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Vážení spoluobčané, ohňostrojem jsme již 
tradičně přivítali příchod nového roku, roku 
2016. Rád bych Vám do něj proto popřál vše 
nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, mnoho pracov-
ních úspěchů a rodinné pohody. 

Rád bych Vás jako obvykle informoval, co 
nového nás čeká v novém roce v oblasti in-
vestic. Po dokončení velkých projektů loň-
ského roku plánuje naše město pokračovat 
ve výkupu pozemků pro vybudování ob-
chvatu města. Budeme pokračovat v řešení 
problému s kvalitou a množstvím pitné vody 
ve městě, dále je v plánu vypracování pro-

jektové dokumentace nové sportovní haly 
v ulici Komenského, ulice Za Zámkem 
a K Borku. Zahájení stavby kanalizace a vo-
dovodu v Byšičkách. Samozřejmě je důležité 
pokračovat v investicích do škol, které si za-
slouží postupnou rekonstrukci. Přesun Měst-
ské policie do nových prostor, rekonstrukce 
bytového fondu a bytových domů. 

Projektů nás tedy čeká hodně, a proto bych 
Vám i nám ještě jednou rád popřál úspěšný 
a krásný nový rok 2016.

Mgr. Jiří Havelka, starosta
Foto: Kamila Kuchařová
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V dnešním čísle:

TŘÍKRÁLOVÁ 
SBÍRKA

2016

Skupinky malých koledníků budou 
procházet po městě, koledovat a zpívat.

V neděli 3. 1. a 10. 1 2016 proběh-
ne sbírka v prostorách kostela sv. Jana 
Křtitele.

Kdyby měl někdo zájem, aby děti při-
šly koledovat k němu domů, volejte pro-
sím na tel. 777 959 221. Děkujeme za 
všechny potřebné.

Labutová J., Farní charita 
Lysá nad Labem

Úspěšný rok 2016 
přeje čtenářům Listů 

                                   redakce

PF 2016
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Městský úřad

V měsících duben 
až říjen proběhla pří-
stavba nevytápěné-
ho skladu hasičské 
zbrojnice v Lysé nad 

Labem. Tato akce proběhla za 
účelem zlepšení zázemí našich 
dobrovolných hasičů a byla spo-
lu inancována z Fondu podpory 
dobrovolných hasičů a složek 

Přístavba nevytápěného skladu hasičské zbrojnice v Lysé n. L.

IZS Středočeského kraje. Celko-
vé náklady na tuto akci byly cca 
740.000 Kč, z čehož Středočeský 
kraj přispěl částkou cca 403.000  
Kč. Chtěli bychom také poděko-
vat všem dobrovolným hasičům, 
kteří se ve svém volném čase na 
stavebních pracích na přístavbě 
podíleli.

Celá akce byla slavnostně za-

V letech 2012–2013 
se revitalizoval prostor 
stávajícího hřiště u ZŠ 
J. A. Komenského v Lysé 
nad Labem s cílem vy-

budovat moderní volnočasovou 
a sportovní infrastrukturu. Na 
základě návrhu sportovců bylo 
v areálu vybudováno v roce 2014 
minihřiště se třemi posilovacími 
cvičebními prvky – bradly, hrazdou 
FIT a žebřinami. Z důvodu velkého 
zájmu se město  rozhodlo  v letoš-
ním roce ho rozšířit o další zařízení. 
Jedná se o osm venkovních itness 
prvků: ručkovadlo, kliky, šlapa-
cí, elipsovité a jezdecké zařízení, 
prvky na procvičování pasu, chůze, 
ramen a zad. Město na tuto akci 
vypsalo veřejnou zakázku v srpnu 

Nové itness prvky na hřišti 2015. Po vyhodnocení byla radou 
města  vybrána k realizaci irma 
COLMEX s.r.o.,  Praha 3 za celko-
vou cenu 205.688 Kč. Akce byla 
částečně hrazena z rozpočtu měs-
ta a z účelové dotace poskytnuté 
z rozpočtu Středočeského kraje, 
Fondu hejtmana, ve výši 45.000 Kč. 
Hřiště bylo dokončeno v listopadu 
2015 a je přístupné zdarma v pro-
vozní době, od pondělí do neděle. 

Díky spolupráci se Středočes-
kým krajem se nám podařilo vy-
tvořit kvalitní životní prostředí 
pro všechny, kteří se chtějí udržet 
v kondici a preferují zdravý život-
ní styl.

Odbor ŠSVZaK

Na začátku prosince 2015 byl 
zahájen zkušební provoz nové 
ionexové iltrační jednotky, která 
trvale sníží obsah dusičnanů ve 
vodě městské vodovodní sítě na 
stanovenou normu. Ionexové il-

Řešení kvality vody
try jsou umístěny v nové přístavbě 
stávající budovy městské úpravny 
vody. Zařízení se skládá ze dvou 
laminátových nádob, opatřených 
elektronickými objemově řízený-
mi řídícími jednotkami, a pomoc-
ných technických aparatur. Tuto 
iltrační jednotku město zřídilo po 

odsouhlasení zastupitelstvem, a to 
jako překlenovací řešení do doby, 
než bude nalezeno nové dlouho-
dobé řešení, které zajistí potřebné 
množství kvalitní vody s minimál-
ním obsahem dusičnanů pro měs-
to. 

končena dne 20. 11. 2015, kdy se 
v Lysé nad Labem při příležitosti 
dokončení přístavby nevytápě-
ného skladu konalo slavnostní 
otevření a den otevřených dveří 

hasičské zbrojnice. 
Olga Vlastová

projektový manažer

Poplatek za svoz 
komunálního odpadu

Poplatek za svoz komunálního odpadu je stejný jako v roce 
2015, tj. 520 Kč za osobu, děti do 6 let 430 Kč a důchodci nad 70 let 
430 Kč. Dle Obecně závazné vyhlášky města č. 2/2009 je každý 
občan povinen zaplatit poplatek za svoz komunálního odpadu.

Romana Novotná, odbor SMI

Vybraná řešení zlepšení kvality 
vody byla zvolena zastupitelstvem 
na základě doporučení studie VÚV 
T. G. Masaryka Praha a provedené-
ho hydrogeologického průzkumu 

irmou Geologická služba s.r.o. Po-
děbrady a po vyhodnocení znalců 
v oboru RNDr. M. Mikolandy a RNDr. 
V. Dubánka.

Odbor SMI
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Krátce z radnice

Městský úřad

Z 9. zasedání zastupitelstva 
města dne 18. 11. 2015 
ZM schválilo:
• poskytnutí dotace 200 tis. Kč 
 občanskému sdružení Kotva 
 Lysá nad Labem na restaurová-
 ní barokních varhan v kostele 
 sv. Jana Křtitele,
• uzavření Dodatku č. 15 ke 
 smlouvě o zajištění dopravní 
 obslužnosti pro obce okresu 
 Nymburk na roky 2010–2019 
 a uzavření příkazní smlouvy 
 o dopravní obslužnosti na rok 
 2016. Částka na občana města 
 činí 150 Kč/rok, celkem 1,38 
 mil. Kč,
• Jednací řád Zastupitelstva měs-
 ta Lysá nad Labem ve znění 
 schválených úprav,
• Nařízení města č. 7/2015 o pla-
 ceném stání na místních komu-
 nikacích v době konání výstav,
• návrh na zajištění komplexního 
 řešení dopravy v lokalitě Sídliš-
 tě s rekonstrukcí panelové ko-
 munikace,
• úpravu rozpočtu města na rok 
 2015 v oddílu Vodní hospodář-
 ství, celková výše prostředků se 
 nemění,
• změnové listy č. 1 a 2 na akci 
 „Vestavba učeben do pavilonu 
 D“ v ZŠ Komenského,
• změnu podoby měsíčníku Listy 
 od lednového čísla,
• výkupy pozemků, potřebných 
 pro výstavbu II. etapy obchvatu 
 města. 
ZM uložilo:
• starostovi města zahrnout po-
 třebné inanční prostředky na 
 výkupy pozemků do návrhu 
 rozpočtu města na rok 2016,
• starostovi města jednat s Výsta-
 vištěm Lysá n. L. o zajištění vět-
 šího počtu parkovacích míst pro 
 osoby ZTP a ZTP/P v jejich 
 areálu v době výstav,
• starostovi města zpracovat roz-
 počtový výhled na období 
 2017–2022,
• starostovi města při přípravě
 rozpočtu 2016 u investičních 
 akcí uvádět rozklad na jednotlivé
 položky, rozepsat, čeho se týka-
 jí, popsat záměr a rozsah; u do-
 tací uvádět předpoklad dotace 
 a částku; výdajovou část rozdě-
 lit na zasmluvněné vztahy, hava-
 rijní stavy, prioritní akce a ostat-
 ní akce,
• starostovi města požádat měs-

 to Městec Králové o sdělení, 
 jak postupuje příprava soutě-
 že na zajištění dopravní ob-
 služnosti na Nymbursku po 
 roce 2019,
• odboru správy majetku a in-
 vestic předložit do pololetí 2016
 návrh na změnu otevírací doby 
 zámeckého parku,
• kanceláři MěÚ projednat návrh 
 na začlenění města do Sdružení 
 historických sídel Čech, Moravy 
 a Slezska v kulturní komisi 
 a Komisi pro regeneraci měst-
 ské památkové zóny.
ZM vzalo na vědomí:
• Plán zimní údržby 2015–2016,
• zápis ze zasedání Osadního vý-
 boru Byšičky,
• zápisy z inančního výboru a vý-
 boru pro obchvat města,
• zápisy z komise dopravy a bez-
 pečnosti, komise pro životní pro-
 středí, komise pro rodinu, škol-
 ství a kulturu.

Z 10. zasedání zastupitelstva 
města dne 25. 11. 2015 
ZM schválilo:
• ukončení správy a užívání domu 
 čp. 930, Sokolská ulice, k datu 
 31. 12. 2015 a vyřazení nevyma-
 hatelných dluhů za užívání bytů 
 v tomto domě z účetní evidence 
 v plné výši ke stejnému datu,
• zrušení autobusové zastávky na 
 lince 270055 Lysá–Byšičky 
 k 31. 12. 2015 z důvodu jejího 
 nulového využití,
• vytvoření vyjednávací komise 
 pro řešení situace se společno-
 stí MS development ve složení: 
 P. Gregor, R. Fischerová, H. Faj-
 mon, Š. Řiháček, V. Kopecký,
• uzavření smlouvy s advokátem 
 Mgr. Š. Řiháčkem, který bude 
 zastupovat město při jednání 
 s MS development,
• dodávku a montáž herních prv-
 ků na dětské hřiště ve Vichrově 
 ulici od irmy FLORA SERVIS 
 Brno,
• zajištění vánočních balíčků pro 
 seniory v Domově Na Zámku 
 a pro děti z Lysé n. L., které jsou 
 umístěny v dětských domovech 
 a ústavech mimo město,
• rozdělení dotací z Charitativní-
 ho programu pro organizace, 
 které se starají o občany města,
• realizaci novoročního ohňostro-
 je irmou Ohňostroje na míru 
 Děčín,

• dodávku projektové dokumen-
 tace pro ulice K Borku a Sídliště 
 (Lomená) s irmou Projekce 
 dopravní Filip z Roudnice nad 
 Labem,
• nákup 2 služebních automobi-
 lů Škoda Octavia Combi a Škoda 
 Fabia Hatchback od společnosti 
 Jaroslav Tichý – AUTO Tichý, 
 Lysá n. L.,
• poskytnutí příspěvku na nákup 
 léčiv pro lesní zvěř. 
ZM vzalo na vědomí:
• předložené informace k varian-
 tám zajištění nového zdroje pit-
 né vody pro město,
• zprávu o vývoji situace kolem 
 domu čp. 930 v Sokolské ulici,
• informaci o nové lokalitě Hraba-
 nov severozápad, určené k zá-
 stavbě rodinnými domy,
• právní rozbor smlouvy z roku 
 2008 mezi městem a společ-
 ností MS development,
• zápis z jednání stavební komise.
ZM uložilo:
• starostovi města zajistit v roce 
 2016 průzkumný vrt ve stávají-
 cím prameništi a předložit za-
 stupitelstvu výsledky měření 
 a návrh dalšího postupu,
• starostovi města vstoupit v jed-
 nání se společností VaK Nym-
 burk o možnosti napojení měs-
 ta na Skupinový vodovod Semi-
 ce – Bříství – Starý Vestec,
• starostovi města zajistit inan-

 ční prostředky pro realizaci vý-
 še uvedených akcí,
• starostovi města vstoupit v jed-
 nání se společností Kovona o u-
 držení hlubinného vrtu do roku 
 2017, než bude rozhodnuto 
 o konečné variantě nového 
 zdroje pitné vody pro město,
• starostovi města zaslat společ-
 nosti MS development ozná-
 mení, že město bude prodávat 
 pozemky v souladu s etapizací 
 výstavby v projektu Zahrada,
• starostovi města zaslat společ-
 nosti MS development výzvu, 
 aby podzemní parkovací plocha 
 byla v rozsahu 1,5 stání na jeden 
 byt,
• starostovi města spolu s navrže-
 nou komisí do 30. 11. 2015 
 vstoupit v jednání s MS deve-
 lopment, jak bude řešena vznik-
 lá situace,
• starostovi města písemně in-
 formovat zastupitelstvo o všech 
 krocích, podniknutých k vyřeše-
 ní situace se společností MS de-
 velopment,
• odboru správy majetku a in-
 vestic, aby předložil zprávu 
 o plánech v městské zeleni 
 2015–2016.

Úplné informace najdete na strán-
kách www.mestolysa.cz.

Miloš Dvořák, tajemník MěÚ
Lysá nad Labem

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
A DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
pořádané při příležitos   dokončení akce 
Vestavba učeben do suterénu pavilonu “D“ 
ZŠ Komenského v Lysé nad Labem

dne 19. 1. 2016 
od 7.45 do 11.25 hodin
Je připravena prohlídka zrekonstruovaného suterénu, nové pracovny 
fi nancované z grantů, můžete si prohlédnout mimo jiné kroniku školy, 
výstavy výtvarných prací, práce žáků fotokroužku, absolventské práce 
9. ročníků, školní družinu nebo navš  vit školní jídelnu.

Akce Vestavba učeben do suterénu pavilonu “D“ 
ZŠ Komenského v Lysé nad Labem byla spolufi nancována 
Ministerstvem fi nancí České republiky z programu Podpory 
rozvoje a obnovy materiálně technické základny 
regionálních škol v okolí velkých měst.

Město Lysá nad Labem a 
ZŠ J. A. Komenského Lysá nad Labem
Vás srdečně zvou na

Ministerstvo fi nancí
České republiky
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Vážení spoluobčané, Dvorečáci, 
je zde opět konec roku a my se 
ohlížíme, co nám dal. Vše, co jsme 
si chtěli říci, řekli jsme si na veřej-
né schůzi 27. 11. 2015. Připomín-
ky, které měli naši občané, jsme 
předali na MěÚ a budeme doufat, 
že se nám podaří alespoň něco 
z toho opět dotáhnout do konce. 
Našim už letitým „folklorem“ je 
kanalizace, která se, jak se vět-
šina obyvatel domnívá, nebude 
opět v roce 2016 realizovat. Co 
k tomu dodat… Těší nás, že se 
nám podařilo zajistit a zreali-
zovat dětské hřiště s prvky jako 
prolézačky a houpačky a dvě la-
vičky na hřišti v lese. Za veškerou 
pomoc děkujeme p. Bodnárové, 
která byla této akci nakloněná a 
velmi nám pomohla. 5. 12. jsme 
pro děti připravili Mikulášskou 
nadílku. Nejprve jsme rozsvítili 
náš dvorecký vánoční stromek, 
kam děti  zavěsily vlastnoručně 
vyrobené ozdoby. Sešlo se nás 
hodně. To ovšem nikdo netušil, 
co je letos čeká za překvapení na 
sále v hostinci U Háje. Bylo tam 
připravené klasické „staré“ lout-
kové divadlo p. Kaisera, potomka 
letitého rodu loutkářů. Loutky 
jsou staré 200–300 let, a jsou 
fakt úžasné. Děti byly Kašpárkem 
vtaženy do děje pohádky. Takové 
loutkové divadlo děti ještě nevi-
děly a myslím, že ani jejich rodiče 
ne, možná prarodiče. Děti dostaly 
od OV dárky, které jim předal 200 

let starý čert a děti chránil Kašpá-
rek, když se četlo z knihy hří-
chů. Vykoupila je básnička nebo 
písnička a sliby nebraly konce. 
Velké poděkování po skončení 
programu od rodičů, prarodičů 
a všech přítomných nás úplně 
dojalo. Myslíme si, že si děti kro-
mě hodnotných dárků odnášejí 
i neskutečné zážitky a to je naší 
nej… odměnou. Také jsme mohli 
Dvoreckým oznámit, že od toho 
dne je funkční veřejná knihovna, 
umístněná na chodbě za dveřmi 
do hostince, kam má každý vol-
ný přístup. Pravidla jsou velice 
jednoduchá. Každý, kdo si půjčí 
knihu, může si ji odnést a třeba 
i ponechat, ale měl by za ni přinést 
jinou, kterou v knihovně pone-
chá. Za poskytnutí skříní a zákla-
du knih bychom chtěli poděkovat 
p. Benešovi.

Dovolte mi, abych touto cestou 
poděkovala všem, kteří se během 
roku podíleli při pomoci OV, ať při 
realizování různých akcí svými 
silami nebo sponzorskými dary. 
Jmenovitě p. Minaříkovi, p. Bene-
šovi, irmě Pompo, Kaiserovým 
a p. Herclíkovi, který se stará o vše, 
co je potřeba.

Všem Vám přejeme v r. 2016 
jen samé pozitivní zážitky, pevné 
zdraví, spokojenost, lásku a aby se 
Vám v naší vesničce i nadále líbilo 
a nenechali si otrávit život…

za OV Dvorce 
M. Herclíková

Dvorce bilancujíVýzva pro občany

Městský úřad

Návrhy na udělení vyzname-
nání města Lysá nad Labem

Městská vyznamenání jsou 
výrazem ocenění významných 
úspěchů jednotlivců i organizací. 
Udělují se za významnou a dlou-
hodobou práci pro město, za vý-
znamné úspěchy v různých obo-
rech, za vynikající reprezentaci 
města nebo státu, za hrdinské činy 
a statečnost, za přínos pro rozvoj 
kulturního, společenského a spor-
tovního života v Lysé nad Labem 
a dále za zásluhy o město nebo 
k poctě významné návštěvy ve 
městě. Letos se budou udělovat 

již po osmé. Navrhnout udělení 
vyznamenání může každý občan 
nebo organizace se zdůvodněním. 
Tedy i Vy. Váš návrh můžete před-
ložit na přiloženém formuláři, 
případně napsat volnou formou 
se stejným obsahem. Formulář 
najdete též na webových strán-
kách města. Případné dotazy 
Vám zodpoví tajemník města 
Ing. Miloš Dvořák, tel. 325 510 221.
Vaše návrhy očekáváme do 
30. 1. 2016. Návrhy odevzdávej-
te na podatelnu MěÚ Lysá nad 
Labem nebo zasílejte na e-mail: 
dvorak@mestolysa.cz. 

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

hodně zdraví, pohody a spokojenosti.

Odbor školství, kultury, soc. věcí a zdravotnictví

Rousseau:
„Ne ten člověk žil víc, který se dožil vysokého věku, 
ale ten, který svůj život více procítil.“

80 let
Vladislav Skalák

85 let
Zdeňka Tvrzová

94 let
Věra Koníčková
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Dovolte mi malé ohlédnutí za 
nejvýznamnější kulturní akcí, 
která se konala v minulém roce 
v našem městě. Přípravu oslav 
jsme započali již v roce 2014, ne-
boť jsme si přáli, aby oslava svě-
tově uznávaného významného 
lyského rodáka profesora Bedři-
cha Hrozného proběhla důstojně 
a připomněla mladé generaci 
osobnost, na kterou mohou být 
všichni Lysáci právem hrdí. 

Na počest 100. výročí úspěš-
ného rozluštění dávno mrtvé 
chetitštiny z klínopisných ta-
bulek nalezených na Blízkém 
východě vydala Česká národní 
banka v Praze pamětní stříbrné 
mince, které město v počtu 50 ks
zakoupilo. Mince jsou k prodeji 
v městské knihovně. Dále město 
ve spolupráci s Českou poštou 
nechalo vyhotovit 100 kusů tis-
kových listů, každý z nich obsa-
huje 9 známek s motivem vý-
znamného výročí. Rovněž tyto 
tiskové listy je možné zakoupit 
v městské knihovně. Za spoluprá-
ci na tiskových listech děkuji Ing. 
P. Gregorovi, zastupiteli města. 
Dále jsme nechali zhotovit razítka 
s motivem výročí, která jsme bě-
hem celého roku používali na do-
pisní papíry a obálky. Razítka byla 
distribuována také příspěvkovým 
organizacím města a v elektronic-
ké podobě dalším lyským organi-
zacím a spolkům.

Samotné oslavy proběhly ve 
dnech 21. a 22. listopadu v areálu
Farního sboru Českobratrské 
církve evangelické v Lysé nad 
Labem, v evangelickém kostele 
i evangelické škole a zahájil je pan 
starosta města Mgr. Jiří Havel-
ka. V Muzeu Bedřicha Hrozného 
a Základní škole Bedřicha Hroz-
ného byly dny otevřených dveří. 
Všechny potěšil velký zájem obča-
nů o prohlídku prostor. Nově zre-
konstruované Muzeum Bedřicha 
Hrozného navštívilo téměř 400 
návštěvníků a nás moc těší zájem 
o zhlédnutí nových prostor a expo-
zice. Děkuji pracovníkům muzea 
a městské knihovně za organi-
zaci soutěže pro děti i dospělé 
„Luštění“. 

Rovněž Základní školu Bedři-
cha Hrozného navštívilo mnoho 
občanů a bývalých žáků. Ve třídách 

Oslavy 100 let od rozluštění chetitštiny B. Hrozným 
už jsou minulostí

byly instalovány zajímavé výstavy 
výtvarných prací žáků školy a stu-
dentů SŠ OGD v Lysé nad Labem 
k tomuto výročí. Rovněž vystou-
pení mažoretek a nastudování 
divadelních představení, které se 
pravidelně opakovaly, byly velmi 
zdařilé. Duší celého programu ZŠ 
B. Hrozného nejen v prostorách 
školy, ale i vystoupení během 
hlavního programu v evangelic-
kém areálu, byla paní učitelka 
Mgr. Olga Gruhnová. Chtěla bych 
jí velmi poděkovat za nápady, 
energii a čas, které oslavám vě-
novala. 

Součástí programu byla také 
prezentace statistického šetření 
studentů Obchodní akademie na 
téma „Život a dílo B. Hrozného“, 
ve kterém byly prověřeny znalosti 
všech občanů napříč generacemi 
o slavném rodákovi našeho měs-
ta. Vystoupení literárně-drama-
tického oboru ZUŠ F. A. Šporka 
pod vedením Mgr. Kateřiny Ur-

Městský úřad

bánkové a divadelního souboru 
Náplavka bylo úžasné a odměně-
no velkým potleskem návštěvní-
ků zaplněného kostela. Děkujeme 
všem, kteří vystoupení s dětmi 
připravili.

V rámci oslav proběhlo rovněž 
vyhodnocení výtvarné soutěže na 
téma „Život a dílo B. Hrozného“. 
Doufáme, že ceny za nejlepší prá-
ce děti potěšily. 

Nedílnou součástí programu 
byly odborné přednášky na téma 
osobnosti profesora Dr. B. Hroz-
ného, jeho díla a odkazu. Děkuje-
me, že naše pozvání přijali Mgr. 
Eva Zápalková; Mgr. M. Soukup; 
Mgr. Šárka Velhartická, Ph.D.; 
PhDr. Jana Součková, DrSc.; prof. 
PhDr. Petr Charvát, DrSc.

Závěr dvoudenních oslav pa-
třil koncertu ženského sboru 
„Quantum Tet“ pod vedením Bc. 
Jany Erbenové, jeho výborné vy-
stoupení bylo odměněno velkým 
potleskem. Velké poděkování pa-
tří také panu faráři E. Vejnarovi 
a jeho manželce za umožně-
ní využití prostor areálu, milé 
přijetí, vstřícnost a trpělivost. 
Děkujeme moc!

Na závěr děkuji kolegyním na 
odboru ŠSVZaK a našemu in-
formatikovi J. Čechovi za jejich 
iniciativu a čas, který věnovali 
přípravám, organizaci i samotné 
realizaci oslav.

PaedDr. Věra Bodnárová  
vedoucí odboru ŠSVZaK
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Městský úřad / Zdravotnictví

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: 

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

Ne 17. 1. MUDr. Chocholová
Po 18. 1. MUDr. Čerňanská
Út 19. 1. MUDr. Matasová
St 20. 1. MUDr. Chocholová
Čt 21. 1. MUDr. Dáňová
Pá 22. 1. MUDr. Chocholová
So 23. 1. MUDr. Čerňanská
Ne 24. 1. MUDr. Čerňanská
Po 25. 1. MUDr. Čerňanská
Út 26. 1. MUDr. Matasová
St 27. 1. MUDr. Chocholová
Čt 28. 1. MUDr. Dáňová
Pá 29. 1. MUDr. Čerňanská
So 30. 1. MUDr. Matasová
Ne 31. 1. MUDr. Matasová

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

Na podzim loňského roku rada 
města ustavila novou komisi, je-
jímž úkolem je přispívat k neu-
stálému zlepšování stravování 
ve školních jídelnách. Do týmu 
15 členů se podařilo zapojit 
zástupce z mateřských škol, 
ze základních škol, z řad žáků 
i rodičů. V komisi zasedá také 
vedoucí školní jídelny Scolarest 
a zástupce městského úřadu. Na 
první schůzi komise byl předse-
dou zvolen pan Mgr. Lukáš Buk. 
Druhá schůze se konala v po-
slední listopadový den a obsáh-
lá diskuse potvrdila, že komise 
rozhodně nebude jen formál-
ním orgánem. 

Stravovací komise je porad-
ním a iniciativním orgánem rady 

Stravovací komise zahájila činnost
města. Je potřeba si otevřeně říci, 
že není samostatným subjektem 
a nemá pravomoc vystupovat 
jako soudce nebo kárný orgán. 
Cílem její práce není ani perma-
nentní negativní kritika pracov-
níků školních jídelen, ani jejich 
provozovatelů.

Komise se dohodla na tom, že 
bude přijímat veškeré dotazy 
a podněty od občanů – stráv-
níků. Stížnosti a podněty ke 
kvalitě vydávaného jídla bude 
operativně řešit vedoucí jídel-
ny, dotazy obecného charakte-
ru budou projednány v komisi 
a tazatel obdrží odpověď po nej-
bližší schůzi.

Členové komise začali i s prak-
tickým „průzkumem“ kvality stra-

vy – z titulu své funkce navštěvu-
jí po dvojicích jídelny školního 
stravování, mají nárok na malou 
degustační porci jídla a po kont-
role a ochutnávce napíší protokol 
o kontrole.

Diskuse na schůzi komise se 
točila i kolem skladby stravy. 
Každý by si měl ale také uvědo-
mit, že školní jídelna není klasic-
kou restaurací. Školní stravování 
se řídí vyhláškou ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy 
č. 107/2008 Sb., o školním stra-
vování. Skladba stravy je řízena 
spotřebním košem a pravidelně 
se kontroluje ze strany České 
školní inspekce. Skladbou stravy 
jsou děti vedeny ke správným 
stravovacím návykům. Ty si dítě 

vytváří samozřejmě v rodině, 
a proto někdy dochází ke 
kolizím.

Zároveň musí provozovatel 
školního stravování dbát na eko-
nomiku provozu a dodržování 
norem. Proti tomu stojí cena obě-
da, která musí být na přijatelné 
úrovni.

Závěrem přeji komisi do roku 
2016 hodně zdraví a elánu 
a věřím, že jejich snaha přispěje 
k tomu, aby strávníci, tedy pře-
devším děti, dobře a zdravě jedli 
a aby rádi na zařízení školního 
stravování vzpomínali.

PaedDr. Věra Bodnárová
vedoucí odboru školství, 

sociálních věcí, zdravotnictví 
a kultury

Instrukce k třídění odpadu
PAPÍR
Do pytlů patří:
•  reklamní letáky
•  noviny a časopisy
•  knihy zbavené desek
•  katalogy
•  lepenky a kartonové krabice
•  neznečištěné papírové sáčky 
 a obaly
•  čistý obalový papír
Do pytlů nepatří:
•  mokrý, voskovaný 
 a uhlový papír
•  papír potažený fólií
•  mastný nebo jinak 
 znečištěný papír
• použité pleny 
 a hygienické potřeby
•  papírové obaly od stavebních 
 materiálů (pytle od cementu 
 apod.)
•  papír mokrý nebo 
 znečištěný tekutinami
•  obaly od vajíček
•  celé svazky knih
Velké krabice, prosím, 
rozložte.

PLASTY SMĚSNÉ
Do směsných pytlů patří:
•  plastové nádoby a obaly
• PET láhve
• plastové sáčky
•  složky a fólie
• kelímky od jogurtů, 
 krémů a tuků
Do směsných pytlů nepatří:
•  znečištěné plastové obaly 
 od olejů a chemikálií
• novodurové trubky, PVC
•  obaly od nebezpečných látek
 (motorové oleje, cjemikálie, 
 barvy apod.)
•  pěnový polystyren
•  nápojové katrony
Obaly od potravin zbavte 
zbytků obsahu. Z kelímku 
odstraňte hliníkové nebo 
papírové víčko.

PLASTY PET LAHVE
Do pytlů patří:
•  plastové lahve od nápojů
Plastové lahve, prosím, 
sešlapejte.

GHS01 - 
výbušné

látky

GHS03 - 
oxidační

látky

GHS07 - 
dráždivé

látky

GHS02 - 
hořlavé

látky

GHS04 - 
plyny pod 

tlakem

GHS08 - látky
nebezpečné 
pro zdraví

GHS05 - 
korozivní a 
žíravé látky

GHS09 - látky 
nebezpečné pro 
životní prostředí

GHS06 - 
toxické

látky

GHS10 - látky
s neznámými 
vlastnostmi

PŘEHLED SVOZOVÝCH DNŮ
týden den datum
3  středa 20. 1.
7  středa 17. 2.
13 středa 30. 3.
17 středa 27. 4.
21 středa 25. 5.
25 středa 22. 6.

týden den datum
29 středa 20. 7.
35 středa 31. 8.
39 úterý 27. 9.
43 středa 26. 10.
47 středa 23. 11.
51 středa 21. 12.

OZNAČENÍ NEBEZPEČNÉHO ODPADU:
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Kulturní přehled

2. 1. – 10. 1. 2016
Tříkrálová sbírka

4. 1. 2016 od 14.30 hodin
Kavárnička dříve narozených
v restauraci U Bílé labutě

5. 1. 2016 od 16.30 hodin 
Toulky minulostí
přednáška v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

5. 1. 2016 od 16.30 hodin
Beseda o metodách výuky 
na ZŠ v Lysé n. L.
v Rodinném centru Parníček
www.mcparnicek.cz

9. 1. 2016 od 10.00 hodin
Poutní mše svatá
Zámecká kaple sv. Tří králů

9. 1. 2016 od 19.30 hodin
Tradiční myslivecký ples 
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

12. 1. 2016 od 17.00 hodin
Polabské tvrze
přednáška v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

13. a 27. 1. 2016 
od 16.30 hodin
Drátování 
kurz v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

14. 1. 2016 
od 7.45 do 11.25 hodin
Den otevřených dveří 
ZŠ B. Hrozného
www.zsbhrozneho.cz

14. 1. 2016 od 18.00 hodin
Sibiř – čtyři kontakty 
přednáška v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

15. 1. – 17. 1. 
Náš chovatel 2016
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

16. 1. 2016 od 13.00 hodin
Litol čte dětem III.
ve školní družině v Litoli

16. 1. 2016 od 20.00 hodin
Vzhůru k nebesům
premiéra divadelního 

 představení souboru Náplavka
Kino Lysá nad Labem

16. 1. 2016 od 20.00 hodin
Myslivecký ples 
(Myslivecký spolek Lysá n. L. 
Doubrava)
Kulturní dům v Milovicích
 
19. 1. 2016 
od 7.45 do 11.25 hodin
Den otevřených dveří 

 ZŠ J. A. Komenského
www.zsjaklysa.cz

19. 1. 2016 od 17.00 hodin
3 kroky k báječnému životu
přednáška v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

22. 1. 2016 od 18.00 hodin
FIMO 
kurz v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

23. 1. 2016 od 20.00 hodin
Vzhůru k nebesům
repríza divadelního 

 představení souboru Náplavka
Kino Lysá nad Labem

23. 1. 2016 od 19.30 hodin
IX. reprezentační ples 
Tanečního klubu dospělých
Výstaviště Lysá nad Labem
www.tkdlysa.estranky.cz

26. 1. 2016 od 16.10 hodin
Povídání o porodech
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

6. – 29. 1. 2016
Jeden den ve slumu
výstava v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

30. 1. 2016 od 20.00 hodin
Vzhůru k nebesům
repríza divadelního 

 představení souboru Náplavka
Kino Lysá nad Labem

2. 2. – 3. 2. 2016 
od 13.30 hodin
Zápisy do ZŠ B. Hrozného 
a ZŠ J. A. Komenského
www.zsbhrozneho.cz
www.zsjaklysa.cz

5. 2. 2016 od 20.00 hodin
Reprezentační ples 
TSK Dynamik Lysá n. L.
Kulturní dům Záložna 
Benátky nad Jizerou
www.tskdynamik.cz

2. 1. od 10.00 Žabák Ribit
2. 1. od 17.00 Creed  PREMIÉRA
2. 1. od 20.00 Padesátka
3. 1. od 10.00 Hodný dinosaurus
3. 1. od 15.00 Sněhová královna 2
5. 1. od 17.00 Kyky Ryky a pár vajec
5. 1. od 20.00 Creed
6. 1. od 17.00 Snoopy a Charlie Brown. Peanuts ve fi lmu
  AKCE KINO KLUB
6. 1. od 20.00 Padesátka
7. 1. od 17.00 Hodný dinosaurus
7. 1. od 20.00 Sázka na nejistotu
8. 1. od 17.00 Sněhová královna 2
8. 1. od 20.00 Osm hrozných
9. 1. od 10.00 Kyky Ryky a pár vajec
9. 1. od 17.00 Star Wars: Síla se probouzí
9. 1. od 20.00 Sázka na nejistotu
10. 1. od 10.00 Žabák Ribit
10. 1. od 15.00 Malý princ
12. 1. od 17.00 Star Wars: Síla se probouzí
12. 1. od 20.00 Už teď mi chybíš   AKCE PRO DÁMY - SKLENKA SEKTU
13. 1. od 17.00 Sněhová královna 2   AKCE KINO KLUB
13. 1. od 20.00 Gangster Ka: Afričan   AKCE KINO KLUB
14. 1. od 17.00 Ledová sezona   PREMIÉRA
14. 1. od 20.00 Osm hrozných   PREMIÉRA
15. 1. od 17.00 Muzikál aneb Cesty ke štěs  
15. 1. od 20.00 Revenant: Zmrtvýchvstání   PREMIÉRA
16. 1. od 10.00 Ledová sezona   
16. 1. od 20.00 Divadelní soubor Náplavka: Vzhůru k nebesům
17. 1. od 10.00 Kyky Ryky a pár vajec
17. 1. od 17.00 Ledová sezona   
17. 1. od 18.00 Muzikál aneb Cesty ke štěs  
19. 1. od 17.00 Ledová sezona   
19. 1. od 20.00 Zkáza krásou:  Lída Baarová. 
20. 1. od 17.00 Hodný dinosaurus   AKCE KINO KLUB
20. 1. od 20.00 Revenant: Zmrtvýchvstání
21. 1. od 17.00 Muzikál aneb Cesty ke štěs  
21. 1. od 20.00 Lída Baarová   PREMIÉRA
22. 1. od 20.00 ZÁVIŠ   KONCERT
23. 1. od 10.00 Divadýlko Kuba: Není drak jako drak 
23. 1. od 20.00 Divadelní soubor Náplavka: Vzhůru k nebesům
24. 1. od 10.00 Ledová sezona   
24. 1. od 15.00 Aldabra: Byl jednou jeden ostrov   3D PROJEKCE
24. 1. od 18.00 Padesátka
26. 1. od 17.00 Kyky Ryky a pár vajec
26. 1. od 20.00 Muzikál aneb Cesty ke štěs  
27. 1. od 17.00 Aldabra: Byl jednou jeden ostrov AKCE KINO KLUB
27. 1. od 20.00 Tajemství jejich očí
28. 1. od 17.00 Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda   PREMIÉRA
28. 1. od 20.00 Fi  y Shades of Black   PREMIÉRA
29. 1. od 17.00 Poldův švagr  PREMIÉRA
29. 1. od 20.00 Lída Baarová 
30. 1. od 10.00 Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda  
30. 1. od 20.00 Divadelní soubor Náplavka: Vzhůru k nebesům
31. 1. od 10.00 Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda  
31. 1. od 15.00 Žabák Ribit   AKCE KINO KLUB
31. 1. od 18.00 Lída Baarová 
Připravujeme na únor:
4. 2. od 13.00 Tajní vojáci z Benghází
18. 2. Zoolander 2
25. 2. Řachanda
27. 2. Recitál hudebníka, básníka Jakuba Zahradníka 
  a herečky Hany Müllerové

Kino Lysá n. L.                  1/2016
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Městská knihovna

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

TOULKY MINULOSTÍ 
– 5. ledna 2016 od 16.30 hodin
Přednáška PaedDr. Marie Kořínkové nás přenese 
do dějin starověku. Povídat si budeme o Sumerské 
a Akkadské říši. Vstup volný.

POLABSKÉ TVRZE 
– 12. ledna 2016 od 17.00 hodin
Přednáška k historii středověkých tvrzí v našem regionu. Akce se koná 
v rámci přednáškového cyklu Univerzity volného času. Přednáší historik 
říčanského muzea Martin Hůrka. Vstup volný. 

DRÁTOVÁNÍ – 13. a 27. ledna 2016 od 16.30 hodin
Pravidelné kurzy drátování s Janou Procházkovou v knihovně.

SIBIŘ  ČTYŘI KONTAKTY – 14. ledna 2016 od 18.00 hodin
Přednáška Ing. Hynka Bulíře, který natáčí, fotografuje a publikuje a pro 
něhož se stala astronomie velkým koníčkem. Úplné zatmění Slunce, 
které pozoroval v Maďarsku v roce 1999, ho natolik uchvátilo, že se 
za ním vydal v roce 2002 do Afriky. Společně s astronomy z Hvězdárny
Úpice cestoval za zatměním Slunce v roce 2006 do Turecka a v roce 
2008 na Sibiř.

3 KROKY K BÁJEČNÉMU ŽIVOTU – 19. ledna 2016 od 17.00 hodin
Přijďte na interaktivní dvouhodinové hrátky s myslí a prožijete první kro-
ky na cestě za štěstím. Odhalte, kdo řídí Váš život a co všechno můžete 
změnit. Přednáší Helena Krátká – kouč osobního rozvoje.

FIMO – 22. ledna 2016 od 18.00 hodin
Kurz Jany Svobodové, která nás seznámí s prací s FIMO hmotou. Vlastno-
ručně si budete moci vyrobit několik šperků „s vůní koření“. Cena kurzu 
včetně spotřebovaného materiálu je 290 Kč. Vzhledem k omezené kapa-
citě je nutné se na kurz přihlásit předem. Kurz je určen pro dospělé (pří-
padně studenty).

POVÍDÁNÍ O PORODECH – 26. ledna 2016 od 16.10 hodin
Další setkání a beseda nejen budoucích maminek o problematice poro-
dů – sdílení osobních zkušeností, orientace v právních otázkách, „porod 
podle mých přání“ a diskuse nad dalšími otázkami i s účastí pozvaných 
odborníků.  Akce se uskuteční v prostorách knihovny.

PRÁZDNINY V KNIHOVNĚ – 29. ledna 2016 
od 8.00 do 12.00 hodin
Dopolední programy pro děti ve věku 6–10 let, 
které nerady tráví prázdninový čas doma. Vzhle-
dem k omezenému počtu místa je nutné se na 
akci přihlásit předem!

JEDEN DEN VE SLUMU – 6. – 29. ledna 2016
Ostrov Mauricius je u nás vnímán nejčastěji jako exotická dovolenková 
destinace. Ale Mauricius, to nejsou jen krásné písečné pláže a neskutečně 
modré moře. Mauricius má také svoje předměstí a také své slumy, kde žijí... 
krásní lidé. A právě je fotografoval při své letošní návštěvě Roman Fiala.
Výstava představí přes dvacet velkoformátových fotogra ií obyva-
tel jednoho z těchto slumů a každá bude doplněna krátkým textem 
autora, který přibližuje, jak fotogra ie vznikla, případně, kdo na ní je 
a proč. Chcete-li tedy navštívit ostrov Mauricius tak trochu jinak, přijďte 
na výstavu…

Tipy ke čtení
Beletrie pro dospělé
Herečka – VÁŇOVÁ, Magda
Román vtáhne čtenáře do vzrušujícího života slavné 
herečky Žo ie Beladové. 

Pekelná krev – ROLLINS James, 
CANTRELL, Rebecca
Po celém světě roste počet vražedných útoků na nevin-
né lidi – zlo sílí, protože se Pán temnot Lucifer zbavuje 
pout a chystá se ke konečnému boji. 

Mise Afghánistán – ŠEBEK, Tomáš
Tomáš Šebek byl v Afghánistánu dvakrát, v roce 2013 
a 2015, pokaždé s Lékaři bez hranic. Mezi zákroky, při 
nichž operoval těžce zraněné z bojů i léčil docela „běž-
né“ úrazy, fotil a psal. 

Naučná pro dospělé
Doba jedová 5 – SMITH, Jeffrey M.
Kniha zpochybňuje tvrzení biotechnologického prů-
myslu, že geneticky modi ikované (GM) potraviny jsou 
bezpečné. 

Řemesla a výroba – VONDRUŠKOVI,  
Vlastimil a Alena
Čtvrtý díl je věnován přehlednému vývoji domácké, 
řemeslné a manufakturní výroby od nejstarších dob až 
po nástup průmyslové revoluce. 

Beletrie pro děti
Nové příhody kocourka Zrzečka 
– DAVÍDKOVÁ, Tereza
Příhody malého zrzavého kocourka, který žije u hodné 
paní a seznamuje se s příjemnostmi i nástrahami okol-
ního světa. Poznává věci v kuchyni, v komoře, v koupel-
ně, v dětském pokojíčku....

Vodník Brčálník a zimní radovánky – PETROVÁ, Simona
Vodník Brčálník z rybníka Hadovce tentokrát zažívá se 
svými kamarády vodníky a zvířátky pořádnou zimu 
v Jestřábích horách s mrazem a spoustou napadlého 
sněhu. 

Naučná literatura pro děti
Tvoříme z papírových ruliček 
– SCHMITT, Gudrun
Z papírových ruliček může být skvělý materiál pro 
vyrábění, proto by byla nesmírná škoda je vyhazovat 
do koše. 
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Kultura

V rámci svého turné po České 
republice navštíví  15. února 2016 
naše město Komorní sbor Inner 
Voices z Londýna. Pod vedením 
světově uznávaného hudebního 
skladatele Ralpha Allwooda, nosi-
tele Řádu britského impéria, sdru-
žuje ty nejlepší zpěváky z mnoha 
britských  škol. Během svého po-
měrně krátkého působení těleso 
vystoupilo na mnoha prestižních 
akcích. V loňském roce se Inner 

Do Lysé zavítá londýnský 
komorní sbor

Voices představili ve Vivaldiho 
Gloria s profesionálním orches-
trem Brandenburg Orchestra ve 
slavném londýnském kostele St. 
Martins-in-the-Fields. Ve svém 
repertoáru má sbor širokou škálu 
skladeb od Byrda přes Tippetta až 
k Bobby McFerrinovi. Koncert pro-
běhne od 19.00 hodin v evangelic-
kém kostele.  

Jana Křížová

Sbor Apoštolské církve Vás zve 
na nedělní bohoslužby do Podě-
bradovy ulice, od 10.00 do 12.00 
hodin. Děti mají v době bohoslužeb 
nedělní školu, kde je pro ně připra-
vený program. Informace na tel. čís-
le 739 524 779. Dále Vás zveme na 
veřejnosti otevřené skupinky, kte-
ré se konají v domácím prostředí 
a kde si povídáme o Bohu. Sku-

Pozvánka Sboru 
Apoštolské církve

pinku v Lysé nad Labem vede pan 
P. Beneš, tel.: 606 764 101, e-mail: 
skupinka.lysa@volny.cz. Skupinku 
Lysá nad Labem – Litol vede paní 
L. Šmídová, tel.: 739 600 271, e-mail: 
skupinka.litol@aclysa.cz.

„TĚM PAK, KTEŘÍ HO PŘIJALI 
A VĚŘÍ V JEHO JMÉNO, DAL MOC 
STÁT SE BOŽÍMI DĚTMI.“
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Pozvánky
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Městská knihovna Lysá nad Labem
zve na přednášku

(zatmění Slunce)

Ing. Hynek Bulíř

14.1.2016 v 18.00 hodin
v prostorách knihovny

Novosibirsk je metropolí Sibiře a třetím největším městem Ruska. V pátek 
1. 8. 2008 přes toto město přeletěl rychlostí 1 km za sekundu stín Měsíce, 
který při úplném zatmění zakryl Slunce.
Hynek Bulíř natáčí, fotografuje a publikuje. Astronomie je jeho koníčkem. 
Úplné zatmění Slunce, které pozoroval v Maďarsku v roce 1999, ho natolik 
uchvátilo, že se za ním vydal v roce 2002 do Afriky.
Společně s astronomy z Hvězdárny Úpice cestoval za zatměním Slunce 
v roce 2006 do Turecka a v roce 2008 na Sibiř.

Pozvánky

JEDEN DEN 
VE SLUMU

Výstava fotografi í

Městská knihovna Lysá n. L.

na ostrově Mauricius 
vyfotil Roman Fiala

6.–29.1.2016
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Opět zveme všechny děti i dospělé na čtení oblíbených
pohádek a příběhů nejen pro děti. Přijďte si poslechnout, 

ale hlavně sami nahlas číst krásné a poučné příběhy. 
Vezměte sebou svoje děti. Chystáme zajímavé hosty. 

Připraven bude čaj, přinesené dobroty potěší.

školská rada ZŠ TGM Litol

Litol čte dětem III
16.  1.  2016  ve 13.00 hodin

ve školní družině
v Litoli

Pozvánky
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Dotazník 

Dotazník ke kultuře v Lysé nad Labem
1) Jak často navštěvujete ilmová představení v kině Lysá nad Labem?
a) Více než 1 za měsíc
b) 1 za měsíc
c) 1–3 za půl roku
d) méně než jednou za rok

2) Jak jste spokojeni s programovou nabídkou kina v Lysé nad Labem?
a) velmi spokojený
b) spokojený
c) spíše nespokojený
d) velmi nespokojený
e) nevím, nedokážu posoudit

3) Navrhuji zlepšit/doplnit programovou nabídku kina o: 

4) Jak často navštěvujete živá hudební představení pořádaná kdekoliv v Lysé nad Labem?
a) Jednou za měsíc
b) 1–3 za půl roku
c) méně než jednou za rok

5) Jak jste spokojeni se službami Městské knihovny v Lysé nad Labem?
a) velmi spokojený
b) spokojený
c) spíše nespokojený
d) velmi nespokojený
e) nevím, nedokážu posoudit

6) Navrhuji zlepšit/doplnit služby knihovny o:

7) Jak jste spokojeni se službami Muzea Bedřicha Hrozného?
a) velmi spokojený
b) spokojený
c) spíše nespokojený
d) velmi nespokojený
e) nevím, nedokážu posoudit

8) Navrhuji zlepšit/doplnit služby muzea o:

9) Jak jste spokojeni s informovaností o konání a programu kulturních akcí ve městě?
a) velmi spokojený
b) spokojený
c) spíše nespokojený
d) velmi nespokojený
e) nevím, nedokážu posoudit
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Dotazník

10) Navrhuji zlepšit informovanost tímto způsobem:

11) Chcete ve městě pravidelné městské slavnosti?
a) ano
b) ne
c) je mi to jedno

12) Jaké kulturní akce se Vám v loňském roce nejvíce líbily?

13) Jaké kulturní zážitky Vám ve městě chybí?

14) Jste:
a) žena
b) muž

15) Kolik Vám je let?
a) 15–20
b) 21–30
c) 31–50
d) 51–65
e) více než 66

16) Váš další doplňující komentář k tématu kultury ve městě:

Děkujeme za Váš čas.

Sběrná místa papírové verze dotazníků jsou: v Městské knihovně Lysá nad Labem, v Kině Lysá nad Labem.
Elektronickou verzi naleznete zde: http://www.survio.com/survey/d/I8V2K8G1O6C5Q5I9P.
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Zámecké novinky

Rok 2015 je za námi a zbývá 
jen se ohlédnout a bilancovat, 
jaký minulý rok byl a popřát si 
jen a jen to nejlepší do roku no-
vého, roku 2016. V domově jsme 
poctivě pracovali, modernizovali 
nejnutnější a potřebné, rozvíjeli 
jsme naši poskytovanou sociální 
službu a přemýšleli nad mož-
nostmi obnovení myšlenky stav-
by domova nového. To ovšem 
v současné době plné politických 
a inančních zvratů není vůbec 
jednoduché. 

Ke konci starého roku jsme se 
proto soustředili na dobu advent-
ní a vánoční.

V neděli 8. 11. 2015 jsme 
společně s občanským sdru-
žením SONUS uspořádali pro 
naše klienty i širokou veřejnost,
v pořadí již druhý bene iční kon-
cert „Zámecké prozpěvování“. 
Našimi hosty byl Chrámový sbor 
u sv. Jana Křtitele a Smíšený sbor 
sv. Cecílie Poděbrady. Naším do-
movem se rozezněly melodie jak 
duchovní, tak i pečlivě připrave-

Zámecké novinky
ná aranžmá. Výtěžek z koncertu 
bude použit pro aktivizační čin-
nost našich klientů. Děkujeme 
všem, kteří přispěli na dobrou 
věc. Na výstavě Chovatel 2015 
jsme si zavzpomínali na naše zví-
řátka, která jsme chovali doma. 
Až na zámek za námi přijel pro-
dejce s oděvy. Nakoupili jsme si 
plno zboží, abychom si udělali 
radost věcmi potřebnými a třeba 
i nepotřebnými, nebo abychom 
udělali radost svým blízkým. 
Jako každoročně jsme se zúčast-
nili Vánoční prodejní výstavy 
v budově našeho zřizovatele 
– KÚ Středočeského kraje. Naše 
výrobky se líbily a během chvíle 
bylo vyprodáno. Další naše vý-
robky bylo možné zakoupit i v 
lyské Městské knihovně. Ozdo-
bou byl krásný betlém vyrobený 
panem Zumrem. 

V rámci navázané spoluprá-
ce a vlastně i v rámci dobrovol-
nické činnosti náš domov dne 
26. 11. 2015 navštívila Střední 
odborná škola z Turnova, která 

nabízí studijní a učební obory 
– obchodní akademie, cestovní 
ruch, kuchař-číšník, strojíren-
ství a další. My jsme nabídku 
spolupráce této školy využili 
především prostřednictvím stu-
dentů a jejich pedagoga v učeb-
ním oboru jemný mechanik 
(optik). V letošním roce jsme 
„Den seniorů“ oslavili „Lázeň-
ským dnem“, kdy nás navštívili 
studenti – kadeřnice (holiči), 
pedikérky, kosmetičky, masérky, 
manikérky… Prostě vše, co vede 
ke „zkrášlení“ zevnějšku. Péče 
o brýle a informace o jejich správ-
ném používání tedy jen doplnily 
celý pomyslný balík. Pedagog 
z turnovské školy pan Miroslav 
Mencl nám všem (klientům i za-
městnancům) vysvětlil, jaké typy 
brýlí na trhu existují, jak si správ-
ně brýle vybrat podle tvaru obli-
čeje, jak brýle správně používat 
a zacházet s nimi. Dozvěděli jsme 
se spoustu zajímavých informa-
cí. Po přednášce přišel na řadu 
„servis“ brýlí, drobné opravy 
a především jejich čištění. Na 
práci studentů i jejich pedagoga 

byl vidět velký zájem, zručnost a 
odborné znalosti. Radost pohle-
dět. Bylo vyčištěno cca 70 brýlí.
Panu Menclovi děkujeme i za 
drobný dárek v podobě čisti-
cího ubrousku na naše, už tak 
zkrášlené, brýle. Moc děkujeme 
za návštěvu a těšíme se na další 
spolupráci.

V průběhu dopoledne jsme 
měli milou příležitost pogratulo-
vat klientce našeho domova paní 
Boženě Rozové za její účast a oce-
nění v soutěži v luštění křížovek, 
do které se přihlásila v rámci pro-
jektu „Senioři mezi námi“.

Před námi byl maraton milých 
vánočních návštěv, vánoční na-
dílka a rozloučení se se starým 
a přivítání nového roku 2016. Ale 
to až příště.

9. 1. 2016 v 10.00 hodin při-
jměte pozvání do zámecké kaple 
sv. Tří králů na „Poutní mši sva-
tou“ se zpěvy lyského „Chrámo-
vého sboru u sv. Jana Křtitele“.

S přáním krásných zimních 
dnů zdravím.

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

Napříč jazyky na SŠ OGD
Naše škola se 

opět vydala cestou 
projektů k získá-
ní inančních pro-

středků, které by zvýšily úroveň 
kvality vzdělávání. Máme za se-
bou již mnoho úspěšně realizova-
ných projektů a náš další projekt 
byl zahájen 1. 8. 2015. Projekt 
Napříč jazyky řeší problemati-
ku jazykového vzdělávání žáků 
střední školy. První aktivitou je 
podpora čtenářské gramotnosti 
zpracováním čtenářských dílen 
a nákupem 200 kusů knih do 
knihovny školy. Druhou aktivi-
tou je výjezd tří pedagogů na 
čtrnáctidenní jazykový pobyt do 
Velké Británie. V poslední akti-
vitě, která již proběhla, se vyda-
lo začátkem listopadu 50 žáků 
druhých a třetích ročníků na 
sedmidenní jazykový pobyt do 
Brightonu s ubytováním v anglic-
kých rodinách. Žáci absolvovali 
jazykovou výuku v místní škole, 
poznali krásu Londýna, navštívi-
li překrásné útesy Beachy Head 
s výhledy na pás křídových útesů, 
známý jako Seven Sisters, navští-
vili romantické ruiny vodního 

hradu Bodiam Castle, postave-
ného během stoleté války jako 
obrana proti možné francouzské 
invazi. V Brightonu návštívili 
Royal Pavilion, v Portsmouthu si 
prohlédli vlajkovou loď admirála 
Nelsona HMS Victory a zajímavé 
muzeum Royal Naval Museum, 
projeli se lodí po přístavu a vyje-
li výtahem na Spinnaker Tower.  
O zážitky nebyla nouze, žáci se 

vrátili z Anglie bohatší o znalos-
ti, jazykové dovednosti a životní 
zkušenosti. 

Projekt je spolu inancován 
z Evropského sociálního fondu a
státního rozpočtu České republiky 

v rámci Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurence-
schopnost.

Za celý realizační tým 
Ing. Iva Valenová

SŠ OGD Lysá nad Labem

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Za velkého zájmu 
se v Jihlavě usku-
tečnil 27. ročník 
soutěžní přehlídky 

Mladý módní tvůrce České re-
publiky. Do Jihlavy přijeli zá-
stupci osmnácti škol v oblasti 
oděvní tvorby. Odborná poro-
ta, v čele s fashion designerem 
Luďkem Hanákem, vybírala ze 
101 kolekcí originálních mo-
delů. Přestože konkurence byla 
veliká, i v letošním ročníku stu-
denti naší školy uspěli. V kate-
gorii Sportovní oděvy a prádlo 
obdržela autorka kolekce, žáky-
ně maturitního ročníku oboru 
oděvní design, Valerie Kubišová, 
diplom a sošku za třetí místo. 
V nejpočetněji obsazené kate-
gorii Bublinková mánie si došla 
pro cenu za čtvrtou příčku Hana 
Bouřilová.

I když se zdá, že výsledek 
práce je pouze aktivitou oboru 
oděvní design, není tomu tak. 
Na realizaci, prezentaci a propa-
gaci se podílejí žáci průřezově 
všemi studijními obory. Model-

Ocenění z Jihlavy do Lysé aneb Mladý módní tvůrce Jihlava ČR 2015
ky a modelové, stylistky a foto-
gra ka jsou žáky oborů gra ic-
ký, oděvní i interiérový design. 
Gratulujeme oceněným a do 
dalších aktivit přejeme spoustu 

uměleckých invencí.
Alena Hlavatá, vedoucí 

učitelka praktic. vyučování 
SŠ OGD Lysá nad Labem,

Foto: Lucie Hanušová

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     

všech MŠ v Lysé nad Labem a spádových obcí 
a zájemce z řad veřejnosti

ve středu 12. ledna 2016 v 16.00 hodin 
v ZŠ B. Hrozného – v budově TGM 1. stupně školy 

Povídání nejen o školní zralosti, přípravě na povinnou školní 
docházku, zápisu do 1. tříd ve školním roce 2016/17 v Lysé nad 
Labem, odkladu povinné školní docházky, školních vzdělávacích 
programech obou škol a dalších věcech, které Vás zajímají…

Setkání s rodiči
předškoláků
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V listo-
padu 2015 
jsme vy-
c e s t o v a l i 

na praxi do Velké Británie. Naše 
cesta letadlem z Prahy do Lon-
dýna Stansted trvala 2 hodiny a 
poté jsme pokračovali 3 hodiny 
autobusem na východ do měs-
ta Norwich. Tam si nás vyzvedly 
paní Frances a paní Karen. Od-
vezly nás do Stoke Holly Cross 
a ubytovaly ve svých domovech.  

V neděli nás čekala prohlídka 
města Norwiche, kde je mnoho 
krásných památek, především 
kostelů a chrámů. V pondělí jsme 
se vydali do 30 kilometrů vzdále-

Odborná praxe v Anglii 2015

ného města Dereham, kde jsme 
absolvovali svou praxi. Tereza 
Plecitá, studentka 2. ročníku, zů-

M ě s t o 
Lysá nad 
Labem vy-
zvalo lyské

školy, aby se zapojily do oslav 
100. výročí rozluštění chetitštiny. 
Obchodní akademie Lysá nad 
Labem zvolila formu statistické-
ho šetření. Vzhledem k tomu, 
že již v minulosti prováděla 
pro město Lysá nad Labem 
různá statistická šetření, má 
s jejich uspořádáním zkušenos-
ti. Studenti druhého ročníku 
ve školním roce 2014/2015 
provedli v předmětu statis-
tika šetření na téma „Život 
a dílo B. Hrozného“.

Studenti nejprve nastudovali 
materiály a prohlédli místa spo-
jená s životem Bedřicha Hroz-
ného. Poté zpracovali otázky 
a připravili dotazník na stati-
stické šetření. Ten obsahoval 
14 otázek týkajících se Bedři-

stala v místní střední škole. Pra-
covala především s počítačem, 
třídila dokumenty, pomáhala 
dětem se zadanými úkoly, navští-
vila školní knihovnu a povídala 
si s učiteli. David Sluka, student 
3. ročníku, absolvoval svou praxi 
v bance, kde se postupně sezná-
mil s různými pracovními pozi-
cemi. Obsluhoval zákazníky, vy-
řizoval hovory v angličtině, také 
pracoval s penězi a hodně mluvil 
se zaměstnanci banky.

Já jsem svou praxi absolvovala 
v knihovně. Často jsem pracova-
la s knihami, které jsem nejprve 
musela zaevidovat do počítače 
pomocí čárového kódu. Poté 
jsem je rozdělovala podle jed-
notlivých žánrů a zakládala do 

regálů. Vyzkoušela jsem si také 
práci na počítači, třídila doku-
menty a často jsem si povídala se 
zaměstnanci.

V sobotu jsme měli volný den. 
Chtěli jsme ho využít pro nakupo-
vání, a proto jsme znovu navštívi-
li město Norwich. V neděli jsme si 
přivstali. Po poslední snídani nás 
paní Frances, Karen a její man-
žel Len odvezli na autobusové 
nádraží do Norwich. Opět nás 
čekala dlouhá cesta do Londýna 
Stansted, odkud jsme letěli domů. 
Všichni jsme dorazili unavení, 
ale v pořádku a moc jsme si 
praxi i pohostinnost anglických 
rodin užili.

Nikola Urbanová 
studentka 3. A
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Statistické šetření o Bedřichu Hrozném
cha Hrozného. Cílem bylo zjistit, 
jaké povědomí mají obyvatelé 
Lysé a jejího okolí o životě slav-
ného rodáka, jeho studiu, vý-
zkumu a práci.  

Dotazování proběhlo 26. června
2015 a zúčastnilo se ho 636 ob-
čanů z Lysé nad Labem i okolí. 
Studenti 2. B prováděli dotazo-
vání v terénu a průběžná data 
předávali spolužákům z 2. A, kte-
ří je zpracovávali. Závěry šetření 
předali MěÚ Lysá nad Labem. 

Výsledky byly velmi uspo-
kojivé. Většinu otázek zodpo-
věděli respondenti nadpolo-
vičně správně. Při porovnání 
výsledků mezi ženami a muži 
byla četnost správných odpo-
vědí vyrovnaná. Občané Lysé si 
vedli nepatrně hůře v četnosti 
správných odpovědí než lidé 
z okolí. 

Oslavy 100. výročí rozluštění 
chetitštiny probíhaly v Lysé nad 

Labem ve dnech 21. a 22. listo-
padu. Součástí programu byla 
prezentace statistického šetře-
ní, kterou připravila a předved-

la Anna Bezuchová, studentka 
3. A Obchodní akademie Lysá 
nad Labem.

Monika Kopuncová 
studentka 3. A 
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Studium v oborech

Ekonomické lyceum
Obchodní akademie

Zaměření a specializace

Ekonomika a podnikání
Projektové a grantové řízení

Cestovní ruch a průvodcovství
Marketing a reklama

Den otevřených dveří
11. 1. 2016 od 10.00 do 16.00 hodin

Obchodní akademie,
Lysá nad Labem,
Komenského 1534

www.oalysa.cz

Školství

S tablem do Senátu
Žákovský parlament ZŠ J. A. 

Komenského na návštěvě v Se-
nátu ČR aneb „S tablem do Se-
nátu“

Den 23. 11. 
2015 byl pro 
nás neobvyklý 
a sváteční. Byly 
jsme totiž po-
zvány do Pra-

hy do Senátu České republiky. My 
(předsedkyně Kamila Nováková a 
místopředsedkyně Lucie Horáč-
ková), jakožto vedení parlamentu 

jsme si připravily prezentaci naší 
práce a společně s koordinátor-
kou parlamentu, Mgr. Simonou 
Sabákovou, jsme vyrazily do Sená-
tu Parlamentu České republiky. 

Vytvořily jsme tablo jednoho 
z mnoha našich projektů „Adopce 
dítěte na dálku“, ve kterém žáci naší 
školy inančně podporují malého 
chlapce z Indie.

V Senátu jsme se setkaly se zá-
stupci 25 žákovských parlamen-
tů z celé republiky. Prezentovali 
své nejzajímavější projekty, ně-

kteří představovali své projekty 
formou prezentací, někteří si, 
stejně jako my, připravili pre-
zentační tabla ve škole a sbírali 
další inspiraci ke své práci. 

Součástí setkání byl také 
workshop s odborníkem v oblasti 
médií Jeremym Druckerem, který 
radil žákovským parlamentům, 
jak svou práci nejlépe prezentovat, 
zviditelnit a zatraktivnit.

Nejvíce očekávanou částí celého 
dne bylo setkání s poslanci a se-
nátory Parlamentu ČR Zdeňkem 
Berkou, Jiřím Pospíšilem, Mirosla-

vem Kalouskem, Jitkou Seitlovou 
a dalšími. 

Měli jsme možnost položit po-
litikům všetečné otázky. Vznikl 
vzájemný dialog a v příjemné at-
mosféře politici přislíbili návště-
vu na některých zúčastněných 
školách. Do naší školy přijala 
pozvání paní poslankyně Mgr. 
Nina Nováková z Brandýsa nad 
Labem. 

Lucie Horáčková a 
Kamila Nováková

vedení ŠP ZŠ J. A. Komenského 
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V listopa-
du naše ško-
la úspěšně 
obhájila titul 
Fakultní škola 
Matematicko–

fyzikální fakulty Univerzity Karlovy 
(FŠ MFF UK), který pro ni získala 
před několika lety její bývalá ředi-
telka Vlasta Karásková. 

Fakultní škola musí splňovat ve 
vzdělávacích oborech matematika, 
fyzika a informační a komunikač-
ní technologie mnoho kritérií –
vynikající výsledky v soutěžích a 

v testování; kvali ikovanost a od-
bornou angažovanost pedagogů; 
větší množství disponibilních ho-
din ve školním vzdělávacím pro-
gramu přidaných do M, F a ICT; na-
bídku volitelných předmětů (letos 
Přírodovědný seminář v 9. r. zamě-
řený na F a tři volitelné informatiky 
na II. stupni) a nabídku volnočaso-
vých aktivit (kroužek Mladí debru-
jáři, Digitální fotogra ie, Robotický 
kroužek a několik počítačových 
kroužků na I. stupni) a další.

Fakultních škol má MFF UK Pra-
ha pouze 15 z celé republiky, z toho 

FŠ MFF UK – Co je to za zkratku?

Rok 2015 utekl 
jako voda a nyní 
už nám po roce 
na dveře znovu 
klepou Vánoce. 

Děti se začínají těšit na dárečky, 
maminky pečou cukroví a tatínko-
vé se snaží Ježíškovi pomoci kou-
pí toho nejkrásnějšího vánočního 
stromečku. Ani my ve škole však 
nezapomínáme na vánoční tradice 
a zvyky.

V pátek 4. prosince 2015 jsme se 
po roce znovu zapojili do předvá-
noční akce – Vypouštění balonků 
s přáním Ježíškovi. Jedná se o součást 
projektu Český Ježíšek, kdy ve stejné 
chvíli děti i dospělí po celé České 
republice vypustí k nebi balonky 
s vlastnoručně napsanými přáníčky 
a pokusí se tak překonat stávající 
rekord. Zúčastnit se může každý, kdo 
má chuť být součástí této výjimečné 
akce, a zorganizovat ji proto není jen 
tak. Díky zkušenostem z minulého 
roku jsme už ale věděli, jak na to!

Vypouštění balonků s přáním Ježíškovi

je třináct gymnázií a jen dvě základ-
ní školy. Jednou z nich je Základní 
škola J. A. Komenského z  Lysé nad 
Labem, a to je velký úspěch. Více 

na http://www.mff.cuni.cz/verej-
nost/konalo-se/2015-12-fs/.

 Mgr. Marie Nováková 
ředitelka školy

Mezitím, co uvnitř ve škole pro-
bíhalo pod vedením pana učitele 
Bäumelta nafukování balonků, 
venku se všichni bavili a těšili se na 
onen moment, kdy konečně každý 
dostane svůj vlastní balonek. Děti 
před školou tančily, zpívaly vánoční 
písničky, házely papírovými koule-
mi na cíl a užívaly si předvánoční 
atmosféry. Děti i rodiče si poté vy-
plnili vánoční přáníčka, která poz-

ději přivázali na šňůrku k balonku.
Ve čtvrt na čtyři přišla tolik oče-

kávaná chvíle – na pokyn pana Vác-
lava Vydry, patrona této jedinečné 
akce, hovořícího k nám prostřed-
nictvím rádia Impuls, jsme balonky 
všichni najednou vypustili. Velmi 
rádi konstatujeme, že letos jsme 
společně za ZŠ Bedřicha Hrozného 
vypustili k nebi celkem 249 balon-
ků, což je o 63 více než v minulém 

roce! Za pomoc při organizaci akce 
děkujeme paní učitelce Janě Tova-
rové, panu učiteli Petru Bäumelto-
vi, paním vychovatelkám, součas-
ným deváťákům i bývalým žákům 
naší školy.

Nyní už nám nezbývá nic jiného 
než věřit, že všechna naše přání 
budou vyslyšena. Ale buďme však 
rozumní, Ježíšek přeci musí mys-
let na všechny děti na světě, takže 
to nemá vůbec lehké. Pokud nám 
nepřinese vše, co jsme si přáli, ne-
smutněme, naopak. Aspoň bude-
me mít důvod se s balonky sejít i za 
rok! Už teď se všichni moc těšíme!

Za „balonkové organizátory“ 
při ZŠ B. Hrozného v Lysé n. L.

 Petr Pokorný

Školství

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Po příprav-
né fázi projek-
tu „Čtenářské 
dílny“ v rámci 
O p e r a č n í h o 
p r o g r a m u 

Vzdělávání pro konkurenceschop-
nost byla úspěšně dokončena i jeho 
2. fáze. Do poloviny prosince byly 
realizovány všechny dílny napříč 
vybranými ročníky.

Dílny čtení probíhaly podle pře-
dem připraveného harmonogramu 
každého z vyučujících. Na I. stupni 
v hodinách čtení a psaní, na II. stup-
ni blokově, tj. všechny dílny pro-

běhly v hodinách českého jazyka 
během 2 týdnů.

Žáci si mohli přinést jakoukoli 
knihu dle svého výběru, i rozečte-
nou. Hodně žáků využilo možnost 
půjčit si knihu ve školní knihovně, 
do níž jsme díky zapojení do tohoto 
projektu mohli nakoupit více než 
500 nových titulů různých literár-
ních žánrů.

Každá čtenářská dílna se sklá-
dala z několika částí: minilekce, 
tichého samostatného čtení, prá-
ce s textem, pořizování záznamů 
a sdílení výsledků činností, příp. 
diskuse. Sdílení a diskuse byly 

Realizace „Čtenářských dílen“ na ZŠ J. A. Komenského
velmi přínosné hlavně v tom, že si 
žáci navzájem doporučovali knihy, 
které je zaujaly, a autory, kteří je 
oslovili. Takto se žáci sami přivedli 
k dalšímu cíli dílen čtení, a to vědo-
mému pečlivějšímu výběru knih. 
Čtenářské dílny mimo jiné rozvíjejí 
i schopnost soustředit se na sledo-
vání jednotlivých jevů, formulovat 
vlastní názory a podávat objektivní 
konstruktivní kritiku a hodnocení. 

Na konci ledna 2016 bychom 
měli mít hotovou výslednou eva-
luaci celého projektu, včetně vy-
hodnocení dotazníků vyplňova-
ných žáky po ukončení posledních 
čtenářských dílen. Již z předběž-
ných výsledků ale vyplývá, že je 
dílny zaujaly. Téměř všichni vyu-
čující tak zakomponovali aktivity 
prováděné během dílen do hodin 
literární výuky.
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Vážení rodiče, v následujícím 
textu vás chceme informovat o blí-
žícím se zápisu dětí do 1. ročníku 
našich základních škol.

Kdy?
Zápis se uskuteční na obou 

školách ve stejném termínu, a to 
v úterý 2. února 2016 od 13.30 do 
17.00 hodin a ve středu 3. února 
2016 od 13.30 do 15.00 hodin.

Náhradní termín zápisu je na 
obou školách také ve stejném ter-
mínu: ve středu 10. února 2016 ve 
13.00 hodin.

V případě, že se nebudete moci 
zúčastnit řádného termínu, je nut-
né se objednat na tento náhradní 
termín na níže uvedených kon-
taktních telefonních číslech.

Kde?
ZŠ B. Hrozného – budova Ma-

sarykovy školy, Školní náměstí 
1318/14; ZŠ J. A. Komenského – 
zelený pavilon B.

Co je zapotřebí vzít s sebou?
1. Rodný list dítěte.
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 nad Labem nebo 
 v některé z tzv. spádových obcí, 
 pokud má zákonný zástupce 
 trvalý pobyt jinde.
5. V případě, že došlo na základě 
 soudního rozhodnutí ke změ-
 nám v osobách zákonných zá-
 stupců dítěte, je třeba tuto sku-
 tečnost doložit (nejlépe kopií 
 rozsudku příslušného soudu). 
 Tento krok je nezbytný i tehdy, 
 pokud je např. jeden z biologic-
 kých rodičů dítěte omezován 
 při výkonu svých práv. I v ta-
 kovém případě je nutné tuto 

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2016/2017
na ZŠ Bedřicha Hrozného a ZŠ J. A. Komenského v Lysé nad Labem

 skutečnost doložit kopií soud-
 ního rozhodnutí. Tyto doku-
 menty jsou považovány zásad-
 ně 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 či přeříkání básničky, 
a to z důvodu posouzení verbál-
ního projevu dítěte. Nechybí ani 
kresba, podle níž je možné určit 
vývojovou úroveň grafomotori-
ky předškoláka. Dítě se setká i 
s otázkami ze všeobecného pře-
hledu, mezi něž patří časová a 
prostorová orientace, znalost ba-
rev, geometrických tvarů. Zkouší 
se, zda dítě zná svoje jméno, ad-
resu, věk, jestli pozná některá čís-
la či písmena, což ale není nutné. 
Vyučující také pozorují chování 
dítěte během zápisu, jeho samo-
statnost, případnou úzkostnost, 
závislost na rodičích, ochotu 
poslouchat cizí autoritu a plnit 
dané instrukce. Svoji roli hraje 
i koncentrace pozornosti. Sa-
motný zápis je spojen s hravými 
a relaxačními prvky. Děti obchází 
různá stanoviště po škole, plní 
určité úkoly a nakonec 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, 
tedy v roce 2016, šesti let věku.

Odklady povinné školní do-
cházky upravuje § 37 téhož zá-
kona. Případné odklady se řeší až 
po absolvování zápisu na základě 

žádosti rodičů, která musí být 
doložena 2 doporučeními – po-
souzením příslušného školského 
poradenského zařízení + odbor-
ného lékaře (pediatra) nebo kli-
nického 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 
(pravděpodobně otevře Základ-
ní škola Komenského 1534 pod 
vedením ředitele Mgr. P. Tomka) 
nebo v posledním ročníku mateř-
ské školy, pokud lze předpoklá-
dat, že toto vzdělávání vyrovná 
vývoj dítěte.

Místo povinné školní docházky 
upravuje § 36 školského zákona. 
Školu pro zápis si můžete vybrat 
podle svého uvážení. Cílem obec-
ně závazné vyhlášky č. 4/2011, 
o stanovení spádových 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 kritériem 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 
nebude naplněna kapacita 1. tříd 
školy žáky uvedenými podle bodu 
1 a 2.

Pokud bude převýšena na 
některé ze škol kapacita počtu 
dětí přijatých do dvou 1. tříd 
s nejvyšším počtem žáků 30, 

tedy 60 žáků pro rok 2016/2017, 
bude platit vyhláška č. 4/2011, 
o stanovení spádových obvodů 
základních škol města Lysá nad 
Labem. Bližší informace na led-
nové schůzce rodičů s ředitel-
kami škol, která se bude konat 
v úterý 12. ledna 2016 v 16.00 
hodin v ZŠ Bedřicha Hrozné-
ho Lysá nad Labem – budova 
I. stupně TGM (Masarykova ško-
la, ul. Školní náměstí).

Je možné si školy prohlédnout?
ZŠ B. Hrozného jste mohli navští-

vit již v sobotu 28. listopadu 2015 
v době Předvánočního jarmarku
ve škole (budova I. stupně) 
a ZŠ J. A. Komenského v sobotu 
5. prosince 2015 v době tradiční-
ho Předvánočního jarmarku. 

Vhodné je využít k návštěvě 
škol především Dne otevřených 
dveří: na ZŠ B. Hrozného ve čtvr-
tek 14. ledna 2016 od 7.45 do 
11.25 hodin, na ZŠ J. A. Komenské-
ho v úterý 19. ledna 2016 od 7.45 
do 11.25 hodin.

Informace o metodách výuky 
na jednotlivých školách

Setkání v úterý 5. ledna 2016 od 
16.30 hodin v MC Parníček s Mgr. 
Martinou Ondruškovou a Mgr. 
Lenkou Kremlíkovou (genetická 
a analytická metoda čtení, Mate-
matika podle prof. Hejného, Sfu-
mato – Splývavé čtení apod.)

Kontakty a informace
ZŠ B. Hrozného
ředitelka PaedDr. Irena Jarešová
tel.: 325 551 088
reditel@zsbhrozneho.cz
www.zsbhrozneho.cz 
ZŠ J. A. Komenského
ředitelka Mgr. Marie Nováková
tel.: 325 551 220
info@zsjaklysa.cz 
www.zsjaklysa.cz

Školství
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Školství 

Základní škola J. A. Komenského Lysá n. L.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
19. ledna 2016 od 7.45 do 11.25 hodin

nové pracovny inancované z grantů před školním klubem 
kroniky školy /  absolventské práce 9. ročníků, ŠVP Harmonická
škola / výstavy výtvarných prací v patrech pavilonů B a D; práce 

žáků fotokroužku ve 3. patře pavilonu D / školní družinu č. 1 
v hale A / v přízemí pavilonu D a v inf. centru promítání prezentací 

ze školních akcí / oběd ve Scolarestu od 11.15 do 14.00 hodin

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

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

Vyzvedávání dětí z MŠ 
a ZŠ a jejich doprovod 
na kroužky či do herny 

RC Parníček
Cena za převod 10 Kč

ŠKOLIČKA
pro děti od 2 let

Nabízíme půldenní 
i celodenní docházku

PO–PÁ: 7.30–16.30 hod.
Přijímáme nové dětí, 

uvolnilo se místo.

HLEDÁME PÁNA / PANÍ
NA PŘEVODY DĚTÍ

Více informací získáte osobně 
v RC či na tel. 730 772 133

Nabízíme k pronájmu:
- hernu na dětské a rodinné oslavy
- tělocvičnu na cvičení, besedy, 
  workshopy
- více informací na tel. 730 772 133 
  či emailu: info@rcparnicek.cz

KROUŽKY A KURZY
Pro děti od 0 do 3 let:
– Babyklubko
– Hudební všeználek
 (pro děti 1–2 roky)
– Hudební všeználek
 (pro děti 2–3,5 let)
– Cvičení (pro děti 1,5–3,5 let 
 s rodičem)

Pro děti od 3 do 6 let:
– Výuka hry na fl étnu 
 (pro děti 4–6 let)
– Tvořivá výtvarka
 (pro děti 4–6 let)
– Hudební všeználek
 (pro děti 3–6 let)
– Taneční školička TSK
 (pro děti 3–6 let)
– Cvičení (pro děti 3–6 let)

Pro děti od 6–15 let:
– Angličtina s rodilou mluvčí
 (pro děti  6–8 let)
– Tvořivé dílny (pro holky 
 a kluky 6–10 let)
– Tvořivá výtvarka 
 (pro děti  6–8 let, 9–15 let)
– Výuka hry na fl étnu 
 (pro děti 6–8 let)

Pro dospělé vč. hlídání dětí:
– Anglická konverzace 
 s rodilou mluvčí
– Cvičení pro ženy i těhotné
– Tvořivé dílny (děti se nehlídají)
– Výuka hry na fl étnu 

Připravujeme:
– Tvoření pro dospělé a náctileté: výroba výtvarnou technikou 
 QUILLING – 9. 2. 2016
– Dvoudenní kurz AROMATERAPIE se zaměřením na DĚTI A DOMOV 
 (celkem 17 hodin, účastník obdrží certifi kát) – 20. - 21. 2. 2016
– Tvoření pro dospělé a náctileté: velikonoční tvoření ze slaného 
 těsta – 15. 3. 2016

Voda…
jiskřivá, plynoucí,

životodárná.

 Milé dě  , vážení rodiče, 
srdečně vás zveme k 

ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU
 ZŠ B. Hrozného Lysá n. L. 

2. 2. 2016 od 13.30 do 17.00 hodin 
3. 2. 2016 od 13.30 do 15.00 hodin

Náhradní termín zápisu:  10. 2. 2016 od 13.00 hodin do 15.00 hodin 
v budově I. stupně ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem (Školní nám. 1318)

Putování ve vodním prostředí, při kterém vás budou provázet vodníci, víly 
a rozliční vodní obyvatelé. Po splnění všech úkolů získáte šupinky - šupinky pro 
štěs  , abyste jako budoucí prvňáčci byli u nás ve škole spokojení, radostní a cí  li 
se jako ryby ve vodě. S těmito šupinkami by pro vás celých devět let škola mohla 
být zajímavou hrou.

Nabízíme vám:
● klidné rodinné prostředí (oddělený I. a II. stupeň),
● individuální přístup,
● ranní a odpolední školní družinu s kapacitou 180 míst,  
● adaptační kurz „Školička“ pro předškoláky,
● možnost využi   činnos   asistenta pedagoga,
● celoškolní projekty, odpolední dílny,
● moderně vybavené učebny, 
● školy v přírodě,
● otevření školy rodičům a veřejnos  .

Výuka mateřského jazyka má u nás přednost, proto jí dáváme dostateč-
ný časový prostor ve výuce. Nabízíme AJ pro žáky 
1. ročníků jako nepovinný předmět, povinně se AJ vyučuje 
již od 2. třídy.

...a dále nabízíme:
● keramický kroužek ● tvůrčí kroužek pro kluky a holky                                  
● sborový zpěv ● výtvarně umělecká třída 
● roužek Aj ● kroužek fl orbalu                   
● mažoretky ● výtvarný kroužek

Zároveň si vás  mto dovolujeme také pozvat 
na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se bude konat 

dne 14. 1. 2016 od 7.45 do 11.25 hodin.

Informace o naší škole se dozvíte také na adrese: 
www.zsbhrozneho.cz nebo na tel. 325 514 615, 

325 551 088, 325 551 302.

Těšíme se na vás…
Kolek  v zaměstnanců ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem
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Zajímavosti

Není pochyb 
o tom, že se náš 
Předvánoční jar-
mark vydařil. Ne-
jeden stánek byl 

beznadějně vyprodán ještě před 
zavírací hodinou. Za úspěch však 
nelze považovat jen vyprodané 
zboží, ale též skutečnost, že během 
dvou hodin přišlo nespočet ná-
vštěvníků a jen těžko byste hledali 
někoho, kdo by se mračil. Děti se 
prostřednictvím jarmarku mohly 
pochlubit svými výtvory, vyzkou-

Ohlédnutí za Předvánočním jarmarkem
šet si práci prodavačů, prověřit 
si své komunikační schopnosti a 
v neposlední řadě uplatnit poznat-
ky z matematiky.

Pro dospělé to byla příležitost 
k setkání, popovídání, krátké-
mu zastavení. Mnozí si navíc 
kromě výrobků odnášeli tu 
správnou náladu pro nadcháze-
jící adventní čas. A to není málo, 
co myslíte?

Za pedagogy 1. stupně 
ZŠ B. Hrozného

Mgr. Iva Pospíchalová

Dne 21. 11. 2015 proběhla 
v Lysé nad Labem Národní 
potravinová sbírka. Pro naše 
město tuto akci zaštítila Farní 
charita. Jelikož se Lysá nad La-
bem do tohoto projektu zapoji-
la letos poprvé, pro všechny to 
byl obrovský krok do neznáma. 
Národní potravinová sbírka se 
pořádala celostátně již po třetí. 
Do projektu darování potravin 
jsou zapojené obchodní řetězce, 
které darují potraviny pravidel-
ně během celého roku. Účelem 
těchto lokálních sbírek, kte-
ré proběhly po celé republice 
21. 11., bylo přiblížit možnost da-

I malá pomoc udělá lepší den
rování potravin přímo občanům 
a umožnit místním charitativním 
organizacím zajistit větší množ-
ství pomoci pro klienty přímo ve 
svém regionu, nebo spádové ob-
lasti. I přes některé organizační 
nedokonalosti se nám podařilo 
od Vás občanů vybrat darované 
potraviny v celkové váze 652 kg 
a hodnotě cca 24.000 Kč. Tyto po-
traviny byly o týden později roz-
děleny z potravinového skladu 
v Lysé nad Labem mezi 33 rodin 
s 55 dětmi z Lysé nad Labem 
a Milovic. Rodiny, které tuto 
hmotnou pomoc opravdu potře-
bují. Vaší pomoci si velice vážíme 
a velice děkujeme. Poděkování 
také patří všem dobrovolníkům, 
kteří se podíleli na organizaci 
a průběhu sbírky. Pro všechny to 
byla obrovská zkušenost. 

Dalším charitativním proje-
ktem, pořádaným tentokrát Spol-
kem pro rozvoj města Lysá nad 
Labem, byl Slavnostní adventní 
koncert operních pěvců. Sobotní 

koncert proběhl v kostele sv. Jana 
Křtitele při příležitosti rozsvěcení 
vánočního stromu. Skvělé a pro-
fesionální vystoupení operních 
pěvců nejen příjemně zakončilo 
adventní den, ale velice nás potě-
šil také výtěžek z dobrovolného 
vstupného, který činil 4.600 Kč. 

Tato částka byla rovněž použita 
na potraviny do potravinového 
skladu v Lysé nad Labem. 

Za spolupráci, ochotu, pomoc‚
a pochopení Vám všem veliké díky.

 Za Farní charitu 
Labutová Jaroslava,                                                                                                                                      
Havelková Martina                          
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Začíná se stávat příjemným 
zvykem, že se v listopadu schá-
zíme (ženy z Apoštolské církve) 
k předvánočnímu posezení spoje-
ným s vyráběním. Nejsme žádné 
přebornice, ale rády zkoušíme 
nové věci. Buď se nám podaří se-
známit se s někým, kdo umí něco 
zajímavého, nebo zjistíme, že se 
jedna z nás zabývá něčím, co by 
ostatní mohlo bavit. Dotyčnou 
ženu potom požádáme, aby nás 
to na předvánočním tvoření ales-
poň trochu naučila. Vyráběly jsme 
už například kytičky z malinkých 
korálků, pletly jsme misky z pa-
pírových ruliček, lepily přáníčka 
z papírových pytlíčků od čaje, šily 
obaly na knihy a letos nás zaujala 
imo hmota. Rozhodly jsme se pro 

vyrábění šperků a pozvaly jsme 
vás, abyste si to přišli společně 
s námi vyzkoušet. I s hosty se nás 
sešlo jedenáct. Rozehřáli jsme 
se povídáním u kávy a čaje, kdy 
jsme si na malou chvíli dopřáli 

Předvánoční tvoření

i posezení pouze u rozsvícených 
svíček, abychom si trochu více 
navodili vánoční atmosféru. Když 
přišlo na řadu vyrábění, dali jsme 
slovo Veronice, která nás nejdříve 
s hmotou imo seznámila a ukáza-
la nám na obrázcích i na vlastních 
výrobcích, co všechno se dá s tou-
to hmotou dělat. Veronika vybrala 
jednu z mnoha výrobních technik, 
na jejímž konci nám vznikaly krás-
né šperky. Chvílemi jsme se cítili 
jako malé děti při hře s modelínou 
ve školce, protože jsme z hmoty 
váleli barevné „hady“ a kuličky 
(hmota imo se totiž velmi podobá 

Svátky vánoční, silvestr i Nový 
rok máme za sebou a začínáme 
rozvíjet naše aktivity v přestup-
ném roce 2016. Vraťme se ale ješ-
tě do minulého roku a připomeň-
me si, co všechno jsme společně 
prožili.

Přivítali jsme babičku Kačenku, 
co má krámek s přírodními sirupy, 
bezlepkovými potravinami, moš-
ty, medem, medovinou, sypanými 
čaji a spoustou drobných dárků. 
Jinak ji také známe jako paní uči-
telku ze školy J. A. Komenského, 
ale ještě více jako paní hraběnku 
z lyských šporkovských slavností. 
Elegantní dáma, přitahující pohle-
dy mužů z řad diváků. S velikým 
uznáním hodnotíme její výstav-
ní krámek a hlavně její chutné 
a zdravé výrobky. A právě ty nám 
přinesla do Kavárničky předvést.

Předvedla je opravdu velkoryse. 
Za pomoci našich dam rozlévala 
sirupy do malých pohárků našim 
hostům. A že jim to moc chutnalo, 
jsme mohli sledovat na některých 
z nich, kteří přicházeli ke „koštu“ 
opakovaně. A také hned projevili 
zájem o koupi celé lahvičky, proto-
že byli přesvědčeni, že je to přesně 
to proti nachlazení či chřipce. Ji-
nak Kačenka k tomu velice hezky 
povídala, i o oněch léčivých účin-

Kavárnička předvánoční

cích a jak nám opravdu pomohou 
při správném dávkování. Za to 
všechno ji naši páni provedli na 
tanečním parketu. 

V první prosincový den jsme 
si udělali malý autobusový výlet. 
Cílem byl skanzen v Přerově nad 
Labem s výstavou Vánoce v Pola-
bí. A tam, při prohlídce expozic, 
jsme se rázem ocitli v době dávno 
minulé. Viděli jsme, jak naši rodiče 
a prarodiče žili, pracovali, bavili 
se i tvořili. Uvědomili jsme si, jak 
velký pokrok nastal ve všech od-
větvích života. Do těchto časů by 
se asi už nikdo vrátit nechtěl.

Součástí výletu bylo i posezení 
Na rychtě uprostřed skanzenu, 
kde jsme se občerstvili a za dopro-

modelíně a zároveň moduritu. Je 
ale mnohem kvalitnější a při pe-
čení nemění své barvy). A chvíle-
mi nám výroba připomínala práci 
v nám důvěrně známé kuchyni, 
to když jsme nachystané válečky 
obalovali v další imo hmotě, roz-
válené na plátky. Pak jsme obalené 
válečky rozkrájeli, vzniklá kolečka 
různě slepovali k sobě a opět na 
ně použili kuchyňský váleček. Jak 
postupně vznikala placka, hmo-
ta si vytvářela nejrůznější tvary 
sama od sebe. Z barevných pla-
cek jsme vyřezávali oblíbené tva-
ry – zvonečky, obdélníky, srdíčka, 
kytičky – kdo co chtěl. Jedna žena 
si dokonce nechala vykrojit pej-
ska a koňskou hlavu. Další žena 
přišla s úkolem od svých dětí vy-
robit korále a pavouka. Korále 
vypadaly nádherně! Přesně tako-
vé mívala moje maminka – velké, 
jednobarevné i duhové, s velikou 
dírkou uprostřed, aby se mohly 
navléknout i na tkaničku od bot. 
Pavouk? Tak ten vypadal opravdu 
velmi jedovatě. Kdo chtěl, svěřil 

své výrobky Veronice na upečení. 
Ostatní ženy si je rovnou odnášely 
domů a upekly si je doma – sko-
ro jako cukroví. Vzniklo mnoho 
krásných šperků, které určitě tyto 
Vánoce někoho potěšily. Také jsme 
si mezi sebou hezky popovídaly, 
samozřejmě i o Vánocích. Každá 
jsme dostala přáníčko a nalepova-
cí srdíčko. Přání nám má připomí-
nat, že Ježíš Kristus přišel kdysi na 
svět, aby nás mohl zachránit pro 
věčný život v nebi. A srdíčko – to 
nám zase ukazuje na tu skuteč-
nost, že všechno, co Ježíš udělal, 
bylo z lásky k nám.

Setkání se mi velmi líbilo 
a již nyní se těším, co zajímavého 
vymyslíme na další listopadové 
vyrábění. Do té doby vás rády 
uvidíme na našich jiných setká-
váních, která pořádáme jednou za 
tři týdny. Podrobnější informace
o scházení žen si můžete přečíst 
na adrese: http://sbor.aclysa.cz/
skupinky/zeny.htm.

Za ženy z Apoštolské církve 
Lenka Šmídová

vodu kláves si zazpívali vánoční 
koledy. Pak, naplněni krásnou vá-
noční atmosférou, jsme se vraceli 
domů.

Až po redakční uzávěrce jsme 
přivítali v Křesle pro hosta zastu-
pitele pana Jana Buriana (14. 12. 
2015). Bližší informace z jeho vy-
stoupení zveřejníme v únorových 
Listech.

Jinak se už moc těšíme na příští 
setkání v naší oblíbené Kavárnič-
ce v restauraci U Bílé labutě. Je to 
úžasné místo a příležitost k setká-
vání důchodců z Lysé n. L. i okolí. 
Setkáváme se zde dvakrát měsíč-
ně ve 14.30 hodin (přesné termí-
ny uvádí kulturní kalendář). Vždy 
se hezky pobavíme, zazpíváme, 

zatančíme i poučíme. Proto: Až si 
budete chtít zlepšit náladu, přijďte 
mezi nás!

No a na závěr přáníčko pro na-
šeho hlavního organizátora:
Milý pane Kořínku,
Pán Bůh Vám dal do vínku
umění nám k tanci hrát,
k tomu pěkně zazpívat.
My Vás rádi posloucháme,
též si s vámi zazpíváme,
přidáme i tanec k tomu
a pak se nám nechce domů.
Rychle uběhl ten čas,
za čtrnáct dní jsme tu zas.
Přejeme Vám hodně zdraví,
ať Vás hrát nám stále baví.

seniorky Alena Hradecká a
Jiřina Urbánková

Zajímavosti
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Letos jsme začali sezonu 
opravdu úspěšně! Nejdříve jsme 
začátkem listopadu vyrazili se 
všemi závodnicemi na soutěž 
Dance Life Expo do Brna a s hro-

Medaile z Vídně

madnou sestavou – 45 děvčat ze 
závodních týmů aerobiku i zum-
by a skladbou Everybody – jsme 
získali zlato a hlavně to největší 
ocenění – náš klub byl ze stovek 

klubů vybrán, aby připravil cho-
reogra ii pro zahajovací ceremo-
niál Mezinárodního inále Mia 
festivalu na jaře 2016 v Lucerně. 

Ale to nebylo vše, naše týmy 
na podzimních soutěžích získaly 
již mnoho úžasných výher. Tým 
sportovního aerobiku duo Angels 
již vybojoval stříbro na soutěži 
v Brně a zlato v Brandýse. Tým 
Trio Pulp Fiction si z Brna přivezl 
zlato a z Brandýsa bronz. Zumba 
Crazy si vybojovala v Brandýse 
1. místo, menší děvčata Super 
Girls získala ve své kategorii 
krásné 2. místo. Nový Zumba 
dance tým si přivezl z Brna stříb-
ro, ze Skalice u České Lípy zlato a 
z Brandýsa opět zlato. 

Na poslední závody v letošním 
roce jsme vyjeli začátkem prosin-
ce dokonce za hranice. Na soutěži 

v rakouské Vídni si děvčata vedla 
výborně a reprezentovala Lysou 
nad Labem opravdu bez chyby. 
Sportovní týmy aerobiku Duo An-
gels – Agáta Marešová, Anna Špi-
tálská – vybojovalo stříbro, Trio 
Pulp Fiction – Sára Hendricho-
vá, Barbora Halušková, Karolína 
Rejmanová – získalo bronz, Zum-
ba dance tým – Tereza Exnerová, 
Adéla Špechtová, Daniela Burešo-
vá, Karolína Rejmanová, Barbora 
Drábková – vyhrál zlato a výběr 
z týmu Zumba Super Girls – Agáta 
Marešová, Veronika Rejmanová, 
Adéla Michalcová, Anna Jandová, 
Klára Jandová – si přivezl také 
zlaté medaile.

Holky, jsme na Vás strašně moc 
pyšné, děkujeme a jen tak dál!

trenérky Eva Rejmanová a 
Lucie Koštířová

Sport 

Třikrát s Rodáky v adventním čase
Vánoce, Vánoce přicházejí… zpí-

valy děti z pěveckého sboru ZUŠ 
pod vedením paní Jany Erbenové 
za doprovodu hasičské dechovky.  
Pan starosta s Mikulášem, andělem 
a čerty zazvonili zvonečkem a spo-
lu s ostatními návštěvníky rozsvítili 
ten náš lyský vánoční strom…

Tak začal poslední sobotu v lis-
topadu advent v Lysé nad Labem, 
který za inanční podpory města 
pro všechny připravil již tradič-
ně Spolek rodáků a přátel města 
Lysá nad Labem. Začátek i konec 
programu patřil Hasičské dechové 
hudbě. Ve vánočně laděném pás-
mu vystoupilo letos rekordních 
250 dětí z lyských školek a škol 
s pásmem koled, tanečků i scének, 
které s nimi připravily kreativní 
paní učitelky. Záhy po rozsvícení 
stromu se nad pódiem vznesl an-
děl, byť pouze z plošiny montáž-
ního vozu, a začal zpívat krásnou 
vánoční píseň. Zpěv tohoto anděla 
v podobě mladé úspěšné zpěvač-
ky Majdy Šumpíkové se setkal 
s velkým nadšením.

Návštěvníků bylo opět plné ná-
městí. Rozzářené oči dětí i spoko-
jené úsměvy rodičů byly odměnou 
organizátorům za hezkou akci. 
Nechyběli dva velbloudi, poníci, 
kolotoč a mašinka pro nejmen-
ší a množství stánků s vánočním 
zbožím i tradičním občerstvením. 
Snad i Vy jste, milí čtenáři Listů, 
spolu s námi pocítili tu vůni jehli-
čí, svařeného vína a prožili krás-

nou atmosféru blížících se Vánoc 
a přátelského setkání s lidmi, které 
máme rádi, ale na které nemáme 
během roku čas. Poděkování si ve-
dle organizátorů zaslouží všichni, 
kteří se na akci jakkoliv podíleli. 
A věřte, že jich nebylo málo! 

O několik dní později, v sobotu 
5. 12. 2015, vyrazily dva plně ob-
sazené autobusy (velmi potěšující 
zájem!) k našim severním souse-
dům již tradičně v adventním čase, 
tentokrát do blízké Lužice, aby si 
i zde účastníci zájezdu vychutnali 
předvánoční atmosféru, navštívili 
vánoční tržiště v Görlitzu a Bautze-
nu, ochutnali německé speciality 
a pod vedením našich zkušených 
průvodců – Míly Kolacího a Milo-

še Dvořáka – se dozvěděli i něco 
z historie a tradic této oblasti.
Po cestě jsme se zastavili ještě 
v Kryštofově údolí, krásném hor-
ském městečku nedaleko Liberce,
které nás uchvátilo originálním 
betlémem, vlastním orlojem i mu-
zeem hraček. Prostě nádhera! 
Mílo, moc děkujeme za přípravu 
celé akce.

Poslední adventní akcí, kterou 
Spolek pořádá spolu s vedením 
města a Domova Na Zámku, bylo 
Zimní setkání v zámeckém parku 
aneb Úcta k historické kráse. I letos 
byl pro návštěvníky akce připrave-
ný nádherně vyzdobený sál zámku, 
který nazdobila šikovná „zámecká“ 
děvčata. S paní Mgr. Zápalkovou 

z Národního památkového ústavu 
jsme si povídali nejprve o zámec-
kých terasách a jejich rekonstruk-
ci a o dokončené opravě muzea. 
O kulturní program se letos posta-
ral pan Mgr. Lukáš Sommer svým 
kytarovým vystoupením. Příjemný 
adventní večer jsme zakončili jak ji-
nak než veselým čajem a vánočkou 
v zámecké kavárně s našimi přáteli. 
Moc děkujeme za hezký zážitek!

Na závěr bych Vám, milí čtenáři 
Listů, chtěla popřát jménem Spol-
ku rodáků vše nejlepší do dalšího 
roku. Těšíme se na setkání s Vámi 
i v roce 2016!
Dana Papáčková, předsedkyně

Spolku rodáků a přátel
Foto: Emanuel Vejnar
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Inzerce

Prodám cca 300 m2 pozemku v Benátecké Vrutici: 
Vhodný na výstavbu malého RD. Sítě u pozemku. Cena 1500,-/m2. 
Mobil: 775 605 214, 736 777 726.

TRX * FUNKČNÍ TRÉNINK *
OSOBNÍ TRÉNINK *
DIAGNOSTIKA

POWER JÓGA *  FIT SLIDES *
ZDRAVÁ ZÁDA * 
ZDRAVÁ VÝŽIVA

BUĎ FIT S J&J GYM
a poznej profesionální přístup 
a zkušenosti našich lektorů

Jan Knobloch   775 108 123
Jan Šmidrkal   605 972 772
www.jjgym.cz
info@jjgym.cz
www.facebook.com/jajgym

MŠ ČTYŘLÍSTEK
Brandlova 1590, Lysá n. L.

ŘÁDKOVÁ INZERCE


