalování tuků a budování svaloviny, zpevnění těla, 
vhodné i pro muže. S využitím zátěže, TRX, činek atd. Od 9 .1. 2014.

!!! Pro všechny nové klienty je připraven dárek - časopis o zdravém 
životním stylu - k vyzvednutí u cvičitelky před cvičením !!!

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
tel.: 721 658 766

PONDĚLKY

PONDĚLKY

ČTVRTKY

ČTVRTKY

INTERVALOVÝ TRÉNINKINTERVALOVÝ TRÉNINK
vhodný pro muže i ženyvhodný pro muže i ženy

vysoká intenzitavysoká intenzita
účinné spalování tukůúčinné spalování tuků
budování svalovinybudování svaloviny

čtvrtek 20.15 – 21.00 hodinčtvrtek 20.15 – 21.00 hodin
tělocvična Obchodní akademie v Lysé n. L.tělocvična Obchodní akademie v Lysé n. L.

s sebou ručník, pevnou obuv, pitís sebou ručník, pevnou obuv, pití

začínáme 9. 1. 2014začínáme 9. 1. 2014
1 lekce = 60 Kč

předplatné 10 lekcí = 450 Kč

www.houzvickova.wz.cz
aneta.krenova@seznam.cz
tel.: 603 298 546

Dlouho očekávaná oslava 70 
let založení klubu veslování, která 
byla spojená s ukončením sezony 
Žábou, nastala. V odpoledních 
hodinách 19. 10. se v prosto-
rách loděnice začali sjíždět bývalí 
i současní členové klubu. Někteří 
na loděnici nebyli třeba i 20 let. 
O to větší bylo jejich překvapení, 
jak loděnice vyrostla a jak krás-
né lodě mají dnešní závodníci 
k dispozici. Určitě nádherné bylo 
sledovat, že nezáleží na věku 
a veslování se nezapomene. 
Všichni se těšili na vodu. Vylo-
sovali jsme jednotlivé smíšené 
posádky. Přesto, že hladina Labe 
byla výrazně snížená, podařilo 
se dvě čtyřky položit na vodu 
a závodníci vyjeli. Vůbec neby-
lo znát, že někdo nedržel veslo 
v ruce spoustu let. Všichni po-
dali úžasné výkony a patří jim 
velký obdiv. Ale jaká by to byla 
oslava bez občerstvení. Všem 
přišla k chuti klobása nebo pe-

Zimní příprava veslařů
čená kýta a přesunuli jsme se do 
tepla klubovny. Tam na návštěv-
níky čekalo překvapení v podobě 
promítané prezentace fotografi í 
z historie klubu. Za zpracování 
prezentace patří velký dík Pet-
ru Břízovi, který od jara v každé 
volné chvilce třídil a skenoval 
fotografi e z archivu J. Vejlupka 
a dalších členů. Fotografi e krás-
ně probouzely vzpomínky a večer 
byl příjemnou tečkou za letošní 
sezonou.

Jedna sláva nás ale ještě čekala. 
9. 11. naše dorostenky společně 
s trenérem J. Krumpholcem v Pra-
ze v Centru pohybové medicíny 
převzaly cenu za nejlepší posádku 
kategorie. 

Protože ale počasí již nedovolu-
je vyjet na vodu, postupně se tré-
nink přesouvá do posilovny a tě-
locvičny. Zimní příprava je stejně 
důležitá jako ta letní. Jen trénink 
na lodi nahrazujeme veslařským 
trenažérem. Žákovské kategorie 

jezdí v pondělí plavat do bazénu 
v Čelákovicích, středy a pátky tré-
nují v tělocvičně ZŠ J. A. Komen-
ského. Starší kategorie trénují na 
loděnici. Rádi mezi sebou přivítá-
me nové závodníky. Začít veslovat 
mohou ročníky 2004 a starší. 

Více informací o tréninku a klu-
bu najdete na www.vklysa.cz, kde 
najdete také kontakty na trenéry: 
žákovské kategorie Havlíčková Jit-
ka, Cézová Marcela, dorostenecké 
kategorie Krumpholc Jan, Zavadi-
lová Lenka.

Na trenažérech je možné také zá-
vodit a čeká nás několik důležitých 
startů. Pohár ČR 2013-2014 na 
trenažéru má celkem 4 kola. I. kolo 
je v Přerově 16. 11., II. kolo 14. 12. 
v Neratovicích, III. kolo 4. 1. v Pra-
ze, IV. kolo 25. 1. ve Štětí.

Asi nejočekávanější akce je 
Veřejný halový triatlon 23. 11. 

v Lounech – letos již XIV. ročník. 
Závodí se na trenažeru, rotopedu 
a v člunkovém běhu. Tradičně 
se triatlonu účastní všichni zá-
vodníci. Dokonce je vyhlášena 
i kategorie pro ty, kdo nikdy na 
trenažéru nejezdili. Kdo chce 
předvánoční čas vyplnit sportem, 
může do Loun určitě vyrazit. 
Velice oblíbený závod jsou také 
Pardubické vánoční trenažery – 
letos konané 21.12. I zde závodí 
všichni – žáci, dorost, junioři, 
muži a pro zpestření i smíšená 
družstva.  Zimní sezona potom 
vyvrcholí 16. 2. 2013 XXI. Me-
zinárodním mistrovstvím ČR 
v Ústí nad Labem.

Přejeme všem občanům Lysé 
nad Labem a příznivcům ves-
lování příjemné vánoční svátky 
a úspěšný rok 2014.

Naďa Tlamichová

Poslední den v roce si v Lysé 
nad Labem tradičně dávají do-
staveníčko běžci, kterým nevadí 
mrazivé počasí a využívají akci, 
pořádanou Tělocvičnou jedno-
tou Sokol jako rozloučení se 

sportovní sezónou. Tentokrát v rámci oslav 145. výročí založení 
sokolské jednoty v našem městě. Závod začíná a končí před radnicí 
a vede postraními uličkami města po asfaltu a částečně dlažbě. 

Prezentace začíná v sokolovně od 12.45 hodin 
a prezentujte se včas!

Program Čas Trať
prezentace 12.45
předškoláci (2007 a mladší) 13.20 150 m na náměstí
mladší žákyně (2003–2006) 13.35 850 m – malý okruh
mladší žáci (2003–2006) 13.45 850 m – malý okruh
vyhlášení vítězů předškoláků 13.55
starší žákyně (1999–2002) 14.10 1550 m – velký okruh
starší žáci (1999–2002) 14.20 1550 m – velký okruh
vyhlášení vítězů mladšího žactva 14.30
dorost (1995–1998) 14.40 1550 m – velký okruh
ženy (vč. kat. nad 40 a 60 let) 14.50 1550 m – velký okruh
vyhlášení vítězů staršího žactva 15.00
muži (vč. veteránů nad 40 a 60 let) 15.10 6200 m – 4x v. okruh
vyhlášení vítězů dorost, ženy, muži 15.50

Startovné
Dospělí   80,- Kč
nad 60 let  50,- Kč
dorost  20,- Kč
žactvo     0,- Kč

Zveme proto milovníky běhů k účasti a Vás ostatní 
– přijďte povzbudit závodníky!

Silvestrovský běh 2013

Vážení spoluobčané, přátelé, 
jak jste si jistě všimli, tak nám ten 
r. 2013 opět utekl nějak rychleji, 
než ty roky minulé. Pro náš OV 
to byl rok, který jsme si taky ně-
jak moc neužívali, alespoň jeho 
první polovinu. V naší obci byl 
začátkem roku nepříjemný cha-
os z neúplného OV. Podařilo se 
nám OV doplnit o nového člena p. 
Janu Burešovou, kterou schválili 
naprostou většinou občané Dvor-
ce na veřejné schůzi. Jenže tím 
problémy v naší obci nekončily. 
Nechci se k nim touto cestou už 
vůbec vracet a tak tuto jarní část 
roku přeskočím. A je tu naše tra-
diční pouťová slavnost 7. 7. 2013. 
Sešlo se hodně spoluobčanů, přá-
tel a kamarádů i z okolních obcí 
u hostince U Háje a na hřišti 
v lese. Tam jsme se sešli po „svá-
tečním slovu“ u naší kapličky s fa-
rářem p. Porochnavcem. Pro děti 

Dvorecké bilancování
byly připraveny atrakce jako např. 
skákací hrad, jízda na poníkovi, 
zábavné hry, divadélko pro děti 
a dospělé. Dospělí se bavili po-
sezením, se Šporkovjankou si 
i zatančili. Bylo připraveno spous-
tu dobrot a potom to sousedské 
posezení a zavzpomínání až do 
večerních hodin... no chce to za-
žít, tak přijďte i příště. Myslím, 
že se naše pouť moc líbila. Proto 
dovolte, abych ještě jednou touto 
cestou poděkovala všem spon-
zorům, kteří nám moc pomohli, 
jmenovitě manželům Kaisero-
vým, manželům Kořínkovým, 
p. Valtrovi i ostatním příznivcům, 
kteří se na přípravě podíleli. Pak je 
taky hodně práce, která není vidět, 
ale zabere hodně našeho volného 
času. Pravidelně se účastníme 
akcí pořádaných MěÚ, zasedání 
ZM. Podáváním návrhů a připo-
mínek pro rozvoj naší vesničky. 

Bylo i hodně jednání, setkání 
a připomínkování nad „územním 
plánem“. Chtěla bych touto ces-
tou poděkovat i některým zaměst-
nancům MěÚ v Lysé nad Labem 
a zastupitelům Když bylo potře-
ba, pomohli nám radou nebo se 
přímo zúčastnili našich schůzí 
a uklidnili situaci, která nebyla 
v naší obci pohodová. Je pravda, 
že jsme si tento rok vybrali prio-
rity, které chceme pro obec dělat 
v roce 2014. Chceme, aby se do 
rozpočtu města dostaly pro nás 
důležité úkoly, se kterými opět ob-
čany seznámíme na veřejné schů-
zi začátkem roku 2014. Krásnou 
akcí bylo i divadélko pro děti dne 
9. 11. 2013 v hostinci U Háje. Plný 
sál hostince mluvil za vše. Lout-
kové divadlo vtáhlo děti do děje 
příběhu. Představení se moc líbi-
lo i rodičům, tak jsme se rozhodli 
v tomto i v příštím roce pokra-
čovat. No a je před námi ještě 
„Dvorecké čertování“ 7. 12. 2013 

od 16.00 hodin v hostinci U Háje 
a rozsvícení vánočního stromeč-
ku. Při této akci je připraveno pro 
dospělé návštěvníky překvapení, 
pro děti velká zábava a bohatý 
program a tím jste všichni zváni. 
Ještě prozradím překvapení pro 
rok 2014, v lednu nebo v únoru 
(upřesníme) se bude konat „Dvo-
recký bál“ a na to se těšíme a Vás 
všechny zveme už nyní a určitě 
oznámíme pozvánkou a plakáty. 
Dovolte, abych připomněla ještě 
naše zviditelnění na našich webo-
vých stránkách www.dvorecaci.cz.

Také vyvěšujeme zprávy, po-
zvánky a aktuální věci ve vývěsko-
vé skříňce u“ hasičárny“. Spolu-
občané a přátelé Dvorců dovolte, 
abychom Vám popřáli krásné vá-
noční svátky a v roce 2014 hodně 
zdraví, štěstí, pohody, lásky a příz-
ně a nám všem co pro Vás pracu-
jeme hodně sil a málo těch, kteří 
naši práci maří.

Za OV Dvorce M. Herclíková
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PSÍ SALON  www.superpes.cz
Kompletní úprava psů všech plemen

Objednávky na tel.: 720 442 381

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
www.ordinaceskalicka.cz

Prodám bicí soupravu STAGG, levně, používaná 2 roky. T.: 732 467 124

DOUČÍM SŠ a bakalář VŠ MATEMATIKU. Tel.: 325 551 178

Nabízím pronájem pokoje s příslušenstvím pro 1 osobu. 602 136 104

Hledám obrázek, fotografi i našeho domu 
„Pastrňákův obchod“ smíšené zboží, cukr ve 

velkém (později Jednota, Pramen), ve Stržišti 
379 v Lysé nad Labem, který je zbořen. 

Kontakt:  Petr Pastrňák, tel.: 607 120 259,
petrpastrnak1@seznam.cz

VČELAŘSKÝ KROUŽEK
LYSÁ NAD LABEM

Máte rádi přírodu?
Máte rádi med?
Víte, jak se dělají voskové svíčky nebo úly?
Víte k čemu je dýmák, včelařský klobouk,
rozpěrák?
Chcete se něco dozvědět o včelách?

Pak neváhejte a přijďte mezi nás.

Bližší informace u vedoucího kroužku na tel.: 724 580 148
nebo na libor.oplustil@seznam.cz

a na http://www.vcelarstvi.cz/aktualni-informace.html

y?
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FARNÍ CHARITA LYSÁ NAD LABEM,
FARNOST ŘÍMSKOKATOLICKÁ
a  MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Vás srdečně zvou na

Účinkovat budou:
varhany - M. Kubát, zpěv - J. Bajerová, verše - V. Šolcová,

koledy - děti z Dětského domova v Milovicích

VÝTĚŽEK Z KONCERTU BUDE PŘEDÁN DĚTSKÉMU DOMOVU.

Kapela
O.H. Tony Black Band

Litoměřice
TSK Dynamik Lysá nad Labem
Ukázka tanců (latina, standard)

Tombola

Místo konání
Kulturní dům Záložna

Benátky nad Jizerou
ulice Smetanova (poblíž Husova nám.)

Vstupné 220 Kč

Předprodej vstupenek
Lysá n. L. - Prádlo a klobouky

Mysarykova 637
pí. Žáková, tel.: 325 551 578

&
telefon 731 109 635, 739 365 238.

Plánek míst bude uveden na stránkách
TSK Dynamik Lysá nad Labem

www.tskdynamik.cz

Pátek 24. 1. 2014 

od 20.00 do 02.00 hodin

Městská knihovna Lysá nad Labem ve spolupráci se
ZŠ J. A. Komenského a ZŠ B. Hrozného v Lysé nad Labem 

Vás zvou na besedu 

Mgr. Lenka Kremlíková
Mgr. Martina Tanglová

10. prosince 2013 v 17.00 hodin
v Městské knihovně Lysá nad Labem

Beseda určená všem rodičům, které zajímá, co, jak a proč se 
vlastně učí jejich děti ve škole. Představeny budou genetická 
metoda čtení, sfumato, výuková metoda prof. Hejného a další. 
Na besedu je možné přijít i s dětmi, pro které bude po celou 

dobu připraven hrací koutek.

ST 18. 12. 2013 od 20.00 hodin
Vstup: 220 Kč / předprodej, 250 Kč / na místě

Lysá
nad
Labem

FARNÍ CHARITA, FARNOST ŘÍMSKOKATOLICKÁ
A MĚSTO LYSÁ NAD LABEM 

VÁS ZVE

24. 12. 2013 ve 13.30 hodin
do kostela sv. Jana Křtitele

na

Zazpívají děti pěveckého sboru FONTÁNA
pod vedením paní učitelky Kremlíkové.

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ  
A ŽIVÝ BETLÉM

Program:
*Setkání s restaurátory - rekonstrukce klášterních teras,

restaurování váz z ohradní zdi a jiné*
(místo bude zvoleno podle počasí - park s ohřívadly,

případně zámecký sál v I. patře)
*V 18.00 hodin Koncert Šporkova dechového kvinteta, Lysá nad Labem

repertoár: renesanční hudba, W. A. Mozart, Antonín Rejcha
průvodní slovo: Milan Muzikář, v zámeckém sále v I. patře *

*občerstvení v zámecké kavárně* 

Jedinečná příležitost k návštěvě běžně nepřístupných prostor zámku.

 Mgr. Jiří Havelka Mgr. Jiří Hendrich PhDr. Dana PapáčkováMgr. Jiří Havelka Mgr. Jiří Hendrich PhDr. Dana Papáčková
 Město Lysá n. L. Domov Na Zámku Spolek rodáků a přátel města Město Lysá n. L. Domov Na Zámku Spolek rodáků a přátel města

Domov Na ZámkuDomov Na Zámku
Spolek rodáků a přátel města Lysá nad LabemSpolek rodáků a přátel města Lysá nad Labem

a Město Lysá nad Labem a Město Lysá nad Labem 
pořádají v pátek 6.12.2013 v 17.00 hodin 

„Zimní setkání v zámeckém parku „Zimní setkání v zámeckém parku 
aneb Úcta k historické kráse“aneb Úcta k historické kráse“


