Vážení spoluobčané,
letošní horké léto je nenávratně pryč, přichází podzim a s ním i další vydání zpravodaje
s aktuálními informacemi o dění v Lysicích. Ani v létě pracovní aktivita na střeše radnice
nepolevila, a tak jak jste již jistě sami zaznamenali, byla rekonstrukce začátkem září
dokončena. S prací i přístupem firmy BÁČA Polička spol. s r. o., která zakázku prováděla,
jsem nadmíru spokojen. Celková cena opravy se vyšplhala na 2.213.245,- Kč a obec ji hradila
z vlastních zdrojů. Další etapou by měla být úprava interiérů radnice, kde však stále čekáme
na finální verzi projektu.
Projekt rekonstrukce Horního náměstí je již hotov a připravuje se podání žádosti o stavební
povolení. Rozpočtové náklady byly předběžně stanoveny na cca 5 milionů korun a městys je
pravděpodobně bude muset uhradit ze svého rozpočtu v plné výši, neboť se nám nepodařilo
nalézt vhodný dotační titul, který by pomohl stavbu financovat. Po vydání stavebního
povolení proběhne výběrové řízení na dodavatele stavby a věřím, že se nám podaří výslednou
cenu alespoň trochu snížit. Proběhne-li vše podle plánu, práce by měly začít na jaře příštího
roku.
V minulém vydání jsem vás informoval o záměru městyse vybudovat ještě v letošním roce
multifunkční hřiště s umělou trávou na sokolském hřišti v ceně cca 1,7 milionu korun. Již
proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby, v němž zvítězila s nabídkovou cenou
1.512.246,- Kč firma StavoSport s. r. o., z Fryštáku. Stavba by měla být provedena do konce
listopadu.
Kompostéry, jejichž pořízení je předmětem projektu „Prevence vzniku BRKO v Lysicích“,
již byly městysi dodány a budou občanům, kteří o ně projeví zájem, distribuovány v průběhu
měsíce října spolu s informační brožurou.
Ti z vás, kteří chodí oborou, si jistě všimli, že v plném proudu jsou i práce na projektu
Revitalizace veřejné zeleně, jehož předmětem je údržba a obnova zeleně v celé obci. Ošetření
stromů v alejích v oboře již proběhlo nebo probíhá. Jak jsem vás již informoval minule,
kácení, bez něhož není postupná obnova alejí možná, nám bohužel odborem životního
prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje nebylo povoleno (o odvolání dosud nebylo
rozhodnuto), a proto jsou předmětem údržby jen stromy, u nichž byly projektem navrženy
různé redukční a zdravotní řezy. Odborná firma, která práce provádí, postupuje v souladu
s projektem, jinak ani nemůže, neboť by se vystavila postihu od České inspekce životního
prostředí a městysi by navíc hrozilo odebrání dotace, z níž se projekt hradí. Byť se někdy
může zdát, že redukce korun některých stromů není tak radikální jak by mohla být, vše
probíhá přesně podle projektu zpracovaného odbornou firmou SAFE TREES, s. r. o. Dále
budou ošetřeny stromy na Horním náměstí, na náměstí Osvobození, na ulici Sokolská,
Komenského a na zahradě mateřské školy. Předmětem projektu je i výsadba okrasných dřevin
a založení trávníku a květinových záhonů ve vybraných lokalitách po obci. Práce by měly být
ukončeny do konce listopadu. Výběrové řízení na dodavatele vyhrála firma Zahradnické
úpravy s. r. o., Brno s nabídkovou cenou 1.656.639,- Kč. Považuji za zajímavé, že se ve
výběrovém řízení podařilo dosáhnout ceny o více než polovinu nižší, než jaká byla původně
předpokládána (předpokládaná cena byla 4.480.328,- Kč).
Na podzim proběhla na webových stránkách městyse anketa, zda občané upřednostňují
úpravu povrchu kluziště pro využití na in-line bruslení, či vybudování dětského hřiště u
sokolovny. Zcela jednoznačně vyhrála varianta úpravy povrchu kluziště. Proto se městys
rozhodl, i přestože neobdržel na tuto akci dotaci, o niž žádal, že vybuduje na kluzišti na své
náklady nový asfaltobetonový povrch vhodný právě pro in-line bruslení. Pokládka proběhla
poslední týden v srpnu a provedla ji firma pana Porče z Lysic za cenu 679.853,- Kč bez DPH.
Mám radost, že prakticky hned nato se na kluzišti objevili děti i dospělí na kolečkových
bruslích a areál tak bude využíván celoročně, nejen v období největších mrazů jako doposud.

Nový povrch neztíží ani přípravu ledové plochy v zimě. Naopak, vzhledem k tomu, že na
rozdíl od předchozího betonového podkladu se jedná o povrch rovný a hladký, dojde nejen ke
zkrácení doby nutné pro přípravu ledu na zimní bruslení, ale také k nezanedbatelné úspoře
vody.
Tolik tedy o aktuálním dění v našem městečku. Přeji vám, vážení spoluobčané, příjemně
prožité podzimní dny.
Mgr. Pavel Dvořáček
starosta

VÝPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE
Rada č. 33 – 15.7.2015
- rada schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce, a.s.,
České Budějovice pro stavbu "Lysice, Oulehla, kab. NN pro garáž č. E61“. Služebnost se
zřizuje za jednorázovou úplatu ve výši 1.500,- Kč bez DPH,
- schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce, a.s.,
České
Budějovice na pozemku městyse parc. č. 3502/4 v k.ú. Lysice. Věcné břemeno se zřizuje za
jednorázovou úplatu ve výši 2.000,- Kč bez DPH,
- schválila uzavření nájemní smlouvy s firmou Lesy ČR, s.p., Hradec Králové. Předmětem
smlouvy je pronájem části pozemků parc. č. 760/1, 3504/1 a 80 v obci a k.ú. Lysice ve
vlastnictví Lesů ČR, s.p., na kterých je umístěn vrt včetně budovy a oplocení, vodovodní a
odpadní potrubí a přípojka NN vše ve vlastnictví městyse. Nájemné bylo stanoveno dohodou
ve výši 1 707,- Kč/rok,
- odsouhlasila pokládku zemního kabelového vedení NN včetně instalace rozpojovací a
přípojkové skříně do pozemků parc. č. 788/1, 784/2 a 783 v k.ú. Lysice, které jsou v jeho
vlastnictví. Účelem stavby je připojení lokality zahrádek u základní školy k distribuční síti
NN. Souhlas se vydává jako podklad k žádosti o územní souhlas,
- schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou E.ON
Distribuce, a.s., České Budějovice pro stavbu "Lysice, kab. NN pro zahrady u hutí".
Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 3.000,- Kč bez DPH,
- schválila cenovou nabídku od Ing. Yvony Eliášové na zajištění vedení projektu podpořeného
z OPŽP ve výši 47 000 Kč.

Rada č. 34 - 22.7.2015
- rada projednala žádost pana Kučery o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o
financování projektové dokumentace na rekonstrukci Horního náměstí. Informace byly panu
Kučerovi poskytnuty,
- projednala žádost pana Musila o odprodej pozemku p.č. 6502. Žádost byla vyvěšena na ÚD
a poté předložena ZML,
-vzala na vědomí žádost pana Musila z Drnovic o přidělení bytu městyse.

Rada č. 35 – 29.7.2015
- rada vzala na vědomí informaci hodnotící komise o vyřazení firmy POLENA Engineering
s.r.o.. a firmu vyřadila z výběrového řízení,
- schválila rekonstrukci koupelny v jednom z bytů v domě městyse čp. 381 dle předložené
nabídky firmy TEKOSTAV Lysice,
-schválila výměnu kotlů v obecních bytech dle předložené nabídky firmy JEHASERVIS,
- vzala na vědomí rozhodnutí Ministerstva kultury o prohlášení souboru historické krajiny při
zámeckém areálu v Lysicích za kulturní památku a rozhodla informovat zastupitelstvo,
- vzala na vědomí ukončení nájemní smlouvy na byt městyse od pí. Škvařilové,
- pověřila starostu průzkumem trhu na firmy realizující výstavby koupališť a technologie
čistíren a na realizaci vrtu pro vodu na koupališti k doplňování a na záchody.

Rada č. 36 - 5.8.2015
- rada schválila doporučení hodnotící komise k veřejné zakázce „Revitalizace veřejné zeleně“
a rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče: Zahradnické úpravy s.r.o., Brno a po
uplynutí lhůty pro podání námitek pověřila starostu k podpisu smlouvy s vítězným
uchazečem,
- rozhodla o přidělení veřejné zakázky s názvem Kompostéry Lysice společnosti SITA CZ
a.s., Praha 2, s nabídkovou cenou 1 050 000 Kč bez DPH a 1 270 500 Kč včetně DPH,
- rada schválila podpis smlouvy na výkon technického dozoru investora na projekt
„Revitalizace veřejné zeleně“ s firmou Save Trees s.r.o.,
- vzala na vědomí protokol o kontrole KHS na koupališti s výsledkem bez závad.

Rada č. 37 – 12.8.2015
- rada projednala žádost pana Dolníčka o odprodej pozemku p.č. 6042 o výměře 967 m2. . Po
vyvěšení na ÚD rozhodne ZML,
- schválila navýšení nájmů v obecních bytech s nájmem 32 Kč/m2 na výši 35 Kč/m2 od 1.1.
2016,
- schválila pronájem bytu v bytovém domě čp. 662 panu Keprtovi,
- schválila žádost o instalaci klimatizační jednotky na půdě nad ordinací paní MUDr.
Venerové na náklady žadatelky,
- schválila podpis smlouvy se stavebníky zastoupenými panem Mazourkem na stavbu
vodovodu k pozemkům (zahrádky) za tělocvičnou ZŠ.

Rada č. 38 – 27.8.2015
-rada schválila pronájem pozemků na Badalkách na pastvu koní pí Nedomové za 500 Kč za
rok za celé pozemky,
-projednala havarijní plány městyse,
-schválila opravu rozvaděče veřejného osvětlení na Oulehle dle předložené nabídky pana
Sedláčka,
-nevznesla námitky k objízdné trase přes Lysice v termínu 12.9. – 20.9.,
-schválila realizaci orientačního systému v obci dle předloženého návrhu firmy HICON,
dopravní značení s.r.o.,
-vzala na vědomí žádost o byt městyse od pana Bednaříka,

-schválila výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci:
„Víceúčelové hřiště za sokolovnou Lysice“
-vzala na vědomí smlouvy o poskytnutí dotací z JmK na hospodaření v lesích městyse.

Rada č. 39 – 2.9.2015
-rada schválila dodatek nájemní smlouvy s MUDr. Venerovou, praktický lékař s r.o., ohledně
pronájmu prostor panu MUDr. Kovandovi,
-vzala na vědomí žádost o byt městyse od F. Keprta,
- na základě podnětu o zbudování autobusové zastávky na Horkách rada rozhodla o svolání
jednání kompetentních orgánů na 16.10.,
-stanovila komisi pro otevírání obálek na akci: „Víceúčelové hřiště za sokolovnou v Lysicích“
ve složení: předseda Ing. Jiří Boček, členové Mgr. Pavel Dvořáček, Mgr. Radek Kratochvil
komise na vyhodnocení nabídek ve složení:
předseda Ing. Jiří Boček, členové Ing. Zuzana Polická, Mgr. Pavel Dvořáček, pan Zdeněk
Fojt, Mgr. Radek Kratochvil, náhradníci v pořadí: pan Jaroslav Čechman, pan Jindřich
Šrámek.

Rada č. 40 – 9.9.2015
-rada vzala na vědomí informaci hodnotící komise na akci „Víceúčelové hřiště za sokolovnou
v Lysicích“ o vyřazení firmy Prostavby s.r.o. a uchazeče z výběrového řízení vyřadila,
-rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení veřejné zakázky s názvem: „Víceúčelové
hřiště za sokolovnou v Lysicích“ firmě StavoSport s r.o. Přehradní 233, Fryšták,
s nabídkovou
cenou 1.512.246 Kč včetně DPH,
-jmenovala hodnotící komisi pro veřejnou zakázku „Dodávka a provozování IT“, která plní
funkci komise pro otevírání obálek ve složení Ing. Martin Knotek, Mgr. Pavel Dvořáček, Ing.
Zuzana Polická, náhradníci pan Jaroslav Čechman, pan Zdeněk Fojt a Mgr. Radek
Kratochvil, - schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Pokládka asfaltobetonu na kluziště
Lysice“ se
skutečnou cenou provedených prací ve výši 679.853 Kč bez DPH,
-schválila smlouvu na technický dozor investora, odstranění nedodělků a zadávací řízení na
akci „Víceúčelové hřiště za sokolovnou v Lysicích“,
- vzala na vědomí informaci Policie ČR o měřeních rychlosti na ulici Štěchovská,
- vzala na vědomí žádost o byt městyse od paní Mrowczynské.

Rada č. 41 - 16.9.2015
- rada vzala na vědomí nabídku firmy COLAS CZ a.s. na opravu komunikace v ulici Sokolské
ve výši 68 490,84 Kč a Žerůtské ve výši 37 001 Kč a zařadila do rozpočtu,
- schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu „Oprava střechy a krovu radnice“ dle
předloženého materiálu,
- projednala osobně s panem Kučerou připomínky k realizaci rekonstrukce Horního náměstí,
- schválila zařazení školských zařízení městyse do projektu zpracování místního akčního
plánu Boskovicka,
-rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení veřejné zakázky s názvem „Dodávka a
provozování IT“ firmě K-Net Technical International Group, s.r.o., Antonínská, Brno

s nabídkovou cenou 1.667.743 Kč včetně DPH.

Rada č. 42 – 23.9.2015
- rada schválila podpis smlouvy na opravu komunikace do lomu firmou Karel Porč, s.r.o. na
základě předložené nejnižší nabídky,
- odsouhlasila přijetí účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.,
v rámci charitativního projektu Obědy pro děti. Finanční dotace je určena pro uhrazení obědů
v roce 2015/2016, žákyni 6. B třídy ZŠ Edvarda Beneše,
- vzala na vědomí nabídky na stavební úpravy na knihovně vyvolané problematickým stavem
stropů a rozhodla předložit ZML k projednání,
- vzala na vědomí žádost o byt městyse od pana Kučery.

VÝPISY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE
Zastupitelstvo č. 7 – 20.8.2015
-zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o dílo s vítězem veřejné zakázky
"Revitalizace veřejné zeleně" společností Zahradnické úpravy s.r.o., 61500 Brno –
Židenice, Jílkova 1537/124, dle předloženého materiálu,
-schválilo uzavření kupní smlouvy s vítězem veřejné zakázky "Kompostéry Lysice"
společností
SITA CZ a.s., se sídlem Španělská 1073/10, Praha 2, dle předloženého materiálu.

Zastupitelstvo č. 8 – 31.8.2015
-zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu ředitele ZŠ Lysice o připravenosti školy na školní rok
2015/2016,
-vzalo na vědomí zprávu ředitelky MŠ Lysice o připravenosti MŠ na školní rok 2015/2016,
-schválilo zprávu starosty o dění v Lysicích a činnosti rady městyse,
-schválilo rozpočtové opatření č.6/2015 dle předloženého materiálu,
-schválilo smlouvu č. 030645/15/OKH o poskytnutí dotace ve výši 90.000,- Kč mezi JMK a
Městysem Lysice na „Dovybavení JSDH technickými a věcnými prostředky“ dle
předloženého materiálu,
-schválilo smlouvu ag.č. 030513/15/OŽP o poskytnutí finanční podpory ve výši 31.740,- Kč
mezi JMK a Městysem Lysice na hospodaření v lesích dle předloženého materiálu,
-schválilo smlouvu ag.č. 030567/15/OŽP o poskytnutí finanční podpory ve výši 55.000,- Kč
mezi JMK a Městysem Lysice na hospodaření v lesích dle předloženého materiálu,
-vzalo na vědomí zprávu o stavu požární ochrany dle předloženého materiálu,
-vzalo na vědomí vyhodnocení kalkulace ceny vodného a stočného v Lysicíchk 30.6.2015,
-vzalo na vědomí informaci o rozhodnutí Ministerstva kultury o prohlášení „Souboru
historické krajiny při zámeckém areálu v Lysicích“ za kulturní památku. Městys nepodal
odvolání, odvolaly se Lesy ČR, s.p., takže rozhodnutí nenabylo právní moci. Odvolací
rozhodnutí bude asi do 3 měsíců,

-schválilo prodej pozemku p.č. 6502 – orná půda o výměře 416 m2 v obci Lysice panu
Musilovi z Drnovic, za cenu 15,- Kč/m2,
-schválilo prodej pozemku p.č. 6042 – trvalý travnatý porost o výměře 967 m2 v obci Lysice
panu Dolníčkovi, Lysice za cenu 100,- Kč/m2 .

POKUD CHCETE KÁCET STROM, TAK …
Všechny dřeviny rostoucí mimo les mají v našem právním řádu zakotvenu
ochranu zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a jeho
prováděcími vyhláškami. Dřevinami rostoucími mimo les se rozumí všechny
stromy a keře rostoucí na pozemcích specifikovaných v katastru nemovitostí
jinak než druh pozemku les, a to bez ohledu na to, zda jsou to dřeviny vysazené
člověkem nebo přirozeně rozšířené, ovocné, okrasné či jiné.
Příslušnými správními orgány na úseku ochrany přírody pro katastrální území
Lysice je Úřad městyse Lysic, který povoluje kácení podle § 8 odst. 1 zákona o
ochraně přírody a krajiny, dále Městský úřad Boskovice, odbor životního
prostředí, který přijímá oznámení o kácení podle § 8 odst. 2 a 4 zákona, řeší
památné stromy a zásahy do přírodních parků a významných krajinných prvků a
také Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, odbor životního prostředí, do
jehož kompetence spadají jakékoliv zásahy v Přírodní památce Lysická obora
včetně jejího 50-ti m ochranného pásma, a to nejen co se týká dřevin, ale např. i
jakékoliv stavební činnosti. V této souvislosti je třeba upozornit majitele
nemovitostí v ulici Zámecká a části ulice Halasova, že jejich nemovitosti do
tohoto ochranného pásma spadají.
Péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování, je právem i povinností
vlastníků.
Ořez nebo průřez dřevin se neoznamuje ani nepovoluje (s výjimkou památných
stromů). Musí být však proveden kvalitně a odborně, aby nedošlo k trvalému
snížení ekologických nebo společenských funkcí dřevin nebo k jejich
následnému odumření. Poškozování a ničení dřevin rostoucích mimo les je
nedovolený zásah a je důvodem k uložení pokuty.
Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les není třeba, pokud má dřevina ve
výšce 130 cm nad zemí obvod kmene do 80 cm, dále pro zapojené porosty
(stromy a keře) o celkové kácené ploše do 40 m2 a pro dřeviny pěstované na
pozemcích vedených v katastru nemovitostí jako plantáž dřevin. Povolení ke
kácení není také třeba pro ovocné dřeviny bez ohledu na obvod kmene ve
výčetní výšce rostoucí v zastavěném území obce na pozemcích evidovaných
v katastru nemovitostí jako zahrada, zastavěná plocha a nádvoří a ostatní plocha
se způsobem využití zeleň. Výše uvedené ale neplatí, pokud je dřevina součástí
stromořadí (linie nejméně 10 stromů) nebo se na ni vztahuje nějaký jiný druh
ochrany (památný strom, významný krajinný prvek, přírodní památka, kulturní
památka, chráněný druh, …).

Oznamovací povinnosti podléhá kácení dřevin z pěstebních a zdravotních
důvodů (výchovná probírka nebo obnova porostů) a kácení při údržbě
břehových porostů a při odstraňování dřevin v ochranném pásmu elektrizační
nebo plynárenské soustavy. Pouze oznámit kácení je možné i v případě, že
dřevina zřejmě a bezprostředně ohrožuje život či zdraví nebo hrozí-li škoda
značného rozsahu. Tento stav je však nutné velice dobře zdokumentovat, neboť
se týká v podstatě jen těch případů, kdy je dřevina nějakým způsobem náhle a
výrazně poškozena (rozlomena, vyvrácena, podemleta, …) a nelze ji žádným
způsobem stabilizovat. Pokud by kontrolní orgán naznal, že dřevinu bylo možné
zachovat nebo že její pokácení podléhalo rozhodnutí, je toto opět důvodem
k uložení pokuty.
Tato oznamovací povinnost platí i pro složky integrovaného záchranného
systému, které provedou kácení dřevin v rámci záchranných nebo likvidačních
prací či při ochraně obyvatelstva např. při povodních, silných bouřkách apod.
V ostatních případech je o kácení rozhodováno ve správním řízení, jehož
výsledkem je rozhodnutí o povolení nebo nepovolení kácení. Žádost o kácení
může podat pouze vlastník pozemku, na kterém dřevina roste nebo nájemce,
který doloží uživatelské právo k pozemku a také písemný souhlas vlastníka
s kácením. Povolení ke kácení dřevin je možné vydat pouze ze závažných
důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin, tzn. jak strom
vypadá, jak působí v prostoru, je-li dominantou, významným solitérem nebo
součástí skupiny stromů, zda se nejedná o dřevinu s kulturně-historickým
významem, jaká je její funkce v eliminaci prachu a hluku, ve zvlhčování ovzduší
a v produkci kyslíku, zda není biotopem živočichů nebo rostlin, jestli je strom
zdravý, neohrožuje bezpečnost okolí nebo zdraví občanů, jeho vliv na sousední
nemovitosti, možné poškozování těchto nemovitostí, zda není zdrojem alergenů
apod. Správní řízení o povolení kácení může být současně i řízením o uložení
náhradní výsadby ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé kácením. Účastníky
správního řízení o kácení mohou být i různé spolky zabývající se ochranou
přírody a krajiny, které mají právo se k řízení vyjádřit a vznést své připomínky.
Samotné kácení může být realizováno až po nabytí právní moci rozhodnutí o
povolení kácení a za podmínek v něm stanovených, a to v období vegetačního
klidu, tj. zpravidla od 1.11 do 31. 3. kalendářního roku. V jiném termínu je
kácení možné pouze ze závažných důvodů.
Za porušení zákona, tzn. nesplnění oznamovací povinnosti, poškození nebo
pokácení dřeviny bez povolení, neprovedení uložené náhradní výsadby,
provedení škodlivého zásahu do významného krajinného prvku, poškození nebo
zničení památného stromu, … hrozí pokuty ve výši od 10 000 Kč do 2 000 000
Kč.
Jarmila Išová

Zpráva ze Základní školy Lysice
Základní školu Lysice navštěvovalo ve školním roce 2014/15 celkem 472 žáků v 23 třídách.
Na I.stupni 217 žáků v 10 třídách, na II. stupni 233 žáků v 10 třídách s průměrným počtem
23,3 žáka/třída a ve třech speciálních třídách celkem 22 žáků. Místních žáků je 179,
přespolních 293, a to ze 41 obcí. Největší počet žáků z okolních obcí je z Drnovic 52 žáků, z
Voděrad 26 žáků, z Bedřichova 19 žáků, z Černovic 13 žáků (více nyní Štěchov 18). Chlapců
bylo 244 a dívek 228.
Škola provozuje tři oddělení školní družiny, kterou navštěvovalo v pravidelné docházce 90
zapsaných žáků I. stupně, a školní klub, ve kterém pracovalo 30 kroužků, které navštěvuje
446 dětí, zapsaných 233. Součástí školy je i školní jídelna, ve které se stravovalo 393 žáků a
70 současných či bývalých zaměstnanců školy. Celkem tedy vaříme 463 obědů.
Městys a škola
Zřizovatelem školy je Městys Lysice, zastoupený ve věcech jednání úřadem městyse.
Spolupráce mezi vedením školy a představiteli městyse je velmi dobrá. Zastupitelstvo
pravidelně jednou ročně v měsíci srpnu projednává výsledky vzdělávání a výchovy. Zprávu
podává ředitel školy. Rovněž po materiální stránce je škola plně zabezpečena. Městys má
snahu v rámci možností provádět potřebnou údržbu a modernizaci školní budovy a udržovat ji
v dobrém technickém stavu. Je třeba vědět, že se finančně podílí i na našich projektech. Na
financování multifukčního hřiště z celkové částky 740 tisíc korun se městys podílel částkou
250 tisíc, na žákovském arboretu z celkové částky 100 tisíc byl podíl městyse 30 tisíc,
modernizace družiny - celková částka 433 tisíc, podíl obce 87 tisíc a na digitalizované
přírodovědné učebny, kam spadají třídy fyziky, chemie, přírodopisu a dílny, městys přispěl
částkou 2,5 milionu. Materiální vybavení školy pomůckami a další technikou je na dobré
úrovni. V této oblasti si výrazně pomáháme díky projektům EU. V letošním roce byly
částečně posíleny i provozní prostředky na nákup pomůcek ze státního rozpočtu.
Inkluze, tedy začleňování dětí s mentálním postižením do normálních tříd
Bez diskuze, bez zpětné vazby od učitelů a škol, tedy spíše pokoutně, se připravuje inkluze
mentálně postižených dětí do běžných tříd. Inkluze dětí s mentálním postižením je složitá,
výchovně nesmírně náročná a ZŠ ani společnost na ni nejsou připraveny a dlouho nebudou. Já
ji dokonce považuji za nevhodnou. Spolužáci se na děti s mentálním postižením většinou
nedívají jako na ty, kterým je potřeba pomoci, ale jako na nejslabší článek, na kterém si
snadno léčí vlastní komplexy. Tyto děti ale většinou intuitivně vycítí své postavení v
kolektivu třídy a brání se mu různě, některé velmi nízkým sebevědomím, některé agresí vůči
ostatním nebo záškoláctvím.
Ty samé děti jsou v jim odpovídajícím kolektivu praktické třídy klidnější, snaživější a
spokojenější. Jako vzorový příklad bych mohl jmenovat i konkrétní žáky z naší školy. Není
žádným tajemstvím, že příčinou změn v této oblasti inkluze jsou problémy se začleňováním
romských dětí.
Je-li náš školský systém opravdu tak špatný, jak je možné, že právě vzděláváním dětí z
romského etnika překonáváme měřítka civilizovaných zemí. V romské populaci v ČR
prakticky nemáme negramotnost, zatímco romská populace v EU vykazuje negramotnost cca
10-20%. V některých starých evropských zemích, jako jsou Francie či Španělsko, je půl

milionu romských dětí, které nikdy neviděly školu, a v některých nových - Balkán a
Maďarsko - jsou jich dva miliony.
Z výsledků výzkumu vyplývá, že úroveň vzdělání a uplatnění na trhu práce mají Romové v
ČR nejvyšší v rámci 11 sledovaných evropských zemí (vzorek 22 000 osob). Podíl
středoškolsky vzdělaných (většinou učební obory) Romů v ČR dosahuje téměř 30 % proti v
průměru 15 % v dalších evropských zemích. Na to navazuje další údaj - 40 % zaměstnaných
Romů u nás proti 10 - 20 % v ostatních sledovaných zemích. Drtivá většina romských dětí má
u nás ukončenou povinnou školní docházku. Ale o České republice se stále mluví. Kdo stále
oživuje ty lživé mantry a polopravdy? Víte kdo? V Bruselu na Čechy žalují Češi.
Mimochodem ono je velmi složité pomáhat někomu, kdo pomoc často odmítá. Měli bychom
se řídit naší tradicí a našimi zkušenostmi a ne se ukvapeně rozhodovat pod nátlakem nově
vznikajících nevládních organizací, které mnohdy rozhodují a jednají populisticky a bez
hlubší znalosti a analýzy problému. U nás v Česku nemáme prakticky žádné negramotné děti,
přesto nás mistrují země západní Evropy, kde je zpravidla kolem 5% a více % negramotných,
v Německu se uvádí 7,5 milionu analfabetů, o problému americké společnosti, který tkví v
málo vzdělané a ohlupené mase, ale s dobře vyvinutým pocitem nadřazenosti vůči okolnímu
světu ani nemluvím. Máme výborné speciální školství. Vždy je možné něco vylepšovat a
inovovat. Tady jsme si zvykli už jen bourat. A potom to zbourané za drahé peníze zase dělat
nanovo.
Zájmová činnost dětí
Již dvanáct let provozujeme při škole školní klub, který se prezentuje formou pravidelné
zájmové činnosti žáků. Žáci měli možnost vybrat si letos z 24 kroužků, ve kterých bylo
zapojeno 405 (loni 468) žáků, zapsaných žáků bylo 233 (loni 270). Je to méně než v
předcházejících letech. Zdá se, že některé děti se nechtějí po vyučování zdržovat ve škole a
raději jdou domů. Nevíme přesně, proč tomu tak je (mají doma počítač a televizi?, jsou
pohodlné, nechce se jim hýbat?..). Dnešní děti nechodí zpravidla vůbec ven, jak my jsme
dříve říkali „na lítačku“. Stále platí, že naše nabídka zájmové činnosti žáků je výrazně
nadstandardní a troufám si tvrdit, že škola s podobnou nabídkou se v širokém okolí
nevyskytuje. Naše školní nabídka zájmové činnosti je srovnatelná s domy dětí a mládeže v
Blansku a Boskovicích. Podle mého názoru, a proto to ve škole děláme, je to jediná
smysluplná prevence proti všem negativním jevům, které na děti čekají.
Přijímací řízení na střední školy
Netajím se tím, že jsem zastáncem jednotných přijímacích zkoušek, kde navíc by byla
stanovena dolní hranice pro přijetí. Přijímací zkoušky mohou výrazně pomoci i nám učitelům
na základních školách. Zvýší se motivace k učení pro žáky 9. ročníku. V pubertě je s
některými žáky těžká domluva, ptají se na důvod, proč se učit, jaký to má smysl
(mimochodem - před 20 a více lety jsem podobnou otázku neslýchal). Přijímací zkoušky na
střední školu pro ně jsou srozumitelný důvod. Jsou zároveň ve věku, kdy se velmi intenzivně
může rozvíjet jejich logické a abstraktní myšlení. Propást část této doby je pro žáky velká
škoda. Navíc, a to je možná ještě důležitější, u centrálních přijímacích zkoušek přece nejde
jen o zjištění znalostí a dovedností žáků z matematiky a českého jazyka, ony přece dětem
pomáhají vybudovat si určité hodnoty. Hodnoty, že každému má být měřeno stejně, že ne vše
se dá koupit, že pro dosažení něčeho hodnotného je třeba něco obětovat, něco navíc
odpracovat. Je to jeden z mnoha způsobů, jak formovat dětskou mysl a konfrontovat ji s
jinými cíli, než na jaké naráží v partě kamarádů, v dnešních často zdevastovaných rodinách, či

na internetu a v televizi. My učitelé již nebudeme tak jako doposud v pozici, že svou
klasifikací rozhodujeme, zda bude dítě přijato na nějakou školu či nikoliv. Vedlo to mnohde
na školách ke snižování nároků a přilepšování známek, aby se žáci dostali tam, kam se hlásili.
To samozřejmě snižuje kvalitu vzdělávání (viz výsledky maturit na středních školách). Pokud
budou i v budoucnu zavedeny povinné přijímací testy, žáci nebudou posuzováni podle
známek na vysvědčení (i v rámci jedné školy je někdy klasifikace dvou vyučujících rozdílná,
natož pak z různých škol). Na školy se tak někdy dostali slabší žáci s lepšími známkami a ti
zdatnější kvůli horším známkám z náročnější školy zůstali pod čarou. Abych to dokumentoval
na konkrétním příkladu, vybral jsem letošní přijímací řízení na gymnázium do Boskovic. Tam
se z naší školy hlásilo 12 žáků (celkově se na gymnázium hlásilo asi 130 žáků), o kterých
mám informace, což je docela reprezentativní vzorek. Podle mého názoru právě na gymnáziu
příliš zohlednili známky na vysvědčení, které nemají příliš velkou vypovídací hodnotu a měly
by být brány v úvahu spíše doplňkově. Přesto umístění našich žáků bylo velmi dobré, 5 žáků
se umístilo do 12. místa, další tři byli přijati (do 60. místa), čtyři žáci byli v pořadí na 74.,
78.,79., a 86. místě a v prvním kole přijati nebyli. Pokud by se ale zvýhodnila přijímací
zkouška na úkor známek, pak umístění našich žáků by bylo zcela jiné, pro naše žáky výrazně
příznivější, troufnu si říct zcela mimořádné. Šest našich žáků by se umístilo v první desítce
(nejvyšší bodové hodnocení z testů měl žák naší školy), a ti čtyři, kteří nebyli přijati, by byli
na 27., 33., 41. respektive 53. místě a byli by tedy přijati všichni naši žáci už v prvním kole.
Mimo to, nejlepší testy za všech uchazečů měli ještě naši žáci na Gymnáziu Matyáše Lercha v
Brně (Kamil Vaněk) a rovněž na Gymnáziu Blansko (Barbora Řehůřková). To samozřejmě
není náhoda. V této souvislosti je třeba zdůraznit i mimořádné zásluhy učitelů českého jazyka
a matematiky na těchto výsledcích. Bohužel, někteří naši žáci doplatili na horší známky ze
základní školy. Tím však v žádném případě nechci naznačovat, že bychom měli klasifikaci
žáků zmírnit a žákům jakkoliv ulevovat. Naopak, spíše žákům připomínat, že i známky na
vysvědčení jsou důležité.
Zápis do 1. ročníku
K zápisu do 1. ročníku se dostavilo v letošním roce 52 (loni 65) dětí, narozených v roce 20082009. Rodiče 7 (9) dětí požádali o odklad školní docházky. Odklad školní docházky povoluje
ředitel školy ve správním řízení na základě doporučení PPP a dětského lékaře.
Předpokládáme, že do 1. ročníku nastoupí 45 (56) dětí. Zřídíme tedy dvě třídy po 22-23
žácích. Zatímco v loňském roce se projevil výrazně populační růst, v letošním roce jsme na
běžných počtech dětí nastupujících do 1. ročníku. Již v loňském roce jsem uváděl v souvislosti s narozením dětí některá čísla. Pro připomenutí: nejvíce dětí se u nás narodilo v roce
1950 (188 tis.) a dále v roce 1974 (194 tis.). V období 2007 – 2010 se rodilo kolem 115 – 120
tisíc. To jsou děti, které dnes přichází do 1. ročníků a které způsobily nedostatek míst v MŠ.
Dá se tedy očekávat, že ještě v příštích třech až čtyřech letech budeme mít více dětí v 1.
ročníku, potom nastane opět pokles. V letech 2011 a 2012 se narodilo ročně celkem 108 tisíc
dětí, v roce 2013 to bylo necelých 107 tisíc. Je zarážející, že téměř polovina z nich, přesně 48
tisíc mimo manželství.
Mgr. Zdeněk Burýšek, ředitel školy

Zpráva z Mateřské školy Lysice
Mateřská škola Lysice zahájila školní rok 2015 – 2016 1.září s kapacitou 92 dětí. Kromě
naprosté většiny lysických dětí k nám dojíždějí také děti z okolních obcí – 5 dětí
z Bedřichova, 3 děti z Voděrad, 1 dítě z Býkovic, 1 dítě z Lhoty u Lysic, 1 dítě z Dlouhé
Lhoty, 1 dítě ze Štěchova a 1 dítě z Kunic.
Zápis do MŠ Lysice pro tento školní rok se uskutečnil 2. dubna, kdy o zapsání svého dítěte
požádalo 40 rodičů, z nichž bylo 24 z Lysic a 16 z okolních obcí. Přijato bylo 28 dětí, z toho
21 dětí z Lysic a 7 dětí z jiných obcí. Nepřijato bylo 12 dětí, z toho 3 děti z Lysic (tyto 3 děti
nebyly přijaty pro velmi nízký věk).
Mateřská škola Lysice prošla v minulých letech rozsáhlými rekonstrukcemi a v současné době
je ve vynikajícím stavu. Budova je zateplená, má novou střechu, kompletně vyměněné
odpady, rozvody vody, opravená sociální zařízení a šatny. V loňském roce byla přistavena
nová třída v půdních prostorách budovy a mateřská škola je od 1. září 2014 čtyřtřídní zařízení.
Ve třídě Rybiček, Motýlků, Berušek a Sluníček jsou umístěny děti od 2,5 do 7 let. Třídy jsou
nadstandardně vybaveny kvalitními hračkami i didaktickými pomůckami, přednost dáváme
přírodním materiálům.
Rovněž zahrada je kompletně zrekonstruovaná, pravidelně udržovaná a kontrolovaná
revizním technikem z hlediska bezpečnosti.
Nabídka programu naší mateřské školy se stále rozvíjí a obohacuje. Základní zaměření na
výchovu dětí k životnímu prostředí a svému okolí zůstává, ale společně s tím je dále naší
prioritou rozvíjet osobnost každého dítěte do jeho maximálních možností a vytvářet u něj
předpoklady pro další vzdělávání na základní škole. V souladu s tímto programem probíhají
každodenní činnosti tak, aby se dítě rozvíjelo všestranně, aby byl dán prostor jeho zájmům a
zálibám a zároveň tak, aby byly stimulovány i jeho slabší stránky. Jde nám o to, aby u nás
bylo každé dítě spokojené a úspěšné. Vytváříme bohatou vzdělávací nabídku doplněnou o
řadu nadstandardních aktivit. Pečujeme o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, se
kterými nám pomáhají asistenti pedagoga.
Každé dítě je u nás sledováno logopedem, v případě potřeby s ním pracují paní učitelky –
vyškolené logopedické preventistky. Kvalitní přípravu na školu zajišťujeme nejen pravidelně
v dopoledních hodinách, ale také pořádáním speciálních „Edukačně- stimulačních programů“,
kterých se účastní odpoledne s dětmi i jejich rodiče. Vedeme děti ke kladnému vztahu k
literatuře, což zajišťujeme mimo jiné i pravidelnými návštěvami místní knihovny.
Dbáme na zdravý vývoj a dostatek pravidelného pohybu. Od října začneme s předškoláky
opět navštěvovat tělocvičnu základní školy v Lysicích. Navázali jsme spolupráci s Plaveckým
centrem Matýsek v Černé Hoře a dohodli jsme se na kurzech plavání pro děti, o které je mezi
rodiči velký zájem. V zimě opět vyrazíme s nejmenšími lyžaři na svah do Olešnice.
V tomto školním roce jsme zajistili pro zájemce kroužek „Flétničky“. Již třetím rokem
pokračujeme s angličtinou ZUZU pro přihlášené děti.
Samozřejmostí je pro nás pravidelná spolupráce s rodiči. Čtyřikrát ročně pořádáme společná
setkání, která mají podobu dílniček, besídek nebo slavností a probíhají jak v MŠ, tak na
zahradě, často za účasti veřejnosti. Zároveň spolupracujeme se zřizovatelem Městysem
Lysice, se Základní školou Lysice, se státním zámkem, knihovnou, s MC Jablíčko, s místními

hasiči a příležitostně i s ostatními organizacemi. Všem jmenovaným děkujeme za podporu a
těšíme se na další spolupráci.
Mgr. Monika Sklářová, ředitelka

INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTYSE
-Termíny svozu domovního odpadu: ST 7.10., 21.10., 4.11., 18.11., 2.12., 16.12.
-Další úřední dny JUDr. Němcové na ÚM Lysice budou: ST 7.10.,21.10.,4.11., 18.11.
-Lampionový průvod se uskuteční v předvečer výročí vzniku Československé republiky 27.
10. 2015 se srazem u radnice v 17.30.
-Tradiční setkání se seniory proběhne v pátek 6. 11. 2015 v sále hotelu Lidový dům
v Lysicích.
-Knihovna bude od 29. září až do odvolání uzavřena z důvodu stavebních úprav. Termín

otevření knihovny bude zveřejněn na webových stránkách knihovny a ohlášen v místním
rozhlase.

Pozvánka
Knihovna městyse Lysic pořádá ve dnech 13. – 27. října výstavu obrazů
pod názvem Obrazy pro radost.
Otevřeno bude denně mimo pondělí od 15 do 18 hodin.

Pozvánka
Knihovna městyse Lysic vás zve na předvánoční dílničku, která se uskuteční
v pátek 20. listopadu v 16.30 hodin. Vložné bude 50,- Kč.

FRC LEVNÝ TEXTIL
Srdečně vás zveme do nově otevřené prodejny. Vybrat si můžete ze širokého sortimentu
dámského, pánského a dětského zboží, obuvi, kabelek, hraček a dekoru. Každý týden
navážíme nové zboží. Těšíme se na vaši návštěvu.
Najdete nás: prodejna bývalého zlatnictví u Brodeckých na ulici POTOKY v LYSICÍCH.
Otevírací doba: Po-Pá 8.00-12.00 12.30-16.15
So 8.00-11.00

Dívky České republiky se na finále připravovaly také v Lysicích
Finalistky letošního ročníku soutěže Dívka České republiky, které se účastní sympatické
sportující slečny ve věku 16 - 22 let, se při přípravách na finálový galavečer sešly dvakrát i v
Lysicích. Nejprve v květnu v prostorách zámecké zahrady natáčely společně se zpěvákem
Martinem Šafaříkem záběry do jeho klipu k písni Sny, v polovině července se pak na tři dny
usadily v Hotelu Lidovým dům, kde nejen pilně nacvičovaly choreografie a svoje volné
disciplíny, ale odskočily si i za dětmi do Dětského domova v Hodoníně u Kunštátu, se
kterými nafotily snímky do charitativního kalendáře. Představily se i na akci v Zámecké
restauraci v Lysicích, kde předvedly svoje dovednosti i promenádu v plavkách. Více o
soustředění
v
Lysicích,
fotografie
a
informace
o
celé
soutěži
na
www.divkaceskerepubliky.cz.
Pavel Šmerda, manažer soutěže

Sportovec okresu Blansko roku 2015
Nominujte sportovce z okresu Blansko, o kterém se domníváte, že by si zasloužil být oceněn
za svoje sportovní úspěchy.
Pravidla nominace a nominační formulář naleznete na webových stránkách
www.sportovecjmk.cz.
Návrh odešlete buď písemně na adresu OS ČUS Blansko, Rožmitálova 40, Blansko 678 01,
nebo elektronicky přes www.sportovecjmk.cz, a to nejpozději do 30.11.2015.
Okresní sdružení České unie sportu Blansko, z.s.

MATEŘSKÉ CENTRUM JABLÍČKO
Odpočatí po prázdninách se vrháme do tradičních i nových aktivit v Jablíčku. Budeme rádi,
když se akcí budete účastnit spolu s námi. Vše děláme pro pestřejší život v Lysicích.
Úspěšné akce z minulého období:
 Dílnička: Háčkování – 3 lekce - květen a červen 2015. Kurzy pro začátečníky i
pokročilé vedla Michaela Waclawková.
 7x příměstský tábor – děkujeme vedoucím za jejich trpělivost a nasazení.








Soutěž v lovení ryb na rybníku rodiny Šerlovských, 15. srpna 2015.
Účast na závodech dračích lodí v Letovících – 24 závodníků skvěle reprezentovalo
Lysice.
Vystoupení dospělých tanečníků a tanečnic na akci Lysický Kabrňák.
Zimní burza dětského oblečení a sportovních potřeb 9. - 12. 9.2015.
Sbírka oblečení pro uprchlíky v Rakousku – 21. 9. 2015.
Malování na obličej na různých akcích v Lysicích a okolí – veškerý zisk jde na
potřeby MC Jablíčko.

Srdečně zveme na pravidelný program a další akce:

POHÁDKOVÁ ŠKOLIČKA – (dětská skupina) pro děti od 2 do 5 let, každé pondělí
a úterý od 8 do 12 h. Vede Lucie Růžičková. Kapacita 8 dětí. Cena 800 Kč za měsíc.

HUDEBNÍ A DRAMATICKÝ KROUŽEK – nácvik divadelního představení a
písniček pro vystupování na veřejných akcích, tvoření rekvizit a kulis, hry na rozvoj
komunikace a pro uvolnění. Každé pondělí od 16.00 do 17:30 h, vede Lucie Růžičková a
Markéta Horáková. Cena je 250 Kč za pololetí.

JÓGA PRO ZDRAVÁ ZÁDA – Jemná jóga, zaměřená na uvolnění a protažení.
Cvičení je určené všem těm, kteří se potřebují protáhnout, posílit, odplout myšlenkami od
všedních dní a zrelaxovat se. Vhodné i pro těhotné. S sebou pohodlné oblečení a neklouzavou
podložku, cvičí se bosky. Každé úterý 18.00 – 19.00 h v MC Jablíčko. Cena 30 Kč za lekci.
Lektorka Mgr. Blanka Piorecká je cvičitelkou power jógy, vinyas jógy a jógy pro těhotné.

KROUŽEK PRO MALÉ VĚDCE– pro děti od 6 do 12 let. Seznámení s přírodními
vědami, pokusy, záhady i zajímavosti všedního dne. Každou středu od 15.00 do 16:00 h,
vede Lucie Růžičková. Cena je 250 Kč za pololetí.

CVIČÍ CELÁ RODINA – cvičení rodičů s dětmi od 2 do 6 let. Každé úterý od 17
do 18 h, velká tělocvična ZŠ. Hledáme cvičitelku!

ATLETIKA, MÍČOVÉ HRY – každé úterý od 18 do 19 h, velká tělocvična ZŠ.
Vede Katka Parfusová, Ladislav Smutný. Cena je 300 Kč za pololetí.

KLUB NELLY II. starší – taneční kroužek pro zkušenější tanečníky, každé úterý a
středu od 16.15 h. Vede Nelly Karavasileva.

KLUB NELLY I. mladší – taneční kroužek pro děti předškolního věku každé úterý
od 15.30 h. Vede Nelly Karavasileva.


CVIČENÍ SE SIMONOU – každou středu od 19 do 20 h, směs cviků z kalanetiky,
pilates i strečinku vhodných pro každý věk. Předcvičuje: Simona Kyánková. Cena 30
Kč za lekci.



CVIČENÍ PRO DĚTI – každý čtvrtek od 9 do 11 h, pohybové aktivity s říkadly a
básničkami pro děti. Mladší i starší sourozence vezměte s sebou, v herně se jistě nudit
nebudou. Cena je 30 Kč za vstup za rodinu.



CVIČENÍ S ANDREOU – každý pátek od 19 do 20 h, směs cviků z kalanetiky,
pilates i strečinku vhodných pro každý věk. Předcvičuje: Andrea Novotná. Cena 30 Kč
za lekci.

Jednorázové akce pro veřejnost:
CYKLOZÁVODY - tradiční dětské cyklozávody GRAND PRIX LYSICE 2015, které se
konají v neděli 4. 10. 2015 od 14 hod. u radnice. Kategorie budou podle velikosti kola.
Nově bude soutěž pro dospělé o nejpomalejší jízdu. Těšíme se i na již tradiční závod kočárků.
Doprovodný program – skákací hrad, malování na obličej, občerstvení,… Odměnu a medaili
dostane každý závodník v hlavním závodu.
VEŘEJNÁ PORADA MC JABLÍČKO - pátek 16. října v 17:00 h, MC. Jednou z potřeb
člověka je někam patřit. Tak pokud jste třeba dosud nenašli skupinku lidí, kde byste se cítili
potřební, nebo máte plno kamarádů a chcete se občas setkat s jinými lidmi, nebo máte jen
chuť dělat něco pro ostatní, přijďte na schůzku. Děti vezměte s sebou, pohrají si v herničce.
PODZIMNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - Čt 29. - Pá 30. 10. 2015 od 8 do 16 hod, MC.
Podzimní prázdniny prožijte naplno! Čekají vás dny se spoustou zábavy, her a dobrodružství s
novými kamarády. Děti se mohou těšit na pěkný program a tvoření s podzimními nápady.
Cena: 280 Kč/2 dny, včetně oběda (Je možné se přihlásit pouze na 1 den.)
Maximální kapacita je 20 dětí. Vede: Dominik Fadrný.
ADVENTNÍ DÍLNIČKA - Sobota 28. 11. 2015 v 15 h, MC. Výroba vánočních dekorací,
„adventních světýlek“. Výroba gelových svíček, příp. svícínků (malování na sklo).
POUŠTĚNÍ BALONKŮ JEŽÍŠKOVI - pátek 4. 12. 2015 v 15:15 hodin.
BRUSLENÍ NA ZIMNÍM STADIONU V BLANSKU – termín upřesníme.
Pokud vám v naší nabídce něco chybí, napište nám, pokusíme se splnit vaše přání. Zájemci o
zasílání novinek z Jablíčka, pošlete svůj kontakt na mc.jablicko@seznam.cz
Na závěr bych chtěla poděkovat lidem z Jablíčka za jejich nadšení a ochotu věnovat svůj čas
pro ostatní. Jsem moc ráda, že je Jablíčko součástí mého života.
Za MC Jablíčko Markéta Horáková, www.mcjablicko.xf.cz

SPOZ v Lysicích
pořádá za finanční podpory MĚSTYSE LYSIC

PODZIMNÍ TVOŘENÍ
pátek 23. října 2015 od 17.30 hodin
ve velké zasedací místnosti
Úřadu městyse Lysic
Společné tvoření jednoduchých i náročnějších podzimních dekorací z přírodního i umělého
materiálu je určeno pro děti i dospělé.
Děti mohou tvořit pouze za přítomnosti dospělé osoby.
Veškerý materiál pro výrobu dekorací je zdarma.

-----------------------------------------------------------------------------------Lysický zpravodaj. Za obsahovou správnost materiálů zveřejněných v Lysickém
zpravodaji ručí autoři. Příspěvky přijímá Eva Hošková v kanceláři matriky (tel./ FAX :
516 472 210, 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. Za
změny programů kulturních a společenských akcí odpovídají pořadatelé. Anonymy
nezveřejňujeme! Číslo 9,10/2015 vychází v Lysicích v říjnu 2015. Vydává Městys Lysice,
Horní náměstí 157, pod registrační značkou MK ČR E 11460. Odpovídá: Mgr. Pavel
Dvořáček, starosta.Tisk, sazba a grafická úprava Crha, Moravskotřebovská tiskárna,
Tel.: 461 310 917. Cena: zdarma

