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V tomto čísle:

K březnovým oslavám patří již tradičně 
oslavy MDŽ (8. 3.) a den učitelů, který slavíme 
28. března. Hned na začátku měsíce je však 
významný den i pro Lysou nad Labem. Dne  
4. března roku 1291 byla Lysá nad Labem po-
výšena na město. Pojďme si tedy říct chronolo-
gicky něco málo o těchto významných dnech. 

V roce 1291 došlo v Lysé nad Labem k vel-
kým změnám. Královna Jitka (Guta Habs-
burská), manželka krále Václava II. nařídila 
jakémusi Rudlinovi listinou ze dne 4. 3. 1291, 
aby vesnice, které v té době patřily pod Lysou 
nad Labem, opatřil právem zákupním. To zna-
menalo, že královna chtěla sjednotit pozemky 
v okolí Lysé v jeden celek. Touto změnou se  
z Lysé nad Labem stalo městečko a obdrželo  
i právo soudní, které vykonávali rychtáři.

Dalším svátkem je Mezinárodní den žen. 
Mnozí mají tento svátek neodmyslitelně spjatý 
s československým socialistickým režimem, kdy 
probíhaly okázalé slavnosti a všude se rozdá-
valy rudé karafiáty. Kvůli spojitosti s bývalým 
režimem přestalo mnoho lidí tento svátek v ČR 
slavit. Přitom vznik MDŽ vůbec nijak nesouvisí s 
komunismem. Kde se tedy vzaly kořeny tohoto 
svátku? Historie MDŽ je dlouhá a pestrá a sahá 
až do počátku 20. století. V každém státě, kde se 
slaví, má i jinou podobu. Někde ženy oslavují a 
vyjadřují jim lásku a úctu, jinde se zaměřují spí-
še na jejich úspěchy, ať už politické, ekonomické 
či sociální. V některých zemích se bohužel i na-
dále ženy snaží především o boj za rovná práva 

mezi muži a ženami. Již v roce 1857 stávkovaly 
americké ženy pracující v textilním průmyslu za 
zlepšení pracovních podmínek a v pozdějších 
letech také za volební právo žen. V roce 1903 
vznikly v USA první ženské odbory Women‘s 
Trade Union League, které později vedly třinác-
titýdenní stávku. 

Velké shromáždění za volební právo žen se 
konalo 8. března 1908 v New Yorku. Na západní 
polokouli se stal tento den populární a uznáva-
ný až v roce 1977, kdy OSN vyzvala členské stá-
ty, aby 8. březen slavily jako Den OSN pro práva 
žen a světový mír.

 Posledním zmiňovaným svátkem je Den 
učitelů. Slaví se právě 28. 3. neboť v tento den 
je výročí narození Jana Ámose Komenského. 
Na školách se pořádají různé akce jako pocta 
učitelům a učitelkám a Ministerstvo školství 
ČR uděluje v tento den Plakety Jana Ámose Ko-
menského pro nejlepší učitele. 

redakce 

Významné svátky v březnu

Vážení příznivci zábavy a dobrého humoru, 
dovolte nám, abychom Vás pozvali na 

ONE MAN SHOW 
Lukáše Pavláska 
„Kdo nepláče není Čech“. 

Akce se uskuteční 
2. DUBNA 2019 OD 19.00 HODIN 

v Kině Lysá nad Labem. 

Předprodej vstupenek zahájen 
4. 2. 2019, vstupné 150 Kč.
Těšíme se na společně 
strávený večer plný humoru.  

Dotace na kulturu
Žádosti o dotace z Programu na pod-

poru kultury města Lysá nad Labem –  
2. kolo se mohou na MěÚ podávat do  
31. 5. 2019. Více informací na webových 
stránkách města.

Hana Foltýnová, ŠSVZaK
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Městský úřad

Vážení spoluobčané, dne 4. 2. 
2019 byla na podatelnu městské-
ho úřadu doručena petice s ná-
zvem „Petice za výstavbu tělocvič-
ny se zázemím při ZŠ TGM v Litoli 
v roce 2019“.  Byla projednávána 
na zasedání zastupitelstva města 
13. 2. 2019 za velkého zájmu ve-
řejnosti. Přestože důvody k úpravě 
stávajícího projektu byly několik 
hodin bouřlivě diskutovány již na 
ZM 12. 12. 2018 při schvalování 
rozpočtu na rok 2019, se situace 
opakovala. Po projednání s vede-
ním škol a nedávném dokoupení 

Slovo starosty

Krátce z radnice
Z 1. jednání rady města
dne 8. 1. 2019
RM vzala na vědomí:
• žádost Domácího hospice Na- 
 blízku, z. ú.; se sídlem v Lysé nad  
 Labem, o proplacení nákladů  
 vynaložených na stavební úpra- 
 vy a zprovoznění nájemních pro- 
 stor v č. p. 550 na Husově ná- 
 městí v Lysé nad Labem.
RM schválila: 
• podání žádosti o zřízení Peda- 
 gogicko-psychologické poradny  
 na investiční záměr z výzvy č. 86  
 dotačního programu IROP a na- 
 hlášení města Lysá n. L. do Kraj- 
 ského akčního plánu vzdělávání  
 Středočeského kraje s uvedeným  
 investičním záměrem,

• finanční podporu Českému sva- 
 zu ochránců přírody - základní  
 organizace 09/07 Polabí, na pro- 
 voz Stanice pro zraněné a hen- 
 dikepované živočichy ve výši  
 10 000 Kč.

Z 2. jednání rady města
dne 15. 1. 2019
RM schválila:
• sponzorský dar ve výši 2 000 Kč  
 na festival Majáles včetně návrhu  
 veřejnoprávní smlouvy,
• dotaci ve výši 10 000 Kč pro  
 Martina Náhlovského včetně ná- 
 vrhu veřejnoprávní smlouvy,
• poskytnutí příspěvku na nákup  
 krmné soli a léčiv pro srnčí zvěř  
 ve výši 20 000 Kč.

Z 3. jednání rady města
dne 18. 1. 2019
RM souhlasila:
• se zachováním již existujících  
 smluv na předsunutý prodej a  
 smluv umístění „A“ panelů s re- 
 klamou,
• s povolením výkopových prací a 
 s povolením zvláštního užívání  
 komunikace v zimním období  
 pro firmu STAVOKOMPLET spol.  
 s r. o., Brandýs nad Labem, která  
 realizuje výstavbu kanalizace a  
 vodovodního řadu v křižovatce  
 ulic Mírová/Družstevní/Na Zem- 
 ské stezce (křižovatka u nad- 
 jezdu v Litoli).
RM nařídila: 
• nepovolovat zřizování dalších  
 předsunutých prodejů na měst- 
 ské chodníky a nadále povolovat  
 umisťování „A“ panelů s rekla- 
 mou jen s podmínkou umístění  
 na straně chodníku přiléhajícího  
 ke komunikaci.

Z 4. jednání rady města 
dne 5. 2. 2019
RM souhlasila: 
• s umístěním stavby „Rozšíření  
 optické sítě LysaFree 2018 Druž- 
 stevní a Na Zemské stezce“ v na- 
 vržené trase,

• s umístěním sídla spolku Ša- 
 chový klub JOLY Lysá nad Labem  
 v nemovitosti na adrese Sojo- 
 vická 268/3, Lysá nad Labem, 
• s návrhem ceny stočného pro  
 obec Stratov na rok 2019 v ceně  
 22,66 Kč/m³.
RM schválila:
• veřejnoprávní smlouvu o po- 
 skytnutí dotace na činnost kina  
 a na opravu a údržbu kin,
• rozdělení dotací z programu na  
 podporu kultury města Lysá nad  
 Labem na rok 2019 včetně ve- 
 řejnoprávních smluv s žadateli  
 dotací,
• podání žádosti o dotaci k pro- 
 jektu „, Pořízení mobilního kluzi- 
 ště Lysá nad Labem“ na MMR.

RM uložila: 
• OMI vyhlásit výběrové řízení na  
 zakázku malého rozsahu na PD  
 ulice Na Vysoké mezi.
RM schválila: 
• dohodu o ukončení smlouvy  
 o dílo na akci „Sportovní hala  
 Lysá nad Labem“.

Úplné informace najdete na 
stránkách www.mestolysa.cz.

Bc. Andrea Nováková
referentka vnějších vztahů

velkého pozemku na druhé straně 
venkovního hřiště, se nové vedení 
města rozhodlo rozšířit kapacitu 
základní školy na plnohodnotnou 
devítiletku. Samozřejmě včetně 
výstavby nové tělocvičny a dru-
žiny. Bude tak splněna podmínka 
na získání dotace. Naskýtá se tak 
možnost vybudovat v Litoli nový 
školský areál a tím i odlehčit do-
pravně přetíženému školskému 
areálu v Lysé. Jiný vhodný poze-
mek město nemá. Na takto rea-
lizované projekty v nedalekých 
městech byla přidělena dotace 
ve výši 70 % (Kounice, Nehvizdy, 
Český Brod, Líbeznice, Černošice, 
Jirny, Velim a další). V loňském 
roce již byla provedena demolice 
nářaďovny, která byla v havarij-
ním stavu. Tělocvična sama nikdy 
havarijní stav nevykazovala, jak 
je patrno ze statického posudku 
z roku 2016 i aktualizovaného  
z 2019. Pokud by byla v tomto 
stavu, ředitel školy by byl povinen 
tělocvičnu uzavřít a město jako 

zřizovatel situaci řešit bezodklad-
ně. Tělocvična dle zprávy vyka-
zuje nedostatky, které jsou nám 
známé. S jejich řešením se čekalo 
do stanovení konečného postupu. 
Nyní město připraví nutné kroky 
k opravě tělocvičny tak, aby byla 
využitelná do doby realizace pro-
jektu školského areálu. 

Po dlouhých letech se rozjela 
výstavba rodinných domků na 
Vysoké mezi (53 parcel), Drážky 
(33). V Litoli je k zastavění celkem 
120 parcel. V Lysé se chystá vý-
stavba 10 bytových domů a další 
výstavba rodinných domků na 
Kačíně. Výhledově se připravuje 
také tzv. Nová Litol. Tedy není 
pravdou, že demografický vývoj 
ve městě má klesající tendenci.  
S nárůstem dětí počítá i koncepce 
školství. Tvrzení, že nepotřebuje-
me rozšířit kapacitu základních 
škol a mateřských škol je účelové, 
protože podle některých potře-
bujeme jenom tělocvičnu za ka-
ždou cenu. Na místě není snaha 

několika občanů, zmanipulovat 
další obyvatelé města neznalé 
této složité problematiky, vypro-
vokovat je k petiční akci, působit 
citově přes naše děti, čistě odbor-
nou věc zpolitizovat a ještě o tom 
zkresleně informovat. Takto se 
nechová ten, kdo vidí do budouc-
nosti a ten, kdo myslí na rozvoj Li-
tole, kde opravdu chybí občanská 
vybavenost. Našim cílem je tento 
stav napravit.

Proto se v Litoli připravuje vel-
mi nákladná rekonstrukce ulice 
Mírová. Projektují se chodníky  
v ulici Družstevní, lávka pro cyklis-
ty na mostě přes Labe s napojením 
na Labskou cyklostezku, přelož-
ka vysokého napětí na Mršníku 
a probíhá rekonstrukce kabin na 
fotbalovém hřišti. Je hotový projekt 
na novou mateřskou školu v Dráž-
kách. Do vlastnictví města kupuje-
me vilu se zahradou proti bývalé-
mu cukrovaru.

Ing. Karel Otava
starosta města

Vážení pedagogičtí pracovníci, 
dovolte mi, abych Vám za nás za 
všechny k Vašemu svátku poděko-
vala za další rok, který jste věnovali 
našim dětem. Vaše práce mnohdy 
není na první pohled znát, ale její 
vliv je patrný i v dalších generacích, 
a v tom je ona podstata velké zod-
povědnosti. Nezbývá než popřát 
mnoho elánu do vaší další práce 
a citovat nestárnoucí pravdy: „Po-

Poděkování
sláním od začátku do konce budiž 
hledati a nalézati způsob, který 
by umožnil, aby učitelé méně uči-
li, žáci se však více naučili, aby ve 
školách neměl místa křik, pocit oš-
klivosti, vědomí marné práce“ (Jan 
Ámos Komenský).

Ing. Karolína Chudobová
radní pro rozvoj města, 

školství a kulturu
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Městský úřad

Dne 17. 11. 2018 došlo k po-
žáru domu v městské památkové 
zóně v areálu zámeckého parku. 
Vinou ohně bylo zničeno celé 
podkroví a střecha domu. Příze-
mí bylo poničeno hasící vodou.  
V současné době je dům vysoušen 

Veřejná sbírka 
a zabezpečován proti atmosféric-
kým srážkám a na jaře letošního 
roku je plánovaná rekonstrukce 
střechy a obytného podkroví.

Dům je historicky spjatý s ro-
dinami Thurn-Taxisů, Kinských a 
Bořek-Dohalských. 

Každý čtvrtek od 14.30 do 18.00 hodin jsem na radnici v kance-
láři místostarostů (vchod z náměstí) připravena diskutovat, infor-
movat, odpovídat na dotazy a pomáhat Vám.

Těším se na Vás. 
Romana Fischerová

místostarostka Lysé nad Labem

Otevírám radnici pro občany
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Městský úřad

Město Lysá nad Labem přeje jubilantům k významným narozeninám  
a do dalších let hodně zdraví, pohody a spokojenosti.

Odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury

Francis Bacon: 
„Mládí není jen v letech, ale především v myšlenkách.“ 

80 let
Eva Petrová
Milan Piller

85 let
Pavel Knytl
Bedřich Čepička
Miloslava Elicerová

91 let
Miroslav Coubal

94 let
Jana Vejnarová

Blahopřání 
    za měsíc leden

Po dobrých zku- 
šenostech z před-
chozích let se bu- 
de opět opakovat 
úspěšná akce Fi-

nančního úřadu Nymburk (dále 
jen FÚ), při níž budou pracovníci 
FÚ poskytovat konzultace a vybí-
rat daňová přiznání v budově MěÚ 
Lysá nad Labem. 

Všichni daňoví poplatníci, 
kteří budou za rok 2018 po-
dávat daňové přiznání k dani 
z příjmů fyzických osob, mo-
hou v rámci služeb FÚ přijít ve 
středu 13. března 2019 od 8 
do 18 hodin na MěÚ Lysá nad 
Labem (velká zasedací míst-
nost ve staré budově). 

Pracovníci FÚ ve výše uvede-
ném termínu umožní daňovým 

Finanční úřad opět 
jeden den na radnici

poplatníkům, aby si v klidu 
mohli vyřídit své záležitosti. Da-
ňoví poplatníci zde mohou po-
dat daňové přiznání, získat po-
moc při jeho vyplnění a rovněž 
mohou obdržet složenku pro 
případné zaplacení daně. For-
mulář daňového přiznání je již 
možné vyzvednout v podatelně 
MěÚ (přízemí). 

Informace pro správné plně-
ní daňových povinností k daním  
z příjmů jsou zveřejněny na  
adrese: www.financnisprava.cz. 
Daňové přiznání lze nejsnadně-
ji vyplnit a podat elektronicky 
prostřednictvím aplikace EPO na 
Daňovém portálu dostupném na: 
www.daneelektronicky.cz. Inter-
aktivní formuláře DAP k DPFO 
a DPPO jsou také k dispozici na 
stránkách FS. 

redakce

Nabídka pejsků a kočiček 
v psím útulku Lysá nad Labem

Foto a seznam čtyřnohých kamarádů nalezených v Lysé n. L. 
a okolí najdete aktuálně na adrese útulku www.pejscilysa.wz.cz 
a průběžně na vývěsce u Městské policie v Lysé nad Labem, 
která zajišťuje odchyt toulavých psů. Vždy po odchytu pejska 
odveze do místního útulku, se sídlem ve Velazu, a. s., čp. 535,  
tel.: 325 551 221 nebo na tel.: 723 342 174, paní Čápová. 

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

        Ing. Veronika Rybová
odbor SM

Naše město Lysá nad Labem se 
zapojilo k projektu Ministerstva 
práce a sociálních věcí, v jehož 
rámci bude pro seniory vytvoře-
na pro případ nouze karta I. C. E. 

Tiskopis či informace, které se-
nioři (i za pomoci příbuzných nebo 
svého praktického lékaře) vyplní 
do karty v obálce, pomohou všem, 
například kontaktovat příbuzné 
a sdělit jim co se  seniorovi stalo.  
Senioři vyplní základní údaje o 
svých alergiích, nemocech, lécích 
(včetně dávkování) i kontakty na 
své blízké osoby a praktického 
lékaře. Dobře vyplněná a aktuali-
zovaná Seniorská obálka urychlí 

čas zásahových 
jednotek ZZS, HZS, 
PČR v případě po-
třeby. Zefektivní i 
následnou nemoc-
niční péči. Údaje 
pak budou umís-
těny na viditelném 
místě v bytě (na 
dveřích lednice 
nebo vnitřní stra-
ně vchodových 
dveří) v plastové 
obálce tak, aby si 
jich záchranáři i 
policisté všimli a 

mohli s údaji pracovat.
Obálka obsahuje tiskopis ur-

čený lidem staršího věku, přede-
vším pak těm, kteří žijí osamoce-
ně, nebo hůře komunikují či se již 
plně neorientují v reálném čase. 
Seniorská obálka má za cíl po-
moci v tísni, v ohrožení zdraví, či 
života. Může pomoci především 
záchranářům a policistům, kte-
ří zasahují u seniora, který není 
schopný sdělit potřebné údaje.

O distribuci obálky pro seniory 
vás budeme informovat v dalších 
Listech.

Romana Fischerová
místostarostka města

Seniorská obálka pomůže 
v tísni, ohrožení života i zdraví

Kyra je asi tříletá fenka, 
očipovaná. Velikostí odpovídá 
plemeni československého  
vlčáka. Kyra je fenka jednoho 
pána. Po seznámení s novým 
člověkem je přátelská, ale 
je důležité počítat s tím, že 
není důvěřivá ke každému. 
V minulosti si neprožila nic 
hezkého. Hledáme pro ni 
zkušeného pána ideálně do 
klidnějšího prostředí. Je zvyklá 
v bytě i u domku se zahradou. 
Fenka není vhodná k dětem 
a ke kočkám. Ostatních psů si 
na procházkách nevšímá. Kyra  
u nás čeká na ten pravý domov. 
Pokud na Vás fenka udělala 
dojem, tak neváhejte.

Kyra hledá domov!

Více informací dostanete na 
tel. čísle 605316755 nebo na 
www.pejscilysa.wz.cz.
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Městský úřad

Krimi střípky
14letý byl pod vlivem alkoholu 

Dne 2. 1. 2019 v 14.58 hodin 
bylo přijato telefonické oznáme-
ní, že v ulici Jedličkova leží na 
chodníku nějaký mladík. Stráž-
níci na místě zajistili na chod-
níku ležícího 14letého mladíka 
z Církvice. Šetřením na místě 
bylo zjištěno, že mladík je silně 
opilý a ve stavu, kdy není scho-
pen ani s hlídkou komunikovat. 
Vzhledem ke zdravotnímu sta-
vu byla na místo přivolána ZZS, 
která opilého mladíka převez-
la do zdravotnického zařízení.  
O události byla vyrozuměna 
matka s tím, že událostí se bude 
dále zabývat i příslušný odbor 
městského úřadu.

Kradená registrační značka 
Dne 8. 1. 2019 v 5.15 hodin ře-

šili strážníci špatné parkování na 
sídlišti. Při zadávání události do 
systému byli strážníci upozorně-
ni, že registrační značka umístěna 

na vozidle se nachází v databázi 
odcizených RZ. Na základě toho-
to zjištění byla vyrozuměna Poli-
cie ČR, která si událost převzala  
k provedení dalších opatření.

Zadržena celostátně 
hledaná osoba 

Dne 25. 1. 2019 bylo prověřo-
váno oznámení o pohybu celo-
státně hledané osoby, která se má 
zdržovat na blíže určeném místě 
v Lysé nad Labem. Strážníci pro-
vedli kontrolu objektu, ve kterém 
byla nalezena osoba odpovídající 
popisu hledaného. 20Letý muž  
z Ostravy byl po prověření totož-
nosti omezen na osobní svobodě 
a předán Policii ČR.

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

Bc. Luboš Zita 
zástupce ředitele 

Městské policie Lysá n. L.

Zastupitelstvo 29. března 2017 
schválilo Plán odpadového hos-
podářství (POH) města Lysá nad 
Labem. Tímto krokem se chceme 
přiblížit ke splnění cíle vytřídit  
k opětovnému využití alespoň 
50 % papíru, skla, plastů a kovů  
z komunálního odpadu. Požada-
vek na snížení skládkování bio-
logicky rozložitelného odpadu 
(BRKO) na obyvatele do roku 
2020 zatím dosažen není. Měs-
to ale zaznamenává dlouhodo-
bě klesající produkci směsných 
komunálních odpadů. Prostor 
pro zlepšení ovšem stále máme. 
K opatřením, která mohou dále 
zvýšit míru recyklace odpadů, 
patří následující možnosti:

Síť sběrných hnízd pro 
papír, sklo, plasty

Záměrem je pokračovat v pro-
vozování dostatečného počtu recy-
klačních hnízd, zajistit trvalou re-
zervu v kontejnerech na oddělené 
shromažďování odpadů, doplňovat 
podle potřeby nádoby nebo zvyšo-
vat frekvenci svozu a vybrat místa 
pro nová recyklační hnízda.

Infrastruktura pro 
shromažďování bioodpadů

Chceme zvyšovat dostupnost 

pravidelného svozu bioodpadů  
v bionádobách od prahu domu  
s četností výsypu alespoň 1× za 
14 dní. Součástí opatření bude 
nabídka nádob na bioodpad a 
její vyvážení zdarma.

Nádoby na shromažďování 
textilu, kovů, VEEZ a baterií

Plánujeme doplnit nádoby na 
separovaný sběr o kontejnery 
na VEEZ (vyřazená elektrická a 
elektronická zařízení) v počtu až 
1 nádoby na 1000 obyvatel na 
vhodná místa ve městě. Infra-
strukturu doplníme o 3 sběrné 
nádoby na textil. 

V rámci výše uvedených cílů 
dojde ke sjednocení vzhledu 
recyklačních hnízd a k rozší-
ření komodit, které zde bude 
možné odložit. Město nechá 
zpracovat studii na možné zvý-
šení počtu recyklačních hnízd 
a možnost svážet bioodpad od 
občanů zdarma (respektive  
v rámci uhrazeného poplatku za 
odpad). I nadále bude pokračo-
vat pytlový sběr. Výše poplatku 
pro rok 2019 zůstává stejná jako  
v roce 2018.

Mgr. Jiří Havelka
místostarosta města

Odpadové hospodářství

Dne 8. 2. 2019 proběhl na Vý-
stavišti v Lysé nad Labem další 
ples města. Celkem se plesu zú-
častnilo přes 370 lidí. Celý večer 
proběhl v přátelské atmosféře 
plné tance, dobrého jídla a pití. 
Večerem provázel moderátor Jan 
Burda, hrála kapela FIRE BAND 
PAVLA STŘÍBRNÉHO a hostem 
večera se stala známá česká zpě-
vačka a herečka Kamila Nývlto-
vá, která nezapomněla zazpívat 
známou písničku z muzikálu 

Ples města Lysá nad Labem 

Kleopatra, ve kterém vystupuje 
„Teď královnou jsem já“. Každý 
z účastníků plesu si mohl zakou-
pit tombolu, která byla tento rok 
opravdu bohatá. Tímto děkujeme 
všem sponzorům.

Již teď se těšíme na další ples  
v příštím roce. A na závěr bychom 
Vám rádi popřáli, ať si zbytek ple-
sové sezóny užijete ve stejném 
elánu a dobré náladě.

Nikola Pěkná
ŠSVZaK

Hlavní sponzoři plesu města Lysá nad Labem:
Invia Lysá nad Labem, Elektrocentrum Skuhrovec s. r. o., H.A.N.S. Prefa a. s.,
Lázně Poděbrady a. s., Zlatnictví Milovice, Elektro Kutílek, Laser Game 
Mercuria
Ostatní sponzoři plesu města Lysá nad Labem:
Časopis Receptář, Restaurace u Gregorů, Květiny Romantic, Fitness a well-
ness Milovice, FC Nábytek, Zámek Loučeň, National Pen, Divadlo kouzel 
Pavla Kožíška, Zámek Liblice, Hrad Loket, Čelákovická sportovní, Zámek 
Dobříš, SAZU kosmetika, Hrad Karlštejn, EscapePoint, M-inzert, Výletní loď 
Blanice, Crystal Cruisers, COBI, Yetti on Schelinger Revival, Naturhouse
Jungle centrum, Restaurace Felicitas, Kamil Vondrášek, Bylinka 28,
MiliLenka, Koloběžky Brandýs, Inwinum, Pracovní oděvy Nymburk,
Studio Perfekt, Kebab Samuel, Rehamil, Papírnictví Rozárka, Kadeřnictví 
Mia, Restaurace Gurmán, Botanicus, 1vs1 Fotbal, Mixxxík, PragaCup,
Holandský nábytek, Daniel´s burger, Arasport, Květinářství Květa,
Restaurace U Bílé Labutě, Bionuta, Pivní patrola, Royal T-stick, Lucie  
Brejtrová, Knihkupectví cesta, Spinails, Vinařství Kotek Čejkovice, Vinařství 
Jaroslav Novák Čejkovice, Vinařství Hradil Čejkovice, Mgr. Kateřina Damcová 
Dis. , Markéta Kvasničková, SOSrehab, Barbora Dvorská, SOSrehab, Masáže 
Reiki Martina, Trend Koberce, Hrad a zámek Staré Hrady, Restaurace  
U Bohuslavů, Restaurace V Pivovaře, Film Legends Muzeum, Knihkupectví 
Komenského Nymburk, Petr Rubeš, Kavárna a tvořírna Dvě vrány, Levné 
zbožíčko, Šetři Kč, Poděbradský pivovar, La Tratorria Turbanti, Hana M. 
Sobotová, Lull, Výstaviště Lysá nad Labem, Stav ohrožení, Sirupy babičky 
Kačenky, APS elektro Kadeřábek, Satart, Obchod nejen pro „kočky“,
RM Centrum Jiřice, Hálkovo městské divadlo Nymburk, Petra Hanušová- 
Oriflame studio Milovice, Mrňatům cz, Dajana Pet, Dinopark, Galerie Café 
Čelákovice – více než kavárna …, Čerstvé Produkty z Polabí, Cukrárna  
u Bertíka, Kino Lysá nad Labem, Cukrárna Bezno, Baxant řeznictví,
Scoralest, Kytky od Elišky, Truhlář Pavel Brejtr, Květinový ateliér Janek, 
Kvítí Dana Nosková, IQlandia, Topenářství Nymburk



6

Fotograficky

 

12. ledna 2019 proběhlo Valné zasedání obce baráčníků.

První z cyklu „Zeptejte se starosty“ v roce 2019 proběhlo na radnici 
17. ledna. Přišli jste diskutovat o dění ve městě a vznesli jste i mnoho 
užitečných podmětů, za což Vám město děkuje. Neváhejte přijít znovu - 
tentokrát 28. února od 18 hodin do litolské tělocvičny. 

Pan starosta si zahrál s dětmi šachovou partii. V půlce prosince 
minulého roku přijal pan starosta na radnici děti ze ZŠ B. Hrozného  
i s paní ředitelkou, aby jim předal ocenění za vzornou reprezentaci školy 
a Města Lysá nad Labem v přeboru školních družstev (šachy). Ke kon-
ci setkání děti pozvaly pana starostu na šachovou partii k nim do školy 
do šachového kroužku, kde pravidelně trénují. Tato partie se odehrála  
16. 1. Pan starosta skóroval následovně: připsal si jednu výhru, prý ne-
dopatřením, a jednu prohru. Nejdůležitější ale bylo, že prožil s dětmi pří-
jemně strávený čas.

 
 

 

Vysvědčení prvňáčkům ve školách v Lysé nad Labem letos spolu s pa-
mětními listy předávala paní místostarostka Romana Fischerová, radní 
pro školství a kulturu Ing. Karolína Chudobová, paní ředitelky, pan ře-
ditel a samozřejmě nejdůležitější, třídní paní učitelky. Dětem k prvnímu 
vysvědčení moc blahopřejeme. 

Ples města Lysá nad Labem pro-
běhl 8. února na výstavišti v „boho 
stylu“. Večerem provázel moderátor 
pan Jan Burda a hlavním hostem 
plesu byla zpěvačka Kamila Nývlto-
vá. Program plesu byl stejně bohatý 
jako jeho tombola. K vidění bylo vy-
stoupení antických tanečnic, taneč-
nice s led křídly a nakonec barman-
ská show. K hudbě a poslechu hrála 
Fire-Band pana Pavla Stříbrného. 
Hlavní cenu do tomboly věnovala 
společnosti Invia. Všem sponzorům 
tímto děkujeme. 
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Kulturní přehled

1. 3. od 17.00 Jak vycvičit draka 3 
1. 3. od 20.00 Úhoři mají nabito 
2. 3. od 10.00 LEGO® příběh 2
2. 3. od 17.00 Alita: Bojový Anděl 
2. 3. od 20.00 Ženy v běhu 
3. 3. od 10.00 Jak vycvičit draka 3 
3. 3. od 15.00 Jak vycvičit draka 3  3D PROJEKCE
3. 3. od 18.00 Léto s gentlemanem 
5. 3. od 17.00  Červený střevíček a sedm statečných  PREMIÉRA
5. 3. od 20.00   Ženy v běhu 
6. 3. od 17.00   Jak vycvičit draka 3 
6. 3. od 20.00   Všechno nejhorší 2
7. 3. od 17.00   Psí veličenstvo  PREMIÉRA
7. 3. od 20.00   Captain Marvel  PREMIÉRA
8. 3. od 17.00   Psí veličenstvo 
8. 3. od 20.00   Ženy v běhu 
9. 3. od 10.00   Červený střevíček a sedm statečných 
9. 3. od 17.00   Captain Marvel 
9. 3. od 20.00  Úhoři mají nabito 
10. 3. od 10.00   Psí veličenstvo 
12. 3. od 17.00   Jak vycvičit draka 3 
12. 3. od 19.00 Expediční kamera 2019
13. 3. od 17.00   Psí domov  AKCE KINO KLUB
13. 3. od 20.00   Zelená kniha  PREMIÉRA
14. 3. od 17.00  Kouzelný park  PREMIÉRA
14. 3. od 20.00  Skleněný pokoj  PREMIÉRA
15. 3. od 17.00   Psí veličenstvo 
15. 3. od 20.00   Captain Marvel 
16. 3. od 10.00  Kouzelný park 
16. 3. od 15.00 Captain Marvel 
16.3. od 20.00 Pro Tondu Fest
  BENEFIČNÍ FESTIVAL PRO ANTONÍNA DOHALSKÉHO...
17. 3. od 10.00 Kouzelný park 
17. 3. od 15.00 Pavel Kožíšek - S kouzly kolem světa!
17. 3. od 18.00 Skleněný pokoj
19. 3. od 17.00  Psí veličenstvo 
19. 3. od 20.00   „Je mi jedno, že se zapíšeme do dějin jako barbaři“
20. 3. od 17.00   Červený střevíček a sedm statečných 
20. 3. od 20.00   Ženy v běhu 
21. 3. od 17.00   Odpoledne pro seniory 
21. 3. od 20.00   LOVEní  PREMIÉRA 
22. 3. od 17.00   Captain Marvel 
22. 3. od 20.00   Pašerák  PREMIÉRA
23. 3. od 10.00   Kouzelný park 
23. 3. od 15.00   Putování se sobíkem  PREMIÉRA
23. 3. od 18.00 Za hipíky a buddhisty do Himálaje – Sebastian Prax
23. 3. od 20.00   LOVEní 
24. 3. od 10.00   Psí veličenstvo 
24. 3. od 18.00   Ženy v běhu 
26. 3. od 17.00   Putování se sobíkem 
26. 3. od 20.00   LOVEní 
27. 3. od 17.00   Raubíř Ralf a internet  AKCE KINO KLUB
27. 3. od 20.00   Ženy v běhu  AKCE KINO KLUB
30. 3. od 10.00 Psí veličenstvo 
30. 3. od 17.00   Dumbo  PREMIÉRA
30. 3. od 20.00   Skleněný pokoj
31. 3. od 10.00   Kouzelný park 
31. 3. od 18.00   Arctic: Ledové peklo

Kino Lysá n. L.                      3/20192. 3. 2019 od 20.00 hodin
Fotbalový společenský ples
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

3. 3. 2019 od 9.00 hodin
Rodinné konstelace
seminář v RC Parníček
www.rcparnicek.cz

4.  3. 2019 od 14.30 hodin
Kavárnička dříve narozených
v restauraci U Bílé labutě

5. 3. 2019 od 9.00 hodin
Správná manipulace s kojenci
seminář v RC Parníček
www.rcparnicek.cz

5. 3. 2019 od 16.30 hodin
Osudy rodiny Münsterbergů
přednáška v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

6. a 20. 3. 2019 od 16.30 hodin
Drátování
v městské knihovně 
www.knihovnalysa.cz

9. 3. 2019 od 9.00 hodin
Bleší trh
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

11. a 12. 3. 2019 od 17.00 hodin
Předporodní kurz
kurz v RC Parníček
www.rcparnicek.cz

12. 3. 2019 od 16.30 hodin
Výroba mýdel
kurz
www.knihovnalysa.cz

13. 3. 2019 od 8.00 hodin
FÚ na MěÚ Lysá n. L.
finanční poradenství 
www.mestolysa.cz

13. a 27. 3. 2019 od 16.30 hodin
Paličkování
v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

14. 3. 2019 od 18.00 hodin
Zeptejte se starosty 
Restaurace Na Sídlišti Lysá n. L.

14. 3. 2019 od 18.00 hodin
Přírodní jedlá zahrada
přednáška v městské knihovně 
www.knihovnalysa.cz

15. 3. 2019 od 19.00 hodin
Společenský ples Nymburk  

 Obecní dům Nymburk 

16. 3. 2019 od 19.00 hodin
Benefiční koncert pro Tomáška
Obecní dům Nymburk

16. 3. 2019 od 20.00 hodin
Pro Tondu fest
benefiční festival
www.kinolysa.cz

17. 3. 2019 od 15.00 hodin
S kouzly kolem světa
kouzelnická show v kině
www.kinolysa.cz

18. 3. 2019 od 14.30 hodin
Kavárnička dříve narozených
v restauraci U Bílé labutě

20. 3. – 24. 3. 2019 
Zemědělec 2019, 
Koňský trh 2019, 
Jaro s koňmi 2019 a 
Festival dechovky 2019
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

22. 3. 2019 od 19.30 hodin
Koncert kruhu přátel hudby
Brandýs nad Labem 
– divadelní sál zámku

23. 3. 2019 od 18.00 hodin 
Za hipíky a buddhisty 
do Himaláje
promítání a povídání
www.kinolysa.cz

23. 3. 2019 od 20.00 hodin
Dvorecká taneční zábava
v sále místního hostince „U Háje“

26. 3. 2019 od 16.30 hodin
Setkání s rodiči předškoláků
ZŠ JAK v přízemí pavilonu D

26. 3. 2019 od 17.00 hodin
Velcí a divocí jsou zpět  

 – návrat kopytníků 
do naší krajiny
přednáška v městské knihovně 
www.knihovnalysa.cz

27. 3. 2019 od 16.00 hodin
Hudební toulky
v městské knihovně Litol
www.knihovnalysa.cz

28. 3. 2019 od 7.45 hodin
Den otevřených dveří
ZŠ JAK

28. 3. 2019 od 14.00 hodin
Vernisáž výstavy 
studentských prací
Muzeum B. Hrozného Lysá n. L.

28. 3. 2019 od 18.00 hodin
Osmimilimetrové vzpomínky
přednáška v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

29. 3. – 30. 3. 2019 od 18.00 hodin
Noc s Andersenem
akce pro děti v knihovně 
www.knihovnalysa.cz

30. 3. 2019 
Retro garáž 
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

2. 4. a 3. 4. 2019 od 13.00 hodin
Zápis do 1. ročníku
ZŠ JAK
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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

Osudy rodiny Münsterbergů - 5. března 2019 od 16.30 hodin
Pravidelné setkávání nad českou historií s PaedDr. Marií Kořínkovou.

Drátování – 6. + 20. března 2019 od 16.30 hodin
Drátenický kurz s paní Procházkovou.

Výroba mýdel – 12. března 2019 od 16.30 hodin
Kurz pro všechny zájemce, kteří by se chtěli seznámit s technikou ruč-
ní výroby mýdel. Bližší informace o kurzu najdete na webových strán-
kách knihovny. Na kurz je třeba se přihlásit v knihovně předem.

Paličkování – 13. + 27. března 2019 od 16.30 hodin
Pravidelné kurzy s Helenou Kubíkovou. Zájemci se mohou hlásit  
v knihovně.

Přírodní jedlá zahrada – 14. března 2019 od 18.00 hodin
Lektorka Ing. Petra Vodenková nám bude povídat o tvoření zahrady, 
která je v souladu s přírodou a vždy nabízí spoustu ovoce, léčivých by-
lin a divoké zeleniny při minimálních nárocích na údržbu. Představí 
nám podrobněji další plodící netradiční dřeviny a chutné trvalky a zo-
pakujeme pravidla bezúdržby.

Velcí a divocí jsou zpět! Návrat velkých kopytníků do naší krajiny.  
– 26. března 2019 od 17.00 hodin
Zubři, divocí koně, pratuři... Nejen o nich ale i o dalších velkých kopyt-

nících, kteří tvořili a tvoří důležitou součást naší přírody, nám bude 
povídat zoolog Mgr. Miloslav Jirků, Ph.D., který je aktivně zapojen do 
projektu rezervace velkých kopytníků v Milovicích.

Hudební toulky – 27. března 2019 od 16.00 hodin (pobočka Litol)
Pokračování litolských hudebních besed s Mgr. Janou Bajerovou.

Osmimilimetrové vzpomínky. Myslivost, to nejsou jenom lovy. 
– 28. března 2019 od 18.00 hodin
Projekce historických filmů věnujících se myslivosti v Lysé. Díky filmo-
vému archivu Václava Hlavsy nahlédneme do minulosti našeho města.

Noc s Andersenem – 29. – 30. března 2019 od 18.00 hodin
Tradiční knihovnická akce pro děti spojená s přespáním v knihovně. 
Na akci je nutné se přihlásit v knihovně předem.

Drátované drobnosti – 6. března – 1. dubna 2019
Výstava prací účastníků kurzu drátování, který probíhá v naší knihov-
ně. Výstava ukáže vše, co lze zvládnout pod vedením lektorky Jany  
Procházkové.

Připravujeme:
Taneční 2019 (září – prosinec 2019) – aktuální informace najedete 
na webu knihovny www.knihovnalysa.cz

PŘÍRODNÍ 
JEDLÁ ZAHRADA 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA LYSÁ NAD LABEM 
14. BŘEZNA OD 18 HODIN

Přednáší Ing. Petra Vodenková

Budeme si povídat o tvoření zahrady, která je v souladu  
s přírodou a vždy nabízí spoustu ovoce, léčivých bylin 
a divoké zeleniny při minimálních nárocích na údržbu. 

Představím Vám podrobněji další plodící netradiční dřeviny 
a chutné trvalky a zopakujeme pravidla bezúdržby.
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Městská knihovna

Zveme příznivce společenského tance na

1. TANEČNÍ VEČER
díl II.

standardních a latinskoamerických rytmů s kapelou 
Fire Band Pavla Stříbrného

27. dubna 2019 od 20.00 hodin
Sál Jack Diesel baru, Stará Lysá 51, 

osvěží zajímavá umělecká díla
 

Vstupenky za 250 Kč  budou k dispozici od 8. 4. 2019 
v Městské knihovně Lysá n. L. 

Počet vstupenek je omezen z důvodu rozšíření parketu na 90 m2!

Kvalitní občerstvení zajištěno.

   Pořádá neformální skupina milovníků společenského tance 
z Lysé n. L. Přidejte se k nám!

 Dotazy na 608 214 416 nebo 604 209 856
E-mail: pleskanec.lysa@gmail.com

Sledujte facebookovou skupinu 1. Taneční večer

    
    Akce se koná za finanční podpory

města Lysá nad Labem.

LY
SÁ NAD LABEM
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Dvorecká 
taneční zábava
23. 3. 2019 OD 20.00 HODIN
v sále místního hostince „U Háje“

HRAJE LÁĎA KŘÍŽ

Těší se OV Dvorce

Vstupné je na Vás.

Divadelní sál brandýského zámku, 
pátek 22. března 2019 v 19.30 hodin

           Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 
a Kruh přátel hudby uvádějí devátý koncert XIX. sezóny 

(2018–2019), na kterém vystoupí

   Zdeněk Klauda - klavír, a jeho přátelé

J. Balážová a K. Untermüller
                  - mezzosoprán - viola

------------------------------------------------------------------------------
PROGRAM:  Robert Schumann, Franz Schubert,

       a písně Gustava Mahlera a Petra Ebena
------------------------------------------------------------------------------

Vstupné 70 Kč, studenti a mládež 20 Kč; předprodej vstupenek v Infocentru 
od 11. 3. 2019. Rezervace vstupenek možná na telefonu 326 909 188.

STUDENTI STŘEDNÍ ŠKOLY DESIGNU LYSÁ NAD LABEM 
(OBORU PRODUKČNÍ ČINNOST V UMĚNÍ A REKLAMĚ)

VÁS ZVOU

28. BŘEZNA 2019 OD 14 HODIN 

NA VERNISÁŽ VÝSTAVY STUDENTSKÝCH PRACÍ

V MUZEU BEDŘICHA HROZNÉHO LYSÁ NAD LABEM 
HUSOVO NÁMĚSTÍ 256.
VÝSTAVA TRVÁ DO 8. DUBNA 2019.

PŘIJĎTE ZHLÉDNOUT PRÁCE STUDENTŮ 
A NAČERPAT KREATIVNÍ ENERGII.
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Ve dnech 24.–25. května 
2019 se můžete těšit na již 
tradiční městský festival Lysá 
Žije! Během dvou dnů se Vám 
v zámeckém parku představí  
několik „dýdžejů“, umělců, hudeb-
níků a mnoho známých tváří. Bohatý 
doprovodný program na Vás bude čekat  
v atriu bývalého augustiniánského kláštera a v Zámecké ulici, kde se 
bude konat již tradiční Montmartre, který bude opět plný řemesl-
ných stánků a zábavného programu.

V příštím čísle Vám představíme některé z účinkujících. Sledo-
vat nás můžete i na facebooku: Lysá žije.

Těšíme se na společně strávené dny plné hudby, bohatého pro-
gramu a dobrého jídla.

Tým Lysá Žije 

Lysá opět ožije!

PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK
Pro koho je určen? 
Pro děti, u kterých bude odložena školní docházka.  
Žáci si zde osvojují školní návyky a dovednosti, které jim usnadní 
vstup do prvního ročníku základní školy.

Kde se nachází?
Praktická škola a Základní škola Lysá nad Labem, p. o., 
Komenského 1534/16, Lysá nad Labem 
(areál „nové školy“ – modrý pavilon).
Pozn.: Škola poskytuje prostor a kvalifikované pedagogy, absolventi 
„přípravky“ nastupují do běžného typu ZŠ dle místa svého bydliště.

Co je potřeba k přijetí?         
- Doporučení z PPP nebo z SPC, kde musí být uvedeno:  
 Doporučujeme docházku do přípravného ročníku.
- Doporučení od pediatra, ke kterému se svým dítětem docházíte.

Několik informací k přípravnému ročníku:
- Přípravka (nultý ročník) je již tento školní rok otevřena po osmé.
- Počet žáků ve třídě je maximálně 12, aby byl zajištěn 
 individuální přístup.
- Žáci mají 20 vyučovacích hodin týdně, po skončení výuky  
 odcházejí do školní družiny.
- Docházka je zdarma.

V případě zájmu o přijetí Vašeho dítěte do přípravného ročníku
je možné si sjednat návštěvu školy, podívat se do vyučovací 
hodiny či nechat své dítě ve třídě „na zkoušku“.

Kontakty: tel.: 325 551 075, 731 449 123, 739 071 338
                   e-mail: zvslysa@seznam.cz
                   www.specialniskolalysa.cz

Vedení školy

Zeptejte se starosty
čtvrtek 14. března 2019 od 18.00 hodin
v Restauraci Na Sídlišti Lysá nad Labem.
Další z večerů, na kterém se starosty města Lysá n. L. 
můžete zeptat na vše, co Vás o našem městě zajímá.
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ZÁPIS SE LVEM BEDŘÍŠKEM
Milé děti, vážení rodiče, srdečně Vás zveme k zápisu do 1. ročníku 

Základní školy Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem. 

úterý 2. 4. 2019 od 13.00 do 17.00 hodin
středa 3. 4. 2019 od 13.00 do 15.00 hodin
v budově I. stupně ZŠ B. Hrozného
Lysá nad Labem (Školní náměstí 1318)

Náhradní termín zápisu: úterý 9. 4. 2019 
ve 13.00 hodin

Co Vás čeká: 
Putování, při kterém vás budou provázet 
rozliční obyvatelé zvířecí říše 
i jejich král Bedříšek.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
dne 28. 3. 2019 (čtvrtek)
od 7.45 hod do 11.25 hod 

Nabízíme Vám:
* klidné rodinné prostředí (oddělený I. a II. stupeň)
* otevření školy rodičům a veřejnosti
* ranní a odpolední družinu s kapacitou 180 míst 
* adaptační kurz „Školička“ pro předškoláky
* individuální přístup k žákům
* žákům se speciálními vzdělávacími potřebami je poskytována 
komplexní péče kvalifikovanými pedagogy
* možnost využití činnosti asistenta pedagoga
* celoškolní projekty, odpolední dílny
* školy v přírodě (1 x za dva roky)
* moderně vybavené učebny
* interaktivní výuku pomocí moderní techniky

Výuka mateřského jazyka má u nás přednost, proto jí 
dáváme dostatečný časový prostor ve výuce. Nabízíme AJ 
pro žáky 1. ročníků jako nepovinný předmět, povinně se 
AJ vyučuje od druhé třídy. Od 6. ročníku probíhá výuka 
druhého cizího jazyka - RJ, nebo NJ.

...a dále nabízíme řadu kroužků:
* keramický kroužek a kroužek mažoretek
* šachový kroužek a kroužek Veselá věda
* sportovní hry, florbal… aktuální přehled nabízených
 kroužků je na www.zsbhrozneho.cz 

Pro starší děti navíc:
* moderní počítačová učebna
* kroužek 3D tisku a dramatický kroužek
* semináře z matematiky a českého jazyka
* astronomický kroužek 
* zahraniční exkurze a zájezdy 
* adaptační programy a lyžařský výcvikový kurz…

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

325 551 088, 325 551 302.

Těšíme se na Vás…
všichni zaměstnanci ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem

ZŠ J. A. Komenského Lysá nad Labem
Vás srdečně zve na
 

Zápis do 1. ročníku 2019/2020 se koná
v úterý 2. 4. 2019 od 13 do 17 hodin a
ve středu 3. 4. 2019 od 13 do 15 hodin
v areálu školy (zelený pavilon)
Náhradní termín proběhne v úterý 9. 4. 2019 
po dohodě s vedením školy na 
tel. 325 551 220 nebo na 
e-mailu info@zsjaklysa.cz

Podrobnější informace 
o škole i o zápisu na 

www.zsjaklysa.cz

ZÁPIS MEZI STROMY

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ve čtvrtek 28. března 2019
od 7.45 do 11.25 hodin
Doporučujeme vidět:
výuku ve třídách, nově vybavené učebny (D207, D311)
výstavy výtvarných prací po celém areálu školy, školní 
družinu č. 1 v pavilonu A, promítání prezentací ze školních 
akcí v přízemí pavilonu D, zajít na oběd do Scolarestu 
od 11.15 do 14.00 hodin

Proč být žákem nebo žákyní naší školy?
• vše pod „jednou střechou” – všechny učebny, tělocvičny,  
 školní družina, školní klub, školní knihovna, školní 
 restaurace Scolarest
• využití venkovní přírodovědné učebny a blízkého  
 sportovního hřiště
• povinná výuka angličtiny již od 1. ročníku
• povinná výuka dalšího cizího jazyka (francouzského,  
 německého a ruského) od 7. ročníku
• velmi aktivní žákovský školní parlament – jeho významné  
 akce: Podzimní a Jarní hrátky, Jarmark, Den otevřených  
 dveří, Aprílové dny, Tajemná noc ve škole….
• široká nabídka volnočasových aktivit (kroužky technické,  
 sportovní a výtvarné, anglická družinka Milischool aj.)
• úzká spolupráce se všemi spádovými MŠ – návštěva  
 předškoláků v prvních třídách
• vybavení celé školy moderní didaktickou technikou, např.  
 v každé třídě interaktivní tabule nebo projektor, a velkým  
 množstvím didaktických pomůcek  pro názornou výuku 

Setkání s rodiči 
předškoláků

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

úterý 26. března 2019 v 16.30 hodin 
v ZŠ J. A. Komenského (v přízemí pavilonu D)

Povídání nejen o přípravě na povinnou školní docházku,
průběhu zápisu do 1. tříd ve školním roce 2019/2020 
v Lysé nad Labem, odkladu povinné školní docházky, 

školních vzdělávacích programech obou škol
a dalších věcech, které Vás zajímají…
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Vážení rodiče, v následujícím 
textu Vás chceme informovat  
o zápisu dětí do 1. ročníku na-
šich základních škol.

Kdy?
Zápis se uskuteční na obou 
školách ve stejném termínu: 
v úterý 2. dubna 2019 od 
13.00 do 17.00 hodin a ve 
středu 3. dubna 2019 od 
13.00 do 15.00 hodin.
Náhradní termín zápisu se 
bude konat na obou školách 
ve stejném termínu: 
v úterý 9. dubna 2019 ve 
13.00 hodin.

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

Kde?
ZŠ B. Hrozného 
– budova Masarykovy školy, 
Školní náměstí 1318/14
ZŠ J. A. Komenského
– zelený pavilon B,
Komenského 1534

Co je zapotřebí vzít s sebou?
1. Rodný list dítěte,
2. kartičku zdravotní pojišťovny,  
 u níž je dítě registrováno,
3. platný osobní doklad zákon- 
 ného zástupce (občanský prů- 
 kaz, u cizinců pas),
4.  potvrzení o trvalém pobytu  
 dítěte v Lysé nad Labem nebo  
 v některé z tzv. spádových  
 obcí Jiřice, Ostrá, Stará Lysá,  
 Stratov, pokud má zákonný  
 zástupce trvalý pobyt jinde.
5. V případě, že došlo na základě  
 soudního rozhodnutí ke změ- 
 nám v osobách zákonných  
 zástupců dítěte, je třeba tuto  
 skutečnost doložit (nejlépe 
 kopií rozsudku příslušného  
 soudu). Tento krok je nezbyt- 
 ný i tehdy, pokud je např. je- 
 den z biologických rodičů dí- 
 těte omezován při výkonu svých 
 práv. I v takovém případě je  
 nutné tuto skutečnost doložit  
 kopií soudního rozhodnutí.  
 Tyto dokumenty jsou považo- 
 vány zásadně za důvěrné.

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2019/2020
na ZŠ Bedřicha Hrozného a ZŠ J. A. Komenského v Lysé nad Labem

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

Nedoporučuje se před zápisem  
s dítětem cvičit jakoukoliv do-
vednost a znalost. Smyslem zá-
pisu je posoudit školní připrave-
nosti dítěte. Součástí zápisu bývá 
rozhovor s učitelem či přeříkání 
básničky, a to z důvodu posou-
zení verbálního projevu dítěte. 
Nechybí ani kresba, podle níž je 
možné určit vývojovou úroveň 
grafomotoriky předškoláka. Dítě 
se setká i s otázkami ze všeobec-
ného přehledu, mezi něž patří 
časová a prostorová orientace, 
znalost barev, geometrických 
tvarů, zkouší se, zda dítě zná 
svoje jméno, adresu, věk, jestli 
pozná některá čísla či písmena, 
což ale není nutné. Vyučující 
také pozorují chování dítěte bě-
hem zápisu, jeho samostatnost, 
případnou úzkostnost, závislost 
na rodičích, ochotu poslouchat 
cizí autoritu a plnit dané instruk-
ce. Svoji roli hraje i koncentrace 
pozornosti. Samotný zápis je 
spojen s hravými a relaxačními 
prvky. Děti obchází různá stano-
viště po škole, plní určité úkoly 
a nakonec odchází s drobným 
dárkem.

Co důležitého byste měli 
vědět?

Zápis do školy upravuje § 36 
tzv. školského zákona č. 561/2004 
Sb. Vzhledem k povinné školní 
docházce je nutné zapsat do školy 
všechny děti, které dovršily nebo 
dovrší k 31. 8. příslušného roku, 
tedy v roce 2019, šesti let věku.

Odklady povinné školní do-
cházky upravuje § 37 téhož zá-
kona. Není-li dítě tělesně nebo 
duševně přiměřeně vyspělé a 
požádá-li o to písemně zákonný 
zástupce dítěte v době zápisu 
dítěte k povinné školní docházce 
(tzn. v době od 1. 4. do 30. 4.), 
odloží ředitelka školy začátek 
povinné školní docházky o jeden 
školní rok, pokud je žádost dolo-
žena 2 doporučeními - posouze-
ním příslušného školského pora-
denského zařízení + odborného 
lékaře (pediatra) nebo klinické-
ho psychologa. Žádost o odklad 
musí být tedy podána nejpozději 
do 30. dubna 2019. Pokud ředi-

telka školy rozhodne o odkladu 
povinné školní docházky, infor-
muje zákonného zástupce o po-
vinnosti předškolního vzdělává-
ní dítěte a možných způsobech 
jejího plnění.

Místo povinné školní docházky 
upravuje § 36 školského zákona. 
Školu pro zápis si můžete vybrat 
podle svého uvážení. Cílem obec-
ně závazné vyhlášky č. 4/2011, 
o stanovení spádových obvodů 
základních škol města Lysá nad 
Labem je zajistit místo vzdělávání 
pro každé dítě v rámci příslušné 
obce a jejího spádového obvodu. 

Jaká jsou kritéria?
Základním kritériem pro absol-

vování zápisu na některé z uvede-
ných dvou škol jsou:
1.  trvalý pobyt dítěte v katastru  
 města Lysá nad Labem včetně  
 Litole, Dvorců a Byšiček,
2. trvalý pobyt dítěte v některé  
 z tzv. spádových obcí, tedy  
 v Jiřicích, Ostré, Staré Lysé  
 a Stratově.

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

Pokud bude převýšena na ně-
které ze škol kapacita počtu dětí 
přijatých do 1. tříd, bude platit 
vyhláška č. 4/2011 o stanovení 
spádových obvodů základních 
škol města Lysá nad Labem.     

Bližší informace budou podá- 
ny na schůzce rodičů s ředi-
telkami škol, která se bude ko-
nat v úterý 26. března 2019 
v 16.30 hodin v ZŠ JAK Lysá 
nad Labem.

Bližší informace o školách 
získáte také na webových strán-
kách škol: 

ZŠ B. Hrozného 
– www.zsbhrozneho.cz
ZŠ J. A. Komenského 
– www.zsjaklysa.cz

Je možné si školy 
prohlédnout?
Vhodné je využít k návštěvě 
obou škol Dne otevřených 
dveří: ve čtvrtek 28. břez-
na 2019 od 7.45 do 11.25 
hodin.

Kontakty

ZŠ B. Hrozného
ředitelka PaedDr. Irena Jarešová

tel.: 325 551 088
e-mail: reditel@zsbhrozneho.cz

ZŠ J. A. Komenského
ředitelka Mgr. Marie Nováková

tel.: 325 551 220
e-mail: reditelka@zsjaklysa.cz 

ilustrační foto, zdroj: internet
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ZŠ J. A. Komenského Lysá nad Labem přijme 

vyučujícího 1. stupně, 
dále aprobaci Aj, Z, ICT na plný i zkrácený úvazek  
od školního roku 2019/20. Služební byt možný.

Strukturovaný životopis s referencemi 
a motivačním dopisem zasílejte na 
reditelka@zsjaklysa.cz.

Více informací na 325 551 220.

Netvoříš zisk, nemůžeš vyhrát

V lednu 
jsme na dva 
dny vyměni-
li klasickou 

výuku za práci v Ekonomickém 
projektu. Ten připravuje Ing. Věra 
Rampová, učitelka odborných 
předmětů, každoročně pro žáky 3. 
ročníků. 

Nejprve nás čekal test z dosa-
vadních znalostí ekonomiky. Po-
tom jsme se rozdělili do 5 týmů 
a soupeřili jsme v manažerské si-
mulační hře Unisim. Tato hra je je-
dinečná v tom, že umožní studen-
tům vyzkoušet si řízení firmy bez 
vstupních investic a vidět, jak se 
firmě daří v průběhu simulačních 
let. Prošli jsme si veškeré aspekty 
řízení firmy od podnikové ekono-
mie, managementu, marketingu, 
až po finanční řízení a účetnictví. 
Měli jsme tak jedinečnou možnost 
aplikovat teoretické znalosti z vý-
uky do své virtuální firmy a viděli 
jsme, jak můžeme uspět nebo na-

opak prohrát v boji s konkurencí. 
První den byl sice zkušební, ale na 
všech bylo vidět velké nasazení  
a snaha. A to bylo třeba, protože se 
projevila naše malá znalost pro-
gramu UNISIM.

Druhý den byl o poznání lepší, 
protože jsme už pochopili, jak pro-
gram funguje, a začali jsme vymýš-
let své vlastní strategie k dosažení 
co nejlepšího výsledku. Nakonec 
vyhrál tým Golden-Hands, který 
nejlépe odhadl rovnováhu mezi 
nabídkou a poptávkou.

Jsme rádi, že jsme si tuto simu-
lační manažerskou hru mohli vy-
zkoušet. Ověřili jsme si, že podni-
kání není tak jednoduchá věc, jak 
by se mohlo zdát. Ve hře jde o to 
správně reagovat na potřeby trhu, 
být lepší než konkurence, vždy 
nabídnout „něco navíc“, a když se 
zrovna nedaří, přemýšlet nad tím, 
co je špatně. A tak to vlastně chodí i 
v reálném podnikání.

David Štěrba, 3. A

V lednu  
jsem se spo-
lečně s žáky 
3. ročníku, 

kteří studují předmět Zeměpis ces-
tovního ruchu, vydala vlakem do 
Brna, kde jsme navštívili tradiční 
veletrh cestovního ruchu. Veletrh 
se konal v pavilonu P brněnské-
ho výstaviště. Čekal nás pestrý 
program v podobě prezentací 
jednotlivých cestovních kanceláří 
z českých i moravských regionů, 
zajímavých přednášek a ochutnáv-
ky regionálních specialit, např. vín, 
uzenin a sýrů. 

Rozdělili jsme se do skupinek a 
poslechli si některé z prezentací, 
poté jsme se rozešli po stáncích 

Cesta do Brna a odtud 
do celého světa

cestovních kanceláří, abychom po-
znali celý svět od České republiky 
přes Slovensko až po Mongolsko. 
Opravdu každý si mohl vybrat 
dovolenou svých snů, od poby-
tové u bazénu po náročné treky  
v Himálaji. Na prezentacích jsme 
se dozvěděli spousty zajímavostí  
z dobrodružných cest po Indii,  
Iráku, Íránu, Pákistánu… Zároveň 
na veletrhu probíhala soutěž gast-
ronomické kuchyně středních škol, 
kterou jsme mohli sledovat a fan-
dit mladým kuchařům. Exkurze se  
vydařila.

Ing. Kamila Verfelová
učitelka odborných předmětů 

OA Lysá nad Labem
Únor bývá  

u žáků velmi 
oblíbený. Nese 
s sebou totiž 
nejen odměnu  

v podobě pololetních prázdnin, ale 
často připadnou na jeden z jeho 
týdnů i prázdniny jarní. Očekávání 
těchto zasloužených chvilek volna 
se proto snažíme našim žákům již 
tradičně zpříjemňovat. Tuto čin-
nost po celé předchozí pololetí čas-
to přebírala lyská městská knihov-
na. Připravila pro naše žáky mnoho 
zajímavých akcí a programů, ať už 
je to v minulém čísle Listů zmíně-
ná beseda s paní spisovatelkou  
Geckovou, nebo program Jsem čte-
nář, který navštívili naši prvňáčci  
v úterý 5. února.

Žáci II. stupně si na přelomu 
ledna a února užili zimní rado-
vánky. Sedmáci a osmáci se totiž 
zúčastnili lyžařského výcviku a 
sportovního soustředění. Aby bylo 
aklimatizování do vyučování tro-
chu příjemnější, měli žáci možnost  
15. 2. navštívit výstaviště, prozkou-
mat výstavu Řemesla a shlédnout 
prezentaci středních škol z regionu.

Střípky ze ZŠ JAK

Ani Školní parlament se v únoru 
nenudil. Tentokrát zorganizoval pro 
1. a 2. třídy Masopustní karneval  
v jedné z tělocvičen. Další karneval, 
tentokrát večerníčkový, si užily ve 
čtvrtek 7. února děti ze školní druži-
ny. Školní družina i klub si zábavu do-
přávaly plnými doušky – děti si samy 
vyráběly masky, tvořily se mandaly, 
dokonce se pro žáky uspořádal tur-
naj ve vybíjené. Aby se děti také do-
zvěděly něco nového a praktického, 
zorganizovala paní vychovatelka 
Šlingrová besedu ze zdravotnicí.

Mgr. Jitka Sedláčková

V letošním roce opět pokračuje 
pravidelné setkávání začínajících 
čtenářů s paní knihovnicí. Každý 
měsíc si pro nás připraví spoustu 
nových informací. Dozvídáme se  
o tvorbě knih, besedujeme s auto-
ry knížek, ilustrátory a rozebíráme 
obsah knih. Rádi bychom touto ces-
tou poděkovali celému kolektivu 
Městské knihovny v Lysé, zejména 
paní Zrckové, která pro nás tyto 
programy organizuje.

Mgr. Petra Hakenová
za 1. a 2. třídy
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Ze života škol

Jaké zdroje 
energie má lid-
stvo k dispozici 

a jak by s nimi mělo nakládat – to 
bylo hlavní téma besedy „ENER-
GIE – BUDOUCNOST LIDSTVA“ na 
STŘEDNÍ ŠKOLE DESIGNU v Lysé 
nad Labem. Vedl ji Ing. Petr Vá-
cha z Ústavu jaderného výzkumu  
v Řeži u Prahy. 

V úvodu přednášky na nočním 
satelitním snímku USA ze srpna 
2003 žákům ukázal, jak vypadá 
oblast, v níž došlo k blackoutu. 
Pro velké aglomerace, jako je 
např. Praha, by taková událost 
byla kritická. Nastaly by poru-
chy zásobování vodou a teplem, 
zkolabovala by doprava. Člověk 
euroatlantické civilizace je na 
elektřině existenčně závislý. Při 
její výrobě z fosilních paliv ale 
stoupá produkce emisí CO2 a 
výrobu z obnovitelných zdro-
jů zase ovlivňují povětrnostní 
podmínky. Provoz bezemisních 
jaderných elektráren klade mi-

mořádně vysoké nároky na bez-
pečnost.

Mladí lidé se zamýšleli i nad 
otázkami spojenými s riziky, kte-
rá přináší nejen výroba elektřiny, 
ale prakticky všechny aktivity lidí 
současného světa. Podle slov žáků 
SŠD: „Nezáleží na studovaném 
oboru, energii potřebujeme všich-
ni“. Beseda podle Tomáše Hejla 
z agentury, která tuto osvětovou 
kampaň organizuje, potvrdila, že 
česká mládež si dobře uvědomu-
je vliv energetiky na životní pro-
středí, ale i význam spolehlivých 
dodávek energie nejen pro zvyšo-
vání životní úrovně, ale také pro 
bezpečnost a samostatnost státu. 

V praktických ukázkách se žáci 
SŠD dozvěděli, že kromě žehličky 
na prádlo nebo vlasy se pod pře-
zdívkou „žehlička“ skrývá i radio-
metr DC-3E-98, kterým je možno 
měřit radioaktivitu v okolních 
předmětech i na svém těle, proto-
že záření je všudypřítomné. Mohli 
si tak v praxi vyzkoušet, že radio-

Středoškoláci z Lysé diskutovali o energetické budoucnosti lidstva

aktivní je nejen uranová ruda, ale 
i lidský organizmus.

Projekt „Energie - budoucnost 
lidstva“ běží s podporou společ-
nosti ČEZ nepřetržitě již devate-
náctým rokem. Vyučující nejvíc 
oceňují průřezovost obsahu be-
sed, objektivitu a otevřenost lek-
torů. V anonymním průzkumu, 
který se uskutečnil v několika de-
sítkách škol v celé ČR, dali všichni 

dotázání učitelé a učitelky nejvyš-
ší možnou známku vyváženosti 
výkladu o výhodách a nevýhodách 
jednotlivých klasických a obno-
vitelných zdrojů energie a o vlivu 
výroby elektřiny na životní pro-
středí. Besedy je možno zdarma 
objednat na: info@hejlservis.cz.

Martina Drábková, Hejl Servis 
Ing. Iva Valenová, SŠD

Foto: Tomáš Hejl

To je úkol, 
který v rámci 
konání prak-

tických předmětů řeší studenti 
a studentky oboru produkční 
činnost v umění a reklamě na 
Střední škole designu Lysá nad 
Labem. Připravují se důkladně. 
Ve třetím ročníku navštěvují 
galerie, muzea a další zajíma-
vá místa. Cílem není pouhá ko-
mentovaná prohlídka expozic  
s aktuálními výstavami, ale hlav-
ně zkoumání vnitřních struktur  
a organizací, doprovodných pro-
gramů, způsobů financování, 
personální zajištění, ale i sama 
historie a původ výstavních 
prostor. Zároveň jsou dekódo-
vány  pojmy spojené s činností 
galerií, jako je kurátor, libreto 
výstavy, architekt výstavy, gra-
fik, produkční, depozitář, kustod  
a další. Za první půlrok již zvládli 
návštěvu Vnitrobloku a besedu  
s jeho zakladatelem Jakubem 
Zajícem, komentované prohlíd-
ky výstav v Galerii Rudolfinum 
(Petr Písařík, Kryštov Kintera), 
GHMP v Trojském zámku (La-
dislav Škoda), Muzeum Kampa 
a výstavu grafik Pabla Picassa, 
přednášku na téma StreetArtu 

Jak se dělá výstava

s Jitkou Kopejtkovou v Muzeu 
města Prahy, Valdštejnskou jíz-
dárnu s legendou abstrakce 
Františkem Kupkou, Designblok, 

malé galerie jako Trafo Gallery  
s dílem Jana Kalába, Nikon Pho-
to Gallery a také stálou expozici  
a další prostory Polabského 

muzea, Muzeum Bedřicha Hroz-
ného v Lysé nad Labem. Právě 
poslední jmenovaná instituce, 
zastoupená Ondřejem Rašínem, 
vyšla vstříc našim zájmům a  
v období mezi dvěma výstavami 
studentům poskytla prostor pro 
uspořádání vlastní výstavy.

Jak se studenti se svým úko-
lem vypořádali, se můžete přijít 
přesvědčit na přelomu března  
a dubna do Muzea na náměstí 
B. Hrozného. Nosné téma celé 
výstavy je „Struktura/y“. Vysta-
veny budou práce jejich spolužá-
ků z výtvarných oborů, součástí 
bude i malý workshop pro menší 
i větší návštěvníky. Více byste 
měli zjistit z propagačních akti-
vit studentů k výstavě, z webové 
stránky, sociálních sítí, tištěných 
informací…

Já se za ně na Vás těším na ver-
nisáži v Muzeu Bedřicha Hrozné-
ho, a to 28. března tohoto roku. 
Doufám, že to bude i pro Vás 
příjemné zpestření všedních dní. 
Vaše spokojenost bude naší nej-
lepší vizitkou. 

Ing. Eva Nováková
Střední škola designu 
Lysá nad Labem, p. o.
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Zámecké novinky

      

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

hledá nové zaměstnance na pracovní pozici:

Pracovník v sociálních službách
– přímá obslužná péče,
Všeobecná sestra – DPP

   • Termín nástupu – dle dohody, ihned
   • 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.

Přijďte se k nám podívat. Těšíme se na vás.

Všichni toužíme po dlouhém a 
činorodém životě. Chceme stále žít 
ve svém domácím prostředí, setká-
vat se s přáteli, rodinou, známými. 
Přejeme si věnovat se koníčkům 
a zálibám. Prostě žít aktivní spo-
kojený život. Nic nemáme v životě 
jistějšího, jako nejistotu, že tomu 
tak bude. S přibývajícími léty po-
stupně zjišťujeme, že už to není, co 
bývalo – horší se nám zrak, sluch, 
máme problémy s pamětí, tělo už 
není tak pružné a o dobrém spán-
ku nemůže být ani řeč. Výčet toho, 
co se věkem mění je dlouhý. Nejví-
ce nám ale do života zasáhne vážné 
onemocnění, kdy nejsme schopni 
se sami o sebe postarat a není to 
ani v silách a možnostech rodiny.  
V takovém případě je jedním  
z řešení pobytová služba, jakou 
poskytuje náš domov pro seniory 
v areálu zámku. Není jednoduché 
opustit to, na co jsme byli po celý 
život zvyklí. Tato situace není lehká 

ani pro rodinu klienta, který si musí 
zvykat na nové prostředí, nové lidi 
kolem sebe, běžný denní život se 
mění. U každého proces adaptace 
probíhá jinak. Jako poskytovatel 
pobytové služby si toto vše uvě-
domujeme a snažíme se klienty 
podpořit a pomoci jim překonat 
všechny změny, které s sebou nese 
odchod z domova. Propagujeme 
myšlenku aktivního stárnutí, me-
zigenerační setkávání a podporu-
jeme zájmy a činnosti. Integrujeme 
klienty do společnosti prostřed-
nictvím aktivizačních programů a 
pořádáme různé projekty a akce. 
Aktivity jsou jednak společné např. 
vaření, vzdělávání, hraní her, ruční 
práce na klubovně, hudební vy-
stoupení a individuální zaměstná-
ní. Velmi důležitý je dobrovolnický 
program pro seniory, který v Do-
mově Na Zámku funguje. Jeho po-
sláním je pomoci překonat samotu 
seniorů, vyplnit jejich volný čas. 

Dobrovolníkem se může stát kaž-
dý, kdo je bez nároku na finanční 
odměnu ochoten poskytnout svůj 
volný čas, energii, dovednosti i vě-
domosti ve prospěch seniorů. Je to 
člověk, který svou činností přispívá 
ke zvýšení kvality života seniorů.  
S dobrovolníkem je uzavřena tzv. 
smlouva o dobrovolnické činnosti, 
jejíž součástí je i pojištění. Smlouva 
je nezávazná, záleží na chuti a ak-
tivitě. Velmi důležité je pro seniory 
i „pouhé“ popovídání. Proto jsou 
jednou z možností dobrovolnic-
ké činnosti individuální návštěvy  
u obyvatel. Dobrovolník může  
lidem předčítat z knih, novin, časo-
pisů, hrát s nimi společenské hry 
apod. Může pomáhat s pracovní 
činností v klubovně, kde se senioři 

věnují ručním pracím. Může se za-
pojit do činnosti jako společník při 
procházkách či spolupracovat na 
výzdobě domova atd. Dobrovolník 
se také může zapojit do přípravy 
různých společenských akcí pro se-
niory nebo jednorázově vypomoci 
při  výletech apod. Třeba i vy byste 
mohli pomoci. Každý je u nás vítán. 
Jednou z akcí, při které dochází  
k setkávání našich klientů s veřej-
ností je ,,Křeslo pro hosta“. Další  
v pořadí se bude konat v pátek  
26. 4. 2019 od 17.00 hodin v sále  
1. patra. Tentokrát to bude setkání 
s herečkou Hanou Maciuchovou, na 
které Vás všechny srdečně zveme.

Ludmila Hlatká, fyzioterapeut                                          
Domov Na Zámku

Lysá nad Labem, p.o.                                                                                                                                           

Vážení milovníci zahrádek, blí-
ží se jaro a my se těšíme na "náš" 
kus V Kolonii 2 ZO Lysá nad La-
bem - Sídliště. S jarem se blíží  
i naše výroční jednání, na kterém 
zhodnotíme dvouletou práci, zvo-
líme nový výbor a revizora. Naše 
ZO čítá 95 členů. V současném 
období dochází k určitému po-
hybu. Někteří z různých důvodů 
zahrádku opouštějí, ale máme 
také zájemce. Tady bych chtě-
la poprosit všechny, kteří mají  
v úmyslu zahradu pustit, aby tak 

Zahrádkáři
učinili do konce března letoš-
ního roku, aby noví majitelé na 
nich mohli již od jara pracovat. 
Informace podávejte a dostanete  
v Trafice na Sídlišti u Jitky Šulco-
vé. Závěrem mi dovolte, abych 
touto cestou pozvala všechny 
členy, ale i ty, kteří mají zájem  
o zahrádku, na Výroční členskou 
schůzi ZO, která se uskuteční dne 
9. 4. 2019 ve školní jídelně v 18.00 
hodin. Nový zahrádkářský rok od-
startujeme v co největší účasti.

 Jitka Šulcová 
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Vánoce, Silvestr i Nový rok nám 
utekly jako voda a moc jsme toho 
prožili. Živý Betlém, vánoční kon-
certy, Silvestrovský běh zámeckou 
zahradou, novoroční ohňostroj… 
Hlavně, že jsme to všechno ve 
zdraví ustáli a v roce novém se po-
prvé scházíme.

Radost byla o to větší, když 
nám městští zastupitelé z našich 
řad – pánové Ing. Gregor a MVDr. 
Kořínek představili nově vytvoře-
nou „Komise pro aktivní a šťast-
ný život seniorů“. Komisi, která 
bude organizovat a podporovat 
společenské vyžití nás dříve na-
rozených, tak abychom nezůstá-
vali někde osamocení, ale v kru-
hu svých vrstevníků a za pomoci 
mladší generace dále rozvíjeli své 
schopnosti. Třeba při obsluze po-

čítače a internetu.
S tím souvisí nezbytnost vy-

tvořit společenské prostory pro 
ergoterapii – ruční práce žen  
i mužů, také pro „muzikotera-
pii“ – zpěv známých a oblíbených 
písní, doplněný tancem. Nelze za-
pomenout na čtenářské aktivity 
– pročítání publikací o známých 
osobnostech z dob našeho mládí. 
Čtením se trénuje paměť a načte-
né poznatky si čtenáři předávají 
v následujících besedách. S tím 
souvisí i lekce univerzity volného 
času s tématy hlavně historie a 
biologie.

Na prvním letošním posezení 
nás velice mile překvapila neče-
kaná návštěva. Byla to uvolněná 
radní paní Ing. Karolína Chudo-
bová, která má ve své působnos-

ti právě péči o seniory, a pan Dr. 
Jan Štěpánek, vedoucí odboru 
městského investora. Přišli nám 
popřát vše nejlepší a hodně zdra-
ví do nového roku a jenom samé 
úspěchy nové komise.  

Na dalším posezení jsme přiví-
tali ředitelku městské knihovny, 
paní Mgr. Janu Bajerovou. Velmi 
poutavě nám představila, co vše 
knihovna nabízí. Knihy a časopi-
sy, audioknihy a e-knihy. K tomu 
podala vysvětlení, co to je; přece 
jenom jako starší ročníky s tím 
nemáme žádné zkušenosti. Škála 
společenských her nás láká a vyu-
žijeme i možností, že nám děvčata 
v knihovně zkopírují a vytisknou 
třeba snímečky či psaníčka na-
šich vnoučků. Nenecháme si ujít 
přednášky, besedy a výstavy, ani 

cyklus Univerzity volného času. 
Zaujaly nás kurzy trénování pa-
měti, to moc ve svém věku potře-
bujeme. Jenom trochu ostýchavě 
jsme sledovali nabídku ke kurzům 
PC (ovládání počítačů) a sledování 
internetu. Ale – nedá se nic dělat, 
musíme držet krok s našimi rodin-
nými příslušníky a do počítačů se 
pustit.

Své vystoupení paní magistra 
završila anketou, zda víme, kolik je 
v knihovně knih, kolik je organizo-
vaných čtenářů, kolik zaznamená-
vají návštěv za rok aj. Kdo z pléna 
odpověděl nejblíže skutečnosti, 
dostal milý dárek. 

Posezení končíme společným 
snímkem s hostem a tanečkem.  
A příště – těšíme se na Vás!

MVDr. Jan Kořínek

Kavárnička v roce novém

Rodinné centrum Parníček 
Jedličkova 1398/9, 289 22  Lysá n. L.

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

BEZPLATNÁ RODINNÁ 
PORADNA

pod vedením psycholožky
a speciální pedagožky

PhDr. Marie Soukupové
JE NUTNÉ SE OBJEDNAT

SPRÁVNÁ MANIPULACE
S KOJENCI

z pohledu fyzioterapie
úterý 5. 3. od 9.00 hodin
přednáší fyzioterapeutka  
Mgr. Markéta Hasoňová,

Cert.MDTz rehabilitačního 
centra REHABE s.r.o.

27. 3. od 16.30 do 18.00 hodin
BEZPLATNÁ PRÁVNÍ 

PORADNA
poradenství poslytuje advokát
JE NUTNÉ SE OBJEDNAT

25. 3. od 17.00 do 19.00 hodin

DOMÁCÍ 
ŠKOLA

Seminář představí fenomén 
domácího vzdělávání a je určen 

všem, kteří se o toto téma zajímají.

Předporodní kurz
pondělí 11. 3. a úterý 12. 3.
vždy od 17 do 19.30 hodin

RODINNÉ 
KONSTELACE

3. 3. 2019 od 9.00 do 17.00 hodin
Celodenní terapeutický seminář

Cena: 900 Kč
Přihlášky na: 

irenakasparova@seznam.cz

HOMEOPATIE
pro děti i dospělé

ve středu 20. 3. 2019
od 17.00 do 19.00 hodin

BAZÁREK
dětského oblečení, potřeb 

pro děti, těhotenského 
oblečení a hraček

NA OBDOBÍ JARO, LÉTO
PŘÍJEM VĚCÍ: pondělí 1. 4. a

úterý 2. 4. od 9 do 12 a 
od 14 do 18 hodin

PRODEJ VĚCÍ: středa 3. 4. až
pátek 5. 4. od 9 do 12 a 

od 14 do 18 hodin
KDE? RC Parníček

Jedličkova 1398/9, Lysá n. L.

Přijímáme maximálně 100 ks - čisté oblečení 
pro děti, potřeby pro děti (váhy, postýlky, 

houpačky, kola atd.), těhotenské oblečení, 
hračky, knížky. Kočárky a objemné zboží 
nabízíme pouze na fotkách. Za každý kus 

oblečení a věcí bez ohledu na prodejní cenu 
vybíráme poplatek ve výši 5 Kč, od členů 

klubu přátel RC ve výši 3 Kč. 
Procenta z prodaného zboží nevybíráme!
Seznam věcí vyplňte DVOJMO do formuláře, 

který si můžete stáhnout na webu 
www.rcparnicek.cz, anebo jej získáte 

v listinné podobě na recepci RC.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
pro děti narozené 2007–2013

8. 7.–12. 7. Letem barevným světem
15. 7.–19. 7. Expedice vesmír
22. 7.–26. 7. Týden plný her
29. 7.–2. 8. Pod pirátskou vlajkou
5. 8.–9. 8. Tajemství středověku
12. 8.–16. 8. Bubáci a Strašidýlka
19. 8.–23. 8. Za zvířátky na statek
 i do chaloupky

Cena: 1 500 Kč
V ceně je celý program, oběd 

a odpolední svačina. 
Záloha 500 Kč je splatná do 31. 3. 2019.

Tábory probíhají od pondělí do pátku 
od 7 do 16.30 hodin.
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TIRÁŽ

17. listopad všem lidem známý 
jako Den boje za svobodu a demo-
kracii, měl tentokrát v Lysé bohu-
žel černý scénář a statečně bojo-
vali hlavně hasiči, neboť právě na 
státní svátek hořel historický dům 
Dohalských.

Hlavně díky hasičům se podařilo 
zachránit celé přízemí domu, dřevě-
né patro však lehlo popelem. Téměř 
nikdo si nedovede představit bez-
naděj, která takovou katastrofu pro-
vází. Naopak mě překvapilo, když 
jsme na druhý den přišli pomáhat, 
vyklízet a třídit hromadu věcí, kolik 
lidí se sešlo a dobrovolně nabídlo 
svou pomoc. Ať už to byli příbuzní, 
sousedé, kamarádi, dokonce přijeli 

Pro Tondu Fest - benefiční festival pro Antonína Dohalského...

lidé i z jiných měst. Bylo hezké vidět, 
že v dnešní době, kterou řídí moc 
peněz, touha po majetku a sobectví, 
stále existují lidé pro které je soli-
darita, pomoc bližnímu v nouzi, či 
jen tak nezištně přiložit ruku k dílu, 
stále ctností nad ctnostmi a ne jen 
prázdné slovo či gesto.

Myslím, že všichni tito lidé si 
zaslouží velikou poklonu.

Město Lysá založilo transpa- 
rentní účet 8248-504268369/ 
0800  na který můžete do konce 
března zaslat finanční podporu.

Díky této smutné události se 
bude v sobotu 16. 3. od 20.00 ho-
din konat benefiční festival pro 
Tondu v lyském kině.

Všechna hotovost, která se na 
vstupném vybere, se pošle na 
již zmíněný účet a bude použita  
k rekonstrukci historicky známé-
ho domu Dohalských.

Na festivalu vystoupí kapely:
THE SENIORS+1 – již legendár-

ní místní kapela, hrající Hard and 
Roll, kterou jistě všichni znáte a 
kdo ne, měl by to napravit.

OTRA VEZ – skoro místní ka-
pela, která v sobě propojuje sílu 
tří řek Labe-Jizery-Sázavy hrající 

Indie core v nejzákladnějším slo-
žení kytara-basa-bicí.

LAUNDERED SYRUP – původ-
ně slezská kapela, která si svůj 
kraj nese pořád v srdci a pro kte-
rou je jejich heavy vzor více než 
zřejmý. Jejich sabbat-rock vás jis-
tě nenechá chladnými.

KINGSIZE BOOGIEMEN – Z láz-
ní Toušeň k nám zavítá to nejlepší 
Blues, které se ve středním Polabí 
dá nalézt a roztančí i ty, co nikdy 
netančili a rozezpívá i němé.

Martin Podaný 

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace,  
která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti  

– materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování  
i pracovní příležitost. (více na www diakoniebroumov.org)

VYHLAŠUJE
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ

 letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské) 
 veškerá nepoškozená obuv (bez bláta a jiných nečistot)
 lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony 
 látky (minimálně 1m2, nedávejte odřezky a zbytky látek)
 vatované přikrývky, polštáře a deky
 domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky  
 – vše nepoškozené, čisté
 hračky – nepoškozené a kompletní

Věci, které vzít nemůžeme:
 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce,  
 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky, znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:
v pátek 12. dubna 2019 v době od 8.00 do 17.00 hodin a
v sobotu 13. dubna 2019 v době od 8.00 do 13.00 hodin
Místo sběru:
garáž městského úřadu, za  budovou MěÚ.

 Věci nenoste volně, ale zabalené do PEVNÝCH igelitových pytlů či  
 kartonových krabic.
 Noste věci bez plísně, děr, fleků, s funkčními zipy, s knoflíky, s patenty,  
 gumou či tkanicí v pase 
 Vše čisté, umyté, vyprané
 NENOSTE VĚCI mnoho let odložené, zpuchřelé, plesnivé. 
 S takovými věcmi zamiřte raději přímo do nového separačního dvora  
 na sídlišti (před AUTO TICHÝ), otevřeno PO až PÁ od 09.00 do 17.00  
 a v SO od 09.00 do 13.00 hodin.

Spolupořadatelem sbírky je město Lysá n. L. a Farní charita Lysá n. L.  
Bližší informace na tel.: 777 959 221.  
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Předposlední lednovou sobo-
tu se příznivci tance a Taneč-
ního klubu dospělých sešli na  
XII. Reprezentačním plese TKD 
Lysá nad Labem. Návštěvní-
ci byli opět svědky perfektně 
odvedené práce a zútulnění 
průmyslové haly při organizaci 
tradiční kulturní společenské 
události plesové sezóny. 

Večer začal jako obvykle pří-
pitkem šampaňským, které do-
stal každý návštěvník při pří-
chodu. Celý večer byl zkrášlen 
nápaditou výzdobu, krásnou 

Upíři na plese TKD

hudbou, úžasnými předtanče-
ními a samozřejmě i bohatou 
tombolou. 

Výzdoby sálu s motivem „Ples 
upírů“, dle návrhu Veroniky Ton-
dlové, se členové TKD a jejich ka-
marádi zhostili opět velmi dobře 
a výsledkem velkého nadšení pak 
vzniklo příjemné kulturní prostře-
dí, jehož originalita vynikla použi-
tím záclon se zavěšenými neto-
pýry a závěsů, tentokrát v barvě 
červené a tmavě modré. Boční 
pódium s figurínami krále upírů 
Drákuly s Nymfou, na červeném 

pódiu živá zeleň v květináčích  
v jejichž středu trůnil velký prou-
těný koš s červenými gerberami, 
zavěšeným centrálním kruhem 
u stropu se stříbrným lustrem a 
zrcátky, zavěšenými netopýry a 
stříbrnými hvězdami a další vý-
zdobou, kterou můžete obdivo-
vat z fotografií na www.tkdlysa.
estranky.cz.

Jako vždy je třeba poděkovat 
všem, kdo se na organizaci plesu 
podíleli, ale také všem sponzo-
rům, včetně města Lysá n. L., kteří 
přispěli k vysoké úrovni plesu.

Děkujeme za předtančení a 
vystoupení 8 párů z TKG Hlinsko  
s hudbou na motivy irské hudební 
formace Celtic Woman s názvem 
„Slavnost plamenů“ a vystoupení 
10 párů z TKG Hlinsko a Taneční 
školy Gradus, které bylo na hud-
bu a mix písní skupiny Šlapeto  
v rytmu české polky s názvem 

„Šup sem, šup tam“. Konečně ta-
nečnímu páru Josef Franěk a Lenka 
Holá z STK Praha, kteří mají vy-
tancovanou tř. C a předvedli nám 
ukázky čtyř soutěžních latinsko-
-amerických tanců.

Ples však netvoří jen tanec  
a setkání jeho příznivců, ale rovněž 
společenská konverzace. Příjem-
ným zpestřením plesu, bylo opět 
losování hlavních cen a obálková 
soutěž, kde každá obálka vyhrává 
nějakou zajímavou cenu.

Děkujeme za hudbu kapele 
ECHO 91 ze Starého Kolína s ka-
pelníkem Pavlem Doležalem, kte-
rá hrála podle předem daného 
tanečního pořádku a díky tomu si 
návštěvníci plesu mohli zatančit 
všechny standardní i latinsko-ame-
rické tance.

Děkujeme všem účastníkům 
plesu, pro které je tato akce po-
řádána. Vždyť tanečníci naplnili 
celý taneční sál a vytvořili krás-
nou atmosféru letošního plesu. 
Už dnes máme pro Vás připrave-
ná témata příštího plesu a na tom 
si může každý zájemce zdokona-
lit své taneční kroky v „Tanečních 
pro dospělé“, které pořádá TKD 
Lysá nad Labem a to nejen pro 
začátečníky, ale i pro pokročilé. 
Těšíme se, že Vaší účastí rozšíříte 
naše řady. 

Miloslav Škoch, TKD                                                                                                       
foto: Miroslav Firman
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Sport

Matil, učil, vychovával

Když v roce 1970 obnovil Jan 
Prchal, sportovec tělem i duší, čin-
nost šachového klubu v Lysé nad 
Labem, určitě netušil, že o osm 
let později (přesněji 6. ledna  
1978) převezme předsednictví 
klubu vysoký mladý muž jménem 
Petr Saeckl a že bude po dalších 
40. let duší, mozkem a motorem 
klubu.

Pod jeho vedením se začal  
v Lysé nad Labem rozvíjet zejmé-

na mládežnický šach a tak nebylo 
divu, že již v roce 1986 uhrál jeden 
z jeho odchovanců ještě jako žák 
II. výkonnostní třídu a o dva roky 
později se dva junioři pyšnili  vý-
konnostní třídou první. V roce 
1989 se na stejnou výkonnostní 
úroveň dostali další odchovanci  
z řad žáků i juniorů. 

Lyský šach měl dobře našláp-
nuto k tomu, aby družstvo kme-
nových hráčů oddílu vybojovalo  
v sezóně 1995/1996 postup do  
2. ligy. Tento úspěch byl podpo-
řen i ziskem titulu Mistra Čech 
jednotlivců v žákovské katego-
rii H8, který do Lysé nad Labem 
dovezl Jan Krumpholc (*1990),  
v témže roce. O rok později obsa-
dil Jenda, k radosti svého učitele, 
v téže soutěži třetí místo.

Pod Petrovou taktovkou postu-
povala družstva Lysé v klubových 
soutěžích dále a to až do Extraligy, 
ve které lyské „Áčko“ bude bojovat 
i v této sezóně. Mládežnická druž-
stva nechtěla zůstat ve stínu dospě-
lých a v sezóně 2003/2004 vybojo-
vala jako odměnu svému trenérovi 
postup do žákovské Extraligy.

Práce s dětmi přinášela ovo-
ce. Na jeho tréninky pořádané 
ve škole chodilo pravidelně 30 i 
více mladých nadšených šachis-
tů, někteří dokonce měnili plány 
svých rodičů, jenom aby se moh-
li tréninku zúčastnit a nepřijít  
o body do celkového hodnocení. 
Tak trávil mnoho let pondělní od-
poledne, a aby toho nebylo málo, 
organizoval i klubovou páteční 
činnost starších žáků, dorostenců 
a dospělých. Desítky sehraných 
oddílových přeborů, vánočních  
a letních tematických turnajů, ale 
i jen oddychových „blicáků“ hovo-
ří za vše.

O sobotách jezdil se žákovskými 
družstvy i jednotlivci po turnajích 
a seriál Velkých cen žákovských 
družstev se stal na pár let jeho 
„víkendovou chatou“. Nikdo ze 
šachistů, kteří mu v mládí prošli 
rukama, nezapomene na šachové 
i karetní bitvy sehrané ve vlacích 
při cestách za zápasy.

Ale Petr nevychovával jen mla-
dé šachisty, vychovával z dětí 
hlavně lidi. Pro mnohé je dodnes 
druhým tátou. Někteří pokračují  

v jeho šlépějích a věnují se mlá-
deži za šachovnicí, jiní jsou špič-
kovými pracovníky ve svých 
oborech, úspěšnými podnikateli 
nebo zaujímají důležité mana-
žerské pozice. Ale všichni jsou 
stále spjati s klubem a podporují 
jeho činnost. 

Pro klub udělal neuvěřitelné 
množství práce a podržel ho i  
v těžkých porevolučních letech, 
když oddíl ztratil střechu nad 
šachovnicemi a několik let mu-
sel hrát a trénovat v provizoriu, 
než zakotvil v prostorách dneš-
ní klubovny spolu s Baráčníky a 
Chovateli drobného zvířectva na 
Sojovické ulici, na které shodou 
okolností náš skvělý předseda 
také bydlí.

Dnes už předal svou práci mlad-
ším, ale šachy jsou pro něj celý život. 
Stále mezi nás chodí a vlastně si bez 
něj páteční trénink neumíme před-
stavit. Bez jeho humoru, to totiž není 
ono a pořád musíme být ve střehu, 
abychom před ním na šachovnici ne-
museli sklonit svého krále.

Petře, děkujeme!
Miloš Havlena

Končí rok 2018 a zbývá zhod-
notit i jeho druhou polovinu. Dá se 
říci, že nebyla o nic „chudší“, než ta 
první.

Nový výbor se scházel podle po-
třeby okresní organizace, na schů-
ze jsme využívali i vícedenních 
pobytů vzhledem k tomu, že se 
jich vždy účastnila větší polovina 
členů výbor OO.

Třetím a letos posledním rekon-
dičním pobytem byl hotel Koliba 
ve Vrbně pod Pradědem. Jeho ka-
pacita byla plně využita, zúčastni-
lo se ho 46 členů tělesně postiže-
ných včetně doprovodu.   

I tentokrát nám počasí přálo. 
Využili jsme nejen hezkou kra-
jinu Jeseníků, ale podívali jsme 
se jeden den za hranice do Nysy  
v Polsku. Tady jsme navštívili bis-
kupský dvůr, baštu svaté Hedviky, 
biskupský palác i dům městské 
váhy. Vždyť Nysa je přezdívána 
jako Slezský Řím. I tentokrát jsme 
splnili hlavní úkoly R P, tj. ráno 
rozcvička, cvičení na židlích a pro 
ty pohyblivější na karimatkách, 
besedy i přednášky a hlavně také 
pohodlné procházky na zdra-

Druhá polovina osmičkového roku
vém vzduchu, kterých není nikdy 
dost vzhledem k tomu, že žijeme  
v Polabské nížině. Plně jsme vyu-
žili i rehabilitačního bazénu v ne-
dalekých lázních Karlova Studán-
ka, tak vhodný i prospěšný právě 
pro diagnózu tělesně postižených.

Kulturní akcí bylo zajištění vstu-
penek na 4 koncerty České filhar-
monie do Rudolfina v Praze.

V podzimním a zimním období 
se jich účastní 36 členů ze základ-
ní organizace Nymburk. Tato akce 
je velice náročná, protože na gene-
rální zkoušky je zájem mnoha or-
ganizací z celé naší republiky. Ale 
podařilo se díky místopředsedky-
ni paní Nováčkové.

Výbor OO se rozhodl, že s ohle-
dem na získanou dotaci z Fondu 
hejtmana Středočeského kraje 
uskuteční třídenní zájezd do Zá-
padních Čech. Cílem byla prohlíd-
ka Mariánských Lázní, Karlových 
Varů i Františkových Lázní. I zde 
nezapomenutelné zážitky podtrh-
lo krásné počasí.

Také náš druhý jednodenní vý-
let v rámci stého výročí vzniku 
naší republiky se vydařil. Navští-

vili jsme již podruhé Pražský hrad 
s prohlídkou dvou výstav, z nichž 
Příběh pražského hradu – tisícile-
tá historie místa, v němž se tvořily 
dějiny české státnosti, nás velmi 
zaujala. 

Neméně historicky velmi dobře 
realizována byla výstava ze života 
T. G. Masaryka v Lánech s velmi 
pěkným úvodem průvodkyně. 
Dojmy z Lán jsme umocnili ve 
slunném odpoledni procházkou 
otevřených zahrad zámku a jejich 
skleníků.

Jako každý rok, tak i letos v lis-
topadu se sešel výbor OO se členy 
výborů ZO, tentokrát v Poděbra-
dech. Bylo to pracovní shledání, 
kde jsme si pochválili to, co se nám 
podařilo, ale i poukazovali na to, 
kde máme ještě mezery. Zvláště se 
účastníci shodli na užší spolupráci 
všech tří základních organizací.

A to už se blížil prosinec, kde 
podle plánu jsme zakončili rok 
čtyřdenním pobytem v hotelu  
Astoria v Jánských Lázních s téma-
tem „Kurz životosprávy“.

V zajímavých přednáškách jsme 
se poučili, co jíst v našem věku, 

ale také jak tělo zatěžovat chůzí 
i sportem a cvičením. I zde jsme 
ráno zažívali rozcvičku a odpole-
dne využili pěkné počasí k pro-
cházkám i koupání v lázeňském 
bazénu. Podívali jsme se na krásu 
Krkonoš z nejvyššího bodu Stez-
ky v korunách stromů, lanovkou 
jsme vyjeli na Černou horu, ale 
také jsme navštívili Pomezní bou-
dy a nedalekou Pec pod Sněžkou.

Tradičně jsme na Mikuláše 
uspořádali, díky velké obětavosti 
členky Hany Miškovské, nadílku, 
kde spoustu dárků rozdával Miku-
láš, čert a anděl. S letošním rokem 
jsme se v závěru pobytu rozloučili 
tanečním večerem. 

Poslední akcí byla společná 
schůze členů výboru okresní orga-
nizace a revizní komise dne 17. 12. 
2018. Na ní podaly písemnou žá-
dost o uvolnění z funkce předsed-
kyně Hana Navrátilová a z funkce 
místopředsedkyně Miloslava No-
váčková.

Co říci závěrem? Těšíme se, že 
pro nový výbor OO bude rok 2019 
i ty další ještě úspěšnější.

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

ŠUMAVA 2019
v tábořišti Radešov u Rejštejna v turnusech 
– I. běh od 29. 6. do 13. 7. 2019 – 15 dnů a 

II. běh od 13. 7. do 27. 7. 2019 – 15 dnů 
v jednotné ceně poukazu 4 100 Kč 

vč. dopravy a pojištění. 

Rekreace rodičů s dětmi a ostatní  
v termínu 28. 7. až 9. 8. 2019 v ceně  

pronájmu stanu 150 Kč/noc.

Kontaktní adresa:
Blažek František

Klicperova 553, 289 22 Lysá n. L.
Tel.: 602 624 593, 721 704 500, 

e-mail: blazekfra@atlas.cz

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

Někdy začíná příprava na jaro 
již na podzim. V říjnu se totiž pra-
videlně koná první část testování 
dorosteneckých a juniorských 
kategorií. Nejdříve 6 km na vodě 
a v zimě pokračují testy 6 km na 
trenažeru. Za umístění v testo-
vacích disciplínách jsou závod-
níci bodováni a Ti nejlepší jsou 
potom zařazeni do Sportovního 
centra mládeže – SCM. V letošním 
roce byli naši mladí veslaři velmi 
úspěšní, protože do SCM jsou za-
řazeni celkem 3 a to:  A. Zavadilo-
vá, K. Macková a N. Hamera. Tito 
veslaři se zúčastní dalších testů, 
celostátních soustředění a mají 
velkou šanci zařadit se do repre-
zentačních posádek. Tak přejeme 
hodně štěstí.

Veslařům sluší voda v jakém-
koliv skupenství. Koncem ledna 
jsme s početnou výpravou za-
mířili do hor. Konkrétně na Be-
necko, kde se našim dočasným 
domovem stala chata Karolínka. 
Počasí nám letos skutečně přálo, 
sněhová nadílka byla velká a tak 
jsme si užili zimních radovánek 
opravdu dosyta.

Po návratu z hor na nás čekala 
kulturní akce. Po 32 letech jsme 
pořádali veslařský ples. Sál v Se-

Veslaři se chystají na jaro
micích nám poskytl vynikající 
zázemí. Po celou dobu jsme měli 
možnost sledovat výběr z foto-
grafií historických i současných 
a zavzpomínat tak na léta více 
či méně vzdálená. Tombola byla 
opravdu bohatá a moc děkujeme 
všem sponzorům rodičům a přá-
telům, kteří do ní přispěli. A velké 
díky patří všem členům, kteří se 
zapojili do přípravy plesu, výzdo-
by sálu a také závěrečného úkli-
du.  Protože jsme ples pořádali 
po tolika letech, možná měl pár 
vad na kráse, ale do příštího roku 
všechno vyladíme. Zábava byla 
skvělá a parket až do konce ple-
su plný. Vůbec se nám nechtělo 
domů. Bylo krásné sledovat, jak 
naši mladí veslaři vyměnili dresy 
za plesové šaty a stali se z nich 
skutečné mladé dámy a pánové. 

A od zábavy opět ke sportu. Ko-
nec zimní sezony bude korunován 
Mistrovstvím České republiky na 
trenažeru a potom se opravdu za-
čneme těšit na jaro. Jen počasí do-
volí, vyrazíme na vodu. Následující 
rok bude opět náročný a čeká na 
nás celá řada závodů.

Ať se všem našim závodníkům 
daří.

Naďa Tlamichová

z. s. KLUB DOBRÉ ZPRÁVY
Organizace pro děti a mládež
e-mail: kdz@aclysa.cz; telefon: 739 524 779
http://klub.aclysa.cz 
pořádá

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
pro děti po 1. třídě

Místo: Dětský areál v Čechově ulici, Lysá nad Labem

1. Sportovní
Termín tábora: 29. 7. – 2. 8. 2019 
– orientační běh
Cena: 1250 Kč/dítě

2. Postavme to spolu
Termín tábora: 5. 8. – 9. 8. 2019
Cena: 1500 Kč/dítě
Pojď si s námi postavit něco z hromady 
kostiček. Budeme si hrát (nejen s Legem), 
zasoutěžíme si, pojedeme na výlet 
a seznámíme se s příběhy z Bible.
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PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky z našeho chovu
typu Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách a Green Shell 
- typ Araukana. Stáří slepiček 14–19 týdnů, cena: 159–209 Kč/ks.

Prodej Lysá nad Labem – Penny u betonárky:
24. dubna 2019 v 15.10 hodin

a 30. dubna 2019 ve 13.55 hodin 

VÝKUP KRÁLIČÍCH KOŽEK - cena dle poptávky

Informace PO–PÁ od 9.00 do 16.00 hodin na tel.: 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

Kácení a řez rizikových stromů stromolezeckou technikou. Tel.: 606 527 091
Koupím motocykl JAWA, ČZ a díly, možno i vraky. Tel.: 777 589 258.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Baví vás práce s dětmi a je vaším 
posláním být učitelem?

Soukromá ZŠ Větrník hledá do svého týmu učitelů nové kolegy 
pro výuku na 1. stupni.

Co vám nesmí chybět?
• Dokončené vzdělání pro tuto pozici dle zákona,
• dobré komunikační schopnosti,
• aktivní přístup k práci, výuce,
• ochota učit se novým přístupům a metodám,
• příjemné vystupování a radost z práce s dětmi.

Co vám nabízíme?
• Přátelské a velmi osobní prostředí menší školy,
• možnost profesního růstu,
• prostor pro vlastní projekty a nápady,
• nadstandardní platové ohodnocení,
• úzkou spolupráci celého týmu školy.

Soukromá ZŠ Větrník, Čelákovice,
Email: m.montfortova@mills.cz,
Telefon: 739 285 517

Přijďte se podívat, 
jak se učí u nás, 
a rozhodněte se 
sami, zda by se vám 

taková práce líbila.
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HLEDÁME

NAŠE PÁSY POUTAJÍ KAŽDÉHO.
ROZJEĎ TO S NÁMI!

NÁSTUPNÍ MZDA OD 24 300 KČ

pripoutejse.cz

kariera.staraboleslav@zf.com
+420 326 553 249
Hlavenec 161, Stará Boleslav

SMLOUVA NA DOBU NEURČITOU
PRÁCE V ČISTÉM PROSTŘEDÍ
5 TÝDNŮ DOVOLENÉ
FIREMNÍ DOPRAVA A DALŠÍ BENEFITY

NÁBOR OPERÁTORŮ 
KAŽDÉ PONDĚLÍ VE 14:00

OPERÁTORY
VÝROBY

pripoutejse.cz

Hlavenec 161, Stará Boleslav


