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Si Vás dovolují pozvat 

v sobotu 

6. 2.
2016
na 
Husovo
náměs  

PROGRAM:
14.00 – zahájení
           – klaun Mireček
14.30 – masopustní průvod 
 masek Masarykovou ulicí
15.00 – Staropražská kapela
           – soutěž s trakařem 
 a zábavné hry pro dě  
16.00 – vyhlášení soutěží 
 o nejlepší masku
           – vyhlášení vítěze běhu 
 s trakařem

KDY: úterý 2. 2. 2016 
od 13.30 do 17.00 hodin,

středa 3. 2. 2016 
od 13.30 do 15.00 hodin

KDE: ZŠ B. Hrozného a 
ZŠ J. A. Komenského

Z důvodu zájmu občanů našeho města 
o urychlení realizace výstavby obchvatu na-
bídlo město kraji součinnost formou pomo-
ci získání pozemků pod stavbou obchvatu 
a zajištění stavebního povolení. Během roku 
2015 byli tedy městem obesláni majitelé po-
zemků a i v novém roce pokračují práce na 
přípravě předpokládané výstavby II. etapy 
obchvatu města. Na základě uzavřené smlou-
vy mezi městem a krajem o spolupráci při 
výstavbě obchvatu jsou k  31. 12. 2015 od-
souhlaseny v ZM kupní smlouvy s cca 29 % 
pozemků v celkovém objemu přibližně 5 mil. 
Kč (pozemky o rozloze cca 17 914 m2, pokud 
jde o trvalý zábor a pozemky o rozloze cca 
15 441 m2 v případě dočasného záboru). 

Pokračování v řešení obchvatu města

V případě, že by byl zájem ze strany do-
savadních vlastníků pozemků, připravilo 
město také dostatek pozemků, které má ve 
vlastnictví k výměně. Souběžně probíhají 
s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR jedná-
ní ohledně celkového postupu v budování 
obchvatu města, hlavně ve věci inancování 
celého projektu. Plánovaný termín ukonče-
ní procesu výkupu pozemků je 30. 6. 2016. 
Současně se také připravuje mapa obsahu-
jící seznam vykoupených pozemků, která 
bude následně umístěna na stránkách měs-
ta. Práce na obchvatu tedy směle pokračují 
a my doufáme, že se vše podaří a úsilí bude 
korunováno úspěchem.

Jiří Havelka, starosta města

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy
pro školní rok 2016/2017

v Lysé nad Labem
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Městský úřad

V prosinci 2015 bylo rozšíře-
no stávající dětské hřiště v ulici 
Vichrova. Celé hřiště je rozšířeno 
nejen o prvky pro děti, jako jsou 
věž s lanovou lávkou, 2 houpadla 
na pružině, domeček s lavicemi a 
kreslicí tabulí, šplhací sestava, ale 
také o lavičky a sedací soupravu 
skládající se ze stolu a dvou lavic. 
Prvkem, který udělá radost kro-
mě dětí také ostatním věkovým 

Dětské hřiště v ulici Vichrova
skupinám obyvatel, je betonový 
stůl na ping-pong. 

Cena za rozšíření hřiště včet-
ně oplocení, montáže a všech 
stavebních prací byla 330 tis. Kč. 
V letošním roce město plánuje 
další doplnění hřiště, a to o vodní 
prvek, který by využíval vodu ze 
studny, která se na pozemku hři-
ště nachází.

Odbor SŠVZaK

Začátek nového roku 2016 
jsme opět společně oslavi-
li velkolepou ohnivou show. 
Stalo se již tradicí přivítat 
nový rok v našem městě no-
voročním ohňostrojem, pod-
barveným stejně jako loni 
hudebním doprovodem. Ohňo-
stroj s názvem „Souboj bohů“ 
trval asi 15 minut a tvořily ho 
čtyři obrazy reprezentující sta-
ré řecké báje a pověsti. Pátým 
obrazem bylo velkolepé inále 
zakončené „speciálními italský-
mi válcovými pumami“.   

Bohatá návštěvnost, mohut-
ný závěrečný potlesk a kladné 
reakce přítomných diváků jistě 
potěšily organizátory a přede-
vším strůjce lyského ohňostroje, 
irmu „Ohňostroje na míru v. o. s.“ 

zastoupenou panem Janem Šul-
cem, které děkujeme za úžasný 
zážitek.

Dále děkujeme všem podnika-
telům za inanční dary, bez nichž 
by se novoroční ohňostroj neko-
nal. Jde o tyto irmy: RYBÁŘ sta-
vební s. r. o., Thermoservis spol. 
s r. o., JUDr. Dalimil Mika LL.M., 
Stavokomplet spol. s r. o., SKL Re-
cyklostav s.r.o., Loučka Pardubice 
s. r. o., Energy Bene it Centre a. s.,
Realitní a stavební společnost 
s r. o., PMS spol. s r. o., Bc. David 

Kolářský – zahradnictví, YABOK 
s. r. o. komplexní úklidový servis, 
Václav Bílek – elektroservis, 
Baroch okna s. r. o., SCOLAREST 
– zařízení školního stravování 
spol. s r. o. 

Zvláštní poděkování za asis-
tenci při realizaci ohňostroje pa-
tří SDH Lysá nad Labem, Městské 
policii Lysá nad Labem a Policii 
ČR. Děkujeme též panu Dědkovi 
za občerstvení, které zpříjemnilo 
tuto slavnostní novoroční akci.

PaedDr. Věra Bodnárová
odbor ŠSVZaK

Novoroční ohňostroj v Lysé

Po dobrých zkušenostech 
z předchozích let se bude opa-
kovat úspěšná akce Finanční-
ho úřadu Nymburk (dále jen 
FÚ), při níž budou pracovníci 
FÚ poskytovat konzultace a vy-
bírat daňová přiznání v budo-
vě MěÚ Lysá nad Labem. Rok 
od roku se počet občanů, kteří 
využívají tuto službu, zvyšuje 
– v roce 2015 bylo tímto způso-

Finanční úřad opět jeden den na radnici
bem podáno více než 250 daňo-
vých přiznání.

Všichni daňoví poplatníci, 
kteří budou za rok 2015 po-
dávat daňové přiznání k dani 
z příjmů fyzických osob, mohou 
v rámci služeb FÚ přijít ve stře-
du 16. března 2016 od 8.00 
do 18.00 hodin na Městský 
úřad v Lysé nad Labem (vel-
ká zasedací místnost ve staré 

budově). V provozu budou 
dvě pracoviště.

Pracovníci FÚ ve výše uvede-
ném termínu umožní daňovým 
poplatníkům, aby si v klidu moh-
li vyřídit své záležitosti. Daňoví 
poplatníci zde mohou platně 
podat daňové přiznání, mohou 
získat pomoc při vyplnění da-
ňového přiznání do příslušných 
formulářů a rovněž mohou obdr-

žet složenku pro případné zapla-
cení daně. Formuláře daňového 
přiznání je možné vyzvednout 
již od ledna v podatelně MěÚ 
v přízemí. Poplatníci, kteří mají 
zřízenu datovou schránku, jsou 
povinni podat daňové přiznání 
elektronicky.

Miloš Dvořák
tajemník MěÚ Lysá n. L.
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Krátce z radnice

Městský úřad

Z 11. zasedání zastupitelstva 
města dne 16. 12. 2015 
ZM schválilo:
• program jednání zastupitelstva,
• udělení výjimky z Obecně zá-
 vazné vyhlášky č. 2/2012, v čás-
 ti o regulaci provozní doby, 
 pro stánek s rychlým občerstve-
 ním ve Smetanově ulici, baru 
 a restauraci Mango na Husově 
 náměstí, hudebnímu klubu 
 Calypsso v Masarykově ulici, 
 Sport Baru v Masarykově ulici. 
 Výjimky jsou uděleny na období 
 6 měsíců.
• rozpočet města na rok 2016. 
 Z navrženého rozpočtu bylo 
 vypuštěno 9 položek ve výši 
 11,5 mil. Kč, o nichž se bude 
 dále jednat a ušetřená částka 
 byla převedena do rezervního 
 fondu. Rozpočet byl schválen 
 jako vyrovnaný ve výši 
 180,9 mil. Kč,
• uzavření smlouvy na zajištění 
 provozu a výběr parkovného 
 v době výstav na rok 2016. 
 Provozovatel Martin Hlavička 
 z Lysé nad Labem uhradí městu 
 za rok 2016 celkem 380 tis. Kč, 
 rozdělených do 5 splátek,
• uzavření dodatku č. 1 k dohodě 
 o možném využití vodního vrtu 
 a areálu společnosti Kovona. 
 Termín platnosti se prodlužuje 
 do roku 2017,
• prodej plynárenského zařízení 
 v ulicích Komenského a Zá-
 mecká. Kupující společnost 
 RWE GasNet z Ústí nad Labem 
 uhradí městu 1,34 mil. Kč 
 a DPH,
• udělení výjimky z Obecně zá-
 vazné vyhlášky č. 2/2012 pro 
 pořadatele plesů, aby bylo mož-
 né ukončit plesy po 01.00 hod.: 
 Tradiční myslivecký ples 9. 1. 
 2016, Reprezentační ples TKD 
 23. 1. 2016, ples TJ Slovan 6. 2. 
 2016,
• dodatek ke smlouvě o nájmu 
 nebytových prostor za účelem 
 provozování kin a pořádání kul-
 turních a společenských akcí 
 mezi městem a panem L. Fuch-
 sem z Nelahozevsi,
• smlouvu o využití specializova-
 ných map s odborným obsahem 
 mezi městem a Výzkumným 
 ústavem Silva Taroucy pro kraji-
 nu a okrasné zahradnictví,
• termíny konání zastupitelstva 
 v I. pololetí 2016: 27. ledna, 

 17. února, 30. března, 11. dub-
 na, 22. června,
• navýšení odměn neuvolněným 
 zastupitelům města od 1. ledna 
 2016 o 3 %.

ZM vzalo na vědomí:
• zpracovanou studii stálého do-
 pravního značení v parkovacích 
 zónách a vyjádření Dopravního 
 inspektorátu Nymburk,
• zápisy z jednání komise pro ces-
 tovní ruch, z jednání kontrolní-
 ho výboru, z jednání výboru 
 pro obchvat, z veřejné schůze 
 ve Dvorcích,
• doručené cenové nabídky na 
 projektovou dokumentaci na 
 zateplení ZUŠ od 2 irem,
• návrh dodatku č. 6 se společ-
 ností RENTEL z Prahy 5 na 
 elektronické vzdělávání úřed-
 níků za částku 5 440 Kč/měs. 
 bez DPH,
• informativní zprávu o studii na 
 přístavbu hasičské zbrojnice 
 v Lysé n. L.,
• smlouvu na poskytnutí dotace 
 na výdaje jednotek Sboru dob-
 rovolných hasičů v obcích Stře-
 dočeského kraje v roce 2015.

ZM uložilo:
• tajemníkovi MěÚ připravit ná-
 vrh novelizace OZV č. 2/2012 
 v článku č. 4 – Regulace provoz-
 ní doby hostinských a obdob-
 ných zařízení,
• starostovi města předložit práv-
 ní rozbor postupu při zadání 
 veřejné zakázky na zajištění 
 provozu a výběr parkovného 
 v době konání výstav,
• odboru správy majetku a in-
 vestic dopracovat studii stálého 
 dopravního značení v parkova-
 cích zónách ve smyslu připomí-
 nek Policie ČR a zahrnout ulici 
 28. října do parkovacích zón,
• starostovi města podat žádost 
 na Středočeský kraj o dotaci na 
 zpracování projektové doku-
 mentace sportovní haly,
• odboru kanceláře městského 
 úřadu projednat metodický ná-
 vod postupu pro zadávání veřej-
 ných zakázek malého rozsahu 
 ve všech výborech a předložit 
 jejich vyjádření na další jed-
 nání ZM,
• odboru kanceláře městského 
 úřadu ihned vypsat novou ve-
 řejnou zakázku na projektovou 

 dokumentaci na zateplení ZUŠ,
• starostovi města vyřešit ma-
 jetkoprávní vztahy k pozemku 
 pod budoucí přístavbou hasič-
 ské zbrojnice,
• tajemníkovi MěÚ předložit po-
 rovnání inanční náročnosti 
 kontroly hospodaření města 
 krajem a irmou O-CONSULT.

ZM odložilo:
• rozhodnutí o budoucím využití 
 objektu čp. 28–29 v ulici 
 Čs. armády,
• schválení statutu, žádosti a vy-
 účtování Programu na údržbu 
 nemovitého majetku ve vlast-
 nictví sportovní nebo společen-
 ské organizace pracující s dětmi 
 do 18 let se sídlem v Lysé nad 
 Labem.

ZM pověřilo:
• starostu města k jednání o kou-
 pi pozemků p. č. st. 313/1, 
 313/2 v Sojovické ulici,
• člena zastupitelstva města 
 pana Bc. Martina Robeše k za-
 slání schváleného návrhu Stře-
 dočeskému kraji a k jednání 
 s věcně příslušnými útvary Stře-
 dočeského kraje o dopravně-in-
 ženýrských detailech navrže-
 né trasy na silnicích v majetku 
 Středočeského kraje,

• člena zastupitelstva města pana 
 Jana Krumpholce a předsedkyni 
 komise cestovního ruchu a 
 sportu, paní Danu Hančovou, 
 k účasti na budoucích jednáních 
 o přípravách rekreačního pří-
 staviště s oddělením příprav 
 Ředitelství vodních cest ČR.

ZM souhlasilo:
• s podáním žádosti na pěsteb-
 ní kácení v ulici Na Vysoké mezi 
 v rozsahu 21 ks dřevin a 250 m2 
 souvislého porostu a v zámec-
 kém parku v prostoru budou-
 cího dětského hřiště v rozsahu 
 10 ks dřevin a 950 m2 souvislé-
 ho porostu. V obou případech 
 dojde k samotnému kácení po 
 schválení akce v rozpočtu města,
• s návrhem na vedení meziná-
 rodní cyklotrasy EuroVelo č. 4 
 a Labské stezky přes území 
 města,
• se záměrem vybudování re-
 kreačního přístaviště na území 
 katastru Lysá nad Labem-Litol, 
 v souladu s platným územním 
 plánem a při respektování 
 vlastnictví dotčených pozemků. 

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

Miloš Dvořák, tajemník MěÚ
Lysá nad Labem

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

hodně zdraví, pohody a spokojenosti.

Odbor školství, kultury, soc. věcí a zdravotnictví

H. Ch. Andersen:
„Celý svět je plný zázraků, na které jsme si však tak zvykli, 
že je nazýváme všedními věcmi.“

80 let
Jan Brožek
Ludmila Dvořáková
Tomáš Fišar
Marie Škybrahová
Jaroslava Žďárská
Alena Rákosníková
Marie Jiříková

85 let
Běla Kaiglová
Stanislav Škybraha

90 let 
Vladimír Drbout
Ludmila Hauserová

91 let
Věra Nováková
Jana Vejnarová

93 let
Ludmila Čermáková

101 let
Marie Vojtěchová



4

Městský úřad

Školní dohledová služba
Od září roku 2015 máme v na-

šem městě každý pracovní den 
od 7 do 8 hodin a poté od 11.30 
do 14.30 hodin zavedenu školní 
dohledovou službu, skládající se 
z osmi občanů – uchazečů o za-
městnání, kteří jsou na sedmi pře-
chodech pro chodce. Tato služba 
má za úkol v prvé řadě zajistit ško-
lákům bezpečnější cestu do škol. 

Místa, kde jsou proškolení dob-
rovolníci umístěni, byla vybírá-
na ve spolupráci s řediteli škol a 
s ředitelem městské policie, stej-
ně jako nejvhodnější časy, kdy 
chodí největší množství školáků. 
Tyto informace byly poté předá-
ny pracovníkům dozoru na úvod-

ním školení. Po získání prvních 
zkušeností a poznatků se konala 
další dvě školení, na kterých do-
šlo k aktualizaci informací.

Dosavadní poznatky jsou pro-
zatím dobré, proto bude dohle-
dová služba pokračovat až do 
30. 6. 2016 a snad také v dalším 
školním roce. 

Náklady na dohledovou službu 
jsou hrazeny z prostředků evrop-
ských fondů přes Úřad práce ČR. 
Veškerou administrativu, školení 
a vybavení týkající se tohoto pro-
jektu zařizuje Městský úřad Lysé 
nad Labem.

Jana Nováková
MěÚ  Lysá nad n. L.

Omlouváme se za špatný roz-
nos Listů 1/2016. V rámci snahy 
o zlepšení distribuce Listů, po 
stížnostech občanů na Českou 
poštu, uzavřelo město smlouvu 
s Českou distribuční společnos-
tí. Ačkoli byly ze strany města 
společnosti poskytnuty veškeré 
podklady pro zajištění správného 
roznosu, byla reklamace distri-
buce vysoká. Vzhledem k tomu, 

Informace k roznosu Listů
že se jednalo o prvotní roznos 
touto společností, prosíme Vás 
o trpělivost a předem děkuje-
me za zpětnou vazbu, pokud se 
k Vám Listy nedostanou. V přípa-
dě, že by nedošlo během prvního 
čtvrtletí k radikálnímu zlepšení 
roznášky, ukončí město s touto 
společností spolupráci a bude 
hledat jiné cesty distribuce.

MěÚ Lysá nad Labem

Od ledna 2016 jsou na MP 
Lysé nad Labem připraveny 
k prodeji parkovací známky 
pro rok 2016. Známky jsou 
stejného typu, jako byly mi-
nulý rok – nálepka, kterou je 
potřeba nalepit na přední sklo 
automobilu tak, aby nebráni-

Parkovací známky na rok 2016
la řidiči ve výhledu z vozidla. 
Známky jsou určeny fyzickým 
osobám s trvalým pobytem 
v Lysé nad Labem. Ceník zůstá-
vá stejný jako v minulém roce. 
Od poplatku jsou osvobozena 
vozidla IZS.

 1 vozidlo na 2. a každé další vozidlo
 1 kalendářní rok na 1 kalendářní rok
Fyzické osoby s trvalým 
pobytem v Lysé n. L. 
dle OP a předložení ORV, 
ve kterém je občan  100 Kč 500 Kč
zapsán jako vlastník 
nebo provozovatel 
Firma se  sídlem v Lysé 
n. L., po předložení ORV 

100 Kč ------------

Držitelé průkazu ZTP 
nebo ZTP/P s trvalým  zdarma ------------
pobytem v Lysé n. L. 

Upozorňujeme občany, kteří 
jsou majiteli psů a ještě neuhra-
dili poplatek daný obecně závaz-
nou vyhláškou města o místních 
poplatcích do 15. února, aby ne-
prodleně poplatek zaplatili v ho-
tovosti v pokladně inančního od-
boru MěÚ Lysá nad Labem nebo 

Pro majitele psů
platbou bezhotovostně na účet 
19-0504268369/0800. Variabilní 
symbol je důležitý pro identi ikaci 
poplatníka. Variabilní symbol  je 
uveden v  dopise,  který  Vám byl 
rozeslán na konci roku 2015.       

Darina Košvancová
inanční odbor

Ke konci roku 2015 získala MAS 
POLABÍ na základě splněných pod-
mínek Metodiky pro standardizaci 
místních akčních skupin ze Státní-
ho zemědělského intervenčního 
fondu certi ikát o standardizaci 
místní akční skupiny.

Místní akční skupina (dále MAS) 
je na politickém rozhodování ne-
závislým společenstvím občanů, 
neziskových organizací, soukromé 
podnikatelské sféry a veřejné sprá-
vy (obcí, svazků obcí a institucí ve-
řejné moci), které spolupracuje na 
rozvoji venkova, zemědělství a zís-
kávání inanční podpory z EU a ná-
rodních programů, pro svůj region. 

Místní akční skupina 
MAS je podporována z prostředků 
Evropské unie a podléhá kontrole 
Státního zemědělského intervenč-
ního fondu.

MAS Polabí byla založena 
v roce 2013. Od té doby pracuje 
na nastavení vize na zlepšování 
kvality života a životního pro-
středí v celém regionu a jejím 
propojení s požadavky obyvatel 
v území. Veškeré poznatky skupina 
zpracovala do strategie s názvem: 
„Komunitně vedený plán rozvoje 
MAS Polabí“. Záměrem strategie je 
podpořit do roku 2023 výstavbu 
cyklostezek v regionu za účelem 
zajištění bezpečného dojezdu 

obyvatel do zaměstnání a do škol, 
zajištění bezpečného řešení za-
stávek integrovaného dopravního 
systému, posílení investičních zá-
měrů měst a obcí na území a také 
zpracování Místního akčního plá-
nu pro základní a mateřské školy 
v regionu. 

Strategii MAS POLABÍ můžete 
najít na stránkách www.maspo-
labi.cz a připomínky lze zaslat do 
15. 2. 2016 na e-mailovou adresu: 
milada.caslavkova@maspolabi.cz. 

Za všechny připomínky předem 
děkujeme.

Milada Čáslavková
MAS Polabí, o.p.s.
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Městský úřad / Zdravotnictví

Alkohol za volantem 
 Dne 3. 12. 2015 v 22.50 hodin 

na náměstí B. Hrozného strážníky 
zaujal řidič motorového vozidla 
značky Citroën, který směřoval 
dále do ulice Komenského bez 
rozsvícených potkávacích svě-
tel. Strážníci se proto rozhodli na 
tuto skutečnost řidiče upozornit, 
a vozidlo následně zastavili. Při 
projednávání přestupku strážní-
ci pojali důvodné podezření, že 
46letý řidič z Lysé nad Labem před 
jízdou požil alkoholické nápoje. 
Z tohoto důvodu byla u řidiče pro-
vedena dechová zkouška, která 
dopadla s pozitivním výsledkem 
a naměřenou hodnotou 1,29 ‰. 

Krimi střípky - prosinec 2015
Na základě zjištěných skutečností
byla na místo přivolána hlídka 
Policie ČR, která si muže převzala 
k provedení dalších opatření. Muži 
za přečin jízdy pod vlivem alkoholu 
hrozí trest odnětí svobody až na je-
den rok, peněžitý trest nebo zákaz 
činnosti dle trestního zákoníku.

Agresivní zlodějka 
Dne 22. 12. 2015 v 15.30 ho-

din zasahovali strážníci proti 
25leté agresivní ženě s bydlištěm 
v Lysé nad Labem – Dvorce, která 
se v prodejně Penny v ulici Sokol-
ská pokusila odcizit zboží v cel-
kové hodnotě cca. 1000 Kč. Žena 
byla zadržena personálem pro-

dejny, který následně vyrozuměl 
policii. Zadržená žena ovšem na 
příjezd policistů čekat nechtěla 
a začala se vůči zaměstnancům 
prodejny chovat velmi agresivně 
s úmyslem z místa zmizet. Stráž-
níci společně s policisty na místo 
dorazili vzápětí a ženu umravnili. 
Vzhledem k pestré kriminální mi-
nulosti majetkového charakteru, 
měla žena na policejní služebně co 
vysvětlovat.

Preventivní besedy
Ani koncem loňského roku naše 

preventivní skupina nezahálela 
a navštívila naše nejmenší  v ma-
teřských školách Dráček, Čtyřlís-

tek a Pampeliška. S dětmi jsme si 
zopakovali základy bezpečného 
chování na ulici s podporou in-
teraktivních CD z dílny neziskové 
organizace Záchranný kruh.

Sledujte naše webové stránky 
na adrese www.mplysa.cz, kde na-
jdete další informace.

Bc. Luboš Zita, zástupce 
ředitele MP Lysá nad Labem

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: 

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

Pá 19. 2. MUDr. Chocholová
So 20. 2. MUDr. Čerňanská
Ne 21. 2. MUDr. Čerňanská
Po 22. 2. MUDr. Čerňanská
Út 23. 2. MUDr. Matasová
St 24. 2. MUDr. Chocholová
Čt 25. 2. MUDr. Dáňová
Pá 26. 2. MUDr. Čerňanská
So 27. 2. MUDr. Matasová
Ne 28. 2. MUDr. Matasová
Po 29. 2. MUDr. Čerňanská
Út 1. 3. MUDr. Matasová
St 2. 3. MUDr. Chocholová
Čt 3. 3. MUDr. Dáňová
Pá 4. 3. MUDr. Matasová
So 5. 3. MUDr. Dáňová
Ne 6. 3. MUDr. Dáňová

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

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.

INZERCE

V uplynulém roce zahájilo ob-
čanské sdružení Kotva veřejnou 
sbírku na záchranu vzácných 
varhan v Lysé nad Labem, které 
jsou po napadení červotočem ve 
velmi špatném stavu. Povědomí 
o této akci se sdružení rozhodlo 
podpořit sérií bene ičních kon-
certů. Kromě toho byly v kostele 
a u vchodu do městské knihovny 
trvale umístěny dvě zapečetěné 
kasičky. 

Rádi bychom vás touto cestou 
seznámili s aktuálním stavem vy-
braných inančních prostředků: 

5. 1. 2016 byly sečteny kasič-
ky – od 20. 10. 2015 do dneš-
ního dne – vybráno celkem 
13 666 Kč.

Koncert souborů Ama Musica 
a Quantumtet, dne 7. 10. 2015, 
pořádaný ZUŠ F. A. Šporka – vý-
těžek 8 698 Kč.

Sbírka na záchranu varhan v Lysé nad Labem
Koncert k výročí vzniku re-

publiky, dne 28. 10. 2015, pořá-
daný městem Lysá nad Labem 
– výtěžek 8 845 Kč.

Koncert J. J. Ryba – Česká mše 
vánoční, dne 26. 12. 2015, pořá-
daný Městskou knihovnou Lysá 
nad Labem – výtěžek 13 700 Kč.

Dále v rámci akce Přivítání 
adventu na Husově náměstí 
dne 28. 11. 2015 bylo vybráno 
4 906 Kč.

Spolu s inančními prostřed-
ky od různých dárců, které 
jsou na sbírkovém účtu, je to 
113 891 Kč k dnešnímu dni! 

Navíc město Lysá nad Labem 
poskytlo dotaci na rekonstrukci 
varhan ve výši 200 000 Kč. 

Celkem již tedy máme 
313 891 Kč!

Za tento nadějný začátek a vaši 
štědrost vám velmi děkujeme. 
Zároveň vás prosíme, abyste nám 
zachovali přízeň i nadále a podle 
svých možností šířili povědomí 

o sbírce ve svém okolí. Cílová 
částka je totiž ještě daleko…

Více na: http://rk lysa.wz.cz/
varhany/

Jan Mikušek, místní varhaník
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Kulturní přehled

1. 2. 2016 od 14.30 hodin 
Kavárnička dříve
narozených
v restauraci U Bílé labutě

2. 2. 2016 od 16.30 hodin 
Toulky minulostí
přednáška v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

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

3. 2. 2016 od 16.00 hodin
Z pohádky do pohádky
v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

3. – 29. února 2016
Výšivky Ludmily Volfové
v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

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

6. 2. 2016 od 14.00 hodin
Masopust
Husovo náměstí

6. 2. 2016 od 20.00 hodin 
Fotbalový ples
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

9. 2. 2016 od 17.00 hodin
Školní zahrady na přelomu
19. a 20. století 
přednáška v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

10. 2. 2016 od 16.30 hodin
Drátování
v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

10. 2. 2016 
od 16.00 do 17.00 hodin
PC pohotovost 
přednáška v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

12. 2. 2016 od 20.00 hodin 
Džem theatre
Kino Lysá nad Labem

14.2.2016 od 15.00 hodin
Zimní pohádka aneb 

 Skřítek Třešnička 
 a Paní Zima

Kino Lysá nad Labem

15. 2. 2016 od 14.30 hodin
Kavárnička dříve 
narozených
v restauraci U Bílé labutě

15. 2. 2016 od 19.00 hodin
Koncert komorního sboru
Inner Voices z Velké Británie
v evangelickém kostele

16. 2. 2016 od 16.10 hodin
Povídání o porodech
přednáška v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

17. 2. 2016 od 16.00 hodin
Z pohádky do pohádky
v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

18. 2. 2016 od 18.00 hodin
Kamna srdce domova
přednáška v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

18. – 20. 2. 2016 
Veletrh učňovských 
a studijních oborů 
– Řemesla 2016
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz
www.khkstrednicechy.cz

20. 2. – 21. 2. 2016 
Dvoudenní kurz 
aromaterapie
v Rodinném centru Parníček
www.mcparnicek.cz

23. 2. 2016 od 18.00 hodin
Domácí hospicová péče
přednáška v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

24. 2. 2016 od 16.30 hodin
Drátování
v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

27. 2. 2016 od 20.00 hodin
Recitál Jakuba Zahradníka 
a herečky Hany Müllerové
Kino Lysá nad Labem

29. 2. 2016 14.30 hodin
Kavárnička dříve
narozených
v restauraci U Bílé labutě

2. 2. od 17.00 Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda
2. 2. od 20.00 Lída Baarová
3. 2. od 17.00 Kyky Ryky a pár vajec   AKCE KINO KLUB
3. 2. od 20.00 Padesátka
4. 2. od 17.00 Ledová sezóna
4. 2. od 20.00 13 hodin: Tajní vojáci z Benghází   PREMIÉRA
5. 2. od 17.00 Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda
5. 2. od 20.00 Muzikál aneb Cesty ke štěs  
6. 2. od 10.00 Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda
6. 2. od 17.00 Star Wars: Síla se probouzí
6. 2. od 20.00 Lída Baarová
7. 2. od 10.00 Ledová sezóna
7. 2. od 15.00 Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda
7. 2. od 18.00 13 hodin: Tajní vojáci z Benghází
9. 2. od 17.00 Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda
9. 2. od 20.00 Padesát ods  nů černé
10. 2. od 17.00 Creed  AKCE KINO KLUB
10. 2. od 20.00 Joy
11. 2. od 17.00 Star Wars: Síla se probouzí
11. 2. od 20.00 Decibely lásky  PREMIÉRA
12. 2. od 17.00 Decibely lásky 
12. 2. od 20.00 Džem theatre  
  DŽEM - Divadelně Žízniví ExperiMentátoři. Divadelní skupina 
  holdující improvizaci podle pravidel České improvizační ligy. 
  Jedinečná improvizační divadelní show v podání Džem theatre. 
  Čistá improvizace, kde neexistuje žádný scénář. Vše vzniká 
  přímo před vašimi zraky, na vaše témata.
13. 2. od 10.00 Agen   Demen     PREMIÉRA
13. 2. od 17.00 Decibely lásky 
14. 2. od 10.00 Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda
14. 2. od 15.00 Zimní pohádka aneb Skřítek Třešnička a Paní Zima
  Liduščino divadlo
14. 2. od 18.00 Lída Baarová
16. 2. od 17.00 Agen   Demen     
16. 2. od 20.00 Taxi Teherán
17. 2. od 17.00 Žabák Ribit   AKCE KINO KLUB
17. 2. od 20.00 Deadpool
18. 2. od 17.00 Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda
18. 2. od 20.00 Rodinný fi lm PREMIÉRA
19. 2. od 17.00 Robinson Crusoe   PREMIÉRA
19. 2. od 20.00 Zoolander 2   PREMIÉRA
20. 2. od 10.00 Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda
20. 2. od 17.00 Decibely lásky 
20. 2. od 20.00 Rodinný fi lm
21. 2. od 10.00 Agen   Demen     
21. 2. od 15.00 Robinson Crusoe  
21. 2. od 18.00 Zoolander 2 
23. 2. od 17.00 Robinson Crusoe  
23. 2. od 20.00 Saulův syn   PREMIÉRA
24. 2. od 17.00 Ledová sezóna   AKCE KINO KLUB
24. 2. od 20.00 Padesátka   AKCE KINO KLUB
25. 2. od 17.00 Řachanda   PREMIÉRA
25. 2. od 20.00 Ma ma   PREMIÉRA
26. 2. od 17.00 Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda
26. 2. od 20.00 Rodinný fi lm
27. 2. od 10.00 Robinson Crusoe  
27. 2. od 15.00 Řachanda  
27. 2. od 20.00 Recitál Jakuba Zahradníka a herečky Hany Müllerové  
  (recitál se čtením poezie)
28. 2. od 10.00 Robinson Crusoe  
28. 2. od 15.00 Řachanda  
28. 2. od 18.00 Brooklyn
Připravujeme:
16. 3. Koncert Leburn Maddox
  (blues/rock/funk, USA)

Kino Lysá n. L.                  2/2016
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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  2. února 2016 od 16.30 hodin 
Pokračováním dějin starověku bude v tomto měsíci pokračovat přednáš-
kový cyklus PaedDr. Marie Kořínkové. Vstup volný.

Z POHÁDKY DO POHÁDKY – 3. a 17. února 2016 od 16.00 hodin
Pohádkové čtení pro menší děti spojené s básničkami, říkadly, malová-
ním a jiným „skotačením“. Přijďte se svými ratolestmi objevovat krásný 
pohádkový svět! Určeno pro předškolní děti (ale i pro školáky, pokud 
budou chtít).

MASOPUST – 6. února 2016 od 14.00 hodin
Již tradiční masopustní veselí na Husově nám. Těšit se můžete na živou 
hudbu, vystoupení klauna, hry a soutěže pro děti i soutěž pro rodinné 
týmy. Chybět nebude ani dobré jídlo a pití.
 
ŠKOLNÍ ZAHRADY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ – 9. února 2016 
od 17.00 hodin
Školní zahrady jsou skoro stejně tak staré jako samotné školy, nicméně 
do poloviny 19. století plnily docela jinou úlohu. Jakou, to se dozvíte na 
přednášce Mgr. Lukáše Kováře.

DRÁTOVÁNÍ – 10. a 24. února 2016 od 16.30 hodin
Pravidelné kurzy drátování s Janou Procházkovou v knihovně.

PC POHOTOVOST – 10. února 2016 od 16.00 do 17.00 hodin
Pokud si nevíte rady se zpracováním textového dokumentu, vyhledá-

váním na internetu či odesíláním mailové pošty, přijďte do knihovny! 
V tuto dobu totiž bude přímo pro Vás k dispozici poradenská počítačová 
služba, která Vám se základními problémy poradí. 

POVÍDÁNÍ O PORODECH – 16. února 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.

KAMNA SRDCE DOMOVA – 18. února 2016 od 18.00 hodin
Několik zásadních důvodů, proč si doma postavit sálavá akumulační kam-
na. Přednáší kamnář a přírodní stavitel Ing. Jana Hrabec.

DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE – 23. února 2016 od 18.00 hodin
Přednáška zakladatelky domácího hospice v Hořicích Jany Sieberové. 
Přednáška se koná za spolupráce lyského domácího hospicu Nablízko.

VÝŠIVKY LUDMILY VOLFOVÉ – 3. – 29. února 2016
Prodejní výstava vyšívaných ubrusů a deček Ludmily Volfové. Výtěžek 
z prodeje bude věnován na charitativní účely. 

PODĚKOVÁNÍ:
Výtěžek z tradičního vánočního koncertu byl letos věnován na obno-
vu varhan v kostele sv. Jana Křtitele. V rámci koncertu bylo vybráno 
13 700 Kč. Všem dárcům mnohokrát děkujeme!

Tipy ke čtení
Beletrie pro dospělé
Právo nálezce – KING, Stephen
John Rothstein je věhlasný spisovatel, ale už léta nic ne-
publikoval. A jeho věrný čtenář Morris Bellamy zuří! Spi-
sovatele zabije a ukradne mu rukopisy nevydaných textů...

Povídej, co vidíš – FIELDING, Joy
Bailey Carpenterová pracuje jako detektiv u advokátní 
kanceláře. Když je však jedné noci brutálně znásilněna, 
zhroutí se jí celý svět. Násilníka totiž vidí v každém muži, 
kterého potká... 

Kdo chce víc – ROBERTS, Nora
Lila dalekohledem pozoruje mladý pár. Přistihla oba při 
vášnivé hádce, ta skončí tím, že dívka proletí oknem a 
pádem se zabije. Lile dojde, že se stala svědkyní vraždy, 
a zavolá policii. Případ se zdá jasný...

Naučná literatura pro dospělé
Magie reality – DAWKINS, Richard
Magie má mnoho podob. Dawkinsova Magie reality je 
plná chytrých myšlenkových experimentů a vysvětluje 
celou řadu přírodních jevů.

Tomáš Baťa zblízka – HAJNÝ, Pavel
Dostat se k Tomáši Baťovi tak zblízka je skoro dobrodruž-
ství. Z jeho image by si z Čechů přivlastnil kousek kdekdo. 
V této knize najdete spoustu nově objevených pravd i po-
pření některých z těch už vžitých. 

Beletrie pro děti
Nausika dívka z Knossu – BŘEZINOVÁ, Ivona
Kalliope se probudila z těžkého snu, který se jí bude zdát 
ještě mnohokrát. Je sama, manžel Nausikleves odplul 
hned po svatbě na obchodní lodi do Egypta. Mladá žena 
dosud neví, že její muž se nikdy nevrátí a že ona čeká dítě. 
Prohlédne až ve svatyni, kdy jí kněžka prorokuje, že dítě 
bude zaslíbeno Poseidonovu kultu...

Motýlí klub – WILSON, Jacqueline
Ačkoli je Tina trojče, liší se od svých dvou sester skoro 
ve všem – i v tom, že v ničem není tak dobrá jako Phil a 
Maddie. Ty se však naštěstí o Tinu starají a pomáhají jí. 
Když ovšem dostanou novou třídní učitelku, jsou od sebe 
poprvé odděleny...

Zmizení v hlubinách – BREZINA, Thomas
Kamarádi z Klubu Tygrů tráví prázdniny na havajském 
ostrově Maui. Když je kapitán ponorky pozve na palubu, 
jsou štěstím bez sebe. Pod hladinu se však náhle ponoří jen 
Biggi s Lukem, Patrika nechají bez vysvětlení na břehu... 

Naučná literatura pro děti
Mistr E Pohádková etiketa 
– CHALUPA Jiří, ŠPAČEK Ladislav
Bylo jednou jedno Království Etikety. Každý tu samozřej-
mě věděl, jak se ve všech možných i nemožných situacích 
správně chovat, jenomže království bylo jednoho dne 
zlým černokněžníkem začarované a všechno vědění jako 
by se do země propadlo...
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Pozvánky

Přednáška Domácí 
hospicová péče

Domácí hospic Nablízku, z. ú., 
úzce spolupracuje s Domácím 
hospicem Duha, o. p. s., z Hořic 
v Podkrkonoší. Jeho zakladatelkou 
je Jana Sieberová, na jejíž přednáš-
ku „DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE“ 
Vás srdečně zveme. Přednáška se 
bude konat v úterý 23. února 2016 
v 18 hodin v Městské knihovně 
v Lysé nad Labem.

Jana Sieberová (1965) je zdravot-
ní sestra, která založila v roce 2009 
společně se svým manželem MUDr. 
Pavlem Sieberem domácí hospic 
v Hořicích ve východních Čechách. 
Nedostatečná péče o umírající pa-
cienty v nemocnicích a snahy o uzá-
konění eutanázie v České republice 
byly spouštěcím faktorem k opuš-
tění její profese anesteziologické 
sestry. Je jednou ze školitelek me-
zinárodního projektu Vzdělávacího 
konzorcia zdravotních sester pracu-
jících s pacienty v konečné fázi živo-
ta pod záštitou mezinárodní nadace 
Bristol - Myers Squibb Foundation, 
která se zaměřuje na nerovnosti 
v péči o pacienty trpící rakovinou 
ve střední a východní Evropě. Tuto 
problematiku přednáší od roku 
2009. Snaží se o to, aby se paliativní 
péče stala nedílnou součástí zdra-
votnictví, a zároveň bojuje o inan-
cování domácí hospicové péče. 

Autorka přednášky doprovodila 
s týmem Domácího hospice Duha, 
o. p. s., v Hořicích na desítky umíra-
jících lidí. Zamýšlí se nad tím, zda je 
smrt skutečně něčím tak hrozným 
a absurdním, nebo je možné se na 
smrt připravit se stejnou pečlivostí, 
s jakou se rodiče připravují na na-
rození dítěte.

Jaké je to zůstat s umírajícími 

lidmi a mít účast na jejich namáha-
vých bojích?

Připravují se umírající lidé na 
svou smrt?

Je vůbec možné objevit v tom-
to období radost, naději a odvahu 
k novému životu?

Máme strach z toho, že budeme 
umírat sami. Všichni hledáme ně-
koho, kdo by nám pomohl důstoj-
ně zemřít. Smrt je velká ztráta, ale 
může být i velkým darem.

Hospicová péče a otázky souvi-
sející se v poslední době ve společ-
nosti stávají hodně aktuální, ne pou-
ze z hlediska zdravotního a sociální-
ho, ale i z hlediska existenciálního. 
Zkušenosti z doprovázení o tomto 
hledání jednoznačně mluví. Fyzic-
ké bolesti může lékařská věda více 
méně zdárně ztišit nebo i odstranit. 
Ale v závěrečné fázi života člověka 
často trápí řada jiných utrpení a 
bolestí, na které ani dnes tak vysoce 
rozvinutá medicína nemá lék.

Situace člověka v konečné fázi 
života prozrazuje jeho identitu, 
k čemu člověk je a jak „funguje“. 
Člověk není suverénním pánem 
svého života, je zasazen do sociál-
ních kontextů, které ho od samého 
začátku ovlivňují, ze kterých musí 
vycházet a se kterými musí ve 
svém životě počítat.

Na přednášku vás srdečně zvou 
za Domácí hospic Nablízku, z. ú., 
Pavlína Furgaláková, Kajetána 
Ternbachová, Bohumila Urbanová 
a Gabriela Skružná.
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Pozvánky

Tel.: 325 551 225
info@knihovnalysa.cz
www.knihovnalysa.cz

10. a 24. 2. 2016 od 16.30 hodin
VÁS SRDEČNĚ ZVEME NA KURZ

Jany Procházkové

Městská knihovna Lysá nad Labem

Kurzovné
včetně materiálu

50,- Kč / lekce

Husovo nám. 23

budova MěÚ

přízemí
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Pozvánky

Městská knihovna v Lysé nad Labem
Vás srdečně zve na přednášku

Kamna srdce
domova

aneb Několik zásadních 
důvodů proč si doma 

postavit sálavá 
akumulační kamna

přednáší
kamnář a přírodní stavitel

Ing. Jan Hrabec

18. 2. 2016 
od 18.00 hodin
v prostorách Městské knihovny 

Lysá nad Labem - vstup ZDARMA
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Pozvánky

Krajská hospodářská komora Střední Čechy
si Vás dovoluje pozvat na

VELETRH UČŇOVSKÝCH 
A STUDIJNÍCH OBORŮ

– ŘEMESLA 2016
18.–20. února 2016 na Výstaviš   v Lysé n. L.

Záměrem akce je představit střední školy Středočeského kraje 
z regionů Praha-východ, Nymburk, Kolín,  Mladá Boleslav, Mělník.

 
Program akce dne 18. 2. 2016 : 
10.00 hodin Slavnostní ZAHÁJENÍ Veletrhu 
 Vyhlášení soutěže v prezentaci škol 
 Představení odborné poroty a sponzorů akce
10.30 – 12.50 hodin Prezentace škol
12.50 hodin Módní přehlídka SŠOGD Lysá nad Labem

Program akce dne 19. 2. 2016 : 
09.00 - 12.30 hodin Prezentace škol
11.00 hodin Módní přehlídka SŠOGD Lysá nad Labem
12.30 hodin Vyhlášení vítězů Soutěže o nejlepší prezentaci 
 školy a Ceny veřejnos   v nejlepší prezentaci školy

Pro návštěvníky ze ZŠ je připraven bohatý program, kde si žáci ve  
stánku každé školy vyzkouší zajímavé ak  vity.  Prezentace škol na 

pódiu doplní zábavný program, který představí studen   účastnících se 
škol. Vstupné pro objednané školy zdarma, objednávky školy na email:  

sizlingova@komora.cz, tel. 702 020 489

Rodiče dě  , kteří se rozhodují o svém dalším studiu, mohou pohovořit 
se zástupci a studenty jednotlivých škol v jejich stánku  a zjis  t 

potřebné informace k správnému rozhodnu  .

Návštěvníci výstaviště si mohou odpočinout a pobavit se v 1. patře 
budovy výstaviště. Gastronomické školy Vám nabídnou výborné 

občerstvení, v nabídce budou i vynikající pekařské výrobky. Všechny 
nabízené ak  vity ve stáncích si můžete sami vyzkoušet a také se 

zúčastnit ankety veřejnos   o Cenu veřejnos   v nejlepší prezentaci školy. 
Školy s obory kadeřník, kosme  čka nabízí zkrášlení za malý poplatek. 

Těšíme se na setkání s Vámi

Krajská hospodářská komora Střední Čechy, 
kancelář úřadu : Pražská 298, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,

tel. 326 377 708, www.khkstrednicechy.cz

Klub náhradních rodin RC Routa Čelákovice

seminář
„Daně a jak na ně“

v sobotu 27. 2. 2016 
od 10.00 do 16.00 hodin

v RC Routa, Sedláčkova 107, Čelákovice
Lektor Bc. Pavlína Janáčová

Seminář je určen pěstounům, osvojitelům a všem zájemcům 
o náhradní rodinnou péči. Seminář je zdarma pro pěstouny, 

kteří uzavřeli dohodu o výkonu PP s RC Routa, cena pro 
ostatní zájemce: 1000 Kč. Pěstouni jiných organizací mohou 

požádat o úhradu organizaci, se kterou mají uzavřenu 
smlouvu o výkonu PP. Program pro předem přihlášené děti 
zajištěn. Další informace a přihlášky: Mgr. Lenka Slováková, 

tel.: 603 538 763, e-mail: slovakova.routa@seznam.cz.                                                           

2016

MODELOVÉ KOLEJIŠTĚ
Železniční stanice, Lysá nad Labem

18. – 20. 2.
21. – 24. 4. 

4. – 5. 6.
9. – 11. 9.
6. – 9. 10.

11. – 13. 11.
od 9.00 do 17.00 hodin

Kontaktní telefonní číslo: 604 578 402

Kácení a řez rizikových stromů stromolezeckou technikou. Tel.: 606 527 091
ŘÁDKOVÁ INZERCE

INZERCE
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Nový rok je v plném proudu, 
ale rádi bychom se s vámi podělili 
o to, jak jsme strávili konec roku 
starého u nás v Domově Na Zámku. 
Adventní čas a Vánoce jsou časem 
rozjímání a pro mnohé i příležitos-
tí pomoci druhým. Obrátili jsme 
se na veřejnost s prosbou pomoci 
nám splnit některá přání našich 
klientů a uspořádali 1. ročník pro-
jektu ,,Strom splněných přání“. 
Společně s klienty jsme vytvořili 
seznam toho, co by si přáli, jaký 
vánoční dárek by jim udělal ra-
dost. Sešlo se asi padesát různých 
přání a velice rozmanitých. Odezva 
veřejnosti byla úžasná. Nejen, že 
jste přinesli dárky ze seznamu, ale 
i spoustu dalších. Všechny dárky 
byly pod vánočním stromkem a na 
Štědrý den předány. Všem dárcům 
ze srdce děkujeme, udělali jste na-
šim klientům i nám radost.

Již tradičně k nám přišly s vánoč-
ním vystoupením děti z MŠ Dráček, 
Mašinka, Pampeliška, Čtyřlístek 
a ze Semic, kterým děkujeme za 
milou návštěvu. Stejně jako každý 
rok nás navštívili s dárky a přáními 
i zástupci městských úřadů obcí, ze 
kterých naši klienti pochází. 

Poslední výstava loňského roku, 
která se konala v archivu, v bu-
dově bývalého augustiniánského 
kláštera, měla název ,,Předvánoční 
zastavení“. Navštívili jsme ji v úterý 
3. prosince a bylo tam k vidění vše, 
co k Vánocům patří – adventní věn-
ce, vánoční svíčky, perníčky, svíčky 
z včelího vosku a mnoho dalších 
dekorací. Ani jsme nevynechali 
vánoční trhy na lyském výstaviš-
ti, na kterých si naši klienti mohli 
nakoupit dárky nebo jen tak něco 
pro radost. Samozřejmě, že i letos 
k nám přišel Mikuláš s čerty a 
andělem a každému něco nadě-
lil. Zámkem se prohnali v pátek 
4. prosince a hned druhý den jsme 
měli další návštěvu, hudební sou-
bor „Poděbradských tamburašů“, 
kteří u nás vystoupili s nezvyklými 
hudebními nástroji – tamburami. 
Tambura, která je tradičním bal-
kánským hudebním nástrojem, se 
vyráběla vydlabáním z jednoho 
kusu javorového dřeva a prošla 
svým vývojem. Musíme se pochlu-
bit, že jeden z našich klientů byl 
před mnoha a mnoha lety také jed-
ním z tamburašů. Moc děkujeme 
za krásné vystoupení. Ve čtvrtek 
7. prosince byla v městské knihov-

Zámecké novinky
ně zahájena vánoční prodejní 
výstava výrobků klientů našeho 
domova, na které jsme předvedli, 
co všechno dovedou šikovné ruce 
našich seniorů. Kdo si zakoupil 
nějaký výrobek, přispěl na zakou-
pení materiálu pro naši ergodílnu. 
Děkujeme.

Do areálu skanzenu v Přeřově  
nad Labem je každoročně umístě-
na největší a nejrozsáhlejší vánoční 
výstava ,,Lidové Vánoce v Polabí“. 
V interiérech všech chalup jsou 
scény ze života našich předků, 
předvádějící starobylé zvyky a oby-
čeje v čase adventu a v období od 
vánočních svátků až do Tří králů. 
Každý rok na ni rádi jezdíme. 

V pátek 11. 12. 2015 se zaplnil 
sál na 1. patře jak našimi klienty, 
tak návštěvníky z řad veřejnosti. Již 
tradičně se konalo „Zimní setkání 
aneb úcta k historické kráse“. Kaž-
doročně se tak společně scházíme 
s „povídáním“, co se vše během 
roku podařilo v oblasti obnovy 
kulturních památek v Lysé nad 
Labem. Mgr. Eva Zápalková z Ná-
rodního památkového ústavu si 
připravila spoustu informací k pro-
jektům „Rekonstrukce klášterních 
teras“, ležících v bezprostřední blíz-
kosti areálu našeho domova a také 
k projektu „Rekonstrukce Muzea 
B. Hrozného“. Dozvěděli jsme se 
zajímavosti prostřednictvím foto-
gra ií a odborného výkladu. Pak 
následoval kytarový koncert hu-
debního pedagoga, skladatele a au-
tora několika aranžmá jak v České 
republice, tak i v zahraničí, pana 
Lukáše Sommera. Celý večer jsme 
zakončili přátelským posezením 
v naší zámecké kavárně i s předvá-
nočním občerstvením.

V pondělí 14. prosince jsme se 
sešli s našimi klienty na téma ,,Li-
dové vánoční tradice“. Vyráběli 
jsme různé vánoční dekorace, ať už 
z chvojí nebo papíru, tak i pečené, 
zdobené ovocem, tzv. vrkoče. Celý 
zámek byl krásně vánočně vyzdo-
ben a provoněn. K tomu přispělo 
i pečení vánočního cukroví, kte-
ré jsme si zkusili vyrobit v pátek 
18. prosince a stále nám to jde pěk-
ně od ruky. V sobotu 19. prosince 
k nám skauti přinesli „Betlémské 
světlo“ – symbol přátelství, klidu a 
míru. Čtvrtou neděli adventní jsme 
se zúčastnili Vánočního koncertu 
Hasičské dechové hudby Lysá nad 
Labem, který se konal na lyském 

výstavišti. Hudebníci z Hasičské 
dechové hudby Lysá nad Labem 
nám ještě, tak jako každý rok, při-
šli na Štědrý večer zahrát koledy 
u rozsvíceného stromečku. Děkuje-
me za přízeň a těšíme, že zase mezi 
nás přijdou.

Štědrý den na zámku plynul klid-
ně ve sváteční atmosféře, střídaly 
se návštěvy těch nejbližších našich 
klientů, Ježíšek rozdal všechny dár-
ky a všichni jsme k sobě měli tak 
nějak blíž a přáli jsme si, aby nám 
to vydrželo po celý rok.

Zámecké novinky

pokračování na str. 13
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Zámecké novinky / Školství

Týden od Štědrého dne utekl 
jako voda, byl tu Silvestr a s ním 
oslava konce roku. Se starým ro-
kem jsme se rozloučili hezky zve-
sela, tentokrát „Zámeckým cirku-
sem“, opět v podání zaměstnanců 
domova. Celé cirkusové předsta-
vení zahájil principál „šiditel“, 
který vyskočil z uzavřené krabi-
ce, a po krátkém uvedení mohlo 
vše začít. V pomyslné manéži 
se vystřídalo prasátko Gustav, 
které bylo vycvičeno v jízdě na 
koloběžce, následovala provazo-
chodkyně Esmeralda, opice Judy, 
která vzpírala činky a žonglova-
la. Dalším číslem byla drezura 
lva George, který dokonce zvládl 
proskakovat kruhem – z bezpeč-
nostních důvodů ne hořícím. Věd-
ma Kasandra věštila z křišťálové 

koule, své umění nám předvedla 
i hadí žena Mia a všechna vystou-
pení provázeli klauni Bambule a 
Pepíno, který ještě hrál i k tanci 
mezi jednotlivými čísly. Na zá-
věr vystoupení všichni společně 
předvedli, jak umí roztočit talíře 
na bambusové tyči. O legraci ne-
byla nouze a hodně jsme se na-
smáli. Silvestrovské dopoledne 
jsme zakončili slavnostním pří-
pitkem a přáním pevného zdraví 
v roce 2016. Akcí bylo opravdu 
hodně a jsme moc rádi, že k nám 
má široká veřejnost tak blízko. 
Velice si toho vážíme. Dodatečně 
vám všem přejeme do nového 
roku vše nejlepší a budeme rádi, 
když nám zachováte přízeň.

Ludmila Hlatká, fyzioterapeut
Mgr. Jiří Hendrich, ředitel

Domova Na Zámku Lysá n. L.

Domov Na Zámku Lysá nad Labem, příspěvková organizace
(domov pro seniory) 

hledá nové zaměstnance na pracovní pozice:

Všeobecná sestra
Fyzioterapeut/ka

• Termín nástupu - dle dohody
• Plat v souladu s NV č. 564/2006 Sb., ve znění 
 pozdějších předpisů
• Více informací na www.domovnazamku.cz
• V případě zájmu zasílejte, prosím, vaše CV 
 na e-mail: reditel@dnz-lysa.cz nebo volejte 602 154 221.

Těšíme se na vás.

pokračování ze str. 12

Den otevřených dveří 
19. ledna otevřela naše škola dve-

ře rodičům a veřejnosti. Mezi 7.45 
a 11.25 hodin jste se mohli přijít po-
dívat přímo do výuky, prohlédnout 
si výzdobu školy výtvarnými prace-
mi a panely z výstavy oslav 40. výro-
čí založení školy, navštívit prostory 
nových pracoven inancovaných 
z grantů, prolistovat kroniky školy 
i absolventské práce 9. ročníků nebo 
nahlédnout do školní družiny. Toto 
„školní“ dopoledne bylo možné za-
končit obědem ve Scolarestu. Dou-
fáme, že se návštěvníkům u nás ve 
škole líbilo a budou se k nám chtít 
opět vrátit. Všem organizátorům 
z řad pedagogů a školního parla-
mentu děkujeme.

Slavnostní otevření vestavby 
pavilonu D

V rámci Dne otevřených dve-
ří rovněž proběhlo Slavnostní 
otevření vestavby v pavilonu D. 
Jedná se o nově zrekonstruované 
prostory sníženého přízemí, kde 
byly dříve dílny, sklady a byt škol-
níka. Pro děti tak ve škole přibyly 
čtyři nové třídy a knihovna. Po-
drobněji v příštím vydání Listů.

Projekt “Čtenářské dílny”
Úspěšně jsme dokončili pro-

jekt na podporu rozvoje čtenář-
ské gramotnosti “Čtenářské díl-
ny”. Zpracování a vyhodnocení 
evaluačních dotazníků a moni-
torovacích zpráv bylo poslední 

Aktuálně ze ZŠ J. A. Komenského

fází tohoto projektu. Z výsledků 
provedených šetření vyplynula 
všeobecná spokojenost se zkou-
šenou metodou práce v hodinách 
literární výchovy na I. i II. stupni, 
a to u žáků i u pedagogů. 

Prvňáčci u nás
Na přelomu prosince a ledna 

proběhla v prvních třídách jedna 
z nejdůležitějších událostí – Pisál-
kův svátek. Je to okamžik, kdy se 
děti poprvé  seznámí s perem jako 
školní pomůckou. Plní různé úko-
ly zadané skřítkem Pisálkem, aby 
získaly možnost používat své první 
pero. Od tohoto dne začínají psát 
perem. Vyvrcholením prvního po-
loletí je slavnostní předání prvního 
vysvědčení na Městském úřadě a 
začátek projektu Prvňáček v Měst-
ské knihovně v Lysé nad Labem.

Přípravy na příchod nových 
prvňáčků

V předešlých měsících proběhly 
vzájemné návštěvy našich prv-
ňáčků a předškoláků z místních a 
spádových mateřských škol. Mě-
síc leden probíhal především ve 
znamení příprav na příchod před-

školáků do prvních tříd. 5. ledna 
se konala v Parníčku beseda o vý-
ukových metodách na základních 
školách v Lysé nad Labem, kde se 
mohli rodiče budoucích prvňáčků 
seznámit s analyticko-syntetickou 
a genetickou metodou čtení, sfu-
matem a výukovou metodou ma-
tematiky prof. Hejného. O týden 
později proběhlo setkání s rodiči 
předškoláků. Na tomto setkání byli 
rodiče ředitelkami škol informová-
ni o možnostech přípravy dětí na 
školní docházku, o školních vzdě-
lávacích programech, o zápisu do 
prvních tříd (probíhá 2. a 3. února), 
odkladu povinné školní docházky a 
o mnoha dalších důležitých věcech 
spojených s nástupem do školy.

 
Volejbal na ZŠ J. A. Komenského

Jako každý rok se konalo před 
Vánoci několik volejbalových 
utkání. Volejbal patří na naší škole 
k preferovaným sportům a naši 
žáci pravidelně dosahují význam-
ných úspěchů v okresních i kraj-
ských soutěžích. V rámci Vánoč-
ního jarmarku se hrálo utkání 
stávajících deváťáků a bývalých 
žáků naší školy. Zvítězili deváťáci 
s pomocí svého tělocvikáře F. Haj-
ného. Další příležitostí k poměření 
sil ve volejbale byl vánočním tur-
naj, ve kterém zvítězila třída 9. B.

Exkurze, soutěže a kulturní akce
Žáci I. stupně pravidelně vyráží 

za kulturou do pražského Divadla 

Gong. Třídy 5. A, C a 3. B například 
v loňském roce navštívily inscenaci 
klasického příběhu Záhada hlavo-
lamu a v únoru se vydají na další 
pokračování Stínadla se bouří. 

Koncem ledna a v průběhu 
února se bude konat mnoho vě-
domostních soutěží, zejména 
školních a okresních kol olym-
piád z nejrůznějších předmětů 
(biologická, chemická, olympiá-
da v českém jazyce, konverzační 
soutěž v anglickém jazyce a Py-
thagoriáda pro 5. ročník). Přeje-
me našim žákům mnoho štěstí!

Nezahálí ani školní družina 
a klub. Pro děti je naplánována 
spousta zajímavých akcí, napří-
klad zimní zápolení, stavby ze 
sněhu, kouzelnické představení 
Navaro, výroba krmítek nebo be-
seda se zdravotnicí.

Žáci školy jsou rovněž ve spo-
jení s chlapcem z Indie, Niteshem 
Nikem, kterého naše škola pod-
poruje ve studiu prostřednictvím 
projektu Adopce na dálku. Děti si 
s ním dopisují, posílají mu fotky a 
obrázky a procvičují si tak komu-
nikaci v anglickém jazyce.

Mgr. Tereza Říhová
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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

Obchodní akademie,
Lysá nad Labem,
Komenského 1534

www.oalysa.cz
oalysa@oalysa.cz

Studenti 
3. ročníku 
jako kaž-
d o r o č n ě 

absolvovali v předvánočním týd-
nu třídenní ekonomický pro-
jekt. Cílem je zvýšit inanční 
gramotnost studentů řešením 
praktických úloh. 

Studenti pracovali ve sku-
pinách, o jejichž složení bylo 
rozhodnuto losováním. Každá 
skupina představovala iktivní 
irmu, pro kterou si vytvořila ná-

zev a logo. V průběhu projektu 
musela vyřešit dvě úlohy. 

V první úloze měly týmy naplá-
novat zahraniční lyžařský zájezd 
pro studenty obchodní akademie. 
Kromě volby lokality se musely 
postarat i o dopravu, ubytování, 
stravování a program na volný den. 

Ekonomický projekt v Obchodní akademii Lysá nad Labem

Nedílnou součástí bylo stanovení 
ceny zájezdu.

Druhým úkolem bylo najít sa-
mostatné bydlení pro absolventa 
obchodní akademie, který pracuje 
v Praze. Studenti porovnávali vý-
hodnost pronájmu s koupí nemo-

vitosti. Nejtěžším úkolem bylo najít 
takové bydlení, aby si ho absolvent 
mohl po posouzení své inanční si-
tuace dovolit.

Poslední den projektu každá 
irma prezentovala výsledky své 

práce před odbornou porotou. 

Ta vyhodnotila věcnou správnost 
řešení, nápaditost, prezentaci a 
také schopnost svoji práci obhájit. 
V letošním roce přijala pozvání 
do poroty paní Petra Stříbrná, 
poradce senior České spořitel-
ny, a. s. Dalšími členy poroty byli 
učitelé školy. 

Nejlepší irma obdržela věcnou 
odměnu. Porota jako vítěze ur-
čila irmu SKP, a. s., jejímiž členy 
byli Vendula  Attelová, Monika 
Kopuncová, Patrícia Petríková, 
David Sluka a Hana Studená. 
Pochvalu si ale zaslouží všichni 
studenti. Pracovali s takovým 
zaujetím, že přestali vnímat i zvo-
nění na přestávky. To je pro mne 
jako autorku projektu největší 
odměnou. 

Ing. Věra Rampová
učitelka odborných předmětů

V čase oče-
kávání nejkrás-
nějších svátků 
v roce si část 
dětí ze školní 

družiny užila nezapomenutelnou 
adventní plavbu vánoční Prahou. 
Za poslechu koled a výkladu paní 
průvodkyně si děti pochutnaly na 
vánočním cukroví a čaji. Na roz-
loučenou obdrželo každé z dětí 
malý dárek.

Pro další skupinu dětí jsme 
připravily zájezd do Líbeznic na 
Kouzelné Vánoce s Pavlem Kožíš-
kem „Já nejsem Ježíšek, ale Ko-
žíšek“. Děti zhlédly představení 

Kouzelné Vánoce ve školní družině J. A. Komenského
plné úžasných kouzel a legrace. 
Na závěr se měly možnost s P. Ko-
žíškem vyfotit a zúčastnit se jeho 
autogramiády, kde obdržely po-
depsanou fotogra ii s věnováním.

Posledním vánočním výletem 
byla návštěva muzea v Podě-
bradech, kde se děti seznámily 
s vánočními zvyky a tradicemi. 
Následně si každé z dětí vyrobilo 
vlastní loutku do betléma.

Věříme, že jsme dětem letošní če-
kání na Vánoce naší bohatou nabíd-
kou zpříjemnily, a společně se těšíme 
na další plánované akce se skupinou 
NAVARO a Divadlem show.

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

ŠUMAVA 2016
v tábořiš   Radešov u Rejštejna v turnusech 
– I. běh od 2. 7. do 16. 7. 2016 – 15 dnů a 

II. běh od 16.7. do 30.7.2016 – 15 dnů 
v jednotné ceně poukazu 3950 Kč 

vč. dopravy a pojištění. 
Rekreace  rodičů s dětmi a ostatní v termínu 

31. 7. až 12. 8. 2016 v ceně pronájmu stanu 150 Kč/noc.

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

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

Bližší informace vč.fotogalerie najdete na stránkách 
www.dltsumava.cz
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Zápis dětí do mateřských škol od školního roku 2016–2017

Každoročně, zpravidla v tuto 
dobu, seznamujeme zákonné zá-
stupce dětí s organizací zápisu a 
kritérii pro přijímání dětí k před-
školnímu vzdělávání. 

Zápisový proces, tzv. správní ří-
zení (řídí se zákonem č. 500/2004 
Sb., správní řád), lze zjednoduše-
ně rozčlenit do třech etap (podání 
žádosti, nahlížení do spisu, vydání 
rozhodnutí). Před vlastním zahá-
jením správního řízení organizují 
mateřské školy v Lysé nad Labem 
ještě informační schůzky nebo 
dny otevřených dveří. Uvedený 
přehled by měl zájemcům po-
skytnout důležitá data a základní 
informace (další informace o ma-
teřských školách je možné vyhle-
dat na webových stránkách nebo 
nástěnkách jednotlivých MŠ).

Dny otevřených dveří 
v jednotlivých MŠ:
(poskytnutí informací o škole, 
vydání žádostí, prohlídka MŠ)
MŠ Mašinka 
14. 3. 2016 od 15 hodin 
(forma informační schůzky) 
MŠ Dráček 
15. 3. 2016 od 15 do 16.15 hodin 
(forma otevřených dveří)
MŠ Čtyřlístek 
16. 3. 2016 od 15 do 16.15 hodin 
(forma otevřených dveří)
MŠ Pampeliška 
17. 3. 2016 od 15 do 16.15 hodin 
(forma otevřených dveří)

Předávání žádostí k rukám 
ředitelek všech MŠ v Lysé n. L.
(rodiče zváží, kolik žádostí podají 
– do kterých mateřských škol)
V úterý 5. 4. 2016 od 7.00 do 
12.00 hodin, ve středu 6. 4. 2016 
od 13.00 do 18.00 hodin, místo: 
Hasičská zbrojnice – kulturní 
místnost, Pivovarská 1518, Lysá 
nad Labem.

Nahlížení do správního spisu 
v jednotlivých MŠ: 
(žadatel má možnost nahlédnout 
do správního spisu založeného 
na základě podané žádosti)
MŠ Čtyřlístek + MŠ Dráček 
14. 4. 2016 od 8 do 12 hodin
MŠ Mašinka + MŠ Pampeliška 
14. 4. 2016 od 10 do 12 hodin

Předávání rozhodnutí do 
vlastních rukou zákonných 
zástupců:
(rodiče zváží, kterou mateřskou 
školu upřednostní – pro případ 
přijetí do více MŠ)
Ve středu 27. 4. 2016 od 12.00 
do 18.00 hodin, místo: Hasičská 
zbrojnice – kulturní místnost, 
Pivovarská 1518, Lysá n. L.

Závazná kritéria pro přijímání 
dětí (jednotná pro všechny 
mateřské školy v Lysé n. L.):

1. K předškolnímu vzdělává-
ní se přednostně přijímají děti 
jeden rok před nástupem školní 
docházky nebo s odkladem škol-
ní docházky v posledním roce 
před zahájením povinné školní 
docházky.

2. K předškolnímu vzdělávání 
se přijímají děti s trvalým bydli-
štěm v Lysé nad Labem od nej-
staršího po nejmladší, zpravidla 
do dovršeného třetího roku mi-
nimálně v den zahájení školního 
roku, pro který by mělo být do 
mateřské školy přijato. Ke dni 
přijímacího řízení musí být dítě 
schopno plnit školní vzdělávací 
program a samostatně zvládat 
úkony sebeobsluhy.

3. K předškolnímu vzdělávání 
může ředitelka školy přijmout 
dítě na základě zhodnocení kri-
téria zvláštního zřetele, např. 
sourozence. Ke dni přijímacího 
řízení musí být dítě schopno pl-

nit školní vzdělávací program 
a samostatně zvládat úkony 
sebeobsluhy.

4. K předškolnímu vzdělávání 
se přijímají děti i s jiným trvalým 
bydlištěm než v Lysé nad Labem 
od nejstaršího po nejmladší, 
zpravidla do dovršeného třetího 
roku minimálně v den zahájení 
školního roku, pro který by mělo 
být do MŠ přijato – zohledněny 
budou děti s trvalým bydlištěm 
ve Staré Lysé a Jiřicích. Ke dni 
přijímacího řízení musí být dítě 
schopno plnit školní vzdělávací 
program a samostatně zvládat 
úkony sebeobsluhy.

Závazný postup (jednotný pro 
všechny MŠ v Lysé n. L.):

Ředitelky konkrétních mateř-
ských škol převezmou žádosti 
o přijetí k předškolnímu vzdě-
lávání a vyhodnotí je dle kritérií 
– trvalého bydliště a věku dítěte 
(nezohledňuje se zaměstnanost 
zákonných zástupců dítěte). Žá-
dost musí obsahovat vyjádření 
pediatra k nástupu dítěte k před-
školnímu vzdělávání (vždy origi-
nál vyjádření pediatra – nelze ko-
pírovat). K žádosti jsou zákonní 
zástupci dítěte povinni předložit 
doklad o trvalém bydlišti dítě-

te, tím je výpis z evidence oby-
vatel (pro více žádostí postačí 
1 originál a potřebný počet 
zhotovených kopií).

Výsledky budou zveřejněny: 
Hasičská zbrojnice – kulturní 
místnost, Pivovarská 1518, Lysá 
n. L. během předávání rozhodnu-
tí do vlastních rukou zákonných 
zástupců (viz uvedená data a čas) 
a dále je ředitelky zveřejní ve 
škole způsobem obvyklým. 

Na zákonném zástupci dítěte 
je, aby vybral předškolní zaříze-
ní pro dítě a též zvážil počet po-
dávaných žádostí o přijetí dítěte 
k předškolnímu vzdělávání. 

V současné době je v lyských 
mateřských školách 378 míst. 
Předpokládáme, že pro nástup 
od školního roku 2016–2017 se 
uvolní nejméně tolik míst jako 
v předchozím roce. Tento počet 
by měl dostatečně pokrýt po-
ptávku po místech v předškol-
ních zařízeních pro děti ve věku 
zpravidla od dovršeného třetího 
roku minimálně v den zahájení 
školního roku, pro který by mělo 
být dítě do MŠ přijato.

ředitelky mateřských škol 
v Lysé nad Labem

MŠ Čtyřlístek
Brandlova 1590

289 22  Lysá nad Labem
tel.: 325 551 164

www.ms-ctyrlistek.cz

MŠ Dráček
Mírová 430

289 22  Lysá nad Labem – Litol
tel.: 325 561 079

www.msdracek.cz

MŠ Mašinka
Sídliště 1512, 1516

289 22  Lysá nad Labem
tel.: 325 551 421

www.ms-masinka.cz

MŠ Pampeliška
Sídliště 1464/45 

289 22  Lysá nad Labem
tel.: 325 551 423 

www.mspampeliskalysanl.cz

ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem, 
nám. B. Hrozného 12, 
www.zsbhrozneho.cz, 
přijme na plný úvazek 

KVALIFIKOVANÉHO PEDAGOGA I. STUPNĚ 
od šk. roku 2016/2017 a 
KVALIFIKOVANÉHO PEDAGOGA II. STUPNĚ 
(Čj, Nj, D, Ov, Hv) od dubna 2016. 

Kontakt: PaedDr. I. Jarešová, 
tel. 601 367 903, reditel@zsbhrozneho.cz
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Veletrh učňovských a studijních 
oborů – Řemesla 2016

K r a j s k á 
h o s p o d á ř -
ská komora 
Střední Če-
chy si Vás 
d o v o l u j e 

pozvat na „Veletrh učňovských 
a studijních oborů – ŘEMESLA 
2016“, který se koná ve dnech 
18.–20. 2. 2016  na Výstavišti
 v Lysé nad Labem. Jako v před-
chozích ročnících je pro účastní-
ky veletrhu připraveno zajímavé 
soutěžní klání a pro návštěvníky 
velice pestrý program, který za-
jistí prezentující se střední školy. 
Kromě prezentace ve stáncích se 
školy zúčastní soutěže o nejlepší 
prezentaci školy, kterou pro ně 
KHK Střední Čechy připravila. Pro 
tuto soutěž si každá škola připraví 
krátkou prezentaci, kterou před-
staví na pódiu student školy. 

Kromě hlavní aktivity budou 
mít střední školy možnost při-
lákat pozornost návštěvníků 
dalšími způsoby. Každá škola 
bude mít k dispozici svůj stánek, 
kde představí žákům ZŠ, jejich 
rodičům a dalším návštěvníkům 
akce obory, které nabízí. Gastrono-
mické školy si připraví ochutnávky 
svých výrobků, v dalších stáncích 

se budou mít návštěvníci možnost 
zkrášlit či ostříhat, popř. vyrobit 
si drobný dárek. Program nabízí 
také seznámení žáků ZŠ, SŠ a jejich 
rodičů s nabídkou některých i-
rem z okolí, které chtějí motivovat 
žáky k výběru studijního oboru 
a mohou nabídnout absolventům 
práci v jejich irmě. Prezentace 
škol budou doplněny zajíma-
vým doprovodným programem, 
vrcholem programu bude jako 
každý rok módní přehlídka 
SŠ oděvního a gra ického designu 
Lysá nad Labem. 

Zahájení akce dne 18. 2. 2016 
v 10.00 hodin, dne 19. 2. 2016 
v 09.00 hodin.

 Tímto veletrhem chce Krajská 
hospodářská komora Střední Če-
chy pomoci žákům ZŠ a jejich ro-
dičům získat lepší přehled o stu-
dijních oborech a návštěvníkům 
výstaviště nabídnout seznámení 
se středními školami ve středních 
Čechách a okolí. 

Další informace na: www.
khkstrednicechy.cz, Vladislava 
Šizlingová, tel. +420 702 020 489,
sizlingova@komora.cz.

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, do ZUŠ či 
do herny RC Parníček
Cena za převod 15 Kč

ŠKOLIČKA
pro děti od 2 let

Nabízíme půldenní 
i celodenní docházku

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

uvolnilo se místo.

10.2.2016 od 15.30 do 17.30
BEZPLATNÁ PRÁVNÍ 

PORADNA
na otázky bude odpovídat advokát

JE NUTNÉ SE OBJEDNAT

9.2.2016 od 18.30 hodin
TVOŘENÍ PRO DOSPĚLÉ 
A NÁCTILETÉ: VÝROBA 
TECHNIKOU QUILLING

9.2.2016 od 9.30 do 10.30
Interaktivní seminář:

LÁTKOVÉ PLENY OD 
NAROZENÍ PO NOČNÍK

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 

UKÁZKOVÉ HODINY:
• taneční školička – 3.2. od 16.00 hodin
• cvičení dětí s Evčou – 4.2. od 9.30 a 16.30 hodin
JE NUTNÉ SI MÍSTO ZAMLUVIT!

Interaktivní kurz je zaměřen na aromaterapii pro děti, rodinu a domov, dozvíte se:
• historii a charakter aromaterapie
• co jsou éterické oleje, z čeho a jakým způsobem se získávají
• použití a aplikace éterických olejů (inhalace, rozprašovače, koupele, obklady, vykuřovadla, masti, kosmetika…)
 vše s praktickými ukázkami
• kvalita éterických olejů; kontraindikace
• podrobné seznámení se s účinky 30 éterických olejů, které budete zkoumat čichem
• seznámení se základní řadou rostlinných olejů, které jsou důležitou součástí aromaterapie, včetně možnosti 
 ochutnat, ohmatat i očichat charakter olejů
• vytvoření vlastních preparátů – každý si vytvoří svůj krém a svůj olej podle konkrétních obtíží či jen pro radost a pohodu
• praktická ukázka holistické aromamasáže

Rodinné centrum Parníček ve spolupráci s Asociací českých aromaterapeutů pořádají

DVOUDENNÍ KURZ AROMATERAPIE
pod vedením lektorky Ing. Vendulky Riedlové, odborné aromaterapeutky 

a členky Asociace českých aromaterapeutů v RC Parníček (Jedličkova 1398, Lysá n/L)

sobota 20. 2. až neděle 21. 2. 2016 (sobota 9.00–19.00, neděle 9.00–16.00)
cena kurzu 1450,- Kč za osobu

(min. počet účastníků 7, max. počet účastníků 15)
 Kurz musí být zaplacen do 12. 2. 2016

Po absolvování kurzu získá účastník certifi kát o absolvování kurzu. V ceně je zahrnuté drobné občerstvení.
Kontakt pro přihlášení: Rodinné centrum Parníček, Jedličkova 1398/9, Lysá n/L, tel. 775 685 501, e-mail: info@rcparnicek.cz

Školství
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Měsíc leden pro nás vždy zna-
mená noblesní čas, plný pleso-
vého víření. Navštěvovali jsme 
plesy hasičů, sportovců, mysliv-
ců a jiných pořadatelů, vyhrávali 
v tombolách a vraceli se domů 
nad ránem, se zpěvem na rtech. 
Dnes na to vzpomínáme s nos-
talgií a těšíme se, že si takovéto 
aktivní prožitky připomeneme 
alespoň v naší Kavárničce dříve 
narozených.

Vraťme se ale ještě na konec 
roku minulého a začátek nové-
ho. Po prosincové uzávěrce led-
nových Listů jsme v Křesle pro 
hosta přivítali zastupitele našeho 
města – pana Jana Buriana. Ve-
lice hezky a poutavě pohovořil 
o svých prioritách, které jej ved-
ly do komunálních voleb 2014. 
Neopomněl ani práci pro senio-
ry, která nás vždy zajímá nejvíc. 
Pohotově odpovídal na vznese-
né dotazy. Jenom o jednom nás 
nemohl podrobně informovat 
– o stávajícím dění na radnici, 
které asi nebude tak hned vyře-
šeno. Jeho vystoupení bylo od-
měněno potleskem a naše dámy 
jej vyzvaly k tanečku.

Po vystoupení hosta nás če-

Kavárnička v novém roce
kala milá povinnost – společně 
pogratulovat paní Jarmilce Bene-
šové k narozeninám, které slavila 
17. prosince. Povedlo se nám 
sestavit hezké přáníčko, i s její-
mi fotogra iemi a veršovanými 
úslovími. Každý z Kavárničky jí 
osobně popřál a stisknul pravici. 
Nu a naši svižní pánové ji vyzvali 
k tanci a obtančili s ní celý parket.

Po Novém roce jsme se sešli 
hned první pondělí v lednu. Plni 
dojmů z prožitých svátků vánoč-
ních a setkání s milovanými ro-
dinnými příslušníky. Měli jsme si 
toho hodně co povídat, jaké jsme 
našli dárečky pod stromečkem 
a jakou radost jsme způsobili 
dárky svými. Pak se rozpoutala 
veselá silvestrovská nálada se 
zpěvy a tanci. V Křesle pro hosta 
jsme tentokrát nikoho nepřivíta-
li. Zato jsme připravili společnou 
gratulaci našim milým a aktivním 
jubilantkám – paní Jiřince Urbán-
kové a Vlaďce Petráčkové. Popřál 
jim každý z nás a po společném 
fotografování byly oslavenkyně 
vyzvány k tanci prakticky všemi 
přítomnými pány.

O přestávce jsme diskutovali, 
jak budeme Kavárničku rozvíjet 

Přání p. Benešové

Kavárnička s jubilantkami

v roce 2016. Velice se nám za-
líbila veřejná gratulace přítom-
ným jubilantkám, a tak by tomu 
mohlo být i nadále. Každý měsíc 
budeme mít nejméně 2–3 jubi-
lanty, těm popřejeme a zatančí-
me si s nimi. A budeme taky více 

diskutovat o prožitých svátcích, 
tradicích, výročích, co bude za-
jímat prakticky všechny z nás. 
Křeslo pro hosta však zcela ne-
osiří – občas si pozveme úspěšné 
a oblíbené spoluobyvatele města 
(básníky, malíře a jiné význam-
né osobnosti) – aby nás potěšili 
a dali námět k našemu aktivnímu 
a šťastnému stárnutí.

A jinak jako vždy na závěr – už 
moc se těšíme na příští setkání 
v naší oblíbené Kavárničce v re-
stauraci U Bílé labutě. Je to úžas-
né místo a příležitost k setkávání 
seniorů z Lysé nad Labem i okolí. 
Termíny uvádí kulturní kalendář.

 MVDr. Jan Kořínek

T a k é 
v letošním 
roce pro-
běhla v Ly-
sé nad La-
bem, Milo-
vicích a Ko-
stomlatech 
nad Labem 

Tříkrálová sbírka. 
Označené a zapečetěné poklad-

ničky byly protokolárně otevřeny 
na MěÚ Lysá nad Labem, pod do-
hledem Ing. Ivany Polenové – ve-
doucí inančního odboru. 

Celkem bylo vybráno 
48 923 Kč

Doprovodnou akcí v Lysé nad 
Labem byl ŽIVÝ BETLÉM a ZPÍ-
VÁNÍ POD VÁNOČNÍM STROMEM 
v kostele sv. Jana Křtitele. Moc dě-
kuji dětem, paní učitelce Mikuš-
kové a paní učitelce Erbenové za 
krásné vánoční zpívání. Poděková-
ní patří všem, kteří s dětmi před-
stavovali Svatou rodinu, koledníky, 

Tříkrálová sbírka  2016 tři krále a všem, kteří pomáhali při 
rozdávání svařeného vína a čaje.  

Vám všem, kteří jste přišli na 
vánoční potkávání a přispěli do 
kasiček, jménem pořadatelů moc 
a moc děkuji. Také děkuji farníkům, 
kteří se zasloužili v nemalé míře 
o zdárný průběh sbírky svými pe-
něžitými dary. Děkuji otci Pavlovi 
za podporu akcí farní charity.  

V Milovicích se konal již tradiční 
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT, za jehož 
organizaci děkuji paní Janě Hrdlič-
kové. Dvě skupinky koledníků ko-
ledovaly ve městě. Zde bylo vybrá-
no 7 874 Kč. Městu Milovice děkuji 
za inanční podporu.  

V Kostomlatech nad Labem se za 
pomoci Ing. M. Zajanové a inanční 
podpory obce konal TŘÍKRÁLO-
VÝ KONCERT. Zde bylo vybráno
5 596 Kč.

Na těchto akcích se podílí mno-
ho dobrovolníků a já jim tímto, za 
všechny potřebné, moc DĚKUJI.

Děkuji tímto všem lidem dobré 
vůle za přispění na tuto sbírku. 

 Jaroslava Labutová
Farní charita v Lysé n. L.
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Známe pořadí inalistů 5. roč-
níku ankety Dobrovolní hasiči 
roku. Ve středu 9. 12. 2015 pro-
běhlo jejich slavnostní vyhláše-
ní v brněnské Laser Show Hall. 
Oceněno bylo patnáct jednotek 
a patnáct sborů dobrovolných 
hasičů, jež si převzaly šeky 
v celkové hodnotě 1 250 tis. Kč, 
30 profesionálních vysílaček Hy-
tera, 5 zásahových tabletů GINA 
a další věcné ceny. Finalisté 
s největším počtem hlasů si na-
víc odvezli skleněnou hasičskou 
helmu, vyrobenou tradičně ve 
sklárnách Nižbor. Cílem anke-
ty Dobrovolní hasiči roku je 
pozvednout veřejné povědomí 
a prestiž dobrovolných hasičů 
a ocenit ty, kteří v průběhu 
12 kalendářních měsíců provedli 
reálné zásahy co nejprofesionál-
něji nebo vyvíjeli mimořádné 
aktivity v oblasti prevence.

V kategorii sever a střed Čech 
se na 1. místě umístila Jednot-
ka sboru dobrovolných hasičů 
Lysá nad Labem. 

Vítěze vybírala veřejnost z 50 
jednotek a sborů nominovaných 
odbornou porotou. Nominace 
byla možná pouze po splnění ná-
ročných kritérií. Průběh večera byl 
důstojným poděkováním nejen 
dobrovolným hasičům a jejich ro-
dinám, ale také partnerům ankety, 
kteří jsou pro pořádání takového 
projektu nepostradatelní. Ceny 
v celkové hodnotě převyšující 
1,6 milionu Kč předali dále zá-
stupci hlavních partnerů ankety, 
společnosti NET4GAS, Lesy České 
republiky, ČEPS, a partnerů anke-
ty, společnosti Česká pošta, ČEZ, 
DCom, Gina Software, ZPMV ČR, 
Brnocar, Vítkovice Tours a Znovín 
Znojmo. Hlavním partnerem po-
řadu byla společnost Ford Motor 

Company. Při předávání nechyběl 
ani patron ankety Ondřej Vetchý 
nebo předseda Asociace krajů ČR 
Michal Hašek.

Oceněni byli i hlasující z řad 
veřejnosti, kterých bylo letos re-
kordních 40 tisíc. Vylosovaní vý-
herci získali týdenní pobyt pro dvě 

osoby s polopenzí na Makarské 
riviéře v Chorvatsku. Podrobné 
výsledky najdete na www.adhr.cz.
Záznam večera bude uveřejněn 
i na webových stránkách po ledno-
vém odvysílání televizního pořadu. 
Termín vysílání bude upřesněn.

Jiří Zima, SDH Lysá n. L.

Dobrovolní hasiči roku 2015 jsou z Lysé nad Labem

 Jednotka sboru dobrovolných 
hasičů Lysá nad Labem vyjela 
v roce 2015 celkem ke 155 udá-
lostem.

K událostem vyjížděla na vy-
žádání Krajského operačního 
a informačního střediska HZS 
Středočeského kraje v Kladně. 
Ať už se jednalo o požár, do-
pravní nehodu, záchranu osob 
a zvířat, únik nebezpečných lá-
tek nebo technickou pomoc.

Oproti roku 2013, kdy bylo 
evidováno u našeho sboru 86 
událostí, roku 2014, kdy bylo 
evidováno 104 událostí, je to 
značný nárůst. 

V roce 2015 vyjela jednotka 
k 68 požárům (domy, automobi-
ly, lesy, pole a odpady).

Naši hasiči bilancovali uplynulý rok
Dopravních nehod, ke kterým 

naše jednotka vyjížděla, se ode-
hrálo 48.

Nejčastějším místem zásahů 
byla známá nebezpečná zatáčka 
na silnici II. třídy číslo II/272 
z Jiřic do Benátek nad Jizerou. 
Naše jednotka zde zasahovala 
v sedmi případech. 

Výjezdů k záchraně osob a zví-
řat bylo jedenáct.

Dva zásahy se odehrály v areálu
bývalé irmy Prefa. Zde došlo 
opakovaně k pádu osob do sila 
sypkých materiálů. Osoby bylo 
třeba vyprostit. K událostem do-
šlo 10. ledna a 6. června. První 
zásah trval bezmála dvě hodiny 
a druhý devět hodin. Tyto zása-
hy si vyžádaly masivní nasazení 

záchranářů, včetně vrtulníků 
Letecké záchranné služby. 

Hasiči zachraňovali také psa, 
který spadl do nezajištěné jímky.

K únikům nebezpečných látek 
vyjela jednotka hasičů z Lysé nad 
Labem šestkrát.

Technických pomocí, jako 
odtažení kamionu, odstranění 
spadlých stromů, uzavření te-
koucí vody, či otevření uzavře-
ných prostor, bylo čtrnáct.

Hasiči vyjížděli i k pěti pla-
ným poplachům a třem prověřo-
vacím cvičením.

Spolupráce s profesionálními 
hasiči z okolních požárních sta-
nic je dokladována počtem spo-
lečných zásahů.

Profesionálové z Benátek nad 

Jizerou mají 64 společných zása-
hů a nymburská stanice 41. Sta-
nice v Českém Brodě s námi spo-
lečně zasahovala u 22 událostí. 
Jednotka ze Staré Boleslavi má 
s námi 11 společných výjezdů. 

Statistika výjezdů říká, že 
v době noční, od 22 hodin veče-
ra do 6 hodin ráno, došlo v roce 
2015 k 23 výjezdům.

Naše technika ujela při zá-
sazích, kondičních jízdách a 
asistencích celkem 4 000 km. 
Nejvíce najela CAS 20 Tatra 815 
Terrno, a to 2 400 km.

Přáli bychom si, aby událostí, 
které vyžadují naše nasazení, 
bylo v roce 2016 co nejméně. 

Jiří Ziegelheim
SDH Lysá nad Labem
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Na Štědrý den 24. 12. 2015, 
někdy kolem půl páté, se opět 
ozývaly z věže kostela fanfáry 
a koledy. Možná, že bude někoho 
zajímat odkdy, kdo a proč troubí 
… a kdo to platí.

Když byla na jednom z vánoč-
ních koncertů hasičské dechovky 
jako host Růžena Merunková, 
vzpomínala, jak za jejího dětství 
zněly na Štědrý den z věže kos-
tela koledy. Pan učitel Žíla mi po-
tvrdil, že se po roce 1945 z kos-
tela na Vánoce troubilo a celé to 
organizoval kapelník pan Korel. 
Dokonce si vzpomněl, jak tatínek 
vyzýval celou rodinu, aby si šli 
před krám poslechnout, jak krás-
ně koledy zní. Tak to bylo hned 
po válce… a někdy po Vítězném 
únoru 1948 koledy skončily…

Asi v  roce 1972 (nebo 1973?) 
se začalo troubit z věže na Vánoce 
znova. Prvotně byla akce v pod-
statě neorganizovaná a spontán-
ní několika hudebníků. Nejsem si 
jistý, kdo byli první trubači, kteří 
se vyšplhali do spleti trámoví na 
věži, ale mám fotogra ii z násle-
dujícího roku od pana Jaromíra 
Kalmuse, a to se asi nebude moc 
lišit.  Na fotogra ii jsou: Jirka Češ-
ka, Petr Nádvorník, Vašek Hrou-
da, Vláďa Sotona, Honza Hůja, 
Jarda Nedoma, Pepík Holan.
V této sestavě už nebyl jeden 
z muzikantů, kterého si pama-
tuji z té první akce, trombonista 
Karel Červenka.  

Tenkrát se hrály většinou ně-
jaké fanfáry a intrády – možná 
jedna, dvě koledy, noty na tento 
druh hudby v minulém režimu 
nebyly dostupné. 

Toto zpestření Vánoc se setka-
lo mezi lidmi s příznivým ohla-
sem, dokonce někdo říkal, že 
zaslechl troubení až v Ostré (pro-
tože zrovna tím směrem vál vítr). 
Akce se nikde nehlásila – věděl 
o ní pan farář a hlavně správce 

Troubení z věže
kostelních hodin, který nám od-
mykal. Jinak to byl počin skoro 
partyzánský s tím, že asi někteří 
zodpovědní dělali, jako by nevě-
děli. Jediná výjimka ve vztahu 
k organizovanosti (ale i k tole-
rování příslušnými orgány) byla 
při druhém nebo třetím troube-
ní, kdy se akce ujal klub mladých 
s tím, že zajistí organizaci, pro-
pagaci apod. To bylo příjemné, 
přišlo víc lidí, ale na trubače 
po skončení čekali pod věží pří-
slušníci statní bezpečnosti a klub 
mladých z toho měl tenkrát po-
řádný politický průšvih.

Pak byla asi nějaká vynucená 
přestávka. Po roce 1989 začalo 
troubení znovu, ale stále v pů-
vodním duchu, tedy neorganizo-
vaně a spontánně (a samozřejmě 
zadarmo). Tak je tomu i dodnes. 
Muzikanti si většinou po vánoč-
ním koncertu řeknou… a jdou. 
Není v tom žádná agentura ani 
spolek, instituce, organizace, 
strana nebo kulturní komise. 
V současné době většinou orga-
nizuje hudebníky na Štědrý den 
Pavel Kostroun. Pro zajímavost 
– existuje jeden muzikant, který 
se zúčastnil všech těchto vánoč-
ních vystoupení na věži od toho 
prvního troubení – trombonista 
Honza Hůja.

Po fyzické stránce je to pro 
účinkující trochu náročné, zvlášť 
s přibývajícím věkem. Před půl 
pátou se vyšplhají po trochu fó-
rovém dřevěném schodišti do 
prostoru zvonu, namontují bli-
kající lampu a odtamtud z ně-
kterého z oken zahrají v 16.30 
svůj program. Proč v 16.30? To 
je čas, kdy už se setmí, a tak se 
atmosféra stává vánočnější, ale 
na druhou stranu každý pospí-
chá na štědrovečerní večeři, tak 
se to nesmí moc zdržovat. Navíc 
se spěchá, aby nezačal zvonit 
zvon. Když je zima a vítr – jsou 

problémy, že nástroje zamrzají 
(i přes intenzivní mazání). Když 
nejsou vhodné povětrnostní 
podmínky, je zvuk dole špatně 
slyšet. Proto se většinou opakuje 
produkce pod věží.

Od jistého roku muzikan-
ti přidávají i jedno vystoupení 
na zámku pro seniory. Takže 
se musí dostavit o něco dřív 
a manželkám moc nepomůžou 

s odpoledními štědrovečerními 
přípravami.  

Ale sejdou se – už kvůli tradi-
ci, a pak proto, že to je pro lidi 
z tohoto města příjemné a do-
tváří to atmosféru Vánoc v Lysé 
nad Labem.

Až se někdy nedají dohromady 
– troubení nebude. Ale snad tato 
alternativa nenastane… 

Ing. Jiří Fišer

Vánoce 2015 pod věží – skupina muzikantů je zřetelně početnější

Účastníci jednoho z prvních troubení z věže. Vpředu Jirka Češka, 
Petr Nádvorník a Vláďa Sotona. V druhé řadě Vašek Hrouda, Honza Hůja, 

Pepík Holan a Jarda Nedoma.
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Do konce volebního období zbý-
vá cca 34 měsíců. 

Podívejme se na uplynulých 
14 měsíců. Za tu dobu Evropská 
unie pro období 2014 až 2020 
vypracovala dotační rozvojové 
programy.

V ČR byly tyto operační progra-
my (OP) EK schváleny v květnu 
2015, a to pro dopravu, životní 
prostředí, podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost, výzkum, 
vývoj a vzdělávání, zaměstnanost, 
technickou pomoc, rozvoj venkova, 
rybářství a Integrovaný regionální 
operační program pro Regionální 
operační program (ROP) Střed-
ní Čechy. Dohoda o partnerství 
garantuje pro ČR celkem 
600 miliard Kč.

Podporované aktivity pro měs-
ta a obce jsou zejména: veřejná 
doprava, patří sem cyklodoprava, 
dopravní infrastruktura, zeleň 
s vazbou k dopravní dostupnosti. 
Podporovanou aktivitou je i zmír-
nění negativních dopadů v dopra-
vě, zvýšení bezpečnosti dopravy 
a rozvoj cyklodopravy. V IROP se 
zaměřením na obce II. se týká např. 
vzniku nových a rozvoj existujících 
podnikatelských aktivit v oblasti 
sociálního podnikání a podpora 
pořizování a uplatňování doku-
mentů územního rozvoje. Příjemci 
v rámci OP PIK mohou být orgány 
samosprávy (včetně jejich svazků 
– v našem případě Mikroregion 
Polabí) a jimi podřízené či jimi zří-
zené organizace (např.: technické 
služby atp.). V OP zaměstnanost je 

pro obce cílem zvýšení zaměstna-
nosti zejména starších, mladších, 
nízko kvali ikovaných a znevý-
hodněných osob, ohrožených so-
ciálním vyloučením na trhu práce. 
V OP životní prostředí pro obce se 
mimo jiné jedná o zajištění dodáv-
ky kvalitní pitné vody v odpovída-
jícím množství (tedy i pro Lysou 
nové vrty), zvýšení podílu mate-
riálového a energetického využití 
odpadu, snížení energetické ná-
ročnosti veřejných budov a zvýšení 
využití obnovitelných zdrojů ener-
gie (např. fotovoltaika na fasádách 
a střechách škol či MěÚ).

Národní programy spolu s ope-
račními programy EU vykrývají 
pak spolu inancování chybějící ob-
čanské vybavenosti, podporu tech-
nické infrastruktury, rekonstrukci 
místních komunikací, výstavby 
podporovaných bytů, pečovatelské 
byty. Národní program podpory 
cestovního ruchu, Státní fond roz-
voje bydlení nabízí program vý-
stavby nájemních bytů, program 
úvěrů obcím na opravy a moderni-
zaci bytového fondu a v neposled-
ní míře i program zeleně do měst 
a jejich okolí.

Nabízí se otázka, jak vede-
ní města v uplynulých měsících 
pracovalo na podkladech pro 
předložení žádostí o využití 
dotačních titulů.

Je nepochybné, že osobní kon-
takty jsou pro zajištění rozvoje 
města tím nejcennějším, co by 
zastupitelé měli mít. Z tohoto 
hlediska o našich zástupcích toho 

mnoho nevíme. Zastupitelský 
mandát získali lidé, kteří jsou pro 
většinu spoluobčanů ve městě 
málo čitelní. 

Jak jsem již dříve zmínil, pokud 
se kdokoliv uchází o nějaké místo 
s odpovědností za své rozhodová-
ní, musí irmám předkládat profes-
ní životopis a současně reference, 
které by měly potvrzovat uváděné 
údaje v životopise. Osobní zkuše-
nost je nepřenositelná. Totéž by 
mělo platit pro vedoucí funkce ve 
městě. Vedení města je týmová 
práce, na které by se měly podílet 
všechny subjekty, které ve volbách 
uspěly. Je to služba spoluobčanům, 
kteří si ji formou svých daní pla-
tí. Vstoupí-li někdo do komunál-
ní politiky, musí se chovat eticky, 
tedy tak, aby jeho chování mohla 
druhá strana – případně opozice, 
akceptovat. Je nepřípustné chová-
ní v rozporu s veřejným zájmem 
a dobrými mravy tak, jak před-
vedlo vedení města cca v polovině 
roku 2015. To opět prokázalo svoji 
neschopnost vést město, přestože 
v jeho čele stojí „osvědčený vůd-
ce“ již třetí volební období. Zde je 
z jedné strany patrná krize hodnot, 
ztráta důvěry a na straně druhé 
krize odpovědnosti (nedopátráte 
se toho, kdo by měl nést odpo-
vědnost za nemravné postupy) 
a tolerance k neschopnosti. Má-li 
dojít k pokroku, je zásadní změna 
tedy nejen žádoucí, ale i nezbytná. 
Je tedy nanejvýš nutné, aby měs-
to bylo spravováno hospodárně 
a efektivně dle nepsaných etických 

norem. Aby bylo ustaveno nové, 
obecně důvěryhodné vedení, jehož 
osobnosti dokáží nejen formulo-
vat dlouhodobé strategie, kam je 
zapotřebí město dovést (kterým 
směrem podporovat oblasti jeho 
rozvoje), a další osobnosti, které 
dokáží tuto strategií naplňovat – 
realizovat. To vše též vyžaduje, aby 
schopnosti, a to nejen intelektuální 
a organizační, ale i mravní – morál-
ní, etické – byly napřed odzkouše-
ny a prověřeny obecně ověřitelnou 
praxí. Důležitost kontinuity, vazba 
na zpracované, odsouhlasené a 
aktualizované územní, strategic-
ké, komunitní a další plány je ne-
sporná. Pak by totiž nedocházelo k 
tomu, že jsou po každých volbách 
vynakládány nemalé prostředky 
na něco, čím by se mohli nováč-
ci nebo dřívější garnitura vedení 
města (se správnou stranickou 
legitimací) blýsknout. Tak máme 
v rozpočtu takové stálice jako 
páté volební období výstavba ČOV 
Byšičky, dokončení kanalizace 
Dvorce, rekonstrukce kanalizace 
v Mírové ulici, komunikace Na Vy-
soké mezi nebo výběrové řízení na 
provozovatele vodovodní a kanali-
zační sítě atp.

V novém roce přeji městu a 
všem našim občanům nejen zdraví 
a štěstí, ale také aby naše naděje 
na rozvoj města byly naplněny 
a došlo k žádoucímu obratu. To je 
možné ne vládnutím, ale jen usi-
lovnou poctivou prací zastupitelů, 
které jsme si zvolili.

Tomáš Sedláček

Naděje našeho města pro zbývající tři roky tohoto volebního období

Vše je poprvé
„Měřme život skutky, ne časem“ 

(Seneca). Píši poprvé do nové po-
doby Listů. Možná poprvé mám 
i částečnou radost nad tím, že 
zvítězil zdravý rozum. Jistě Vám 
neuniklo, že byl dne 16. 12. 2015 
mimo jiné schválen rozpočet 
města na tento rok. Cesta při jeho 
tvorbě byla trnitá, ale je důležité, 
že i přes určitý kompromis byl 
schválen. Poprvé po devíti letech 
jsme se dočkali kvalitní přípravy, 
podrobného zdokumentování je-
ho skladby a nejen příjmové čás-
ti, provozních výdajů, ale hlavně 
podrobného výkladu k předpo-
kládaným investičním akcím vč. 
zdůvodnění zařazení do rozpočtu 
většiny z nich. Kompromis, kte-

rý byl dosažen v oblasti investic, 
t.j., že přibližně 20 % z nich nebylo 
de initivně schváleno, ale proza-
tím zařazeno do rezervního fondu, 
není zcela od věci a v podstatě se 
shoduje z hlediska objemu s mými 
původními stanovisky. Obsahově 
se trochu liší, ale to je zcela pocho-
pitelné, každý ze zastupitelů má 
právo vidět zařazení některých 
akcí trochu jinak nebo v jiném 
časovém sledu, každý má pocho-
pitelně své priority. Za zcela pod-
statné považuji schválení dalších 
15 mil. Kč, určených pro další výku-
py pozemků pro obchvat, a schvá-
lení konkrétní částky pro zabez-
pečení dokumentace pro stavební 
povolení. Popravdě řečeno mi ještě 

vadí, že pro ostatní výkupy po-
zemků není uvedena samostatná 
částka, anebo že na dokumentaci 
nejsou ještě vyčleněny inanční 
prostředky v dostatečné výši, ale 
předpokládám, že se tak stane po 
vyhodnocení skutečného plnění 
rozpočtu za rok 2015. Očekává se, 
že přijdou ještě dodatečné příjmy 
od státu, z rozpočtového určení 
daní a město obdrží ještě neza-
slané dotace nebo jejich zbytkové 
části. Byly dále schváleny inanční 
prostředky pro zlepšení kvality 
vody, což je nejpodstatnější pro 
zajištění dostatečného množství 
kvalitní pitné vody z nových vrtů 
(např. cenomanský vrt ve stávající 
zvodni), zahájení výstavby kanali-

zace v Byšičkách, v ulici Za Pávem 
a Za Zámkem. Bude provedena 
další rekonstrukce ČOV v Litoli 
a přemístěn sloup el. VN vedení 
u vodní plochy Mršník. Důležité 
budou vynaložené prostředky 
tam, kde je město zřizovatelem 
a má základní povinnost se sta-
rat o majetek a provoz, a proto 
bude vynaloženo na investice cca 
8 mil. Kč v mateřských školách, 
školách a školních zařízeních. Přes 
4 mil. Kč bude vynaloženo na udr-
žování dalšího majetku města, ať 
již jde o bytový fond ve městě nebo 
v Milovicích nebo o rozšíření veřej-
ného osvětlení. Až na komunikaci 
u vodárny nebylo doposud rozhod-

pokračování na str. 21



21

Názory občanů / Sport

nuto o výstavbě nebo rekonstrukci 
dalších komunikací, na které bylo 
původně určeno téměř 10 mil. Kč. 
O tom se rozhodne až na ZM 
27. 1. 2016, resp. na únorovém 
zasedání. Rozhodně bude třeba 
řešit komunikace na novém Sídlišti 
a v Litoli, např. Na Vysoké mezi, 
U Nové hospody a Vichrově ulici. 
Pokud jde o kanalizaci a vodo-
vod, je nutné výstavbu dořešit 
ve Dvorcích a v části ul. Mírové. 
Podstatnou částí rozpočtu jsou 

i inanční prostředky určené na 
pořízení projektové dokumentace. 
Její zpracování na řadu projektů je 
podstatné pro přípravu jejich rea-
lizace v dalším období a jejich na-
pojení na dotační tituly jak státní, 
tak i krajské. Zde město z hlediska 
kvality občas pokulhává, což má za 
následek vynakládání někdy zcela 
zbytečných inančních prostřed-
ků jako vícenáklady, nebo také 
nezískání odpovídajících dotací. 
Co mi vadí, je skutečnost, že jsme 
doposud nedořešili WC na hřbito-

pokračování ze str. 20 vě, nákup řezeb od pana Knápka, 
není dosud instalována plošina 
u lékařů naproti MěÚ, i když lepší 
by byl výtah. Neřešíme denní staci-
onář pro seniory, nerozhodli jsme 
dosud o osudu dalšího městského 
majetku, jako je nemovitost čp. 13 
na nám. B. Hrozného nebo objektu 
Privumu. Bohužel trvá neúměrně 
dlouho zpracování takových do-
kumentů, jako je nový komunitní 
plán, plán mobility vč. dopravního 
generelu, jehož součástí je i gene-
rel cyklostezek, oprášení někte-

rých dosud schválených koncepcí 
vč. přepracování Strategického 
plánu rozvoje města z roku 2010. 
Nelze přehlédnout ani to, že obča-
né mají již dlouho nekvalitní vodu 
a např. vodné nebylo doposud 
sníženo. Věřím tomu, že v dalších 
letech tohoto volebního období 
budou práce na některých doku-
mentech pokračovat zrychleným 
tempem. K tomu přeji všem vše 
nejlepší v roce 2016 a hodně ener-
gie do dalšího rozvoje města.

Ing. Petr Gregor

31. prosin-
ce, stejně jako 
každoročně, se 
v Lysé nad La-
bem sešli běžci 

k poslednímu závodu sezony. 
Tentokrát jim přálo počasí, bylo 
lehce pod nulou, ale svítilo slu-
níčko a bylo bezvětří. Na start 
se postavilo celkem 108 atletů 
od tříletých – Aničky Sajdlové a 
Jáchyma Malicha – až po 66le-
tého veterána Josefa Navrátila 
ze Stránčic. Mezinárodní účast 
opět zajistila rodina Marsura 
z Itálie i se svými dalšími přá-
teli. Příští rok jich prý přijede 
mnohem víc, máme se na co 
těšit. Nikol Marsura opět zlep-
šila traťový rekord v kategorii 
dorostenek a Morena Dal Pos 
v kategorii žen nad 40 roků. Ještě 
navíc předběhla všechny ostatní 
mladší ženy. Na startu byla opět 
velká skupina mladých atletů 
z Kounic pod vedením učitele 
Jardy Urbana. Zpestřením to-
hoto ročníku byla čtveřice zá-
vodnic, které pobavily diváky 
vskutku silvestrovským úborem 
a na zádech s heslem „Běháme 
a tak kveteme, i když zrajeme“. 
V hlavním závodu mužů, kde star-
toval rekordní počet závodníků 
– 44, zvítězil s jistotou Jiří Miler 
z Mladé Boleslavi. O příjemnou 
atmosféru se tradičně postaral 
hudební doprovod mistra zvuku 
pana Miroslava Huka.

Přehled vítězů v jednotlivých
kategoriích:
Muži hlavní závod – 6 200 m
(44 běžců vč. seniorů) 
1. J. Miler, AC Mladá Boleslav
2. V. Flegl, Vrchlabí
3. M. Pocházka, Perňa Systém

41. ročník Silvestrovského běhu
Muži nad 40 let – 6 200 m
(17 běžců) 
1. V. Petronyuk, TJ ČZU Praha
2. G. Marsura, Trevisa Atletika Itálie
3. M. Hodboď, SKP Nymburk
Muži nad 60 let – 6 200 m 
(3 běžci)
1. J. Navrátil, SK Stránčice
2. J. Čečetka, TJ Doksy
3. M. Horyna, Pha Zahradní Město
Ženy – 3 100 m (16 běžkyň
vč. seniorek)
1. M. Dal Pos, Trevisa Atletika Itálie
2. D. Dvořáková, Sokol Šestajovice
3. S. Marsura, Trevisa Atletika Itálie
Ženy nad 40 let – 3 100 m
(7 běžkyň)
1. M. Dal Pos, Trevisa Atletika Itálie 
2. S. Marsura, Trevisa Atletika Itálie
3. Š. Trnková, ŠSK Újezd nad Lesy
Dorostenci – 1 550 m (1 běžec)
1. V. Jisl, Sokol Lysá nad Labem
Dorostenky – 1 550 m
(2 běžkyně)
1. N. Marsura, Trevisa Atletika Itálie 
2. M. Michela, Trevisa Atletika Itálie
Starší žáci – 1 550 m (9 běžců)
1. D. Martínek, ZŠ Kounice 
2. M. Schovanec, ZŠ Kounice
3. J. Hejzlar, Sokol Lysá n. L. 
Starší žákyně – 1 550 m
(3 běžkyně)
1. V. Šťastná, ASK Slavia Praha 
2. M. Florová, ŠSK Újezd nad Lesy
3. K. Makovičková, ZŠ Kounice
Mladší žáci – 800 m (11 běžců)
1. V. Bryndza, ZŠ Kounice
2. M. Baloun, Atletika St. Boleslav
3. J. Jakubal, Sokol Lysá n. L.
Mladší žákyně – 800 m
(6 běžkyň)
1. A. Tlamichová, ZŠ Kounice
2. D. Mandíková, Atletika Jižní Město
3. S. Schovancová, ZŠ Kounice
Předškolní žáci – 150 m
(9 běžců)
1. J. Majdloch, SKP Nymburk

2. V. Bryndza, ZŠ Kounice
3. M. Mandík, Atletika Jižní Město
Předškolní žákyně – 150 m
(7 běžkyň)
1. R. Jílková, Sokol Lysá n. L.
2. A. Fritzová, Sokol Lysá n. L.
3. A. Zajíčková, Nymburk

Pořadatel: Tělocvičná jedno-
ta Sokol Lysá nad Labem děkuje 
touto cestou za pomoc při zajiš-
tění závodu: České obci sokolské, 
městskému úřadu, městské policii, 
panu Petru Jirsovi TIP Sport, panu 

Miroslavu Hukovi – mistru zvuku, 
manželům Blažkovým – vinoté-
ka, a všem členům Sokola, kteří 
se podíleli na přípravě a průběhu 
celé akce.

Výsledková listina bude umístě-
na na www.sokol-lysa.cz (včetně 
bohaté fotodokumentace) a na 
www.ceskybeh.cz. 

Na shledanou za rok na 42. roč-
níku Silvestrovského běhu v Lysé 
nad Labem!!! 

Jaroslav Denemark 
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I když šachisté hrají dlouhodo-
bé soutěže družstev systémem 
podzim – jaro, soutěže jednotlivců 
vyhodnocují každý kalendářní rok. 
Chceme se proto pochlubit  úspě-
chy našich hráčů, kterých nebylo 
málo. Výsledky seřazujeme dle vý-
znamu, ne podle termínu konání.

V sobotu 19. prosince se v Praze 
konalo MČR v bleskovém šachu ve 
čtyřech kategoriích. Nás zajímala 
hlavně kategorie mužů, ve které 
jsme měli  několik našich zástupců. 
V kvali ikaci na 13 kol se v první 
desítce umístili Plát Vojtěch, Štoček 
Jiří a Jan Krejčí. Do čtyřčlenného 
inále se však kvali ikoval jen Vojta 

Plát. Jeho spanilá jízda však pokra-
čovala, v semi inále porazil Vlas-
tu Babulu 2:0 a ve inále i vítěze 
kvali ikace Viktora Lázničku také 
2:0. Vojta  tak navázal na  vítězství 
z roku 2012. Blahopřejeme!

V kategorii juniorů se do čtyř-
členného inále MČR v bleskovém 
šachu kvali ikoval i hráč našeho 
B družstva v extralize družstev žák 
Nguyen Thai Dai Van  (nar. 2001). 
O postup do inále porazil vítěze 
kvali ikace Ondru Tomana 1,5:0,5 
a ve inále porazil Jana Vykouka, 
slavil tak titul MČR. Semi inále si 

Šachisté Lysé nad Labem bilancují

Nguyen Thai Dai Van narozen 2001, mistr ČR v bleskovém šachu,
hráč ŠK JOLY Lysá nad Labem

zajistili i Josef Havelka a právě Van 
Thai Dai Nguyen. Juniorské inále 
rozhodla až dodatečná partie. Díky 
remíze černými igurami si titul vy-
bojoval Nguyen. 

V Liberci se v sobotu 3. října 
konal Pohár ČR v rapid šachu čtyř-
členných družstev. Naše A družstvo 
splnilo svou úlohu beze zbytku, 
když vyhrálo všechny zápasy a ob-
sadilo první místo. Skvěle zahráli 
Plát Vojta 7 bodů/7 partií a Krejčí 
Jan 6,5 bodu/7 partií. 

V neděli 4. října, tedy jeden den 
po velkém úspěchu našeho druž-
stva v Poháru družstev v rapid 
šachu, pokračoval šachový svátek 
v Liberci Mistrovstvím ČR v bles-
kovém šachu čtyřčlenných druž-
stev. Postavili jsme stejné družstvo 
jako v sobotu, jen jsme prohodili 
hráče na jednotlivých deskách. 
I když jsme vyhráli všechny zápasy 
– 15 výher – v olympijském hod-
nocení jsme zaostali a obsadili „až“ 
druhé místo. 

Opět zářil Vojta Plát, který vy-
hrál 12 partií z 15 a vyhrál první 
desku. Výborně se v závěru tur-
naje rozehrál i Víťa Priehoda na 
poslední desce, také 12 bodů/
15 partií.

Úspěšné družstvo – zleva: IM Plát Vojtěch, GM Krejčí Jan, 
IM Červený Martin a IM Priehoda Víťa

Konečné pořadí turnaje rapid po 7 kolech – 40 účastníků
poř. start.  družstvo partie + = - PH  PH  PH 
 číslo      1 2 3
1 2 ŠK Joly Lysá n. L. "A" 7 7 0 0 22 21 10
2 1 ŠK Rapid Pardubice 7 5 1 1 21 16 8,5
3 5 TJ Bohemians Praha 7 4 1 2 18 13 8

Konečný stav bleskového turnaje po 15. kole – 30 účastníků
poř. start.  družstvo partie + = - PH  PH  PH 
 číslo      1 2 3
1 1 ŠK Rapid Pardubice 15 12 2 1 49 38 0
2 3 ŠK JOLY Lysá n. L. 15 15 0 0 46,5 45 0
3 2 ŠK Zikuda Turnov „A“ 15 12 2 1 45,5 38 0

Konečné pořadí MČR mužů po 9 kolech – 12 účastníků 
– uzavřený turnaj
poř. start.  titul příjmení FED Rtg Body  PH PH PH
 číslo  a jméno    1 2 3
1 1 GM Navara David  CZE 2751 7 27,5 0 0
2 9 GM Štoček Jiří  CZE 2559 5,5 22,5 0 0
3 4 GM Babula Vlastimil  CZE 2542 5,5 22 0 0

Tabulka extraligy po úplném 4. kole a předehrávce 9. kola
– naše družstvo má zápas k dobru 
poř. družstvo zápasy V R P body skóre výhry
1. Výstaviště Lysá n. L. 5 4 1 0 13 24.5 15
2. 1. Novoborský ŠK 4 4 0 0 12 22.5 16
3. BŠŠ Frýdek-Místek 4 3 1 0 10 21.0 14

Tabulka 2. ligy po 4. kole
poř. družstvo  V R P body skóre výhry
1. Bohemians Texbase.cz Praha  4 0 0 12 21.0 16
2. ŠK JOLY Lysá nad Labem C  3 0 1 9 20.5 17
3. Sokol Praha-Vršovice  3 0 1 9 18.5 12

Tabulka krajského přeboru po 5. kole
poř. družstvo  V R P body skóre výhry
1. JOLY Lysá nad Labem E  4 1 0 13 26.5 19
2. Klub šachistů Říčany 1925 B  3 1 1 10 23.5 13
3. Caissa Úholičky  3 1 1 10 21.5 15

Tabulka regionálního přeboru C po 5. kole
poř. družstvo  V R P body skóre výhry
1. ŠK JOLY Lysá nad Labem F  4 1 0 13 23.5 15
2. Sparta Kutná Hora B  3 2 0 11 23.5 14
3. Sokol Kolín C  3 1 1 10 24.0 14

Ve dnech 15. až 23. května se 
konalo v Havlíčkově Brodě uza-
vřené mistrovství ČR jednotlivců 
– muži. Hrálo se devět kol každý 
s každým a nás potěšilo, že druhé 
místo a stříbrnou medaili vybojo-
val člen našeho klubu Jirka Što-
ček.  Blahopřejeme!

V krátkosti přinášíme i infor-
maci o soutěžích družstev, kde 
jsme na čelním postavení tabulky. 
V každé soutěži startuje 12 druž-
stev. Soutěže družstev jsou zhru-
ba v polovině.

V rámci ŠK JOLY pracují tři ša-
chové kroužky pro mládež (ZŠ 

J.A.K. Lysá n. L. pondělí, ŠK JOLY 
pátek a ZŠ Semice). Kontakt pro 
případné zájemce na stránkách 
ŠK – www.sachy-lysa.cz, na ná-
stěnce klubové místnosti Sojo-
vická 268/3, nebo na e-mailu: 
petr. saeckl@worldonline.cz.

Závěrem naší informace 
přejeme všem naším členům, 
příznivcům a hlavně sponzo-
rům vše nejlepší v roce 2016, 
mnoho zdraví a spokojenosti a 
nám i úspěchy nad 64 políčky 
šachovnice.

Saeckl Petr 
ŠK JOLY Lysá nad Labem
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Týden před Vánocemi jsem byla 
pozvána na Vánoční akademii TSK 
Dynamik Lysá n. L. do Hálkova di-
vadla. Netušila jsem, co mne tam 
čeká. Byla jsem v úžasu, co tento 
klub umí a co vše dokázali. Odvedli 
2–3 h představení, na kterém se po-
díleli jak ti nejmenší, snad i čtyřleté 
holčičky, tak ti „pro íci“, kteří přivá-
žejí z prestižních soutěží medaile, 
včetně kluků ze sekce break dance 
a dospělých mužů s komickou for-
mací „Baywatch“. Nemám doma 
holky, jen samé chlapy, tak jsem tu 
příležitost být zatažena do těchto 
aktivit, jako je aerobik, zumba, ni-
kdy neměla, škoda. Byl to opravdu 
krásný zážitek. Snad ještě více jsem 
byla nadšená z promítaného doku-
mentu, který si připravili k 5letému 
výročí své činnosti, kde ukazují, co 
vše mají za sebou, jaká je to velká 
odvedená práce s mládeží v na-
šem městě. Jsou pod ní podepsáni 
svou prací i srdcem jednatelka a 
trenérka zumby Eva Rejmanová, 
předseda klubu Ing. Luboš Kloud, 
vedoucí sekce aerobic a trenérka 
Mgr. Lucie Koštířová, trenérka Gab-

Slavnostní večer TSK Dynamik v Hálkově divadle

riela Hejbalová a trenér break dan-
ce Jan Horvát. Před 5 lety začínali 
s 12 dětmi a dnes jich je 120! To 
jistě svědčí o jejich dobrém vedení 
klubu a dobrém přístupu k dětem.

Při závěrečné „děkovačce“, k mé-
mu překvapení, mne vyzvali na 
pódium, aby mi poděkovali jako 
předsedkyni komise pro cestovní 
ruch a sport, což mne docela za-
skočilo. S TSK Dynamik jsme se 
osobně seznámili na naší komisi na 
setkání sportovních organizací. A 
v létě holky podpořily s aerobikem 
a zumbou happening na Masaryč-
ce, kde se ukázaly v několika vstu-
pech a nabídly nábor do klubu. Za-

tím jsem neměla velkou příležitost 
jim pomoci než mojí snahou jim se-
hnat větší prostory pro jejich kaž-
doroční Halloween párty, ale v Lysé 
nemáme kde takové akce pořádat, 
tak na příště přislíbilo pomoci VLL. 

A když mi tak hezky v divadle 
poděkovali i za to „nic“, tak teď jim 
pomáhat budu muset! Co mohu 
a udělám hned – budu je všude 
chválit, protože si to zaslouží! Jsou 
za nimi výsledky – medaile, ale 
to, co je důležitější než medaile, 
jsou nadšené děti a spokojení ro-
diče. Kolektiv klubu funguje, jak 
sami říkají, jako rodina – děti se 
navzájem podporují na soutěžích, 

podporují mezi sebou nováčky a 
do klubu přicházejí i jejich mladší 
sourozenci, ze starších se stávají 
trenéři. V létě pak celá parta jede 
na sportovní soustředění, kde si to 
naplno všichni užívají. A o tom, jak 
jsou úspěšní, svědčí jistě i to, že bu-
dou připravovat choreogra ii pro 
zahajovací ceremoniál mezinárod-
ního inále MIA festivalu v pražské 
Lucerně. Jen tak dál, ať se TSK Dy-
namik daří!

Dokument o TSK Dynamik, kte-
rý doporučuji zhlédnout, si můžete 
stáhnout na Youtube.

Dana Hančová, předsedkyně 
komise pro cestovní ruch a sport
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