

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
přichází léto a s ním i doba dovolených a zaslouženého odpočinku. Ještě než se vydáte za
hranice všedních dnů, můžete si v červnovém vydání Lysického zpravodaje přečíst nejnovější informace z našeho městečka.
Stavba rybníka Badalky již byla dokončena a rybník se pomalu plní vodou. Přítok je sice
malý, ale stálý. Jaro bylo suché, trochu pomohly srážky na konci května a v červnu, nicméně
do ideální výšky hladiny stále notný
kus chybí. Nezbývá tedy než se obrnit trpělivostí a čekat. Jen pro připomenutí uvádím, že zhotovitelem
tohoto vodního díla byla společnost
KAVYL spol. s r. o., z Mohelna, pro
kterou práce prováděla místní firma
HOLCNER – DOPRAVA s. r. o.,
a cena stavby byla 3.149.729,- Kč
bez DPH. 70 % z této částky uhradila dotace z Ministerstva zemědělství
Nový rybník Badalky natéká sice pomalu, ale jistě
ČR.
V květnu byly také ukončeny
stavební úpravy v budově knihovny.
Kompletní rekonstrukce sociálního
zařízení, statické zajištění a zateplení stropů v prvním patře, výměna
staré elektroinstalace a instalace nového kazetového stropu se zapuštěnými svítidly přišla obecní rozpočet
Nové stropní podhledy v knihovně
na 1.016.448,- Kč bez DPH.
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Ke svému závěru se blíží i stavba nové východní části
hřbitovní zdi. V rámci této stavby bude lokálně vyspraven i zbytek zdi kolem hřbitova.
Příprava stavby vodovodu
Marek
Příprava stavby vodovodu
Marek je již ve své závěrečné fázi.
Městský úřad Boskovice, odbor
tvorby a ochrany životního prostředí, vydal dne 17. června 2022
Nově vydlážděná plocha před plátnem v letním kině
stavební povolení pro „VODOVOD MAREK“. Jedná se o jednu z největších staveb v historii
nejen Lysic, ale i Drnovic a Voděrad, s nimiž společně tvoříme
dobrovolný svazek obcí „Svazek
obcí vodovod Marek“. Účelem
stavby je napojení vodovodních
sítí zúčastněných obcí na skupinový vodovod Blansko (napojení
bude zřízeno v Bořitově), vybudování nových vodovodních
propojení jednotlivých obcí,
výstavba nového vodojemu MaNová hřbitovní zeď
rek na stejnojmenném lysickém
kopci společně s rekonstrukcí
stávajících vodojemů v Drnovicích a Bořitově, a tím zvýšení kapacity zásobování domácností pitnou vodou a zaručení dostatku kvalitní vody za všech okolností. Stavba samotná se
bude skládat z několika objektů, z nichž nejdůležitějšími jsou napojení a rekonstrukce vodojemu v Bořitově, výtlačný vodovodní řad z Bořitova do vodojemu Marek, samotný nový vodojem na Marku s akumulací 2 x 150 m³ vody, nové vodovodní řady k připojení současných
vodních zdrojů u hřbitova a na ulici Zámecká na nový vodojem, zkapacitnění a rekonstrukce vybraných částí distribuční sítě Lysic a Drnovic, propojení stávajícího vodojemu v oboře
s vodovodní sítí Drnovic a rekonstrukce vodojemu v Drnovicích. Jak je tato stavba důležitá
a potřebná, se nedávno ukázalo právě v Drnovicích, kde byl vlivem sucha přechodně nedostatek pitné vody z vlastních zdrojů obce, a vodárenská společnost musela proto navážet
vodu do vodojemu pomocí cisteren. Tato nouzová situace trvala naštěstí pouze krátce, ale
i tak ukázala důležitost tohoto projektu. Tentokrát došla voda v Drnovicích, ale v budoucnu
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by k tomu mohlo dojít i u nás, vzpomeňme jen na letošní velmi suché jaro. Proto považuji
tuto stavbu za skutečně strategickou. Výběrové řízení na zhotovitele této rozsáhlé stavby již
proběhlo, přihlásilo se celkem 5 subjektů, většinou sdružení firem, neboť pro jedinou firmu
jde o příliš velkou akci. Byly to:
• „Sdružení VODOVOD Marek 2022“ INSTA CZ s. r. o. a AQUACONSTRUCT s. r. o. se
sídlem v Olomouci a v Brně;
• ARKO TECHNOLOGY, a. s. se sídlem rovněž v Brně;
• Společnost Vodovod Marek, IDPS s. r. o., POHL cz, a. s., AQUASYS spol. s r. o. se sídlem
v Brně, Roztokách a ve Žďáru nad Sázavou.
• Sdružení Marek EVT + VHST, EVT Stavby s. r. o. a VHST s. r. o. se sídlem ve Svitavách
a v Pelhřimově;
• REK + Gardenline – vodovod Marek, REKULTIVACE Ústí nad Labem, s. r. o. a Gardenline s. r. o. z Ústí nad Labem a z Litoměřic.
Jediným hodnotícím kritériem byla nabídková cena. Nejnižší cenu za zhotovení stavby
nabídla Společnost Vodovod Marek, IDPS s. r. o., POHL cz, a. s., AQUASYS spol. s r. o., a to
138.442.914,57 Kč, druhá nabídka v pořadí tuto cenu převyšovala o 1.248.878,- Kč a nejvyšší nabídnutá cena pak byla 155.227.000,- Kč od firem z Ústeckého kraje. O výběru vítěze
veřejné zakázky již bylo rozhodnuto a smlouva o dílo bude se zhotovitelem podepsána do
konce června s podmínkou realizace stavby pouze při získání dotace. O přiznání dotace
bude v následujících měsících rozhodovat Státní fond životního prostředí, měla by být ve
výši 70 % nákladů stavby a naše stoprocentní připravenost stavby (vydané povolení a podepsaná smlouva se zhotovitelem) zajistí maximální bodové hodnocení žádosti. Zbývajících
30 % nákladů musí uhradit členské obce Svazku obcí vodovod Marek. Tato nemalá částka
převyšující 41 milionů korun bude spravedlivě rozdělena podle počtu obyvatel mezi jednotlivé obce svazku, podíl Lysic bude činit zhruba polovinu této částky, tj. více než 20 milionů
korun. Vzhledem k tomu, že
stavba by měla trvat dva
roky (zahájena bude nejdříve
koncem tohoto roku v závislosti na přidělení dotace)
a financována bude průběžně, je městys Lysice schopen
svůj podíl platit průběžně ze
svých finančních rezerv bez
nutnosti úvěru. Ze dvou následujících ročních rozpočtů
stavba ukrojí cca po deseti
milionech korun. Není to
Na Marku v této části zhruba ve dvou třetinách kopce
málo, ale náš rozpočet to
vznikne nový vodojem
zvládne.
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Co se chystá v nejbližší době
Jistě jste si všimli, že proběhla lokální oprava nejhorších výtluků v povrchu komunikací v ulici Družstevní a před radnicí na Horním náměstí. V opravách budeme postupně pokračovat, hned v červenci to budou komunikace na Badalkách, zejména pak úsek v uličce
u Homolkových (v minulosti Tejkalových) a přilehlé části, které jsou téměř v havarijním
stavu. Zde proběhnou nejen menší lokální opravy, ale i celoplošná pokládka asfaltobetonu. Asfaltový povrch dostane také točna u autoservisu pana Horáka a i zde budou opraveny lokální výtluky. Během července připravíme rovněž plochu na kluzišti k instalaci
skateparku a následně během několika měsíců provede odborná firma instalaci samotné
konstrukce skateparku. Z důvodu nízké alokace finančních prostředků na tento dotační
titul jsme na skatepark bohužel nedostali dotaci, nicméně zastupitelstvo rozhodlo, že se
akce bude realizovat i bez dotace a náklady uhradí městys v celé výši ze svých prostředků.
Náklady na skatepark budou činit 1.268.600,- Kč bez DPH.
Během července až září provede firma TEKOSTAV spol. s r. o., z Lysic drobné úpravy a opravy v ordinacích lékařů v přízemí zdravotního střediska. U MUDr. Hlaváčkové
přesto, že byla ordinace i s čekárnou před třemi lety kompletně zrekonstruována, vlhne
a plesniví obvodová zeď od ulice Halasova, a proto musí být provedeno odvětrání a sanace
vlhkého zdiva. Plánována je i rekonstrukce ordinace dětské lékařky MUDr. Mokrošové.
Rekapitulace na konci volebního období
Čtyři roky uplynuly jako voda a je mou povinností složit účty Vám, občanům, a shrnout, co z plánů se podařilo a co naopak nikoli. Vezmete-li si do ruky prosincový zpravodaj z roku 2018, můžete si přečíst, co jsme v našem městečku v té době řešili a jaké úkoly
před námi v tehdy nadcházejícím volebním období ležely. Jednalo se zejména o dokončení místních komunikací u nových stavebních pozemků na Horkách, včetně minulý rok
dokončené komunikace v ulici Sadové, dokončení stavby nové hasičské zbrojnice v ulici
Družstevní a výstavbu nové čistírny odpadních vod. Tyto cíle byly, i s pomocí dotací,
úspěšně splněny.
Nejdůležitějším stanoveným úkolem bylo zajištění dostatečného zásobování občanů
našeho městečka pitnou vodou. Tehdy, v extrémně suchém létě 2018, se ukázalo, že opravdu mnoho nechybělo, aby pitná voda došla. Hladina spodních vod v našich zdrojích klesla
tak hluboko, že ve vrtech chyběly pouhé centimetry k dosažení hranice, za níž už nelze
vodu čerpat. Proto bylo nezbytné přistoupit k opatřením, která zásobování vodou zlepší.
Nejrychlejším možným opatřením bylo „převrtání“ a nové napojení vrtu u hřbitova, který byl částečně sesutý. Zprovoznění vrtu bylo dokončeno na jaře 2020, a byl tak zajištěn
momentální dostatek pitné vody pro občany. Současně jsme od podzimu 2018 spolu s Drnovicemi a Voděrady pracovali na společném úkolu – připravit napojení našich obcí na
skupinový vodovod Blansko. V roce 2020 se po dlouhých jednáních podařilo dohodnout
stanovy a založit dobrovolný svazek obcí Svazek obcí vodovod Marek. Nově vzniklému
svazku řízenému starosty všech tří obcí se podařilo získat dotaci více než 2 miliony korun
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na zpracování projektové dokumentace pro stavbu vodovodu Marek a za dva roky připravit celou stavbu tak, jak podrobně popisuji výše.
Mimo tyto velké akce se uskutečnilo i mnoho dalšího. Byly opraveny chodníky na
náměstí Osvobození, v ulicích Halasova, Žerůtská a Brněnská (zde i včetně nového veřejného osvětlení), byl položen nový povrch parkoviště u nákupního střediska, opravena
přístupová cesta do sběrného dvora i komunikace v ulici Doubek. Byla vybudována nová
parkovací plocha před sokolovnou, bezvýkopovou metodou byla opravena kanalizace
v celé ulici Žerůtská, celkově bylo zrekonstruováno zázemí koupaliště a opraveno několik bytů zejména v bytovém domě čp. 5 v ulici Zámecká. Opravena a nově natřena byla
i střecha budovy základní školy a v neposlední řadě byl pořízen a schválen nový územní
plán městyse, který je všem dostupný v tištěné podobě na úřadě a v elektronické na webu
městyse.
Za velký úspěch považuji přechod na nový systém odpadového hospodářství. Díky
vstupu do dobrovolného svazku obcí „Svazek obcí Technické služby Malá Haná“ jsme
získali více než milionovou dotaci na barevné popelnice na tříděný odpad, které pak byly
zdarma rozdány do jednotlivých domácností. Využíváním barevných popelnic se v obci
výrazně zvýšil podíl vytříděného komunálního odpadu a Lysice tak plní kritéria daná pro
třídění. To je dobré nejen pro přírodu, ale i do budoucna pro zachování nižší ceny za likvidaci odpadů, neboť se blíží zákaz skládkování a obce neplnící stanovená kritéria třídění
budou nuceny platit cenu vyšší.
Co nebylo dotaženo do konce, je rekonstrukce sokolovny. Po výrazném statickém
narušení budovy na podzim 2018 před námi vyvstal problém jak dál. Zda trvat na rekonstrukci stávající budovy či uvažovat o budově nové. Byla zadána studie nové budovy, která byla zastupitelstvu představena v roce 2019. Dle nejen mého názoru se jedná
o studii zdařilou, kterou by po menších úpravách stálo za to realizovat. Ať už to bude
rekonstrukce staré, nebo stavba nové budovy, jedná se o záměr finančně velmi náročný.
V pořadí důležitosti pro naši obec jej vnímám až na třetím místě za čistírnou odpadních vod a vodovodem Marek. Čistírna byla úspěšně dokončena, vodovod je před námi.
Mnohem raději budu Vám občanům vysvětlovat, proč není opravená sokolovna, než
proč neteče voda.
Nepodařilo se také provést rekonstrukci ulice Halasova, a to jednak proto, že je zde
naprojektováno vedení nového vodovodu, a došlo by tak k rozkopání nových komunikací,
a jednak i proto, že někteří občané vlastnící nemovitosti v této ulici měli o podobě rekonstrukce odlišné představy. Rekonstrukce Horního náměstí před radnicí dle zveřejněné
studie je projekčně připravena a je na ni vydáno i stavební povolení, ale stejně jako v ulici
Halasova je i zde plánováno vedení nového vodovodu, a proto projekt nelze nyní realizovat. U obou staveb čekáme také na vyhlášení vhodného dotačního titulu.
Vážení spoluobčané, přeji Vám krásné léto plné nezapomenutelných zážitků, zaslouženou báječnou dovolenou a v nadcházejících podzimních komunálních volbách šťastnou
ruku.
Mgr. Pavel Dvořáček, starosta
4-6 / 2022
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Výpisy z jednání rady městyse

Rada č. 144 – 30. 3. 2022
•
•
•
•
•

•

•
•

rada schválila vypsání výběrového řízení na akci „SKATEPARK LYSICE“ dle předloženého materiálu,
schválila cenovou nabídku společnosti STRABAG a. s., na vybudování podkladové
plochy pod skatepark,
schválila cenovou nabídku společnosti STRABAG a. s., na vybudování točny na konci
ul. (spodní) Badalky z asfaltobetonu,
uložila paní Tarabové předložit každoroční zprávu o hospodaření s byty městyse,
odsouhlasila žádost paní Hlavoňové, Lysice, o možnost umístění zpevněné plochy pro
schodišťovou plošinu o rozměru cca 2 x 1 m na obecním pozemku parc. č. 2814/163
v k. ú. Lysice před jejím domem,
schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu v městysi
Lysice č. 24/18 uzavřené mezi Technickými službami Malá Haná s. r. o., a městysem
Lysice, jehož předmětem je zvýšení cen služeb v závislosti na růstu inflace a zvýšení
průměrných cen položek ovlivňujících sjednanou cenu plnění,
schválila cenovou nabídku společnosti STRABAG a. s., na opravy komunikací na Badalce,
zamítla žádost pana Hoška, Lysice, o prominutí poplatku za uložení 420 tun zeminy
z jím budované komunikace prodlužující ulici v Zahradách.

Rada č. 145 – 6. 4. 2022
•
•

•

•
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rada uložila panu Fojtovi předložit zprávu o provozu sběrného dvora,
schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností EG.D, a. s., Brno
pro stavbu s názvem „Lysice, s. ú. NN, TS Brněnská“ dle předloženého návrhu smlouvy. Předmětem smlouvy je právo zřídit a provozovat v obci a k. ú. Lysice ve vlastnictví městyse Lysic distribuční soustavu (kabelové vedení VN a NN, pojistkové skříně,
uzemnění a telekomunikační síť) 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 byla zřízena za jednorázovou
náhradu ve výši 34.000,- Kč bez DPH,
odsouhlasila stavbu s názvem „Lysice, Boskovická, příp. NN zahr. Kolář“ dle předloženého situačního výkresu stavby z 03/2022 vypracovaného firmou ELING Plus s. r. o.,
Brno, která má být realizována mimo jiné i na pozemcích městyse, jejímž předmětem
je stavba nové přípojky NN pro zahradu na p. č. 3147/7 ze stávajícího betonového
sloupu na p. č. 3534 venkovním kabelem do nové kabelové skříně,
schválila žádost pana Sedláčka, Lysice, o postavení lešení na obecním pozemku podél jeho
domu v ul. Sokolská po dobu výměny střešní krytiny a o dočasné uložení demontovaných
hliníkových šablon vedle budovy sokolovny do doby odvozu do sběrných surovin,
Lysický zpravodaj

•

•

•

•

schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Lysic v souladu se schváleným rozpočtem na poskytování sociálních služeb s Diecézní charitou
Brno, Oblastní charitou Blansko, dle předloženého materiálu,
neodsouhlasila záměr společnosti PODA a. s., na instalaci vysokorychlostního bezdrátového spoje na střechu bytového domu na ul. Halasova č. p. 663 a následné propojení
bytových domů č. p. 662 a 664 a instalaci klientské kabeláže v těchto domech. Rada
požaduje předložení projektové dokumentace plánovaných datových rozvodů a doložení souhlasu všech nájemců bytů v bytových domech,
odsouhlasila upravenou žádost stavebníků Kotlánových o vyjádření stanoviska k projektu pro sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení novostavby garáže a kanceláří na pozemcích parc. č. 6393 a 6392 v k. ú. Lysice a o povolení umístění nájezdu
na pozemek,
projednala žádost ZŠ E. Beneše Lysice o navýšení finančních prostředků z rozpočtu
městyse do rozpočtu ZŠ ve výši 600 tisíc Kč na pokrytí nárůstu cen energií a zajištění
kamerového systému pro zabezpečení ochrany zdraví a majetku v areálu ZŠ a doporučila zastupitelstvu ke schválení.

Rada č. 146 – 13. 4. 2022
•

•

•
•
•
•

rada vzala na vědomí vyjádření Ing. Petra Zouhara, autorizovaného inženýra pro statiku a dynamiku staveb, ve věci retenční jímky v areálu hasičské zbrojnice. Dle tohoto
vyjádření je jímka bezpečná, má pouze menší objem. Rada požaduje po zhotoviteli
stavby hasičské zbrojnice kompenzaci za menší objem jímky, a to ve formě instalace
odkalovacího zařízení,
projednala Zprávu o hodnocení a posouzení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu
na stavební práce „Skatepark Lysice“ a na základě tohoto posouzení rozhodla o výběru
dodavatele s nejvýhodnější nabídkou – společnost JF Construction s. r. o., Olomouc,
s nabídkovou cenou 1.535.006,- Kč včetně DPH,
přidělila v souladu s návrhem bytové komise byt č. 11 v bytovém domě na nám. Osvobození č. p. 150, velikost 0 + 1, paní Brodecké,
schválila dohodu o vzájemném započtení pohledávek mezi městysem a paní Špačkovou dle předloženého materiálu,
schválila záměr pronájmu plážového baru na koupališti dle předloženého materiálu,
vzala na vědomí žádost o nájemní byt městyse od paní Wilderové, Lysice a předala
bytové komisi do evidence.

Rada č. 147 – 20. 4. 2022 – bez nových podnětů
Rada č. 148 - 27. 4. 2022
•

rada vzala na vědomí žádost o nájemní byt městyse od pana Němce, Lysice a předala
bytové komisi do evidence žádostí,
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•

•
•
•

•

•

schválila pronájem části pozemku parc. č. 6710/3 – ostatní plocha, manipulační plocha
o výměře 10 m² v obci a k. ú. Lysice společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ POLEČNOST, a. s. Brno dle předloženého návrhu smlouvy. Smlouva byla uzavřena na dobu
neurčitou za nájemné ve výši 5 000,- Kč/rok s každoroční valorizací,
schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce východní části oplocení hřbitova, Lysice“ dle předloženého materiálu,
vzala na vědomí dopis České pošty s. p., ve věci koupě budovy lysické pošty a pověřila
starostu přípravou odpovědi,
projednala žádost o nájemní byt městyse od paní Rebrik, Ukrajina. Na návrh bytové
komise přidělila byt č. 2 o výměře 52,70 m2 na ulici Oulehla č. p. 549 v Lysicích paní
Rebrik s účinností od 1. 5. 2022,
odsouhlasila žádost paní Ježové, Lysice, o úpravu prostoru před jejím domem na nám.
Osvobození pro parkování druhého auta. Úprava bude na náklady žadatelky a parkovaná vozidla nebudou zasahovat do obecního chodníku,
schválila smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Lysic v souladu se schváleným rozpočtem dle předloženého materiálu.

Rada č. 149 – 4. 5. 2022
•
•

•

rada neschválila žádost o snížení platby za nájemní byt na Oulehle č. p. 549 pouze na
platbu nájemného bez energií od paní Rebrik,
schválila Darovací smlouvu na peněžitý dar ve výši 1.000,- Kč obdarovanému MAS
Boskovicko PLUS z. s., na zajištění cykloturistické akce „Maska jede“ konané dne 19.
6. 2022,
projednala žádost Národního památkového ústavu, územní památkové správy v Kroměříži, o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse na konání divadelního představení
pražského souboru Kašpar Divadla v Celetné – William Shakespeare – Romeo a Julie
na nádvoří státního zámku Lysice dne 28. 5. 2022 a schválila poskytnutí dotace ve výši
20.000,- Kč.

Rada č. 150 – 11. 5. 2022
•

•
•
•

8

rada projednala nabídky na provozování plážového baru na koupališti od pana Smejkala, Drnovice, nabízejícího měsíční nájemné 9.000,- Kč, a Ing. Bartošové, Kunštát,
nabízející měsíční nájemné 6.500,- Kč, a schválila pronájem plážového baru na koupališti panu Janu Smejkalovi,
schválila dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce zpevněných ploch
Letní kino Lysice“ se společností KAREL PORČ, s. r. o., dle předloženého materiálu,
přidělila v souladu s návrhem bytové komise byt č. 1 o velikosti 1 + kk, 25,4 m2, na ul.
Halasova č. p. 662, panu Simke,
odsouhlasila stavbu s názvem „Lysice, nám. Osvobození, kabel NN Kazda“ dle předloženého situačního výkresu stavby z 02/2022 vypracovaného firmou EZA SLUŽBY
Lysický zpravodaj

•

•

•
•

a. s., Brno, která má být realizována mimo jiné i na pozemku ve vlastnictví městyse.
Předmětem stavby je napojení budoucí stavby rodinného domu na p. č. 235/6 na
rozvody NN, a to zemním kabelem ze stávající přípojkové skříně do nové přípojkové
skříně na hranici pozemků,
schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D, a. s., Brno pro stavbu s názvem „Lysice, nám. Osvobození, kabel NN
Kazda“ dle předloženého návrhu smlouvy. Předmětem smlouvy je právo zřídit a provozovat na pozemku v k. ú. Lysice ve vlastnictví městyse Lysic energetické zařízení
distribuční soustavy (kabelové vedení NN a kabelový pilíř NN) 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
byla zřízena za jednorázovou náhradu ve výši 2.000,- Kč bez DPH,
odsouhlasila stavbu mostku vedoucího z místní komunikace na p. č. 3503/2 přes potok
na pozemek p. č. 79/8 a s vybudováním základů stavby (z uliční strany) v pozemku
městyse p. č. 3503/2. Mostek bude sloužit pro příjezd na pozemek p. č. 79/8 a jako parkovací stání pro osobní automobil, stavebníkem je pan Šmerda, Zámecká ulice, Lysice,
odsouhlasila vybudování podkladové plochy pod skatepark v souladu s cenovou nabídkou společnosti STRABAG a. s., i v případě nepřidělení dotace,
schválila návrh ředitelky MŠ Lysice na provoz mateřské školy o letních prázdninách.
Provoz bude zachován v červenci a školka bude uzavřena od 1. 8. do 31. 8. Školní rok
bude zahájen ve čtvrtek 1. září 2022.

Rada č. 151 – 18. 5. 2022
•

•
•
•

•

odsouhlasila žádost nájemce plážového baru na koupališti, o povolení tradičních pouťových zábav v areálu lysického koupaliště v pátek 24. 6. a v sobotu 25. 6. 2022 se začátkem ve 20:00 a ukončením ve 02:00,
schválila nové ceny za vstup na koupaliště platné od sezóny 2022 dle předloženého
materiálu,
schválila prázdninový provoz školní družiny dle předloženého návrhu ředitelky ZŠ
Edvarda Beneše Lysice,
schválila stavbu s názvem „Lysice, Oulehla, přel. NN parkoviště“ dle předloženého situačního výkresu stavby z 05/2022 vypracovaného firmou ENERGETIKA Boskovice,
která má být realizována mimo jiné i na pozemcích ve vlastnictví městyse. Předmětem
stavby je přeložení stávajících zemních kabelů NN z důvodu plánované výstavby nových parkovacích ploch v lokalitě. Rada současně odsouhlasila umístění výše uvedené
stavby v ochranném pásmu lesního pozemku ve vlastnictví městyse 50 m od hranice
pozemku,
schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D, a. s., Brno pro stavbu s názvem „Lysice, Oulehla, přel. NN parkoviště“ dle
předloženého návrhu smlouvy. Předmětem smlouvy je právo zřídit a provozovat na
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pozemcích v k. ú. Lysice ve vlastnictví městyse Lysic energetické zařízení distribuční
soustavy (kabely NN, pilíř 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 byla zřízena za jednorázovou náhradu ve výši 25.000,- Kč bez DPH.

Rada č. 152 – 1. 6. 2022
•

•
•

•
•
•
•

•

•

rada schválila účetní závěrku Mateřské školy Lysice za rok 2021. Výsledek hospodaření
za rok 2021 ve schvalovacím řízení je 188.674,06,- Kč. Rada městyse Lysice doporučila
přeúčtovat přebytek hospodaření za rok 2021 do Rezervního fondu Mateřské školy
Lysice, tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření,
schválila účetní závěrku Základní školy Edvarda Beneše Lysice za rok 2021. Výsledek
hospodaření za rok 2021 ve schvalovacím řízení je 0,- Kč,
projednala návrh Závěrečného účtu městyse za rok 2021 a zprávu auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření městyse Lysic za rok 2021. Odsouhlasila zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření městyse Lysic za rok 2021 a doporučila zastupitelstvu ke
schválení bez výhrad,
schválila přiznání mimořádné odměny ředitelce Základní školy E. Beneše Lysice, Mgr.
Pavle Nesnídalové dle předloženého návrhu,
odsouhlasila zařazení projektů Základní školy E.Beneše Lysice do strategického rámce
MAP II Boskovice,
vzala na vědomí žádost o nájemní byt městyse od paní Bukáčkové, Lysice a předala
bytové komisi do evidence,
schválila Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, jejímž předmětem je poskytnutí účelové neinvestiční finanční podpory na „Dovybavení ochranných prostředků“ ve výši 52.000,- Kč,
vyhověla žádosti pana Davida Tejkala, Lysice, o povolení stánkového prodeje nápojů
v parku na nám. Osvobození o pouťovém víkendu od pátku 24. 6. do neděle 26. 6.
2022. Rada stánkový prodej povolila s tím, že bude v pátek a v sobotu ukončen ve
24:00 a v neděli ve 21:00,
odsouhlasila záměr stavby rodinného domu stavebníka pana Macků na ulici Boskovické.

Rada č. 153 – 8. 6. 2022
•

•

10

rada odsouhlasila navržené přechodné dopravní značení, zpracované společností DOKA s. r. o., týkající se vedení objízdných tras a zvláštního užívání komunikace
v rámci realizace akce „I/19 Sebranice – průtah km 221,913 – 223,979“ v termínu od
11. 7. do 4. 9. 2022,
schválila s účinností od 1. 7. 2022 novou cenu za ukládání zeminy na skládku „v lomu“,
a to 80,- Kč/t,
Lysický zpravodaj

•

odsouhlasila cenovou nabídku na zaměření polohopisu a výškopisu ulic Horky, Jabloňová, Třešňová, Ořechová a Pod Hvozdcem od společnosti Technické služby CZ s. r.
o., za účelem oprav zmíněných ulic.

Rada č. 154 – 22. 6. 2022
•

•
•

rada vzala na vědomí Zadání územní studie Lysice lokalita „Z19, Z20“, zpracované
MěÚ Boskovice – odborem výstavby a územního plánování, a pověřila starostu oslovením projektanta s žádostí o cenovou nabídku na zpracování územní studie,
vzala na vědomí žádost o nájemní byt městyse od slečny Valentové, Lysice a předala
bytové komisi do evidence,
odsouhlasila žádost paní Mokrošové a pana Vondráčka o souhlas se stavebním záměrem novostavby rodinného domu na jejich pozemku p. č. 6997 v k. ú. Lysice.



Výpis z jednání zastupitelstva

Zastupitelstvo č. 23 – 25. 4. 2022
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

zastupitelstvo schválilo uzavření Smlouvy o vkladu majetku vodovodů do hospodaření
svazku se Svazkem obcí vodovod Marek, se sídlem Horní náměstí 157, Lysice, dle předloženého materiálu s účinností od 1. ledna kalendářního roku následujícího po dni nabytí
právní moci Kolaudačního souhlasu s užíváním vodního díla „VODOVOD MAREK“
a pověřilo starostu podpisem smlouvy,
schválilo Smlouvu o umístění a provedení části vodovodního řadu na pozemcích vlastníka dle předloženého materiálu a pověřilo starostu podpisem smlouvy,
schválilo Zprávu starosty o činnosti rady a dění v městysi dle předloženého materiálu,
schválilo inventarizační zprávu o provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků
městyse za rok 2021,
schválilo vyřazení nefunkčního majetku dle návrhu inventarizační komise,
schválilo bezúplatný převod 230 ks kompostérů, které byly občanům předány v roce 2016,
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 Hospodaření městyse 1-3/2022 dle předloženého materiálu,
schválilo Rozpočtové opatření č. 2/2022 dle předloženého materiálu,
schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí kupní mezi městysem Lysice na jedné straně a pány
Miloslavem Kosem, Michalem Bělákem, Markem Bělákem a Lukášem Bělákem na straně druhé, jejímž předmětem je bezúplatný převod jimi vybudované splaškové kanalizace
a vodovodu na městys dle předloženého materiálu,
vzalo na vědomí informace o hospodaření v lesích městyse dle předloženého materiálu,
vzalo na vědomí informaci o Mezinárodním hudebním festivalu Concentus Moraviae
v roce 2022.
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Zastupitelstvo č. 24 – 27. 6. 2022
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

schválilo Zprávu starosty o činnosti rady a dění v městysi dle předloženého materiálu,
schválilo Rozpočtové opatření č. 3/2022 dle předloženého materiálu,
projednalo závěrečný účet, který se uzavírá s vyjádřením podle § 17, odstavce 7 písmeno
a) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů: Zastupitelstvo
městyse Lysic souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad,
schválilo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2021 - bez výhrad,
schválilo účetní závěrku městyse Lysice za rok 2021. Doporučilo přeúčtovat výsledek
hospodaření za rok 2021 ve výši -1.671.253,92 Kč z účtu 431 – výsledek hospodaření
ve schvalovacím řízení, na účet 432 – výsledek hospodaření minulých účetních období,
vzalo na vědomí zprávu o připravenosti koupaliště na sezónu 2022 dle předloženého materiálu,
vzalo na vědomí zprávu o připravenosti letního kina na sezónu 2022 dle předloženého
materiálu,
vzalo na vědomí informace o činnosti dobrovolného svazku obcí Svazek obcí vodovod
Marek,
vzalo na vědomí Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Svazek obcí vodovod Marek
za rok 2021 dle předloženého materiálu,
vzalo na vědomí Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Technické služby Malá Haná
za rok 2021 dle předloženého materiálu,
schválilo poskytnutí mimořádné odměny starostovi městyse za úspěšné dokončení
několikaleté přípravy stavby vodovodu Marek a za úspěšné dokončení stavby rybníka
Badalky.



Knihovna Lysice
y
informuje
j

Do konce měsíce dubna
byly dokončeny stavební práce
a knihovna se opět mohla otevřít
svým čtenářům.
V měsíci květnu navštívily
knihovnu děti z MŠ Drnovice.
Byly pro ně připraveny 4 besedy,
na kterých jsme si četli pohádky,
hádali hádanky, učili se nové říkanky a výborně se bavili s hrací
knížkou od spisovatele Hervé Tulleta. Na další besedu Hrátky s pís12
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menky přišly děti z 1.A ZŠ. Po přečtení
knihy o písmenkách jsme skládali slova,
luštili rébusy a plnili různé úkoly. 14. 6.
proběhlo na dětském oddělení vyhodnocení čtenářské soutěže Lovci perel.
Soutěže se zúčastnilo 27 dětí (17 dívek
a 10 chlapců) od první do páté třídy. Na
prvním místě se umístila Nikola Hortová (4. tř.), 2. místo obsadila Anna
Morbitzerová (4. tř.) a o 3. místo se
Výrobky z perel
dělala sourozenecká dvojice Martina
a Tereza Dostálovy (1., 3. tř.). Další
2 besedy pro žáky pátých tříd ZŠ proběhly 16. 6. na téma Dobrodružná literatura světových a českých autorů, starší i současné literatury. V krátké ukázce detektivního případu
se děti snažily z několika podezřelých odhalit správného pachatele a na závěr vyplňovaly pracovní listy k danému tématu. Poslední akcí před prázdninami, která se uskuteční
v knihovně, bude pasování prvňáčků na čtenáře.
Knihovna upozorňuje čtenáře na změnu výpůjční doby o prázdninách.
Provoz knihovny o prázdninách:
Pondělí:
9:00 - 12:00
12:30 - 15:30 dětské oddělení
Čtvrtek:
9:00 - 12:00
12:30 - 17:00 dospělé oddělení
Knihovna bude z důvodu čerpání dovolené uzavřena:
od 4. – 12. 7. a od 25. 7. – 5. 8. 2022
Přeji krásné léto plné zážitků.
Miroslava Libichová, knihovnice



Obnova kříže svatého Marka

Svatý Marek – evangelista, byl žákem apoštola Petra a podle
jeho kázání napsal své evangelium. Zemřel mučednickou smrtí
v Alexandrii a jeho ostatky byly v 9. století přeneseny do Benátek.
Hlavním jeho atributem (charakteristickým znakem) je
okřídlený lev, psací náčiní, kniha nebo svitek.
Dřevěný kříž s obrazem sv. Marka stával od nepaměti na pozemku Pavla Hřebíčka z Lysic č. 111 na vrcholu kopce Marek.
Protože pro procesí ke kříži to bylo daleko, nechal tehdejší du4-6 / 2022
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chovní správce P. Václav Maxmilián
Dorazil přenést kříž 25. dubna 1800
z vrcholu kopce na místo, kde stojí
dodnes, a požehnal ho.
Protože kříž byl již sešlý, nechala
rodina Markova z Lysic č. 142 postavit nový kříž z modřínového dřeva.
Obraz svatého Marka namaloval
akademický malíř Daněk z Letovic.
Za hojné účasti věřících byl kříž 31.
7. 1927 posvěcen Msgr. Krchňákem
a Msgr. Adámkem za přítomnosti
bohoslovce Bohumila Buriana z Drnovic.
Povětrnostními vlivy poškozený
kříž byl na popud P. Františka Provazníka a pana Šafránka opraven
v roce 1995 za účasti rodiny Němcovy. Z panelů se sestavila ohrádka
okolo kříže a byla položena dlažba.
Klekátko vyrobil pan Miloslav Koláček ml.. Před Vánocemi někdo dal
na kříž věneček se svíčkami a ohořela barva. Neznámé osoby posunuly
panely těsně ke kříži. Ani klekátko
dlouho nevydrželo. Brzy bylo poškozené a někdo je odstranil, stejně jako tabulku s obrazem svatého Marka (obraz se asi
povětrnostními vlivy smazal). Bohužel, zde je vidět, jak si lidé váží práce druhých. Protože
následným zásahem do okolí kříže nebyl zachován spád terénu, tak desky, kterými byl kříž
obložen, zahnívaly.
Havarijním stavem kříže se v červenci 2019 zabývala rada městyse Lysice. Jako zaměstnanec a člen pracovní čety městyse jsem byl pověřen zajištěním opravy, či zhotovením kříže
nového, památky po našich předcích. Když jsem posoudil reálný stav památky, rozhodl jsem
se doporučit výrobu nové kopie kříže. Po zajištění materiálu začaly práce na výrobě kříže.
Také jsem přemýšlel o jiném způsobu zakotvení, aby nedocházelo ke kontaktu dřeva a zeminy, a zamezilo se tak případnému poškozování dřeva vlhkostí. Po provedení všech prací
jsme nový kříž s pracovní četou na konci dubna 2022, před svátkem svatého Marka, osadili
na místo na Žerůtské ulici.
Chtěl bych tímto poděkovat všem svým spolupracovníkům za pomoc při pracích na
obnově kříže a městysi Lysice za finanční záštitu nad touto akcí.
Ing. Ladislav Horňanský, s použitím podkladů od pana Josefa Němce
14
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Zprávy z Mateřské školy Lysice

Druhé pololetí školního roku se neslo ve znamení uvolňování protiepidemických opatření, což zásadně ovlivnilo život dětí i dospělých v mateřské škole. Všichni jsme s radostí
vítali návrat k normálnímu životu, jaký jsme znali před covidem, a plánovali jsme s chutí
aktivity, které konečně s dětmi podnikneme. Bylo to znát i na atmosféře celé školky, nadšení ovládlo všechny zúčastněné. Jediné, co nám kazilo radost, byla vysoká nemocnost dětí.
Po rozvolnění se dostavila vlna nejrůznějších viróz a po dvou letech většina dětí prodělala
neštovice.
Týden po týdnu jsme s dětmi ve třídách prožívali různá témata, která jsou jim blízká.
Hráli jsme si na zimní olympiádu, sportovali jsme ve třídách, chodili jsme sáňkovat do obory. Uspořádali jsme si ve školce karneval, který jsme si užili napříč všemi třídami. Před Velikonocemi jsme barvili vajíčka, pletli pomlázky a vyráběli velikonoční dekorace, pekli jsme
velikonoční dobroty, obdivovali jsme velikonoční výstavu na zámku, chodili jsme na dlouhé
procházky.
Navštívili jsme s předškoláky Dům přírody v Blansku, se všemi dětmi jsme se vypravili
na výlet do Bonga a do Zoologické zahrady v Brně.
Společně s rodiči jsme se vyřádili na čarodějnickém sletu na zahradě mateřské školy, kde
si děti vyzkoušely řadu čarodějnických disciplín, a na závěr akce jsme si společně opekli párky.
V květnu děti všech tříd připravily pro své rodiče program a dárečky ke Dni rodiny.
Strávili jsme společně příjemné odpoledne plné dojemných okamžiků.
Nezapomněli jsme ani na vzdělávání dětí. Poznávali jsme zvířátka, květiny, dopravní
prostředky, lidské smysly, dělali jsme různé pokusy. Připravili jsme několik lekcí kroužku
„Předškolák“, ve kterém probíhala společně s rodiči intenzivní příprava předškoláků na
vstup
p do základní školy.
y

Letošní předškoláci
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V pátek 17. června se u příležitosti ukončení školního roku konala na zahradě mateřské školy tradiční Zahradní slavnost. Její součástí bylo i pasování nejstarších předškoláků
na školáky. Na programu se letos pro ozvláštnění podílela agentura Sandry Riedlové, a tak
byly děti tentokrát pasovány královnou v honosném kostýmu. Děti dostaly na památku
slavnostní šerpu a tričko s logem mateřské školy. Ceremoniálu se zúčastnil také pan starosta, Mgr. Pavel Dvořáček, který dětem popřál hodně úspěchů ve škole a pěkné prázdniny.
Součástí celého programu byly i nejrůznější hry a soutěže pro děti a rodiče, které připravily paní učitelky a za jejichž splnění děti získaly drobné dárečky. Navečer si předškoláci se svými rodiči opekli párky. Vyvrcholením akce bylo pro nejstarší děti přenocování
ve školce pouze s paními učitelkami. Děti si ve třídách rozložily karimatky a spacáky
a připravily se na noc plnou dobrodružství. Po setmění se vydaly s baterkami do Žlebu
na stezku odvahy, kde si vyzkoušely průchod setmělým lesem. Někdo jen s kamarádem,
někdo s paní učitelkou za ruku. Děti vše s vynaložením velké odvahy zvládly a po 11.
hodině večer se uložily do spacáků ke spánku. Děkujeme rodičům předškoláků, především paní Anetě Kotlánové a Marcele Pižlové, kteří dětem připravili bohaté občerstvení
– koláče, bábovky, minipizzy, obložené chlebíčky, ovoce, dětský šampus, a hlavně velký
školkový dort s názvy jednotlivých tříd. Také děkujeme paní Adéle Solárové za profesionální fotografie z akce.
Koncem června čeká děti ještě tradiční setkání s místními dobrovolnými hasiči, kteří
jim ukáží hasičskou techniku, využijeme také pozvání majitele kolotočů, pana Doležala, který děti jako každý rok sveze zdarma na housenkové dráze. V posledním červnovém týdnu
navštívíme divadelní představení „Sněhurka a sedm trpaslíků“, které si připravily děti ze
Základní školy v Lysicích pod vedení Mgr. Simony Kyánkové.
Nakonec ještě čeká předškoláky u příležitosti ukončení docházky do mateřské školy setkání na úřadě městyse Lysic s panem starostou Mgr. Pavlem Dvořáčkem a se členkami
SPOZ Evou Hoškovou a Mgr. Olgou Tejkalovou. Děti zde vystoupí s krátkým programem
a obdrží na památku dárečky.
Zápis do naší mateřské školy pro školní rok 2022-23 se uskutečnil 2. května 2022. K zápisu jsme obdrželi 48 přihlášek. 22 přihlášek bylo od dětí s trvalým bydlištěm v naší obci a 2
děti budou mít trvalý pobyt vyřízen v průběhu prázdnin. Tyto děti byly do naší MŠ přijaty.
Bohužel jsme z kapacitních důvodů nemohli umístit děti z okolních obcí.
27. června se uskuteční zápis pro případné děti uprchlíků z Ukrajiny. Pokud se takoví
zájemci k zápisu dostaví, bude MŠ žádat krajský úřad o povolení překročení kapacity školy.
Krajský úřad v tomto případě kapacitu navýší dle zákona Lex Ukrajina.
Pro rodiče dětí, které nastoupí do MŠ od nového školního roku, připravujeme informační třídní schůzku, která proběhne koncem srpna. O termínu schůzky budou rodiče informováni na webových stránkách školy.
Během prázdnin bude mateřská škola otevřena v měsíci červenci. O prázdninách se
chystáme na pravidelnou údržbu a generální úklid budovy. Proběhne malování třídy Berušek a oprava vstupního schodiště před hlavním vchodem. Z důvodu špatného stavu herních
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prvků na zahradě budou některé prvky odstraněny a v týdnu od 11. července proběhne
montáž nového vybavení školní zahrady. V závislosti na stavu terénu na zahradě bude pravděpodobně nutné některá místa osít novým trávníkem. Během těchto prací bude zahrada
pro veřejnost uzavřena.
Všem dětem přejeme krásné prázdniny a po prázdninách hodně úspěchů v základní
škole.
Mgr. Monika Sklářová, ředitelka MŠ Lysice



Jaký byl školní rok 2021/2022
na ZŠ Edvarda Beneše?

Opět zajímavý, plný nových zkušeností.
Ve čtvrtek 30. června budeme našim žákům vydávat školní vysvědčení. Naprostá většina žáků se vzdělávala v lysické škole po celý školní rok, patnáct žáků
z Ukrajiny se k nim postupně v průběhu března až
května přidávalo. Ukrajinští žáci byli postupně včleňováni do běžných tříd mezi své vrstevníky. Společně se
ale potkávali k výuce českého jazyka. Jejich skupinku
vedla Ing. Olha Pčolová, která už v naší škole dva roky
pracuje jako asistentka pedagoga. Ukrajinští žáci si za
těch pár týdnů, co do české školy chodili, vytvořili poměrně slušnou slovní zásobu. Naučili se kromě představení se, pozdravů a zdvořilostních výrazů i vyjmenovat např. měsíce v roce, roční období, či pojmenovat
barvy, školní potřeby apod. Udělali velký kus práce.
Někteří z nich ještě současně zvládali i školní práci pro
svoji ukrajinskou školu. Vzhledem k tomu, že několik
rodin uvažuje o návratu na Ukrajinu, je otázka, kolik
žáků z Ukrajiny bude na naší škole od 1. září.
Od tohoto školního roku pracují žáci od 4. do 7.
ročníku s novým obsahem předmětu informatika.
Mnozí z nich se poprvé setkávají s robotickými stavebnicemi. Mám na ně od žáků i vyučujících dobré
reference. Více se o těchto aktivitách dozvíte v následujícím textu.
V tomto školním roce se žákům dařilo ve vědomostních i ve sportovních soutěžích.
Za velmi pozitivní považuji výsledky našich žáků
při přijímacích řízení na střední školy. Přijímacího
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řízení se ve školním roce 2021/2022 zúčastnilo
76 žáků devátého ročníku, 3 žáci speciální třídy,
2 žáci osmého ročníku. Na středních školách si
vybírali budoucí studenty podle průměrného
prospěchu z osmého a devátého ročníku a u maturitních oborů navíc podle výsledků celorepublikových přijímacích testů Cermat. Žáci učebních
oborů absolvovali na některých školách pohovor.
Celkem 49 žáků z běžných devátých tříd, tj. 64%
bylo přijato na maturitní obory, na gymnázia 11
žáků. Do druhého kola přijímacího řízení si podali přihlášku prostřednictvím naší školy 2 žáci,
kteří však nakonec byli přijati na školy, na které
se hlásili v prvním kole.
Tady, na stránkách Lysického zpravodaje, se
seznámíte jen s částí školních aktivit. Mnoho
dalších informací o dění ve škole se dozvíte i na
webových stránkách školy www.zslysice.cz.
Poslední školní den se u příležitosti rozloučení se žáky 9. ročníku chystáme slavnostně odhalit bustu Edvarda Beneše, již škole ze soukromé
sbírky zapůjčil Zdeněk Pavlů z Drnovic. Okolí
busty doplňují projekty žáků, které dokumentují
život muže, jehož jméno naše škola nese.
Závěrem bych ráda popřála všem našim žákům krásné prázdniny a všem zaměstnancům
školy klidnou dovolenou.
Mgr. Pavla Nesnídalová, ředitelka školy

Robotika ve speciálních třídách
V letošním roce se nově do předmětu
informatika zařazuje téma Algoritmizace
a programování. Díky našim sponzorům
jsme na 1. stupni mohli jako učební pomůcku využívat šest stavebnic Lego Education Spike Essential.
I žáci ve speciálních třídách v letošním
roce prošli deseti hodinami výuky s těmito
stavebnicemi.
Na začátku každé lekce se podívali na
hotový model z lega a pomocí tabletu, apli18
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kace Lego Spike a návodu na sestavení se
pokusili nejen výrobek sestavit, ale i rozpohybovat.
Naučili se pojmenovávat části, ze kterých jsou robotické modely konstruovány,
např. základní jednotku (hub) se dvěma
porty, světelnou matici, barevný senzor,
motory, a seznámili se s funkcí základních
programovacích bloků, které měli v aplikaci SPIKE znázorněny v podobě ikon.
Úspěšně se jim podařilo sestavit a naprogramovat sněžný skútr, taxík, past na
příšeru s využitím barevného senzoru, ruské kolo se světelnou maticí a časovačem pro nástup, vrtulník a dětskou houpačku s využitím gyroskopu a veselého tanečníka.
Robotika a programování sestavených robotických modelů byly pro žáky novou zkušeností, která je velmi bavila, a s další lekcí se stále více zdokonalovali, nejen při rychlém
sestavení modelu podle instrukcí, ale také v dalším využití rozmanitých funkcí pro rozpohybování robotických modelů.
Byly to vždy hodiny plné smíchu, poznání, radosti a inspirace. Žáci své práce ukazovali
spolužákům a popisovali, co použili. Tato výuka probíhala také ve 4. ročníku. Ve fotogalerii
na webových stránkách naší školy se můžete podívat, jak se dětem ze speciálních tříd a 4.
ročníku dařilo.
Mgr. Z. Koláčková ve spolupráci s Mgr. H. Vaňkovou,
za informatiku v ST1, 2 a ve 4. ročníku

Matematická olympiáda na 2. stupni
V úterý 12. 4. 2022 se uskutečnilo okresní kolo Matematické olympiády. Žáci měli za
dvě hodiny spočítat 4 příklady. Pro hodnocení příkladů je velmi důležitý i popis logických
postupů.
V kategorii 6. ročník obsadil Filip Beránek 3. místo, Teodora Gulová 7. místo, jedna
žákyně bohužel pro nemoc nesoutěžila. V kategorii 8. ročník obsadila Monika Šromová
3. místo.
Všem soutěžícím gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Lýdie Štěpánková, za vzdělávací tým matematiky

Zeměpisná olympiáda
V letošním roce, stejně jako v přechozích ročních, byli naši žáci v zeměpisné olympiádě úspěšní.
Ve středu 23. února 2022 se konalo okresní kolo zeměpisné olympiády. Tentokrát soutěžení probíhalo on-line formou a žáci pracovali ve známém prostředí ve škole.
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Soutěž má tři kategorie a ve všech měla naše škola zastoupení, reprezentovalo nás celkem osm žáků. Práce měla tři části – práce s mapou, teoretické znalosti a praktická část.
Všichni soutěžící pilně pracovali.
Úspěch v letošním ročníku je v dlouhé historii zapojení školy do soutěže nevídaný. Ve dvou
kategoriích naši žáci vyhráli a ve všech kategorií se podařilo postoupit do krajského kola.
Kategorie A – 1. místo – Filip Beránek (80 bodů ze 100)
Kategorie B – 1. místo – Matyáš Janoušek (86,25 bodů ze 100)
Kategorie C – 6. místo – Petra Vrbasová (83,3 bodů ze 100 - minimální rozdíl od vítěze)
Krajské kolo opět probíhalo on-line formou. Náročnost úkolů byla opravdu vysoká.
Přesto můžeme říci, že žáci naši školu reprezentovali se ctí. Jejich výsledky je zařadily do
horní poloviny soutěžících.
Všem žákům děkujeme za reprezentaci školy a přejeme jim hodně dalších úspěchů.
RNDr. Eva Sedláková, za učitele zeměpisu

Jak jsme přišli za vodou
Na 9. června 2022 nás zlákala nabídka navštívit během dne otevřených dveří ČOV
v Lysicích. Vydali jsme se sem v rámci pracovní výchovy třídy 4. A a 4. B z 1. stupně, z 2.
stupně 6. A a 7. A. Samotná cesta do čistírny byla příjemnou svižnou vycházkou. Srdečné
a milé přivítání, odborný a zároveň dětem přizpůsobený výklad nás opravdu nezklamal.
Žáci se dozvěděli mnoho zajímavého, byli pochváleni za postřehy a věcné dotazy.
Překvapilo nás, jak moc nebezpečné „zdejší okysličené vody“ jsou, že voda je čistá po
necelých čtyřech dnech, že za jednu sekundu přiteče asi 15 l vody. Žasli jsme nad sílou
vlny, která pravidelně čistí nádrž na vodu, nad tím, co dokáží s vodou provést správné
bakterie, nad provázaností chemických a biologických procesů. Už víme, že do kanalizace
nepatří třeba tuk.
Děkujeme zaměstnancům za poskytnutí možnosti takto jedinečné návštěvy.
Žáci a učitelé ZŠ E. Beneše Lysice

You Dream We Run 2022
Po dvouroční covidové pauze se 11. - 12. června 2022 opět uskutečnil charitativní běh
You Dream We Run. Cílem akce je uběhnout co nejvíce koleček za 24 hodin. Za každý
uběhnutý kilometr přibývá na kontu akce jedna koruna. Akce se jako každý rok konala
v Blansku na atletickém stadionu.
Počasí přálo a celé dva dny nám svítilo sluníčko. Mezi žáky naší školy se našlo 24 běžeckých nadšenců, kteří běhali za naši štafetu, a pomohli tak dobré věci. Hojné zastoupení
žáků bylo především z 1. stupně. Vzhledem k tomu, že se školní štafetě podařilo za 24
hodin uběhnout 657 kol, v přepočtu je to 263 km, stojí za zmínku výčet účastníků školní štafety: Vrbka Ondřej 1.A, Bárta Ondřej 1.B, Pařízek Vojtěch 2.A, Crhák Simon 2.A,
Hégr Dominik 2.B, Zachovalová Aneta 2.B, Opluštilová Veronika 3.A, Konstanz Ivo 3.A,
Vrbková Klára 3.A, Dostálová Martina 3.B, Šafářová Anna 3.B, Keprt Kryštof 4.B, Bárta
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David 4.B, Pařízek Václav 4.B,
Štěpánek Jan 5.A, Štěpánek
Michal 5.A, Crhák Filip 5.A,
Paulík Antonín 5.B, Opletalová
Vendula 5.B, Juříčková Markéta 6.A, Dostál Dominik 6.C,
Kazdová Kristýna 7.A, Jančálková Eliška 7.A, Matyáš Pavel
7.C, Žáčková Monika 8.C, Fojtová Amálie 9.B.
Z celkových 54 zúčastněných týmů jsme se umístili na
úctyhodném 23. místě!
Všem běžcům a organizátorům děkujeme za účast na skvělé akci. Doufáme, že se v příštím roce sejdeme ještě ve větším počtu!!
Mgr. Jiří Hajdamach, za organizační i realizační tým

„Záchrana lesní víly“
aneb Projektový den pro žáky 1. stupně naší školy
V úterý 3. května uspořádala naše škola Projektový den GLOBE pro žáky 1. stupně.
Veškeré aktivity byly motivovány příběhem lesní víly, která při čarodějném bále v oboře poztrácela korále, a proto se nad ránem nemohla vrátit do svého stromu a smutná
bloudila světem…
Děti chtěly vílu zachránit, a tak vytvořily smíšená družstva z žáků jednotlivých tříd
a vydaly se podle mapky hledat v okolí školy místa, na kterých by mohly poztrácené korálky najít. Postupně každý tým navštívil deset stanovišť. Na každém z nich bylo možné po
splnění úkolu získat korálek. Celé dopoledne děti se zaujetím plnily sportovní i vědomostní úkoly a vzájemně si pomáhaly, což jistě přispělo k tomu, že se každému z týmů podařilo
získat plný počet korálků. V cíli
potom děti společně korálky
navlékly na šňůrku a vytvořily
tak korále, které navlékly víle
na krk, a tím ji vysvobodily.
Víla se díky našim dětem zase
mohla vrátit domů a stát se jedním z krásných stromů v oboře.
Společné dílo se tedy podařilo a nechyběl ani závěrečný
potlesk, který jistě patřil nejen
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dětem, které pomohly k záchraně víly, ale zcela jistě patřil i kolektivu učitelek 1. stupně,
které tento příjemný den zorganizovaly, a partě deváťáků, kteří pomáhali na jednotlivých
stanovištích.
Mgr. Andrea Musilová, za kolektiv učitelů 1. stupně
Za žáky tento den zhodnotila redaktorka školního časopisu Plátek Daniela Svobodová
ze 4.A:
Projektový den pro 1. stupeň se konal v úterý 3. května. Celý den začal hlášením v první hodině. Paní učitelka Musilová nám pověděla, co se stalo víle. Víla jako každá jiná se
musela proměnit v rozkvetlý strom. Jenomže víla poztrácela korále, no a bez nich se nemohla proměnit. Tak všechny třídy z prvního stupně jí šly pomoct. Před školou nás paní
učitelka Musilová rozdělila do skupin. Každá skupina dostala obálku s mapkou a popisem
stanovišť. Do obálky jsme dávali získané korálky, které jsme si vybojovali na různých stanovištích. Plnili jsme následující úkoly: prohazovali jsme šišku obručí, vypisovali různé
křížovky a pracovní listy, řešili jsme matematickou šifru, museli jsme si zapamatovat předměty, driblovali jsme s míčem mezi kužely. Když jsme obešli všechna stanoviště, seřadili
jsme se před školou podle čísel skupin. Potom jsme dostali pokyn zvolit si vedoucího
skupiny, ten si šel k paní učitelce pro provázek, abychom mohli korálky navléct. Vedoucí
potom odnesl korále k paním učitelkám a tam je přivázali k ostatním. Potom dala paní
učitelka Musilová korále na krk víle. Řekla nám, že se víla může vrátit ke svým kamarádkám. Na závěr nám paní učitelka poděkovala, že se nám podařilo zachránit vílu. Zatleskali
jsme si.
I když jsem byla ve skupině sama ze třídy, členové skupiny byli moc prima, dobře se
s nimi pracovalo a povídalo. Celý den se doufám nejenom mně, ale i ostatním líbil. Byla to
zábava. Počasí nám přálo a sluníčko se na nás smálo. Už se těším na další projektový den.
Daniela Svobodová, 4.A

Shrnutí spolupráce ZŠ E. Beneše Lysice
s trenéry Žijeme Hrou
Tento školní rok jsme v rámci hodin TV stihli tematické bloky věnované fotbalu, florbalu, gymnastice a atletice. Trenéři Žijeme Hrou pomohli i s organizací Olympijského
desetiboje a na fotbalových turnajích Mc Donald´s Cup.
Pedagogové a trenéři se během roku skvěle vyladili a tvořili v hodinách tělocviku efektivní tandem. To vše ve prospěch dětí, od kterých přicházela velmi pozitivní zpětná vazba.
Velmi nás těší, že společný projekt ZŠ Lysice a trenérů Žijeme Hrou má takovou odezvu od všech zúčastněných. V této „pocovidové“ době má zdravý životní styl, sport a pohyb ještě větší význam než kdy jindy.
Snad se podaří ke společným hodinám tělocviku na ZŠ E. Beneše Lysice vrátit v novém
školním roce.
Vladan Horák, za Žijeme Hrou, a J. Uríková, Z. Koláčková, za ZŠ E. Beneše Lysice
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Výsledky výtvarné soutěže Bezpečně v kyberprostoru
Žáci Základní školy Edvarda Beneše Lysice se v letošním školním roce zúčastnili několika výtvarných soutěží, mezi nimiž byla i soutěž vyhlášená Policií České republiky s názvem
Bezpečně v kyberprostoru. Jak sám název napovídá, jedná se o téma velmi aktuální. Chytré
mobilní telefony, tablety i počítače jsou součástí našich životů už i na základní škole. Internet
nám usnadňuje komunikaci a hledání informací, číhají tu však i různé nástrahy a nebezpečí
a právě na tato nebezpečí soutěž Bezpečně v kyberprostoru upozorňuje. Hodnotil se nejen
umělecký projev, ale i poselství a poučení v souvislosti s tématem. Žákyně 9. B naší školy,
Edita Setničková, nakreslila komiks, kterým vystihla závažnost tématu, a získala druhé místo v kategorii Komiks 8. - 9. třída. Vyhlášení probíhalo 3. června 2022 na Krajském úřadu
v Brně za účasti oceněných žáků, jejich učitelů a zástupců Policie České republiky. Kromě
diplomu a gratulace děti dostaly i velmi pěkné věcné dary, které potěší každého školáka.
Editě tímto gratuluji a děkuji všem žákům, kteří do soutěže přispěli svým dílem.
g Daniela Kratochvilová,, učitelka výtvarné
ý
ý
y
Mgr.
výchovy

Činnost školního metodika prevence
Metodický pokyn MŠMT č. j.: 14514 z roku 2001 stanovil školám systém primární prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Po přijetí nového školského zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
mají školy zákonnou povinnost tuto prevenci realizovat. Tento zákon ukládá školám vytvářet podmínky pro zdravý vývoj dětí, žáků a studentů a pro předcházení vzniku rizikového
chování. Roku 2005 byl dále přijat Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami.
Pro splnění výše uvedených zákonů se každoročně ve škole realizuje Školní preventivní
program (dále jen ŠPP), který vypracovává školní metodik prevence a v závěru roku hodnotí jeho úspěšnost. V současné době spočívá hodnocení v elektronickém výkaznictví, díky
němuž lze následně vytvořit celostátní statistiku výskytu sociálně patologických jevů i uskutečněná preventivní opatření v jednotlivých krajích a regionech. Toto hodnocení se odesílá
okresnímu metodikovi prevence.
4-6 / 2022
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Součástí ŠPP jsou akce a aktivity, které mají žákům ukázat nebezpečí rizikového chování
a naopak nabídnout zdravé varianty využití volného času.
V ČR existuje celá řada nadací či organizací, jež pomáhají školám naplnit ŠPP. Jednou
z nejdéle úspěšně působících organizací v této oblasti je Sdružení Podané ruce o. p. s., Brno.
Sdružení vzniklo v roce 1994 a jeho cílem je poskytovat služby v oblasti prevence a léčby
návykového chování, duševního zdraví, programů pro děti a mládež, ochrany veřejného
zdraví, programů na podporu a rozvoj etnických skupin a dalších. Dlouholeté působení
sdružení v této oblasti je zárukou dobře připravených programů vedených zkušenými a odborně způsobilými lektory, studenty nebo absolventy sociálních oborů VŠ.
V tomto školním roce jsme si opět po dvou letech přestávky cyklus preventivních programů z Podaných rukou objednali. Dvou nebo tříhodinové lekce proběhly ve všech ročnících.
Na 1. stupni byly programy zaměřeny na prevenci nevhodného chování (včetně šikany), užívání alkoholu a tabáku, závislosti na sociálních sítích a hrách na internetu, ale také na posílení
vztahů v třídním teamu. Na 2. stupni se navazovalo lekcemi směřovanými na prevenci závislosti na drogách, jež pak ve vyšším ročníku doplnily lekce ukazující rizika a dopady dlouhodobého užívání návykových látek. 9. ročníku byly určeny lekce o intimitě a sexuálním chování
nebo psychohygiena. Vzhledem k dvouleté přetržce v realizaci besed a přednášek si někteří
třídní učitelé 2. stupně přáli zařadit i program na posílení kolektivních vztahů. Všechny lekce
proběhly interaktivní formou, žáci se museli aktivně zapojovat a učit se jinak než formou výkladu. Bohužel tyto programy nejsou státem dotovány, proto se na nich žáci musí finančně podílet, a to 60 – 70, - Kč/žák. Peníze ani čas věnované této problematice rozhodně nemohou být
považovány za ztracené. Svědčí o tom řada případů, které jsme řešili v průběhu školního roku.
Nejen, že se po dlouhé distanční výuce objevilo mnoho žáků s různými psychickými problémy,
ale někteří žáci jakoby zapomněli i na zásady slušného chování. Vedle již obvyklého kouření,
záškoláctví nebo vandalismu se tak objevil sexting (posílání textového, fotografického, audio
a video obsahu se sexuálním podtextem prostřednictvím informačních a komunikačních
technologií), nevhodné užívání sociálních sítí a projevy kyberšikany. Kromě klasického kouření jsme narazili i na užívání nikotinových sáčků, které jsou v současné době volně dostupné,
přičemž vytvoření závislosti je rychlejší než u běžných cigaret, dokonce je v některých případech možno se předávkovat. Poslanci teprve teď reagují na stížnosti rodičů a varování učitelů
a připravují zákon zakazující prodej těchto výrobků dětem mladším 18 let. Všichni rodiče byli
o těchto skutečnostech informováni, třídní učitelé o tom se žáky hovořili na třídnické hodině.
Kromě výše uvedených programů v rámci ŠPP proběhly s ohledem na řešené problémy žáků
také přednášky Mgr. H. Tejkalové, kpt. Policie ČR, Sexting a bezpečnost na internetu pro 7. – 8.
ročník, v 9. ročníku bylo toto téma ještě rozšířeno o trestní odpovědnost. V 1. pololetí tohoto
školního roku se bohužel ještě mnoho akcí uskutečnit nemohlo, hodně aktivit se nám tak nakumulovalo do 2. pololetí. Mnohé aktivity z oblasti prevence si zajišťujeme sami (projektové dny,
exkurze), důležitá témata jsou také zařazena přímo do výuky nebo do třídnických hodin. Do
všeobecné prevence patří i nabídka volnočasových aktivit, což nám umožňuje Školní klub s řadou sportovních, kulturních a vzdělávacích kroužků. (podrobněji viz ŠPP na www.zslysice.cz)
Mgr. Simona Kyánková, školní metodik prevence
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Mladí myslivci v soutěži Zlatá
srnčí trofej 2022

Jarní měsíce jsou v mysliveckém kroužku zaměřeny na přípravu na soutěž Zlatá srnčí
trofej. Celorepubliková soutěž pro všechny mladé myslivce je rozdělena na 3 postupová
kola. Každý kroužek si sám organizuje místní kolo, v kterém se utkají všichni členové
kroužku. Z místního kola postupují ti nejlepší do kola okresního, z něhož vzejdou vítězové, kteří reprezentují kroužek i okres v národním finále. Místní kolo v Lysicích proběhlo
v březnu v rámci pravidelných schůzek kroužku. Do doby konání okresního kola měli
ještě soutěžící dost času, který naplno využili k nabývání znalostí a vědomostí. Již podruhé
se okresního kola účastnili zástupci ze dvou mysliveckých kroužků, které působí v okrese
Blansko. Tradičně je to lysický myslivecký kroužek, jehož členové změřili své síly s mladými myslivci z Drnovic.
První část okresního kola, tzv. Testy, proběhla v sobotu 30. dubna v Centru mladých
myslivců u Štěchova. Tento den nebyl jen o soutěži, ale na mladé myslivečky čekala přednáška o zbraních, nácvik střelby ze vzduchovky a opékání špekáčků. Testy ze soutěže Zlatá
srnčí trofej tradičně organizovali vedoucí mysliveckého kroužku, o vzdělávací
a zábavný program se postarali myslivci
z místního Mysliveckého sdružení Lysice - Štěchov. Děti velice zaujala ukázka loveckých zbraní a střeliva, povídání
o nich bylo velice zajímavé. Pro zájemce
měli myslivci nachystané stanoviště se
vzduchovkami, kde si děti mohly vyzkoušet střelbu na terč. Pro některé to
bylo první setkání se zbraní, všichni si
však odnesli veliký zážitek a terč se zásahy. Po vědomostní soutěži i střelbě pěkně
vyhládne, každý si proto poté opekl špekáček. U ohně a opékání byla pohoda. Ze
soutěžících opadla nervozita, probíraly
se správné odpovědi v testech, střelci porovnávali své terče se zásahy a všichni si
užívali „čarodějnického“ dne. Za organizaci přednášky/ukázky a nácviku střelby
ze vzduchovky děkujeme Mysliveckému
sdružení Lysice - Štěchov a pánům M.
Talackovi, M. Truhlářovi a R. Vlachovi
za to, že se dětem aktivně věnovali.
4-6 / 2022
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Druhá část okresního kola, poznávací stezka, proběhla o pár týdnů později, v neděli
22. května. K bodům za testy se tento den připočítaly i body za správné určení lebky, běhu,
byliny či pobytové stopy, které byly rozmístěny na stezce v lysické oboře. Poznávání a určování exponátů bylo pro všechny soutěžící náročné, oddechnout si poté mohli na školní
zahradě, kde si nabídli občerstvení a s ostatními mohli probrat správné odpovědi a zážitky. Organizátoři již měli plné ruce práce s opravováním odpovědí a počítáním bodů, neboť
každý netrpělivě čekal na vyhlášení vítězů. Ve 14 hodin konečně nastal čas, abychom se
dozvěděli, kteří mladí myslivci zvítězili. Všechny děti, které navštěvují myslivecké kroužky, jsou velice šikovné, vyhrát však může pouze jeden. V kategorii A1 (1. - 2. třída) se na 1.
místě umístil Adam Kašpar z kroužku z Lysic, na 2. místě byla Eliška Borková z kroužku
z Drnovic a 3. místo obsadil Daniel Jež z kroužku z Lysic. V kategorii A2 (3. - 5. třída) vyhrála Daniela Urbanová z lysického kroužku, 2. místo obsadil Jindřich Rejthar také z Lysic
a na 3. místě se umístil Petr Štěpánek z kroužku z Drnovic. V kategorii B (6. - 9. třída) 1.
místo obsadila Johana Urbanová, na 2. místě se umístila Tereza Trojanová a 3. místo získal Jakub Kašpar, všichni z kroužku z Lysic. Bylo nám potěšením sdílet tyto úspěchy i se
zástupci obcí, spolků a samozřejmě rodičů a přátel myslivosti. Celou soutěží nás provázely
lovecké signály a fanfáry, které dodaly vyhlášení slavnostní ráz. Dle spokojených tváří
a rozzářených očí šlo poznat, že se soutěžní den vydařil.
Velice děkujeme městysi Lysice a panu starostovi Mgr. Pavlu Dvořáčkovi, obci Drnovice a paní starostce Mgr. Lence Růžičkové, s jejichž podporou se tato soutěž a oba myslivecké kroužky realizují. Také děkujeme Okresnímu mysliveckému spolku v Blansku a panu
předsedovi JUDr. Jiřímu Kšicovi za pomoc s organizací. Touto cestou chceme také poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci: adepti základního kurzu myslivosti, Michaela
Homolková, Anna Nekoušová, Aneta Krajíčková, Petra Růžková, Kateřina Trojanová, Jiří
Křenovský, Martina Urbanová a Štěpán Lefner.
Arnošt Šmétka a Naděžda Matalová, vedoucí mysliveckých kroužků



Informace z Lysického Jablíčka, z. s.

Jak jsme již informovali, po celé léto budou v Jablíčku probíhat příměstské tábory. V tuto chvíli jsou již všechny turnusy plně obsazené. Děkujeme rodičům za projevenou důvěru. Pokusíme se získat finance i na
příští rok, abychom nemuseli cenu táborů příliš zvyšovat.
Koncem srpna zveřejníme program na příští školní rok. Určitě se
můžete těšit na pravidelnou herničku pro maminky s dětmi a tvoření pro každého. Také
v září opět zorganizujeme cyklozávody v oboře. Proto sledujte náš Facebook nebo stránky:
http://www.mcjablicko.xf.cz/
Rádi mezi sebou přivítáme aktivní maminky, které pomohou s organizací akcí
nebo chtějí vést nějaký pravidelný kroužek. Neváhejte a přihlaste se na našem emailu:
mc.jablicko@seznam.cz
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Závěrem dovolte, abychom vám popřáli krásné léto a dovolené plné zážitků, při kterých načerpáte novou energii.
Mgr. Lucie Růžičková, za tým Lysického Jablíčka



Žijeme Hrou

Zdravím všechny příznivce pohybu a sportu, toho fotbalového obzvláště. Od začátku roku se stalo mnoho. Postupné a zdlouhavé vracení se do normálu po době, která
byla limitována nespočtem vládních proticovidových opatření, probíhalo všude, tedy
i ve spolku Žijeme Hrou, do přelomu zimy a jara. V rámci zimní sezony se však podařilo
uskutečnit od listopadu 2021 do března 2022 celkem 35 turnajů Žijeme Hrou ve sportovních halách ve Svitávce a Kunštátě pro všechny věkové kategorie. Některé předem
naplánované turnaje jsme však byli nuceni s ohledem na tehdy aktuální pandemickou
situaci zrušit.
Dovolím si z nekonečného výčtu na turnajích zúčastněných týmů zmínit např. 1. FC
Slovácko, MFK Vyškov, FŠ Třebíč, FC Kuřim, FC Dosta Bystrc, FC Žďár nad Sázavou, SKP
Slovan Moravská Třebová či SKPŠ Praha. Podařilo se nám opět uspořádat i jeden turnaj žen,
jenž patřil k ozdobám zimního seriálu turnajů. Mimo vlastní turnaje byl tým Žijeme Hrou
kategorie U10 přihlášen také do velmi prestižního a kvalitně obsazeného Starez Cupu, který
se v několika fázích odehrál v TCM v Brněnských Ivanovicích, a naši svěřenci se propracovali do velkého finále, v němž se úspěšně konfrontovali s celky FC Velké Meziříčí, FC Svratka
Brno, FC Boskovice, FC Ivančice a FC Sparta Brno.
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8. ročník turnaje Žijeme Hrou přípravek O pohár starosty městyse Lysice 4. 6. 2022

S velkou úlevou a radostí jsme s příchodem jara kvitovali rozvolnění opatření a přesunuli
se na venkovní hřiště, kdy již bez omezení mohli v rámci tréninkového i zápasového procesu sledovat dění na hracích plochách i rodiče dětí. Celkem bez komplikací se tedy v jarní
části sezony 2021/2022 podařilo odehrát všechny soutěžní zápasy. Zmíním se o tabulkovém umístění kategorie žáků, kteří v krajské 1. A soutěži obsadili páté místo, co se starších
týče, mladší skončili dokonce na úžasném třetím místě. Dorostenecké týmy odehrály sezonu
v soutěži Moravskoslezské divize D, přičemž dorost starší si počínal v průběhu celé sezony
velmi důstojně, mladší se však především výsledkově sezonou protrápili. Dva týmy Žijeme
Hrou starších přípravek odehrály okresní soutěž. Mladší přípravky do soutěží přihlášeny
nebyly, neboť pro ně organizujeme vlastní turnaje Žijeme Hrou. Těchto turnajů se účastní
i kategorie přípravek starších i děti nejmenší, tedy předpřípravky a pohybová školička.
Postupně se na jaře odehrály turnaje na venkovních hřištích ve Svitávce, Kunštátě a Bořitově. Zlatou tečkou jarního seriálu byl ten v Lysicích, v podobě 8. ročníku turnaje Žijeme Hrou přípravek “O pohár starosty městyse Lysice”. Byl netradičně koncipován nikoli do
termínu pouťové lysické soboty, neboť toto období bylo předem určeno pro mechanickou
rekultivaci hrací plochy. Proto se tento turnaj naplánoval na sobotu 4. 6. 2022. Rád bych ho
zrekapituloval v několika číslech: 21 přihlášených týmů, celkem přes 230 fotbalistek a fotbalistů, 7 dílčích hřišť v jednom areálu, na kterém se za 180 minut odehrálo 63 zápasů a 1010
herních minut. Dovolím si konstatovat, že to byla opravdová reklama na přípravkovou kopanou z dílny Žijeme Hrou a tento turnaj se stal ve všech ohledech za několik posledních let
tím největším. V těchto souvislostech musím také zmínit složitost zkoordinovat takové mraveniště, na kterém se podílely asi dvě desítky trenérů i žákovských svěřenců Žijeme Hrou, za
což jim patří obrovské díky. Z turnaje si všichni účastníci odnesli nespočet zážitků, ale také
pamětní medaile, které mimo jiné na krk mladým sportovcům pověsil i speciální host turnaje Lukáš Vorlický, profesionální fotbalista Atalanty Bergamo, jenž si na startu své kariéry
prošel i spolkem Žijeme Hrou. Každý tým navíc obdržel tašku plnou sladkých překvapení.
Chtěl bych v kontextu tohoto fascinujícího turnaje poděkovat i všem sponzorům – v ne28
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poslední řadě městysi Lysice za podporu, správci hřiště panu Jaromíru Klevetovi za celosezonní bezvadnou údržbu celého areálu, rozrůstajícímu se týmu trenérů lysických přípravek
a taktéž děvčatům za pružnou distribuci občerstvení. Poslední trénink této sezony v Lysicích
byl ve středu 22. 6. 2022 v podobě „zakončení sezony“.

8. ročník turnaje Žijeme Hrou přípravek O pohár starosty městyse Lysice 4. 6. 2022

Individuální úspěchy v Žijeme Hrou
Tomáš Kotek absolvoval finálový turnaj republikových krajských výběrů. Nastoupil jak
jinak než za výběr Jihomoravského kraje, jenž obsadil v celorepublikovém finále druhé místo. Tomáš hrál na pozici středního záložníka a patřil k tahounům mužstva. V úterý výběr
JMKFS porazil výběr Prahy 3:2 po penaltovém rozstřelu a postoupil do finále. Ve středečním
finále Jihomoravané nestačili na Moravskoslezský výběr a podlehli mu 3:2.
Jan Fadrný, čistokrevný odchovanec Žijeme Hrou, aktuálně nastupuje za Zbrojovku
Brno U14. Honza se podílel na vítězství svého týmu nad Baníkem Ostrava 3:1 jednou vstřelenou brankou. Zbrojovka Brno si tak s předstihem zajistila první místo v tabulce v nástavbové části žákovské ligy. Jakožto moravskoslezský žákovský mistr si tak Brňané zahráli 21. 6.
2022 s vítězem české žákovské ligy Spartou Praha o titul mistra ČR kategorie U14, ve kterém
však proti pražskému klubu Zbrojovka podlehla.
Edita Setničková, v současné době hrající za dívčí tým Lokomitova Horní Heršpice,
v týdnu od 2. 5. do 8. 5. 2022 reprezentovala národní tým do 16 let na Development Tournamentu v Chorvatsku. Výběr ČR U16 postupně odehrál 3 zápasy. Na úvod nastoupil proti
Belgii, následoval zápas s Chorvatskem a Itálií. Edita nastoupila do úvodního utkání a pro
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zranění musela ve 20. minutě střídat. Do utkání s Chorvatskem nenastoupila. V posledním
zápase s Itálií začala v základní sestavě a odehrála 57 minut.
Dominika Švábová byla nominována opět jako náhradnice na reprezentační kemp dívek
ČR kategorie WU14, který se uskutečnil v Nymburku v termínu od 4. dubna do 6. dubna
2022. Jedná se o druhou nominaci, kterou Dominika dostala. První přišla na podzim loňského roku. Tehdy byl však sraz nakonec vzhledem k pandemické situaci ze strany FAČR
zrušen.
Všem jmenovaným obrovská gratulace k velkým úspěchům a přání dalšího fotbalového
rozvoje.

Interakce Žijeme Hrou a ZŠ E. Beneše Lysice
Na sklonku roku 2021 pomohli trenéři Žijeme Hrou uspořádat fotbalový turnaj v hodinách tělesné výchovy na ZŠ Edvarda Beneše v Lysicích. Tato úžasná a oboustranně žádaná
kooperace pokračovala i v roce 2022.
V měsíci březnu proběhly na ZŠ E. Beneše Lysice hodiny TV ve spolupráci s trenéry Žijeme Hrou. Jednalo se dvouhodinovky TV se zaměřením na gymnastiku a cvičení na nářadí.
V květnu se po domluvě pedagogů a trenérů Žijeme Hrou uskutečnil atletický desetiboj na
venkovním hřišti na Oulehle.
Tato opravdu výborná spolupráce nastala po covidové pauze i na tradičním fotbalovém
Mc Donald´s Cupu, který patří mezi klasické školní turnaje a vždy je o něj velký zájem.
Trenérům Žijeme Hrou poděkovala paní učitelka Mgr. Zuzana Koláčková, která je jednou z hlavních strůjkyň spolupráce trenérů Žijeme Hrou v tělovýchovném procesu žáků ZŠ
Lysice. I já bych chtěl prostřednictvím Lysického zpravodaje jménem trenérského kolektivu
Žijeme Hrou paní Koláčkové, ostatním pedagogům a vedení ZŠ Lysice poděkovat za opravdu příkladnou spolupráci, kdy výsledkem jsou spokojené děti v pohybu a s úsměvem. Jistě
se budeme těšit na další pokračování obdobné součinnosti.

MC Donald cup 27. 4. 2022 Boskovice
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Sezona 2022/2023
Úbytek sportujících dětí je za dva uplynulé roky díky covidovým výlukám výrazný. Nerad,
ale objektivně si musím postesknout především nad úbytkem borců z dorostenecké kategorie.
Faktem je, že kluků z dorostového ročníku 2003, jež přechází do dospělého fotbalu, bylo deset, tím pádem se nepodaří pro novou sezonu poskládat početně dva týmy dorostu – mladší
a starší, které jsou podmínkou pro účast v krajském dorosteneckém přeboru a v soutěžích výše.
Proto byl po sezoně v Moravskoslezské divizi tým dorostu Žijeme Hrou přihlášen o dvě soutěže níže, což znamená 1.A Jihomoravského kraje. Není to jen realita v našem klubu, ale tyto nepříjemnosti řeší dost klubů napříč všemi sporty po celé republice. Naopak v kategorii žákovské
a přípravkové žádné ztráty svěřenců nenastaly, ba naopak. Jsou přihlášeny dva týmy mladších
žáků do okresní soutěže a po týmu mladších i starších žáků do 1.A krajské soutěže. Stejně jako
v sezoně právě skončené, budou v té nové v okresní soutěži starších přípravek figurovat dva
naše týmy. Identický model je připraven i pro přípravky mladší, pro které bude naplánován
seriál turnajů Žijeme Hrou, do nichž vlétnou i děti z předpřípravky a pohybové školičky tak,
aby mělo každé dítko dostatek zápasové konfrontace.

Brigáda hřiště Oulehla 28. 3. 2022

Prázdninová přestávka
Aktuálně probíhají finální přípravy na velmi oblíbené fotbalové kempy Žijeme Hrou.
Celkem se uskuteční čtyři, a to v Bořitově, Lysicích a dva v Kunštátě. Přihlášených je více jak
150 dětí a do naplnění kapacit zbývají poslední místa v řádu jednotek. Jednotlivé kategorie
začínají s tréninkovou přípravou do nové sezony již v červenci, resp. přípravky v průběhu
měsíce srpna.
Dovolím si popřát zcela všem léto prožité bez újmy na zdraví a spoustu pozitivních zážitků.
Na závěr jeden ze sloganů našeho spolku:
„Děti jsou možná 20% naší populace. Jsou ale jistě 100% naší budoucnosti!“
Břetislav Šulc, za Žijeme Hrou
4-6 / 2022
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LETNÍ KINO LYSICE - PROGRAM

ČERVEN 2022
Den
Dat.
Čas
Čt
30. 6.
21:30
ČERVENEC 2022
Den
Dat.
Čas
Pá
1. 7.
21:30
Út
5. 7.
21:15
St
6. 7.
21:15
Čt
7. 7.
21:15
Pá
8. 7.
21:15
Út
12. 7.
21:00
St
13. 7.
21:00
Čt
14. 7.
21:00
Pá
15. 7.
21:00
Po
18. 7.
21:00
St
20. 7.
21:00
Pá
22. 7.
21:00
Čt
28. 7.
20:45
Pá
29. 7.
20:45
SRPEN 2022
Den
Dat.
Čas
St
3. 8.
20:45
Čt
4. 8.
20:45
Pá
5. 8.
20:45
Út
9. 8.
20:30
St
10. 8.
20:30
Čt
11. 8.
20:30

Film
Tajemství staré bambitky 2
Film
Tajemství staré bambitky 2
Mimořádná událost
Vyšehrad: Fylm
Croodsovi: Nový věk
Po čem muži touží 2
Srdce na dlani
Super-blb
Dračí země
Betlémské světlo
Zpívej 2
Dovolená odjezd
Poslední závod
Maxinožka 2
V létě ti řeknu, jak se mám
Film
Přání Ježíškovi
Moře kouzel
Známí neznámí
Co jsme komu všichni udělali?
Mimi šéf: Rodinný podnik
Duna

1. ŠVADLENA - hledáme švadlenu na hlavní PP. Nabízíme plný pracovní úvazek, 1 směnný provoz, smlouvu na dobu neurčitou, nástup
ihned. Práce je vhodná jen pro zdravé osoby. Praxe v oboru vítána,
v případě potřeby zaučíme.
Místo výkonu práce - Lysice. Bližší informace na tel.: 733 536 750, paní
Pešová.
2. KRMIVÁŘ, OŠETŘOVATEL SKOTU - hledáme krmiváře na hlavní
PP. Nabízíme plný pracovní úvazek, 2 směnný provoz, smlouvu na dobu neurčitou, nástup ihned. Práce
je vhodná jen pro zdravé osoby. Požadujeme: řidičský průkaz sk. T (traktor), průkaz na VZV výhodou.
Místo výkonu práce - Býkovice. Bližší informace na tel.: 731 414 704, pan Tejkal.
Pro obě pozice nabízíme: závodní stravování, příspěvek na penzijní nebo životní připojištění, Flexi
Passy, motivační příspěvek.
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Lysický zpravodaj. Za obsahovou správnost materiálů zveřejněných v Lysickém zpravodaji ručí autoři. Příspěvky
přijímá Eva Hošková v kanceláři matriky (mobilní tel: 724 189 208,
e-mail: matrika@ mestys.lysice.cz). Příspěvky
zasílané e-mailem musí být zpracovány ve formátu A4 na výšku, text ve WORDU a obrázky ve formátu jpg. Obrázky
se posílají samostatnou přílohou, nikoli jako součást textu. Za změny programů kulturních a společenských akcí
odpovídají pořadatelé. Za tiskové chyby neručíme. Anonymy nezveřejňujeme! Číslo 4,5,6/2022 vychází v Lysicích
v červnu 2022. 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

