

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
léto již skončilo a s přicházejícím podzimem se Vám dostává do rukou nové vydání
lysického zpravodaje a v něm informace o aktuálním dění v našem městečku.
Po dlouhých deseti měsících byly o prázdninách dokončeny stavební úpravy radnice. I
když se práce o něco protáhly a došlo i k navýšení ceny oproti původnímu rozpočtu, jsem
přesvědčen, že výsledek stojí za to. Nové interiéry radnice jsou, dle mého názoru, velmi pěkné
a Lysice se za ně nemusí stydět, což můžete ostatně sami posoudit z přiložených fotografií
nebo při osobní návštěvě. V plánu je také den otevřených dveří, kdy budete moci nahlédnout
i do jinak veřejnosti nepřístupných částí budovy. Termín Vám nyní ještě nemohu sdělit, zbývá
totiž uspořádat archivy a dovybavit zasedací místnost, chodby a kanceláře nábytkem. Poté již
bude vše hotovo a Vy budete mít možnost si radnici důkladně prohlédnout. Konečná cena
za celou rekonstrukci po započtení všech víceprací i méněprací činí 5.758.470,- Kč bez DPH.

Vstup na radnici s novou orientační tabulí
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Vestibul radnice s novými posuvnými dveřmi

Obřadní místnost

Malá zasedací místnost
2

Vzhledem k tomu, že střecha radnice byla opravena již
v roce 2015, zbývá na budově
dokončit venkovní omítky,
které jsou prozatím hotovy
pouze ve dvorní části. Začátkem září bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby
s požadavkem na provedení
prací ještě v letošním roce. Bohužel, žádná z šesti obeslaných
firem neměla o zakázku zájem
a nepodala cenovou nabídku.
Výběrové řízení tedy proběhne
opakovaně a oprava venkovních omítek radnice se odsouvá na jarní měsíce. Předpokládaná cena je kolem 1 milionu
korun.
Další akcí, kterou se podařilo úspěšně dokončit a kterou
považuji za nesmírně důležitou, je rekonstrukce autobusových zastávek na Oulehle. V
rámci stavby byly vybudovány
technicky vyhovující autobusové zálivy, nový osvětlený přechod, nový chodník ke škole i
nové veřejné osvětlení. Zbývá
jen osadit autobusový přístřešek, zábradlí a provést výsadbu
zeleně. Tato stavba je velikým
přínosem z hlediska bezpečnosti silničního provozu, a to
zejména bezpečnosti dětí přicházejících do školy od autobusových zastávek, neboť nyní
mohou jít již od přechodu po
chodníku a neohrožují je tak
auta. Práce provedla společnost STRABAG a. s., za cenu
2.220.100,- Kč bez DPH. Na
tuto akci městys získal dotaci
ze Státního fondu dopravní inLysický zpravodaj

Chodba v přízemí radnice

Nově narovnané schodiště do 1. patra

Chodba v 1. patře

Velká zasedací místnost
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Nové zastávky s přechodem na Oulehle

Tentýž obrázek po setmění

frastruktury ve výši 1.232.000,Kč, a proto bylo možné část
finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu obce na
rekonstrukci autobusových zastávek použít na nový povrch
komunikace ke škole, s nímž se
původně nepočítalo. Nový povrch příjezdové cesty přišel na
dalších 588.767,- Kč bez DPH.
Jak jsem Vás již informoval
v minulém vydání zpravodaje,
městys Lysice obdržel dotaci z
Jihomoravského kraje ve výši
70 % na akci „Vodovod Lysice –
optimalizace tlakového pásma
ATS Štěchovská“. V srpnu proběhlo výběrové řízení na zhotovitele této stavby a vítězem se
stala společnost TEKOSTAV,
spol. s r. o., z Lysic s nabídkovou cenou 2.247.518,- Kč bez
DPH. Staveniště již bylo firmě

Přechod je osvětlen dostatečně
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Nový chodník od přechodu ke škole

A nové veřejné osvětlení nad ním v provozu

předáno a hotovo bude nejpozději na jaře 2018, aby již v letních měsících, kdy je obvykle
vody méně a spotřeba vyšší, nebyly v domácnostech napojených na ATS Štěchovská žádné
problémy se zásobováním pitnou vodou.
Radostných zpráv se dočkali i lysičtí hasiči. Již v loňském roce obdržel městys příslib
poskytnutí dotace z Ministerstva vnitra ČR na pořízení nového dopravního automobilu s
nákladním přívěsem, který by měl nahradit již dosluhující avii, a to ve výši 450.000,- Kč.
Dalších 300.000,- Kč přidá Jihomoravský kraj a celková dotace tak bude činit 750.000,- Kč.
Mohlo tak proběhnout výběrové řízení na dodavatele nového auta, které vyhrála firma
PROGRES SERVIS SIBŘINA spol. s r. o., z Českého Brodu. Ta dodá nové auto během podzimu letošního roku za cenu 1.011.674,- Kč bez DPH. Rozdíl mezi přidělenými dotacemi a
kupní cenou uhradí městys ze svého rozpočtu.
Další pozitivní informací týkající se lysických
hasičů je rozhodnutí
Studie nové hasičské zbrojnice
městyse o stavbě nové
hasičské zbrojnice, a to na
místě, které je k tomuto
účelu vyčleněno již dlouhou dobu i územním plánem – za budovou pošty.
V lednu byla zpracována
studie novostavby hasičské zbrojnice, která byla
spolu s žádostí o dotaci na stavbu zaslána na ministerstvo vnitra. Na základě této studie a s
přihlédnutím k současnému „téměř havarijnímu“ stavu stávající hasičské zbrojnice v budově
radnice, která byla od počátku provizoriem a nyní již naprosto nevyhovuje potřebám hasičů,
Ministerstvo vnitra ČR přidělilo Lysicím na stavbu nové zbrojnice dotaci ve výši 4.500.000,Kč. Ustálená praxe v posledních letech byla taková, že na stavbě nových zbrojnic se podílel i Jihomoravský kraj, a to 2/3 částky poskytnuté ministerstvem. Pokud bude tento postup
aplikován i v případě naší zbrojnice, znamenalo by to, že městys obdrží na stavbu celkovou
dotaci ve výši 7 milionů korun. Odhadovaná cena novostavby se pohybuje kolem 11 milionů
7-9/2017
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korun, a to by znamenalo, že městys přispěje ze svého rozpočtu „pouhými“ cca 4 miliony.
Jedná se o mimořádnou příležitost, jak za relativně rozumné prostředky z obecního rozpočtu
postavit moderní hasičskou zbrojnici, která bude splňovat všechny požadované parametry
a bude sloužit po další desítky let. Pokud bychom získané dotace nevyužili, tato příležitost
se již nebude opakovat. V současné době se dokončuje projektová dokumentace, následně
bude zažádáno o stavební povolení a vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby tak, aby
v příštím roce bylo možné začít s realizací stavby.

Soutěž O pohár Rady městyse Lysic v požárním útoku se letos konala 2.9. na Oulehle

Poslední aktuální informací je stav budování inženýrských sítí - vodovodu a kanalizace
pro nové stavební pozemky na Horkách. Smlouva o dílo se společností MERTASTAV s.
r. o. z Předklášteří, která vyhrála výběrové řízení s nabídkovou cenou 6.376.037,- Kč bez
DPH, již byla podepsána. Nyní se dolaďují některé technické detaily mezi firmou a projektantem. Práce by měly být hotovy na jaře příštího roku.
Přeji Vám, vážení spoluobčané, příjemně prožité podzimní dny.
Mgr. Pavel Dvořáček, starosta
6
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Pozvánka na tradiční setkání seniorů
V pátek 3. listopadu 2017 od 17 hodin se v sále hotelu Lidový dům v Lysicích uskuteční již tradiční setkání seniorů. Setkání bude zahájeno vystoupením nejslavnějšího
dvojníka Waldemara Matušky Vladimírem Waldou Nerušilem s názvem Vzpomínky na
Waldemara Matušku, a proto přijďte včas. Poté bude k tanci i poslechu hrát skupina
Retro. Občerstvení je samozřejmě pro všechny zajištěno. Popovídat si můžete nejen se
sousedy, ale i s námi, členy rady městyse, a dozvědět se tak spoustu zajímavých informací. Těšíme se na Vás!
Mgr. Pavel Dvořáček, starosta

Na setkání seniorů vystoupí nejslavnější dvojník Waldemara Matušky
Vladimír Walda Nerušil s recitálem
Vzpomínky na Waldemara Matušku.

7-9/2017
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Oznámení o ukončení činnosti
zubní ordinace
Zubní Ordinace Kučerová s. r. o., oznámila vedení městyse, že svou činnost ukončí
k 1. lednu 2018. Bohužel se do současné doby nepodařilo sehnat nového zubního lékaře,
který by v praxi paní MUDr. Kučerové pokračoval, a zatím to tedy vypadá, že ordinace bude
od 1. ledna 2018 uzavřena. Městys samozřejmě vyvíjí úsilí k vyřešení situace a zájemcům o
provozování ordinace může nabídnout i byt. Prosíme proto i občany, kteří by věděli o zubním
lékaři, jenž by byl ochotný v Lysicích působit, aby se obrátili na svého zastupitele, popř. přímo
na starostu nebo paní MUDr. Kučerovou na tel. 516 472 460 a tuto informaci jim sdělili.
Mgr. Pavel Dvořáček, starosta



Výpisy z jednání rady městyse

Rada č. 122 – 12. 7. 2017
-

-

rada odsouhlasila napojení na hlavní vodovodní řad a umístění vodovodní přípojky
do pozemků p. č. 3555 a 2873/3 v ulici Doubek v Lysicích ve vlastnictví městyse Lysic. Vodovodní přípojka bude vybudována v rámci výstavby rodinného domu manž.
Crhákových, Lysice,
schválila změnu termínu konání hudební produkce na koupališti z 15. července na
22. července,
vzala na vědomí žádost o byt od paní Kuncové, Brno,
vzala na vědomí žádost o stavební pozemek na Horkách od pana Šulce, Lysice
schválila odměnu ředitelce MŠ Lysice dle předloženého návrhu,
vzala na vědomí žádost o stavební pozemek městyse od paní Šuteríkové, Brno.

Rada č. 123 – 26. 7. 2017
-

-

rada rozhodla o přidělení bytu v bytovém domě městyse čp. 663 panu Pavlu Sedlákovi,
zakázala hudební produkci na koupališti 5. srpna,
schválila podpis dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci: „Městys Lysice – intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace“,
schválila podpis dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo na akci: „ Lysice – stavební úpravy
objektu radnice“,
schválila provedení drobných úprav u nemovitosti paní Přibylové, Lysice dle předloženého návrhu na náklady žadatelky,
schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s JmK dle předloženého návrhu,
schválila podpis příkazní smlouvy s Ing. Liborem Trunečkou na dotační management na akci: „Lysice – autobusové zastávky a zpevněné plochy ulice Oulehla a Brněnská, SO 101 ulice Oulehla“,
vzala na vědomí žádost o byt městyse od pana Maršálka.
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-

Rada č. 124 – 2. 8. 2017
-

-

rada vzala na vědomí nabídku firmy STRABAG a.s. na opravu místní komunikace k
základní škole a schválila provedení,
schválila dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na akci: „Autobusová zastávka a zpevněné plochy ulice Oulehla, Lysice“,
vzala na vědomí přidělení dotace na výstavbu nové hasičské zbrojnice. Na jednání se
dostavil pan Mazal a byl informován o situaci ohledně možné výstavby. Rada zadá
zpracování potřebné projektové dokumentace. Dále se projednaly otázky organizace
soutěže: „O pohár rady městyse Lysice“ v termínu 2. září 2017. Rada přispěla částkou
2.000,- Kč na organizaci soutěže dle schváleného rozpočtu městyse. Dále rada schválila hudební produkci v tomto termínu v areálu fotbalového hřiště s ukončením do
půlnoci. Na soutěž „Lysický kabrňák“ městys přispěl částkou 8.000,- Kč dle schváleného rozpočtu. Rada schválila hudební produkci na tuto akci s ukončením opět do
půlnoci,
schválila zadání projektové dokumentace na výstavbu nové hasičské zbrojnice firmě
Ing. Ilona Janíková s.r.o. dle předložené nabídky,
schválila vypsání výběrového řízení na akci: „Lysice, optimalizace tlakového pásma
ATS Štěchovská“,
schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s Lesy ČR, státní podnik
dle předloženého materiálu,
vzala na vědomí žádost o byt městyse od pana Pospíšila, Lysice,
schválila provedení oprav místních komunikací metodou pružné zálivky od firmy
GRANDE SOLUTION s.r.o. dle předložené nabídky.

Rada č. 125 – 16. 8. 2017
-

-

rada prodloužila smlouvu na hostování lunaparku na lysickou pouť panu Antonínu
Doležalovi za poplatek 10.000,- Kč za pouť,
schválila vyřazení majetku dle předloženého návrhu,
rozhodla o zřízení 1 volebního okrsku pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v budově radnice. Zapisovatelkou jmenuje paní Evu Hoškovou, počet členů
volební komise stanovuje na 9,
schválila změnu termínu konání hudební produkce na koupališti z 12. srpna na 9. září.

Rada č. 126 – 23. 8. 2016
-

-

-

rada schválila uzavření nájemní smlouvy s paní Brodeckou, která požádala o výměnu
obecního bytu v ulici Halasova 663 za menší,
stanovila komisi na otevírání obálek a vyhodnocení nabídek na akci:„Lysice, optimalizace tlakového pásma ATS Štěchovská“ ve složení: Mgr. Pavel Dvořáček – předseda,
Ing. Zuzana Polická - místopředseda a Mgr. Radek Kratochvil – člen,
komise na akci: „Lysice, optimalizace tlakového pásma ATS Štěchovská“ otevřela
obálky v 17.30 hodin a provedla vyhodnocení. Jako vítěze stanovila firmu TEKOSTAV
spol s.r.o., Lysice,
vzala na vědomí žádost pana Mikolajka, Brno na zbudování betonového plotu ve výši
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-

2 m od dlažby za obecními bytovými domy mezi pozemkem pana Mikolajka a bytovými domy městyse v ulici Halasova a zbudování plotu odsouhlasila na náklady žadatele.
Současně schválila narovnání oplocení mezi pozemky p. č. 5662 a p. č. 118/2,
doporučila zastupitelstvu městyse vypsání výběrového řízení na opravu fasády radnice v letošním roce s platbou z rozpočtu roku 2018,
pověřila místostarostu Mgr. Radka Kratochvila podpisem plné moci s panem Pavlem
Tóthem, Mošnova 2394/1, Brno na zpracování projektové dokumentace na veřejné
osvětlení v lokalitě Za Brančí, ul. Doubek a ul. Sadová,
vzala na vědomí nabídku pana Pospíšila na přenechání jeho nemovitosti městysi Lysice po přidělení malometrážního nájemního obecního bytu,
schválila poskytnutí dotace MS Lysice – Štěchov z.s. na pořádání mysliveckého odpoledne ve výši 5.000,- Kč,
vzala na vědomí rozhodnutí hejtmana JmK č.2/2017 ze dne 22. srpna o odvolání
doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

Rada č. 127 – 30. 8. 2017
-

-

rada přidělila menší byt paní Brodecké v bytovém domě městyse v čp. 663 v ulici
Halasova,
byla pověřena zastupitelstvem zahájit jednání ve věci pořízení nového územního plánu městyse Lysic,
byla pověřena zastupitelstvem o vypsání zadávacího řízení na zbudování fasády radnice s tím, že platba proběhne v roce 2018,
schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce,
a.s., České Budějovice pro stavbu „Lysice, Průmyslová, kab. NN Kotlán“ dle předloženého návrhu smlouvy. Předmětem smlouvy je právo zřídit, provozovat, opravovat
a udržovat distribuční soustavu na pozemku parc. č. 7062 v obci Lysice ve vlastnictví
městyse Lysic včetně práva provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její
obnovy, výměny, modernizace, zlepšení výkonnosti včetně jejího odstranění. Služebnost se zřizuje za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč bez DPH,
vzala na vědomí žádost o byt městyse od pana Konečného z Voděrad,
vzala na vědomí žádost o opravy v jednom z bytů v bytovém domě čp. 150 na nám.
Osvobození a předala k posouzení bytové komisi.

Rada č. 128 – 6. 9. 2017
-

-
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rada stanovila komisi na otevírání obálek a vyhodnocení nabídek na zbudování nové
fasády radnice ve složení: Ing. Jiří Boček – předseda, Mgr. Pavel Dvořáček – místopředseda, Ing. Zuzana Polická – člen a pan Jaroslav Čechman – náhradník.
Otevírání obálek a vyhodnocení nabídek se uskuteční 11. září 2017,
schválila podpis smlouvy se SFDI číslo: 1125/B/2017 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2017,
vzala na vědomí žádost o přidělení bytu městyse od pana Ing. Mlýnka, Liptovský
Mikuláš,
vzala na vědomí žádost o povolení stavby pergoly na obecním pozemku za bytovým
domem městyse čp. 381 v Zákostelí na náklady žadatele,
Lysický zpravodaj

-

schválila finanční dar panu Fialovi za celoživotní spolupráci s městysem u příležitosti
jeho životního jubilea.

Rada č. 129 – 13. 9. 2017
-

-

-

-

-

-

rada projednala zprávu pracovnice úřadu paní Tarabové o uzavřených nájemních
smlouvách na majetek městyse s dobou trvání nájmů a výší nájmů. Dlužníci v obecních bytech splácejí dle splátkových kalendářů. Po splatnosti jsou pouze dva nájmy
na obecní pozemky v celkové výši 6.347,- Kč,
schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce,
a.s., České Budějovice pro stavbu „Lysice, Horní náměstí, s.ú. NN radnice“ dle předloženého návrhu smlouvy. Předmětem smlouvy je právo zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na pozemcích parc. č. st. 106 a 3502/2 v obci Lysice ve vlastnictví městyse Lysic včetně práva provádět na distribuční soustavě úpravy
za účelem její obnovy, výměny, modernizace, zlepšení výkonnosti včetně jejího odstranění. Služebnost se zřizuje za jednorázovou úplatu ve výši 2.400,- Kč bez DPH,
schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce,
a.s., České Budějovice pro stavbu „Lysice, Badalky, DP Bednařík“ dle předloženého
návrhu smlouvy. Předmětem smlouvy je právo zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na pozemku parc. č. 3502/28 v obci Lysice ve vlastnictví
městyse Lysic včetně práva provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její
obnovy, výměny, modernizace, zlepšení výkonnosti včetně jejího odstranění. Služebnost se zřizuje za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč bez DPH,
schválila uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s Lesy České republiky, Hradec Králové pro stavbu propustku na pozemku parc. č. 6780 v k.ú. Lysice dle předloženého
návrhu smlouvy. Předmětem smlouvy je právo zřídit, provozovat, opravovat a udržovat propustek včetně volného přístupu chodců i cyklistů a vjezdu na propustek.
Služebnost se zřizuje za jednorázovou úplatu ve výši 10.000,- Kč bez DPH,
projednala žádost nájemkyně restaurace na koupališti paní Polyakové o změnu předmětu nájmu pouze na plážový bar v letní sezóně z důvodu nevyhovujícího stavu
budovy restaurace a žádosti nevyhověla,
schválila finální verzi Strategického dokumentu MAP v oblasti vzdělávání v ORP
Boskovice,
odsouhlasila zařazení projektů Mateřské školy Lysice a Základní školy Edvarda Beneše Lysice do strategického rámce MAP Boskovice.

Rada č. 130 – 20. 9. 2017
-

rada vzala na vědomí oznámení nájemkyně restaurace na koupališti paní Polyakové
o ukončení nájmu dohodou k datu 14. září 2017 a ukončení schválila,
vzala na vědomí žádost o byt městyse od pana Bradáče, Brno,
rada vzala na vědomí dopis pana Sekeného ve věci přidělování nájmů v obecních
bytech a předala jej bytové komisi k projednání,
odsouhlasila vybudování asfaltové komunikace na polní cestě Lysice – Drnovice v
části nacházející se na katastrálním území Lysic v návaznosti na stavební úpravy prováděné obcí Drnovice.

7-9/2017
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Výpisy z jednání zastupitelstva

Zastupitelstvo č. 23 – 28. 8. 2017
-

zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o připravenosti Mateřské školy Lysice na školní
rok 2017/2018 dle předloženého materiálu,
vzalo na vědomí zprávu o připravenosti Základní školy Edvarda Beneše Lysice na
školní rok 2017/2018 dle předloženého materiálu,
schválilo zprávu starosty o činnosti rady a dění v městysi dle předloženého materiálu,
schválilo Rozpočtové opatření č. 4/2017 dle předloženého materiálu,
schválilo pořízení nového územního plánu městyse a pověřilo radu jednáním v této věci,
vzalo na vědomí zprávu o stavu požární ochrany dle předloženého materiálu,
vzalo na vědomí vyhodnocení kalkulace ceny vodného a stočného v Lysicích k 30. 6.
2017 dle předloženého materiálu,
schválilo bezúplatný převod stavby „Polní cesta C8 v k.ú. Lysice“ v pořizovací hodnotě 6.158.125,34 Kč z majetku ČR - Státní pozemkový úřad Praha do majetku městyse
Lysic a pověřilo starostu podpisem protokolu o předání a převzetí polní cesty,
schválilo vyřazení IČ 50 Přístřešek u aut. zast. – Oulehla v ceně 83.947,- Kč a IČ 1688
Točna pro autobusy u ZŠ v ceně 158.988,- Kč z majetku městyse,
schválilo uzavření plánovací smlouvy, jejímž předmětem je závazek městyse vybudovat v ulici Doubek v Lysicích do 31. 12. 2018 hlavní řad tlakové kanalizace a současně
finanční příspěvek vlastníků pozemků (stavebníků) na tuto kanalizaci ve výši 25.000,Kč na jeden rodinný dům dle předloženého návrhu smlouvy a pověřilo starostu uzavřením plánovací smlouvy s vlastníky pozemků (stavebníky) : panem Chloupkem,

-

-

Nový chodník na Halasově ulici
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-

-

Lysice, manžely Crhákovými, Lysice, panem Svídou, Kuřim, panem Vinterem, Lysice, paní Konopáčovou, Lysice, panem Svídou, Lysice, panem Stejskalem, Lysice, paní
Petříkovou, Boskovice, manžely Kocianovými, Brno, manžely Fojtovými, Lysice,
manžely Kučerovými, Lysice,
předběžně odsouhlasilo prodej částí pozemků parc. č. 76/1 a 3502/29 v k.ú. Lysice
dle předloženého nákresu. Prodej bude řešen po vypracování geometrického plánu a
splnění zákonem daných podmínek (zveřejnění záměru na úřední desce),
schválilo vypsání zadávacího řízení na zbudování fasády radnice s tím, že platba proběhne v roce 2018.

Nový chodník na Halasově ulici



Poplatek za svoz
domovního odpadu za rok 2017

Upozorňuji občany, kteří mají v Lysicích trvalý pobyt a platí poplatek za svoz domovního odpadu ve dvou splátkách, že splatnost druhé poloviny poplatku je do 30. 9. 2017.
Občané, kteří mají v katastrálním území Lysice ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci (chatu, chalupu), byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu
žádná fyzická osoba, jsou povinni poplatek uhradit také do 30. 9. 2017.
Poplatek můžete uhradit v hotovosti na pokladně Úřadu městyse Lysice, a to v pondělí
a ve středu od 8.00 do 11.30 a od 12.30 do 17.00 hodin, nebo bezhotovostním převodem na
účet městyse Lysice č. 3220631/0100 pod správným variabilním symbolem.
Alena Kyrczová, správa místních poplatků
7-9/2017
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Knihovna informuje



Nový školní rok v MŠ Lysice

Během prázdnin byly zahájeny úpravy v dětském oddělení knihovny. Sklad v prostorách dětského oddělení už je z velké části zrušen a celá místnost bude ponechána k
dispozici dětem. Byla vyměněna část regálů, starý výpůjční stůl za nový, na chodbě je
botník s věšáky. Dětem přibudou stoly a židle. V knihovně tak vznikne možnost nejen
k půjčování knih, ale i k trávení volného času, např. hraním stolních her, které bude v
knihovně možné zapůjčit, přibudou tvořivé dílničky a další aktivity (čtenářské kluby).
Od 26. 9. – 8. 10. 2017 vždy od 14 do 17 hod. se uskuteční v knihovně výstava obrazů
Kristýny Havlíkové a současně s ní bude po celou dobu výstavy, v místnosti před výstavní síní, probíhat burza knih (10,-Kč/ks).
Knihovna se přihlásila do projektu Kde končí svět. Další informace o soutěži naleznete na stránkách knihovny a u paní knihovnice.
V měsíci říjnu jsou u příležitosti Týdnu knihoven během celého měsíce připraveny
akce pro MŠ a ZŠ. Pro rodiče a prarodiče s jejich dětmi bude připraveno čtení s Pohádkovou babičkou a malé tvoření. Uskuteční se každé druhé pondělí v měsíci, tj. 2. 10., 16.
10. a 30. 10. 2017 od 16.30hod. v dětském oddělení.
V knihovně bude každý čtvrtek v odpoledních hodinách probíhat kurz Příběh v hudbě aneb Hudba v příběhu. Začínáme 21. 9. 2017 v 16 hod. v dětském oddělení. Zájemci
o kurz se mohou přijít podívat na první lekci a následně se ještě přihlásit. Přihlášky a
informace o kurzu jsou k dispozici v knihovně, na webových stránkách a facebooku
městyse Lysic.
V úterý 10. 10. 2017 proběhnou pro žáky 1. stupně dvě besedy se spisovatelkou Michaelou Fišarovou.
Knihovna chystá výstavu divadélek. Pokud někdo vlastní dětské divadlo a mohl by je
knihovně zapůjčit a rozšířit tak sbírku, budu velmi ráda.
Na všechny akce Vás srdečně zvu a těším se na Vaši účast
Libichová Miroslava, vedoucí knihovny

V MŠ Lysice se přes prázdniny pouze malovalo, jinak je školka plně vybavena a zařízena. Do budoucna se bude muset pořídit do tříd menší nábytek, protože bude přibývat
dvouletých dětí. Nyní se v budově instaluje bezpečnostní systém, který je pořízen z dotace, pouze třetina se hradí z vlastního rozpočtu obce.
Mateřská škola má naplněnou kapacitu. Do základní školy odešlo 36 dětí. Do školky
bylo přijato 36 dětí, z toho 34 lysických a 2 děti z okolních obcí. V současné době navštěvuje MŠ pouze 8 mimolysických dětí.
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Ve školce je realizován vzdělávací program – Vztah k životnímu prostředí. Novinkou
v tomto školním roce je, že dle nového zákona musí předškolní děti chodit pravidelně
a povinně do školky, rodiče by tedy neměli předškolní děti zbytečně omlouvat. Školka
poskytuje nadstandartní aktivity – logopedii, kroužek Předškolák, hru na flétnu, výuku
plavání i lyžování.
MŠ dobře spolupracuje s rodiči, organizuje dílničky a sportovní akce. Rodiče mohou
školku navštívit, přečíst dětem pohádku apod. Stejně tak se MŠ daří spolupráce se základní školou, státním zámkem a knihovnou.
Mgr. Monika Sklářová, ředitelka



Nový školní rok v ZŠ Lysice

Základní školu navštěvuje 473 žáků. Lysická ZŠ je třetí největší škola na okrese.
Místních žáků je 159, dojíždějících 358. Dojíždí k nám děti z 39 obcí. Mimo tradiční
spádové obce Lysicka přijíždějí děti z některých obcí Olešnicka, ze Žernovníku, Závisti, Rájce, Brumova, Újezdu u Černé Hory, z Kunštátu, Bořitova, které spádově patří do
jiných škol.
V současné době řešíme inkluzi – jedná se o začlenění dětí s postižením v mentální
oblasti do běžných tříd. K tomuto problému se nestavíme pozitivně. Nejhorší je, že vidíme, že ve vzdělání to nepřináší nic lepšího. Ve škole máme i speciální třídy, ale tyto děti
jsou postupně začleňovány do normálních tříd. Proto se přijímá do školy více asistentů.
Loni jich bylo 7, v letošním školním roce 9.
Dalším problémem je kariérní řád. Učitelé by byli zařazeni do platových tříd a hodnoceni dle získaných certifikátů ze školení, ale nezáleželo by na tom, jak učí. Což je špatné. Tento předpis přes Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR zatím neprošel.
Kladně hodnotíme školní klub. Je to klub dětí a mládeže, který navštěvuje 425 dětí
a poskytuje 25 kroužků. Z hlediska financování však můžeme vykázat pouze 227 dětí
zapsaných do kroužků. Žáky, kteří chodí do družiny, vykázat nesmíme.
Škola má 59 zaměstnanců (34 učitelů, 4 družinářky, 9 asistentů, zbytek jsou provozní
zaměstnanci). Průměrný věk učitelů je 48 let. Sbor učitelů stárne, v republice je průměr
51 let.
V červnu proběhla po sedmi letech ve škole kontrola České školní inspekce. Kontrola
dopadla dobře. Hodnotilo se klima školy a chování žáků, vzdělání učitelů, materiální
vybavení školy atd. Za týden proběhlo ve škole celkem 50 hospitací.
Na nový školní rok je škola připravena, učitelský sbor se nemění. Do budoucna bychom rádi ve škole zbudovali výtah a provedli rekonstrukci dalších učeb. Přínosem pro
školu je také úprava příjezdové cesty ke škole, což svědčí mimo jiné o dobré spolupráci
školy se zastupitelstvem městyse.
Mgr. Zdeněk Burýšek, ředitel
7-9/2017
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Lysičtí zahrádkáři mají jubileum

Český zahrádkářský svaz si připomíná letos 60 let od svého založení. V září roku
1957 byl ustaven jako celostátní společenská organizace pod názvem Československý
ovocnářský a zahrádkářský svaz. Toto výročí se týká i naší lysické organizace, která
byla v roce 1957 také založena. Vznik nové zájmové organizace v Lysicích ovšem neznamenal, že by se zahrádkářství v naší obci objevilo ze dne na den.
Zahrady a sady jsou staletým prvkem naší krajiny. Své zahrádky měli v naší obci
jak ti, kteří se živili zemědělstvím, tak ti, kteří provozovali řemeslo nebo dojížděli za
prací do měst. Péče o zahrady a sady byla tématem výuky na školách od Rakouska Uherska.
Lysická organizace Československého ovocnářského a zahrádkářského svazu nevznikla v roce 1957 jen proto, že zde byl tento druh zemědělské činnosti přítomen. Její
vznik určitým způsobem navazoval na ovocnářské družstvo založené v naší obci po 2.
světové válce.
Toto družstvo zajišťovalo pro Lysice a široké okolí výsadbový materiál (stromky,
keře atd.) i poradenskou činnost. Již v říjnu 1946 uspořádala tato organizace velkou
výstavu ovoce a zeleniny v sokolovně. Velkému množství vystavovaných vzorků tehdy
odpovídala i množství návštěvníků. Družstvo zbudovalo v lihovaru (Potoky č. 583)
moštárnu a pořídilo čtyřkolový motorový postřikovač ovocných stromů k ošetření
stromů soukromých pěstitelů i stromů na obecních pozemcích. Vznik ovocnářského
družstva souvisel s vlnou poválečného sdružování občanů nejen v politických stranách, ale i v různých zájmových organizacích. Byla proto škoda, že pestrá aktivita
ovocnářského družstva trvala jen krátce po roce 1948. V roce 1950 byla jeho činnost
ukončena a budovu Beraníku, kterou po válce družstvo dostalo přidělenou ke své činnosti, převzalo Hospodářské družstvo Skalice nad Svitavou (výkupní závod) a později
Jednotné zemědělské družstvo Lysice.
Lysická organizace, která při svém založení navázala na činnost zrušeného Ovocnářského družstva jako jeho nástupnická organizace, byla velmi aktivní od samého počátku. V budově lihovaru byla opět zřízena moštárna, členové organizace se podíleli na
přestěhování pěstitelské pálenice z domu č. 288 v ul. Brněnské do stávajících prostor.
Později byl zakoupen trakařový postřikovač pro potřeby členů a secí strojek na řepu.
Protože v tehdejší době nebyla běžně dostupná malá mechanizace pro drobné pěstitele
(např. systém Terra), rozhodla se základní organizace v roce 1974 zakoupit pro služby členům malotraktor T4-K14 s přívěsem a obracecím pluhem. Na zaplacení stroje
ovšem organizace v té době neměla dostatek finančních prostředků, proto si vypůjčila
peníze od některých svých členů a postupně je splácela. Jinak se organizace podílela
na zajišťování výkupu ovoce, pořádala řadu výstav místních a někdy i okresních. Pro
lysickou veřejnost pak byly pořádány odborné přednášky, besedy, akce k Mezinárodnímu dni žen, plesy a podle možností i tematické zájezdy.
V roce 1991 došlo zásluhou pánů Slavomíra Svídy a Františka Sotorníka k navrácení budovy Beraníku a přilehlé parcely Základní organizaci Českého zahrádkářského
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svazu Lysice jako nástupnické organizaci někdejšího Ovocnářského družstva. Budova
jako celek byla v té době ve velice špatném stavu. V některých vnitřních prostorách
bylo narušeno zdivo od uskladněných umělých hnojiv, opadaná omítka atd. Bylo třeba obětavé práce našich členů, aby se tento stav zlepšil. Pomoc poskytla obec i ZEAS
Lysice. Postupně byly prostory vylepšeny, byl vybudován výtah spojující všechna tři
podlaží. Dále se podařilo upravit i některé vnější části budovy a přilehlé prostory. Těmito renovacemi jsme dosáhli toho, že jsme např. místní výstavy zahrádkářských výpěstků a „košty“ ovocných pálenek mohli pořádat ve vlastních prostorách. Při těchto
akcích se nám daří spolupracovat s lysickým pracovištěm ÚKZÚS (Ústřední kontrolní
a zkušební ústav zemědělský) a s dalšími lysickými zemědělskými firmami jako ZEAS,
Agrokonsor, Živa a samozřejmě s městysem Lysice. Spolupracujeme také s místní organizací chovatelů. V letošním roce jsme měli kromě jiného v plánu uspořádat větší
výstavu ovoce, ale počasí na jaře s výskytem pozdních mrazů nás o tuto akci připravilo. Jinak jsme připravili dvě tradiční posezení s hudbou na naší zahrádce a v prosinci
uspořádáme Mikulášské setkání s tombolou a hudbou v hostinci U Labutě. Aktuálně
nabízíme také sklepní prostory o ploše asi 130 m2 vhodné k zimnímu uskladnění ovoce a zeleniny. Vlastní prostor se dá podle potřeby rozdělit.
Z větších údržbových prací na naší budově plánujeme v letošním roce opravu fasády na severní straně, jedná se asi o 250 m2 plochy. Zde je třeba uvést, že každá oprava vzhledem ke stáří a velikosti budovy je velice náročná a nákladná.
Pokud se týká bezprostředního okolí Beraníku, pak věříme, že se vedení našeho
městyse podaří vyjednat povolení ke správné údržbě aleje, aby nebyla i naše budova
ohrožována padajícími větvemi. Naposled došlo k ulomení dvou stromů 7. července 2017. Blízkost vzrostlých stromů nám také zapříčiňuje zanášení okapních žlabů a
svodů listím. Zde se nám osvědčila dobrá spolupráce se Sborem dobrovolných hasičů
Lysice, za což jim děkujeme.
V současné době máme 85 členů, na předsednických funkcích pracovali pan František Sotorník (první předseda), pak Ing. Jiří Krčál a Vlastimil Kratochvíl. Někteří naši
členové působili také ve vyšších orgánech zahrádkářského svazu.
Ing. Jaromír Vaněk, CSc.,
člen výboru ZO ČZS Lysice

Nabídka pronájmu
Základní organizace ČZS Lysice nabízí k pronájmu sklepní prostory
o ploše asi 130 m2 vhodné k zimnímu uskladnění ovoce a zeleniny. Vlastní
prostor se dá podle potřeby rozdělit. Nabízené prostory jsou dostupné výtahem. Bližší informace pro zájemce na tel. č. 607 579 811.

7-9/2017
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Informace z úřadu městyse

termíny svozu domovního odpadu: ST 4. 10., 18. 10., 1. 11., 15. 11., 29. 11.,
13. 12., 27. 12.
další úřední dny JUDr. Vlasty Němcové na úřadu městyse Lysice budou:
18.10., 15.11., 13.12.
všechny zprávy hlášené v místním rozhlase najdete na webových stránkách
městyse www.lysice.cz , na titulní straně vlevo v rubrice „hlášení rozhlasu“



Hasičské slavnosti 2017

Milí spoluobčané,
rád bych Vás informoval o tom, jak jsme s naším AUSTRO-DAIMLER vozem, členy sboru a radou městyse reprezentovali na jedinečné akci, konané jedenkrát za tři roky v
termínu od 9. do 10. června 2017 v Litoměřicích. Jedná se o setkání hasičů Čech, Moravy,
Slovenska, Maďarska, Polska a Rakouska na hasičských slavnostech. Akce jsme se účastnili
již po páté. Naše příprava probíhala po celé tři roky vzhledem k náročnému materiálnímu
i finančnímu zajištění. Velké poděkování patří radě městyse, právě díky její podpoře jsme
se mohli této akce důstojně zúčastnit, a reprezentovat tak i naši obec.
Na akci v průběhu dvou dnů přišlo téměř 27tisíc návštěvníků, 250 hasičských sborů
a vystaveno bylo přes 300 kusů techniky. Na slavnostním nástupu defilovalo 300 sborů a
návštěvníci mohli vidět 121 historických praporů.
Slavnosti se osobně zúčastnili i ministr vnitra Milan Chovanec, kardinál Dominik
Duka, generální ředitel HZS Drahoslav Ryba, starosta SH ČMS Karel Richter, hejtman
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, starosta města Litoměřice Ladislav Chlupáč a další
významní hosté.
V letošním roce se jednalo o sedmé celorepublikové setkání hasičstva spojené s výstavou hasičské techniky. První proběhlo již v roce 1998. Je to největší setkání tohoto druhu
u nás.
Hasičské sbory přivezly na litoměřické výstaviště historické zápřahové a parní stříkačky, nechyběly ani historické automobily. Nejstarší prezentovaná celodřevěná stříkačka byla
z roku 1807, jejím vlastníkem je sbor dobrovolných hasičů z Drahenic, a nejstarším automobilem bylo vozidlo z roku 1915 od výrobce Praga z majetku HZS Jihočeského kraje
se sídlem v Českých Budějovicích. Většina techniky se aktivně prezentovala v rámci celodenních ukázek. Velký úspěch zaznamenaly jednotlivé ukázky sborů dobrovolných hasičů.
Náš sbor se měl prezentovat ve dvou ukázkách během dvou dnů. Bohužel první ukázku
jsme museli vynechat. Byli jsme totiž požádáni o doprovod generála Nejedlého na jeho exkurzi po výstavišti. Tím došlo k časové prodlevě a na naše vystoupení již nezbyl čas. Druhý
den jsme však ukázku zrealizovali celou. Po prezentaci nás mile překvapil svojí návštěvou
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pan Ing. Hrček(83 let), syn továrníka Hrčka, který v roce 1937 přestavěl daimlera na hasičský automobil. Pan Hrček s dojetím okomentoval naši ukázku a výkon stroje. Bylo nám
proto ctí odvézt ho na spanilou jízdu po výstavišti.
Tato akce se těší podpoře Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, které Hasičské slavnosti vítá jako jedinečnou příležitost demonstrovat co nejširší veřejnosti hodnoty soudržnosti a pospolitosti předávané z generace na generaci prostřednictvím nejstarší dobrovolné
organizace v naší zemi.
Důležitou věcí pro zdárný průběh oslav a speciálně sobotního slavnostního nástupu
jsou koňská spřežení. Jelikož v okolí Litoměřic není dostatek tažných párů, hasiči si koně
přiváželi z celé republiky s sebou. Letos bylo dovezeno 9 párů, celkem stříkačky při slavnostním průvodu táhlo 17 párů koní.
Součástí slavnosti byla jako vždy webová soutěž o nejlepší www stránky SDH – letos se
jednalo již o 5. ročník. Celkem se přihlásilo 52 sborů, ze kterých bylo vybráno deset webů.
Zástupci těchto nejlepších deseti SDH byli pozváni na Hasičské slavnosti, kde proběhlo
slavnostní vyhlášení výsledků. Vítězem se stal Sbor dobrovolných hasičů Suchý. Výherci
převzali hodnotné ceny z rukou generálního ředitele HZS Drahoslava Ryby a generálního ředitele společnosti MEVA a.s., pana Vladimíra Lapihuska. MEVA věnovala hodnotné
ceny, mimo jiné dýchací přístroj PLUTO Fireman, tzp 3075F, který získal vítěz. Náš sbor se
do webové soutěže nepřihlásil.
V rámci doprovodného programu byla otevřena návštěvníkům stanice profesionálních hasičů v Litoměřicích, která uspořádala Dny otevřených dveří s aktivitami pro
děti i dospělé. Tuto akci navštívilo 8 400 zájemců.
Na výstavišti byl letos novinkou stánek Registru dárců kostní dřeně, který v průběhu
dvou dnů zaregistroval 108 nových dárců, což výrazně překročilo očekávání jak pořadate-
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lů, tak i IKEMu, který zde stánek provozoval. Mezi dárce se zapsal i náš člen, Marek Vala.
Podmínkou dárcovství je věk do 40ti let a to Marek splnil. Za tento čin bychom mu zde
rádi poděkovali.
Nedílnou součástí oslav je také páteční Floriánská mše, celebrovaná v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích. Sbory na ni přinesly 38 praporů a katedrála byla naplněna do posledního místa. I náš sbor zde svůj prapor prezentoval a mše se zúčastnil. Po mši ještě přednesl
krátkou zdravici biskup Jan Baxant, který popřál hasičům mnoho úspěchů do další práce.
Oslavy jsou vždy zakončeny v sobotu večer programem na Lodním náměstí, který je
zaměřen na prezentaci Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru ČR a jeho speciální záchranné techniky, jež je nasazována v boji proti živelním katastrofám. Příchozí
mohli spatřit čerpadlo a mobilní monitor AMBASSADOR o celkovém výkonu 24tisíc litrů
za minutu při tlaku 10 barů. Jeho dostřik byl 120 metrů do dálky a 67 metrů do výšky. Dále
pak Bambi bucket (bambivak) a vrtulník, který se používá na hašení, např. lesních požárů.
Pro večerní program připravili členové osmi dobrovolných sborů z Českolipska návštěvníkům Hasičkou hudební fontánu, což byla světelná show doprovázená hudbou a
vodními efekty z hasičských proudnic. Celá akce byla zakončena ohňostrojem.
I pro nás to byl slavností závěr. V neděli jsme se rozloučili, naložili daimlera a po obědě
se vydali domů.
Všem, kteří se této krásné akce zúčastnili nebo nějak pomohli v její realizaci, bych
chtěl touto cestou poděkovat, neboť tak významně přispěli k reprezentaci naší obce.
Snad i v budoucnosti se nám bude dařit a zmíněné akce se tak budeme moci zúčastňovat.
Na slavnosti reprezentovali:
- Rada městyse: Mgr. Pavel Dvořáček, Mgr. Radek Kratochvil, Zdeněk Fojt, Jaroslav
Čechman, Jindřich Šrámek
- Zdeněk Franc - harmonika, trubka
- Miroslav Pernica, Vladimír Pivoňka - foto, Jiří Foret –video, František Řezník fajfka, Marek Vala – řidič, dárce kostní dřeně, Jaroslav Chloupek – pionýr “Pařez“,
Zdeněk Mazal – starosta sboru, Stanislav Foret, Zdeněk Fojt ml., Ladislav Němec
Ladislav Němec, SDH Lysice

Lysičtí účastníci hasičských slavností
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Halasův Kunštát 2017
Spotřebována je už víra naše?

Každým rokem se v měsíci říjnu v Kunštátě setkávají příznivci a milovníci literatury a
zejména poezie. Důvodem je vzpomínka na narození a současně i úmrtí básníka Františka
Halase. Již po devětačtyřicáté se tak bude letos konat Halasův Kunštát, sled několika literárních akcí pořádaných právě na počest básníkova působení v tomto kraji.
V sobotu 21. 10. 2017 v 16 hodin promluví u hrobu Františka Halase na kunštátském
hřbitově Ladislav Zedník, držitel ceny Magnesia Litera v kategorii poezie za rok 2016. Básník je současně paleontologem a geologem, což se promítá i v jeho tvorbě.
V 17 hodin se v Kulturním domě v Kunštátě uskuteční veřejnosti otevřené setkání s finalisty Literární soutěže Františka Halase. Finalisté si budou moci pohovořit s Ladislavem
Zedníkem. Loňskou laureátku soutěže, Emmu Kausc, vlastním jménem Michaelu Kašparovou, si veřejnost bude moci poslechnout při autorském čtení z nové sbírky Cykly.
Hlavní program začne v 19 hodin v kulturním domě. Literární večer věnovaný přátelství F. Halase a J. Zahradníčka má název: Spotřebována je už víra naše? Texty F. Halase,
J. Zahradníčka, J. Š. Baara, K. Bochořáka, S. B. Leacocka, R. Bradforda, R. Fulghuma a z
Genesis přednesou: P. Petr Košulič (Kunštát), P. Michal Polenda (Křetín), f. Ondřej Ruml
(Rovečné), P. Josef Matras (Bystré), Martin Kopecký, farář (Blansko) a Mons. Pavel Konzbul (Brno). Texty vybral Aleš Kubík.
Jste srdečně zváni.
Martina Nejedlá, Spolek přátel umění města Kunštát



Projekt Voda a my
VAS Boskovice

Pod tímto názvem proběhl na základní škole projekt vyhlášený VAS Boskovice, jehož
cílem bylo, aby si žáci uvědomili cenu vody a význam úsporného nakládání s ní.
Do projektu byli zapojeni všichni žáci školy a motivací jim byly velmi zajímavé odměny.
Na 1. stupni měly děti za úkol výtvarně ztvárnit místa, kde doma můžeme šetřit vodou. 2.
stupeň měl za úkol zjistit spotřebu vody v domácnosti a počítat, kde a kolik by se dalo ušetřit.
Nebylo to nic jednoduchého, děti musely spolupracovat s rodiči, aby získaly informace o
spotřebě vody pračky, myčky nebo dalších spotřebičů. S těmito přípravami přišly do školy na
projektový den, ve třídách rozdělených do skupin svoje práce zhodnotily a vytvořily společný
závěr s návrhem, jak nejlépe spořit vodu a co s ušetřenými penězi za vodu podniknout.
Z prezentací těchto skupin byla vybrána ta nejlepší, která reprezentovala třídu před
odbornou porotou sestavenou z vedení školy a zástupců VAS Boskovice. Tato porota pak
měla určit dvě nejlepší třídy na 2. stupni a jednu třídu na 1. stupni. Vzhledem k tomu, že
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zajímavých výstupů zhlédli hodně, vybrali nakonec na 2. stupni třídy 6.A, 7.B a 6.B jako
vítězné, vítězi na 1. stupni se staly třídy 2.A a 5.B. Kromě tříd byli oceněni i jednotlivci (viz
přiložená výsledková listina).
Všechny uvedené třídy získaly odměnu v podobě výletu. Konkrétně žáci 6.A a 7.B jeli
26. června 2017 na celodenní výlet do Třebíče. Sjednaný autobus nás odvezl k třebíčské
divizi VAS, kde se nás ujala paní Bojková a doprovodila nás k bývalé vodárenské věži
Kostelíček na Strážné hoře, nedávno pro veřejnost otevřené a opravené s expozicí vývoje
třebíčského vodárenství. Další zastávkou pak byl heraltický vodovod, který byl zprovozněn
v roce 1938, zadaptován roku 2002, je tak zdařilým technickým dílem, že je v provozu bez
vážnějších problémů dosud a dodává spotřebitelům vodu s úžasnou kvalitou. Obě místa
doplnila paní Bojková průvodním komentářem.
Na závěr jsme si prohlédli krásné historické centrum Třebíče.
Tentýž den cestovali i žáci 6.B a 5.B smluveným autobusem do Boskovic na koupaliště
Červenka, kde si mohli 1,5 hodiny dosyta užít vodních radovánek ve venkovních bazénech, plaveckém bazénu i na tobogánech. Žáci 2.A pro změnu podnikli výlet na Boskovickou přehradu. Zajímavou odměnou pro naše mladší žáky za zapojení se do projektu bylo
také zapůjčení aquazorbingu na školní pouť 1. stupně v úterý 27. června. Všechny odměny
byly zábavnou formou spojeny s vodou.
Děkujeme VAS Boskovice za zajímavý nápad a obohacení naší výuky. Uvedené akce
byly úžasnou odměnou, příjemné zde bylo spojeno s užitečným, jednak se žáci mohli hodně dozvědět a na druhé straně je pak voda dokázala i zabavit. Zkrátka: voda je nad zlato,
což si jistě uvědomili i autoři tohoto dopisu:
Milá vodo, dnes jsme měli projekt Voda a my a teprve dnes jsme poznali, jak jsi důležitá. Bez Tebe bychom nepřežili ani jeden týden. V Tobě vznikl první život, přesto si Tě
mnozí neváží. Kdyby si všichni uvědomovali Tvůj význam, tak by si určitě rozmysleli, jestli
s Tebou budou plýtvat. Doufáme, že se dnes všichni poučí a uvědomí si Tvoji důležitost a
alespoň za nás Ti můžeme slíbit, že my Tebou rozhodně plýtvat nebudeme.
Držíme Ti pěsti a s pozdravem třída 7.B.
Simona Kyánková, tř. učitelka 8.B (vloni 7.B)

Vyhodnocení projektu Voda a my:
(údaje odpovídají loňskému školnímu roku)
Soutěž jednotlivců:
1. stupeň
Kategorie 1. - 3. ročník
1. místo Terezie Čumová – 3.B
2. místo Petr Just – 2.A
3. místo Veronika Horňanská – 1.A

Kategorie 4. – 5. ročník
1. místo Michal Jašek – 4.B
2. místo Svatopluk Libosvár – 5.A
3. místo Vladimír Tůma – 4.A

2. stupeň
1. místo Vojtěch Nekouš – 6.C
2. místo Jiří Kotolan – 7.C
3. místo Martina Štěpánková – 8.A
Všichni vyhodnocení žáci obdrželi věcnou odměnu.
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Soutěž tříd:
1. stupeň
Kategorie 1. - 3. ročník
1. místo – třída 2.A
Čestné uznání třída 1.A

Kategorie 4. – 5. ročník
1. místo – třída 5.B

Třída 2.A získala výlet na Boskovickou přehradu, třída 5.B jela na koupaliště Červenka v Boskovicích a třída 1.A obdržela věcnou odměnu pro každého žáka.
2. stupeň
1. místo – třída 7.B
2. místo – třída 6.A
3. místo – třída 6.B
Třídy 7.B a 6.A získaly jednodenní výlet do Třebíče, třída 6.B jela na koupaliště Červenka v Boskovicích.

Fotografie, která byla dodána pouze ve wordu, prosím o dodání
jako jpg
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ŠTÍPANÉ PALIVOVÉ DŘEVO
BOPAL DŘEVOVÝROBA s.r.o.
Štípaná polena volně sypaná
Palivové dřevo měkké štípané
Délka polen 33-50 cm
Délka polen 25 cm

800,- / 1 PRMS
850,- / 1 PRMS

Palivové dřevo tvrdé štípané
Délka polen 33-50 cm 1 050 ,- / 1 PRMS
Délka polen 25 cm
1 100 ,- / 1 PRMS
*Ceny včetně DPH

Tasovice u Lysic
WWW.BOPAL.CZ

Objednávky
po-pá 7:00-15:00 tel. 602 725 590 , e-mail bopal@bopal.cz
Dřevo si můžete osobně vyzvednout na provozovně
v Tasovicích u Lysic (679 75) po-pá 7:00-13:00

Přijímáme pracovníky dřevovýroby

Lysický zpravodaj. Za obsahovou správnost materiálů zveřejněných v Lysickém zpravodaji ručí autoři. Příspěvky
přijímá Eva Hošková v kanceláři matriky (mobil.tel: 724189208, 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 7,8,9/2017
vychází v Lysicích v září 2017. 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.
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