

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
letní měsíce uběhly jako voda, přišel podzim a Vy máte v ruce další vydání Lysického zpravodaje. V minulých letech jsme si zvykli na teplá a suchá léta s mnoha tropickými dny. Letošní
léto bylo jiné, chladnější a deštivější. Tomu také odpovídala návštěvnost koupaliště. Koupací
sezóna trvala od 29. června do 22. srpna, kdy bylo rozhodnuto pro chladné počasí koupaliště
zavřít. Z celkových 55 dnů bylo koupaliště otevřeno 39 dní a návštěvnost byla malá – pouze
4162 návštěvníků oproti loňským 7692 lidem. Na tento propad návštěvnosti měla kromě počasí jistě vliv i proticovidová opatření a prokazování bezinfekčnosti, která jsme byli nuceni pod
hrozbou sankcí ze strany státních orgánů respektovat. Věřím, že příští rok bude situace lepší
a nejen koupaliště už bude fungovat bez omezení.
Jistě jste si, vážení spoluobčané, povšimli nově zářící střechy budovy základní školy. Původní střešní krytina byla v roce 1987 nahrazena krytinou novou, plechovou, a i když nebyla
po celých 34 let nijak zásadně rekonstruována, vydržela bez větších závad až do dnešních dnů,
což mimo jiné svědčí i o kvalitě práce tehdejších pokrývačů. Nicméně, čas je nemilosrdný
a i střecha základní školy si už vyžádala novýý nátěr, při
p kterém byly
y y současně ukotvenyy i uvolněné části hliníkových šablon. Pro
realizaci opravy byly osloveny tři
firmy zabývající se nátěry ve výškách. Nejlevnější nabídku podala
firma pana Martina Vítámváse
z Brna, která také nátěr střechy následně provedla za 2.045.461,- Kč
bez DPH.
Od začátku srpna probíhala
rekonstrukce ulice Sadová. Výběrové řízení na zhotovitele stavby
Střecha školy zářící novotou
proběhlo v červenci a přihlásilo
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se do něj celkem sedm firem. Vítězem
výběrového řízení se stala společnost
STRABAG a. s., Brno, která nabídla nejnižší cenu 2.064.685,- Kč bez DPH a nechala za sebou další renomované společnosti jako EUROVIA CS a. s., Skanska a.
s., či SWIETELSKI stavební s. r. o., která
podala naopak nejdražší nabídku a za
stejnou práci požadovala 3.357.016,38
Kč, tedy o 1.292.331,- Kč více. Jelikož
vítězná firma mohla z důvodu volné kapacity nastoupit dříve, než bylo původně
plánováno, oprava je v tuto chvíli již dokončena, a to i za využití finanční dotace
z Ministerstva pro místní rozvoj.
Dne 1. října 2021 proběhne předání
staveniště nového rybníka Badalky, který
by měl být hotov do příštího léta. V těchto dnech také firma TEKOSTAV, spol.
s r. o., Lysice zahajuje práce na opravě
opěrné zdi v ulici Badalky u domu č. p.
207 (Tejkalovi, Homolkovi). Jde o úzké
místo výrazně ztěžující vjezd do části
obce „Písečnice“. Oprava by měla rozšířit
místní komunikaci mezi domy čp. 207
a 165, a tím usnadnit průjezd zúženým
místem. Samotné domy však posunout
nelze, a proto i možnosti úprav jsou omezené.

Nově opravená komunikace na ul. Sadová

V této části bude ulice Badalky rozšířena

Jednání s Českou poštou s. p.
Česká pošta uvažuje o prodeji budovy své pobočky v Lysicích, a proto nabídla městysu,
aby provozoval zdejší poštu v režimu „Pošta partner“ a současně za účelem provozování poštovních služeb budovu pošty koupil. Česká pošta by nám pro následný provoz zapůjčila své
vybavení (přepážky, výpočetní techniku, bezpečnostní vybavení, poštovní materiál a datové
připojení) a přispívala by nám měsíčně na poskytování služeb určitou finanční částkou. Tento
finanční příspěvek by však stěží pokryl náklady na provoz budovy a určitě by nestačil na platy zaměstnanců. V současnosti probíhají intenzivní jednání mezi poštou a vedením městyse,
avšak zatím bez dohody. V případě, že by městys provozoval poštovní služby, šlo by o nemalou
finanční zátěž, neboť musíme nejen koupit budovu, ale další nemalé náklady bude stát samotný provoz pošty. Pokud by městys na návrhy České pošty nepřistoupil, může pošta budovu
nabídnout ke koupi komukoliv jinému, kdo za ni zaplatí a zaváže se, že bude provozovat poš2
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tovní služby. Budova by se tak mohla dostat do vlastnictví subjektu, jehož záměry mohou být
v rozporu se zájmy městyse a jeho občanů a na způsob využití budovy bychom neměli žádný
vliv. Ubezpečuji občany, že informace o prodeji pošty soukromé osobě se nezakládají na pravdě. Z takového vývoje situace mám obavy, a proto budu v zastupitelstvu prosazovat, aby městys
budovu pošty, i za těchto podmínek, koupil a vzal provozování poštovních služeb na svá bedra,
aby se občané nemuseli obávat, že o „svou“ poštu přijdou.

Údržba obce
Čas od času slýchám od občanů kritiku práce zaměstnanců obecní technické čety. Na tom či onom místě není
posečena tráva, tam nebyl odklizen sníh, na dětském hřišti
je nepořádek. Tyto kritické hlasy mají v ledasčem pravdu,
a pokud se takováto informace ke mně dostane, vždy se
snažím situaci ve spolupráci s vedoucím technické čety,
Ing. Horňanským, řešit. Od začátku září došlo ke změně
v organizaci práce technické čety. Nový systém spočívá
v rozdělení území obce na jednotlivé úseky. Takových úseků je 21 a patří mezi ně nejen jednotlivé ulice a náměstí,
ale i hřbitov s urnovým hájem, hřiště, poldry v Káčírkově
zmole, cyklostezka, polní cesta na Pernou a další oblasti,
které musí obecní zaměstnanci udržovat. Tyto úseky se
budou uklízet a upravovat současně všemi pracovníky
čety a bude tak např. posečena tráva, ale současně bude
i odstraněn plevel z chodníků, ostříhány keře, zameteno,
Nově opravená socha
naloženo a nepořádek ihned odvezen. Od této změny si
sv. Jana Nepomuckého na Jáně
nejen já slibuji větší efektivitu práce, ale ve výsledku i lepší
vzhled celé obce. Je však třeba si uvědomit, že městys je povinen
udržovat
i
d ž t ohromné
h
é množství
žt í
veřejných prostranství a není v lidských silách, jestliže tyto práce vykonává 7 lidí, aby každý
kousek před každým domem uprostřed i v okrajové části obce byl neustále vzorně uklizen.
K pracovním povinnostem technické čety totiž patří od jara do podzimu sečení trávy a v zimě
úklid sněhu a posyp na plochách od ulice Badalky a Štěchovská až po konec ulice Brněnské a od ulice Žerůtská až po cyklostezku do Drnovic, dále čištění dešťových kanálů, údržba
a drobné opravy obecních budov, vyvážení odpadkových košů, opravy a údržba techniky atd.
Práce je spousta a doba, kdy si občané udržovali pozemky před svými domy sami, je minulostí.
Největší pozornost je samozřejmě nutné věnovat středu obce, parku a hřbitovu a další části se
budou uklízet postupně tak, jak na který úsek přijde řada. Zapomenut by neměl být žádný.
Prosím vás tedy, vážení spoluobčané, v této věci o pochopení, a bude-li mít kdokoli z vás pocit,
že zrovna kolem jeho domu je už situace neúnosná, dejte, prosím, vědět buď panu Horňanskému, nebo přímo mně a my se pokusíme co nejdříve o zjednání nápravy.
Přeji vám, vážení spoluobčané, klidné podzimní dny.
Mgr. Pavel Dvořáček, starosta
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Výpisy z jednání rady městyse

Rada č. 113 – 23. 6. 2021
•
•
•

•
•
•
•
•

rada odsouhlasila žádost pana Němce o změnu smlouvy o pronájmu parkovacích míst
v areálu kluziště (snížení počtu parkovacích míst ze dvou na jedno),
projednala žádost o krátkodobý pronájem kulturní místnosti v budově knihovny dne 21.
8. 2021 a schválila za pronájem částku 300,- Kč,
schválila smlouvu o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností ELEKTROWIN a. s., Praha, nahrazující dosavadní smlouvu z důvodu změny legislativy,
vzala na vědomí žádost o nájemní byt městyse od paní Brodecké, Lysice a předala bytové
komisi do evidence žádostí,
vzala na vědomí žádost o nájemní byt městyse od pana Růžičky, Bystřice nad Pernštejnem a předala bytové komisi do evidence žádostí,
schválila smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na dovybavení
ochranných prostředků pro JSDH (hasiči) Lysice ve výši 23.000,- Kč,
schválila Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „Koupaliště Lysice, modernizace areálu
– objekt zázemí“ dle předloženého materiálu,
vzala na vědomí informace Ministerstva financí ČR k výzvě č. 9 k předložení žádostí o dotaci z podprogramu Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury (pro rok 2021), z nichž vyplývá, že žádost městyse o dotaci na stavební úpravy
bytového domu č. p. 150 na nám. Osvobození nebyla podpořena. Rada na základě této
informace schválila v souladu s bodem č. 15. 1. uzavřené smlouvy o dílo se společností
Moravská stavební unie – MSU s. r. o., odstoupení od této smlouvy o dílo na realizaci
stavebních úprav domu č. p. 150,

Rada č. 114 – 30. 6. 2021
•

rada schválila vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce ulice Sadová - komunikace “V” dle předloženého
materiálu a pověřila starostu vypsáním výběrového řízení.

Rada č. 115 – 7. 7. 2021
•
•
•

4

rada schválila Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na stavbu „Lysice – chodníky, přechod pro
chodce a zpevněná plocha u TS lokalita Brněnská“ dle předloženého materiálu,
vzala na vědomí stavební záměr RD Ing. Horáka na jeho stavebním pozemku na Horkách a nevznesla proti tomuto záměru námitky,
vzala na vědomí žádost o nájemní byt městyse od paní Nespěšné, Blansko a předala bytové komisi do evidence žádostí.
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Rada č. 116 – 14. 7. 2021
•

•

•
•

rada schválila smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy v lokalitě Oulehla č.
9090008380 mezi městysem a společností EG.D., a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Brno,
z důvodu rekonstrukce chodníků v lokalitě Oulehla dle předloženého materiálu,
schválila darovací smlouvu, kterou Sdružení obcí a svazků obcí, z. s., se sídlem Soběšická 860/156, Brno, daruje městysu Lysice finanční částku ve výši 45.514,- Kč za účelem
ekologie, tj. provádění ochrany životního prostředí a zajišťování péče v oblasti ekologie
vodního hospodářství,
vzala na vědomí žádost o nájemní byt městyse od pana Borůvků, Stráž a předala bytové
komisi do evidence žádostí,
schválila produkci s reprodukovanou živou hudbou a taneční zábavou na koupališti
v termínech 16. 7. a 13. 8. 2021 v časovém rozmezí 20.00 až 2.00 hod.

Rada č. 117 – 21. 7. 2021
•

•
•

rada vzala na vědomí protokol z jednání hodnoticí komise k veřejné zakázce malého
rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce ulice Sadová – komunikace „V“ a v souladu
s návrhem hodnoticí komise rozhoduje o výběru dodavatele veřejné zakázky účastníka
STRABAG a. s., odštěpný závod Morava, Brno, který podal v rámci vyhlášeného výběrového řízení nejvýhodnější nabídku s nabídkovou cenou 2.064.685,22 Kč bez DPH. Rada
schválila uzavření smlouvy o dílo s uvedeným dodavatelem,
schválila cenovou nabídku Ing. Jana Brázdy na činnost technického dozoru investora na
akci „Rekonstrukce ulice Sadová - komunikace “V” dle předloženého materiálu,
projednala žádost o prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory (obchod s potravinami) v domě na nám. Osvobození č. p. 141 od společnosti Lenka Lída s. r. o. Současná smlouva končí k 1. 4. 2022. Rada odložila řešení na dobu před koncem současné
nájemní smlouvy.

Rada č. 118 – 28. 7. 2021
Nebyly podány žádné nové podněty k projednání.

Rada č. 119 – 4. 8. 2021
•
•
•
•

rada vzala na vědomí žádost o nájemní byt městyse od pana Běluše, Lysice a předala
bytové komisi do evidence žádostí,
vzala na vědomí žádost o nájemní byt městyse od pana Peška, Bořitov a předala bytové
komisi do evidence žádostí,
schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce ulice Sadová – komunikace „V“ se společností STRABAG a. s., dle předloženého materiálu,
schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů se společností K-net Technical International Group, s. r. o., dle předloženého
materiálu,
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•

•
•

vzala na vědomí žádost pana Másla a slečny Lebišové o koupi pozemku parc. č.
2814/166 a části pozemku parc. č. 2814/164 v k. ú. Lysice z důvodu záměru výstavby
RD a rozhodla, že v případě prodeje pozemku budou žadatelé osloveni,
přidělila byt č. 2 v bytovém domě v ulici Zákostelí č. p. 381 panu Keprtovi s účinností
od 15. srpna 2021,
vzala na vědomí stavební záměr rekonstrukce domu manželů Libišových č. p. 403 v ul.
V Zahradách a nevznesla proti tomuto záměru námitky.

Rada č. 120 – 25. 8. 2021
•

•
•
•
•

•
•

•

po kladném vyjádření zastupitelů rada schválila rekonstrukci nátěru střechy Základní
školy Edvarda Beneše Lysice z vlastních prostředků a ponechání smlouvy o dílo na
realizaci rekonstrukce nátěru střechy základní školy s panem Martinem Vítámvásem
v platnosti i přes neposkytnutí dotace,
schválila výměnu staré podlahové krytiny v jednom z bytů v bytovém obecním domě
čp. 271 v ulici Štěchovská,
vzala na vědomí záměr stavby RD pana Svídy na jeho pozemku na ulici Doubek a k navrženému záměru nevznesla žádné připomínky,
vzala na vědomí žádost o nájemní byt městyse od paní Tomanové, Dlouhá Lhota a předala bytové komisi k zařazení do evidence žádostí,
přidělila
- byt č. 1 v bytovém domě na ul. Halasova č. p. 662 panu Fojtovi,
- byt č. 5 v bytovém domě na ul. Oulehla č. p. 549 panu Bartuškovi,
- byt č. 6 v bytovém domě na nám. Osvobození č. p. 150 panu Pokrutovi,
navrhla zastupitelstvu schválení daru panu Marku Valovi za jeho nezištnou práci na
údržbě a opravách areálu letního kina,
odsouhlasila stavbu s názvem „Lysice, V Zahradách, smyčka NN Štaudová“ dle předloženého situačního výkresu stavby z 08/2021 vypracovaného firmou ELQA, s. r. o.,
Kuřim, jejímž předmětem je stavba přípojky NN zemním kabelem ze stávajícího zemního vedení v pozemku parc. č. 7004 ve vlastnictví městyse do pojistkové skříně na
pozemku parc. č. 3080/10 vše v obci a k. ú. Lysice,
jmenovala Mgr. Jiřího Vaňka zástupcem vedoucího technické čety městyse s účinností
od 1. září 2021.

Rada č. 121 – 1. 9. 2021
•
•

•
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schválila výměnu sporáku v jednom z obecních bytů v čp. 5 v ulici Zámecká,
schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Lysice, ulice Oulehla – stavební úpravy zpevněné plochy“ se společností KAREL PORČ, s. r. o., Lysice, jehož předmětem je
posun termínu realizace akce z důvodu nedostupnosti stavebního materiálu,
projednala žádost MUDr. Miriam Mokrošové o rekonstrukci ordinace dětské ambulance v budově zdravotního střediska z důvodu vlhkých stěn, o rekonstrukci toalet
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•

•

•

•

pro pacienty i personál a o vybudování malé šatny na konci chodby. Rada schválila
vybudování malé šatny přepažením chodby sádrokartonovou konstrukcí. Práce provede společnost TEKOSTAV spol. s r. o., dle předložené cenové nabídky. Rekonstrukce
ordinace a WC bude zahrnuta do rozpočtu příštího roku,
schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se společností
CETIN a. s., Praha 9 - Libeň pro stavbu s označením „11010-104204, 0578/21 S-S-D Systems(1)_Lysice_OK, komunikační vedení (opt. kabel) pro objekt čp. 21 na ul.
Halasova, Lysice“ dle předloženého návrhu smlouvy. Předmětem smlouvy je právo
zřídit a provozovat na pozemcích parc. č. 3499, 3502/2, 3502/3 a 3502/12 v k. ú. Lysice
ve vlastnictví městyse Lysic komunikační vedení a zařízení (HDPE trubky s optickou
infrastrukturou) včetně práva opravovat a udržovat vedení a zařízení a provádět na
nich úpravy za účelem jejich obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení jejich výkonnosti včetně jejich odstranění. Služebnost se zřizuje za jednorázovou náhradu ve
výši 26.400,- Kč bez DPH,
odsouhlasila stavbu s označením „11010-104204, 0578/21 S-S-D Systems (1)_Lysice_OK, komunikační vedení (opt. kabel) pro objekt čp. 21 na ul. Halasova, Lysice“
dle předloženého koordinačního situačního výkresu z 08/2021 vypracovaného firmou
LR CESARO, spol. s r. o., Brno, jejímž předmětem je stavba komunikačního vedení
a zařízení pro napojení budovy čp. 21 na stávající sdělovací vedení před čp. 46 na
nám. Osvobození přes dotčené pozemky parc. č. 3499, 3502/2, 3502/3 a 3502/12 ve
vlastnictví městyse v k. ú. Lysice s upozorněním, že v roce 2022 plánuje městys realizaci stavebních úprav Horního náměstí a pokládku kabelu je nutné s touto stavbou
zkoordinovat,
odsouhlasila žádost o dočasný zábor veřejného prostranství před domem č. p. 153 na
ul. Halasova od společnosti Plantana s. r. o., za účelem zřízení staveniště a umístění 2
ks kontejnerů,
odsouhlasila po předložení kladného vyjádření MěÚ Boskovice po odborném posouzení NPÚ, průjezd stavební techniky alejí „Nad zámkem“ z důvodu přesunu techniky
do horní části zámeckého areálu při realizaci rekonstrukce zámecké zahrady a s ořezem slabších větví bránících průjezdu techniky na náklady stavebníka. Stanovila podmínku zachování průchodnosti místní komunikace pro pěší na pozemku NPÚ od
školky k tenisovému kurtu při realizaci stavby.

Rada č. 122 – 8. 9. 2021
•

rada schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností EG.D, a. s.,
Brno pro stavbu s názvem „Lysice, ul. Brněnská, kab. NN Dostál“ dle předloženého
návrhu smlouvy. Předmětem smlouvy je právo zřídit a provozovat na pozemcích parc.
č. 233, 3154/2, 3228/1 a 3554/9 v obci a k. ú. Lysice ve vlastnictví městyse Lysic distribuční soustavu (kabelové vedení NN) včetně práva opravovat a udržovat distribuční
soustavu a provádět na ní úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo
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•

•

•

•

•

•
•
•

zlepšení její výkonnosti včetně jejího odstranění. Služebnost se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 2.000,- Kč bez DPH,
odsouhlasila stavbu s názvem „Lysice, Zámecká, s. ú. NN Tejkal“ dle předloženého
situačního výkresu stavby z 09/2021 vypracovaného firmou ADITIS GROUP s. r. o.,
Brno, dotýkající se pozemků parc. č. 3502/3 a 604/3 v obci a k. ú. Lysice ve vlastnictví
městyse, jejímž předmětem je stavba přípojky NN nadzemním vedením ze stávajícího
betonového sloupu na p. č. 3503/2 do nové pojistkové skříně na novém betonovém
sloupu na p. č. 604/3 a dále kabelovým vedením vedle komunikace a překopem přes
komunikaci na p. č. 604/3 do pojistkové skříně
schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D, a. s., Brno pro stavbu s názvem „Lysice, Zámecká, s. ú. NN Tejkal“ dle
předloženého návrhu smlouvy. Předmětem smlouvy je právo zřídit a provozovat na
pozemcích p. č. 3503/2 a 604/3 v k. ú. Lysice ve vlastnictví městyse Lysic energetické
zařízení distribuční soustavy (venkovní vedení NN, kabelové vedení NN, kabelový
pilíř a sloup) včetně práva opravovat a udržovat distribuční soustavu a provádět na
ní úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti včetně jejího odstranění. Služebnost se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši
4.020,- Kč bez DPH,
projednala žádost pachtýře plážového baru na koupališti, pana Menšíka, o dřívější
ukončení pachtu, tj. k 31. 8. 2020, oproti původně dohodnutému termínu 30. 9. 2020.
Rada souhlasila s dřívějším ukončením pachtu,
stanovila úhradu za zábor veřejného prostranství v parku na náměstí Osvobození stánkem s občerstvením provozovaným panem Davidem Tejkalem o pouťovém víkendu
na částku 4.000,- Kč,
schválila rámcovou smlouvu o spolupráci mezi městysem a společností Palmknihy s.
r. o., Praha 4, jejímž účelem je krátkodobé zpřístupnění autorských děl registrovaným
čtenářům lysické knihovny elektronickou formou, dle předloženého návrhu,
schválila smlouvu o zpracování osobních údajů se společností Palmknihy s. r. o., Praha
4, dle předloženého materiálu,
schválila Dodatek č. 1 smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností ASEKOL a. s., Praha 4, dle předloženého materiálu,
schválila cenovou nabídku společnosti HOLCNER – DOPRAVA s. r. o., na odstranění
křovin a stromů v místě stavby „Rybník Badalky“.

Rada č. 123 – 15. 9. 2021
•

•

rada schválila změnu technického provedení realizace stavby „Lysice, V Zahradách,
DP Hrdý“ z původně schváleného protlaku pod komunikací parc. č. 7004 v k. ú. Lysice
ve vlastnictví městyse na překop této dotčené místní komunikace, neboť z technických
důvodů protlak nelze provést,
projednala žádost o vyjádření k záměru stavebních úprav a přístavby RD manželů Ko-
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•

•

vářových na jejich RD v ul. Zákostelí a proti navrženému záměru nevznesla žádné
námitky,
projednala žádost manželů Provazníkových, Lysice, o koupi pozemku parc. č. 2814/166
a části pozemku parc. č. 2814/164 v k. ú. Lysice z důvodu záměru výstavby RD a rozhodla, že v případě prodeje budou žadatelé osloveni,
odsouhlasila stavbu s názvem „Lysice, Badalky, DP Sedláček“ dle předloženého situačního výkresu stavby z 09/2021 vypracovaného firmou ELING Plus, s. r. o., Brno, jejímž
předmětem je stavba přípojky NN kabelovým vedením v zelené ploše ze stávajícího
betonového sloupu na p. č. 7024 ve vlastnictví městyse do nové pojistkové skříně na
pozemku parc. č. 6129 pro novostavbu rodinného domu na pozemku parc. č. 7428 vše
v obci a k. ú. Lysice.

Rada č. 124 – 22.9.2021
•
•
•

rada vzala na vědomí žádost o nájemní byt městyse od paní Toman Symonové a předala bytové komisi do evidence žádostí,
vzala na vědomí žádost o nájemní byt městyse od pana Macků a předala bytové komisi
do evidence,
projednala informaci spolku Žijeme Hrou z.s.o konci životnosti traktoru na sečení
trávy na fotbalovém hřišti a nerentabilitě oprav a žádost o koupi nového traktoru.
Schválila koupi nového traktoru z prostředků městyse. Zařadila ke schválení ZML
v rozpočtu na rok 2022.



Výpis z jednání zastupitelstva

Zastupitelstvo č. 19 – 27. 8. 2021
•
•
•
•
•
•
•

zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu ředitelky Základní školy Edvarda Beneše Lysice o připravenosti školy na školní rok 2021/2022,
vzalo na vědomí zprávu ředitelky Mateřské školy Lysice o připravenosti školy na školní rok 2021/2022,
schválilo zprávu starosty o činnosti rady a dění v městysi dle předloženého materiálu,
schválilo Rozpočtové opatření č. 3/2021 dle předloženého materiálu,
vzalo na vědomí Závěrečný účet DSO Technické služby Malá Haná za rok 2020 dle
předloženého materiálu,
vzalo na vědomí Závěrečný účet DSO Vodovod Marek za rok 2020 dle předloženého
materiálu,
schválilo poskytnutí daru ve výši 50.000,- Kč paní Ivaně Podlahové, bytem Moravská
Nová Ves, jako finanční pomoc na nápravu škod způsobených přírodní katastrofou
(tornádem). Paní Podlahová žila v bytovce pro čtyři rodiny a celý bytový dům se
musel zbourat,
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•

•

•

•

•
•
•

•

schválilo poskytnutí daru ve výši 50.000,- Kč paní Romaně Pravdové, bytem Moravská Nová Ves, jako finanční pomoc na nápravu škod způsobených přírodní katastrofou. Paní Pravdová je důchodkyně, které tornádo odnesl celou střechu rodinného
domku. Žije sama,
schválilo poskytnutí daru ve výši 50.000,- Kč panu Miroslavu Kambovi, bytem Mikulčice, jako finanční pomoc na nápravu škod způsobených přírodní katastrofou. Tornádo odneslo střechu, dům propršel a déšť zničil veškeré zařízení domu,
schválilo poskytnutí daru ve výši 50.000,- Kč paní Žanetě Finkové, bytem Mikulčice,
jako finanční pomoc na nápravu škod způsobených přírodní katastrofou. Dar je poskytnut na doporučení Charity Blansko, která potřebnou osobu prověřila,
schválilo poskytnutí daru ve výši 50.000,- Kč paní Františce Crman Mrákové, bytem
Moravská Nová Ves, jako finanční pomoc na nápravu škod způsobených přírodní
katastrofou. Dar je poskytnut na doporučení Charity Blansko, která potřebnou osobu
prověřila,
vzalo na vědomí zprávu o stavu požární ochrany dle předloženého materiálu a poděkovalo všem členům SDH za jejich výbornou celoroční činnost,
schválilo poskytnutí daru ve výši 30.000,- Kč panu Marku Valovi za jeho nezištnou
práci na údržbě a opravách areálu letního kina,
schválilo prodloužení termínu pro předložení stavebního povolení pana Karlíčka
a Mgr. Minaříkové pro stavbu jejich RD v lokalitě Horky do 31. 12. 2021 a vzdalo
se práva na zaplacení smluvní pokuty vyplývající z čl. V odst. 4) kupní smlouvy uzavřené mezi městysem a kupujícími. Zastupitelstvo současně schválilo dodatek kupní
smlouvy prodlužující termín pro obstarání stavebního povolení dle předloženého
materiálu,
vzalo na vědomí vyhodnocení kalkulace ceny vodného a stočného v Lysicích k 30. 6.
2021 dle předloženého materiálu.



Víte že…

•

od října je možno poplatky na Úřadu městyse Lysic platit platební kartou,

•

od října se mění termíny svozu bioodpadu. Nově bude svozovým dnem čtvrtek každý
lichý týden,

•

tradiční lampionový průvod k oslavě státního svátku vzniku Československé republiky
proběhne v úterý 26. října od 18 hodin,

•

setkání seniorů se uskuteční, nezpřísní-li se protiepidemická opatření, v pátek 5. listopadu
od 17 hodin v sále hotelu Lidový dům.
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Slavní rodáci městyse Lysic
KAREL NOVÁK

Dne 8. 10. 2021 uplyne 150 roků od jeho narození. Sluší
se připomenout několika větami jeho život a umělecké dílo.
Budoucí sochař Karel Novák se narodil 8. 10. 1871 v Lysicích – Zákostelí 93. Otec, taktéž Karel, byl tkadlec a matka
Josefa Jašková pocházela z rodiny místního bednáře. Novákovi vlastnili malý domek, Karel byl nejstarším z šesti dětí,
měl tři bratry a dvě sestry. Bratr František se později podílel
na činnosti Novákovy sochařské dílny. Obecnou školu Karel
Novák absolvoval v roce 1885 na místní trojtřídce. V Lysicích se také vyučil uměleckému soustružnictví. Po vyučení
pracoval jako řezbář ozdobných předmětů ze slonové kosti
a z mořské pěny. Odborné vzdělání získal nejen na Uměleckoprůmyslové škole v Brně
a v Praze, ale i u významných sochařů Celestýna Kloučka, Stanislava Suchardy a profesora
Josefa Václava Myslbeka.
S rodištěm Novák udržoval stálé kontakty a po vzniku československého státu rozšířil
soubor místního výtvarného dědictví vlastními pracemi. V roce 1926 zbudoval v Lysicích
pomník padlým v první světové válce. Daroval obci kopii busty Jana Amose Komenského
zhotovenou podle originálu sochy Ladislava Šalouna z roku 1928. Věnoval ji do nově postavené školy v roce 1949.

Pomník padlým
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V roce 1896 se Novák stal řádným členem Spolku výtvarných umělců Mánes. Novák
udržoval celoživotní přátelství s dalšími výtvarníky, s nimiž se seznámil na Uměleckoprůmyslové škole.
7. 5. 1904 se oženil v Praze s Antonií Kateřinou Kadeřábkovou, dcerou knihaře. Dlouhodobě působil v oblasti dekorativního umění, podílel se hlavně na interiérové a exteriérové výzdobě budov. Prováděl zděné, sádrové, štukové, kamenné, mramorové a umělokamenné dekorativní segmenty i kompozice, vytvářel ornamenty, kartuše, maskarony, reliéfy,
terakoty, sgrafita a sochy. V hojné míře také modely pro kamenné i odlévané sochařské
práce nebo modely dekorativních, architektonických a kartografických návrhů. Po završení studia dekorativního sochařství založil v Praze pod Vyšehradem vlastní sochařskou
a řemeslnickou firmu – “Uměleckoprůmyslový závod pro práce ornamentální a figurální“,
kterou provozoval v letech 1898 - 1949. V novém působišti zpracovával zejména modely
velkých figurálních návrhů, k jejichž zhotovení začal jako jeden z prvních sochařů u nás
používat pantograf (přístroj z kloubovitých spojených tyčí, umožňující přenášení rozměrů
ve zvětšeném nebo zmenšeném měřítku). Novákův umělecký závod působil až do roku
1949, kdy po komunistickém převratu bylo veškeré soukromé podnikání v oblasti umělecké tvorby zákonem znemožněno. Novákovi bylo v této době již 77 let, zanedlouho po zrušení ateliéru ho postihla vážná očí choroba, která způsobila jeho naprostou nevidomost.
Zemřel 5. 5. 1955 v Praze ve věku nedožitých čtyřiaosmdesáti let a pohřben byl na
vyšehradském Slavíně.
Použitá literatura:
• Bakalářská práce Heleny Gaudekové – Sochař Karel Novák a jeho Umělecký závod.
Univerzita Karlova v Praze, filosofická fakulta, Ústav pro dějiny umění
• https://encyklopedie.praha2.cz/osobnost/1453-karel-novak
• https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Nov%C3%A1k_(socha%C5%99)
Josef Němec



Základní škola Edvarda Beneše

Zahájili jsme nový školní rok
První školní den 1. září 2021 se otevřela naše škola 520 žákům vyučovaným ve 24
třídách. Přišlo mezi nás 36 nových prvňáčků a 32 šesťáků z okolních škol. V tomto školním roce je to i větší skupina žáků z Bořitova. Vzhledem k nařízeným opatřením MŠMT
a MZd 1. a 6. září proběhlo ve škole testování žáků. Testování opět proběhlo formou PCR
testů. Všichni žáci i učitelé měli negativní výsledky testu.
Ve škole na žáky čekaly připravené prostory. Všichni pedagogičtí pracovníci se podíleli
na výzdobě tříd, chodeb i vstupu do budovy. Škola byla vzorně uklizená, připravená na
vstup žáků. Budova z dálky žáky lákala nově natřenou a opravenou střechou.
12
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V pedagogickém sboru došlo k několika změnám. Z rodičovské dovolené se
vrátily dvě kolegyně. Na prvním stupni
nám přibyla nová paní učitelka. Také jsme
přijali dva nové asistenty. Po úctyhodných
37 letech pedagogické praxe na naší škole
odešla do důchodu paní učitelka Tesařová.
V tomto školním roce začneme pracovat podle inovovaného školního vzdělávacího programu (ŠVP). Došlo ke změně
Rámcového vzdělávacího programu pro
základní školy, na kterou jsme reagovali
tak, že již od tohoto školního roku budeme od 1. do 7. ročníku vyučovat podle
upraveného ŠVP. Úpravy se týkaly zejména vyučovacího předmětu Informatika.
Informatika se mění obsahově, žáci se budou v těchto hodinách věnovat algoritmizaci, programování, práci s daty. Digitální
gramotnost bude budována ve všech oblastech vzdělávání. V následujících dvou
letech bude postupně nová informatika
vyučována i v osmém a devátém ročníku.
Pro toto překlenovací období nabízíme
ve škole žákům 8. a 9. ročníku se zájmem
o informační technologie nepovinný
předmět Programování, který jim zaměří
na témata a okruhy, jež budou v dalších
letech součástí hodin informatiky. Pro
výuku nové informatiky potřebujeme do
školy nakoupit robotické stavebnice, které
jsou doporučeny jako součást vzdělávacího procesu. Robotické stavebnice jsou
nákladnou položkou pro školní rozpočet,
snažíme se získat finanční prostředky na
jejich nákup sponzorskými dary. Pomocí robotických stavebnic budou mít žáci
možnost vidět, jaké pokroky a postupy
v programování dělají. Žáci jsou na hodiny informatiky ve všech třídách děleni na
dvě skupiny.
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Květinový záhon před školou

Vstup do školy
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Nově od tohoto školního roku posilujeme hodiny tělesné výchovy na 1. stupni o jednoho vyučujícího. Věřím, že tato
změna zvýší efektivitu v hodinách TV,
a tím pádem dojde k postupnému zvyšování fyzické zdatnosti žáků. V posledních
dvou letech si žáci vzhledem k vládním
opatřením mnohokrát v tělocvičně nezacvičili, nemohli navštěvovat sportovní
kroužky apod. Fyzická kondice mnoha
žáků se výrazně zhoršila. Věřím, že děláme potřebné kroky ke zlepšení fyzické
kondice žáků.
Na 1. stupni pokračujeme druhým
rokem s dělením žáků na dvě skupiny na
jednu hodinu českého jazyka nebo matematiky, případně obou předmětů. Toto
rozdělení umožňuje učitelům individualizovat hodinu, zaměřit se na potřebné
procvičování probraného učiva nebo
naopak nabídnout žákům rozšiřující aktivity.
Žáci 7. – 9. ročníku jsou i nadále výkonnostně děleni na hodiny anglického
a německého jazyka. Od 8. ročníku se
obdobně rozdělují žáci i na hodiny matematiky. Tento způsob práce ve vyšších
ročnících umožňuje lepší přípravu na
přijímací zkoušky a na přechod na střední školu.
Od září začínáme využívat elektronické žákovské knížky.
Školní družinu máme plně obsazenou žáky 1. – 4. ročníku.
Zatím jsme neotevřeli nabídku školních kroužků, protože mimořádnými
opatřeními není doporučeno propojovat
žáky jednotlivých ročníků do společných
skupin. Některé kroužky (florbal, keramika) však otevřeny budou, protože do nich
budou chodit žáci jen jednoho ročníku.
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Robotické stavebnice

Posezení na chodbě ve 2. patře

Jedna z nových interaktivních tabulí

třídní pravidla
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Doufám, že tento školní rok bude možné vést prezenční výuku od září do června. Přeji
všem žákům i zaměstnancům školy klidný a úspěšný školní rok.
Mgr. Pavla Nesnídalová, ředitelka ZŠ E. Beneše Lysice

Mapa obcí, ze kterých k nám dojíždějí žáci, doplněná fotografiemi - úkol z dostanční výuky



Český rekordman v 5.B

Žák 5.B třídy naší školy, Eliáš Čuřík
se stal českým národním rekordmanem
ve své kategorii ve vzpírání.
Rekord už letos překonal dokonce
dvakrát - nejprve 3. července 2021 na
závodech ve Zlíně, kde v trhu dostal nad
hlavu 36 kg a v nadhozu dokonce 50 kg.
Další úspěch na sebe nenechal dlouho
čekat a na posledních závodech, konaných 3. září 2021 v Boskovicích, svůj
rekord dokonce ještě překonal a zvítězil
výkonem 38 kg v trhu a 52 kg v nadhozu.
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Zleva Michal Pisařík, trenér Jan Sekanina,
Kryštof Keprt, Eliáš Čuřík
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Spolu s Eliášem se vzpírání věnuje i jeho bratranec
Kryštof Keprt, který je žákem 4.B třídy. Oba chlapci trénují třikrát týdně pod vedením svého dědečka,
dodnes aktivního vzpěrače pana Jana Sekaniny, který se trenérství v tomto sportu věnuje už skoro 40 let
a k jehož úspěšným svěřencům patří jeden z nejlepších
vzpěračů Boskovicka – Petr Mareček.
Eliášovi gratulujeme k rekordu, oběma chlapcům
děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a přejeme
hodně úspěchů v jejich další sportovní kariéře.
Mgr. Andrea Musilová, třídní učitelka 5.B



Vzpěrač Eliáš Čuřík

Zpráva z mateřské školy

Nový školní rok zahájila Mateřská škola Lysice v úterý 1. 9. 2021 s plně obsazenou kapacitou. Přijaty byly všechny děti s trvalým pobytem v Lysicích, které nejpozději do konce
kalendářního roku dosáhnou 3 let věku. Na volná místa byly přijaty děti z okolních obcí,
jichž dochází do naší školy z celkového počtu 14.
O prázdninách byla mateřská škola připravena na nový školní rok. Provedli jsme nutné
opravy, úklid a celkovou dezinfekci, mateřskou školu jsme vyzdobili a připravili jsme třídy
tak, aby se v nich dětem líbilo. Září jsme zahájili s nadějí, že všechny aktivity budou probíhat
bez zásadního omezení. V plánu máme kromě pestrých dopoledních činností také odpolední akce pro děti a rodiče, návštěvy divadel, zájmové kroužky – plavání, lyžování a kroužek
„Předškolák“. Ještě v září proběhne tradiční podzimní akce pro děti a rodiče na zahradě
mateřské školy se zábavnou stezkou v oboře, kterou zakončíme opékáním párků.
V říjnu navštíví nejstarší předškoláci zábavní vědecký park VIDA v Brně, kde se zúčastníme vybraného výukového programu. V listopadu se s dětmi chystáme na výlet do environmentálního centra Skalní mlýn v Blansku. Těšíme se na divadelní představení Sandry
Riedlové u nás ve školce a za kulturou se vydáme do blanenského kina, kde vystoupí divadlo
D5 Prada s pohádkou Káťa a Škubánek.
S nejstaršími dětmi budeme pravidelně chodit cvičit do tělocvičny základní školy. Velmi
děkujeme vedení ZŠ, že nám poskytli 1 vyučovací hodinu týdně ve svém již tak naplněném
rozvrhu a umožnili nám využívat své prostory k rozvoji pohybových dovedností předškoláků.
S dětmi pracují velmi aktivní, kreativní paní učitelky, které kromě patřičného vzdělání svoji
práci milují, a proto každý den chystají pro děti nové hry, vzdělávací, hudební a výtvarné aktivity. Podařilo se nám ušetřit finanční prostředky z dotačního programu Šablony II a zakoupili
jsme dětem interaktivní tabuli, která zajímavým způsobem doplňuje standardní formy vzdělávání. Spoustu času děti tráví venku na zahradě, kde se nám podařilo svépomocí zrealizovat
domeček z vrbového proutí, který poskytuje dětem soukromí a v horkých dnech stín.
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Celkové vybavení zahrady, zvláště stav herních prvků, nám už i přes pravidelnou údržbu
a péči začíná dosluhovat. Během 2 – 3 let budeme muset tento stav řešit, bohužel nedaří
se zatím najít žádný dotační program, ze kterého by bylo možné obnovu financovat. Přemýšlíme proto i o tom, že revitalizaci budeme řešit postupně na etapy, vlastními silami dle
projektu, který byl zpracován v roce 2019.
Zahrada mateřské školy zůstane z epidemických důvodů pro veřejnost uzavřena.
Mateřská škola je povinna řídit se od 1. září Manuálem Ministerstva zdravotnictví České
republiky, v němž je řada doporučení, jak zabezpečit provoz dle místních podmínek každé
školy. Je v něm rovněž ustanovena povinnost nepřijmout dítě, které vykazuje některé známky akutního respiračního onemocnění (rýma, kašel, zvýšená teplota, bolest v krku, bolest
hlavy). V případě, že se u dítěte tyto příznaky projevily až během dne v mateřské škole, musí
škola zajistit oddělení tohoto dítěte od ostatních dětí a kontaktovat rodiče.
Bohužel již od 2. zářijového týdne se projevila ve zvýšené míře nemocnost dětí. Děkujeme všem rodičům, kteří si své nachlazené děti včas nechávají doma, za velmi zodpovědný
a ohleduplný přístup. Především naše nejmenší děti jsou ještě velmi nesoběstačné, neumí
používat kapesník, často neumí ani smrkat, takže jim rýma vytéká volně z nosíků, a pokud
paní učitelky nestihnou včas zakročit, tak si ji děti roztírají po rukou, po hračkách apod.
Maličké děti navíc často neumí samostatně použít toaletu, správně si umýt ruce, zakrýt si
při kašli rukou ústa. Je především na rodičích, aby tyto návyky s dětmi trénovali již od nejútlejšího věku tak, aby s nástupem do mateřské školy již děti zvládaly alespoň nejnutnější
základy osobní hygieny.
Doufáme, že tento školní rok již bude klidnější a nebude docházet k uzavírání škol.
Všichni zaměstnanci školy jsou připraveni dohnat s dětmi to, oč nás loňský rok připravil.
Děkujeme zřizovateli za zájem a podporu při řešení jakékoliv problematiky školy. Děkujeme partnerům, kteří nám pravidelně vycházejí vstříc a nabízejí pomoc při přípravě akcí
pro děti, především lysickým dobrovolným hasičům, státnímu zámku Lysice, Sboru pro občanské záležitosti Lysice, knihovně a Základní škole Lysice.
Mgr. Monika Sklářová, ředitelka



Obnova zámecké zahrady
a zahradnictví

Se začátkem října 2021 začne rozsáhlá rekonstrukce a obnova zámecké zahrady a zahradnictví lysického zámku.
Za dva a půl roku se musí zajistit nejen velký objem stavebních prací (například statika
i opravy zdí, schodišť, sloupů klasicistní kolonády, oprava a restaurování grotty, všech zahradních saletů, nové vedení a zdroje závlahy, nové vedení sítí), ale také historický zahradní
koncept výsadeb včetně nového založení trávníků i květinových parterů. Současně se bude
i restaurovat původní sochařská výzdoba, tak aby se mohla vrátit zpět do zahrady. Vše podle
dobových archiválií a fotografií.
7-9 / 2021

17

Součástí projektu je i obnova zámeckého zahradnictví,
které ji nutně potřebuje z provozních, ekonomických a ekologických důvodů. Obnoveny
budou skleníky, aby nedocházelo k tepelným ztrátám, postavena budou nová pařeniště
i kompostiště. Obnovy se také
dostane evropskému unikátu –
Vizualizace zahrady
fíkovně, která bude poté rovněž
zpřístupněna veřejnosti.
Finanční zdroje ve výši 179 mil. Kč budou čerpány z dotace MK – Péče o národní kulturní dědictví I.
Díky terasovitému založení zámecké zahrady i rozsahu prací bude náročná doprava
a přesun materiálu a na tomto místě si dovolím požádat lysické občany o trpělivost a shovívavost. Děkuji vám a věřím, že si obnovené zahrady budete užívat společně s návštěvníky
zámku.
Bc. Martina Rudolfová, kastelánka státního zámku Lysice



Vzpomínka na vzácného člověka

A tím rozhodně pan hrabě Christian Kinský
(14. 2. 1924 - 23. 9. 2011) byl. Synovec posledních
šlechtických majitelů zámku, který velmi často
na lysickém zámku pobýval v době svého mládí,
se sem rád vracel i po roce 1989. Poznala jsem
jej jako noblesního, čestného a moudrého člověka, který své šlechtictví nepotřeboval dokazovat,
prostě šlechticem byl. Vždy byl ochoten pomoci
vzpomínkou i radou, když jsme obnovovali zámecké prostory a připravovali výstavy. Často se
setkával se členy lysického hasičského sboru a jako
milovník starých aut se rád svezl v jejich daimlerovi. Finančně podporoval nejen místní farnost
jako hluboce věřící člověk, ale také nemalou měrou přispěl k obnově rodinné hrobky Dubských.
V těchto dnech je to právě 10 let, co zemřel, a jistě
ti, kteří se s ním měli možnost setkat, si jej s tichou
vzpomínkou a modlitbou připomenou.
Bc. Martina Rudolfová
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Knihovna městyse Lysic informuje

Výpůjční doba knihovny od 1. září 2021
Pondělí:
Úterý:

10:00 - 12:00

Čtvrtek:

12:30 - 17:00

děti

12:30 - 17:00

dospělí

12:30 - 17:30

dospělí

Děti, které mají chuť si zasoutěžit, se mohou opět těšit již na 3. ročník čtenářské soutěže
„Lovci perel“. Soutěž začíná v pondělí 4. října 2021 a končí 30. 5. 2022. Informace ohledně
soutěže se dozvíte v knihovně nebo na webových stránkách knihovny www. lysickaknihovna.cz . Od 4. – 10. října je v celé republice vyhlášen Týden knihoven. Akce na podporu knih,
knihoven a čtenářství. Naše knihovna se připojuje a zve vás k návštěvě. Celý měsíc v říjnu
přihlašování nových čtenářů na 1 rok zdarma. Čtenářská amnestie – prominutí upomínek
(poplatků z prodlení). Ve spolupráci se ZŠ Lysice budou probíhat celý měsíc v knihovně
besedy pro děti. Ve spolupráci s portálem www.palmknihy.cz vám knihovna nabízí novou
službu pro čtenáře - půjčování elektronických knih. Informace naleznete na stránkách
knihovny nebo se informujte přímo u knihovnice.
Miroslava Libichová, knihovnice

Pravidelný program
v Jablíčku 2021/2022
pondělí

8:30 - 10:00 Setkání
na Písmem

17:00 - 19:00
Skauti Sovičky

úterý

16:00 - 18:00
Tancování
s Nely

středa

16:30 - 18:30
Tvoření pro
každého
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19:00-20:00
Modlitby Matek
17:00 - 19:00
Skauti Kamzíci
II

čtvrtek

pátek

18:00 - 20:00
Schola

9:00 - 11:00 Volná
herna

15:30 - 17:30
Skauti Srnky

7:30 - 19:30
Skauti Orli
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Jak překonat naprostou ztrátu
motivace?

V první řadě musíte najít
smysl, proč s demotivací bojovat. Sepište si seznam toho,
co jste bez motivace ztratili,
jak se změnil váš život. Zamyslete se také nad tím, co
je pro vás důležité, proč děláte to, co děláte. Stanovte si
nové cíle, kterých chcete dosáhnout. Ale pozor, abyste to
nepřehnali, velké úkoly mohou opět vést jen a jen k demotivaci. Proto postupujte
pomalu, po dílčích úkolech,
vše si naplánujte a rovnoměrně rozvrhněte. A za každou
splněnou práci se odměňte
něčím malým (nákupy, sladké, procházka). Nic nedokáže
motivovat lépe než vidina zisku a odměny.
A rozhodně nesmíte zapomínat na odpočinek. Když jednou naleznete svou ztracenou
motivaci, neznamená to, že budete motivováni až do smrti. Proto myslete na to, že i v momentě, kdy nevíte, kde vám hlava stojí, a povinnosti vám padají na hlavu, je potřeba si
oddechnout. Možná vám to připadá nelogické, odpočívat v momentě, kdy máte hromadu
práce. Ale paradoxně pokud si dopřejete čas na kvalitní odpočinek, budete mít více energie
a vaše výkonnost se o mnoho zvýší. A to, že vám jde práce dobře od ruky, vás bude motivovat.
Pokud si potřebujete odpočinout, nemusíte vyloženě „jen“ spát. Někomu pomůže protažení, krátká procházka na čerstvém vzduchu, jinému relaxační dýchání, cviky na udržení
rovnováhy, představa sebe sama na příjemném místě. Zkuste ze sebe také setřást stres, protřepávat jednotlivé části těla, nebo se klidně vykřičte. Každý člověk je jiný, a tak každému
zabírají jiné relaxační techniky. Pokud nevíte, kterou si vybrat, zkuste se inspirovat na internetu.
PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz
www.mojra.cz
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Lysický zpravodaj. Za obsahovou správnost materiálů zveřejněných v Lysickém zpravodaji ručí autoři. Příspěvky přijímá Eva Hošková
v kanceláři matriky (mobilní tel: 724 189 208,
e-mail: matrika@ mestys.lysice.cz). Příspěvky zasílané e-mailem musí být zpracovány
ve formátu A4 na výšku, text ve WORDU a obrázky ve formátu jpg. Obrázky se posílají samostatnou přílohou, nikoli jako součást textu.
Za změny programů kulturních a společenských akcí odpovídají pořadatelé. Za tiskové chyby neručíme. Anonymy nezveřejňujeme!
Číslo 7,8,9/2021 vychází v Lysicích v září 2021. Vydává Městys Lysice, Horní náměstí 157, pod registrační značkou MK ČR E 11460.
Odpovídá: Mgr. Pavel Dvořáček, starosta. Tisk, sazba a grafická úprava Tiskárna Brázda – www.tiskarnabrazda.cz.Cena: zdarma

