

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
rok se chýlí ke svému konci, blíží se Vánoce, nejkrásnější svátky v roce. Ale ještě před tím,
než se v našich domovech rozzáří vánoční stromečky, dostává se k Vám poslední letošní vydání
Lysického zpravodaje.
Na letošní rok naplánované stavební práce v obci již končí. Byla opravena a posunuta opěrná zeď u domu
č. p. 207 na Badalce, a tím i rozšířena
místní komunikace vedoucí do místní části „Písečnice“. Rozšíření výrazně napomohlo dopravní obslužnosti
této části Badalek. Projedou tudy
hasiči a i pro osobní auta je průjezd
komfortnější. Co bohužel stále trvá,
je skutečnost, že uličkou neprojedou
Rozšířená ulička na Badalce
popeláři. Není to kvůli šířce komunikace, ta je dostačující, ale kvůli okapům sousedních domů, které zasahují
nad komunikaci. Vysoké popelářské
auto tudy neprojede. S tímto stavem
bohužel městys nic nesvede. Opravena a odvodněna byla i dosud nezpevněná bahnitá komunikace u garáží na
Oulehle. Jedinou již zahájenou stavební akcí, která bude dokončena až
v příštím roce, je rybník Badalky.
Nově zpevněná plocha u garáží na Oulehle
A co plánujeme na příští rok? Již
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v minulém vydání zpravodaje
jsem Vás informoval o jednání
s Českou poštou s. p., o koupi
budovy lysické pošty a provozování poštovních služeb
v režimu Pošty partner. Tato
jednání pokračují a v příštím
roce by mělo dojít k uzavření
příslušných smluv. Pro obec
to bude znamenat nemalou
finanční zátěž. Jen samotná
koupě budovy znamená výdaj v řádech milionů korun.
A k tomu je třeba přičíst provozní a zejména mzdové náBudoucí rybník Badalky
klady, neboť platy zaměstnanců Pošty partner hradí obec.
Je připraven projekt celkové rekonstrukce chodníků
na Oulehle. Tuto rekonstrukci
však nebude možné provést
najednou, neboť předpokládané náklady činily již na jaře cca
12 milionů korun. Jak moc celkový záměr prodraží skokový
nárůst cen materiálu a stavebních prací, který nastal v létě
a na podzim, si netroufám odhadnout. Proto byl celý záměr
rekonstrukce rozdělen na čtyři
etapy. Rekonstrukce počítá
Vlevo místo budoucí hráze
i s vybudováním několika desítek nových parkovacích míst,
zejména v části s bytovými domy a s rozšířením parkoviště u fotbalového hřiště. Před zahájením první etapy je však nutné provést přeložky vedení nízkého napětí, které je na Oulehle
uloženo mělce pod povrchem chodníků a takto brání zejména vybudování parkovacích míst,
neboť na elektrickém vedení by neměla parkovat auta. Samotné přeložení elektrického vedení
přijde na 1,2 milionu korun a obec již uzavřela příslušnou smlouvu a část této sumy uhradila.
Přeložku provede společnost EGD, bývalý EON někdy na podzim příštího roku. Poté teprve
přijde na řadu první etapa rekonstrukce chodníků.
V rozpočtu na příští rok se počítá i s opravou východní části zdi hřbitova, která je v ha2

Lysický zpravodaj

varijním stavu. Zeď by měla být zbořena a postavena znovu z betonových dílů. Předpokládaná
cena je cca milion korun.
Zastupitelstvo na svém jednání dne 3. listopadu 2021 schválilo podání žádosti o dotaci na vybudování skateparku pro mládež v areálu kluziště. Tato atrakce by měla stát zhruba
1,2 milionu korun a velkou část by měla pokrýt dotace, bude-li žádost úspěšná.
Rozpočet počítá i s menšími opravami komunikací, obnovou další části veřejného osvět-

Návrh lysického skateparku

lení, opravami v budově knihovny a zdravotního střediska, stejně jako s přípravou projektů pro
další rozvoj obce. Mezi nimi zmíním alespoň cyklostezku podél Lysického potoka či P+R parkoviště na pozemku za budovou vietnamské prodejny na náměstí Osvobození. Cílem tohoto
parkoviště je, aby lidé, kteří přijedou autem do Lysic a dál pokračují, např. do Brna, autobusem,
své auto zanechali na tomto parkovišti a uvolnili tak místa u nákupního střediska i jinde pro
občany, kteří přijeli na nákup či k lékaři.

Vodovod Marek
Tato velká investiční akce, jejímž účelem je do budoucna zajistit dostatek pitné vody nejen
pro Lysice, ale i pro Drnovice a Voděrady, s nimiž jsme založili Svazek obcí vodovod Marek,
je stále ve fázi projektové přípravy. Projektant odevzdal 15. listopadu tohoto roku projekt, na
jehož základě bude podána poté, co dorazí vyjádření všech dotčených orgánů a osob, žádost
o stavební povolení. Po získání stavebního povolení bude třeba ještě zpracovat podrobnější
projekt, odborně zvaný projekt pro provedení stavby, s detailním položkovým rozpočtem, na
jehož základě bude teprve možné zahájit výběrové řízení na zhotovitele stavby a také požádat
o dotaci na celou akci. Předpokládaná cena celé stavby je v tuto chvíli zhruba 74 milionů korun. Pokud dotace pokryje 70 % nákladů, zbývajících 22 milionů korun budou muset členské
obce svazku uhradit ze svého. Vzhledem k tomu, že se náklady dělí mezi členské obce poměrně podle počtu obyvatel, na Lysice připadá přibližně polovina této částky. Pokud půjde vše
i nadále podle předpokladů a žádost o dotaci bude úspěšná, mohlo by se začít někdy ve druhé
polovině příštího roku stavět.

10-12 / 2021

3

Cena vody v Lysicích
Zastupitelstvo městyse Lysic rozhodlo o zvýšení cen vodného stočného na příští rok. Doposud stál 1 m³ vody v Lysicích 72,50 Kč bez DPH, s DPH 79,75 Kč. Od nového roku se
celková cena zvyšuje o 9,66 %, tj. o 7 Kč/m³ na 79,50 Kč bez DPH za kubík vody. Sazba daně
z přidané hodnoty je u vodného a stočného stanovena na 10 %. Občané tedy zaplatí za 1 m³
vody i s daní 87,45 Kč. Cena vodného a stočného byla zvýšena kvůli prudkému nárůstu nákladů zejména na elektrickou energii. Na vyšších nákladech se podílí nemalou měrou nová
čistírna odpadních vod, na níž jsou nové technologie, které stará čistírna neměla. Tyto technologie, jako třeba odstředivka kalů, jsou energeticky náročnější a navíc spotřebovávají i další
chemikálie na úpravu odpadní vody.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám závěrem popřál klidný adventní čas a šťastné,
veselé a požehnané Vánoce prožité v kruhu svých blízkých. Do nového roku 2022 přeji nám
všem hlavně pevné zdraví, osobní pohodu a mnoho životního optimismu.
Mgr. Pavel Dvořáček, starosta



Výpisy z jednání rady městyse

Rada č. 125 – 29. 9. 2021
•

•

rada odsouhlasila stavbu kanalizační přípojky dle předloženého situačního výkresu stavby
přes pozemek parc. č. 178/1 v obci a k. ú. Lysice ve vlastnictví městyse. Předmětem stavby
je kanalizační přípojka v délce cca 11 m pro objekt na p. č. st. 814 (vlastník pan Drápela, ul.
Komenského, Lysice), která bude napojena na hlavní kanalizační řad vedoucí pod chodníkem v ulici Boskovická. Po ukončení stavby požaduje uvedení chodníku do původního
stavu,
schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností
EG.D, a. s., Brno pro stavbu s názvem „Lysice, V Zahradách, smyčka NN Štaudová“ dle
předloženého návrhu smlouvy. Předmětem smlouvy je právo zřídit a provozovat na pozemku p. č. 7004 v k. ú. Lysice ve vlastnictví městyse Lysic energetické zařízení distribuční
soustavy (kabelové vedení 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 se zřizuje za jednorázovou náhradu ve
výši 2.000,- Kč bez DPH.

Rada č. 126 – 6. 10. 2021
•
•

rada projednala přípravu lampionového průvodu 26. 10. 2021. Ozvučení programu zajistil
Ing. Horňanský,
vzala na vědomí žádost pana Vrabce, Kuřim o zapojení se do odkupu pozemku vzniklého
po odstranění budovy staré plynové stanice na ul. Brněnská. O pozemek má zájem z důvodu záměru výstavby RD. V případě prodeje pozemku bude osloven,
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•

•

schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností
EG.D, a. s., Brno pro stavbu s názvem „Lysice, Badalky, DP Sedláček“ dle předloženého návrhu smlouvy. Předmětem smlouvy je právo zřídit a provozovat na pozemku p. č. 7024 v k.
ú. Lysice ve vlastnictví městyse Lysic energetické zařízení distribuční soustavy (kabelové
vedení 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 se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 2.000,- Kč bez DPH,
vzala na vědomí žádost pana Drápely, Lysice o pronájem části pozemku parc. č. 3563/20
v k. ú. Lysice za budovou ČS a. s., a záměr schválila.

Rada č. 127 – 13. 10. 2021
•
•
•

•
•

•

•

•

•

rada projednala roční zprávu o nájemních smlouvách na majetek městyse,
projednala roční zprávu o vybírání poplatků za svoz TKO a ze psů,
schválila udělení plné moci k zastupování městyse jako člena Svazu měst a obcí ČR na
XVIII. sněmu Svazu měst a obcí obci Sudice, zastoupené starostkou Ing. Olgou Dočkalovou, a pověřila starostu podpisem plné moci,
vzala na vědomí žádost o nájemní byt městyse od paní Kalužíkové, Drnovice a předala
bytové komisi do evidence žádostí,
schválila dodatek č. 1 ke Smlouvě o umístění a provozování kontejnerů uzavřené dne 6.
srpna 2014 mezi městysem a společností TextilEco a. s., a pověřila starostu podpisem dodatku. Dodatek upravuje změnu typu kontejneru, počet kontejnerů a četnost vyvážení v ul.
Badalky,
schválila objednávku služeb v souvislosti s přípravou a realizací projektu SKATEPARK Lysice u společnosti regiozona s. r. o., Zlín dle předloženého materiálu a pověřila starostu
zasláním objednávky,
schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D, a. s., Brno pro stavbu s názvem „Lysice, nám. Osvobození, s. ú. NN pro hotel“
dle předloženého návrhu smlouvy. Předmětem smlouvy je právo zřídit a provozovat na
pozemku p. č. 3502/3 v k. ú. Lysice ve vlastnictví městyse Lysic energetické zařízení distribuční soustavy (kabelové vedení NN, kabelový pilíř) 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 2.400,- Kč bez DPH,
odsouhlasila stavbu s názvem „Lysice, nám. Osvobození, s.ú. NN pro hotel“ dle předloženého
situačního výkresu stavby z 10/2021 vypracovaného firmou MOPRE s. r. o., Břest 79, jejímž
předmětem je stavba kabelové přípojky NN pro Hotel Lysice přes dotčený pozemek parc. č.
3502/3 v obci a k. ú. Lysice ve vlastnictví městyse svodem ze stávajícího betonového sloupu
a dále překopem přes místní komunikaci do nové pojistkové skříně ve fasádě budovy čp. 145,
vzala na vědomí žádost o nájemní byt městyse od paní Broklové, Bedřichov a předala bytové komisi do evidence žádostí.
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Rada č. 128 – 27. 10. 2021
•
•

•
•

•
•
•
•

rada zrušila akci Setkání seniorů z důvodu zhoršující se nákazové situace s Covidem -19,
schválila nájemní smlouvu na pozemky parcela č. st. 941 zastavěná plocha o výměře 14 m2
a parcela č. 754/3 ostatní plocha o výměře 1171 m2, vše v k. ú. Lysice, na nichž se nachází
vodárenské zařízení městyse s Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové dle předloženého materiálu a pověřila starostu podpisem nájemní smlouvy,
schválila návrh termínů pro konání svatebních obřadů v roce 2022 dle návrhu předloženého matrikou,
schválila cenovou nabídku na projektovou a inženýrskou činnost ve věci záměru zbudování záchytného parkoviště v Lysicích od společnosti Ing. Ilona Janíková s. r. o., Újezd u Boskovic dle předloženého návrhu a pověřila starostu zadáním projekčních prací,
vzala na vědomí žádost o nájemní byt městyse od pana Plcha, Brno a předala bytové komisi
do evidence žádostí,
vzala na vědomí Výroční zprávu o činnosti Základní školy Edvarda Beneše Lysice za školní
rok 2020/2021,
schválila výměnu kuchyňské linky v bytě č. 12 v bytovém domě č. p. 150 na nám. Osvobození,
schválila vedení kabelu NN přes pozemek parc. č. 3502/5 v k. ú. Lysice ve vlastnictví městyse na pozemek parcela č. 181/1 dle předložené katastrální situace.

Rada č. 129 – 10. 11. 2021
•
•

•
•
•

rada projednala návrh rozpočtu na rok 2022,
ve věci reklamace retenční jímky v areálu hasičské zbrojnice zaujala toto stanovisko: požaduje po zhotoviteli odbornou expertizu statika, která potvrdí bezpečnost jímky jak v provozním stavu, tj. naplněné vodou, tak i jímky prázdné pro případ čištění. Pokud bude takový posudek dodán, pak bude městys požadovat pouze kompenzaci za menší objem nádrže
oproti projektu a instalaci odkalovacího zařízení,
vzala na vědomí žádost o nájemní byt městyse od Ing. Volné, Lomnice a předala bytové
komisi do evidence žádostí,
schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb – provoz mapového serveru GObec
se společností GPlus s. r. o., a pověřila starostu podpisem dodatku,
odsouhlasila zařazení projektů ZŠ Edvarda Beneše Lysice do strategického rámce MAP II
Boskovice.

Rada č. 130 – 24. 11. 2021
•
•

rada opětovně projednala návrh rozpočtu na rok 2022,
schválila záměr koupě pozemku parc. č. 6144 – trvalý travní porost o výměře 2 101 m²
v obci Lysice od Ing. Františka Tejkala, Marie Tejkalové a Ing. Tomáše Tejkala, všichni
bytem Lysice. Dále schválila záměr prodeje pozemku nově vzniklého dle geometrického
plánu č. 1429-3225/2021, a to parc. č. 6585/2 – ovocný sad o výměře 2 101 m² v obci
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•

•
•

•

•

•
•

•
•
•
•

Lysice Ing. Františku Tejkalovi, Marii Tejkalové a Ing. Tomáši Tejkalovi, všichni bytem
Lysice,
schválila pronájem části pozemku parc. č. 3563/20 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře
24 m² v obci Lysice panu Drápelovi, Lysice za účelem rozšíření příjezdové plochy za objekt
čp. 668 dle předloženého návrhu smlouvy a pověřila starostu uzavřením nájemní smlouvy.
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to 10 let od podpisu smlouvy za nájemné ve
výši 180,- Kč/rok s každoroční valorizací,
v souladu s návrhem bytové komise přidělila byt č. 10 v bytovém domě na ul. Halasova 662
panu Okůnkovi,
odsouhlasila vyřazení drobného majetku městyse:
• IČ:2797 – vyžínač TRIMMAC, rok pořízení: 2016, pořizovací cena: 2.950,- Kč, důvod
vyřazení: nefunkční, neopravitelný, způsob likvidace: likvidace ve sběrném dvoře
• IČ:2780 – tiskárna HP OFFICEJET PRO 8610+, rok pořízení – 2016, pořizovací cena:
4.392,-Kč, důvod vyřazení: nefunkční, neopravitelná, způsob likvidace: likvidace ve
sběrném dvoře,
schválila Smlouvu o spolupráci mezi městysem a Národním památkovým ústavem se sídlem Praha 1 – Malá Strana, jejímž předmětem je konání občanských sňatků v areálu státního zámku Lysice v roce 2022, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem
smlouvy,
schválila smlouvu o komplexní podpoře provozu a užití informačního systému mezi
městysem Lysice a společností GORDIC spol. s r. o., Jihlava dle předloženého materiálu
a pověřila starostu podpisem smlouvy,
odsouhlasila instalaci fotovoltaické elektrárny na objektu provozní budovy nové ČOV na
náklady VAS a. s.,
schválila darovací smlouvu na věcný dar, kterou pan Lukáš Trubák, Lysice daruje městysu
pro potřeby hasičů nerezové výfukové potrubí v hodnotě 25.000,- Kč a pověřila starostu
podpisem smlouvy,
schválila Dodatek č. 2 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK mezi městysem
a Jihomoravským krajem dle předloženého materiálu a pověřila starostu podpisem dodatku,
schválila mimořádnou odměnu ředitelce Mateřské školy Lysice Mgr. Monice Sklářové dle
předloženého návrhu,
schválila mimořádnou odměnu ředitelce Základní školy Edvarda Beneše Lysice Mgr. Pavle
Nesnídalové dle předloženého návrhu,
projednala návrh provozu MŠ Lysice o vánočních prázdninách a schválila přerušení provozu mateřské školy dle předloženého materiálu, tj. od čtvrtka 23. 12. 2021 do pondělí 3.
1. 2022.

Rada č. 131 – 1. 12. 2021
•

rada projednala žádost manželů Pižlových o koupi obecního pozemku parc. č. 6394 o výměře 830 m2 v k. ú. Lysice a postoupila k projednání zastupitelstvu.
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Rada č. 132 – 8.12.2021
•
•

rada projednala přípravu jednání zastupitelstva
schválila celkový plán inventur a odsouhlasila členy inventarizačních komisí dle předloženého materiálu.



Výpis z jednání zastupitelstva

Zastupitelstvo č. 20 – 3. 11. 2021
•
•
•
•

•
•

•

•
•

•

•

•
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zastupitelstvo schválilo zprávu starosty o činnosti rady a dění v městysi dle předloženého
materiálu,
schválilo Hospodaření městyse 6-9/2021 dle předloženého materiálu,
schválilo Rozpočtové opatření č. 4/2021 dle předloženého materiálu,
schválilo zvýšení cen vodného a stočného na rok 2022 dle návrhu VAS, a. s. ve Variantě
3, tj. nárůst cen vodného a stočného o 9,66 %, V+S celkem bez DPH 79,50 Kč/m³ (+7,00
Kč/m³), vodné 39,90 Kč/m³ (+1,90 Kč/m³, +5,00%), stočné 39,60 Kč/m³ (+5,10 Kč/m³,
+14,79%), nájemné celkem 937 tis. Kč za rok,
vzalo na vědomí informace o činnosti DSO Svazek obcí vodovod Marek,
schválilo vyřazení dlouhodobého hmotného majetku, inv. č. 0000001266 – strojní technologie, trafostanice a nádrží inv. č. 0000001504 – sedimentační jímka, vše v areálu bývalé
ČOV, v zůstatkové ceně k 31. 10. 2021. V majetku zůstává pouze objekt bývalé ČOV,
schválilo smlouvu o příspěvku na financování služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství zařazených do Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko pro
rok 2022 dle předloženého materiálu,
schválilo OZV č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
dle předloženého materiálu. Poplatek se zatím navyšovat nebude,
vzalo na vědomí zprávu o vyhodnocení provozu koupaliště za sezonu 2021 dle předloženého materiálu a děkuje slečně Veronice Kučírkové a panu Mazalovi s panem Pivoňkou
za výborné zvládnutí provozu koupaliště.
zastupitestvo příslušné podle § 6 odst. 5, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), za použití
ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, dále § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb.,
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti a § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů vydalo v souladu s § 54 odst. 2 stavebního zákona ÚZEMNÍ PLÁN LYSICE,
zamítlo žádost manželů Smejkalových, zastoupených JUDr. Martinem Luštíkem, advokátem, o zařazení jejich pozemku parc. č. 6230 v k. ú. Lysice v novém územním plánu do
ploch bydlení (bydlení v rodinných domech venkovských),
schválilo podání žádosti o dotaci na „SKATEPARK LYSICE“ z podprogramu MMR, Podpora obnovy a rozvoje venkova pro rok 2022, dotační titul H - Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku a souhlasilo se závazkem finanční spoluúčasti
z rozpočtu městyse.
Lysický zpravodaj



Místní poplatek za obecní
systém odpadového hospodářství

Dne 1.1.2022 nabývá účinnosti nová Obecně závazná vyhláška městyse Lysice č. 2/2021 o
místním poplatku za obecný systém odpadového hospodářství, která se týká místního poplatku za svoz domovního odpadu.
Je to v podstatě aktualizace dosavadní vyhlášky, kde došlo k těmto změnám:
- nový je název poplatku: poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (dříve
poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů)
- rozšiřuje se okruh poplatníků poplatku z titulu vlastnictví nemovité věci, které zahrnují
byt, rodinný dům nebo rekreační objekt, pokud v nich nikdo není hlášen k pobytu:
poplatníkem je nejen fyzická osoba (dříve), ale i právnická osoba
- nejzásadnější změna je u sazby poplatku: nově si obec stanoví sazbu poplatku, která
nesmí překročit 1.200,- Kč/osobu/rok bez vazby na náklady obce a nemusí ji nijak zdůvodňovat (dříve se poplatek skládal z pevné částky 250,- Kč a částky, která se vypočítala
na základě skutečných nákladů za odvoz odpadu v obci, maximálně do výše 1.500,- Kč).
Výše místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství se v Lysicích nijak
nemění a zůstává i nadále ve výši 520,- Kč/osobu/rok.
Nová vyhláška je zveřejněna na webových stránkách městyse Lysice.
Alena Kyrczová, správa poplatků



HASIČI LYSICE

Rok utekl jako voda a před námi je jeho závěr. Letošní rok byl pro nás lepší než ten
předešlý, ale kvůli pandemii jsme byli nadále v jarních a podzimních měsících omezováni
jak při plnění výcviků, tak i v pořádání našich akcí. Doufejme všichni, že se to už vrátí do
normálu.
Co se týče výjezdové činnosti, tak k poslednímu listopadovému dni naše jednotka
vyjela k 54 událostem. Tak jako každý rok se
nejvíce vyjíždělo k technickým pomocem,
kterými jsou například likvidace stromů. 10.
srpna se přes Lysice prohnala bouřka, při které jsme vyjížděli k 7 událostem týkajícím se
popadaných stromů. Dále se v roce 2021 vyjíždělo k 9 požárům, 4 pomocem osobám za
Bouřka v Lysicích
použití AED a k mnohému dalšímu.
10-12 / 2021
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Pro nás nejzajímavější zásah byla pomoc při odstranění následků ničivého tornáda
na jižní Moravě. Naše jednotka 3 hodiny po neštěstí vyjela v rámci zvláštního stupně požárního poplachu na pomoc do obce Mikulčice. Na místě jsme převážně prováděli zprůjezdnění komunikací, na nichž ležely spadené stromy, sloupy, části střech a el. vedení.
Následující dny jednotka prováděla to, co bylo na místě tragédie potřeba. Jeden celý den
například rozebírala rodinný dům od střechy až po základy. Těžkou dřinu neměla pouze výjezdová jednotka, ale také členové SDH a naše dorostenky. Jednalo se o Karolínu
Lukášovou, Veroniku Lukášovou, Žanetu Mynářovou, Terezu Jonášovou a Kateřinu Bohanusovou. Jejich práce byla v týlovém stanu, kde se staraly o stravu pro všechny přítomné záchranáře, a rozvážely také kávu a nápoje po celé zasažené obci. Byla to pro nás
pro všechny neuvěřitelně silná zkušenost, díky níž jsme si hodně věcí v životě uvědomili
a získali i nové přátele ze zasažených obcí. Všem velice děkujeme za pomoc, již oceňovali
hlavně ti, kteří byli v nouzi.

Následky ničivého tornáda

Demolice RD po tornádu

10
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Veškeré podrobnosti o zásazích, výcvicích a chodu jednotky se dozvíte koncem ledna
na našich internetových stránkách www.sdhlysice.cz
Rádi bychom poděkovali naší obci za to, že jsme mohli obměnit u 12 členů osobní
ochrannou výstroj, a věříme, že proběhne také u zbývající části členů.
Nyní několik slov k akcím, které jsme mohli uspořádat. První akcí, kterou sbor pořádá,
je Výroční valná hromada SDH, kterou jsme kvůli pandemii museli přesunout na letní
měsíce. Ani nyní situace není příznivá pro pořádání valné hromady v lednu 2022.
I přes pandemii se nám podařilo zabezpečit několik akcí, jako je příměstský tábor,
závody „O putovní pohár Rady městyse Lysic“ a po roční přestávce i silový závod „Lysický
kabrňák“. Nemůžeme zapomenout na okresní závody mladých hasičů ve hře „Plamen“.
Závod se uskutečnil v zámecké oboře a v okolí základní školy se zázemím v areálu letního
kina a kluziště. Poděkování patří městysi Lysice, Základní škole Edvarda Beneše Lysice,
Letnímu kinu Lysice za propůjčení prostor a dále všem, kteří se na této velmi náročné akci
podíleli, jelikož bez nich by se závod nemohl uskutečnit.
Velké omezení kvůli covidu zažíval a zažívá kroužek mladých hasičů. Naštěstí se nám
větší část dětí vrátila a má velkou chuť dále se učit „hasičinu“ a následně bojovat na závodech. Většinu času jsme trávili na dráze vedle fotbalového hřiště na Oulehle, nyní řešíme
kam s dětmi, když je pro nás uzavřena tělocvična ZŠ. Velký úspěch zažívá soutěžní družstvo žen, které se začalo pravidelně scházet a úspěšně se umisťovat v tabulce seriálu „Velké
ceny Blanenska v požárním útoku“. V letošním ročníku se ženy umístily na 6. místě z 16
soutěžních družstev.
Dále jsme rádi, že se nám daří udržet v provozu automobilovou stříkačku Austro-Daimler, která byla plně funkční na několika akcích, jako jsou krajské dožínky, sraz parniček apod.
Již čtvrtý rok jsme se potkávali v areálu letního kina. Sezóna z kraje vypadala nejistě,
ale nakonec se docela vydařila. Opravila se část laviček a pro pohodlné sezení jsme zajistili
k zapůjčení sedáky. Občerstvení se rozšířilo o další nový stroj na popcorn a jiné.
10-12 / 2021
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Chtěli bychom na tomto místě pochválit výjezdovou jednotku za perfektně odvedenou
práci, která byla vynaložena pro všechny, kteří ji potřebovali. Zaslouží si velké poděkování, jelikož celkový čas strávený u zásahů je přes 315 hodin. Také všem členům SDH děkujeme za pomoc při organizaci akcí a za jejich přízeň.
Závěrem Vám všem přejeme pohodové prožití vánočních svátků s těmi, které máte
rádi. Prožijte je ve zdraví a s láskou. Mějte v novém roce stále dobré srdce. Za celé SDH
vám přejeme štěstí, zdraví, lásku a touhu pomáhat.
Aleš Bohanus, velitel jednotky, Marek Vala, starosta SDH



Základní škola Edvarda Beneše

Jak se žije ve škole
Jak se žije ve škole v období nekončících a stále se měnících opatření?
Snažíme se, aby život ve škole byl co možná nejobvyklejší. Ne vždy se nám to daří,
protože jsou nastavena mimořádná opatření, která musíme dodržovat.
Vrátili jsme se k povinnému testování žáků i zaměstnanců školy. Upustili jsme od PCR
testů a to zejména z toho důvodu, že se Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy rozhodlo, že na PCR testování nebude školám přispívat. V případě naší školy se jedná o částku mezi 58 a 62 tisíci při každém testování, dle počtu právě přítomných žáků. Jak si jistě
umíte představit, nejedná se o částku ve školním rozpočtu zanedbatelnou. A s frekvencí
jedno testování týdně by to znamenalo velký průvan v rozpočtu školy. Antigenní testy do
školy dostáváme zdarma. V případě pondělního antigenního testování jdou na PCR test
konkrétní žáci, kteří měli pozitivní antigenní test. Úzce spolupracujeme s KHS. Velmi si
vážím přístupu MUDr. Mokrošové, MUDr. Hlaváčkové a MUDr. Habartové, které jsou
ochotny provést PCR testy našim žákům i zaměstnancům, a není tedy vždy nutné cestovat
do testovacích center a čekat na volné místo v jejich objednacím systému.
Bohužel se onemocnění, karantény a OČR nevyhýbají ani zaměstnancům školy. V nejhektičtějších chvílích chybělo i 15 pedagogických pracovníků. V takových situacích je
velmi složité zajistit suplování. Nebylo to vždy snadné, ale zatím se nám vždy podařilo
zajistit suplující pedagogické pracovníky školy, i když to mnohdy znamenalo větší změny
v rozvrzích žáků. Na druhou stranu máme ve škole mnoho vyučujících, kteří v karanténě
nebo i navzdory svému onemocnění odučili z domova on-line hodiny. Jedná se zejména
o vyučující jazyků nebo matematiky. Oceňuji, že jim tolik záleží na tom, aby jejich žáci
v době, kdy jsou ve škole, mohli maximálně pracovat pod jejich vedením.
I nadále se ve škole dodržují opatření, např. povinnost nosit roušku ve společných
prostorách, rozdělení žáků při stravování ve školní jídelně, nestěhování žáků mezi odbornými učebnami apod. Tato opatření však chod výuky zásadněji nenarušují. Vrátili jsme se
k tradici dělení žáků v ročníku do skupin na výuku matematiky, českého jazyka a cizích
jazyků (angličtiny a němčiny). Naši žáci vycestovali na několik exkurzí, o dvou exkurzích
si můžete ve zpravodaji také přečíst. Tentokrát jsem vybrala variantu reportáže ze žákov12
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ského pohledu. Bližší informace a spoustu fotek naleznete na webových stránkách školy.
Opět jsme otevřeli nabídku kroužků. Ve škole v tuto chvíli aktivně pracuje 22 kroužků.
Svoji činnost obnovil i žákovský parlament, který se schází pravidelně jedenkrát měsíčně
ke společnému zasedání. Předsedkyní parlamentu je Natálie Procházková, její pravou rukou, tedy místopředsedkyní parlamentu se stala Edita Setničková. Uvidíme, jaké náměty
letošní školní parlament přinese.
Deváťáci psali testy k volbě povolání
a jejich výsledky společně s rodiči konzultovali se školní psycholožkou. Snad jim to
pomůže při rozhodování, jakou střední školu zvolit pro svoje další vzdělávání.
Vrátili jsme se i k tradičním projektovým dnům. Na 2. stupni se žáci zabývali
tvorbou společenských her, na 1. stupni
se žáci pustili do andělského vyrábění. Ve
škole totiž chystáme výstavu s názvem Každý jsme pro někoho andělem, na niž své
výrobky připravují žáci prvního i druhého
stupně. Vznikají krásná dílka. Rádi bychom
se žákovskými pracemi pochlubili. Bohužel
stále není možné otevřít dveře školy veřejnosti, tak alespoň malou ochutnávku můVstup do školy
žete najít ve vstupu do školy a za výlohou
obchodu s textilem Mgr. Z. Trávníčkové
v Lysicích.
Před vstupem do školy můžete uvidět
na terase školní budovy rozsvícený vánoční
strom. Úterní rozsvícení vánočního stromu
doprovázel zpěv členů pěveckého sboru.
Žákům bylo líto, že nemohou prezentovat
svůj připravený vánoční program veřejně
při rozsvícení vánočního stromu v Lysicích,
tak jsme zvolili tuto komorní variantu. Sboráčci zazpívali ráno pod rozsvíceným školním stromkem žákům i pedagogickým pracovníkům, kteří přicházeli do školy. Věřím,
že to mnohým přineslo zpříjemnění dne.
Vánoční ladění můžete ve škole vidět
téměř na každém kroku. Ve třídách uvidíte
adventní věnce, nazdobené stromečky, řetězy či jiné dekorace. Připravují se ozdoby,
10-12 / 2021
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přáníčka, dárečky. Vánoční přípravy jsou v plném proudu. Děti se na blížící se Vánoce
hodně těší.

Srdce z vloček

Zimní víla

Přeji Vám i Vašim blízkým jménem všech zaměstnanců školy krásné a klidné prožití
vánočních svátků a mnoho zdraví, štěstí, lásky a pohody v nadcházejícím roce.
Mgr. Pavla Nesnídalová, ředitelka školy

Nadační fond Martiny Čumové
Martina Čumová byla dlouholetou a oblíbenou učitelkou Základní školy Edvarda Beneše v Lysicích. Nadační fond Martiny Čumové vznikl před dvěma lety nedlouho po tragické
nehodě školního autobusu, která jí vzala život. Fond byl založen za účelem vyrovnávání sociálních rozdílů mezi žáky základních škol v Lysicích, Černé Hoře a Bořitově. Původní plán
působit zejména v oblasti školních výletů a exkurzí pozměnila koronavirová situace, takže
letos na jaře správní rada fondu rozhodla rozšířit pole působnosti fondu.
Začátkem školního roku 2021/2022 nadační fond rozdělil první příspěvky žákům ZŠ E.
Beneše Lysice. Ve všech případech byly příspěvky odsouhlaseny správní radou nadačního
fondu na základě doporučení třídních učitelů a vedení školy.
Valná část příspěvku, celkem 25.344,- Kč, šla na zajištění školní stravy (svačin a obědů)
na celý školní rok pro tři žáky, jejichž rodiny jsou v tíživé finanční situaci, ale z rozličných
důvodů nedosáhli na státní dotační program. V minulosti tuto sumu skládali mezi sebou
učitelé a zaměstnanci lysické školy. Tato částka byla poslána přímo lysické školní jídelně, kte14

Lysický zpravodaj

rá nevyčerpané prostředky (např. když je žák nemocný a nejde na oběd) na konci školního
roku vrátí zpět do nadačního fondu.
Dalších 2.705,- Kč směřovalo na školní potřeby pro čtyři žáky, jednalo se o pracovní
sešity, sešity, obaly, výtvarné a rýsovací potřeby atd. Škola zajistila dodávku potřebných pracovních sešitů a dalších pomůcek. Nadační fond pak převedl prostředky lysické škole, která
poté pomůcky uhradila.
Více informací o nadačním fondu je na jeho internetových stránkách http://nfmartinyc.cz.
U spoluobčanů, kteří s námi sdílí cíle nadačního fondu, oceníme jejich finanční dary.
Podrobnosti jsou k dispozici na stránkách fondu.
Martin Čuma, předseda správní rady Nadačního fondu Martiny Čumové

Kočky, kam se podíváš
Mezi nejoblíbenější mazlíčky, podle žáků 1. stupně, patří vedle psů i kočky. A právě kočky si vybral celý první stupeň jako náplň projektu. Žáci o kočkách zjišťovali informace, psali
projekty, kočky malovali, kreslili, vystřihávali nebo šili. Své práce pak vystavili v přízemí
školy. Velmi hodnotím, že do projektu se zapojili všichni žáci i učitelky na prvním stupni
a dokázali tak, že umí vzájemně spolupracovat a táhnout za jeden provaz. Výstava byla směřována k čtvrtletním rodičovským schůzkám, aby i rodiče při návštěvě školy mohli výrobky
dětí obdivovat. Bohužel schůzky se konaly on-line. Část výrobků však bylo možné vidět za
prosklenými dveřmi u hlavního vchodu.
Mgr. Olga Tejkalová
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Projektový den žáků 2. stupně
V úterý 2. 11. 2021 se na naší škole konal tradiční projektový den. Tentokrát jeho organizaci měla na starost
komise matematiky. Téma bylo „Vytvoř deskovou hru“.
V první části dne se žáci v rámci
jednotlivých tříd rozdělili do menších skupinek a každá měla vytvořit
hru. Ve druhé části dne si skupinky
navzájem hry vyměnily a zahrály.
Požadavky byly: hra bude mít nějaké téma, bude doplněna příběhem,
znázorněna na papíře minimálně ve
formátu A2, bude mít cca 100 políček s úkoly z různých oblastí (hlavně
z matematiky, logiky, ale i TV, historie, …) a návod ke hře. Hodnotil se
nápad, provedení, příběh, a srozumitelnost návodu.
Ukázalo se, že děti deskové hry
hrají, což se projevilo na nápadech.
Kreativita se uplatnila hlavně při realizaci. Některé hry jsou opravdu velmi zdařilé a určitě by se nápady uchytily i u výrobců deskových her, mezi
povedené patří např. Halloweenská
party, Lovci pokladů, Ze Země na Saturn, Časová smyčka (úkoly i v AJ),
Schody do nebe, Cesta na Olymp,
Mise do Afganistánu, Stadion Jamajka a řada dalších.
Celý den velmi rychle utekl a žáci
litovali, že nemají více času na vyzkoušení jednotlivých her. Později je však
mohou využít ve svém volnu. Ukázky
her jsou nyní vystaveny v osvětlených
skříních na chodbě školy.
RNDr. Eva Sedláková,
za vzdělávací tým učitelů matematiky
16
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Expedice Mikulčice
Dne 6. října se někteří sedmáci vydali na exkurzi do Mikulčic. Sraz účastníků byl
v 7:40 a už v 7:50 jsme odjížděli na naši výpravu. Jelo nás 46 žáků a pedagogický doprovod,
který se skládal z paní učitelky Gábrové, Tenorové a paní asistentky Markové. Mikulčice
jsou oblast zasažená tornádem. Projížděli jsme Moravskou Novou Vsí, kde jsme viděli
pozůstatky řádění tornáda. Na mnoha domech byly poškozené fasády, někde dokončovali
opravu střechy, ale některé domy byly tak poničené, že určitě budou zbourány. I když se
Mikulčice nachází kousek pod Brnem, stále jsme stáli v kolonách, takže cesta tam trvala
více než dvě hodiny.
Na území obce Mikulčic se nachází jedno z nejvýznamnějších archeologických nalezišť v České republice. Byly zde objeveny důkazy o osídlení zdejší krajiny již v nejstarších
dobách. V průběhu 9. století v blízkosti řeky Moravy stávalo velkomoravské hradiště. Na
pěším návštěvnickém okruhu po hradišti byly vyznačeny základy dvanácti objevených kamenných staveb – kostelů, a jednoho knížecího paláce z 9. století. Zjišťovali jsme obvod hradeb pradávnou metodou. Nejdříve jsme obcházeli oblast, kde se nacházely hradby hradiště.
Tato trasa byla rozdělena na patnáct stanovišť. Počítali jsme kroky od jednoho stanoviště
k druhému, údaje jsme si zapisovali, pak jsme kroky sečetli a převedli na metry. Pracovali
jsme ve skupinách a třem skupinám se podařilo hodně přiblížit ke skutečné délce hradeb.
Průvodkyně nás pochválila za pečlivou práci. Pak jsme měli pauzu na svačinu, na nákup
suvenýrů, např. dřevěných mečů, rydel a turistických známek. Na návštěvu rozhledny jsme
kvůli dešti nešli.
Poté jsme se rozdělili na dvě skupiny. Jedné skupině ukazovala průvodkyně zbraně a oblečení tehdejších obyvatel. Kluci se smáli oblečení, ale zbraně se jim líbily.
Druhá skupina se šla podívat do expozice, kde jsou odkryty základy kostela a hrobů. Průvodkyně nám pustila film o stavbách na hradišti. V muzeu jsme mohli zhlédnout
nejenom předměty denní potřeby (keramiku, železné výrobky, kamenné předměty), ale
také výrobky uměleckého řemesla. Zdejší kovolitci a šperkaři je vyráběli ze železa, bronzu,
stříbra či zlata. Honosné součásti velmožné výstroje
šperky
ý
j (meče, ostruhy),
y stejně
j jako
j
p y
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(náušnice, gombíky, prsteny) představují mistrovské kusy raně středověkého uměleckého
řemesla. Tyto nálezy, mezi nimiž jsou dřevěné čluny - monoxyly, byly objeveny při výzkumu zaniklých říčních koryt. Dozvěděli jsme se spoustu informací, které se nám budou
hodit při vyučování.
Při cestě domů jsme si v autobuse povídali. Někteří se koukali na filmy v mobilech.
Domů jsme se vrátili okolo 16:00. Děkujeme paním učitelkám za exkurzi.
Klára Ježová, 7. C

Lidice, Terezín, Praha
Exkurze žáků 9. ročníku, která byla do poslední chvíle nejistá kvůli covidu, začala ve
středu 3. listopadu. Krátce před šestou ranní jsme nastupovali do autobusu. Jeli jsme směr
Žďár nad Sázavou. Cesta byla klidná, polovina autobusu spala. Asi po dvou hodinách cesty jsme se zastavili na benzince před Prahou, měli jsme chvíli pauzu. Pak jsme pokračovali
po velkém pražském okruhu do Lidic. Sice jsme o tom nemluvili nahlas, ale atmosféra
v autobusu byla zvláštní, tím víc, čím jsme se blížili k cíli. Smrt paní učitelky Čumové před
dvěma roky nás všechny zasáhla a byla s námi.
Okolo 10. hodiny jsme vystoupili z autobusu v Lidicích. Žáci z béčka a céčka se vydali
do lidického muzea a žáci z áčka do starých vypálených Lidic. Historie Lidic byla hodně
zajímavá, až běhal mráz po zádech. Stáli jsme uprostřed míst, kudy kráčely kruté dějiny.
Je-li člověk autenticky na místě, vnímá věci úplně jinak. Dozvěděli jsme se spoustu nových
informací, ukázali nám dokonce i fotky, které jinde nenajdeme, a vysvětlili nám, co se stalo a proč se to stalo. Z některých informací naskakovala husí kůže. Věty jako např. - Když
už matka byla v koncentračním táboře a porodila, tak její děcko vzali a hodili ho do kotle.
- jen tak z hlavy úplně nevypustím. Jakmile jsme se dozvěděli vše důležité a vyplnili jsme
pracovní listy, prostřídali jsme se s druhou skupinou.
Procházeli jsme místy, kde stávaly Lidice. Ukazovali nám základy domů, hrob zastřelených mužů, pomník lidických dětí, kterým osud
také nepřál. Určitě bych se
se svými kamarády shodla, že na nás toto místo
působilo hodně smutně
a byla zde cítit negativní
energie. Měli jsme skvělou průvodkyni, která
nám zodpověděla všechny
otázky. Už nás tlačil čas
a museli jsme pokračovat
v naší exkurzi. Další zastávkou byl Terezín.
18
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Vystoupili jsme na parkovišti u Malé pevnosti Terezín. Bylo něco okolo druhé hodiny.
Dvě průvodkyně si nás rozdělily podle tříd. Průvodkyně nám začala povídat o historii
Malé pevnosti, jejíž kořeny sahají až do vlády Josefa II. Pevnost byla pojmenována po jeho
matce Theresienstadt. Protože jsme dostávali pracovní listy a museli jsme je vyplňovat,
průvodkyně nám říkala i informace, které jsme měli právě tam. Mohli jsme nahlédnout do
kanceláří dozorců. Všude byly německé nápisy. Podívali jsme se do cely, kde byli vězněni
Židé, do sprch, do ordinace lékaře. Poté na nás čekal 500 metrů dlouhý tunel. Vstoupili
jsme dovnitř a šli. Kluci na nás samozřejmě bafali. Chvílemi to už bylo nepříjemné, měli
jsme kolem sebe tuny betonu. Konec v nedohlednu! Ještěže netrpím klaustrofobií. Vyšli
jsme u zdi, kde probíhaly popravy. Prošli jsme brankou smrti, kde končila naše prohlídka.
Ještě nám pustili krátký film, který získané informace a zážitky ještě umocnil.
Další zastávkou bylo Muzeum ghetta. Zde už jsme nebyli rozdělení, ale mohli jsme si
muzeum procházet každý sám. Prohlédli jsme si autentickou místnost, ve které kdysi žili
židovští obyvatelé. Na fotkách jsme viděli, jak vězni složili operu Brundibár a jak se i přes ty
těžké podmínky snažili zabavit. Zde se shrnul život Židů. Toto byla naše poslední zastávka,
j
jjeli do Prahy.
y Cesta trvala asi hodinu a doznívalyy v nás emoce z Lidic a Terezína.
než jsme

Kolem šesté večer jsme dojeli k budově kolejí, kde jsme se ubytovali, pak jsme vyrazili
na metro a jeli do centra noční Prahy. Prošli jsme kolem Prašné brány přes Staroměstské náměstí a po nábřeží jsme se dostali na Václavské náměstí, kde jsme měli 40 minut
rozchod. Rozutekli jsme se do mekáče nebo KFC. Z noční Prahy jsme pořídili spoustu
fotografií. Asi o půl jedenácté jsme nastoupili do metra a jeli jsme na koleje. O čtvrt na
dvanáct nás paní učitelky zkontrolovaly a šli jsme všichni spát. Usnout nám moc nešlo,
protože jsme byli plní zážitků a dojmů. V našem dívčím pokoji jsme usnuly o půl jedné.
Ráno v sedm jsme vstávali. O půl osmé jsme šli na snídani, kde na nás čekaly švédské
stoly. Poté jsme se sbalili, učitelky zkontrolovaly pokoje, spočítali jsme se a šli do autobusu.
Čekalo nás Židovské Město a prohlídka synagog.
10-12 / 2021
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Po příjezdu na místo jsme se rozdělili zase na dvě skupiny a vydali se po stopách synagog. Nejprve jsme vstoupili do Maiselovy synagogy, kde nám průvodkyně ukazovala knihy a vysvětlovala, jak ženy musely být odděleny od mužů. Celkově povídala o židovství. Po
asi hodinové prohlídce jsme se dozvěděli, že nás čekají ještě další čtyři synagogy. Moc nás
to nebavilo, sice jsme měli průvodkyni Židovku, ale mluvila potichu a říkala nám mnoho
informaci, kterým jsme nerozuměli. Nakonec jsme prošli čtyři synagogy a židovský hřbitov. Po skončení dlouhé prohlídky jsme měli rozchod na oběd na Staroměstském náměstí.
Po rozchodu na oběd jsme se vydali směrem k Pražskému hradu po Starých zámeckých schodech. Šli jsme docela rychlým tempem, abychom vše na pohodu stihli. Došli
jsme k Hradu, kde nás při vstupu čekala kontrola policistů. Docela jsme se tam zdrželi. Po bezpečnostní prohlídce jsme prošli nádvořím Pražského hradu a pokračovali jsme
přes Malou Stranu, Karlův most směrem k Národnímu divadlu. Po cestě jsme viděli dům
U Dvou slunců, oblíbený češtinářský výraz našich učitelů ČJ.
Asi o půl třetí jsme byli v Národním divadle. Rozdělili jsme se na skupiny a začala prohlídka s průvodcem. Prošli jsme galerie, poslouchali historii divadla, dokonce jsme se šli podívat
i na venkovní balkón. Byl tam krásný výhled jak na Pražský hrad, tak na Vltavu a Karlův most.
Až jsme se vyfotili a pokochali se Prahou, zavedl nás průvodce k základním kamenům Národního divadla. Následovala cesta k jevišti, během níž se nám ztratila jedna paní učitelka se
spolužáky, ale naštěstí zavolali a našli nás. Tímto končila naše prohlídka divadla.
Po ní jsme se vydali k autobusu, který nás měl vyzvednout u chrámu sv. Cyrila a Metoděje, kde se ukrývali českoslovenští parašutisté, kteří se podíleli na atentátu na říšského
protektora Reinharda Heydricha. Nastoupili jsme a plni zážitků jeli domů. Během zpáteční
cesty jsme ještě zastavili na benzínce. V autobusu jsme si povídali, zpívali a smáli se, sdělovali si zážitky z uplynulých dvou dnů. Já jsem vystoupila s kamarádkami v Hodoníně, kde na
nás čekali rodiče. Zamávaly jsme ostatním a tím šťastně skončila naše dvoudenní exkurze.
Chtěla bych poděkovat paním učitelkám za její zorganizování. Dozvěděli jsme se
spoustu zajímavých věcí a zažili to, co nám už v současné době hodně chybělo – akci se
spolužáky!
Eliška Křenková, 9. C



Narodil se Král

Když se Ježíš narodil v Betlémě v Judsku za času krále Heroda, přišli do Jeruzaléma mudrci
od východu a ptali se: „Kde je ten narozený židovský král? Uviděli jsme jeho hvězdu na východě, a proto jsme se mu přišli poklonit.“ A hle ‒ hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi,
až se zastavila nad místem, kde bylo dítě. Jakmile uviděli hvězdu, zaradovali se nevýslovnou
radostí. Vstoupili do domu a spatřili dítě s jeho matkou Marií, padli na zem a klaněli se mu.
Otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.
Milí přátelé, těmito slovy popisuje Bible narození Ježíše, Božího Syna, Krále nebe i země.
Ježíš je Král, který nevládne tyransky, ale s láskou. Narodil se chudým rodičům ve chlévě.
Dává tím najevo, že mu záleží na každém člověku, i na tom nejposlednějším. Kralovat zna20
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mená pro Ježíše starat se o své bratry a sestry, tedy o každého z nás. Nebojme se mu v tiché
modlitbě svěřit svoje starosti a bolesti, všechno to, co prožíváme, a nebojme se ho poprosit
o pomoc. Bůh každou upřímnou modlitbu určitě vyslyší. Pak zakusíme ve svém životě nevýslovnou radost ze setkání s Ježíšem, tak jako mudrci z východu.
Ježíšovo narození budeme slavit i letos vánočními bohoslužbami, na které Vás všechny
srdečně zvu. Na Štědrý den bude v 15:00 mše svatá pro rodiny s dětmi a ve 22:00 půlnoční mše
svatá. V sobotu 25. 12. a v neděli 26. 12. budou bohoslužby v 8:00. Všichni víme, že dnešní
doba je nejistá, proto sledujte farní webové stránky, tam naleznete aktuální informace.
Těším se na setkání s Vámi nejen při vánočních bohoslužbách.
Váš farář P. Michal Cvingráf



Žijeme Hrou

Úvodem nemohu jinak, nežli začít příspěvek postesknutím si nad současnou a již „věčnost“ trvající „dobou covidovou“. Se svými standardy, normami a zvyky zákonitě musí pracovat napříč jednotlivci, rodiny, komunity, potažmo celá společnost. Vcelku smutno mi je
jak z medializovaných analýz, tak z vlastního vnímání toho, jak a čím děti a mládež tráví
svůj volný čas. To, že tvoří mládež do 15 let dvacet procent naší populace současnosti, avšak
sto procent naší budoucnosti, je nespornou realitou, a proto se v Žijeme Hrou těšíme z obrovského počtu kluků a holek, kteří se s radostí pravidelně pohybují a mají zájem o aktivity
našeho spolku. Stejně tak mám radost z každého subjektu, který se nejen v Lysicích při pohybu a tvorbě věnuje dětem, a smekám před každým dospělákem, jenž svůj volný čas tráví
nejen se svými dětmi. Vždyť sport, nejen ten mládežnický, je tou správnou cestou jak si
obecně udržet zdraví.
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Fotbalové kempy Žijeme Hrou
Tradičních letních kempů, kterých bylo v Bořitově, Olešnici, Kunštátě a Lysicích celkem
pět, se zúčastnilo přes 180 holek a kluků nejen z našeho spolku Žijeme Hrou, ale i z mnoha
klubů jižní Moravy. Již od září jsou naplánované fotbalové kempy na rok 2022 a spuštěno
přihlašování na ně. V případě zájmu neváhejte a zavítejte na naše webové stránky www.
zijemehrou.cz, neboť jsou jednotlivé kempy kapacitně omezeny.

Bilance podzimní části sezony 2021/2022
Většina věkových kategorií a týmů Žijeme Hrou začala s přípravou na sezonu v měsíci
srpnu. Ne jinak tomu bylo s přípravkami v Lysicích, kde evidujeme téměř dvacet nových
dětí. Až na několik málo odložených zápasů byla odehrána podzimní část právě probíhající
soutěžní sezony všech kategorií od přípravek, přes žáky až po dorost. Zmíním se o průběžném tabulkovém umístění žáků v I. třídě krajské soutěže, kde žáci starší figurují ve čtrnáctičlenném zastoupení na devátém místě a mladší žáci dokonce na skvělé třetí příčce. Svoji
premiérovou účast v Moravskoslezské divizi D velmi důstojně prožívají naše dorostenecké
týmy. Pro děti z kategorií předpřípravek a mladších přípravek, které nejsou přihlášeny do
soutěží FAČR, jsme zorganizovali na podzim seriál turnajů Žijeme Hrou. Jejich podstatou
je odehrát na jednom místě v krátkém čase na více hřištích obrovskou porci zápasů tak, aby
každý tým odehrál maximální minutáž s minimálními pauzami. Toto je sice velmi náročné
na organizaci, ale tyto turnaje,
kde dostane šanci každé dítě
bez ohledu na výkonnost, se
staly velmi oblíbenými a jsou
vyhledávány kluby nejen z našeho okresu. O tomto tvrzení
jsme se přesvědčili mimo jiné
tím, že na jeden z turnajů Žijeme Hrou do Lysic dorazily
i přípravkové týmy prvoligového 1. FC Slovácka. Přesně tyto
fotbalové konfrontace jsou pro
děti nejen z našeho klubu možností se posouvat ve sportovním životě o stupínky výše.

Přechod na zimní část sezony
Poslední zápasy a turnaje podzimní části byly jen koncem dalšího cyklu. Protože se
v Žijeme Hrou snažíme realizovat aktivity celoročně, tak od listopadu 2021 do března 2022
bylo ve sportovních halách ve Svitávce a Kunštátě naplánováno na šedesát dílčích turnajů
všech věkových kategorií. Na rozdíl od minulého roku, kdy se z důvodu nastavení vládních
22
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opatření k epidemiologické situaci nepodařilo odehrát ani jeden turnaj a byli jsme nuceni
celý seriál zrušit, se letos podařilo halové turnaje zahájit. V současně době jsou však pracně
naplánované turnaje minimálně do konce roku ze stejného důvodu zrušeny a můžeme jen
doufat, že od ledna se tyto akce opět rozběhnou. Co se tréninků týče, tak díky hezkému
podzimnímu počasí bylo nejen lysickým přípravkám dopřáno do poslední možné chvíle
trénovat na venkovním hřišti. Přesně po změně času z letního na zimní jsme sportovní pomůcky přesunuli a volně navázali s tréninky v lysické tělocvičně. Zde nám jsou při dodržování jistých pravidel (především vedení docházky) prozatím tréninky dovoleny a trénujeme
dvakrát týdně v pondělky a čtvrtky.
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Co se povedlo?
Musím se zmínit o další reprezentační vlaštovce. Po Editě Setničkové se dostala pozvánka na dívčí
reprezentační sraz FAČR i do rukou Dominice Švábové. Ač se jednalo o pozvánku do širšího kádru
reprezentace kategorie WU14 do
Nymburka v termínu 21. - 24. 11.
2021, tak si dovolím touto cestou
Dominice pogratulovat a popřát
další fotbalové úspěchy. Nic na tom
nemůže změnit ani fakt, že byl tento
sraz vzhledem k pandemické situaci na poslední chvíli zrušen. Pro ilustraci, mezi jakými kluby se nachází
Žijeme Hrou, přikládám fotografii
nominace, viz předchozí strana.
Poblahopřát bych chtěl také mnoha
dětem reprezentujícím Žijeme Hrou v dívčích i chlapeckých výběrech našeho okresu a kraje.

Trenéři Žijeme Hrou pomohli uspořádat fotbalový turnaj
v hodinách tělesné výchovy na ZŠ E. Beneše v Lysicích
V termínu od 15. listopadu do 6. prosince proběhl na nižším stupni Základní školy Edvarda Beneše v Lysicích fotbalový turnaj tříd. K přípravě a samotné organizaci turnaje pro
děti byli přizváni i trenéři z mládežnického klubu Žijeme Hrou. Konkrétně Martin Pavel,
Miloš Šmerda, Pavel Dítě, Jiří Vorlický mladší a Vladan Horák.
Vzhledem k aktuální situaci a protiepidemickým opatřením se turnaj uskutečnil v klasických hodinách tělesné výchovy jednotlivých tříd. Trenéři vždy před vstupem do tělocvičny podstoupili antigenní test.
Do fotbalového turnaje se postupně zapojily děti z 1. – 5. tříd. Jednotlivé ročníky trenéři
ze Žijeme Hrou navštívili ve dvouhodinovkách tělocviku dvakrát.
Skladba hodin tělesné výchovy obsahovala nejen základní fotbalovou průpravu, kterou
perfektně zvládli všechny holky i kluci, podstatná část byla věnovaná i všestrannému pohybovému rozvoji dětí v duchu filozofie projektu Žijeme Hrou. Mimo fotbalové tématiky
si všichni vyzkoušeli i atletickou abecedu, dynamický strečink, cvičení na rozvoj reakční
rychlosti a další.
Ve druhé dvouhodinovce, která následovala o týden později, byl na pořadu fotbalový
turnaj. Jednotlivé třídy A a B si zasoutěžily proti sobě. Holky i kluci hráli s obrovskou chutí.
Turnaj byl plný radosti a pozitivních emocí.
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Trenéři Žijeme Hrou vše pečlivě sledovali a v závěrečném vyhodnocení turnaje vyhlásili vždy pět nejužitečnějších hráčů jednotlivých tříd. Nejdůležitějším kritériem při výběru
těchto dětí byl jejich přístup, chuť a fair play chování ke svým spoluhráčům i soupeři. A bylo
opravdu z čeho vybírat!
Obrovsky si vážíme pozitivní zpětné vazby jak od samotných dětí, tak i paních učitelek.
Paní učitelky ze všech zapojených tříd nám vytvořily skvělý sparing. Děti přicházely na hodiny tělesné výchovy vždy natěšené a s pozitivním přístupem. Obrovský dík v tomto směru
patří kantorům na nižším stupni ZŠ Lysice, protože tělesné výchově přikládají patřičnou
důležitost. V dnešní době je vedení k tělesným aktivitám a zdravému životnímu stylu důležitější než kdy jindy.
Speciální poděkování patří paní učitelce Zuzce Koláčkové, která s námi celou akci za
ZŠ Lysice pomohla zorganizovat. Celkem bylo zapojeno okolo 200 aktivně sportujících dětí
z 1. – 5. ročníků.
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Trenéři
Žijeme Hrou se těší, že se do hodin tělocviku na nižším stupni v Lysicích v roce 2022 vrátí.
Třeba s tématy pohybových nebo míčových her.
Závěrem chci poděkovat sponzorům, městysu Lysice a všem ostatním za přízeň Žijeme
Hrou. Velké poděkování patří i jednotlivým členům aktuálního složení trenérského týmu lysických přípravek za to, jak se zpravidla ve volném čase a zdarma věnují takovému množství
úžasných dětí, a to Pepovi Čepelkovi, Mirovi Bártovi, Pavlu Dítětovi, Jirkovi Vorlickému ml.
a příkladnému dorostenci Kubovi Kazdovi a samozřejmě také všem protagonistům spolku
Žijeme Hrou.
Za spolek Žijeme Hrou přejeme všem hodnotné prožití svátků vánočních, bohatou nadílku nejen dětem, mnoho úspěchů, lepší zítřky a především pevné zdraví v roce 2022.
Vladan Horák, šéftrenér Žijeme Hrou (autor příspěvku o školním turnaji), a Břetislav Šulc
10-12 / 2021
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Milí přátelé Tříkrálové sbírky,

už 22. rokem přináší skupinky Tří králů do vaší obce zvěst o narození Krista při tříkrálovém koledování. Věříme, že Tříkrálová sbírka za dodržení hygienických opatření proběhne
letos tradičně. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, a především požehnání do roku 2021 budou přinášet
koledníci do vašich domovů od 1. do 16. ledna 2022.
Dary z Tříkrálové sbírky využíváme na to, abychom klientům nabízeli stále lepší služby
i na okamžitou pomoc jednotlivcům. Díky vaší podpoře v loňské online Tříkrálové sbírce jsme
mohli například zaplatit desetiletému chlapci s vážnou nemocí kostí kompletní terapii nebo
doplatit vícemístné auto pro lidi s postižením, které jsme využívali také na cesty do oblastí
postižených tornádem.
Také výtěžek Tříkrálové sbírky 2022 věnujeme lidem v akutní krizi a rozvoji charitních služeb. V následujícím roce bychom se chtěli ještě víc zaměřit na individuální pomoc lidem, kteří
se dostanou do těžké finanční situace například z důvodu energetické krize, pandemie covidu
nebo zdravotních a dalších důvodů.
Z letošní Tříkrálové sbírky dále podpoříme práci Mobilního hospice sv. Martina a seniory,
zdravotně postižené i rodiny s dětmi v regionu. Další část výtěžku věnujeme na nákup aut na
cesty pečovatelek a zdravotních sester do domovů lidí na Blanensku a na podporu Charitní
záchranné síti, díky které můžeme okamžitě pomáhat lidem, pro které není zrovna dostupná
žádná jiná pomoc.
Pokud chcete tradici tříkrálového koledování podpořit a koledníky s kasičkou nezastihnete, můžete přispět přes webové stránky www.blansko.charita.cz/trikralovasbirka2022 nebo
přímo na účet Tříkrálové sbírky 66008822/0800 s variabilním symbolem 777966000 pro podporu Charity Blansko. Sledujte naše stránky www.blansko.charita.cz, kde se dozvíte aktuální
informace a buďte s námi.
Velmi děkujeme všem lidem, kteří vlídně přijmou koledníky a sbírku podpoří. Stejné díky
patří i koledníkům a všem ostatním, kteří se na sbírce podílí a nezištně věnují svůj čas ve prospěch druhých.
g Pavel Kolmačka, ředitel Charityy Blansko
Ing.
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Prodejna VLNKA-Věra Macků byla
přemístěna do nových prostor,
buňka v zahradě vlevo vedle lékárny,
vchod bránou z parkovištěu COOPu.

ÚŘAD MĚSTYSE LYSIC
bude v době
vánočních svátků
UZAVŘEN.
Poslední úřední den
v letošním roce bude
ve středu 22. prosince.
První úřední den
v novém roce bude
v pondělí 3. ledna.

KNIHOVNA
MĚSTYSE LYSIC
bude v době vánočních svátků
UZAVŘENA.
Poslední půjčovní den
v letošním roce bude
v úterý 21. prosince.
První půjčovní den
v novém roce bude
v pondělí 3. ledna.

Krásné Vánoce a do nového roku
pevné zdraví a hodně lásky
od svých nejbližších přejí
všem spoluobčanům členové
zastupitelstva a zaměstnanci Městyse Lysice.
Lysický zpravodaj. Za obsahovou správnost materiálů zveřejněných v Lysickém zpravodaji ručí autoři. Příspěvky přijímá Eva Hošková
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formátu A4 na výšku, text ve WORDU a obrázky ve formátu jpg. Obrázky se posílají samostatnou přílohou, nikoli jako součást textu.
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