

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
přiblížila se doba letních prázdnin a dovolených a současně s ní přichází i nové
vydání Lysického zpravodaje.
Epidemie koronaviru se prozatím našemu městečku vyhýbá. Nevím o nikom v Lysicích, kdo by touto infekční chorobou onemocněl, a doufám, že to tak zůstane i nadále. Nicméně útlum ekonomiky související s opatřeními přijatými v rámci boje proti
nebezpečné nákaze se bohužel promítne i do rozpočtů obcí, Lysice nevyjímaje. Současné odhady propadu daňových příjmů městyse se jen pro letošní rok, v porovnání
s rokem minulým, pohybují někde kolem 6 až 7 milionů korun. To je citelná ztráta,
která se nepochybně negativně projeví na plánování i přípravě investičních akcí. Prioritou současnosti je dokončit akce rozjeté, na které již byly uzavřeny smlouvy o dílo.
Největší a nejdůležitější z těchto akcí je stavba nové čistírny odpadních vod. Práce
zde probíhají podle plánu a termínem dokončení zůstává 31. prosinec letošního roku.
Na jaře sice stavba nabrala zpoždění kvůli absenci zahraničních pracovníků z důvodu
koronavirové pandemie, ale časový skluz se podařilo dohnat. Prostavěna je již cca
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polovina plánovaného rozpočtu. Doposud
došlo pouze k jediné změně projektu, která byla vynucena nedostatečnou únosností
podloží pod betonovými nádržemi. V souladu s posudkem geologa proto bylo podloží sanováno dodatečným přidáním vrstvy
kameniva. Tyto nezbytné vícepráce zvýšily
cenu díla o 2.696.648,- Kč. Ačkoliv se částka
může zdát vysoká, vzhledem k celkové ceně
díla je to navýšení o jednotky procent. Jiné
vícepráce „na obzoru“ zatím nejsou a věřím, že to tak zůstane.
Za neméně důležitý záměr, který je třeba co nejdříve dokončit, považuji napojení
„nového“ vrtu u hřbitova na vodovodní síť
městyse. Tento vydatný zdroj poskytuje 3,7
l vody za vteřinu, a měl by tak na dlouho
zajistit dostatek pitné vody pro celé Lysice.
Projekt pro napojení vrtu na síť byl zpracován, vydáno bylo i stavební povolení, a městys
tak mohl na začátku června vypsat výběrové řízení na realizaci této zakázky. Bohužel,
žádná firma se do tendru nepřihlásila a nezbývá nám tedy než výběrové řízení co nejdříve

Přehrážky v Káčírkově zmole při přívalovém dešti
7. června zadržely většinu vody a splnily tak svůj účel

zopakovat. Naštěstí nepokračuje jarní březnové a dubnové katastrofální sucho a i pitné
vody je prozatím dostatek. Situace se však může kdykoli změnit, zajištění kapacitně vydatných vodních zdrojů považuji proto za zcela zásadní. Předpokládaná cena prací a technologií souvisejících s napojením nového vrtu na vodovodní řad je poměrně vysoká - cca
2.900.000,- Kč, městys tedy požádal Jihomoravský kraj o dotaci, která by měla pokrýt 70
% nákladů.
V březnu, na samém začátku nouzového stavu, proběhlo výběrové řízení na zhotovitele opravy kanalizace na ulici Žerůtská bezvýkopovou technologií. O nutnosti využití
2
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tohoto technologického postupu jsem Vás informoval už v minulém vydání zpravodaje.
Zájem o realizaci této zakázky projevily tři firmy. Nejnižší nabídku podala a zakázku tak
získala společnost TRASCO BVT, s. r. o., z nedalekého Vyškova, která práce provede za
2.119.820,- Kč bez DPH. Smlouva o dílo již byla s firmou uzavřena a plnému rozběhu
prací prozatím brání uzavření dohody s provozovatelem plynovodního potrubí vedoucího
v těsné blízkosti kanalizace. Po dokončení opravy kanalizace bude vítězem výběrového
řízení z roku 2019, firmou pana Porče, opraven i chodník v této ulici.

Nový systém svozu odpadů
Od 1. července přechází městys na nový systém sběru a svozu komunálního odpadu, tzv.
„door to door systém“.
Jedním z prvních kroků při změně systému bylo oslovení občanů s nabídkou bezplatného
poskytnutí nádob na tříděný odpad. Více než 400 lysických domácností projevilo o barevné
popelnice zájem a v minulých dnech již proběhla jejich distribuce jednotlivým zájemcům.
Městys samozřejmě i nadále eviduje další žádosti o popelnice a pro případné „opozdilce“ jsou nádoby stále ještě k dispozici. Tříděný odpad, tedy plasty, papír a bioodpad, bude
z domácností svážen v měsíčních intervalech a pouze v létě bioodpad 2x do měsíce. Směsný komunální odpad, který bude ukládán do stávajících popelnic, bude od 1. 7. 2020 svážen
z domácností v rodinných domech také pouze 1x za měsíc. Zkušenost z obcí, které jjiž novýý
systém aplikují, říká, že množství směsného
odpadu kleslo po zavedení barevných popelnic cca o polovinu, a tudíž měsíční interval
svozu postačuje. V průběhu prvních měsíců
samozřejmě budeme nový systém vyhodnocovat a přizpůsobovat ho našim podmínkám
tak, aby byla spokojenost na všech stranách.
Upozorňuji občany, že vzhledem k epidemii
koronaviru a také v souvislosti se zavedením
systému vážení jednotlivých popelnic musí
být všechen odpad uložen do nádob, a nebudou tak vyváženy pytle s odpadem umístěné
Výdej popelnic na sokolovně
u popelnic. Dále chci ještě upozornit i na to, že
nové barevné popelnice jsou plastové a mají
nosnost max. 100 kg. Přetížení popelnice
např. trávou, papírem či čímkoli jiným, znamená, že se při svozu mohou poničit (kolečka
se ohnou, plastový límec na okraji se rozlomí,
…). Tak prosím, opatrně.
Přeji Vám, vážení spoluobčané, krásné léto
a v klidu prožitou zaslouženou dovolenou.
a na radnici
Mgr. Pavel Dvořáček, starosta
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Výpisy z jednání rady městyse

Rada č. 65 – 8. 4. 2020
•

•

•
•

•

•

•

•
•
•
•

rada provedla nové posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce s názvem „Novostavba chodníků Lysice – ulice Žerůtská“ a rozhodla o výběru dodavatele s nejvýhodnější nabídkou, který se po odstoupení společnosti CREATIVE
BUILDINGS, s. r. o., umístil na prvním místě, tj. Karel Porč s. r. o., Lysice, s nabídkovou
cenou 1.123.913,34 Kč s DPH. Schválila uzavření smlouvy o dílo s uvedenou společností,
vzala na vědomí nesouhlasné stanovisko pana Odehnala, Lysice, k umístění sloupu veřejného osvětlení uprostřed pozemku parc. č. 2862/2 v k. ú. Lysice, který tvoří přístup na jeho
pozemek parc. č. 2862/1 v Lysicích. Rada po posouzení situace na místě schválila přesunutí
sloupu o cca 5 m vlevo (z pohledu od cesty),
projednala žádost o prodej pozemku parc. č. 6164 v k. ú. Lysice od pana Čechmana, schválila záměr prodeje předmětného pozemku a předložila zastupitelstvu ke schválení,
schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s paní Šurou,
Lysice dle předloženého návrhu smlouvy. Předmětem smlouvy je právo městyse Lysic zřídit a provozovat na pozemku parc. č. st. 290 v obci a k.ú. Lysice ve vlastnictví paní Šuré
kabelové vedení veřejného osvětlení a 1 ks svítidla veřejného osvětlení včetně práva opravovat a udržovat toto zařízení a provádět na něm úpravy za účelem jeho obnovy, výměny,
modernizace nebo zlepšení jeho výkonnosti včetně jeho odstranění. Služebnost byla zřízena za jednorázovou náhradu ve výši 4.900,- Kč,
schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s manž. Mikulovými, Lysice dle předloženého návrhu smlouvy. Předmětem smlouvy je právo městyse
Lysic zřídit a provozovat na pozemku parc. č. st. 339 v obci a k.ú. Lysice ve spoluvlastnictví
manželů Mikulových kabelové vedení veřejného osvětlení včetně práva opravovat a udržovat toto zařízení a provádět na něm úpravy za účelem jeho obnovy, výměny, modernizace
nebo zlepšení jeho výkonnosti včetně jeho odstranění. Služebnost byla zřízena za jednorázovou náhradu ve výši 2.600,- Kč,
projednala žádost paní Brodecké o prominutí nájmu v pronajatém prostoru v budově zdravotního střediska z důvodu nutnosti uzavřít provozovnu kvůli vládou nařízeným opatřením v boji s koronavirem a po dobu nařízeného uzavření provozovny nájem prominula,
schválila Dodatek č. 3 ke smlouvě o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu ze dne 29. 5. 2015 uzavřené mezi městysem a Pražskou plynárenskou a. s., Praha, dle
předloženého návrhu,
vzala na vědomí žádost o nájemní byt městyse od pana Zezuly, pana Němce, paní Šikulové
a předala do evidence žádostí bytové komisi,
projednala návrh projektové dokumentace rodinného domu pana Tlamky na jeho pozemku na Horkách a nevznesla proti předloženému návrhu námitky,
schválila záměr pronájmu plážového baru na koupališti od 1. 5. do 30. 9. 2020 dle předloženého materiálu,
schválila poskytnutí daru z rozpočtu městyse ve výši 5.000,- Kč panu Michalu Francovi,

4-6 / 2020

5

•
•

Černovice, za bezplatné poskytnutí 50 ks roušek pro občany městyse a na výrobu dalších,
schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Městys Lysice – intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace“ se společností Metrostav a. s., Praha, dle předloženého návrhu,
vzala na vědomí zprávu hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek podaných na
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce kanalizace na ulici Žerůtská v Lysicích“ a rozhodla v souladu s doporučením hodnotící komise
této veřejné zakázky uzavřít smlouvu o dílo na realizaci uvedené veřejné zakázky malého
rozsahu s účastníkem zadávacího řízení, který se umístil na prvním místě, tj. se společností
TRASKO BVT, s.r.o., Vyškov.

Rada č. 66 – 21. 4. 2020
•
•

•

•
•
•

•

•
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rada vzala na vědomí žádost o nájemní byt městyse od pana Pokruty a předala do evidence
bytové komisi,
projednala žádost paní Adámkové o odstranění sloupu veřejného osvětlení z jejího pozemku
parc. č. 2820/1 v k. ú. Lysice (na ulici Doubek). Starosta s vedoucí SÚ situaci na místě prověřili
a zjistili, že sloup není na pozemku paní Adámkové, ale nachází se na obecním pozemku
a otevření brány nebrání. Žádost zamítla,
odsouhlasila návrh na zapojení Základní školy Edvarda Beneše Lysice do projektu Jihomoravského kraje „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji VI“.
projednala žádost společnosti Všeobecný lékař Brno s. r. o., o prominutí čtvrtletních plateb
nájemného za ordinaci v budově zdravotního střediska a žádosti nevyhověla,
- projednala žádost Diakonie Broumov o finanční podporu z důvodu nuceného omezení
činnosti v souvislosti s nařízenými opatřeními v boji proti koronaviru a žádosti nevyhověla,
projednala žádost pana Kučery o vyjádření k údajně nesprávné opravě okapového systému
podél jeho domu. Stavební komise dospěla již v minulosti k jednomyslnému závěru, že zavlhání fasády není zapříčiněno uložením perforované trubky v prostoru okapového chodníku,
projednala žádost manželů Kazdových o vyjádření městyse ke stavebnímu záměru novostavby rodinného domu na křižovatce ulic Brněnská a nám. Osvobození dle předložené
dokumentace. Rada s navrhovaným řešením nesouhlasí. Požaduje vyřešit parkování přímo
v domě a výškově upravit dům tak, aby byla do ulice pouze dvě nadzemní podlaží v úrovni
okolní zástavby,
schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností
E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice pro stavbu s názvem „Lysice, V Zahradách, kab. NN
Hošek“ dle předloženého návrhu smlouvy. Předmětem smlouvy je právo zřídit a provozovat na pozemku parc. č. 7004 v k.ú. Lysice ve vlastnictví městyse Lysic energetické zařízení
distribuční soustavy (kabel NN a uzemnění) včetně práva opravovat a udržovat distribuční
soustavu a provádět na ní úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení
její výkonnosti včetně jejího odstranění. Služebnost se zřizuje za jednorázovou náhradu ve
výši 1.400,- Kč bez DPH,
Lysický zpravodaj
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•

•

projednala žádost společnosti Credit-N, spol. s r. o., Černá Hora, o vyjádření městyse ke stavebnímu záměru novostavby objektu pro bydlení na ulici Žerůtská dle předložené projektové
dokumentace a nevznesla žádné výhrady,
projednala žádost manželů Špůrových o vyjádření městyse ke stavebnímu záměru novostavby rodinného domu na jejich stavebním pozemku v lokalitě Horky a nevznesla k projektu
žádné připomínky,
projednala stížnost obyvatel nájemního domu č.p. 549 na ulici Oulehla ve věci rušení nočního klidu a sousedské nedomluvy s jedním nájemcem bytu a věc předala bytové komisi
k projednání. Předsedkyně bytové komise zaslala oběma stranám dopis.

Rada č. 68 – 6. 5. 2020
•
•
•
•

•

rada vzala na vědomí žádost o nájemní byt městyse od paní Andertové, Brno a předala
ji do evidence žádostí bytové komisi,
v souladu s návrhem bytové komise přidělila byt v bytovém domě na náměstí Osvobození 150 panu Pospíšilovi, Lysice,
projednala návrh Rozpočtového opatření č. 1/2020 a doporučila zastupitelstvu toto rozpočtové opatření na nejbližší schůzi schválit,
vzala na vědomí jedinou nabídku na provozování plážového baru na koupališti od pana
Menšíka, Brno, a schválila pronájem plážového baru na koupališti tomuto nájemci za
cenu 5.000,- Kč za měsíc,
schválila uzavření příkazní smlouvy se společností WITERO s. r. o., Praha, na zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na akci „Výstavba a rekonstrukce nájemních bytů v bytovém domě č.p. 150, Lysice“ dle předloženého návrhu.

Rada č. 69 – 20. 5. 2020
•

•
•
•
•

rada schválila novou Přílohu č. 2 nahrazující s účinností od 1. 7. 2020 dosavadní Přílohu
č. 2 ke Smlouvě č. 24/18 o odstraňování a separaci komunálního odpadu městyse Lysice
pro rok 2020 se společností Technické služby Malá Haná s. r. o., dle předloženého materiálu,
projednala záměr rekonstrukce rodinného domu č. p. 57 pana Grünwalda na ulici Boskovické v Lysicích a proti tomuto záměru nevznesla námitky,
s účinností od 1. června 2020 jmenovala vedoucím technické čety městyse Lysice Ing. Ladislava Horňanského,
schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Lysic na poskytování sociálních služeb s Diecézní charitou Brno, v souladu se schváleným rozpočtem,
projednala dopis pana Kučery ve věci údajně chybně provedeného okapového chodníku
před jeho domem a pověřila člena rady pana Šrámka projednáním věci s panem Kučerou,
schválila uzavření pracovní smlouvy na výkon práce pracovníka údržby s panem Jiřím
Vaňkem.
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Rada č. 70 – 27. 5. 2020
•

•
•
•

•

•

rada rozhodla ve věci údajně chybně provedeného okapového chodníku před domem
pana Kučery na Horním náměstí tak, že městys zajistí propojení provzdušňovací trubky
v horní části domu se stejnou trubkou ve spodní části domu,
byla seznámena se stavem a připraveností areálu koupaliště na sezónu. Funkci provozní
bude vykonávat sl. Veronika Kučírková,
schválila zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Lysice - Napojení vrtu LY-1-19“ dle předloženého materiálu,
schválila smlouvy o výpůjčce dle § 2193 až 2200 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kterými městys přenechává k bezplatnému užívání nádoby o objemu 240 l na tříděný odpad (plast, papír a bioodpad) zájemcům dle přiloženého seznamu,
schválila cenovou nabídku na projektovou a inženýrskou činnost na rekonstrukci bytového domu na adrese náměstí Osvobození č.p. 150, Lysice, a půdní vestavbu od firmy
Ing. Ilona Janíková s. r. o., Újezd u Boskovic, dle předloženého materiálu,
schválila smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Lysic v souladu se schváleným
rozpočtem na rok 2020 se subjekty dle předloženého materiálu.

Rada č. 71 – 10. 6. 2020
•
•

•

rada projednala zprávu o vybírání místních poplatků dle předloženého materiálu,
schválila účetní závěrku Mateřské školy Lysice za rok 2019. Výsledek hospodaření za
rok 2019 ve schvalovacím řízení je 0,- Kč,
schválila účetní závěrku Základní školy Edvarda Beneše Lysice za rok 2019. Výsledek hospodaření za rok 2019 ve schvalovacím řízení je 0,- Kč,
projednala návrh Závěrečného účtu městyse za rok 2019 a zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Lysic za rok 2019. Souhlasila se zprávou
o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Lysic za rok 2019 a doporučila Zastupitelstvu městyse Lysic k odsouhlasení bez výhrad,
odsouhlasila v souvislosti s opravou vozovky na silnici I/43 u Perné v průběhu července 2020 s vedením jednosměrné objízdné trasy ve směru na Brno přes Lysice,
schválila Dodatek ke smlouvě o přípravě a pořádání části Mezinárodního hudebního festivalu třinácti měst CONCENTUS MORAVIAE dle předloženého materiálu,
vzala na vědomí žádost o nájemní byt městyse od paní Čadové a předala do evidence
bytové komisi,
schválila přiznání mimořádné odměny ředitelce ZŠ Edvarda Beneše Lysice za zvládnutí mimořádné situace v souvislosti s pandemií koronaviru dle předloženého návrhu,
schválila cenovou nabídku společnosti Ing. Ilona Janíková s. r. o., Újezd u Boskovic,
na projektovou dokumentaci cyklostezky podél Lysického potoka a rekonstrukce
chodníků na Oulehle dle předloženého materiálu,
projednala žádost o pronájem pozemku o výměře cca 45 m2 před domem čp. 105 na
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•
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ulici Halasova od paní Tomečkové a žádosti nevyhověla. Na pozemku budou výhledově vybudována parkovací místa,
projednala žádost pana Davida Tejkala o povolení stánkového prodeje a hudební produkce v termínu lysické pouti 26. až 28. 6. 2020 v parku na náměstí Osvobození a stánkový prodej povoluje s tím, že konec prodeje bude v pátek a v sobotu ve 24:00 a v neděli
ve 20:00,
schválila smlouvu o právu provést stavbu s Jihomoravským krajem se sídlem Žerotínovo
nám. 449/3, Brno, na realizaci stavby „Přechod pro chodce na ulici Brněnská v Lysicích“
dle předloženého materiálu,
schválila dar ve výši 6.000,- Kč paní D. Kosičkové jako příspěvek na kastraci toulavých
koček v městysi Lysice.



Výpis z jednání zastupitelstva

Zastupitelstvo č. 11 – 13. 5. 2020
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•

zastupitelstvo schválilo zprávu starosty o činnosti rady a dění v městysi dle předloženého
materiálu,
schválilo Inventarizační zprávu za rok 2019 dle předloženého materiálu,
schválilo Rozpočtové opatření č. 1/2020 dle předloženého materiálu.,
schválilo Rozpočtové opatření č. 2/2020 dle předloženého materiálu,
schválilo Hospodaření městyse 1-3/2020 dle předloženého materiálu,
vzalo na vědomí informaci o Mezinárodním hudebním festivalu Concentus Moraviae
v roce 2020. V letošním roce koncerty nebudou. V červnu se měly konat dva koncerty. Z důvodu opatření vlády kvůli koronaviru a uzavření hranic nemohli umělci přijet. Uvažuje se
o tom, že jeden koncert by se případně konal na podzim,
vzalo na vědomí informace o hospodaření v lesích městyse dle předloženého materiálu,
schválilo prodej pozemku parc. č. 6164 - zahrada o výměře 149 m2 v obci Lysice panu
Čechmanovi, Lysice za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 2 700,- Kč stanovenou v souladu se znaleckým posudkem a pověřilo starostu podpisem kupní smlouvy,
vzalo na vědomí zprávu o provozu sběrného dvora dle předloženého materiálu a poděkovalo pracovníkům ve sběrném dvoře v čele s panem Fojtem za dlouhodobou, obětavou
a prospěšnou práci pro městys a jeho občany,
schválilo zařazení území městyse Lysic do území působnosti MAS Boskovicko PLUS na
programové období 2021 – 2027,
schválilo označení severněji položené nové ulice v lokalitě Horky jako Višňová a jižněji položené nové ulice jako ulice Hrušňová,
poděkovalo členům JSDH Lysice v čele s velitelem panem Bohanusem za výbornou práci
nad rámec jejich povinností pro městys a jeho občany při rozvozu vody občanům,
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Zastupitelstvo č. 12 – 24. 6. 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zastupitelstvo schválilo zprávu starosty o činnosti rady a dění v městysi dle předloženého
materiálu,
schválilo Rozpočtové opatření č. 3/2020 dle předloženého materiálu,
schválilo zprávu finančního výboru dle předloženého materiálu,
souhlasilo s celoročním hospodařením městyse, a to bez výhrad,
schválilo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2019,
schválilo účetní závěrku městyse za rok 2019,
vzalo na vědomí zprávu o připravenosti koupaliště na sezónu 2020 dle předloženého materiálu,
vzalo na vědomí zprávu o připravenosti letního kina na sezónu 2020 dle předloženého materiálu,
schválilo poskytnutí mimořádné odměny ve výši 75 % platu starostovi městyse.



KNIHOVNA INFORMUJE

Vážení čtenáři a návštěvníci knihovny, vzhledem k aktuální koronavirové pandemii
jsou všechny plánované kulturní a vzdělávací akce do konce letních prázdnin zrušeny.
Vyhodnocení soutěže “Lovci perel“ a „Pasování prvňáčků na čtenáře“ se přesouvá na
podzim 2020. Termín akcí bude upřesněn.
V době letních prázdnin bude od 27. 7. do 14. 8. 2020 knihovna uzavřena!
PRÁZDNINOVÁ VÝPŮJČNÍ DOBA:
PO

12:30 - 15:30

oddělení pro děti a mládež

ČT

13:30 - 17:00

oddělení pro dospělé čtenáře

Přeji krásné léto plné hezkých zážitků.
Miroslava Libichová, knihovnice



Základní škola Edvarda Beneše
Lysice za doby koronavirové

30. červen 2020 - poslední školní den velmi neobvyklého školního roku. Druhé
pololetí bylo poznamenáno opatřeními vlády, která měla zamezit šíření nemoci COVID – 19. Pro školy to znamenalo najít cestu ke vzdělávání žáků na dálku. I u nás se
krátce po vyhlášení zákazu přítomnosti žáků ve škole rozpoutala debata, jak budeme
výuku realizovat.
Na 1. stupni, tzn. v 1. – 5. ročníku, jsme spatřovali velkou výhodu v zavedené tradici týdenních plánů, díky kterým měli rodiče již dlouhodobě možnost sledovat, jaké
aktivity, jaké úkoly, jaká témata jejich děti v následujícím pracovním týdnu čekají.
10
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Paní učitelky tedy pokračovaly v systému týdenních plánů, které později začaly rozpracovávat do jednotlivých dnů, aby žáci i rodiče měli přesnější přehled o množství
pracovních úkolů určených na jeden den. Plány byly zasílány na e-mailové adresy
rodičů, vypracované úkoly byly ke kontrole odevzdávány většinou také přes e-mail.
E-mailová komunikace třídních učitelů s rodiči žáků je dlouhodobě aktivní. Žáci 5.
ročníku, kteří už měli větší povědomí o práci s počítačem, pracovali podobným způsobem jako žáci 2. stupně.
I na 2. stupni se nám v „době koronavirové“ dařilo připravovat týdenní plány práce pro žáky. Žáci i rodiče, kteří o práci svých dětí projevovali zájem, tak mohli získat
přehled o pracovních aktivitách v daném týdnu. Žáci komunikovali se svými učiteli
pomocí aplikace Teams nebo Outlook. Učitelé žákům přes Teams zadávali práci i získávali zpět vypracované úkoly. Žáci dostávali obvykle slovní zpětnou vazbu o tom,
jak se jim práce podařila, případně byli vyzýváni k opravě úkolu či jeho doplnění.
V případě nejasností jim byli učitelé k dispozici na telefonu nebo na chatu. Pokud rodiče informovali třídního učitele o potížích s technickým vybavením, zapůjčila škola
rodině školní notebook.
Tento školní půlrok přinesl mnoho nových zkušeností, dovedností a zjištění. Žáci
museli vyvinout mnohem větší úsilí než při práci ve škole, aby zvládli požadované
úkoly splnit a odevzdat v náležitém termínu. Některým žákům vyhovovalo, že mohou nakládat s časem více podle svých představ. Pro jiné bylo složité se vůbec přimět
ke splnění zadaných úkolů, sednout si a vypracovat je. Také se našli žáci, kteří měli
významnou oporu při učení ve svých rodičích. Na druhou stranu se ukázalo, že máme
ve škole žáky, kteří se na podporu rodičů spolehnout nemohou.
I pro učitele to byl čas nových zkušeností. Během jedné provozní porady a následného krátkého proškolení se seznámili se systémem práce v Teams. V průběhu zapojování žáků do Teams vznikala potřeba návodných videí. Jejich přípravy se skvěle zhostila Mgr. Hana Vaňková. Učitelé hledali nové cesty, jak by žákům předložili témata
k učení. Využívali videa z YouTube, nahrávali své výklady učiva, vytvářeli prezentace
a komentáře v PowerPointu, podcasty, vyhledávali dokumentární filmy, připravovali
pracovní listy apod. Také se mnozí pustili do online výuky (skupinové nebo individuální), debatovali se žáky přes Teams a Skype, využívali prostředí Classkick, zadávali
procvičování na webových stránkách umimeto.org. a skolakov.eu. Testovali pomocí
scio testů, pracovali s elektronickými učebnicemi atd.
Od 11. května se nám do školy mohli za podmínek nastavených Ministerstvem
školství a Ministerstvem zdravotnictví vrátit žáci 1. stupně (zájem projevili rodiče
109 žáků). Od 25. května nastoupili do školy žáci 9. ročníku k přípravě na přijímací
zkoušky (naplnili jsme tři skupiny po 15 žácích). Dnem 8. června bylo umožněno
setkávání žáků 2. stupně k třídnickým aktivitám. Celkem se do školy v dobrovolném
režimu vrátilo 347 žáků z celkového počtu 504.
Od 11. března do 29. června pracovali všichni účastníci vzdělávání, v tomto období žáci, učitelé i rodiče, v novém neznámém režimu. Nebylo to období prodloužených
4-6 / 2020
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prázdnin, bylo to období náročné práce na všech frontách. Ráda bych touto cestou vyjádřila poděkování nejen pedagogickým pracovníkům naší školy, ale i rodičům, kteří
na sebe nuceně přebrali roli nejbližšího rádce při řešení školních zadání. Žáci, kteří
poctivě pracovali celou dobu distanční výuky, jistě své dovednosti zúročí ve vyšším
ročníku. Některé žáky, kteří se i přes úsilí učitelů a přes opakované kontaktování rodičů do výuky zapojili málo nebo se nezapojili vůbec, čeká velmi náročný příští školní
rok.
Závěrem bych Vás ráda pozvala na webové stránky školy www.zslysice.cz, kde
se můžete dočíst o mnoha zdařilých akcích školního roku 2019/2020. Touto dobou
jeden školní rok uzavíráme a současně připravujeme nový. Příští školní rok se ponese
v duchu oslav 70. výročí otevření školy. O připravovaných akcích budeme informovat
i prostřednictvím školního webu. Těšíme se, až předvedeme naši krásnou školu široké
veřejnosti.
Mgr. Pavla Nesnídalová, ředitelka ZŠ E. Beneše Lysice



Robotiáda 2020 – účast kroužku
ZŠ Lysice

V pátek 7. února 2020 se v Brně uskutečnil osmý ročník mezinárodní Robotiády,
kterého se zúčastnilo přes 600 dětí ze základních a středních škol ve věku od šesti do
devatenácti let. Letos soutěžili žáci z devíti zemí v sedmi disciplínách. Soutěž probíhala v prostorách zábavního vědeckého parku VIDA! Brno.
Podmínkou účasti v soutěži bylo sestavit robota s použitím senzorů, motorů a řídící kostky ze stavebnice Lego Mindstorms, další kreativitě pořadatelé meze nekladli.
Žáci našeho robotického kroužku se letos tradičně zapojili do soutěže ve třech
disciplínách – čára, sprint a dálkový medvěd. V prvním případě musel robot projet
klikatou trať po nakreslené černé čáře, ve druhé šlo o rychlost a ve třetím případě
musel dálkově ovládaný robot dopravit do cíle plyšového medvěda.
Soutěžní tým z naší školy, který zastupoval David Š. z 9.C a Štěpán Z. ze 7.A , se
v konkurenci 90 týmů umístil při sledování čáry na celkovém 28. místě, (na 17. místě
ze základních škol), ve sprintu na 44. místě z 79 týmů (na 32. místě ze základních
škol) a největšího úspěchu dosáhli 13. místem v dálkovém medvědovi z 51 týmů (8.
místo ze základních škol).
Oběma chlapcům děkuji za vynikající reprezentaci školy. Při tak velkém počtu
soutěžících s mezinárodní účastí je to velký úspěch. Přeji jim mnoho úspěchů v dalších soutěžích.
Soutěžícím bylo umožněno po skončení závodů si prohlédnout všechny expozice
parku VIDA!, včetně speciálních robotických expozic (robotický fotbal, humanoidní
robot PEPPER, robotická poezie, apod.). V expozici „100 let vzniku slova ROBOT“, si
všichni mohli připomenout, že v roce 1920 náš spisovatel K. Čapek napsal divadelní
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drama R.U.R., kde jako první na světě použil slovo ROBOT. Hra měla velký úspěch
na mnoha zahraničních divadelních jevištích, a tak toto slovo přešlo do většiny jazyků v této nezměněné podobě! Dále se dověděli o světovém prvenství firmy Ericha
Roučky, vyrábějící v Blansku elektrická měřící zařízení, která použila již před 90 lety
pro soustavu automatické regulace a řízení kotlů označení „ER ROBOT“ a dodávala ji
nejen zákazníkům u nás, ale i do zahraničí. O použití slova „robot“ tehdy E. Roučka
požádal přímo K. Čapka, který s tím souhlasil. První komerčně dodávané průmyslové
manipulátory začaly být všeobecně označovány slovem „robot“ až počátkem osmdesátých let.
Mgr. Hana Tesařová, vedoucí robotického kroužku



Zprávy z letního kina v Lysicích

Vážení občané Lysic, okolí a příznivci letního kina. Dovolte mi, abych Vám přinesl
pár informací z letního kina. Za chvíli budeme zahajovat čtyřicátou osmou sezónu, a tak
Vás seznámím s tím, co se událo v sezóně minulé.
Bylo promítáno 34 představení, která navštívilo 2827 diváků. Od 7 filmových distribučních společností bylo promítáno 11 českých, 1 ruský, 1 anglický a 18 amerických
titulů. Na začátku srpna proběhlo představení „Na stojáka live“. Nejvyšší návštěva byla
na komedii „Ženy v běhu“, kterou zhlédlo na dvou představeních 713 diváků. Druhým
nejvíce navštíveným filmem byl hudební film „Bohemian Rhapsody“ (341 diváků na
dvou představeních) a třetí byla animovaná pohádka „Jak vycvičit draka 3“ (241 diváků
na dvou představeních). Naopak nejméně diváků navštívilo v našem kině tato představení: „Co jsme komu zase udělali“ (8 diváků), „Cena za štěstí“ (17 diváků), „Toman“ (17
diváků) a „Sněhová královna: V zemi zrcadel“ (17 diváků). Návštěvnost na těchto filmech byla ovlivněna především deštěm, nebo zimou. Byly promítány dvě retro komedie
„S tebou mě baví svět“ a „Slunce, seno a jahody“. Bohužel bylo deštivo, a tak účast také
nebyla valná.
O občerstvení se již druhou sezónu starali lysičtí hasiči. Nápoje se prodávaly v zálohovaných vratných kelímcích, které jsou dnes na většině akcí samozřejmostí. Tím se
razantně snížil objem odpadků. Pro zajímavost - podařilo se „uvařit“ a zkonzumovat
3,2m3 čerstvého máslového popcornu.
Po skončení sezóny kino neusnulo a probíhaly zde
následující opravy. Na podzim byla vyměněna střešní
krytina nad vstupním kioskem, kde je pokladna, občerstvení a sociální zařízení. Tato výměna byla velmi
komplikovaná. Největší problém byl s likvidací původní azbestové krytiny, proto to trvalo tak dlouho.
Začátkem roku se do práce dali místní hasiči, kteří
U kiosku v letním kině
provozují občerstvení. Nedostatečný prostor bufetu
a na přístupu k přístřešku
se rozšířil tím, že byla vybourána příčka do sousedníproběhla výměna dlažby
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ho skladu, opravily se
omítky, byla položena
nová dlažba na podlahu, rozšířena elektroinstalace a bylo vyměněno osvětlení. Na
závěr těchto úprav byla
provedena
výmalba
celého prostoru včetně
chodby. Veškerý materiál pořídil městys
a většinu prací provedli hasiči ve svém volném čase. Pro zlepšení
Vnitřní prostory kiosku
hygienických standarupravili a zmodernizovali
dů v občerstvení hasiči
hasiči, kteří provozují v kině
zakoupili nový nerezoobčerstvení.
vý výčepní stůl, darem
dostali zánovní nerezový stůl s šuplíky a zakoupili nový nábytek. V jarních měsících
provedli pracovníci městyse výměnu zvlněné dlažby okolo kiosku, opravu schodiště
a výměnu dlažby za kabinou směrem k přístřešku. S tím souvisela výměna dvou kanalizačních poklopů. Další věcí, kterou je třeba zmínit, je oprava části laviček. Ty měly
již své za sebou, a proto byla provedena jejich generální oprava. Materiál dodal městys
a hasiči poté provedli nátěr kovových držáků a nátěr a výměnu dřevěných latěk. Nakonec všech oprav a úprav chci zmínit výměnu zásobníků na papír na sociálním zařízení,
které provedl městys.
A nyní k nastávající sezóně. Letos se bude začínat ze známých důvodů o něco později. Dlouho se nevědělo, jak to s promítáním vůbec bude a kolik návštěvníků bude moci
být na jednom představení. Počet představení by však měl být stejný jako loni. Promítat
se začne v pátek 26. 6. 2020 ve 21:30 titulem „Román pro pokročilé“. Podle stávajících
aktuálních vládních opatření se od 1. července nebude muset v hledišti sedět v rouškách
a občerstvení se bude moci konzumovat i v hledišti. Ale tato opatření se mohou samozřejmě ještě změnit.
Za pomoc s provozem letního kina bych chtěl poděkovat úřadu městyse Lysic, promítačům Miroslavu Homolkovi a Františkovi Pavlů a pokladní Renatě Chloupkové,
uvaděčům, mé rodině a místním hasičům.
Na závěr chci poděkovat všem divákům, kteří naše kino v minulém roce navštívili,
a předem poděkovat divákům, kteří do kina přijdou letos. Ve vývěsní skříňce kina
u pošty je již k vidění návrh programu téměř na celou sezónu.
Na Vaši návštěvu v letním kině se těší
Ing. Miloslav Müller, vedoucí kina
14
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PROGRAM LETNÍHO‚
KINA LYSICE

ČERVEN 2020
Den
Pá
So
Út

Dat.
26.6.
27.6.
30.6.

Čas
21:30
21:30
21:30

Film
Román pro pokročilé
Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon
Zakleté pírko

ČERVENEC 2020
Den
Dat.
St
1.7.
Čt
2.7.
Pá
3.7.
Út
7.7.
St
8.7.
Čt
9.7.
Pá
10.7.
Út
14.7.
St
15.7.
Čt
16.7.
Pá
17.7.
Út
21.7.
St
22.7.
Čt
23.7.
Pá
24.7.
Pá
31.7.

Čas
21:30
21:30
21:15
21:15
21:15
21:15
21:15
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
20:45

Film
Zakleté pírko
V síti
Bezpráví
Dolittle
Přes prsty
Ledové království II.
Poslední aristokratka
Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw
Vlastníci
Jumanji: Další level
Příliš osobní známost
Sněžný kluk
Ženská na vrcholu
V síti: za školou
Joker
Šťastný nový rok

SRPEN 2020
Den
Út
St
Čt
Pá
Ne
Út
St
Čt
Pá

Čas
20:45
20:45
20:45
20:45
19:00
20:30
20:30
20:30
20:30

Film
Trollové a kouzelný les
Špindl 2
Judy
Copak je to za vojáka
Na stojáka live
Ježek Sonic
3Bobule
Super Mazlíčci
Tenkrát v Hollywoodu
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Dat.
4.8.
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6.8.
7.8.
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13.8.
14.8.
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18.8.
19.8.
20.8.
21.8.
25.8.
26.8.
27.8.
28.8.

20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30

Birds of Prey
Chlap na střídačku
Lassie se vrací
1917
Případ mrtvého nebožtíka
Angry Birds ve filmu 2
Modelář
3Bobule

Noc kostelů 2020 v Lysicích

Noc kostelů se letos konala 12. června. Vzhledem k pandemii koronaviru probíhala za
zvláštních hygienických opatření. Proto televize NOE připravila zájemcům o Noc kostelů
čtyřhodinový přenos z jednotlivých diecézí.
Lysická farnost pojala Noc kostelů netradičním způsobem. Zpřístupněna byla kaple
Povýšení svatého Kříže s hrobkou rodu Dubských u hřbitova a hrobka hraběnky Karolíny
Nimptschové na hřbitově.
Při této příležitosti byl proveden úklid, úprava a výzdoba prostor. Při Noci kostelů si
návštěvníci mohli prohlédnout mimo unikátní prostory i rodokmen a fotografie členů rodu
Dubských. Vydán byl také přehledný letáček o lysických hrobkách.
Poděkování za zdařilost akce patří dobrovolníkům na úklid i provázení. Dále děkujeme
floristkám z kostela za obdivuhodné vazby, Úřadu městyse Lysic za bezplatné zapůjčení reflektoru, připojení
elektřiny a propagaci celé akce, Státnímu zámku v Lysicích za bezplatné
zapůjčení palem.
Celý
objekt
kaple s hrobkou si
zaslouží naši pozornost. Tento prostor
oplývá nevšední atmosférou a geniem
loci. Účast 240 návštěvníků za necelé
tři hodiny otevření
pro veřejnost, to
potvrzuje.
Kateřina
Tejkalová
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Špatné sousedské vztahy
a jak je řešit

Rušení nočního klidu, hustý kouř z komínu, sousedovy slepice, které vám neustále přelétávají přes plot a hrabou záhony, štěkot psa, stínící stromy, neposekaná tráva, padající ovoce
na vaši zahradu, parkování sousedova auta před vašimi vraty, hlučné návštěvy… To je jen pár
situací, kvůli kterým vzniká mezi sousedy zlá krev.
Jak se říká, sousedy si člověk nevybírá. S některými vyjdete po
dobrém, s jinými ne. Když se na různé sousedské spory podíváme z pohledu psychologa, záleží hodně na povaze daného člověka. Obvykle se lidé zvládnou domluvit na kompromisu, temperamentnější jedinci však dokáží z maličkosti udělat velkou aféru.
d již nejde
jd o problém
blé psyOtázkou je, zda jejich jednání souvisí s nějakou umanutostí, nebo zda
chického rázu. Jednání se sousedem, který má řekněme výraznou povahu, je velmi těžké. Klasické metody jako domlouvání a hledání kompromisů na něj nepůsobí. Na druhou stranu se
mohou minout účinkem i udání a stížnosti. Těmto lidem totiž jakýkoliv boj nalévá sílu do žil,
možná ve svém jednání spatřují nějaký vyšší cíl nebo jim jde prostě jen o princip? Těžko říct.
Jak tedy sousedské spory nejlépe vyřešit? Tuto otázku není s ohledem na jedinečnost každého případu lehké zodpovědět. Jakožto psycholog vám mohu doporučit zejména zachovat
klid. Pravdou je, že v afektu člověk často jedná zbrkle, řekne a udělá i to, co by s čistou hlavou
neudělal. Základem úspěchu je nicméně komunikace, a právě na té to často vázne. Chcete-li
se se sousedem domluvit, zvolte pro diskuzi nejlépe nějakou neutrální půdu, ať už kavárnu,
restauraci apod. Přece jen mezi lidmi budete více schopni krotit své emoce než při rozhovoru
přes plot zahrady. Také doporučuji se předem připravit, zkuste si sepsat v bodech, co vám
konkrétně vadí a jak si představujete řešení, respektive jaké máte požadavky. Snažte se neskákat do řeči, nezvyšovat hlas, argumentujte a umožněte to i sousedovi. Vyslechněte si všechny
sousedovy argumenty a zkuste se na celý problém podívat také z jeho úhlu pohledu. Mělo by
jít o debatu, jejímž výsledkem bude oboustranně přijatelný kompromis. Zkuste vše vnímat ne
jako boj, ve kterém musíte vyhrát, ale jako obchodní transakci, která má uspokojit obě strany.
Pokud domluva se sousedem není možná, můžete ho písemně vyzvat, aby přestal omezovat
vaše práva. Jestliže ani toto nepomůže, doporučuji vyhledat právníka a poradit se s ním o dalších krocích, které můžete podniknout. Pakliže se rozhodnete řešit spor soudní cestou, určitě
si sežeňte co nejvíce důkazů (fotky, video, svědectví, dopisy apod.). Boj se sousedy je často
velmi náročný časově, finančně, ale i psychicky a musí být individuálně posuzován případ od
případu.
PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz, www.mojra.cz
„Pokud řešíte podobný nebo jiný problém, můžete si objednat konzultaci na
www.mojra.cz. Použijte slevový kód LYSICE a získáte slevu 10 % z ceny objednávky.“
4-6 / 2020
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Talk Show Aleše Cibulky
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