

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
léto a dovolená jsou za námi, pomalu přichází podzim a Vám se do rukou dostává další vydání Lysického zpravodaje. Tentokrát bude poněkud neobvyklé, neboť čtyři
roky volebního období utekly jako voda a já se pokusím v krátkosti zrekapitulovat, co
se nám za uplynulé volební období podařilo a co naopak nikoli.
Pokud nahlédnete do zpravodaje z konce roku 2014, vydaného po posledních komunálních volbách (je stále k dispozici na webu městyse), je v něm článek, ve kterém
zmiňuji svoje priority začínajícího volebního období. Jednalo se v prvé řadě o rekonstrukci radnice, úpravu Horního náměstí, opravu a navýšení objemu přečerpávací jímky v ulici Štěchovská, přípravu rekonstrukce sokolovny, vybudování inženýrských sítí
pro nové stavební pozemky na Horkách a v neposlední řadě i o zásadnější údržbu
zeleně, a to zejména starých stromů v oboře.
Když dnes po čtyřech letech tyto řádky opět čtu, abych složil účty ze svých slibů
Vám, voličům, musím s potěšením konstatovat, že téměř všechny povolební sliby
se podařilo splnit. Radnice je kompletně opravena, Horní náměstí rovněž, objem
akumulační jímky v ulici Štěchovská byl navýšen. Inženýrské sítě na Horkách jsou
před dokončením a postupně zde prodáváme jednotlivým zájemcům stavební pozemky. Proběhlo i ořezání starých stromů v oboře. Bohužel komplexní obnova alejí
spočívající v kácení některých stromů byla krajským úřadem zamítnuta. Zpracovaný
je i projekt na rekonstrukci sokolovny, ale pro její realizaci nám bohužel nezbývá
než čekat na vhodný dotační titul, neboť pouze z vlastních zdrojů nikdy sokolovnu
opravit nezvládneme.
Mimo tyto akce plánované na počátku volebního období se podařilo i mnoho jiného: vybudování asfaltobetonové plochy na kluzišti, aby bylo možno plochu využívat i
v létě, nové dětské hřiště u sokolovny, propojení cyklostezky z Drnovic až na Oulehlu,
zajištění kompostérů zdarma do každé domácnosti, vybudování multifunkčního hřiště
s umělou trávou za sokolovnou, celková rekonstrukce technologie úpravny vody na
koupališti, vč. nového vrtu pro napouštění bazénu, bez kterého bychom v letošním
suchém létě bazény vůbec nenapustili, a koupaliště tak neotevřeli, nový povrch komu7-9/2018
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nikací v části ulice Zákostelí a
v neposlední řadě i nové autobusové zastávky na Oulehle. V
plném proudu je i stavba nové
hasičské zbrojnice.
A to už se pomalu dostávám k aktuálním projektům,
které ještě letos zvládneme
zrealizovat. V prvé řadě jsou
to nové autobusové zastávky v
ulici Brněnská. O tomto projektu jsem Vás informoval již
v minulém vydání zpravodaje.
Výběrové řízení na zhotovitele
vyhrála firma ZEMAKO s. r. o.,
z Moravan s nabídkovou cenou
3.068.422,- Kč bez DPH a stavba, která byla zahájena v srpnu,
potrvá do konce října. Žádost
o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury byla bohužel zamítnuta a zastávky, na
které občané Horek netrpělivě
čekají, tak vybudujeme z vlastních zdrojů.
Na konci června proběhlo
výběrové řízení na zhotovitele
plynovodu pro nové stavební pozemky na Horkách. Byly
osloveny 4 firmy a vítězem
výběrového řízení se stala společnost MERTASTAV s. r. o., z
Předklášteří s nabídkovou cenou 928.305,- Kč bez DPH. Plynovod bude hotov nejpozději
do poloviny října a poté společnost E.ON položí elektrické
vedení. V termínu byla dokončena i rekonstrukce vodojemu
v oboře spočívající především v
opravě akumulační jímky, která
byla v havarijním stavu, a vodojem již zase slouží svému účelu
a zásobuje obec pitnou vodou.
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Základy budovy hasičské zbrojnice

Budoucí chodníky a autobusové
zastávky na Brněnské ul.

Lysický zpravodaj

Projekční kancelář dokončuje dokumentaci na
opravy chodníků na náměstí Osvobození, v ulicích Brněnská a Žerůtská
a následně bude zažádáno
o vydání stavebního povolení. Vzhledem ke lhůtám
pro stavební řízení a také
k vytíženosti stavebních firem se bohužel již letos tyto
chodníky opravit nepodaří.
Akce však bude jednou z
priorit příštího období.
Jak můžete vidět, práce
pro obec nikdy nekončí.
Jedna akce skončí a další
začíná. Přeji Vám, vážení
spoluobčané, krásný podzim a šťastnou ruku v nadcházejících volbách.
Mgr. Pavel Dvořáček,
starosta

Na Horkách nyní probíhá pokládka
plynovodního potrubí

A budování nových přípojek

Vodojem v oboře po celkové rekonstrukci



Stavební pozemky na Horkách

V minulém vydání Lysického zpravodaje jsem Vás informoval, že byl zahájen prodej stavebních pozemků na Horkách. Do dnešního dne již bylo ze 44 zájemců o stavební pozemek
osloveno 30 žadatelů. Svou žádost potvrdilo pouze 14 z nich. Z 22 stavebních míst tak zůstává ještě 8 pozemků stále k dispozici. Městys bude postupně vyzývat další z evidovaných
zájemců a s těmi, kteří zájem potvrdí, budou po splnění všech zákonem daných náležitostí
uzavírány kupní smlouvy.
Mgr. Pavel Dvořáček, starosta

7-9/2018

3



Veselá harmonika



Výpisy z jednání rady městyse

V sobotu 28. července se uskutečnilo ve farním
dvoře v Lysicích již 11. setkání harmonikářů Veselá
harmonika. Své umění předvedlo 26 účinkujících z
Lysic a širokého okolí, kteří za svá vystoupení byli
odměněni potleskem asi 250 přítomných diváků. V
rámci setkání připravili pořadatelé, členové Hospodářské a vzdělávací besídky Lysice, výstavku fotografií z minulých ročníků a ve spolupráci s hasiči
také bohaté občerstvení. Nezbývá než konstatovat,
že se akce vydařila a těšit se
na setkání příští rok opět poslední červencovou sobotu.

Rada č. 164 – 27. 6. 2018

-

rada vzala na vědomí protokol o posouzení a hodnocení nabídek podaných na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Lysice - ulice Horky a Doubek - inženýrské sítě pro výstavbu RD, SO 500 - STL plynovod“ a rozhodla v souladu s
doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek této veřejné zakázky uzavřít
smlouvu o dílo na realizaci předmětné veřejné zakázky s účastníkem zadávacího řízení,
který se umístil na prvním místě, tj. se společností MERTASTAV s. r. o., Předkláštěří,
vzala na vědomí potvrzení žádosti o nákup pozemku městyse od J. Horáka,
schválila podpis smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu městyse dle předloženého materiálu v souladu se schváleným rozpočtem,
schválila udělení mimořádné odměny ředitelce MŠ dle předloženého návrhu,
vzala na vědomí žádost o koupi stavebního pozemku od I. Motyčkové,
schválila podpis Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci: „Lysice, optimalizace tlakového pásma ATS Štěchovská“,
schválila znění nového domovního řádu pro obecní byty dle předloženého návrhu,
vzala na vědomí žádost P. Dolníčka o odkoupení pozemku ve vlastnictví městyse a
postoupila zastupitelstvu k projednání,
vzala na vědomí nepotvrzení žádosti o nákup stavebního pozemku od manželů Kazdových a pana T. Bárty,
schválila záměr prodeje stavebního pozemku D. Justové a J. Špůrovi,
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-

schválila záměr prodeje stavebního pozemku manželům Kratochvílovým,
schválila záměr prodeje stavebního pozemku J. Horákovi.
žádosti postoupila zastupitelstvu ke schválení. Stavební pozemky budou zájemcům
prodány za podmínky splnění závazných pravidel pro prodej stavebních pozemků
městyse Lysic schválených zastupitelstvem,
vzala na vědomí žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse pro spolek Žijeme hrou
dle předloženého materiálu a postoupila zastupitelstvu.

Rada č. 165 – 4. 7. 2018
-

rada schválila smlouvu o nájmu části pozemku p.č. 224/3 KÚ Lysice o výměře 110 m2
od České pošty s.p. na realizaci stavby hasičské zbrojnice,
vzala na vědomí nepotvrzení zájmu o koupi stavebního pozemku městyse od p. Jurného,
schválila podpis smlouvy na autorský dozor na výstavbu hasičské zbrojnice od firmy
Ing. Ilona Janíková s.r.o. dle předložené nabídky.

Rada č. 166 – 11. 7. 2018
-

-

rada schválila podpis smlouvy na provádění dozoru na akci: “Autobusové zastávky
ulice Brněnská“ s firmou Ing. Svatoslav Černošek,
schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou
E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice pro stavbu „Lysice, kab. sm. NN garáž Kolář, u ZŠ“ dle předloženého návrhu smlouvy. Služebnost se zřizuje za jednorázovou
úplatu ve výši 1.000,- Kč bez DPH,
vzala na vědomí žádost o přijetí do pracovního poměru na místo údržbáře od p.
Ladislava Němce a postoupila zastupitelstvu,
schválila podpis smlouvy o poskytování služeb komunikační platformy mobilní
rozhlas s firmou NEOGENIA s.r.o. dle předloženého návrhu,
vzala na vědomí nepotvrzení žádosti o nákup stavebního obecního pozemku od
M. Dokonalové.

Rada č. 167 – 25. 7. 2018
-

-

rada schválila podpis smlouvy na technický dozor investora na akci: “Lysice – Horky, Doubek IS pro výstavbu RD – plynovod“ s firmou BESTA-ING. BRÁZDA s.r.o.,
rada vzala na vědomí nepotvrzení žádosti o koupi stavebního pozemku městyse na
Horkách od J. Sedláčka, J. Peřiny, V. Daňka, M. Kubové,
vzala na vědomí potvrzení žádosti o stavební pozemek městyse na Horkách od manželů Trávníčkových,
vzala na vědomí potvrzení žádosti o stavební pozemek městyse na Horkách od
T. Tlamky,
vzala na vědomí potvrzení žádosti o stavební pozemek městyse na Horkách od E. Pernicové. Všechny žádosti o koupi stavebního pozemku od městyse postoupila zastupitelstvu ke schválení,
vzala na vědomí žádost J. Seppové, o zařazení zahrady p.č. 2899/4 do nového územního
plánu jako pozemek určený k zástavbě RD a přidala žádost k dalším požadavkům.
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Rada č. 168 – 25. 7. 2018
-

-

-

-

rada vzala na vědomí záměr společnosti ZEAS Lysice a. s., na výstavbu haly pro výkrm
kuřat o kapacitě 30 tisíc ks na pozemcích parc. č. st. 930 a 931 a parc. č. 6381 a 6382 v
k. ú. Lysice s tím, že před výstavbou proběhne demolice stávajících objektů výkrmové
haly a skladu na parc. č. st. 930 a 931. Rada nemá k tomuto záměru připomínky,
vzala na vědomí nepotvrzení žádosti o stavební pozemek na Horkách od R. Entlerové
a od A. Šuteříkové,
vzala na vědomí žádost o stavební pozemek na Horkách od Z. Koupého, dále od M. Němečka a od manželů Šulcových. Žádosti schválila za podmínek splnění závazných pravidel pro prodej stavebních pozemků městyse a doporučila zastupitelstvu ke schválení,
schválila příkazní smlouvu o poskytování odborných služeb, výkon koordinátora
BOZP na stavbě „Hasičská zbrojnice Lysice“ s panem M. Švancarou, Kunštát. Cena
sjednána smluvně na 3.500,- Kč měsíčně,
povolila vybudování nájezdu u domu Brněnská 59, od hlavního chodníku ke garáži na
náklady žadatele,
vzala na vědomí žádost o obecní byt od pana V. Mynaříka,

Rada č. 169 - 22. 8. 2018
-

-

-

-

rada projednala zprávu o stavu požární ochrany v obci,
projednala žádost o pronájem pozemku na kluzišti od L. Němce a schválila pronájem
části pozemku parc. č. 780/1 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 25 m2 v obci a k.ú. Lysice panu Němcovi na dobu neurčitou za nájemné ve výši
1.250,- Kč/rok bez DPH dle předloženého návrhu smlouvy,
schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou
E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice pro stavbu „Lysice, Doubek, kab. smyčka NN
Crhák“ dle předloženého návrhu smlouvy. Služebnost se zřizuje za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč bez DPH,
vzala na vědomí potvrzení žádosti o stavební pozemek od manželů Meidlových,
vzala na vědomí petici od občanů obecních bytovek na ulici Halasové s problémem umístění popelnic. Rada rozhodla o dočasném umístění na parkovišti pod schody do obory.
Dále bude řešeno vybudováním místa pro popelnice pod borovicemi blíže k ulici Halasova,
vzala na vědomí nepotvrzení žádosti o stavební pozemek od M. Výduchové a dále od
M. Svobody,
vzala na vědomí žádost o byt od L.Zelenkové,
uložila starostovi objednat kamerovou zkoušku na zjištění stavu kanalizace na ulici Boskovické.

Rada č. 170 – 29. 8. 2018
-

-

rada projednala zprávu o stavu požární ochrany v obci,
uložila starostovi projednat s vedením VAS Boskovice možnost rozdílných sazeb na m3
vody dle průměrné spotřeby na občana tak, aby při „plýtvání“ s vodou byla občanům
účtována vyšší sazba,
vzala na vědomí potvrzení žádosti o stavební pozemek na Horkách od J. Kešnerové.
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Výpisy z jednání zastupitelstva

Zastupitelstvo č. 30 – 18. 7. 2018
-

zastupitelstvo schválilo prodej pozemku – zahrada o výměře 786 m² v Lysicích pro
výstavbu rodinného domu D. Justové a J. Špůrovi za cenu 1.021.800,- Kč včetně DPH,
schválilo prodej pozemku – zahrada o výměře 841 m² v Lysicích pro výstavbu rodinného domu O. Kratochvílovi a L. Kratochvílové za cenu 1.093.300,- Kč včetně DPH,
schválilo prodej pozemku – zahrada o výměře 841 m² v Lysicích pro výstavbu rodinného domu J. Horákovi za cenu 1.093.300,- Kč včetně DPH,
schválilo prodej pozemku – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 329 m² v Lysicích P.
-Dolníčkovi za cenu 32.900,- Kč,
schválilo koupi pozemku – trvalý travní porost o výměře 95 m² v Lysicích od P. Dolníčka za cenu 9.500,- Kč,
odsouhlasilo vznik pracovněprávního vztahu mezi městysem a p. Ladislavem Němcem (členem zastupitelstva), jehož předmětem bude výkon práce pracovníka údržby,
schválilo poskytnutí dotace ve výši 65.000,- Kč spolku Žijeme hrou z.s., Kunštát, na
rekonstrukci trávníků fotbalového hřiště na Oulehle,
vzalo na vědomí zprávu o vybírání místních poplatků za psy a svoz domovního odpadu dle předloženého materiálu.

Zastupitelstvo č. 31 – 27. 8. 2018
-

-

zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu ředitele Mgr. Zdeňka Burýška o připravenosti
Základní školy Edvarda Beneše Lysice na školní rok 2018/2019,
vzalo na vědomí zprávu ředitelky Mgr. Moniky Sklářové o připravenosti MŠ Lysice
na školní rok 2018/2019,
schválilo zprávu starosty o činnosti rady a dění v městysi dle předloženého materiálu,
schválilo hospodaření městyse 5-7/2018 dle předloženého materiálu,
schválilo rozpočtové opatření č. 4/2018 dle předloženého materiálu,
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. 2018 dle předloženého materiálu,
změnilo bod č. 7 závazných pravidel pro prodej stavebních pozemků městyse Lysic
tak, že tento bod nově zní: Rodinný dům bude mít šikmou střechu. Připouští se i
střecha pultová oboustranná. Doporučený minimální sklon je 20˚,
schválilo prodej pozemku – zahrada o výměře 845 m2 v Lysicích pro výstavbu rodinného domu Z. Trávníčkové a T. Trávníčkovi za cenu 1.098.500,- Kč,
schválilo prodej pozemku – zahrada o výměře 841 m2 v Lysicích pro výstavbu rodinného domu T. Tlamkovi za cenu 1.093.300,
schválilo prodej pozemku – zahrada o výměře 841 m2 v Lysicích pro výstavbu rodinného domu paní Evě Pernicové za cenu 1.093.300,- Kč,
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-

schválilo prodej pozemku - zahrada o výměře 787 m2 v Lysicích pro výstavbu rodinného domu Z. Koupému za cenu 1.023.100,- Kč,
schválilo prodej pozemku – zahrada o výměře 845 m2 v Lysicích pro výstavbu rodinného domu M. Němečkovi za cenu 1.098.500,- Kč,
schválilo prodej pozemku – zahrada o výměře 828 m2 v Lysicích pro výstavbu rodinného domu I. Šulcové a B. Šulcovi za cenu 1.076.400,- Kč,
odsouhlasilo vznik pracovněprávního vztahu mezi městysem a panem Jaroslavem
Čechmanem (členem zastupitelstva), jehož předmětem bude výkon práce pracovníka
údržby na částečný úvazek,
vzalo na vědomí rozhodnutí Ministerstva kultury ČR, kterým prohlašuje část souboru
Historická krajina při zámeckém areálu v Lysicích za kulturní památku. Městys nesouhlasí s textem rozhodnutí, ale nebude proti tomuto rozhodnutí podávat odvolání.



OZNÁMENÍ

O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
DO ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE LYSICE
1. Hlasování ve volbách do zastupitelstva městyse se uskuteční v Lysicích
pátek
5.10.2018 od 14 hodin do 22 hodin
sobota 6.10.2018 od 8 hodin do 14 hodin,
2. Místem, kde se voliči mohou seznámit se zněním zákona č.491/2001 Sb.
a s podmínkami hlasování je Úřad městyse Lysice - kancelář matriky.
3. Místem konání voleb v okrsku č.1
je místnost pro hlasování: zasedací místnost Úřadu městyse Lysice v
přízemí radnice pro oprávněné občany (voliče) s adresou místa trvalého pobytu v Lysicích.
4. Oprávněnému občanovi zapsanému ve stálém seznamu voličů bude
umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem).
5. Hlasovací lístky obdrží občané nejpozději 3 dny před zahájením voleb,
popř. si je mohou vyzvednout ve dny voleb ve volební místnosti.
Eva Hošková, zapisovatelka
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Městys Lysice srdečně zve občany

na tradiční Setkání seniorů
které se uskuteční v pátek
9. listopadu 2018 od 17 hodin
v sále hotelu Lidový dům v Lysicích.



Školní rok 2018/2019
v Základní škole Lysice

Základní údaje:
Základní školu Lysice navštěvovalo ve školním roce 2017/18 celkem 486 žáků v 23
třídách. Na I. stupni 238 žáků v 10 třídách, na II. stupni 248 žáků v 11 třídách. Místních
žáků je 172, přespolních 314, a to z 37 obcí. Největší počet žáků dojíždí z Drnovic - 58
žáků, z Voděrad 34 žáků, z Černovic 29 žáků, z Bedřichova 22 žáků.
Škola provozuje čtyři oddělení školní družiny, kterou navštěvovalo v pravidelné docházce 120 zapsaných žáků I. stupně, a školní klub, při němž pracovalo 25 kroužků a
navštěvovalo je 349 dětí. Součástí školy je i školní jídelna, ve které se stravovalo 415 žáků
a 52 zaměstnanců školy. Celkem se tedy vařilo denně 467 obědů.
Obec a škola:
Zřizovatelem školy je městys Lysice. Spolupráce mezi vedením školy a představiteli
obecního úřadu 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 městys se finančně podílí nejen na spotřebě energií, ale i na
vybavení školy po materiální stránce. Zároveň je třeba ocenit i skutečnost, že městys se
podílí na dofinancování projektů, které škola získá z peněz EU. V každém projektu je tzv.
spoluúčast, kterou je třeba uhradit a na kterou by škola neměla potřebné prostředky. V
7-9/2018
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současné době je škola zapojena do projektu Šablony 1, asi za 2 miliony korun. Od ledna
2019 bude škola zapojena do projektu Šablony 2, rovněž v hodnotě asi 2 miliony. Dále
byl škole schválen projekt „Infrastruktura ZŠ Lysice“, v celkové dotaci 10 milionů, který
by měl být realizován v roce 2019 (půjde o modernizaci počítačových učeben, učebny
jazyků a bezbariérový přístup ve škole).
Zájmová činnost dětí:
Již sedmnáct let provozujeme při škole tzv. „Školní klub“, který
se prezentuje formou pravidelné zájmové činnosti žáků. Žáci měli
možnost vybrat si letos z 25 kroužků, ve kterých bylo zapojeno 349
(loni 425) žáků. Zapsaných žáků bylo 156 (loni 227, někteří žáci
si vyberou více než jeden kroužek, tedy zapojených je jich 349).
V letošním roce došlo k výraznému poklesu zájmu žáků o práci v kroužcích, přičemž
široká nabídka kroužků se nezměnila. Domnívám se, že zájem žáků by mohl být výrazně
vyšší, a chtěl bych tímto apelovat i na rodiče, veďte žáky ke smysluplné zájmové činnosti,
nepodporujte je v pohodlnosti a lenosti. Zřejmě zde však hraje roli i dojíždění. Je přirozené, že někteří dojíždějící žáci se nechtějí po vyučování zdržovat ve škole a raději jedou
nejbližším spojem domů. Jednou z příčin úbytku bude i fakt, že děti si hledají doma
náplň především v oblasti informačních technologií (počítače, tablety, mobily, televize
apod.). Jsem přesvědčen, že smysluplnou zájmovou činnost dětí v rámci kroužků nemůže domácí zábava na počítačích nikdy nahradit. Smysluplná zájmová činnost je i jedinou
efektivní prevencí proti všem negativním jevům současnosti. Proto také je naše nabídka
zájmové činnosti žáků výrazně nadstandardní a troufám si tvrdit, že škola s podobnou
nabídkou se v širokém okolí nevyskytuje. Zároveň bych chtěl poděkovat těm učitelům,
kteří jsou ochotni kroužky vést. Není jich málo. Je pravdou, že zdejší rodiče berou širokou nabídku kroužků již jako samozřejmost, cizí rodiče, kteří přichází s dětmi k nám do
školy odjinud, jsou velmi mile překvapeni a dokáží to náležitě ocenit.
Přijímací řízení na střední školy a testování žáků 9. ročníku z matematiky, organizované ČŠI:
Netajím se tím, že jsem zastáncem jednotných přijímacích zkoušek, kde by navíc byla
stanovena dolní hranice pro přijetí žáka na střední školu. Přijímací zkoušky mohou výrazně
pomoci i nám učitelům na základních školách. Zvyšuje 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 jsou pro ně 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 nejde jen o to
zjistit znalosti a dovednosti 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 rodinách, či na internetu a v televizi. Naši žáci
si zpravidla vedou u přijímacích zkoušek velmi dobře a to jak v matematice, tak i v českém
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jazyce. Že jsou naši žáci dobře připraveni, mohu doložit konkrétním příkladem. V listopadu
2017 uskutečnila ČŠI výběrové zjišťování výsledků žáků 9. ročníku v matematice v celé ČR.
Do testování byli vybráni i žáci našeho 9. ročníku. Celkem se testování zúčastnilo asi 5000
žáků z celé ČR. Výsledky žáků naší školy byly nadprůměrné. Test byl rozdělen na dvě části,
první část pro všechny žáky, druhá pro ty, co zvládli první část testu na určité požadované
úrovni. Tedy do druhé části testu postoupilo našich 64% žáků, zatímco průměr všech škol byl
jen 48%. Rozdíl 16% bodů je už hodně výrazný rozdíl. A i když do druhé části testu se dostala
podstatně větší část našich žáků, než byl průměr ostatních škol, tak i přesto byla jejich úspěšnost ve druhé části 75% oproti průměrným 71%, tedy o 4% vyšší. Z toho, co jsem popsal, je
zřejmé, že naši žáci mají výrazně lepší znalosti a dovednosti, než je průměr vybraných testovaných škol. Jistě je třeba vyzvednout práci samotných žáků, ale především i jejich učitelů,
kteří mají na výsledcích výrazný podíl.
Zápis do 1. ročníku:
K zápisu do 1. ročníku se dostavilo v letošním roce 43 dětí (v předchozích letech to
bylo 60, 45, 52, 65, 48, 51, 48, 40, 32, 47, 52, 45, 32, 43, 40, 36, 46, 59) narozených v roce
2011- 2012. Rodiče 9 (12, 7, 9, 8, 10, 4) 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 tedy nastoupí 34 (48, 38, 45, 56, 40,
41, 44, 36, 26, 42, 49, 38) dětí. To je nejméně, za posledních 10 let. Dvě třídy po 17 žácích
tedy budou méně početné, než je u nás ve škole běžné.
Se začátkem školního roku bych chtěl popřát všem zainteresovaným, tedy učitelům,
žákům i jejich rodičům úspěšný školní rok, učitelům pevné nervy a potřebnou dávku
trpělivosti a pochopení, žákům pěkné známky a dobré zkušenosti se školou, rodičům
pak radost z dosažených výsledků svých dětí a z toho, co se jejich děti naučily nového.
Mgr. Zdeněk Burýšek, ředitel ZŠ Lysice



Školní rok 2018/2019
v Mateřské škole Lysice
Mateřská škola Lysice je připravena na zahájení školního roku. K 1. 9. 2018 je naplněna
kapacita školy na 92 dětí, které jsou rozděleny do čtyř věkově smíšených tříd. V každé třídě
jsou umístěny děti od 2,5 roku do šesti až sedmi let, se kterými pracují vždy dvě kvalifikované paní učitelky. Výraznou pomocí je také školní asistentka, jejíž plat je hrazený z
dotačního programu OP VVV.
Mateřská škola prošla v minulých letech celkovou rekonstrukcí, proto byly během
prázdnin pouze vymalovány dvě třídy, provedena běžná údržba a drobné opravy. Třídy
jsou uklizeny, vyzdobeny, paní učitelky jsou připraveny přivítat s úsměvem všechny děti.
Letos nám do prvních tříd odešlo 22 nejstarších dětí, a proto očekáváme nástup 22 nových
kamarádů. V tomto roce budeme připravovat na vstup do základní školy 42 předškoláků.
V mateřské škole vzděláváme děti podle vlastního ŠVP. Zaměřujeme se v něm na vy7-9/2018
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tváření vztahu dětí k životnímu prostředí, učíme je se k němu chovat šetrně, nepoškozovat
jej, respektovat okolní život ve všech jeho formách. Pěstujeme u dětí lásku k místu, kde
žijí, i k lidem kolem sebe. Snažíme se s dětmi pobývat co nejvíce času venku, v přírodě, na
zahradě, učíme je si v tomto krásném prostředí hrát, pracovat a čerpat poznatky o světě
kolem sebe.
Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu, k radosti z pohybu a ke zdravému stravování. Neméně důležitá je také příprava dětí na vstup do základní školy.
Našim cílem je podpořit individualizované vzdělávání se zaměřením na potřeby a specifika jednotlivých dětí. Vytváříme vzdělávací nabídku pro děti od 2,5 – 7 let s cílem podporovat jejich maximální rozvoj v souladu s jejich možnostmi, se zohledněním zájmů, nadání, umožňujeme vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Během celého
školního roku s dětmi pracují logopedické asistentky pod vedením logopedky, předcházejí
tak logopedickým vadám u dětí.
Pro školní rok 2017 – 18 opět připravujeme dětem co nejpestřejší program. Vzdělávání
dětí během roku bude probíhat v tematických blocích, jejichž součástí bude návštěva divadel, prožívání adventu, Velikonoc, Dne dětí, výlety, návštěvy planetária, návštěvy zámku,
knihovny, základní školy, družiny, tělocvičny ZŠ, návštěva hasičů, karneval v MŠ, dílničky
s rodiči, akce na školní zahradě, besídka ke Dni rodiny, Zahradní slavnost a mnoho dalších
radovánek.
Rodiče mohou své děti zapojit do různých placených kroužků, např. Flétnička, Angličtina ZUZU, předplavecký výcvik, lyžařská školička.
Naší snahou je, aby se děti v naší mateřské škole cítily dobře a bezpečně, aby zde prožily co nejvíce radostných chvil a položily základ budoucímu vzdělávání v základní škole.
Vítáme spolupráci s rodiči, umožňujeme jim pobývat ve třídách se svými dětmi nejen v
období adaptace na začátku školního roku, ale kdykoliv v průběhu školního roku. Rodiče se mohou po dohodě s paními učitelkami účastnit dopoledních
vzdělávacích aktivit se svými dětmi a poznat blíže prostředí mateřské školy, způsoby vzdělávání dětí a současně si vyzkoušet s dětmi
řadu zajímavých činností.
Další informace o naší mateřské škole najdete na
www.ms-lysice.cz
Mgr. Monika Sklářová, ředitelka školy



Lysice jako nové – tip na výlet

Přijeďte a sami uvidíte, že nadpis tohoto článku o Lysicích není stylistickou nadsázkou!
Vaši pozornost již upoutají místa vstupu do naší obce. Na všech hlavních přístupových
cestách najdete poutače s vyobrazeným znakem Lysic a s přívětivým textem: „Vítá Vás městys
Lysice“. Hned se pak budete cítit „jako doma“, jako u svých nejlepších přátel.
Buď přijedete do Lysic jako tradiční turisté s cílem prohlédnout si lysický zámek, patřící
v minulosti hraběcímu rodu Dubských, poté zámecký skleník se zahradami, dále přilehlou
oboru s letním kinem, tenisovým kurtem a s budovou základní školy, jež byla postavena
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podle návrhu brněnského funkcionalistického architekta Bohuslava Fuchse, anebo mnozí z vás projevíte zájem zhlédnout i další
historické památky v našem městečku, např. kostel sv. Petra a Pavla, hřbitov s hrobkou hrabat Dubských, na náměstí Osvobození
pomník na památku obětí z obou světových válek od pražského
akademického sochaře K. Nováka, pak mariánský sloup a nedaleko odtud budovu lysické radnice s hasičskou zbrojnicí. Všechny jmenované historické objekty prošly nedávno náročnými stavebními rekonstrukcemi, z
nichž mnohé pokračovaly až do současnosti, např. letitá obnova zámeckých fasád. Obdobně
složitá byla celková stavební rekonstrukce lysické radnice, která byla letos dokončena.
Druhou skupinu návštěvníků Lysic tvoří ti příchozí, kterým přirostly Lysice a okolní příroda k srdci. Vy se do našeho městečka opakovaně vracíte a s údivem sledujete úsilí vedení
obce v čele s novým starostou Mgr. Pavlem Dvořáčkem udělat každý den nějaký posun ve
zvelebování obce. Zejména pak obdivujete snahu všech zastupitelů obce o vytvoření příjemného prostředí pro všechny generace obyvatel Lysic, aby se v našem městečku cítily “jako
doma a v novém“. Z celé řady dalších uskutečněných akcí je třeba vás upozornit na zdařilou
rekonstrukci všech komunikačních cest z okrajových částí obce do centra, a to buď položením asfaltového povrchu, nebo vydlážděním. V Lysicích tak nenajdete blátivou cestu, nepoznáte nepříjemné pocity ze zvířeného prachu. Udržování travnatých či okrasných ploch,
dohled na čistotu ovzduší i na celkový pořádek v obci, to vše by bylo nemyslitelné a nedařilo
by se bez příkladné práce stálých zaměstnanců obce.
Již několik roků uplynulo od nástupu Mgr. P. Dvořáčka do funkce starosty obce. Tuto
pozitivní změnu ve vedení obce již zaznamenali vnímaví občané – ti domácí, ale i ti příchozí.
Současný „zvelebovací kurz“ v našem městečku vyvolává v myslích starousedlíků vzpomínky
na nezapomenutelné období v rozvoji Lysic, kdy v čele obce stál pan J. Tomášek. Tehdy, v
rámci tzv. Akcí Z, dokázal prosadit výstavbu těch největších staveb v Lysicích, např. fotbalového hřiště, kluziště, koupaliště, budovu sportovní haly při ZŠ. V oboře byl tehdy vybudován
i areál letního kina, v centru obce byla postavena poschoďová budova nákupního střediska a
objekt klubové automobilové opravárenské dílny.
Není tedy pochyb o tom, že současné zvelebovací akce, uskutečňované novým vedením
obce, jsou natolik občany kladně hodnoceny, že v nich vidí návaznost na toto dřívější období.
V tomto článku, koncipovaném jako víkendová pozvánka – jednak pro stálé návštěvníky Lysic, aby si udělali nový obrázek o podobě obce, jednak i pro ty, kteří do Lysic přijedou
poprvé, nebylo možné se zmínit o všech „zkrášlujících“ zásazích v obci. Avšak ti návštěvníci,
kteří k nám již letos zavítali, se netají obdivem, jak se podařila provést úprava parku na náměstí
Osvobození, úprava vzhledu Horního náměstí i jeho dominanty – radnice s přilehlou hasičskou
zbrojnicí. Při prohlídce Lysic oceníte vybudování dvou multifunkčních sportovních hřišť – u
budovy ZŠ a sokolovny, volně přístupných pro širokou veřejnost, ale také zřízení několika dobře
vybavených dětských hřišť v různých částech obce. Měli byste vědět, že za vstřícný postoj vedení
obce k rozličným sportovním aktivitám mládeže i dospělých, dále za podporu činnosti mnoha
občanských sdružení a spolků, získala obec již mnohokrát v celorepublikové soutěži titul „Obec
vstřícná rodině“ a snad i v budoucnu získá prestižní titul „Obec roku“.
Na konci mého článku jistě nepřehlédnete moje doporučení, abyste si při návštěvě Lysic
prohlédli nejvýše položené místo v naší obci, vrchol kopce pojmenovaný „Na Jáně“. Je to
7-9/2018
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vstupní místo do Lysic ze severního směru. Z tohoto místa se vám naskytne nádherný pohled
do krajiny - k výběžkům Vysočiny, do Halasova kraje, k Boskovické brázdě a k vrcholkům
Drahanské vysočiny. Na tomto místě se uskutečnily v minulém roce složité a finančně nákladné terénní úpravy za účelem zlepšení bezpečnosti chodců při průchodu křižovatkou Na
Jáně. Po 42 letech od otevření sídliště Oulehly, vyhověla obec dlouhodobým žádostem jeho
obyvatel, aby na tomto velmi frekventovaném silničním místě Lysic byla konečně zajištěna
po všech stránkách bezpečnost občanů - chodců, zejména školní mládeže, která každodenně několikrát tímto místem, křižovatkou na hlavní komunikaci ve směru Kunštát - Brno,
prochází ze sídliště do základní školy a zpět. Sami pak zjistíte, jak se zastupitelé obce s tímto
obtížným problémem úspěšně vypořádali - od zadání projektu, přes jeho schválení, zajištění
finančního krytí až k jeho realizaci. Výsledek realizace je natolik dobrý, že jej lze parafrázovat klasickou větou ze Smetanovy opery Prodaná nevěsta: „Dobrá věc se podařila“. Nejen
že se zdařilo provést několik důležitých bezpečnostních prvků v této křižovatce, hlavně je
třeba vyzvednout instalaci světelné signalizace pro zvýraznění přechodu pro chodce. Ta bude
zvyšovat bezpečnost přecházejících žáků i občanů. Dále bylo provedeno vybudování chodníků pro chodce po obou stranách vozovky vedoucích až k budově školy, anebo ve směru ze
sídliště k autobusovým zastávkám. Zbývá však ještě dořešit problém, aby byla konečně pro
dojíždějící občany z Oulehly ve směru do Brna postavena vyhovující a funkční autobusová
čekárna s vchodem k obslužné komunikaci a v takové estetické podobě, jako je čekárna vybudovaná v loňském roce na protilehlé straně komunikace pro cestující ve směru do Kunštátu a
Boskovic. (Pozn.: to znamená odstranit stávající nevyhovující plastovou čekárnu s nevhodně
umístěným vchodem, neprůchodným k obslužné komunikaci, také příliš vzdálenou od autobusové zastávky.) Proto kvůli těmto nevyhovujícím podmínkám raději cestující na Brno
postávají na nezastřešené autobusové zastávce. Není to příjemné stání – v zimě ve sněhových
vánicích, v létě v obavách, aby nebyli zasaženi bleskem reagujícím na blízké vysokonapěťové
vedení. Z těchto důvodů obyvatelé ze sídliště Oulehly neustále naléhají na vedení obce, aby
byla na místě autobusové zastávky ve směru do Brna zřízena zastřešená čekárna. Bohužel,
pro nedostatek finančních prostředků
nemohla obec přistoupit k realizaci čekárny, navíc další finanční náklady by
vyžadovala izolace nadzemního vedení
nad plánovanou čekárnou.
Tento problém je natolik závažný,
že by se měl v dohledné době také dořešit. Postoj občanů Oulehly k tomuto
problému byl jednoznačně vyjádřen
již ve dvou uskutečněných peticích se
Zastávky na Jáně
stovkami jejich podpisů. Petice byly
předány na obecní úřad.
Obrázek podoby „dřívějších“ Lysic s dnešní podobou je nesrovnatelný. Tak to hodnotí
občané Lysic, ale tak působí zvelebená obec i na příchozí návštěvníky.
Za všechno to, co současné obecní zastupitelstvo pro občany a návštěvníky městyse Lysic
vykonalo, mu jistě patří vyslovit velký dík!
PhDr. Ludmila Lacková
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Kalendář na rok 2019
– zapojte se do jeho přípravy
Po úspěšné realizaci kalendářů „Lysice očima dětí“ rok 2016 a „Jak se žije v Lysicích“
rok 2017 připravujeme kalendář na rok 2019 s názvem „Lysice včera a dnes“.
Prosíme občany o zapůjčení starších fotografií. Mohou to být fotografie budov, míst
nebo i různých akcí. Pokusíme se k fotografiím pořídit současné fotografie. Výsledkem
by měla být vždy fotografie z minulosti a vedle ní fotografie současná. Fotografie noste
do 10.10.2018 na pokladnu městyse paní Kyrczové (nezapomeňte fotografii zezadu podepsat, ať Vám ji můžeme vrátit) nebo naskenované na adresu marketa.horako@seznam.
cz. Děkujeme.
Kalendář dostane koncem roku každá domácnost zdarma jako dárek od obce. V kalendáři naleznete i plánované akce pro veřejnost.
Za Komisi pro rodinu a volný čas
Ing, Mgr. Markéta Horáková



LYSICKÉ JABLÍČKO

Doufáme, že jste stejně jako my přes prázdniny načerpali plno
energie. Přicházíme s programem na nejbližší období. Budeme rádi,
když se akcí budete účastnit spolu s námi.

•

•

•

•

Úspěšné akce z minulého období:
Příměstské tábory – neuvěřitelných 9 turnusů. V jednom týdnu se turnusy překrývaly a celkový počet dětí v tomto týdnu byl 61. Mnoho rodičů jsme museli odmítnout
kvůli naplněné kapacitě. Děkujeme vedoucím za jejich nadšení pro děti, rodičům za
důvěru a dětem za to, že nám všem přináší radost.
Účast na závodech dračích lodí na Křetínské přehradě – 17.-18.8.2018. Dětská posádka v zářivě oranžových tričkách s názvem Rakeťáci si to opravdu užila. Získali
jsme krásné páté místo.
Srdečně zveme na pravidelný program a další akce:
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. Pro děti od 10 let. Každé pondělí od 16:15 do 17:15 h.
Vede Lucie Růžičková a Markéta Horáková.
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ – každé úterý a čtvrtek od 10 do 11 a od 18 do 19 h, směs
cviků proti bolesti a pro zdraví pro každý věk. Karla Krompová.

7-9/2018
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•

•
•

•

•
•
•

•

•

•
•
•

KREATIVNÍ DÍLNIČKA – středa od 16:00 1x za 14 dní – tvoření pro mladší děti.
Vede Hana Dostálová.
KLUB NELLY I. mladší, II. starší – každé úterý od 16:00 do 16:45 a od 16:45 do 17:30
taneční kroužek pro začínající i zkušenější tanečníky (od 4 let), Vede Nelly Karavasileva 608 122 654.. Úvodní schůzka pro všechny zájemce 11. 9. 2016 od 16:00 h.
VOLNÁ HERNA – každý pátek od 9 do 11 h, možnost pohrát si s jinými dětmi a
hračkami. Vede Veronika Šteffková.
SKAUTSKÝ ODDÍL – nově v Lysicích. Kluci v pátek odpoledne, holky ještě termín
ladí :o).
Jednorázové akce pro veřejnost:
CYKLOZÁVODY - tradiční dětské cyklozávody GRAND PRIX LYSICE 2016, které
se konají v neděli 30. 9. 2018 od 14 h u radnice. Kategorie budou podle velikosti
kola. Pro dospělé bude opět soutěž o nejpomalejší jízdu. Těšíme se i na již tradiční
závod kočárků. Doprovodný program – skákací hrad, malování na obličej, občerstvení, vícemístná koloběžka… Odměnu a medaili dostane každý závodník v hlavním závodu.
ZIMNÍ BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ A SPORTOVNÍCH POTŘEB
DRAKIÁDA 14. 10. 2018 od 15:00 h na kopci Marek. Soutěž o nejlépe létající draky.
Odměny pro všechny děti.
ZÁJEZD DO ZNOJMA – sobota 20.10.2018. Pouze pro dospělé, návrat v pozdních
nočních hodinách. Akce je primárně určena pro dobrovolníky a podporovatele Lysického Jablíčka.
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ „MRAZÍK A JEHO MRAZIVÁ TAJEMSTVÍ“ – sobota 3. 11. 2018 od 18:00, Lidový dům, hraje Jasinovské divadlo
Stručný obsah hry: Jak to bylo s Mrazíkem doopravdy? Co je skutečnost a co pohádka? Vycházeli jsme z výzkumu, který tvrdí, že pohádky vznikly jako příběhy pro dospělé a později byly zjemňovány a používány, jako příběhy pro zabavení a ponaučení
dětí. My jsme se námětu ujali tak, že jsme z něho udělali parodii na druhou a upravili
ji tak, aby pobavila nejen děti, ale hlavně dospělé – proto ten dovětek, že je vhodná až
od 15 let. Různé postavy zde vystupují a chovají se jinak, než jste z televizního zpracování zvyklí. Nedílnou součástí představení je hudba. V našem případě jsou to písně
známé z televizní pohádky i písně zcela nové, které posunují děj kupředu, a jejichž
zaranžování se zhostila místní kapela.
PODZIMNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - po 29. - út 30. 10. 2016 od 8 do 16 hod, MC.
Podzimní prázdniny Cena: 100,- Kč/2 dny, včetně oběda (Je možné se přihlásit pouze
na 1 den.)
ADVENTNÍ DÍLNIČKA - sobota 1. 12. 2018 v 15 h, MC.
BRUSLENÍ NA ZIMNÍM STADIONU V BLANSKU
PŘEDNÁŠKY A BESEDY

Další informace rádi zašleme, přihlášky zasílejte na mail mc.jablicko@seznam.cz,
popř. tel 728 704 739
Za MC Jablíčko Markéta Horáková, www.mcjablicko.xf.cz
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Činnost Divadelního spolku
KLYH Lysice

Divadelní spolek KLYH Lysice ukončil v červnu loňskou divadelní sezónu valnou
hromadou. Nyní už sice stojíme na počátku další sezóny, rádi bychom se však ještě za
tou uplynulou malinko ohlédli.
I když hlavní činností našeho spolku je příprava a nácvik divadelního představení,
spolupracujeme s dalšími složkami na řadě kulturních akcí. Takovou akcí, důležitou
zejména pro všechny děti z Lysic i okolí, je jistě Mikulášská nadílka, kterou zajišťuje
Sbor pro občanské záležitosti, ale Mikuláš, řada andělů i čertů přichází z KLYHU. V
prosinci již poněkolikáté paní Zuzana Koláčková organizuje na faře v Lysicích Živý
betlém, v němž účinkují rovněž herci našeho souboru. Cílem této akce je finanční sbírka, jež je věnována na rehabilitaci Natálky Maryškové z Brna, holčičky trpící nejtěžší
formou dětské mozkové obrny. Krátce poté pořádáme divadelní ples, jehož téma je
každý rok jiné a kromě výzdoby k němu směřuje i zábavný program. V letošním roce
byla tématem doprava a policie. Ples se uskutečnil v únoru na naší domovské scéně,
tedy na sokolovně. Rozhodli jsme se tak jednak proto, že máme tyto prostory rádi a
cítíme se zde dobře, jednak pak proto, abychom upozornili na její stav. Jsme si samozřejmě vědomi, že obec nemá dostatek prostředků na opravu celé sokolovny, ale určitě
je třeba připomínat, že Lysice nemají žádný kulturní dům (na rozdíl od mnoha jiných
i menších obcí v okolí!) a že by si ho určitě zasloužily.
Konečně se dostáváme k divadelnímu představení. Letošní slavnostní premiéře v neděli 21. ledna předcházel dlouhý nácvik, který započal v říjnu. Paní režisérka a vedoucí
našeho spolku Olga Tejkalová vybrala scénář Vlastimila Pešky, ředitele brněnského divadla Radost, Paroháči aneb Červené kalhoty. Hra měla v podtitulu označení třeskutá
fraška, a že to tedy byla pořádná legrace, se mohli diváci přesvědčit celkem třikrát, tolikrát byla totiž hra sehrána v Lysicích. Možná jsme touto hrou již započali předvolební
kampaň, námět hry by mohl být varováním pro kandidáty letošních komunálních voleb.
Již více než dvacet sezón stojí v čele
našeho spolku paní
Olga Tejkalová a díky
jejímu nadšení, trpělivosti a snad i odvaze
jsme schopni nacvičit
takové divadelní kusy,
které se hrají v profesionálních divadlech
se všemi technickými
vymoženostmi. Vždy
nás překvapí, vždy na7-9/2018
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jde něco nového a vždy dotáhne nácvik do konce. I v letošním roce to tak jistě bude a
my už se na to těšíme.
Každoročně na naši činnost finančně přispívá vedle našich sponzorů i městys Lysice, a to nemalou částkou. Díky tomu jsme pak schopni zkoušet a hrát na sokolovně,
podstatná část totiž připadne na zaplacení vytápění a elektřiny. Snad i v letošním roce
nás naše obec bude moci podpořit.
Jak vidíte náš rok je nabitý činnostmi, za kterými sice stojí legrace a zábava, ale
také mnoho práce. I takové práce, která není vidět, ať už je to úklid prostor sokolovny,
příprava kulis a kostýmů, příprava programů a vstupenek nebo zajišťování rekvizit a
dalších věcí potřebných pro naše akce. Každý z nás to dělá dobrovolně a proto, že ho to
baví. Naším ziskem je pak potlesk, smích a dobrá nálada Vás, našich diváků. Věříme, že
i nadále budete našimi věrnými příznivci a že i v nadcházející sezóně se na nás přijdete
podívat a pobavit se s námi.
Simona Kyánková, jednatelka Divadelního spolku KLYH



DÍVKA ČESKÉ REPUBLIKY

Do Lysic zavítaly finalistky soutěže Dívka České republiky. Osmička finalistek soutěže Dívka České republiky našla v polovině července svůj dočasný domov v Lysicích.
V Hotelu Lysice se tři dny konalo jejich soustředění před finálovým galavečerem. Soutěž Dívka České republiky není tradiční soutěží krásy. Hlásit se do ní mohou dívky,
pro Finalistky pod dohledem organizačního týmu pilovaly v sále hotelu nácviky choreografií a volných disciplín, vystoupily na Hudebním večírku s Falconem, absolvovaly
ranní výběh do okolí Lysic nebo přednášku socioniky. Finálový galavečer soutěže se
uskuteční ve středu 26. září od 19.30 hodin v Boby centru v Brně.
Pavel Šmerda
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STÁTNÍ ZÁMEK LYSICE

7. - 9. 9.- Rozmanitost jiřin a módy kolem roku 1918
tradiční výstava květinových aranžmá z jiřin doplněná módou z 20. let 20. století
jako součást prohlídkové trasy I, vstupné: 140,-/100,- Kč.
16. 9.Dny evropského historického dědictví
v 11 a v 15 hodin se uskuteční speciální prohlídka zámeckého areálu se zaměřením na restaurování mobiliáře a také obnovy staveb, vstupné á 80 Kč,
rezervace nutná - tel. 516 472 235, kapacita skupiny je omezena na 30 osob.
do 23. 9.- „LUCIE“ - výstava obrazů Martiny Fialové
Renesanční salonek vedle návštěvnické pokladny - vstup volný.
do 31. 10.- doplnění prohlídkové trasy I o zajímavé artefakty z cest diplomata a
korvetního kapitána Erwina Dubského, které ještě nebyly vystavovány
(v rámci projektu Šlechta českých zemí v evropské diplomacii)
do 31. 10. - Tvoření s radostí a pro radost
mezinárodní výstava naivního a amatérského umění a děl předního českého naivisty Jana Hrušky, lysického rodáka, k jeho nedožitým 100. narozeninám, velká
výstavní síň v předzámčí, vstupné: 60,-/40,- Kč
13. 10. - 14. 10.Dýňobraní
Podzimní a nejen dýňová výzdoba zámeckých interiérů I. návštěvnického okruhu,
vstupné: 140,-/100,- Kč, na vnitřním nádvoří tematický minitrh, dílnička pro
děti, výstava dýní a dýňové pochutiny, vstup volný
1. 12. - 2. 12.Advent na zámku
prohlídky vánočně a adventně vyzdobeného zámku s povídáním o šlechtických
Vánocích, vstupné 140,-/100,- Kč. Dílna pro děti, prodejní výstava v renesančním salónku, vstup volný.
25. 12. a 31. 12.Vánoční prohlídky
prohlídky vánočně vyzdobeného zámku s povídáním o šlechtických Vánocích,
vstupné 140,-/100,- Kč, prodejní výstava v renesančním salónku, vstup volný.
tel. 516 472 235
Více o nás najdete na: www.zamek-lysice.cz.

7-9/2018
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Výstava ovoce a zeleniny
ZO ČZS Lysice si dovoluje pozvat naši lysickou veřejnost
na výstavu ovoce a zeleniny pořádanou ve dnech 29. a 30. září
v Beraníku. Výstava bude otevřena po oba dva dny od 13 do
18 hodin. Vzorky od našich spoluobčanů se budou vybírat v
Beraníku v pátek 28.září od 13.do 18 hodin.
Za poskytnutí vzorků předem děkujeme.
Na setkání při naší výstavě se těší výbor ZO ČZS Lysice

Zdravotní cvičení – léčebný tělocvik
…..cvičením proti bolesti – cvičením ke zdraví…….
Moje cvičení je zaměřeno na břišní svalstvo a celkově na hluboký stabilizační systém páteře, bederní páteř a zádové svalstvo, krční a hrudní páteř, kyčelní klouby a posilování dna pánevního, ramenní klouby a
procvičování paže a ruky, dolní končetiny, kolena, hlezna a plosky nohou, rovnovážná cvičení a posilovací cvičení.
Cvičíme od 4. září v prostorách MC Jablíčko v Lysicích.
Cvičí se každé úterý a čtvrtek

od 10.00 do 11.00 hodin
od 18.00 do 19.00 hodin.

První hodina je vždy zdarma. S sebou je nutné mít cvičební podložku,
ručník, pití a dobrou náladu.
Zájemci se mohou přihlásit telefonicky nebo e-mailem.
Karla KROMPOVÁ, tel. 602 247 878
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INFORMACE Z ÚŘADU
MĚSTYSE

Svoz TKO probíhá v Lysicích každou druhou středu. V následujícím období bude:
5. 9., 19. 9., 3. 10., 17. 10., 31.10., 14.11., 28.11., 12.12.,
Všechny zprávy hlášené v místním rozhlase a důležité aktuální
informace najdete na webových stránkách městyse www.lysice.cz,
na titulní straně vlevo v rubrice „Hlášení rozhlasu“.

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 1 200 ,- / 1 PRMS
Délka polen 25 cm
1 250 ,- / 1 PRMS
*Ceny včetně DPH

Tasovice u Lysic
WWW.BOPAL.CZ
7-9/2018

Objednávky
po-pá 7:00-15:00 tel. 777 303 675, e-mail bopal@bopal.cz
Dřevo si můžete osobně vyzvednout na provozovně
v Tasovicích u Lysic (679 75) po-pá 7:00-13:00
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LYSICE
sobota 3. listopadu 2018

18 hod. Lidový dům
Vstupné DOBROVOLNÉ

7-9/2018
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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 7,8,9/2018
vychází v Lysicích v září 2018. 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
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