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Masopust neboli lidová vese-
lice před Popeleční středou je 
součástí našich lidových tradic 
již několik staletí. Přestože jsou 
o něm první dochované písem-
né zprávy ze 13. století, tradice 
je zcela jistě ještě starší. Hlavní 
masopustní zábava začínala 
vždy o masopustní neděli, kdy 
probíhaly velké taneční zábavy, 
a vrcholila v úterý, kdy vesnice-
mi procházely průvody maškar, 
mezi kterými nechyběl medvěd, 
kobyla, bába s nůší, Žid s pyt-
lem, kominík a další. Příprava 
na tyto dny však začínala už ve 
čtvrtek před masopustní nedě-
lí – tzv. „tučný čtvrtek“ neboli 
„tučňák“, během kterého se 
mělo jíst a pít co nejvíce, aby byl 
člověk celý rok při síle. 

Tradice masopustní veselice 
se nám zachovala i do dnešních 
dní a snažíme se na ni navázat i 
u nás v Lysé. Již třetím rokem je 
masopustu zasvěceno sobotní od-
poledne před „masopustní nedě-
lí“. Tentokrát se na pěkné masky 
a hlavně Vaši dobrou náladu bu-

Masopustní veselice
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Zápis se uskuteční na všech 
školách v týdnu od 18. 3. 2013 
do 22. 3. 2013. Každá MŠ zve-
řejní svůj přesný datum. Další 
informace hledejte na webu nebo 
nástěnkách jednotlivých MŠ.

Za účelem předběžného po-
skytnutí informací zveřejňujeme 
kriteria a postup, který bude platit 
pro přijímání dětí k předškolnímu 
vzdělávání ve všech lyských ma-
teřských školách. 

Závazná kritéria:
1. Dítě předškolního věku - jeden 
 rok před nástupem školní do-

 cházky nebo s odkladem škol-
 ní docházky s trvalým bydlištěm 
 v Lysé n. L. nebo Staré Lysé.
2. Dítě s trvalým bydlištěm v Lysé 
 nad Labem od nejstaršího po 
 nejmladší zpravidla do dovrše-
 ného třetího roku minimálně 
 v den zahájení školního roku, 
 pro který by mělo být do MŠ 
 přijato.
3. Dítě s jiným trvalým bydlištěm 
 než 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 

Zápis dětí do mateřských škol pro školní rok 2013/14
na MŠ Dráček, Čtyřlístek, Mašinka a Pampeliška

 MŠ přijato – zohledněny budou 
 děti s trvalým bydlištěm ve Staré 
 Lysé.

Závazný postup:
Ředitelky konkrétních mateř-

ských škol převezmou žádosti 
o přijetí k předškolnímu vzdě-
lávání a vyhodnotí je dle kriterií 
- trvalého bydliště a věku dítěte 
(nezohledňuje se zaměstnanost 
rodičů dítěte). Výsledky vyhodno-
cení zveřejní způsobem ve škole 
obvyklým. 

Na rodičích dítěte či jiném zá-
konném zástupci je, aby vybral 

předškolní zařízení pro své dítě 
a zvážil počet podávaných žádos-
tí o přijetí dítěte k předškolnímu 
vzdělávání. 

V současné době je v lyských 
mateřských školách 378 míst. 
Předpokládáme, že tato celková 
kapacita již dostatečně pokryje 
poptávku 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.

Za lyské mateřské školy 
Bc. Jaroslava Černá

MATEŘSKÁ ŠKOLA MAŠINKA
SÍDLIŠTĚ 1512,1516
LYSÁ NAD LABEM

zve zájemce o předškolní vzdělávání na předzápisovou 
schůzku dne 26. 2. 2013 (úterý) od 16.00 hodin v prosto-
rách MŠ
Schůzka je informativní. Prosíme o účast bez dětí. Děkujeme.

Důležité dny celého zápisového řízení:
• 26. 2. 2013 infoschůzka
• 27. 2. 2013 divadélko Kozlík pro všechny
• 19. 3. 2013 předávání žádostí
• 9. 4. 2013 nahlížení do správního spisu
• 16. 4. 2013 přebírání rozhodnutí

Další informace získáte:
• na webových stránkách školy www.ms-masinka.cz
• na hlavní nástěnce přímo v MŠ
• v případě potřeby individuelní konzultace s ředitelkou 
 na tel.: 606 407 684

ABEM ZÁPIS DO MŠ DRÁČEK
Lysá nad Labem - Litol, Mírová 430

Vážení rodiče, pokud se chcete nejdříve podívat do MŠ Dráček 
s dětmi, domluvte si termín na tel.: 731 577 208. Rádi vás při-
vítáme.
V MŠ si můžete vyzvednout přihlášku, která je též ke stažení 
na našich stránkách.

DO MŠ DRÁČEK BUDE PRO ŠKOLNÍ ROK 
2013/14 PŘIJATO CCA 14 DĚTÍ.

Přihlášky budou přijímány 21. 3. 2013 v MŠ od 14.30 do 
16.15 hodin, kde Vám budou překontrolovány (rodný list 
a občanské průkazy s sebou). Vyzvednete si evidenční číslo, 
pod kterým bude zveřejněno přijetí, či nepřijetí.

Kritérium: dle věku a bydliště Lysá nad Labem. 
Přihlédněte při výběru i ke spádovosti základní školy - ta přijímá 
přednostně Litol. Přesná kritéria i informace o MŠ můžete najít 
na stránkách www.msdracek.cz.

18. 4. 2013 od 14.30 do 16.00 hodin budou proti podpisu 
vydána zamítavá rozhodnutí, kladná rozhodnutí v případě 
potřeby žadatele.

deme těšit 9. února od 13.00 ho-
din na Husově náměstí. Opět na 
vás čeká bohatý kulturní program 
v podobě vystoupení místní malé 
dechovky pod vedením Pavla 
Stříbrného, děti se mohou znovu 

těšit na taneční vystoupení klauna 
Mirečka, soutěže, které připravují 
místní skauti a Fajn klub, a samo-
zřejmě výborné koblihy. Dospě-
lí určitě nepohrdnou nabídkou 
zabíjačkových specialit. Chybět 

samozřejmě nebude ani soutěž 
o nejkrásnější masku, což platí 
pro všechny - nikoli pouze pro 
děti! Oceněny mohou být i celé 
rodinné týmy!

Městská knihovna Lysá n. L.

MŠ Čtyřlístek, 
Brandlova 1590,
Lysá nad Labem

zve k zápisu dětí pro školní rok 
2013/2014

11. 3. 2013 od 16 h proběhne informační schůzka pro rodiče
18. 3. 2013 od 10 do 14 h vybírání žádostí
8. 4. 2013 od 9 do 12 h nahlížení do spisů
15. 4. 2013 od 10 do 14 h vydávání rozhodnutí

Bližší informace na internetových stránkách MŠ Čtyřlístek
http://www.ms-ctyrlistek.cz

pr š

I v letošním roce proběhla v Lysé nad Labem, Milovicích a Kos-
tomlatech nad Labem TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA.
 
Na MěÚ Lysá n. L. za účasti pí. místostarostky M. Chloupkové 
a pí. Ing. I. Polenové byly pokladničky protokolárně otevřeny
a přepočítán jejich obsah.

Celkem bylo vybráno: 

45 048,- Kč
Doprovodnou akcí v Lysé n. L. byl ŽIVÝ BETLÉM, v Milovicích a Kos-
tomlatech n. L. krásné TŘÍKRÁLOVÉ KONCERTY. 

V Kostomlatech n. L. bylo vybráno 4 129,- Kč. 
V Milovicích, kde také chodili koledníci, bylo vybráno 12 057,- Kč. 
V Lysé nad Labem bylo vybráno 28 862,- Kč.

I v roce 2013 se podílelo na těchto akcích mnoho dobrovolníků a já 
jim tímto, za všechny potřebné, moc DĚKUJI.
Děkuji tímto všem lidem dobré vůle, za přispění na tuto sbírku.

Za Farní charitu v Lysé nad Labem 
Labutová Jaroslava

Den otevřených dveří + před-
zápisová informační schůzka 
s rodiči se koná 14. 3. 2013 od 
15.30 do 16.30 hodin. (Zájem-
ci v tento den obdrží přihlášky 
k zápisu, které je možno najít 
i na www.mspampeliskalysanl.cz)

Zápis dětí do MŠ Pampeliška se 
koná 20. 3. 2013. Přihlášky se ode-
vzdávají v čase od 9.00 do 12.00 
hodin. (Pokud nebudou doplněny 
všechny potřebné údaje, nebude 
přihláška akceptována. Při zápisu je 

nutné doložit doklad o trvalém bydlišti dítěte.)

Nahlížení do spisu 9. 4. 2013. V době od 10.00  do 12.00 
hodin mohou uchazeči o přijetí nahlédnout do svého spisu.

Vyzvedávání rozhodnutí proběhne 17. 4. 2013. V době od 
9.00 do 12.00 hodin osobně u ředitelky školy.

Den otevřených dveří a zápis 
v mateřské škole Pampeliška, 

Sídliště 1464, Lysá nad Labem 
pro školní rok 2013/2014

Foto: Gejza Bajerle
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Začátek nového roku 2013 jsme v 
našem městě již tradičně přivítali vel-
kolepým novoročním ohňostrojem. 
Počasí nám letos přálo a nejen oby-
vatelé našeho města a blízkého okolí 
si nenechali ujít tuto nádhernou oh-
nivou show. Stovky lidí se sešly za zá-
meckou zdí, jiní od cihelny, Dvorců 
a Staré Lysé s napětím a nadšením 
sledovali překrásné barevné efekty. 
Za tento úžasný zážitek děkujeme 
panu Pavlu Cézovi, již osvědčené-
mu realizátorovi lyských ohňostro-
jů, který společně se svými kolegy 
panem Radovanem Vondráčkem 
a paní Pavlou Brzobohatou bez 
nároku na honoráře, vymysleli, při-
pravili a realizovali pro nás všechny 
nádhernou podívanou.

Závěrečným mohutným potles-
kem vyjádřili všichni přítomní svo-
ji spokojenost a uznání strůjcům 
lyského ohňostroje, při kterém byl 
použit materiál ve výši 120 800 Kč 
bez DPH. Dále děkujeme všem 
podnikatelům za fi nanční dary, 

Novoroční ohňostroj

do 4.2.
Cirkus je poslední 
romantika na světě
výstava fotogra ií G. Bajerleho 
v Městské knihovně 
www.knihovnalysa.cz

5.2. od 16.30 hodin
Šporkův Kuks
přednáška PaedDr. M. Kořínkové
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

od 5.2.
Po stopách B. Hrozného
výstava žákovských prací 
ZŠ Bedřicha Hrozného,
vernisáž 5.2. od 18.00 hodin 
v Muzeu Bedřicha Hrozného

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

6.2 – 4.3.
Lysá nad Labem 
před sto lety a dnes
výstava fotogra ií R. Zdvořilého
v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

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

10.2. od 9 do 17.00 hodin
Příprava psa na sportovní 
výkon, fyzioterapie, protahování
seminář dog itness 
s MVDr. Helenou Potfajovou
v Městské knihovně
www.superpes.cz

12.2. od 17.00 hodin
Hudebníci středního Polabí
přednáška RNDr. Jana Králíka CSc.
v Městské knihovně 
www.knihovnalysa.cz
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15.2. – 17.2.
Regiony České republiky 2013
Stavitel 2013
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

16.2. – 17.2. od 9 do 18.00 hodin
Základy pozitivní motivace 
výcviku psů, teorie i praxe
seminář s Ing. Petrou Vyplelovou
v Městské knihovně 
www.superpes.cz

25.2. – 23.3.
Někdo tady byl
výstava ve Státním okresním 
archivu Lysá nad Labem,
vernisáž 23.2. od 14.00 hodin

26.2. od 18:00 hodin
Lesní mateřská školka v praxi
beseda s Gabrielou Tlapákovou
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

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

28.2. – 2.3.
Ligna Bohemia 2013
Řemesla 2013
Svět barev 2013
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

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

9.3.
Učení, trénování 
a motivování zvířat
seminář s RNDr. Františkem 
Šustou PhD. v Městské knihovně
www.superpes.cz

Podrobnější informace o akcích se dozvíte na webových stránkách organizátorů.

bez nichž by se novoroční ohňo-
stroj nekonal. Jde o tyto fi rmy: 
Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., PRO-
XIMA a.s. stavební společnost 
Praha, CGM Czech s.r.o. Říčany, 
Thermoservis spol. s r.o., ARS 
Altmann Praha s.r.o., Stavokom-
plet spol. s r.o., JUDr. Dalimil 
Mika, LL.M. – soudní exekutor, 
AQUA-CONTACT Praha v.o.s., 
Václav Bílek - elektroservis, Miro-
slav Pšenička, Bc. David Kolářský 
– zahradnictví, Alois Bezucha, 
společnost RENGL s.r.o. – pla-
kátovací plochy, Karel Dlouhý – 
instalatérské a topenářské práce, 
SCOLAREST – zařízení školního 
stravování spol. s.r.o. 

Zvláštní poděkování za asisten-
ci při realizaci ohňostroje patří 
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

Dříve, než večer začaly bujaré 
oslavy konce roku, vyběhli odpo-
ledne závodníci na trať Silvestrov-
ského běhu v Lysé nad Labem. 
A to nejen z Česka, ale také nej-
lepší běžci až z italského Trevisa. 
Svatý Petr závodům tradičně přál 
a tak krásné počasí přilákalo re-
kordní počet – 118 závodníků. Od 
těch nejmladších, Matěji Slavíkovi 
z Českého Brodu nebyly ještě dva 
roky, až po téměř sedmdesátileté 
veterány. Takový počet trochu za-
skočil organizátory, kteří připravili 
pouze 110 koláčů, ale nakonec 
i přes mírný časový posun, se podle 
vyjádření většiny účastníků, závody 
vydařily a také diváci, kterých se 
tentokrát sešlo na Husově náměstí 
velké množství, si jistě užili příjem-
né silvestrovské odpoledne. 

Ale vraťme se ke sportovní strán-
ce této tradiční akce. Potěšitelný je 
nárůst nejmladších žáčků, děvčat i 
kluků. Bylo jich celkem 24, a kdo to 
neviděl, o mnoho přišel. Běh vítěz-
né Aurory Tlamichové v rekordním 
čase byl ukázkou bojovnosti, ale také 
velkého talentu. Zatímco Adélka 
Janková své třetí místo řádně opla-
kala a to nejen v cíli, ale i na stupních 
vítězů. Z dalších výkonů je třeba 
vyzdvihnout překonání traťových 
rekordů v kategoriích: Eliška Pobor-
ská – mladší žákyně, Nikol Marsura 
– starší žákyně, Filippo Marsura – 
dorostenci, Ilona Malinovská – ženy 
nad 40 a Helena Poborská – ženy, ta 
si pak ještě zaběhla s muži a hodně 
jich nechala za sebou. 

Na start hlavního závodu mužů 
na 6 200 metrů se tentokrát posta-
vil rovněž rekordní počet borců – 
47. Vítězem se stal již po několikáté 
Michal Michálek ze Sokola na Měl-
níce, který drží traťový rekord z roku 
2003. 

Přehled těch, kteří tentokrát
stáli na stupních vítězů: 

 Muži hlavní závod - 6 200 m
1. M.Michálek, Sokol na Mělníce
2. J. Malý, SKP Nymburk
3. R. Klvaň, Libice
Muži nad 40 let - 6 200 m
1. Petr Klimeš, Čelákovice
2. V. Petronjuk, TJ ČZU Praha
3. G. Marsura, Atl. Treviso Itálie
Muži nad 60 let - 6 200 m
1. J. Čečetka, TJ Doksy
2. J. Navrátil, SK Stránčice
3. O. Čerepušťák, Sokol na Mělníce
Ženy - 1 550 m
1. H. Poborská, KERTEAM
2. H. Urbanová, Kounice
3. S. Marsura, Atl. Treviso Itálie
Ženy nad 40 let - 1 550 m
1. I. Malinovská, Lysá n. L.
2. A. Nekvasilová, Sokol na Mělníce
Dorostenci - 1 550 m
1. F. Marsura, Atl. Treviso Itália
2. K. Prager, Sojovice
3. V. Kučera, Sokol Lysá n. L.
Dorostenky - 1 550 m
1. M. Lambertová, VK Lysá n. L.
Starší žáci - 1 550 m
1. T. Holý, Nymburk
2. Š. Šona, Nymburk
3. T. Martínek, Přerov n. L.

38. ročník Silvestrovského běhu

Starší žákyně - 1 550 m
1. N. Marsura, Atl. Treviso Itália
2. T. Parásková, SK Kotlářka Praha
3. V.  Šťastná, ASK Slavia Praha
Mladší žáci - 800 m
1. D. Martínek, Přerov n. L.
2. M. Schovanec, Kounice
3. D. Poborský, Praha 4
Mladší žákyně - 800 m
1. E. Poborská, SK Jeseniova
2. M. Durdová, SK Jeseniova
3. M. Florová, ŠSK Újezd n. Lesy
Předškolní žáci - 150 m
1. M. Hejzlar, Sokol Lysá n. L.
2. M. Čepela, Kounice
3. P. Šípek, Sokol Lysá n. L.
Předškolní žákyně - 150 m
1. A. Tlamichová, Kounice
2. D. Mandíková, Kunratice
3. A. Janková, Lysá n. L.

Velmi potěšitelný je také nárůst 
počtu závodníků, který by mohl 
signalizovat, že se v naší zemi 
děje něco pozitivního. Alespoň 
v přístupu k pohybu a životnímu 
stylu. Závěrem je nutno poděko-
vat všem, kteří pomohli tuto akci 
– poslední v roce 2012 v našem 
městě uskutečnit. Jsou to: Město 
Lysá nad Labem, Městská policie, 
pan Petr Jirsa Tip Sport, manželé 
Blažkovi Vinotéka, Miroslav Huk 
mistr zvuku a všichni členové So-
kola Lysá nad Labem, kteří se na 
přípravě a průběhu závodů podí-
leli.

Na shledanou za rok na 39. roč-
níku Silvestrovského běhu v Lysé 
nad Labem!!! 

Jaroslav Denemark

První lednové pondělí bylo v 
knihovně již od rána velmi rušno. 
Během dopoledne se instalovala 
nová výstava fotografi í Gejzy Bajer-
leho s názvem „Cirkus je poslední 
romantika na světě“. Přestože kni-
hovní prostory nejsou pro výstavy 
úplně ideální, výstavu se podařilo 
zdárně připravit tak, že se jinak 
útulný prostor knihovny pěkně do-

plňoval s nádhernými fotografi emi
z cirkusového šapitó a zákulisí. 

Zahájení proběhlo od 17.00 
hodin a nutno říci, že za velkého 
zájmu veřejnosti. Zcela naplněný 
prostor knihovny netrpělivě očeká-
val zahájení vernisáže. Po úvodním 
slovu manželky fotografa paní Ba-
jerlové, představil Národní cirkus 
Jo-Joo její principál pan Jaroslav 

Cirkus v knihovně

Foto: Petr Juříček

Joo. Překvapením večera byl pak 
zvířecí mazlíček cirkusu. A jeli-
kož cirkus vlastní několik desítek 
zvířat, do poslední chvíle nebylo 
jasné, jaké zvířátko do knihovny 
dorazí. Nakonec byla ošetřovateli 
zvolena dospělá leopardí samice 
Nova, která se za bedlivého stře-
žení svého cvičitele a nadšených 
pohledů dětí i dospělých, mohla na 

vodítku i krátce porozhlédnout po 
knihovně. 

Spojení krásných fotografi í, nád-
herného živého leoparda, vzácných 
a milých hostů a nadšených návštěv-
níků vykouzlilo v knihovně neopako-
vatelnou příjemnou atmosféru, kte-
rá, jak doufáme, provázela všechny 
přítomné i do jejich domovů. 

Městská knihovna

Foto: Gejza Bajerle Foto: Roman Fiala



2/2013 LISTY města Lysé nad Labem 3

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

Posypový materiál
pro zimní období

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

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

Ivana Koštířová, obor SMI

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

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

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

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

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

24. jednání rady města, poslední 
v roce, se konalo 11. 12. 2012. Přes 
pouhý týden odstupu od minulého 
jednání bylo na programu 26 bodů. 
Nejvíce se jich týkalo nebytových 
prostor – 5, bytů – 4, úprav rozpoč-
tu a návrhu rozpočtu na rok 2013 - 
4, pozemkové záležitosti – 1, věcná 
břemena – 1, příspěvky z charitativ-
ního fondu – 2. Z ostatních bodů: 
diskuse se rozvinula v bodu č. 10 
o návrhu poplatků za odvoz a likvi-
daci odpadů na rok 2013. Oproti 
minulé úpravě se rozšiřuje okruh 
poplatníků, z každoročního výpo-
čtu celkových nákladů je také patrný 
nárůst nákladů na likvidaci odpadů, 
a tak je navrhováno zvýšení poplat-
ků. O konečné podobě vyhlášky 
rozhodne zastupitelstvo.  V  bodu 
č. 15 rada schválila prezentaci měs-
ta v propagační publikaci „Města 
a obce“ za 5 tis. Kč. V bodu č. 20 
rada projednala návrh rozpoč-
tu města na rok 2013. Konečné 
schválení je úkolem příštího zase-
dání zastupitelstva. V bodu č. 24 byl 
schválen organizační řád úřadu se 
zahrnutím nově vytvořeného místa 
referenta v odboru dopravy. V bodu 
č. 25 rada projednala zprávu o hod-
nocení nabídek na dodavatele re-
konstrukce školního hřiště ZŠ Ko-
menského. Jako nejvhodnější byla 
vybrána společnost VYSLYSTAV 
z Halže s nabídkovou cenou 10,2 
mil. Kč včetně DPH. Konečné 
schválení smlouvy o dílo má v ru-
kou zastupitelstvo. Posledním bo-
dem bylo schválení programu zase-
dání zastupitelstva. 

9. zasedání zastupitelstva měs-
ta se konalo dne 19. 12. 2012. Ne-
obvyklý rozsah programu o více než 
dvou desítkách bodů byl způsoben 
přesunem bodů, na něž už nedošlo 
na listopadovém zasedání. V prv-

Krátce z radnice

Poplatek za likvidaci odpadu dle OZV č.3/2012
Poplatník dle písmena vyhlášky:

 bod 1., písmeno a) 1. bod 1., písmeno a)  2., 3., 4. bod 1., písmeno b)
 fyzická os. s trval. pobytem ve městě, ve věku: cizinec s dobou pobytu: azylant fyzická osoba vlastnící:

    trvalý přechodný   stavbu rodinný dům nebo byt
 0 až 6 let 6 až 70 let nad 70 let nad 90 dní nad 3 měsíce azyl k rekreaci bez trvale hlášené
        fyzické osoby
 430,- 520,- 430,-  690,-  690,-
Způsob platby:    Způsob platby:    Způsob platby:
Individuálně  -  osobně na pokladně nebo Individuálně  -  osobně na pokladně nebo  Individuálně  -  osobně na pokladně nebo
převodním příkazem    převodním příkazem    převodním příkazem
Jednou splátkou - do 31. 3.   Jednou splátkou podle počtu měsíců  Jednou splátkou 690,- Kč do 31. 3.
Dvěma splátkami - do 31. 3. a 30. 9.   pobytu ve městě, měsíční sazba 58,- Kč.
Přes SIPO - dvěma splátkami do 30. 4. a 30. 9. Příklad: pobyt 5 měsíců x 58 = 290,- Kč
Poznámky:
1) U všech plateb je nezbytné uvádět variabilní symbol platby - poplatník jej zjistí na odboru SMI, paní R.Novotná, tel.: 325 510 235 
     nebo e-mail: romana.novotna@mestolysa.cz.
2) Občané s trvalým pobytem v Lysé nad Labem při přistěhování nebo narození platí za příslušný počet celých měsíců pobytu.
3) Sazba za 1 měsíc  u dětí do 6 let a seniorů nad 70 let je 36 Kč. U poplatníků 6 – 70 let je sazba 44 Kč.

V posledních dnech se mezi obča-
ny rozvinula diskuse na téma lyské 
spalovny.

Rád bych tímto svým článkem re-
agoval na celou situaci a osvětlil, jaké 
kroky podnikala radnice v této věci.

Před vlastním popisem sledu 
událostí si dovolím vyslovit svůj 
názor. Podle mých informací, které 
jsem získal za dobu, kdy se spalovna 
v Lysé n. L. projednává, jsem pře-
svědčen, že likvidace odpadů spa-
lováním je ten správný způsob li-
kvidace odpadů. Tento proces je dle 
mého názoru pečlivě kontrolován 
a je to lepší alternativa než ukládání 
odpadů na skládku (např. skládka 
v Benátkách již několikrát hořela 
a mělo to vliv na kvalitu ovzduší zde 
v Lysé). Většina vyspělých zemí, 
alespoň dle mých informací např. 
Japonsko či Švýcarsko, se snaží svůj 
odpad energeticky využít.

A teď konkrétně ke spalovně 
v Lysé nad Labem. Problém spalov-
ny v Lysé se řeší již od devadesátých 
let minulého století. Do poslední fáze 
se projekt dostal v roce 2008, kdy 
vlastník spalovny společnost BDW 
Line spol. s r.o. požádal o vydání in-
tegrovaného povolení k provozování 
spalovny v Lysé nad Labem. Krajský 
úřad přerušil řízení dne 26.9. 2008. 
Majitel žádost doplnil 15. 10. 2008. 
Středočeský kraj kromě zaslání 
účastníkům řízení a dotčeným orgá-
nům státní správy zajistil zveřejnění 
tohoto záměru na své úřední des-
ce, úřední desce města Lysá n. L., 
portálu Středočeského kraje a por-
tálu MŽP. Ve lhůtě 30 dnů od zveřej-
nění žádosti se nepřihlásil žádný dal-
ší účastník. Na základě pokračování 
řízení bylo krajskému úřadu zasláno 
vyjádření Městského úřadu Lysá 
n. L. dne  13. 11. 2008.

Krajský úřad svolal na základě vy-
jádření KHS ústní jednání, které se 
konalo 7. 1. 2009. Po tomto jednání 
a stanoviscích účastníků řízení a do-
tčených orgánů státní správy zaslal 
krajský úřad tato vyjádření odborně 
způsobilé osobě a to České infor-
mační agentuře životního prostředí 

(CENIA). Dne 10. 6. 2009 bylo do-
ručeno vyjádření odborně způsobilé 
osoby CENIA, které bylo zveřejněno 
na úřední desce krajského úřadu na 
portálu veřejné správy KÚ Středo-
českého kraje a MŽP.

Dne 27. 7. 2009 se konalo v budo-
vě krajského úřadu druhé ústní pro-
jednání žádosti. Městský úřad opět 
zaslal svá vyjádření a připomínky. 
Po tomto jednání vydal krajský úřad  
rozhodnutí, kterým vydal integro-
vané povolení  k provozu spalovny 
v Lysé n. L. společnosti BDW LINE 
spol. s r. o. a to dne 23. 11. 2009.

Od té doby se až do podzimu 2012 
nic nedělo. V listopadu 2012 přišlo 
oznámení o zahájení provozu. Toto 
jsme zveřejnili na našich webových 
stránkách. Dále jsem o této sku-
tečnosti informoval radu a zastupi-
telstvo města. Město bude i nadále 
v rámci svých možností sledovat 
tuto záležitost, aby bylo dodržováno 
vydané povolení. Dále dojednáváme 
s majitelem spalovny den otevřených 
dveří, který se uskuteční v březnu 
nebo v dubnu, přesný termín uve-
řejníme v Listech. Majitelé spalovny 
zde budou informovat veřejnost 
o provozu spalovny a zodpoví pří-
padné dotazy. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že 
Městský úřad v Lysé nad Labem se 
po celou dobu snažil, aby celé zaří-
zení fungovalo co nejlépe. Dobrou 
zprávou je, že teplo ze spalovny bude 
předáváno do kotelny, která zásobu-
je teplem obyvatele na sídlišti. Pro 
občany by to mělo znamenat úsporu 
10% z ceny jednoho GJ. 

Závěrem chci jen podotknout, že 
já i celá moje rodina, žijeme v Lysé 
nad Labem již od narození, a proto 
mám zájem, aby město Lysá nad La-
bem bylo zdravým městem. Přiznám 
se, že z hlediska vypouštěných škod-
livin do ovzduší mě více znepokojují 
spaliny produkované v domácích 
topeništích, než pečlivě kontrolova-
né emise spalovny, které jsou čištěny 
výkonnými fi ltry.

Mgr. Jiří Havelka
starosta

Spalovna v Lysé n. L.
ním bodu zastupitelstvo vzalo na 
vědomí rezignaci paní Boženy Ba-
cílkové na funkci člena Osadního 
výboru Dvorce. V druhém bodu se 
jednalo o výstavbě domova důchod-
ců v Lysé n. L. Zastupitelé diskuto-
vali, zda snahy během uplynulých 
20 let byly zaměřeny správným 
směrem a proč nebyly korunovány 
úspěchem. Úsilí o výstavbu nekončí 
a bude nutno hledat jiné cesty vý-
stavby a jiné zdroje fi nancování.

Další hodina byla věnována po-
drobnému projednávání variant po-
platků za odvoz a likvidaci odpadů. 
Konečnou výši najdou čtenáři na 
jiném místě Listů a na stránkách 
města, kde je zveřejněna i příslušná 
obecně závazná vyhláška. 

Následující bod byl projednáván 
na základě žádosti sportovní, kul-
turní a sociálně zdravotní komise na 
přerozdělení fi nančního přebytku 
ze zisku z hazardních her. V úvodu 
bodu vystoupil pan P. Jirsa, který 
shrnul výsledek společného jednání 
tří komisí začátkem října. Komise 
se shodly na podílovém rozdělení 
fi nancí v poměru 50:30:20 (sport, 
kultura, sociální sféra). Problémem 
je údržba sportovních areálů a ná-
klady na jejich provoz. Po diskusi 
zastupitelé vzali návrh na rozdělení 
peněz na vědomí. Během I. čtvrtle-
tí po uzavření výsledku roku 2012 
dojde k vyplacení záloh na provoz 
a následně by mělo rozdělování 
peněz začít fungovat podle schvá-
leného modelu. Po rozboru hospo-
daření a rozpočtových opatřeních 
na rok 2012 zastupitelé přikročili 
k projednání rozpočtu na rok 2013. 
Po diskusi k jednotlivým položkám 
byl rozpočet schválen.

Dále zastupitelstvo schválilo 
zveřejňování zápisů kontrolního 
a fi nančního výboru a jejich zpráv 

a dokumentů na stránkách města. 
V dalším bodu se zastupitelé zabý-
vali požadavkem, aby bylo vyhod-
noceno plnění Strategického plánu 
rozvoje města. Rada by měla plán 
vyhodnotit a předložit zastupitel-
stvu návrh na jeho aktualizaci.

K bodu programu, s původním 
č. 5, byli přizváni zástupci fi rmy, 
která bude na komín u ZŠ Komen-
ského montovat anténní systém pro 
T-Mobile, kteří se však omluvili. 
Rozsah práce je patrný z předané 
dokumentace, zástupci fi rmy byli 
přítomni na jednání rady města, kde 
zařízení a jeho fungování popsali. 
Záměr na umístění antén bude opa-
kovaně zveřejněn a o záměru budou 
informováni ostatní operátoři.

Zastupitelstvo schválilo dodatek 
č. 6 ke smlouvě o dílo na rekon-
strukci stokového systému ve městě 
(ČOV). V dalším bodu byl schválen 
dodavatel rekonstrukce školního 
hřiště ZŠ Komenského – zastupitel-
stvo potvrdilo fi rmu VYSLYSTAV
 z Halže s nabídkovou cenou 10,2 
mil. Kč.

Následně se zastupitelé seznámi-
li s tím, jak jsou dodržována pravi-
dla pro regulaci provozu hracích 
přístrojů ve městě. Hrací automaty 
jsou provozovány na 17 adresách 
ve městě a stejný stav a rozsah 
bude i v roce 2013. V posledním 
bodu programu se zastupitelstvo 
zabývalo postupem příprav pro za-
ložení místní akční skupiny (MAS). 
Jedním ze zakládajících členů bude 
Mikroregion Polabí.

1. jednání rady města, zaha-
jovací v novém roce, se konalo 
8. 1. 2013. V programu o 42 bodech 
tvořily největší podíl nájmy nebyto-
vých prostor – 10 bodů, nájmy bytů 
– 8, pozemkové záležitosti – 3, věc-
ná břemena – 1. Z ostatních bodů: 

v č. 21 rada posuzovala nabídky na 
pronájem a zajištění provozu na 
placených veřejných parkovištích 
a místních komunikacích v době 
výstav. Na zakázku reagovali dva 
zájemci. Rada vybrala jako nájemce 
pana Martina Hlavičku z Milovic – 
Mladé, který městu za rok zaplatí 
paušální částku 375 tis. Kč.

V bodu č. 30 rada schválila ukon-
čení nájmu nebytových prostor v 
č.p.265 na Náměstí B. Hrozného 
ke konci února. Kanceláře Úřadu 
práce se přestěhují do nové radni-
ce v Milovicích a klienty ÚP z Lysé 
bude obsluhovat pracoviště v bu-
dově městského úřadu na Husově 
náměstí. 

V bodu č. 33 rada projednávala 
návrh fi rmy Thermoservis o do-
dávce a odběru tepla pro rok 2013. 
Rada si vyžádala doplňující údaje a 
k návrhu se vrátí při příštím jednání.

V bodu č. 34 byly projednány 
výjimky z obecně závazné vyhlášky 
č.2/2012, která umožní pokračo-
vání plesů přes půlnoc – konkrétně 
pro Obchodní akademii Lysá n. L. 
dne 26. 1. 2013 a Tanečnímu klu-
bu dospělých Lysá n. L. dne 27. 1. 
2013. V bodu č. 36 byly schváleny 
fi nanční dary na novoroční ohňo-
stroj. V bodu č. 37 byl projednán 
návrh tržního řádu pro město, ale 
po diskusi bylo rozhodnutí odlože-
no a bude se o něm znovu diskuto-
vat. Zajímavá diskuse se rozvinula 
o návrhu na pojmenování budoucí 
ulice, která vznikne v nově připra-
vované lokalitě vpravo od silnice na 
Milovice. Stavební úřad navrhuje 
použít tradiční místní návrh „Na 
Homolce“, ale konečné znění vze-
jde z jednání zastupitelstva města 
v únoru.   

Miloš Dvořák
tajemník MěÚ Lysá n. L.

Již několik let usiluje Mikroregi-
on Polabí, ve kterém jsou sdruženy 
obce, které náleží do působnosti 
ORP Lysá nad Labem, o vybudo-
vání vodovodu, který by zásoboval 
vodou  obce Semice, Přerov nad 
Labem, Starý Vestec a Bříství. V mi-
nulých letech se podařilo zpracovat 
projekt na vybudování skupinového 
vodovodu a získat stavební povole-
ní. Protože předpokládané náklady 
na vybudování vodovodu jsou vel-

mi vysoké cca 193 mil. Kč, musel 
mikroregion hledat i jiné zdroje 
fi nancování, aby stavba mohla být 
realizována. Proto byla podána žá-
dost v rámci 34. Výzvy v prioritní 
ose 1 Zlepšování vodohospodářské 
infrastruktury a snižování rizika po-
vodní. Opatření 1.2. Zlepšení jakos-
ti pitné vody – napojení obyvatel na 
vodovod, kterou vydal Státní fond 
životního prostředí. Bohužel se z 
kvalifi kačních důvodů nepodařilo 

do tohoto projektu zařadit obec Sta-
rý Vestec. V této výzvě byl mikrore-
gion úspěšný a státní fond životního 
prostředí schválil podporu projektu 
skupinového vodovodu ve výši cca 
132 mil. Kč. Z posuzovaných pro-
jektů jsme získali nejvyšší bodové 
ohodnocení. Mikroregion teď bude 
připravovat výběrové řízení na 
zhotovitele stavby, technický dozor 
investora a koordinátora BOZP. Po 
ukončení výběrových řízení dojde 

k vlastnímu zahájení stavby. Pokud 
nedojde k žádným odvoláním, 
předpokládám, že k zahájení sta-
vebních prací dojde v září tohoto 
roku. Protože byl celý projekt kon-
cipován pro čtyři obce, bude se 
Mikroregion Polabí snažit získat 
fi nanční podporu pro rozvedení 
vodovodu i ve Starém Vestci a to 
z fi nancí Ministerstva zemědělství. 

Mgr. Jiří Havelka
předseda Mikroregionu Polabí

Mikroregion Polabí získal dotaci na vybudování 
skupinového vodovodu

DOPORUČENÝ POSTUP PRO OBČANY, 
PŘI ZRANĚNÍ PÁDEM NA CHODNÍKU 

V ZIMNÍM OBDOBÍ
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Krimi střípky

Zámecké novinky 
„Maraton“ příjemných akcí, vá-

noční nadílka a silvestrovská osla-
va…. V tomto duchu probíhal život 
na zámku na sklonku roku 2012.

Náš zámek voněl jehličím a čers-
tvě napečeným cukrovím a vánoční 
atmosféra se nedala přehlédnout. 
K naší radosti i návštěv přibylo. Kéž 
by tomu tak bylo po celý rok.

Vánočními vystoupeními a mi-
lými návštěvami se to v zámecké 
jídelně jen hemžilo. Přišel i Mi-
kuláš se svými nebeskými i pe-
kelnými pomocníky. Uspořáda-
li jsme společně se Spolkem rodáků 
a přátel města a s městem Lysá nad 
Labem „Zimní setkání v zámeckém 
parku“. Povídání o restaurování 
barokních i jiných skvostů z úst ak. 
soch. pana Vojtěcha Adamce bylo 
velice příjemné a bylo zakončeno 
krásným koncertem sólistů ze ZUŠ 
F. A. Šporka z Lysé a posezením s 
vánočkou a „veselým“ čajem v zá-
mecké kavárně. Navštívil nás dob-
rovolnický soubor pana Dostála a 
jedno ze zimních dopolední nám 
zpříjemnil country písničkami. Pak 
následovalo dopoledne z lyskými 
mateřskými školami (MŠ Mašinka, 
Pampeliška, Čtyřlístek). Osvědčil se 
nám společný program. Děti i jejich 
paní učitelky se navzájem inspirují 
a potkávají při samotné práci. Krás-
né vystoupení nám přinesl početný 
orchestr opět ze ZUŠ F. A. Šporka 
a také tradičně folklorní soubor Šá-
teček z nedalekých Semic. Vánoční 
koledy nám přišel zazpívat pěvecký 
soubor Fontána, ze ZŠ B. Hrozného 
z Lysé. Všem účinkujícím moc děku-
jeme.

Ale i my jsme jen tak neza-
háleli. Činila se zámecká kapela 
Šporkovjanka, hrála na veřejných 
setkáních ve Stratově a v Milovi-
cích. Pekli jsme vánoční cukroví 
a vzpomínali tak na staré časy a na 
své rodiny. To už tu byl Štědrý den 
s vánoční nadílkou a s „Vánočním 
troubením“ v podání lyské Hasič-
ské dechovky. Tradičně se na Boží 
hod vánoční scházíme v zámec-
ké kapli při povídání o Vánocích 
a vánočních tradicích. Konec roku 
– Silvestr – byl veselý, nechyběl 

přípitek s přáním do nového roku, 
hudba a zpěv se Šporkovjankou a sil-
vestrovský kankán v „nastudování“ 
zaměstnanců domova.

Byl tu nový rok a před námi 
dvě dlouho plánované akce. První 
z nich byla „Poutní Tříkrálová mše 
svatá“ se zpěvy lyského Chrámové-
ho sboru u sv. Jana Křtitele. Zámec-
ká kaple doslova praskala ve švech 
a nás zájem i samotné veřejnosti sa-
mozřejmě potěšil. Jsme rádi, když si 
k nám veřejnost cestu najde a sezna-
muje se, jak se u nás na zámku žije. 

Jednou za sto let…
Druhou ani snad ne akcí byla pří-

jemná a milá oslava:
Komu z nás se poštěstí a oslaví 

se svými nejbližšími a přáteli své 
100. narozeniny?

Takovéto úctyhodné narozeniny 
oslavila 5. 1. 2013 klientka Domova 
Na Zámku v Lysé nad Labem paní 
Anna Petrtýlová.

Paní Anna Petrtýlová se narodila 
5. 1. 1913 v Oleksovičkách u Zno-
jma manželům Kočovým a byla již 
čtvrtou dcerou v pořadí. 

Dětství a mládí prožila se svými 
rodiči v Kropáčově Vrutici, v Baš-
ce u Frýdku Místku a na dalších 
místech. Paní Anna tak spolu se 
svými sestrami získala vzdělání 
v několika školách. Díky cestování 
poznala mnoho zajímavých míst 
naší republiky a navázala spoustu 
nových přátelství. 

Absolvováním Obchodní akade-
mie ve Frýdku Místku a výchovou 
v klášterním internátě se paní Anna, 
kromě klasických předmětů, naučila 
účetnictví, německý jazyk, psaní na 
stroji, krásně zpívat z partu nebo také 
psát nádherným klasickým krasopi-
sem. Po ukončení akademie se roz-
hodla, že odjede do Prahy ke svým 
příbuzným. Praha ji učarovala, a pro-
to si našla své první pracovní místo 
u  p. Melantricha jako písařka. Byd-
lela v Křemencově ulici naproti zná-
mé restauraci u Fleků.

Provdala se za pana Petrtýla. 
Velice si rozuměli – oba byli vzděla-
ní, měli rádi cestování a tramping. 
Předválečné a válečné období pro-

žili v Praze, kde se jim narodily dvě 
děti, dcera a syn.

V Domově Na Zámku v Lysé 
nad Labem žije paní Anna od led-
na 2006. Je to dáma, která se po 
celou dobu těší pevnému zdraví 
a soběstačnosti. Jako účetní si nikdy 
nezapomene zkontrolovat výplatu 
svého důchodu, ráda čte, luští kří-
žovky a vypráví o svém životě.

Má radost ze své rodiny, která ji 
v domově navštěvuje, především 
vnučka.

V sobotu 5. 1. 2013 v den jejích 
krásných 100. narozenin se zámec-
ká kavárna zaplnila gratulanty z řad 
vedení domova, ošetřujícího perso-
nálu, kamarádek z domova a samo-

zřejmě početnou rodinou ze všech 
koutů republiky. Paní Anna přijíma-
la upřímné gratulace se spoustou 
květin, dárků a nechyběl ani naroze-
ninový dort.

Paní Petrtýlové, díky moder-
ním vymoženostem techniky a to 
prostřednictvím PC technologie – 
skype, mohla popřát i rodina žijící 
v USA.

Mezi gratulanty byla i místosta-
rostka města Lysá nad Labem paní 
Marcela Chloupková a fi rma Tena.

Paní Petrtýlové ještě jednou pře-
jeme pevné zdraví, elán a spokojený 
život v našem domově.

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

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

bylo přijato telefonické oznáme-
ní o muži, který v ulici Čechova 
poškodil okapové svody u rodin-
ných domů a směřuje k restauraci 
U Krále Václava. Strážníci i díky 
svědkům události mohli muže z 
restaurace vyvést a po ztotožnění 
případ uzavřít, pachatel na místě 
škodu uhradil.

Alkohol za volantem
Dne 9. 12. 2012 krátce po 

04.00 hodině ranní na sebe upo-
zornil 25 letý muž z Benátek nad 
Jizerou, který jako řidič osobního 
automobilu porušil dopravní před-
pisy. Strážníci se proto rozhodli vo-
zidlo zastavit a s řidičem projednat 
jeho spáchaný dopravní přestupek. 

Když strážníci vozidlo zastavili 
v ulici Sojovická a přestupek začali 
s 25 letým řidičem projednávat, 
nemohl jim uniknout alkoholo-
vý závan z úst řidiče. Z tohoto 
důvodu byla u řidiče provedena 
orientační dechová zkouška na pří-
tomnost alkoholu, která dopadla 
pozitivně s naměřenou hodnotou 
0,83‰. Na základě tohoto zjiště-
ní byla na místo přivolána hlídka 
Policie ČR, která si muže převzala 
k provedení dalších opatření. 

Vandalové na náměstí 
B. Hrozného

Dne 21. 12. 2012 v 05:20 hodin 
zaznamenal strážník obsluhující 
MKDS dva mladíky, kteří pře-
vracejí stojany na kola a reklam-
ní poutače před prodejnami. 

Strážník tuto informaci předal 
hlídce, která oba muže zadržela 
v ulici Masarykova. Na místě byli 
ztotožněni 25 letý muž z Prahy 
a 20 letý muž z Brandýsa nad La-
bem, kteří si nejdříve nepořádek 
po sobě uklidili a poté za svoje 
jednání zaplatili i blokovou poku-
tu. Na majetku nebyla způsobena 
žádná škoda.

Zadržení celostátně 
hledané osoby   

Dne 29. 12. 2012 v 01.50 hodin 
prováděli strážníci kontrolu 2 osob 
v ulici Veleslavínova. Při kontrole 
23 letého muže z Českých Budě-
jovic bylo zjištěno, že se nachází 
v databázi hledaných osob Policií 
ČR z důvodu vyhýbání se nástupu 
k výkonu trestu. Muž byl následně 

předán kolegům od Policie ČR.

Silvestrovská noc   
Silvestrovská noc proběhla 

v našem městě z pohledu službu-
konajících strážníků vcelku po-
klidně. Kromě pravidelných kon-
trol objektů a míst se zvýšenou 
kriminalitou, strážníci vyjížděli 
pouze na telefonické oznámení, 
že na mostě přes Labe má údajně 
neznámá osoba střílet ze samo-
palu. Strážníci po pečlivé kontro-
le místa a přilehlého okolí žádné 
známky potvrzující anonymní 
oznámení nezjistili. 

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

Změna
Firma .A.S.A., spol. s r.o., je od 15. listopadu 2012 přestěhována 

z Čapkovy ulice na adresu Čechova 67 - bývalá cementárna. 
Na této adrese si můžete zároveň vyzvednout posypový materiál na 

posyp chodníku před vaším domem.

Městský úřad v Lysé nad Labem tímto oznamuje, že ve vestibulu příze-
mí budovy MěÚ byla zrušena schránka pro podněty a připomínky občanů. 
Podněty a připomínky občanů je možné podávat přímo na podatelně MěÚ.

    Kancelář MěÚ Lysá n. L.

Oznámení

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

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

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

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

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

Alena Frankeová, odbor dopravy

Upozornění řidičům
na změnu v POVINNÉ VÝMĚNĚ

ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ

VODNÉ A STOČNÉ 2013
Zvýšení ceny vodného a stočného od 1. 1. 2013.

voda pitná 32,34 Kč/m3 (vodné)
voda odpadní 36,51 Kč/m3 (stočné)
celkem 68,85 Kč/m3 

odbor SMI

Po dobrých zkušenostech 
z předchozích let se bude opa-
kovat úspěšná akce Finančního 
úřadu Nymburk (dále jen FÚ), 
při níž budou pracovníci FÚ po-
skytovat konzultace a vybírat 
daňová přiznání v budově MěÚ 
Lysá nad Labem. V roce 2012 
bylo tímto způsobem podáno asi 
220 daňových přiznání.

Všichni daňoví poplatníci, 
kteří budou za rok 2012 po-
dávat daňové přiznání k dani 
z příjmů fyzických osob, mohou 
v rámci služeb FÚ přijít ve středu 
20. března 2013 od 8.00 do 
18.00 hodin na Městský úřad 
v Lysé nad Labem, (velká zase-
dací místnost ve staré budově). 
V provozu budou 2 pracoviště.

Pracovníci FÚ ve výše uvede-
ném termínu umožní daňovým 
poplatníkům, aby si v klidu mo-

hli vyřídit své záležitosti. Daňo-
ví 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.

Pro případ, že vzniknou po-
platníkům v souvislosti s podává-
ním daňových přiznání některé 
nejasnosti, mohou se informovat 
na telefonu FÚ, číslo: 325 535 
310. Informační linky budou 
v provozu od začátku února do 
31. 3. 2013 (Po, St 8.00 – 17.00 
hod., Út, Čt 8.00 – 15.30 hod., Pá 
8.00 – 14.30. hod.).

Miloš Dvořák
tajemník MěÚ Lysá n. L.

Finanční úřad opět 
jeden den na radnici

Blahopřání

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

hodně pohody a spokojenosti.
   Marcela Chloupková

100  let
Anna Petrtýlová

99 let
Marie Stolejdová
Marie Hráská

98 let
Marie Vojtěchová

92 let
Karel Pech

91 let
František Jarolím
Věra Bittnerová
Drahomíra Kubešová

90 let
Věra Maříková

Miroslav Vacek
Miloslava Votková

85 let
Sylva Hladíková
Dagmar Janků
Zdeněk Dufek
Václav Duška
Ludmila Stehnová
Miroslav Coubal
Vítězslav Podivínský

80 let
Anna Kecová
Miroslav Dobrovolný
Božena Kafková
Jaroslav Jirovský
Zdeňka Tanglová
Marie Posseltová

Franz Kafka:
„Nikdy nezestárne ten, kdo si zachová schopnost vidět krásu.“
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Městská knihovna v Lysé nad Labem
Husovo nám. 23 (budova MěÚ - přízemí)

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

www.knihovnalysa.cz, www.iclysa.cz

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

Od září loňského roku až 
do letošního února probíhal v 
městské knihovně cyklus před-
nášek, věnovaný rodu Šporků. 
Každý z nás dobře ví, že všech-
ny osobnosti tohoto rodu se ne-
smazatelně zapsaly do historie 
našeho města. Tématika byla 
vybrána zcela záměrně – leto-
počet 2012 je rokem 350. vý-
ročí narození hraběte Františka 
Antonína Šporka.

Rádi bychom poděkova-
li dr. Marii Kořínkové, která 
celý cyklus slovem i „obrazem“ provázela, ale i všem dalším, kteří přednášky 
pravidelně navštěvovali. Poslední téma k tomuto ucelenému souboru špor-
kovského vzpomínání nás čeká v měsíci únoru 2013. Věnovat se budeme 
slavnému východočeskému baroknímu skvostu – Šporkově Kuksu. Blíže 
se seznámíme s jedinečnými Braunovými alegoriemi Ctností a Neřestí, pro-
jdeme se i nedalekým Betlémem od téhož autora. Na vaši účast se těšíme 
v prostorách městské knihovny. Vstup zdarma!

Přijďte se naučit nové umělecké technice! Krásně drátkem ozdobený kera-
mický hrneček, nebo jenom kamínek se určitě stanou ozdobou Vašeho interi-
éru. Kurzy s  lektorkou Janou Řípovou se budou konat ve středu 6. a 27. února 
vždy od 16.30 v prostorách městské knihovny. 

Masopustní veselice patří již neoddělitelně k české tradici karnevalu. V rám-
ci letošního 3. ročníku lyského masopustu se opět představí dechová hudba 
pod vedením Pavla Stříbrného, dětský folklórní soubor Šáteček a děti se opět 
mohou těšit na taneční představení klauna Mirečka. Součástí programu bude 
i soutěž o nejkrásnější masku. 

Tématem lednové přednášky Univerzity vol-
ného času v Lysé n. L. budou hudebníci zdejšího 
kraje. O tom, že hudební život Polabí byl a stále 
je velmi rušný a bohatý, nás přesvědčí hudební 
publicista, toušeňský rodák RNDr. Jan Králík, 

Toulky minulostíToulky minulostí
– 5. února 2013 – 5. února 2013 
od 16.30 hodinod 16.30 hodin

Kurz drátováníKurz drátování
– 6. a 27. února 2013 od 16.30 hodin– 6. a 27. února 2013 od 16.30 hodin

Masopust – 9. února 2013 od 13.00 hodinMasopust – 9. února 2013 od 13.00 hodin

CSc. Těšit se můžeme na povídání i zvukové ukázky napříč hudební historií 
našeho kraje. Přednáška se uskuteční v úterý 12. února 2013 od 17.00 hodin 
v prostorách Městské knihovny Lysá n. L.. Vstup zdarma!

Lesní školky se pomalu stávají běžnou alternativou předškolní výchovy. 
Pro děti mají řadu nesporných pozitiv. 
Pravidelný pobyt v přírodě dává dětem 
plnohodnotnou přípravu do života. 
Děti i lektoři čerpají nekonečnou inspi-
raci z přírody, která je každý den nová. 
Každodenní pobyt venku děti otužuje 
a zlepšuje jejich zdraví a imunitu. Děti 
se v přírodě cítí a pohybují svobodně, 
vzrůstá jejich zájem a pochopení pří-
rody. Co vlastně jsou a jak fungují lesní 
mateřské školky, se dozvíme na besedě 
s koordinátorkou Lesního klubu Skří-
tek – Milovice – paní Gabrielou Tlapá-
kovou. Beseda proběhne v prostorách 
knihovny.

Podvakrát mohly děti soutěžit o volné vstupenky do Národního muzea. Ten-
tokrát se v naší měsíční soutěži budou moci těšit na rodinnou vstupenku do 
Chvalského zámku. Losování proběhne ve čtvrtek 28. 2. 2013 ve 14.00 hodin 
v dětském oddělení knihovny. 

Město je organismem neustále se ob-
měňujícím, rozvíjejícím a dynamickým. 
Jaké změny nastaly v našem městě během 
posledních 100 let, zachytil na svých foto-
grafi ích Radek Zdvořilý. Fotografi e budou 
k vidění v knihovně během února. 

Soutěž pro dětské čtenářeSoutěž pro dětské čtenáře

Tipy ke čtení

Třetí adventní neděle patří 
v lyském evangelickém sboru už 
několik let dětem a mládeži. Bylo 
tomu tak i letos. Počasí nebylo zrov-
na nic moc, ale kostel je vytápěn, 
takže kdo zvládl ranní náledí, tomu 
už pak bylo hej.

Nejprve dostaly slovo děti. Jejich 
scénka se jmenovala „Dárek ma-
lých pastýřů“. K jesličkám přišli nej-
prve „velcí“ pastýři. Konstatovali, 
že narozenému děťátku chybí úplně 
všechno. A tak mu donesli džbán 
mléka, lucernu na svícení a teplou 
ovčí kožešinu. Malí pastýři nic tako-
vého neměli a trápilo se tím. Když v 
noci dopadlo okénkem v jejich sala-
ši na zem světlo jasné hvězdy, sláma 
krásně zazářila a je to ťuklo: „Přine-
seme tomu děťátku hvězdu ze slá-
my!“ A pak už prošlo víc než dvacet 
dětí kolem „pacholátka“. Každé mu 
dalo hvězdu ze slámy a řeklo svou 
modlitbu. Nejroztomilejší byla asi 
ta od tříletého Bertíka: „Pane Ježíši, 
ty jsi můj Ježíšek.“ A protože děti 
mluvily do mikrofonu, tak je nesly-
šel jen Pán Bůh, ale i babičky, co 
seděly vzadu pod kruchtou. 

Mládež už předvedla opravdové 
divadlo. Jmenovalo se „Co pravila 

věštba“. Byla to pohádka o krá-
li a jeho povedeném astrologovi, 
princezně, Matějovi a dvouhlavém 
drakovi, který to tomu zamilova-
nému párečku pěkně zkompliku-
je. Princeznu Serpentínu zatáhne 
do své sluje a nikdo neví, co se s 
ní děje. (Kdyby to věděl, tak by se 
nezneklidňoval.) Urozeným pá-
nům, baronu Flegmiu Horologiovi 
a vévodovi Ignorovi Eridanovi se 
jí zachránit nepodaří. Vlastně se o 
to ani nepokusili. Zajímaly je pou-
ze slíbené „dvě půlky“ království. 
Ale statečný Matěj draka přemohl. 
Vlastně se s ním domluvil. Nakonec 
tedy všechno dobře dopadlo. Ma-
těj dostal Serpentínu a ta strašná 
dvouhlavá nestvůra získala práci v 
královské kuchyni. A co že pravila 
ta věštba? No přece, že někdo tak 
obyčejný jako Matěj vysvobodí svět!

Zbývá dodat, že nejen herci, 
ale i autorky obou scénářů, Marie 
Soukupová a Tereza Provazníková, 
patří do našeho sboru. Potěšitelný 
byl i zájem. V kostele jsme napočí-
tali 120 lidí. Ale ještě zbývala volná 
místa.

Emanuel Vejnar,
evangelický farář

Děťátko a drak

Hudebníci středního PolabíHudebníci středního Polabí
– 12. února 2013 od 17.00 h.– 12. února 2013 od 17.00 h.

S dětmi venku za každého počasí bez zdí S dětmi venku za každého počasí bez zdí 
a plotů - lesní mateřská školka v praxi a plotů - lesní mateřská školka v praxi 
– 26. února 2013 od 18.00 hodin– 26. února 2013 od 18.00 hodin

Lysá nad Labem před sto lety a dnes Lysá nad Labem před sto lety a dnes 
– 6. února 2013 – 4. března 2013– 6. února 2013 – 4. března 2013

Beletrie pro dospělé
Doktore, ne tak zhurta  - TAYLOR Patrick

Svérázný doktor Fingal O´Reilly ze severoirského 
městečka Ballybucklebo je čtenářům laskavě humorné 
doktorské série dobře znám. Svým pacientům – mezi 
nimiž se najdou opravdu svérázné fi gurky – umí pořád-
ně vyčinit, ale pod hrubší slupkou ukrývá zlaté srdce. 
Jaká byla jeho studentská léta? Život studenta medicíny, 
to dlouhé období zábav a studentských vylomenin čtyř kamarádů, tu a tam 
přerušené panikou, míří k závěrečným zkouškám. Fingalovi se podařilo vy-
cepovat věčného studenta Boba, ovšem jemu samotnému ubírají čas nádher-
né chvíle s půvabnou sestřičkou Kitty O’Hallorhanovou, takže mu teď hrozí, 
že nepostoupí do dalšího ročníku… A jak si poradí s patolízalským šprtem 
Fitzpatrickem, který se mazaně vtírá do přízně profesorů - tohle přece Fingal 
a jeho kamarádi nenechají bez trestu! 

Rej dýk (Ravaillacovo ostří) – BENZONI Juliette
Navzdory hrozbám, které se vznáší nad jeho spojením 

s Lorenzou, nemá Thomas de Courcy nejmenší úmysl se 
mladé ženy vzdát. Už jejich svatba je však anrušená podiv-
ným pokusem o léčku. Záhadný nepřítel se nezastaví před 
ničím a nad mladými lidmi, ale i nad celou Francií se sta-
hují temná mračna.Zamilovaný král táhne do války a tři 

šlechtici – z nichž jeden je Thomas – dostanou delikátní úkol. Od té chvíle se 
zdá, že kolotoč zrad, nebezpečí a smrtících úskoků nic nezastaví. A nejméně ze 
všeho Lorenzina čistá láska, zvlášť když je její velký ochránce, král Jindřich IV., 
zavražděn a Thomas uvězněn v Bruselu... 

 Naučná literatura pro dospělé
Magické hory – FIALOVÁ Květa, SLUNEČKO Martin

Během putování po horách vyprávějí příběhy o krajině, 
životě hor a lidí, kteří je postupně obývali, a o jejich smyslu 
pro člověka geolog Václav Cílek a herečka Květa Fialová. 
Říp, Bezděz, Blaník, Sněžka, Milešovka, Radhošť, Kleť, 
Radobýl, Kozákov, Trosky, Hostýn, Pálava a Petřín – mno-
hé z těchto hor sloužily od nepaměti jako strážní hory a jako místo pro komu-
nikaci se vzdálenými kmeny.

Pravděpodobně ještě před příchodem Keltů se vrcholky hor staly spojnicí 
s božstvy a místem uctívání vyšších sil. Keltští druidové na jejich temenech ko-
nali své obřady, ve středověku se tu slavily Svatojánské noci, v baroku se na 
vrcholech hor stavěly poutní kaple a v devatenáctém století se hory staly cílem 
prvních turistů. Přestože na většinu z nich vedou asfaltované silnice, pořád 
jsou poměrně málo dotčeny moderní civilizací. Jaká tajemství tyto hory ukrý-
vají a co znamenají pro český národ?

Agatha Christie (11 dní nezvěstná) – JARED Cade
Největší záhadou v životě Agathy Christie bylo její ne-

objasněné zmizení v prosinci 1926. Když byla proslulá 
spisovatelka po jedenácti dnech objevena, prohlásila, že 
trpí ztrátou paměti, a celá událost zůstala nevysvětlena. 
Jared Cade ve svém poutavě napsaném životopise od-
krývá toto tajemství a vysvětluje, jak a proč tehdy Agatha 
utekla od svého manžela. I když se kniha zaměřuje přede-

vším na těchto jedenáct znepokojivých dní a jejich dalekosáhlých důsledků, 
autor ukazuje, jak se promítají i v její pozdější tvorbě. Jedinečná osobnost jed-
né z nejoblíbenějších autorek současnosti je zachycena ve zcela novém světle 
na základě poctivého bádání a za pomoci Agathiny rodiny, která mu poskytla 
některé dosud neznámé materiály ze svého archivu. Je to napínavý detektivní 
příběh Agathina života, který by si neměl nechat ujít žádný skutečný obdivova-
tel Královny zločinu.

Beletrie pro děti
Dědečku, vyprávěj – ŠPAČEK Ladislav

Knížka Dědečku, vyprávěj je určena dětem od tří let, 
vypráví o světě etikety pohledem malého děvčátka a její-
ho trpělivého a laskavého dědečka. Děti se naučí zákla-
dům chování ve společenských situacích, které jsou přiměřené jejich věku 
a zkušenostem. Dozvědí se, jak se máme chovat v rodině, na ulici, ve školce, 
na návštěvě, u stolu, v divadle, v restauraci i v hotelu. Vyprávění moudrého 
dědečka je protkáno pohádkovými příběhy, které v dětech pěstují ohledu-
plnost, obětavost, lásku ke světu kolem nich. Kniha jim položí základy, na 
nichž pak budou stavět, až budou starší a budou je potkávat nové zkušenos-
ti. Knížka je bohatá na obrázky, proto si ji mohou děti po prvním přečtení 
s dospělými „číst“ i samy. Na konci knihy je sérii otázek ke každé kapitole, aby 
si dospělí s dětmi mohli o tématech kapitol ještě vyprávět. Přílohou knihy může 
být i zvukové CD, které mohou děti poslouchat doma nebo v autě a přitom 
podle obrázků prožívat děj.

Příšerné příběhy z temného tunelu – PRISTLEY Chris
Třetí várka „příšerných příběhů“ pro mladé čtenáře se 

tentokrát veze po kolejích, v kupé strašidelného vlaku. Ro-
bert Harper cestuje z otcovského domu do internátní školy. 
Poprvé jede sám vlakem; kupé, do kterého se posadil, se po-
stupně zcela zaplní. Vlak náhle zastaví, právě před tunelem, 
a Robert nedokáže zjistit, proč nejedou dál. Všichni v kupé 

usnuli, až na krásnou a trochu podivnou dámu, která sedí naproti Robertovi. 
Dají se do řeči; dáma pak chlapci začne vyprávět děsivé příběhy, při kterých styd-
ne krev v žilách. Roberta během vyprávění kdoví proč přemáhá spánek. Dokáže 
se mu ubránit? A dojede do cílové stanice?

Městská knihovna Lysá nad Labem
Vás srdečně zve 

na výstavu fotografi í

Radka Zdvořilého

6.2.-4.3.2013
v prostorách knihovny
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„Maxík“ 2011 – 2012 jde úspěšně do fi nále

Ve čtvr-
tek 13. pro-
since 2012 
p r o b ě h l o 

tradičně již šesté školní kolo soutěže 
v účetnictví MDDAL „O putovní po-
hár obchodní akademie v Lysé nad 
Labem“. Školního kola se zúčastnilo 
7 studentů ze 4. A a 8 studentů 4. B. 
Soutěž zahrnovala teorii i účetní pří-
klady, které prověřily účetní zdatnost 
soutěžících a znalosti z účetnictví 
v rozsahu středoškolského studia.

Pořadí je dáno úspěšností vyjá-
dřenou v procentech, protože pro 
jednotlivé třídy je jiný celkový počet 
bodů v závislosti na rozsahu učiva.

Umístění:
1. Zuzana Vlčková (4. A) 
2. Miroslava Pohnánová (4. A)
3. Jan Šťastný (4. A)
4. Michal Lajcsik (4. B)
5. Renata Šípková (4. A)

Do republikového kola soutě-
že, které se konalo 29. – 30. ledna 
2013 ve Znojmě, postoupily pouze 
dvě studentky na prvním a druhém 
místě. 

Gratulujeme postupujícím ví-
tězkám, blahopřejeme těm, kteří 
se umístili, a děkujeme všem stu-
dentům, kteří se zúčastnili!

  Ing. Marcela Pohanová

Výsledky školního kola
soutěže v účetnictví
MDDAL 2012
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Mateřská škola Čtyřlístek v Bran-
dlově ulici se v letošním školním roce 
zařadila mezi mateřinky, které svým 
předškolákům nabízí i něco navíc.

Jedná se o kvalitní a propraco-
vanou přípravu na docházku do 
první třídy v podobě stimulačního 
programu „MAXÍK“. „Maxík“ 
je akreditovaný program vytvoře-
ný kvalifi kovanými pedagogy na 
základě dlouhodobých zkušeností 
s dětmi se speciálními vzdělávací-
mi potřebami a je určen pro práci 
s předškoláky a s dětmi, které mají 
odklad povinné školní docházky.

Celý program se skládá z 15 lek-
cí a v každé z nich je rovnoměrně 
posilována složka motorická, gra-
fomotorická a percepční. U nás 
v MŠ trvá od října do února. Jednotli-
vé lekce vždy tvoří tři úkoly, které si ve 
školce na pravidelných konzultacích 
vysvětlíme a prakticky vyzkoušíme, 
a které pak dítě plní doma s rodičem. 

První úkol je pohybový, u dítěte 
např. podporuje spolupráci pravé 
a levé mozkové hemisféry, upravuje 
držení těla, učí správnému dýchání 
nebo uvolňuje klouby pro zlepšení 

grafomotoriky. Po tomto úvodním 
cviku je na řadě grafomotorický 
úkol, při kterém se nacvičuje vždy 
jeden grafomotorický prvek, dbá 
se na správné držení tužky i sezení 
dítěte. Vlastní nácvik je vždy spojen 
s říkankou, která pohyb rytmicky 
doprovází. Třetí úkol se zaměřuje 
na určitou percepční oblast – tj. pro-
cvičuje se zrakové nebo sluchové 
vnímání, zraková nebo sluchová 
paměť, oblast intermodality a seri-
ality atd. Každý úkol v každé lekci má 
několik stupňů obtížnosti, takže dítě 
dělá sice stále stejnou lekci, ale její 
náročnost postupně stoupá. Je to 
tedy taková systematická a neustálá 
„mozková masáž“, která u dítěte 
podporuje rozvoj pro školu a pro ži-
vot potřebných oblastí. Navíc pokud 
se touto cestou včas odhalí obtíže 
v určité oblasti, je možné je pokra-
čováním nácviků odbourat a to ještě 
před nástupem do školy. 

Na začátku programu se rodič 
s dítětem zavážou k pravidelné 
společné domácí práci, která před-
stavuje zhruba asi 10 minut denně. 
A kolikrát právě těchto 10 minut 

v předškolním období usnadní 
a také zkrátí budoucí domácí přípra-
vu během školní docházky. S dobře 
připraveným dítětem se nemusíme 
doma tolik „trápit“ nad úkoly a pří-
prava do školy je pak pro nás i pro 
dítě jednodušší. To, že má program 
v názvu „stimulační“ také není ná-
hoda. Na děti, které dosud nemají 
vyhraněný vztah ke škole a měly by 
v příštím roce nastoupit k povinné 
školní docházce, působí pravidelná 
a poctivá denní příprava, navíc oce-
něná motivačními razítky či obrázky, 
jako určitá výzva či „nakopnutí“. 

U většiny z nich pak můžeme po 
absolvování kurzu zaznamenat ob-
rovskou změnu. Malý předškolák 
je najednou zodpovědný za plnění 
úkolů, hrdý na své úspěchy, sebejistý 
a nabitý energií. 

A protože se kvapem blíží zá-
pis do základních škol, přejeme 
všem našim malým „Maxíkům“ 
(a byla jich letos z celkového počtu 
předškoláků více než polovina) aby 
s tím, co se s námi v uplynulých mě-
sících naučili, byl pro ně zápis do 
1. třídy hračkou.  

Jitka Churáčková, Dis.
Nabízí výuku kurzu

Přípravný kurz matematiky k přijímacím zkouškám na VŠ
• Rozsah: 5x 90 minut

• Cena:  750,- Kč 

• Termíny: pondělí – 4. 3., 11. 3., 18. 3., 25. 3., 8. 4. 2013 
 od 14.00 hodin

• Vyučující: plně aprobovaní učitelé matematiky 

• Obsah kurzu: výrazy, funkce, rovnice a nerovnice, 
 analytická geometrie, opakování, shrnutí, zkušební 
 testování, případná domluva dalších témat a hodin možná

• Kurz je určen pro žáky středních škol, kteří mají zájem 
 o vysokoškolské studium.
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Obchodní akademie,
Lysá nad Labem,
Komenského 1534

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

18. pro-
since 2012 
proběhlo na 
ZŠ Bedřicha 
H r o z n é h o 
Pasování na 

rytíře čtenářského řádu. Všichni 
žáci druhých ročníků se poctivě 
celý podzim připravovali na tuto 
akci.  Zdokonalovali se ve své čte-
nářské dovednosti, přečetli mnoho 
knih a ve třídních kolech vybrali 
ze svých řad dva nejúspěšnější zá-
stupce. 

Šest dětí se snažilo co nejlépe 
reprezentovat svoji třídu. Není 
snadné číst neznámý text před vel-
kým publikem, číst plynule, výrazně 
a bez chyb. I přes velkou nervozitu 
se všichni soutěžící zhostili svého 
úkolu velmi dobře a bylo těžké vy-
brat ty nejlepší. Nakonec zvítězila 
Alexandra Chalupová (2. C),

druhá byla Štěpánka Křížová 
(2. A) a na třetím místě se umístila 
Eliška Novotná (2. C).

Mgr. Chalupová, PaedDr. Jílková 
a PaedDr. Škanderová

Pasování na rytíře čtenářského řádu

… k d y ž 
venku začne 
m r z n o u t 
a napadne 
trochu sně-
hu, určitě 

brzy přijdou Vánoce; to ví každé 
dítě. Děláme si navzájem radost, 
kupujeme dárky a posíláme přá-
ní – samozřejmě ta vánoční… Je 
dobré udělat něco výjimečného, 
neobvyklého… Ale co? A pak to 
někoho ze 3. třídy v hodině ang-
lického jazyka  napadlo – ANO, 
pošleme vánoční přání. A proto-
že jsme právě mluvili o královské 
rodině ve Velké Británii, chtěly 
děti poslat vánoční přání samot-
né královně… No, proč ne, řekla 
jsem si – můžeme to zkusit.

A tak se všechny děti v hodině 
angličtiny daly do práce. Stříhaly, 
malovaly, učily se napsat: MER-
RY CHRISTMAS AND A HAPPY 
NEW YEAR… Každé z dětí vyro-
bilo jedinečné přáníčko, které jsme 
společně nalepili na jedno obrov-
ské přání, s kterým nám pomohla 
paní učitelka výtvarné výchovy M. 
Kracíková. A aby bylo jasně vidět, 
že přáníčko přichází až z daleké 
České republiky, pro jistotu jsme 
tam dali i mapu…

Myslím, že děti čekají na odpověď; 
pro mě jako pro učitelku angličtiny je 
však podstatné to, že se moc snažily. 
Vím, že v Buckinghamském paláci 
mají určitě kolem Vánoc velmi napil-
no. Ale moje krédo je: Někdy i moty-
ka spustí. A tak čekáme…

JAK žáci z J.A.K. poslali vánoční přání 
do Velké Británie

Ještě malé zajímavé sdělení: Sna-
ha obohatit školní knihovnu o další 
anglické knížky díky projektu Grab 
the Reader bohužel v letošním roce 
nevyšla. Naše škola se dostala při 
výběrovém řízení „jen“ do druhého 
kola. Ale štěstí přeje připraveným! 

Díky nadšení našich žáků i většiny 
učitelů budeme hledat další mož-
nosti zapojení do zajímavých čes-
kých i cizojazyčných projektů.

Mgr. Erika Drobná
vyučující anglického jazyka 

ZŠ J. A. Komenského

V čase 
předvánoč-
ním (20. 12.) 
jsme pro děti 
uskutečnili 
výlet do Měl-

níka na výstavu Betlémy stále živé. 
Shlédli jsme zde betlémy z období 
od konce 19. století až po součas-
nost a od paní průvodkyně jsme 
se dozvěděli hodně zajímavostí 
o vánočních zvycích a tradicích. 

Nejvíce děti zaujal pohyblivý bet-
lém a vyřezávaný současný betlém 
Jiřího Součka z roku 2008 čítající 
na 150 fi gurek. Na závěr jsme na-
vštívili tradiční vánoční jarmark, 
kde si děti poslechly staré i novější 
vánoční koledy a nakoupily drobné 
dárky a pozornosti pro své blízké. 
Výlet se všem moc líbil a už se těší 
na další.

Lenka Vrchotová
vedoucí vychovatelka ŠD

Hurá za betlémy

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

Uzávěrka je vždy 10. dne 
v předchozím měsíci!

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

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

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

Městská knihovna není plátcem DPH!

CENÍK
RÁMEČKOVÉ 
SLOUPKOVÉ

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

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

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

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

Klub
Fajn

KlubFajn
www.klubfajn.estranky.cz

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

Poděbradova 1707
Lysá nad Labem

Herna je otevřena
v úterý od 9.00 do 

18.00 hodin a 
ve středu od 12.30 

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

Každý rok 
v adventním 
čase pořádá 
naše škola ex-
kurzi „za hra-
nice všedních 

dnů“. Tentokrát jsme se rozhodli 
poznat město baroka, tří řek a pří-
běhů o Nibelunzích - Pasov.

Pátek 14. prosince se po dlou-
hé době vydařil, sluníčko svítilo, 
teplota se pohybovala kolem nuly, 
krajina byla přikryta nedávnou 
sněhovou nadílkou, která nádher-
ně zdobila hlavně šumavské vrchy 
od Vimperka až po Bavorský les. 
Když náš autobus zdolal všechny ty 
kopce, otevřel se před námi úžasný 
pohled na Dunajem, Innem a Ilzou 
obtékané město Pasov, plné bání, 
věží a věžiček třpytících se ve slu-
nečních paprscích.

Prohlídku jsme zahájili u Horní-
ho hradu - Veste Oberhaus. Z vy-
hlídky jsme měli město jako na dla-

Návštěva Pasova

ni. Poté jsme se vydali do Starého 
Města. Procházeli jsme úzké uličky, 
obdivovali památky, navštívili Dóm 
svatého Štěpána s barokní výzdo-
bou připomínající cukrový dort, 
obdivovali jsme rukodělné výrobky 
na trzích a ochutnali místní spe-
ciality. Pasov na nás udělal velký 
dojem.

Využili jsme pěkného počasí 
a cestou zpátky se zastavili v Ná-
rodním parku Bavorský les. Pro-
šli jsme se po stezce v korunách 
stromů a kochali se úchvatnými 
výhledy do krajiny. Byla vidět nejen 
Šumava, ale i vrcholky rakouských 
Alp.

Letošní exkurze se mimořádně 
vydařila, počasí nám přálo, plán 
exkurze byl beze zbytku naplněn, 
a tak naše zážitky jsou nezapome-
nutelné. Už plánujeme, kam poje-
deme příště.

Žáci 5. - 9. tříd ZŠ B. Hrozného, 
Lysá nad Labem

MINIŠKOLKA pro děti 2-5 let
Benjamínek

Montessori Benjamínek
od pondělí od čtvrtka 8.00-12.00 hodin

PŘIHLÁŠKY PŘIJÍMAMÁME PRŮBĚŽNĚ

z důvodu jarních prázdnin
je od 18. 2. do 22. 2. MC zavřené

BUDEME MOC RÁDI, POKUD 
BY NÁM NĚKDO DAROVAL:
- ledničku (i použitou - zajistíme odvoz)
- barevné papíry, bílé papíry A4

OD 1. 2. 2013 ZÁPIS DO VŠECH KROUŽKŮ PRO DĚTI NA 2. POLOLETÍ

KLUBÍČKO
kurz pro předškoláky

kurz je zaměřen na rozvoj dovedností 
a předpokladů pro úspěšný start 

školní docházky
od března čtvrtek odpoledne

ANGLICKÁ KONVERZACE 
PRO DOSPĚLÉ 

S RODILOU MLUVČÍ
včetně hlídání dětí
ve středu 9.30-10.30 hodin

ANGLICKÁ ODPOLEDNÍ ŠKOLKA
S RODILOU MLUVČÍ

pokročilé děti - čtvrtek 13–17 h.

Dne 19. 12. zahrály děti ze 3. od-
dělení školní družiny pro rodiče po-
hádku „O Sněhurce“.

V roli zlé královny a čarodějnice 
se představila Terezka Mikésková, 
hodnou královnu hrála Natálka Jo-
ostenová, krásnou Sněhurku Eliška 
Soustružníková. Dvojroli trpaslíka 
a zrcadla si bravurně zahrál Jára 
Vávra. Skvělí byli trpaslíci – Alenka

Dvořáková, Jára Vávra, Vilda 

Pohádka „O Sněhurce“

Brynych, Ondra Crha, Ondra Šmíd, 
Kubík Podkonický.

Ostatní děti hrály zvířátka. Všich-
ni se snažili a hráli s plným nasa-
zením. Rodiče jejich snahu ocenili 
potleskem.

Vystoupení nám pěkně podtrhlo 
vánoční atmosféru. Budeme se těšit 
na další vystoupení našich dětí.

Jana Štěpánková
vychovatelka školní družiny

Přání od dětí a dospěláků z MŠ Mašinka
ať zpříjemní mrazivé únorové dny

a přinese pohodu v roce 2013.

Ve spolupráci s MonteŠkolkou Poděbrady 
pořádáme přednášku na téma

Montessori doma a Montessori pro nejmenší
6. 3. 2013 od 19.00 hodin

Povídat si s Vámi bude Stanislava Marešová, zřizovatelka a učitelka 
Montessori mateřské školky v Poděbradech a Kolíně

. 3. 222201111111111113 od 19.00 hod

mi buudeddddddd SSSSSSSSSSSSSSStanislava Marešová zřizov

Ve Fajn Klubu také nakoupíte dětskou výživu, knížky, půjčíte si pomůcky pro kojení nebo 
vybavíte dětský i Váš pokoj krásným nábytkem Domestav. Veškerý zisk putuje zpět do vy-
bavení a zútulnění klubu. Přesto nepohrdneme sponzorským darem ve formě různorodého 
materiálu pro činnost školičky, jednotlivých kroužků a i do herny samotné. Za jakoukoliv 
podporu Všem děkujeme.

ROZVRH AKTIVIT: ÚNOR – BŘEZEN 2013
PONDĚLÍ 8.30 – 12.30 MINIŠKOLKA V ULITĚ - rezervace
ÚTERÝ   9.00 – 12.00 MONTESSORI V ULITĚ
  + MiniMONTESSORI
 10.00 – 18.00 HERNA, OBCHOD
 14.00 – 15.00 KERAMIKA pro děti I.
 15.00 – 16.00 KERAMIKA pro děti II.
POSLEDNÍ ÚTERÝ
V MĚSÍCI 

16.30 – 18.00 MODELÁŘ od 10ti let

STŘEDA 8.30 – 12.30 MINIŠKOLKA V ULITĚ
 16.00 – 17.00 VÝTVARNÁ DÍLNA od 3 let
 12.30 – 18.00 HERNA, OBCHOD
ČTVRTEK 8.30 – 12.30 MINIŠKOLKA V ULITĚ - rezervace
 14.30 –        ? KERAMIKA pro dospělé
PÁTEK 10.00 – 10.40 HRÁTKY S BATOLÁTKY
                                                    ŠITÍ TROCHU JINAK
 

13.00 – 14.30
 PRO DĚTI OD 5 DO 10 LET

 10.00 – 16.00 HERNA, OBCHOD
SOBOTA, NEDĚLE  OSLAVY, PÁRTY, AKCE   

ROZVRH CVIČENÍ: ÚNOR – BŘEZEN 2013
PONDĚLÍ 10.00 – 11.00 FIT MAMI pro maminky s dětmi
 18.30 – 19.20 FLOWIN 1
 19.30 – 20.20 FLOWIN 2
ÚTERÝ 18.00 – 19.00 PILATES pro pokročilé
 19.00 – 20.00 PILATES pro mírně pokročilé
STŘEDA  9.00 – 10.00 CHI-TONING pro těhotné 
  a nejen pro ně
 

15.00 – 16.00
 AEROBIC 5-8 let

 16.00 – 17.00 AEROBIC 9-11 let
ČTVRTEK 10.00 – 11.00 FIT MAMI pro maminky s dětmi
 18.00 –        ? BOSU – komplet
 19.00 –        ? PILATES pro začátečníky 
  a po porodu
PÁTEK 19.00 – 20.00 CHI-TONING
NEDĚLE 19.00 – 20.00 PILATES

Telefonické konzultace
dětských lékařů

(po ordinačních hodinách)

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

MUDr. Chocholová    
 tel. 606 840 451

MUDr. Matasová        
 tel. 607 746 211

Pro registrované pacienty těchto lékařů: 

Pá 1.2. MUDr. Chocholová
So 2.2. MUDr. Čerňanská
Ne 3.2. MUDr. Čerňanská
Po 4.2. MUDr. Čerňanská
Út 5.2. MUDr. Matasová
St 6.2. MUDr. Chocholová
Čt 7.2. MUDr. Dáňová
Pá 8.2. MUDr. Čerňanská
So 9.2. MUDr. Dáňová
Ne 10.2. MUDr. Dáňová
Po 11.2. MUDr. Čerňanská
Út 12..2. MUDr. Dáňová
St 13.2. MUDr. Chocholová
Čt 14.2. MUDr. Dáňová
Pá 15.2. MUDr. Dáňová
So 16.2. MUDr. Dáňová

Ne 17.2. MUDr. Matasová
Po 18.2. MUDr. Čerňanská
Út 19.2. MUDr. Matasová
St 20.2. MUDr. Chocholová
Čt 21.2. MUDr. Dáňová
Pá 22.2. MUDr. Matasová
So 23.2. MUDr. Chocholová
Ne 24.2. MUDr. Chocholová
Po 25.2. MUDr. Čerňanská
Út 26.2. MUDr. Matasová
St 27.II MUDr. Chocholová
Čt 28.2. MUDr. Dáňová
Pá 1.3. MUDr. Chocholová
So 2.3. MUDr. Čerňanská
Ne 3.3. MUDr. Čerňanská

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

Rodinné centrum Milovice Vás srdečně zve:
ČT 7.2. v 19.30 hodin - beseda na téma Prevence rakoviny prsu
Přednáší Mudr. Dušan Kolařík, primář gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice Nymburk. Vstupné 40 Kč.
SO 9.2. v 10.00 a v 15.00 hodin - Karneval pro nejmenší 
Přijďte si užít veselé dopoledne a odpoledne s tancem a soutěžemi. Vstupenky jsou v předprodeji v MC Milovice 
od 14.1. 2013. Vstupné: soutěžící dítě 60 Kč, doprovod  30 Kč. Počet míst je omezen!
PO 11.2. od 15.00 do 18.00 hodin - Projektové odpoledne o vzniku vesmíru „VELKÝ TŘESK“
Vedou lektorky o.s. Mondík, přihlášky na: mondikos@seznam.cz, 606 390 552, cena 200 Kč/dítě.
ČT 14.2. v 19.30 hodin - beseda Náhradní rodinná péče
Přednáší Mgr. Lucie Salačová a Jana Bartošová z o.s. Rozum a Cit . Vstupné 20 Kč, nutno se předem přihlásit 
na tel.: 728 656 530.
ZMĚNY VYHRAZENY 

nám. 30. června 507, Milovice
www.rcmilovice.cz

e-mail: info@rcmilovice.cz
mobil: 728 656 530
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 Činnost výboru sboru
Výbor Sboru uspořádal dne 

20. 1. 2012 Výroční valnou hroma-
du. Následně výbor jednal v roce 
2012 celkem ještě 5x. Programem 
jednání výboru byla například tato 
témata:

Zajištění způsobu oslav 135. vý-
ročí založení sboru v roce 2013. 

Výbor Sboru ve spolupráci se 
Státním okresním archivem v Lysé 
nad Labem zamýšlí v květnu 2013 
uspořádat výstavu v prostorách 
archivu u příležitosti výročí 135 let 
od založení SDH Lysá nad Labem. 
Prostory archivu jsou sboru k dis-
pozici pro pořádání výstavy zdarma. 
První jednání již bylo provedeno s 
ředitelem archivu a dojednán termín 
trvání výstavy od 4. 5. – 7. 6. 2013. 
Sbor se bude podílet na zajištění vý-
stavních exponátů v oblasti vývoje a 
života našich hasičů za 135 let a to 
v tématech – výstroj, technika a vý-
zbroj, modely, fotografi e, tisky, fi lm, 
činnost zásahová, činnost spolková. 
Vstupné na výstavu bude zdarma.

Oslavy 135 let výbor chce zajistit 
s tímto programem:

4. 5. 2013 ve 13.00 hodin zaháje-
ní výstavy o činnosti Sboru vernisá-
ží. Od 14.00 do 15.30 hodin koncert 
dechové hudby pro veřejnost na ná-
dvoří kláštera – archivu. Slavnostní 
večer v hasičské zbrojnici pro všech-
ny členy sboru a hosty při grilování. 
K tomu chceme pozvat i naše man-
želky či přítelkyně, které jsou nám 
podporou při naší činnosti. 

Jak je zmíněno na našich interne-
tových stránkách, prosíme všechny 
členy a příznivce sboru, kteří mají 
materiály (fotografi e, dokumenty, 
plakáty, pohlednice, hasičskou vý-
stroj apod.) týkající se našeho SDH, 
o zapůjčení materiálů pro výstavní 
účely. Zapůjčené materiály budou 
zapsány do knihy zápůjček a po 
okopírování budou vráceny zpět 
tak, aby např. fotografi e měsíčním 
výstavou na světle neutrpěly poško-
zením. Kontaktní osoba na evidenci 
výstavního materiálu je pan Jiří Zie-
gelheim. 

Jednáním s panem starostou 
města se podařilo získat prostory – 
místnosti, do kterých budou naše 
exponáty dále uloženy trvale a tím 
vytvořena trvalá výstava požární 
ochrany. 

Výbor rozhodl, že byla škoda, 
aby se restaurované ruční pístové 
stříkačky, tzv. „koňky“, panem Mir-
kem Pastrňákem, ukládaly někde ve 
stodole. Byla projednána možnost 
jejich umístění. Jedna v atriu Základ-
ní školy J. A. Komenského a jedna 
v budově Městského úřadu, kde by 
tyto stříkačky byly trvale vystaveny. V 
jednání je také způsob jejich ochrany 
proti poškození, způsob expozice a 
další náležitosti.

Výbor sboru schválil vydání stol-
ního kalendáře SDH pro rok 2013. 
Realizace se ujal náměstek Sboru 
Jiří Zima. Kalendář je vydán u pří-
ležitosti oslav 135. výročí založení 
sboru. Jsou ještě i volně v prodeji pro 
veřejnost.

V programu dnešního jednání 
není ocenění členů sboru, neboť vý-
bor rozhodl, že ocenění členů bude 
provedeno při slavnostní vernisáži 
a výstavy historie sboru dne 4. květ-
na 2013.

Zásadním a důležitým bodem při 
každém jednání výboru v loňském 
roce byla problematika vlastnictví 
pozemku pod hasičskou zbrojni-

cí. Před 8 lety bylo výroční valnou 
hromadou uloženo výboru jednat 
a provádět úkony k nápravě eviden-
ce vlastnictví. Výbor vlastní ověře-
nou kopii „Smlouvy trhové“ ze dne 
7. 10. 1950, uložené v Pozemkové 
knize, v knihovní vložce č. 3197, 
která dokládá vlastnictví pozemku 
Hasičskému sboru. Podařilo se nám 
získat i originál této smlouvy a do-
sáhnout zápisu vlastnictví pozemku 
na Katastrálním úřadě. Vzhledem 
k tomu, že v minulém století došlo 
k zápisu vlastnictví tohoto pozem-
ku na Město Lysá nad Labem, je 
v současné době Sbor a Město 
duplicitním vlastníkem tohoto po-
zemku. Na základě jednání se sta-
rostou Města požadujeme od Města 
vydání souhlasného prohlášení, 
že jediným vlastníkem dotčených 
nemovitostí je Sbor dobrovolných 
hasičů Lysá nad Labem. Po uznání 
sboru jako jediného vlastníka, bude 
výbor reagovat na případné návrhy 
Města ohledně pozemku, neboť 
na dotčeném pozemku se nachází 
např. stavba parkoviště, trafosta-
nice, hasičské zbrojnice. Existují 
různé zákonné povinnosti při sprá-
vě pozemků a staveb, které bude 
nutné zřejmě řešit. K tomuto další-
mu jednání požaduje výbor dnes do 
usnesení udělit mandát od členské 
základny. Při případných dalších 
právních krocích ohledně vlastnic-
tví pozemku (jako například směna 
pozemku za jiný apod.) bude výbor 
požadovat opět souhlas členské zá-
kladny. Abych to shrnul, výbor od 
vás členů nyní požaduje pověření ke 
všem jednáním ohledně pozemku s 
Městem a dalšími úřady.

V případě konečného rozhodnutí 
ohledně manipulace s pozemkem 
bude rozhodovat opět členská zá-
kladna.

Výbor na základě svého jednání 
žádá výroční valnou hromadu o po-
věření jednat s vedením Města o dal-
ší rozvoji a koncepci požární ochrany 
města ve výhledu na dalších 10 - 15 
let včetně možnosti stavby nové po-
žární zbrojnice.

Výbor podává informaci, že při 
údržbě požární techniky a objektu 
požární zbrojnice bylo v roce 2012 
odpracováno členy sboru celkem 
1280 hodin!

Technická pomoc, záchranářská a 
požární asistence

V první a druhém únorovém 
týdnu, z důvodu velkých mrazů 
a haváriích na vodovodním potrubí, 
prováděla jednotka dovoz užitkové 
vody pro obyvatele města na několi-
ka místech vždy v určených ulicích, 
dále také např. do Mateřské školy v 
Brandlově ulici nebo i do  psího útul-
ku ve Velazu a  do odchovny kuřat. 

Ve dnech 26. a 27. 5. 2012 prová-
děla jednotka  s motorovým člunem 
Marine 16 Y asistenci při veslař-
ských závodech na Labi. Úkolem po-
sádky člunu bylo doprovázet závody 
na trati od startu do cíle a z vody lovit 
a dopravit ke břehu  převrhnuté po-
sádky a jejich lodě, což během soboty 
a neděle posádka čtyřikrát úspěšně 
provedla. 

Další asistenci a technickou po-
moc lze považovat i za výcvik. V mě-
síci červnu se mnozí členové jednot-
ky účastnily v bývalém vojenském 
prostoru letiště Boží dar  natáčení 
akčních scén pokračování  televiz-
ního seriálu Sanitka. Jednotka na-
šich hasičů nejenže akci zajišťovala 

z hlediska požární bezpečnosti, ale 
současně hraje v záchranářských 
a hasebních scénách společně vedle 
známých herců.

Dále byla prováděna požární asis-
tence při ohňostrojích.

V roce 2012 se jednotka účastnila 
více jak 60 zásahů, o nichž vás bude 
informovat ve své zprávě velitel jed-
notky.

Odborná příprava 
Povinností členů jednotky je splnit 

témata odborné přípravy stanovená 
GŘ HZS pro daný rok. Náš sbor se 
snaží odbornou přípravu skloubit co 
nejvíce s praktickým výcvikem. Zde 
jsou největší akce:

31. 3. 2012 se 16 členů výjezdové 
jednotky zúčastnilo odborné přípra-
vy - výcviku ve vyprošťování osob 
z havarovaných osobních vozi-
del přímo v areálu fi rmy Škoda 
Auto a. s. v Mladé Boleslavi. Od-
bornou přípravu zde vedl ředitel 
Hasičského záchranného sboru 
podniku Škoda Auto a.s., Mgr. Sta-
nislav Cihelník a jeho zástupce Ing. 
Jiří Šturma. Naši členové se teore-
ticky seznámili s konstrukcí vozidel, 
prvky aktivní i pasivní bezpečnosti 
a konstrukcí vozidel na hybridní 
a elektrický pohon. Poté následoval 
praktický výcvik, při kterém si vše co 
dosud jen viděli, mohli sami vyzkou-
šet při rozebrání vozidla pomocí hyd-
raulického zařízení.

12. 5. 2012 se 9 našich členů 
jednotky zúčastnilo výcviku nazva-
ném „Dräger - Technology for Life“ 
v Katusících. Při této akci byli sezná-
meni s novinkami v oblasti dýchací, 
detekční a monitorovací techniky. 
Vybaveni přetlakovými dýchacími 
přístroji a termokamerou prováděli 
průzkum, vyhledání osoby v za-
kouřeném objektu a její vyproštění 
mimo objekt. 

Ve dnech 15. – 17. 6. 2012 se ko-
nal již čtvrtý ročník výcviku na vodě, 
opět v Autocampu Obora Veltrusy. 
Tématem výcviku byla záchrana 
osob na divoké vodě, nácvik bez-
pečného ovládání plavidla na klidné 
hladině i v proudu, záchrana osoby 
pomocí plavidla, plutí lodí zdyma-
dlem, nácvik resuscitace na fi guríně. 
Z osobní zkušenosti mohu říci, že Vl-
tavská voda není na pití dobrá. Chci 
zde poděkovat všem účastníkům 
výcviku za kázeň a disciplínu. Neje-
nom že se museli účastnit celodenní-
ho výcviku, ale současně se postarat 
sami sobě o týlové zabezpečení, od 
postavení stanů po zajištění stravy. 
V loňském roce nám v týlu hodně 
pomohla jednotka dobrovolných 
hasičů z Velkého Zboží. Musím po-
děkovat Okresnímu sdružení hasičů, 
jmenovitě paní starostce Blance Ble-
chové za to, že v loňském roce náš 
Sbor obdržel na pořádání této akce 
již podruhé fi nanční dotaci. 

Na podzim se členové výjezdové 

jednotky účastnili odborné přípravy 
- školení ve vyprošťování osob z ha-
varovaných vozidel, protože, bohu-
žel, jarní výcvik ve Škodovce a výcvik 
prováděný ve Sboru není legislativně 
uznán jako odborná příprava stano-
vená HZS, a tak se Odborný kurz 
konal v Ústřední hasičské škole 
v Bílých Poličanech. 

Taktická cvičení
V pondělí 21. května 2012 byl 

vyhlášen poplach na požár ve II. 
NP budovy Domova důchodců na 
Zámku v Lysé nad Labem, kde je 
ubytováno celkem 120 seniorů, 
z velké části neschopných samostat-
ného pohybu.  Cvičení bylo ztíženo 
uzavřením Zámecké ulice z důvodu 
její rekonstrukce. Během zásahu 
bylo evakuováno celkem 42 osob 
neschopných samostatného pohy-
bu na nosítkách. Aby nebyl narušen 
obvyklý klid klientů domova, ubyto-
vané osoby byly nahrazeny studenty 
místní Obchodní akademie.                          

Prověřovacího cvičení jednotek 
PO se zúčastnily jednotky HZS, 
jednotky našeho okrsku - Lysá nad 
Labem, Milovice, Stará Lysá, Dvor-
ce, Byšičky.

3. října proběhlo cvičení složek 
IZS HZS Středočeského kraje, po-
žárních stanic Nymburk a Benátky 
nad Jizerou a pro jednotku SDH 
Lysá nad Labem v určeném objektu 
vězení v Jiřicích.

Preventivně výchovná činnost 
v požární ochraně

Sem patří nejenom účast a pomoc 
při výchově družstev našich mladých 
hasičů, kteří se účastní pravidelných 
schůzek a sportovních soutěží. 

Do prevence a výchovy patří i pů-
sobení a propagace požární ochrany 
mezi ostatní mládeží a občany při 
těchto akcích:

24. dubna 2012 provedli naši 
členové přednášku žákům Obchod-
ní akademie v Lysé nad Labem na 
téma „Jak se zachovat při mimořád-
ných situacích“, které se zúčastnilo 
40 žáků se svými učiteli. Akce se líbi-
la, a našim přednášejícím se dostalo 
poděkování v podobě potlesku.

Na konci dubna jsme uveřejnili 
na našich internetových stránkách 
www.hasicilysa.cz preventivní infor-
maci pro občany k pálení čarodějnic 
a odborný článek „Aby hasiči nelétali 
za čarodějnicemi“

5. 5. 2012 se zástupci našeho 
hasičského sboru zúčastnili oslav 
40. výročí založení profesionálních 
hasičů v Bělé pod Bezdězem. Naše 
CAS K 25 Tatra 815 8x8 byla zařa-
zena do výstavy hasičských vozidel 
k propagaci požární ochrany na ná-
městí a přitahovala tam velkou po-
zornost mnoha návštěvníků.

Dne 2. 6. 2012 odpoledne se sku-
pina hasičů vypravila s Tatrou Terno 

Zpráva o činnosti SDH Lysá nad Labem za rok 2012

Pokračování na straně 9.

Rok 2012 byl rokem prvním, 
plným investic, ať se jednalo o ná-
kup nového dopravního značení, 
nákup vysílaček, křovinořezu či 
o propagační kampaň zaměřenou 
na informování obyvatel a návštěv-
níků města o samotné existenci na-
řízení č. 8/2011. 

V prvních dnech po podepsání 
nájemní smlouvy jsem kontaktoval 
mnoho dotčených úředníků z řad 
statní správy i místní samosprávy, 
spojil se s vedením výstaviště Lysá 
n. L., s vedením prodejen Penny 
Market, s úředníky z Českých drah 
a začal komunikovat s obyvateli 
města i jeho návštěvníky. 

Velmi brzy jsem zjistil, že pro-
blematika parkování v době výstav 
je poměrně dosti diskutovaným 
tématem, které se dotýká mnoha 
osob i institucí, ovšem s mnoha 
různými pohledy a zkušenostmi. 
Mimo jiné jsem navštívil i ZM Lysé 
nad Labem, kde jsem se představil 
všem zastupitelům, nastínil první 
myšlenky k nové koncepci organi-
zace těchto ploch a zároveň všechny 
zastupitele požádal o kontakt mé 
osoby v případě nápadů, stížnos-
tí, či v případě kdy se budou o mé 
činnosti chtít dozvědět podrobnější 
informace. 

Velmi rád bych touto cestou 
vyslovil poděkování zejména zá-
stupci velitele MP Lysá nad Labem 
panu Luboši Zitovi, který mě velice 
mile překvapil svou ochotou věc-
ných konzultací k danému tématu 
a přehledem o dění v obci, ale i 
ostatním dotčeným úředníkům, 
kteří mi velmi ochotně vyjádřili své 
pohledy, nápady i stížnosti k této 
věci. Právě pan Zita mě upozornil 
například na problémy z let pře-
dešlých, kdy bylo vybráno parkov-
né i od řidičů, kteří se dopouštěli 
dopravního přestupku - stání na 
veřejné zeleni, stání na žlutých ča-
rách, stání na zákazu stání, aj. Poté 
většinou nastala situace, kdy řidič 
měl za oknem svého vozu doklad 
o zaplacení parkovacího poplatku 
a zároveň musel obdržet výzvu MP 
Lysé nad Labem za spáchání do-
pravního přestupku. Nutno dodat, 
že dle zákona stále zůstával na vině 
řidič, který je zodpovědný za to na 
jakém místě vozidlo zaparkuje, 
ovšem pro město jako takové toto 
bylo jistě velmi ostudné a se stíž-
nostmi se návštěvníci obraceli i na 
vedení výstaviště Lysé nad Labem. 
Na druhou stranu musím vyjádřit 
svou upřímnou lítost nad jednáním 
několika jedinců z řad zastupitelů 
města, kteří veřejně vystupovali 
a napadali systém organizace par-
kovacích ploch v době zvýšené ná-
vštěvnosti, aniž projevili i přes opa-
kované výzvy jakoukoliv snahu se 
o tomto dozvědět bližší informace 
z mé strany, případně své stížnos-
ti a nápady směřovali k mé osobě. 
V tomto ohledu bych rád reagoval 
na kritiku údajného nepořádku 
v určitých lokalitách. Musím zmí-
nit, že například plochu Za Silem 
jsme v letošním roce na své ná-
klady a ze své dobré vůle čtyřikrát 
posekali, zbavili odpadků, pročis-
tili křoví, ap. Stejně tak viditelné 
odpadky typu plastových lahví 
a krabiček od cigaret mnohokrát vý-
běrčí sbírají i v případech, kdy tam 
tyto jsou už při jejich příchodu.

Po vyhodnocení veškerých zís-

Parkování v době zvýšené 
návštěvnosti města 2012

kaných informací, jsem se pokusil 
vytvořit takový systém organi-
zace parkovacích ploch, který ve 
všech ohledech dodržuje nařízení 
č. 8/2011 MěÚ Lysá n. L. i zákon 
č. 361/2000 Sb. o provozu na po-
zemních komunikacích a zároveň 
se snaží řešit organizaci jako celek s 
důrazem na pokles dopravních pře-
stupků obecně. V jaké míře se nám 
toto podařilo, zůstává na Vašem 
zhodnocení a hodnocení MP Lysá 
nad Labem.

Na počátku roku jsem na své 
náklady vytiskl 2.500 kopií na-
řízení města a poté jsme v něko-
lika dnech rozběhli informační 
kampaň formou rozdávání kopií 
za stěrače vozidel, do schránek 
dotčených oblastí, ale i osobním 
předáním a následnými debatami. 
Výsledkem bylo, že dnes je vydáno 
více parkovacích kartiček, než je 
ve skutečnosti parkovacích míst 
a troufám si říci, že velmi ubylo 
zbytečných neshod s obyvateli 
města, kteří se dříve s výběrčími 
dostávali do sporů o placení po-
platku a poté se ve většině přípa-
dů stávali přestupci, a kteří dnes 
parkují ve svém městě s řádně 
zaplaceným ročním poplatkem 
dle nařízení města, nedopouš-
tí se tak dopravního přestupku 
a nedochází ani k jejich zdržování 
a omezování.  Výběrčí jsou vyba-
veni vysílačkami pro lepší komu-
nikaci mezi sebou, kde mohou 
řidiče upozorňovat a navigovat 
na volná místa a zamezit tak zby-
tečnému zmatečnému hledání 
těchto míst, což jsme podpořili 
i nákupem navigačního dopravní-
ho značení. Díky tomuto vybavení 
jsme dnes schopni být  nápomoc-
ni při řešení krizových situacích, 
kdy návštěvnost extrémně vzroste 
do takového množství , kdy par-
kovací plochy nejsou kapacitně 
schopny toto množství vozidel 
pojmout a dochází ke zmatková-
ní řidičů, tvoření kolon a zvýšení 
rizika dopravních nehod, viz. jar-
ní Zemědělec, po kterém jsme ve 
spolupráci s MP a konzultací se 
Službou Dopraní Policie ČR vy-
tvořili scénáře pro možná řešení 
podobných situací.

Také si troufám říci, že v dneš-
ní době na pronajatých plochách 
dochází k dopravním přestupkům 
pouze velmi ojediněle, podílíme se 
i na prevenci ve smyslu upozorňo-
vání řidičů na případné páchání 
dopravních přestupků, zejména 
v ulicích Čapková a 9. května, které 
byly vyhodnoceny jako nejproblé-
movější a ve kterých je nyní během 
výstav dopravní přestupek spíše 
vzácnou výjimkou.  V příštím roce 
by dle mého názoru vyžadovalo 
pozornost řešení dopravní situa-
ce zejména v Čechově ulici, kde 
ve velké míře dochází k častému 
porušování dopravních přestup-
ků ze strany návštěvníků obce 
stáním na zákazu zastavení a kde 
je v plánu zbudování svislého do-
pravního značení zóny zákazu za-
stavení mimo držitelů parkovacích 
kartiček města Lysé nad Labem. 
A dále pak v ulicích Legionářská 
a 28. října.

Tímto rád upozornil obyvatele 
města na nutnost vyřízení parkova-
cích kartiček pro rok 2013.

Martin Hlavička
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Lysá nad Labem a okolí za 
2. světové války (10. část)a Fordem Tranzit s agregátem na 

výrobu lehké pěny  do sportovního 
areálu v Čechově ulici, kde hasiči 
zajišťovali program při pořádání 
Dětského dne.

Dne 16. 6. 2012 na letišti v Mladé 
Boleslavi při mezinárodním letec-
kém dnu reprezentoval město Lysá 
nad Labem náš sbor historickou 
Pragovkou s nápisem na dveřích 
„Hasiči Byšičky - Lysá“, i s posád-
kou v historických hasičských kos-
týmech. Jednalo se o velmi prestižní 
akci.

V srpnu proběhla akce na pro-
věrku průjezdnosti požární techniky 
ulicemi. Akce probíhala ve vytypo-
vaných ulicích, kde je předpoklad 
nasazení výškové techniky. Na mno-
hých místech byly zjištěny problémy 
s průjezdností. Řidiči, bydlící ze-
jména v panelových domech, kteří 
nesprávně parkují, i jejich rodiny 
a sousedé, by se v případě potřeby 
nasazení požární techniky u „jejich“ 
bytového domu, nemuseli pomoci 
dočkat včas. Z akce byla přijata opat-
ření na úrovni HZS.

Zástupci Sboru pomáhali při za-
jištění slavnostního otevření nově 
rekonstruovaného náměstí při Sva-
tojánských slavnostech.

Dne 1. 9. 2012 jsme se zúčastnili 
oslav 70. výročí založení SDH v By-
šičkách. S Tatrou Terno, žebříkem 
IFA, historickou Pragovkou a dvěma 
ručními dvoupístovými stříkačkami 
- koňkami. Dále s praporovou četou 
s historickým praporem SDH Lysá 
nad Labem a Hasičskou dechovkou 
s mažoretkami tanečního kroužku 
Srdíčko z Kolína. Všichni účastníci 
se zapojili do náročného slavnostní-
ho programu, který připravil výbor 
SDH Byšičky.

Sbor reprezentoval opětovně svou 
činnost při programu výstavy v září 
na lysském Výstavišti při akci 3. dny 
se záchranáři. 

Dne 28. 9. 2012 se zástupci 
sboru zúčastnili hasičské slavnosti 

v Poděbradech. Město Poděbrady 
zde slavnostně předalo nový hasič-
ský automobil Sboru dobrovolných 
hasičů Velké Zboží. Popřáli jsme 
kolegům z Velkého Zboží mno-
ho ujetých kilometrů bez nehody 
a šťastné návraty na základnu.

Členové sboru se účastnili zajiš-
tění adventu a rozsvícení vánočního 
stromu.

V prosinci jsme uveřejnili na 
našich internetových stránkách 
www.hasicilysa.cz preventivní va-
rovné články - Nebezpečné adventní 
věnce a Pravidla manipulace se zá-
bavní pyrotechnikou. 

Spolková činnost a kulturní akce
Dne 28. 1. 2012 se konal v sále 

Kulturního domu v Sojovicích náš 
Hasičský ples. 

K tanci hrála Hudba Pavla Stříbr-
ného. Na plese vládla kamarádská až 
rodinná atmosféra.

O zajištění bohaté tomboly se ten-
tokrát postaral Martin Juříček a Jiří 
Filler. Za to jim děkujeme a doufá-
me, že na letošní ples se jim to opět 
podaří. Ples se bude konat v sobotu 
2. Února opět v kulturním sále v So-
jovicích a jste všichni srdečně zváni.

Další kulturní akce reprezentova-
la zajišťovala hlavně naše Hasičská 
dechovka, o jejíž činnosti budu ještě 
mluvit .

Hasiči již tradičně vyrazili na Ve-
likonoce koledovat naším historic-
kým hasičským vozidlem - Pragou 
RN. 

Na konci dubna dvanáctičlen-
ná skupina členů našeho sboru, ve 
vlastní fi nanční režii, vykonala, na 
13 metrů dlouhém a 18 tun vážícím 
parníku typu Tarpon 42, jízdu po 
řece Vltavě. Plulo se z přístavu Kra-
lupy nad Vltavou do přístavu Praha 
Podolí a zpět. Při cestě celkem de-
setkrát překonávali výškový rozdíl 
hladiny řeky Vltavy v plavebních 
komorách a navštívili mnoho zají-
mavých míst. Vzhledem k ideálnímu 
dubnovému počasí, při teplotách až 

Rada města předložila na Za-
stupitelstvu města konané dne 17. 
10. 2012 nová Pravidla uzavírání 
nájemních smluv k bytům ve vlast-
nictví města se žádostí o projednání 
a schválení jedné z nich. Současně 
předložila níže uvedenou Důvodo-
vou zprávu:

Odbor SMI dostal od Rady měs-
ta za úkol předložit změnu Pravidel 
pro uzavírání nájemních smluv 
k bytům ve vlastnictví města (dále 
jen pravidla) iniciovaného od p. Mgr. 
P. Kopeckého. Důvodem změny 
v pravidlech je snaha poskytnout 
nájemní byty ve vlastnictví Města 
Lysá nad Labem všem zájemcům 
bez podmínky mít v Lysé nad Labem 
trvalé bydliště nebo zde pracovat. 
V současné době značně převažují zá-
jemci, kteří nemají podanou Žádost 
o uzavření nájmu k bytu a to hlavně 
z důvodu toho, že i v případě jejího 
podání, by byla žádost zamítnuta 
z důvodu jedné z podmínek schválení 
– mít v Lysé nad Labem trvalé bydliš-
tě nebo zde pracovat, další podmínky 
jsou nemít vůči městu dluh a nebýt 
vlastníkem ani spoluvlastníkem žád-
né nemovitosti. Městu se stále nedaří 
obsadit všechny volné byty, ze kterých 
by v případě jejich obsazení plynulo 
do rozpočtu města měsíčně nájemné. 
Současné nastavení pravidel se tak 
Radě města jeví jako zastaralé a eko-

nomicky zcela nevyhovující. Zastupi-
telům byly předloženy dva návrhy.

Oba návrhy jsem odmítl s pouka-
zem na skutečnost, že Rada a odbor 
nedošetřil důvody a příčiny neobsa-
zení městských bytů, přestože v se-
znamu žadatelů je zapsán relativně 
velký počet zájemců o městský byt. 

Zrušení podmínky trvalého byd-
liště anebo zaměstnání v Lysé a sou-
časně zrušení podmínky nebýt vlast-
níkem či spoluvlastníkem jakékoliv 
nemovitosti dává určité předpoklady 
ke korupčnímu jednání. Pominu-li 
však tyto aspekty, pak nemohu po-
minout necitlivé, ba přímo asociální 
podmínky v chování města ke svým 
občanům, které by zrušení určitých 
omezení ve stávajících pravidlech 
pro přidělování městských bytů 
umožňovalo.

Podívejme se blíže na volné byty. 
Jsou to velké byty s více obytnými 
místnostmi. Takové byty by byly ob-
zvlášť vhodné pro větší rodiny. Potíž 
je v ceně nájmu za takový byt. Rodi-
ny s více dětmi však zpravidla mají 
nižší průměr příjmů na jednoho čle-
na rodiny a takový byt by pro ně byl 
doslova nadstandardem. Podíváme-
li se na ofi cielní statistiky, ty říkají, 
že průměrný plat v naší republice je 
okolo 24.000,- Kč. Současně uvá-
dějí, že více než 60% zaměstnanců 
na průměrný plat nedosáhne. Co to 

všechno znamená? Zpravidla rodiny 
s více dětmi nedosahují na tento prů-
měrný plat. A také to, že tito lidé při 
svém odchodu do penze budou mít 
tak zvaně podprůměrnou penzi. 

Nájemné v městských bytech 
zpravidla nebývá za tržní cenu, 
a jeho cena zůstává pod touto hladi-
nou. Proto je o městské byty zájem 
i z řad občanů, kteří by si mohli do-
volit pronajmout byt za tržní cenu. 
Zrušení podmínky nevlastnit a nebýt 
spoluvlastníkem nemovitosti pak 
umožňuje získání městského bytu 
s částečně regulovanou cenou a pří-
padný pronájem vlastní nemovitosti 
za tržní cenu.

Je nutno připomenout, že mimo 
Domu s pečovatelskou službou (34 
bytů), město nemá žádné vymeze-
né sociální byty a ani pravidla pro 
výpomoc v oblasti bydlení pro ohro-
žené sociální vrstvy obyvatel (rodiny 
s malými dětmi, seniory, invalidy 
atp.). V současné době je více než 
80 žadatelů pro umístění do DPS. 
Jedním z ukazatelů, ke kterému je 
Radou města přihlíženo pro přiděle-
ní takového bytu, však je i poskytnutí 
fi nančního daru městu.

Nastavení ceny za nájem měst-
ského bytu by mělo odrážet městské 
priority. Bezpochyby prioritou kaž-
dého města je příznivé zabezpečení 
jeho demografi cké křivky. Jedním 

z kritérií by tak třeba mohla být veli-
kost rodiny a dle ní i sleva na základ-
ním nájemném. Např.: dvoučlenná 
rodina = základní cena. Tříčlenná 
rodina = sleva 15% ze základní ceny. 
Čtyřčlenná rodina = sleva 25% ze 
základní ceny. Pětičlenná rodina = 
sleva 30% ze základní ceny. Slevy by 
byly podmíněny například i pravidel-
nou školní docházkou dětí školou 
povinných a pochopitelně i bezú-
honným občanským životem (neu-
žívání návykových látek, dodržování 
veřejného pořádku atp.). 

To se netýká profesí, které jsou 
ve městě nedostatečně zastoupené, 
a pro jejich získání je vhodné nabíd-
nout přiměřený městský byt. Mohou 
to být třeba lékaři, učitelé, ale také 
např. školník, člen MP atp.

Lidé, kteří nejsou zaměstnáni 
v našem městě, nemají v něm trvalé 
bydliště a jejich zaměstnání nespa-
dá do městských priorit, si mohou 
pronajmout byt od soukromého 
vlastníka anebo si jej koupit v nově 
postavených bytových domech, kou-
pit si starší nemovitost a nechat si jí 
opravit či si postavit rodinný domek. 
Stavební parcelu je možno koupit 
od jejich soukromých vlastníků dle 
územního plánu. K tomu jsou ve 
městě příslušné jak realitní, tak sta-
vební fi rmy. 

 Tomáš Sedláček

K novým Pravidlům pro přidělování městských bytů

35 stupňů, se akce líbila a bude se 
v letošním roce opakovat.

Dne 5. 5. 2012 se hasiči ze „staré 
gardy“ zúčastnili zájezdu na hasič-
skou výstavu do Hasičského muzea 
ve Zbirohu. 

Dne 22. září 2012 v poledne vy-
razilo 18 motocyklových nadšenců
z řad členů hasičského sboru, na ma-
lých motocyklech, na poznávací vý-
let k břehům řeky Sázavy. Cestou se 
plnili úkoly branné zdatnosti – orien-
tace v terénu, střelba, hod oštěpem, 
střelba lukem apod. Tato motoristic-
ká akce se konala již po sedmé.

 Dne 13. října 2012 zavítala dele-
gace lyských hasičů do družebního 
hasičského sboru v Brně - Komíně.

Dne 5. prosince večer zajišťovalo 
spřežení Mikuláše, anděla a čertů 
mikulášskou nadílku. 

Činnost hasičské dechovky 
v roce 2012

Začátek roku byl ve znamení 
zkoušek a příprav programů na plá-
novaná vystoupení   

První akce roku se uskutečnila 
28. 4. 2012, kdy orchestr účinkoval 
na Středočeských slavnostech piva 
ve Velké Dobré.

2. června účinkovali na dvou 
akcích - ráno vystoupení v rámci 
krajské soutěže v požárním sportu 
v Mladé Boleslavi. O úspěchu de-
chovky svědčí pochvalný dopis od 
plk Ing. Jana Lejska. A odpoledne 
vystoupili na slavnosti k otevře-
ní náměstí Bedřicha Hrozného 
v Lysé.  

V červenci a následně v srpnu byl 
zahájen seriál koncertů „Dechov-
ka na zámku“, kdy dechová hudba 
koncertuje pro osazenstvo Domova 
seniorů i pro nejširší veřejnost. Zá-
jem posluchačů překonal očekávání. 
Tento seriál by měl mít pokračování i 
v roce 2013.

Zájezd roku 2012 se konal kon-
cem července na mezinárodní 
přehlídku dechovek k Balatonu. 
Orchestr úspěšně vystupoval v po-

měrně silné konkurenci z Maďarska, 
Německa a Švýcarska. Příspěvek na 
částečné uhrazení nákladů na dopra-
vu orchestru poskytlo Město Lysá 
n. L.

Hezká akce se uskutečnila v rámci 
oslav hasičů v Byšičkách 1. 9. 2012, 
a ještě ten samý den v Čelákovicích, 
při Setkání na novém náměstí.

Unhošťské slavnosti 28. 9. 2012 – 
to bylo další místo, kde vystupovala 
Hasičská dechovka.

Opět otevření nově upravené-
ho náměstí, tentokrát v Brandýse 
n. L., a to 21. 10. 2012, se opět ko-
nalo za účasti naší dechovky.

1. adventní sobotu hrála žesťová 
část orchestru tradičně na vítání ad-
ventu v Lysé.

16. prosince se konal tradiční 
Vánoční koncert. Zájem veřejnosti 
byl velký. Přestože nebyly vyvěšeny 
plakáty, bylo lyské kino zaplněné 
do posledního místa a ještě bylo 
třeba několik židlí doplnit. 

Na Štědrý den, jako každoroč-
ně, několik členů dechovky pomá-
halo vytvořit vánoční atmosféru 
hraním koled z věže kostela v Lysé 
n. L. a v Domově důchodců na 
Zámku.

Závěrem děkuji všem našim ha-
sičům za jejich práci v uplynulém 
roce. Děkuji také panu starostovi 
a vedení města za podporu a důvěru 
našemu sboru.   

Vážení, v této zprávě je hodnocena 
vaše činnost dobrovolných hasičů, 
ze které je vidět její náročnost a růz-
norodost. Přeji jim šťastné návraty ze 
zásahu do zbrojnice s autem vždy ko-
lama dole a majákem nahoře, aby se 
vraceli v pořádku ze zbrojnice domů, 
do náruče svých rodin a blízkých, 
díky jejichž pochopení a trpělivosti 
tuto práci a poslání mohou vykoná-
vat. 

Všem přeji hodně zdraví a poho-
dy v roce 2013.

Petr Šácha v.r., 
starosta SDH Lysá n. L.

(text zkrátil a upravil Jiří Zima)

Pokračování ze strany 8.

V předcházejícím čísle Listů 
jsem připomněla osud Židů za 
2. světové války. Oběťmi holo-
caustu byly i děti, které spolu 
s dospělými čekaly v Terezíně na 
další cestu k násilné smrti. Byly 
vystaveny všem útrapám, jež ži-
vot v táboře přinášel.

Do samotného Terezína bylo 
deportováno okolo 15 000 dětí, 
přesné číslo se nedalo zjistit.

Děti zpočátku bydlely v přepl-
něných kasárenských ubikacích 
společně s dospělými. Chlapci 
do dvanácti let a dívky bydleli 
s matkami, chlapci od dvanácti 
let s otci. Ubikace mužů a žen 
byly odděleny a vzájemný styk 
mezi nimi byl přísně zakázán. 
Postupně byly v jednotlivých 
kasárnách zřizovány samostat-
né místnosti, vyhrazené dětem. 
Když bylo v létě 1942 vystěhová-
no původní obyvatelstvo, vznikly 
v několika terezínských objek-
tech tzv. dětské domovy: dívčí 
a chlapecké domovy pro mládež 
od deseti do patnácti let a dětské 
domovy pro mladší děti.

V domovech díky obětavým vy-
chovatelům a pedagogům z řad 
vězňů se podařilo zorganizovat 
i tajné vyučování. Děti se učily 
všem základním školním před-
mětům s velkou radostí. Zúčast-
ňovaly se celé řady kulturních 
akcí, které pro ně dospělí vězni 
připravovali. Malé děti si oblíbi-

ly loutkové divadlo, větší děti se 
aktivně podílely na programech 
jako herci.

Nejznámějším počinem je 
provedení dětské opery Brun-
dibár skladatele Hanse Krásy 
26. září 1943 (byla provedena 
59krát).

Zmínila jsem, že vyučování 
bylo zakázané, ale kreslení bylo 
dovoleno a malí vězňové kresli-

li takřka všichni. Soubor 4 000 
kreseb se stal nejpůsobivějším 
odkazem umučených židov-
ských dětí. Děti kreslily hračky, 
plné misky jídla, zobrazovaly 
prostředí ztraceného domova, 
města a krajiny. Malovaly louky 
plné květin a létajících motýlů, 
pohádkové motivy a dětské hry. 
Druhou skupinu tvoří kresby 
s motivy terezínského koncen-
tračního tábora – realita, v níž 
byly děti nuceny žít!

Dalším významným odka-
zem terezínských dětí je jejich 
literární tvorba: verše a vlast-
ní (tajné) časopisy. Nejvý-
znamnějším ze zachovaných 
časopisů Vedem, vydávaný 
kolektivem třináctiletých a pat-
náctiletých chlapců. První čís-
lo časopisu vyšlo 18. 12. 1942, 
poslední na podzim 1944, kdy 
byli zbývající chlapci i se svý-
mi vychovateli deportování do 
Osvětimi.

Božena Bacílková
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V loňském roce se na mistrov-
ství republiky agility - 9. – 11. 11. 
2012 kvalifi kovali čtyři členové 
Psí školy Superpes a to Jana Fry-
drychová s Darjou, Kateřina CHa-
lušová s Gledys, Romana Hanous-
ková s Frantou a Petr Kopecký 
s Kimem.

Mistrovství se konalo ve spor-
tovní hale Tipsportarény v Liberci. 
V této hale se konalo před pouhým 
měsícem mistrovství světa a tak 
se závodníci mohli těšit na skvělý 
povrch z umělé trávy, bezvadnou 
organizaci a atmosféru. Závod byl 
s mezinárodní účastí a tak konku-
rence byla opravdu světová. Roz-
hodování se ujali pan Hans Fried 
z Rakouska, paní Gabriele Step-
pan také z Rakouska a paní Lenka 
Pánková.

Závod začínal v pátek soutěžemi 
caciag a veteráni. Ve třídě veteránů 
soutěžil Petr Kopecký s borderá-
kem Kimem a skončili na krásném 
třetím místě.

V sobotu po slavnostním za-
hájení začaly soutěže družstev 
agility. V tomto běhu výkony 
našich děvčat nebyly moc zda-
řilé a tak se družstvo Jany MY4 
umístilo na 9místě a družstvo 
Kačky Double Prtyt na místě 
12. Družstvo Romany Mixboc 

Psí škola Superpes 
na MR agility v Liberci

Psí škola Superpes

se diskvalifi kovalo. Po doběh-
nutí posledního družstva, začala 
soutěž jednotlivců jumpingem. 
V tomto běhu se nejlépe dařilo 
Romaně s Františkem, skončili 
na 18 místě ve velké konkurenci 
100 týmů.

Druhý den v neděli se agilitní 
štěstí usmálo na naše děvčata a Jani-
no družstvo se po dramatickém boji 
v jumpingu umístilo na druhém 
místě a družstvo Kačky na místě 
třetím. Těmito zdařilými běhy si 
obě družstva velmi polepšila v cel-
kových výsledcích a v součtech se 
umístily na krásném čtvrtém a pá-
tém místě.

Mistrovství jsme si všichni užili 
v příjemné atmosféře vrcholového 
závodu, povrch z umělé trávy byl 
opravdu moc příjemný na běhání 
pro psy i jejich majitele, vše šlapa-
lo jak má.

Děkujeme pořadatelům za bez-
vadný zážitek agility závodů a na-
šim členům přejeme hodně zdaru 
v práci se svými psy a příští rok 
ještě více týmů ze psí školy Super-
pes na vrcholových soutěžích.

Podrobné výsledky najdete na we-
bových stránkách results.agility.cz.

Za Psí školu Superpes
Romana Hanousková

www.superpes.cz

Akce konané v prvním pololetí 2013:

10. 2. Seminář dogfi tness s MVDr. Helou Potfajovou 
 - fyzioterapie, protahování, příprava psa na sportovní výkon, 
 místo konání: Městská knihovna (9 - 17 hodin)
16. – 17. 2.  Pozitivní víkend s Ing. Petrou Vyplelovou - základy pozitivní 
 motivace výcviku psů, teorie i praxe, místo konání: Městská 
 knihovna (9 - 18 hodin)
9. 3.  Seminář o učení, trénování a motivování zvířat 
 s RNDr. Františkem Šustou PhD. - specialita trénování 
 zvířat v ZOO Praha, místo konání: Městská knihovna
13. 4.  Neofi ciální závody Minimaxisuperpes pro začátečníky 
 i pokročilé 
30. 4.  Pálení čarodějnic, místo konání: Psí škola Superpes
1. 5.  Voříškiáda -  O Marlenčin dort, výstava kříženců 
 a psů bez PP, celodenní ukázky výcviku psů, soutěže
4. – 5. 5.  Závody agility Superpes
18. – 19. 5. Intenzivní trénink agility s Martinou Konečnou, 
 mnohonásobnou reprezentantkou na mistrovství světa 
 agility
22. – 23. 5. Závody dogfrisbee - Marlenčiny distančky

Všichni jste srdečně zváni, semináře jsou určeny pro všechny, nejen mi-
lovníky zvířat, zejména psů.

Podrobné informace naleznete na www.superpes.cz.

Venku málem sněžilo a my 
jsme přesto vyrazili závodit. Na 
vodě by nám byla zima a tak 
jsme vzali 24. 11. zavděk vyhřá-
tou sportovní halou v Lounech, 
kde se konal již 18. ročník Veřej-
ného halového triatlonu. Závod 
má dle názvu 3 části: jízdu na 
veslařském trenažeru, rotopedu 
a poté následuje člunkový běh. 
Je to hodně náročná prověrka 
fyzické přípravy. Velkou radost 
jsme měli, když předseda klubu 
Jan Krumpholc převzal z rukou 
Jiřího Kejvala – předsedy České-
ho olympijského výboru pohár 
za vítězství v Polabském poháru 
v právě uplynulé letní sezoně. 

A snad proto jsme 
podávali oprav-
du skvělé výkony. 
Žákyně mladší 
1. místo Zavadi-
lová A., žákyně 
starší 1. místo Krakuvčíková N., 
vložený závod nejmladších 
účastníků 2. místo Hachová M. 
a 4. místo Sloupová E. Nejpočet-
něji v našich barvách zastoupená 
kategorie dorostenky 1. místo 
Lambertová M., 2. místo Slou-
pová T., juniorky 2. místo Dvor-
ská B. Také ostatních 34 veslařů 
se umístilo velice dobře a doká-
zalo, že ne nadarmo jsme pohár 
získali.

Pro dorostenecké a juniorské 
kategorie se konalo 15. 12. II. Kolo 
Poháru ČR kde v kategorii doros-
tenek obsadila 2. Místo A. Ryšavá, 
v dorostencích 20. místo J. Zava-
dil, v juniorech 14. místo L. Vrátil 
a 25. místo J. Ryšavý. Držíme všem 
palce v dalším kole Poháru.

Těsně před vánočními svátky 
22. 12. sněžilo již opravdu a my 
jsme vyrazili do Pardubic na další 
tradiční závod Pardubické vánoční 

Veslujeme i v zimě

trenažery. V kategorii dorostenek 
3. místo Lambertová M., smíše-
ná družstva 3. místo společenství 
Lysá n. L. a ČVK Praha - Zavadil 
J. Náš klub reprezentovalo celkem 
21 závodníků ve všech kategori-
ích. Závodníci bojovali statečně 
a získali cenné body pro celkové 
umístění klubu na 12. místě. Všem 
závodníkům děkujeme a těšíme se 
na další úspěchy v tomto roce.  

Naďa Tlamichová

SKAUTING – PARTA A PŘÍLEŽITOST

Chceš zažít dobrodružství, 
zdokonalovat sám/a sebe, 

najít nové kamarády?
Přijď mezi nás a poznej, jaké to je, být skautem. 

Začít se dá v každém věku.

 
3. chlapecký oddíl Lysá n. L. 
Burian Pavel – vedoucí oddílu    
Kontakt:        
Horčička Luděk – zástupce vedoucího oddílu
tel.: +420 606 095 112, e-mail: horcicka@mestolysa.cz   
schůzky: areál v Lysé n. L. vedle tenisových kurtů, každý pátek 
od 16.00 do 17.30 hodin

4. dívčí oddíl Lysá n. L. 
Rousková Iva – vedoucí oddílu
Kontakt:
Rousková Iva Rousková Andrea  
tel.: +420 736 406 209, tel.: +420 737 679 323,
e-mail: ivarouskova@gmail.com e-mail: andrearouskova@seznam.cz
schůzky: areál v Lysé n. L. vedle tenisových kurtů, každý pátek 
od 16.00 do 17.30 hodin

Poslední den minulého roku byl 
zároveň posledním dnem naší čin-
nosti v lyském skautu v roce 2012. 
Proto bych chtěla čtenáře Listů 
informovat o průběhu našich akcí, 
které jsme prožili za celý prosincový 
měsíc.

1. 12. jsme se zúčastnili akce 
„Přivítání Adventu“. Na Husově 
náměstí jsme tradičně nabízeli pro 
radost i k prodeji vánoční perníčky 
vlastní výroby, svícínky, mýdla a jiné 
dárky. Na starost jsme měli i přiklá-
dání dřeva do ohně, o které se starali 
především kluci.

12. 12. 2012 uplynulo 60 let od 
úmrtí Prof. PhDr. Bedřicha Hroz-
ného významného rodáka z našeho 
města. Zúčastnili jsme se soutěže 
„Labyrint“ k jeho připomenutí. Ve 
dvojicích jsme odpovídali na otázky, 
které pro nás připravili organizátoři 
z místního muzea. Uskutečnili jsme 
také výlet na vánoční trhy na Sta-
roměstském náměstí v Praze. Zde 
jsme při konzumování vánočního 
občerstvení a nasávání krásné ad-
ventní atmosféry plnili úkoly, (ur-
čování poledníku, návštěva místa 
popravy 27 českých pánů,…) které 
pro nás připravili naši vedoucí. Před 
Vánoci jsme již tradičně uspořádali 

Skautský prosinec aneb co jsme v prosinci zažili
v naší skautské klubovně vánoční 
besídku s předáním dárků, pohoš-
těním a zpíváním vánočních koled. 
Líbilo se nám to. Bylo to fajn.

Na závěr našich předvánočních 
akcí jsme si na lyském nádraží pře-
vzali od skautů Betlémské světlo. 
Světlo jsme v lucerně předali obyva-
telům Domova na zámku. Radost 
jsme snad rozdávali i s našimi per-
níčky a mýdélky. Za milé spoluúčas-
ti MVDr. Kořínka jsme si (děvčata 
ze 4. oddílu a chlapci z 3. oddílu) 
společně zazpívali vánoční koledy.

Naty 4. dívčí oddíl  

Každý z nás má svá malá 
i velká vánoční přání, co si pře-
jí ale například pejsci z lyského 
útulku? Nový domov? Pochout-
ky? Jedno je jisté, lidé na ně ne-
zapomínají a i letos o Štědrém 
dnu jim dopřáli opravdu mnoho 
dárků. Akce je pořádána již ně-
kolikátým rokem a vypadá to, že 
zájem veřejnosti stále roste, lidé 
se zajímají o chod útulku a da-
rují často velké množství krme-
ní, pelíšky, nebo jiné věci, které 
pejskům jistě zpříjemní pobyt 
v Lysé nad Labem. 

Akce je podporována médii 
a je jen dobře, že stále více pro-
sakuje do povědomí širší veřej-
nosti. Letošní ročník byl opravdu 
přeplněný, autem se dalo stěží 
zaparkovat, přestože zde bylo 
poměrně mnoho prostoru. Kotce 
se zaplnily piškoty, které by jinak 
nedočkaví psí majitelé vymetli 
do posledního drobku, nyní se 
pochoutky válely po zemi a nebyl 
už o ně zájem. Pro návštěvní-
ky bylo připraveno i velmi milé 
pohoštění, nechybělo cukroví 
a svařené víno. Pod přístřeškem 
se hromadilo krmení, k vánoč-

Spokojené psí Vánoce

nímu stromečku mohli zase lidé 
pokládat jiné předměty a po-
choutky, objevily se hračky, pelíš-
ky a jiné potřeby. Pytle granulí se 
daly pořídit i na místě, což ocenili 
určitě návštěvníci bez automobi-
lu. 

Do nového roku bych chtěla 
popřát útulku a jeho pečovatelům 
bezproblémový chod a spoustu 
šťastných nových domovů pro 
opuštěné psí kamarády. A úspěš-
ný i následující vánoční den. 

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

Objednávky na tel.: 720 442 381

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Povinná pøíloha inzerce a kupní smlouvy pøi prodeji 

rodinného domu:

Prùkazy energetické nároènosti

Bc. Martin Robeš, Lysá nad Labem-Litol

605 286 630    martin.robes@centrum.cz

www.martinrobes.cz       ...levnì, rychle, zodpovìdnì

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

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

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

TEL.: 325 551 948

PRODÁM ŠKODA FAVORIT, EKO ZAPL., TEL.: 737 700 614

PRONAJMU BYT 3+KK SE ZAHRÁDKOU V LYSÉ N. L. 
– LITOL, V BLÍZKOSTI NÁDRAŽÍ. TEL.: 731 610 710

CENTRUM BELLA
Služby účinné a příjemné přímo 

v Lysé na náměstí
- trvalá depilace pulzním světlem – AKČNÍ CENA!!!
- omlazení pleti, odstranění pigmentových skvrn 
 a žilek
- bezbolestná liposukce – odstranění celulitidy
- detoxikační a zeštíhlující zábal v minerálech 
 z Mrtvého moře
- přístrojová lymfodrenáž
- masáže – relaxační, regenerační, medová
- veškeré kosmetické služby
- analýza složení těla – tuky, svaly, voda

Adresa:
Husovo nám. 14/5
289 22 Lysá nad Labem

Kontakt:
Tel.: 720 253 573
www.centrumbella.cz
liposukcebella@seznam.cz

Zdarma zajistím odvoz a likvidaci starých autobaterií. Tel.: 776 065 116

UDĚLEJTE SI RADOST A POJEĎTE NA VÝLET! 
Odjezdy z Milovic a Lysé.

Více na www.rosenet.cz, tel.: 608 426 414
9. 3.     ZÁMEK SYCHROV, BABYLON LIBEREC 199 Kč
23. 3. MUZEUM ŠKODA MB a ZÁMEK DĚTENICE 149 Kč
13. 4. KARLŠTEJN A KŘIVOKLÁT 350 Kč
27. 4. GALERIE ZWINGER DRÁŽĎANY, BAD SCHANDAU 620 Kč
4. 5. HLUBOKÁ, ZLATÁ KORUNA A Č. BUDĚJOVICE 350 Kč
18. 5. VÍDEŇ 720 Kč
1. 6. KARLOVY VARY, CHEB A FRANTIŠKOVY LÁZNĚ 360 Kč
22. 6. SALZBURG 850 Kč

BEZPEČNOST PRÁCE A PO
NEVÝROBNÍ OBJEKTY 

JIŽ OD 1 000,- Kč
ROČNÍ PROVĚRKY BOZP

josef.pribyl19@seznam.cz
mob. tel.: 724 500 228

WWW.DOPITA-KUCHYNE.CZ

NOVÉ KUCHYŇSKÉ STUDIO V LYSÉ
KUCHYNĚ
INTERIÉROVÉ DVEŘE LOŽNICE PŘEDSÍNĚ

SKŘÍNĚ OBÝVACÍ A DĚTSKÉ POKOJE

Na Františku 231
Lysá nad Labem
Tel.: 601 355 472
info@dopita-kuchyne.cz

Otevírací doba:
Po: 11.00-19.00
Út:  8.00-14.00
St: 11.00-19.00

Čt: 8.00-14.00
Pá: 8.00-14.00
So: 9.00-13.00
Ne: zavřeno

LETAK.ai   1   16.1.2013   10:26:34
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Spolek přátel vážné hudby Lysá nad Labem
vás zve na 

Klavírní koncert
IVANA KLÁNSKÉHO

pondělí 18. 3. 2013
od 19.30 hodin v městském kině 

v Lysé nad Labem

Program: Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, 
Leoš Janáček, Fryderyk Chopin

Vstupenky á 150,-Kč je možné zakoupit v Městské knihovně 
Lysá nad Labem a hodinu před koncertem na místě (Husovo 

nám.). Žáci ZUŠ po předložení průkazu vstupné 50,-Kč.

Koncert se koná za fi nanční podpory města Lysá nad Labem

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

a Farní charita Lysá nad Labem
Vás srdečně zvou na

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

VVásVásVVV  sr srrdečdd ně ě ě zvovou nu naaa

9. února 2013 od 13 hodin
na Husově náměstí

ZŠ J. A. Komenského Lysá nad Labem
pořádá pod vedením ing. J. Bodláka a žáků 9. ročníku

Počítačový kurz
pro seniory, začátečníky

a věčné začátečníky   
5x 60 minut

první informativní schůzka 
27. února 2013
v 16.00 hodin 
sraz ve vstupní hale školy

Informace na tel.: 723 948 461, 325 551 220

minut

Cena 400 Kč

VÝTVARKA
S ANGLIČTINOU

PRO DĚTI OD 5 LET

SE KONÁ VE STŘEDU 13. ÚNORA
OD 13.30 DO 15.00 HODIN

VE FAJN KLUBU V LYSÉ N. L.
Kurs je v rozsahu 10 lekcí, v ceně 100 Kč za 1 lekci.

Nekoná se o jarních prázdninách.
První lekce informativní a nezávazná.

VÝTVARNÁ
A JAZYKOVÁ
VÝCHOVA
NEJEN PRO
PŘEDŠKOLÁKY

Městská knihovna Lysá nad Labem
Vás srdečně zve 

na výstavu fotografi í

Radka Zdvořilého

6.2.-4.3.2013
v prostorách knihovny

RRaaddkka ZZdddvvooořřřřiiillléééhhhhoooo

Muzeum Bedřicha Hrozného & 
Základní škola Bedřicha Hrozného

srdečně zvou na zahájení výstavy žákovských prací

PO STOPÁCH
BEDŘICHA HROZNÉHO

která navazuje na předchozí společný 
podzimní projekt  BEDŘICHOVÁNÍ

Vernisáž se uskuteční v úterý 5. února 2013
od 18.00 hodin v Muzeu Bedřicha Hrozného.


