

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
zima je konečně za námi, začíná se oteplovat a pomalu přichází jaro. A jako na začátku
každého čtvrtletí si Vás opět dovoluji oslovit v novém vydání Lysického zpravodaje a informovat Vás o novinkách v našem městečku.
V posledních dubnových dnech
by měl být stavebně dokončen rybník Badalky. Poté se začne napouštět
voda, což může trvat, v závislosti na
vydatnosti přítoku, i několik měsíců. Zdroj vody je však poměrně
dobrý, neboť i v nynějším suchém
počasí voda budoucím rybníkem
stále protéká. Okolo rybníka budou
v rámci dokončovacích prací vybudovány cesty pro pěší, aby zde mohHráz nového rybníka
la vzniknout odpočinková zóna,
která by lákala nejen lysické občany
k rodinným procházkám.
Na dětském hřišti na Oulehle
již dosloužila velká herní sestava,
a proto musela být vyměněna za
novou. Byla vybrána a zakoupena
sestava o něco větší, která nabízí
dětem více možností vyžití. Dodala
ji společnost MONOTREND s. r. o.
z Jamného u Tišnova za cenu včetně
Nový herní prvek na dětském hřišti na Oulehle
montáže 193.314,- Kč.
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V zimních měsících proběhla i první výběrová řízení na stavební práce, konkrétně na
opravu východní části hřbitovní zdi a na opravu dlážděné plochy před promítacím plátnem v letním kině. Tato část hřbitovní zdi na urnovém háji je v havarijním stavu, je nutné
ji zbořit a nahradit zdí novou. Nová zeď bude z betonových dílů a cena stavby dle projektu
byla rozpočtována na cca 838.000,- Kč bez DPH. Ve výběrovém řízení na opravu zdi byly
osloveny čtyři stavební firmy, a to TEKOSTAV, spol. s r. o. z Lysic, I K M s. r. o. z Blanska,
Markus – provádění staveb s.
r. o. z Blanska a Letostav, spol.
s r. o. z Letovic. Nabídku ve
výši 711.544,04 Kč bez DPH
však zaslala pouze blanenská
společnost I K M s. r. o. Vzhledem k tomu, že nabízená cena
je o více než 100.000,- Kč nižší
než cena původně předpokládaná, rozhodla rada o uzavření smlouvy o dílo na opravu
hřbitovní zdi s touto firmou.
Práce by měly být zahájeny
Stará hřbitovní zeď bude nahrazena novou
začátkem dubna a dokončeny
z betonových dílů
pravděpodobně v červnu.
V únoru pak proběhlo výběrové řízení na opravu plochy před promítacím plátnem
v letním kině. Tato plocha je
původní, byla vybudována při
stavbě letního kina a tomu odpovídá i její stav. V rámci prací
bude provedeno nejen statické
zajištění opěrných zdí, ale celá
plocha bude upravena tak,
aby mohla být využívána jako
jeviště v rámci nejrůznějších
kulturních akcí pořádaných
v letním kině jako v přírodPlocha před plátnem bude nově vydlážděna
ním amfiteátru. V rámci výběrového řízení bylo vyzváno
k podání cenové nabídky celkem šest stavebních firem z okolí i z Brna. Nabídku však podaly
pouze dvě firmy, a to I K M s. r. o., z Blanska a Karel Porč, s. r. o., z Lysic. Lysická firma nabídla za provedení díla nejnižší cenu 506.157,90 bez DPH, druhá z přihlášených firem nabídla
cenu o více než 120 tisíc korun vyšší. Smlouva o dílo byla již s vítězem výběrového řízení
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uzavřena a stavební práce budou probíhat od
dubna do konce května
tak, aby nebyl ohrožen
začátek kulturní sezóny
v letním kině.
Po celou zimu také
probíhají stavební práce v budově knihovny.
Původně mělo jít pouze
o opravy záchodů v patře, ale po zahájení stavebních prací byl zjištěn havarijní stav nejen
opravovaných záchodů, ale i rozvodů vody
a kanalizace a záchodu
v přízemí. Současně,
Jeden ze dvou ocelových nosníků držících nyní strop v knihovně
vzhledem k volným kapacitám stavební firmy provádějící opravy, bylo přistoupeno k zajištění staticky nestabilních
stropů v oddělení pro děti i pro dospělé. Na půdě budovy byl odstraněn betonový potěr zatěžující stávající trámy, byly osazeny nové ocelové nosníky, které byly propojeny se stávajícími
dřevěnými trámy, a celá půda knihovny byla zateplena, čímž do budoucna dojde k výrazné
úspoře nákladů za topení. Nejpozději do konce dubna by mělo být všechno hotovo, zbývá
ještě provést výměnu staré hliníkové elektroinstalace a v prostoru knihovny a na chodbě
v patře instalovat nový kazetový strop s novými svítidly. Prací se ujala firma TEKOSTAV,
spol. s r. o. a celková cena bude cca 1 milion korun.
Jistě jste si povšimli, že byl proveden zdravotní ořez 33 ks lip rostoucích na náměstí
Osvobození a kolem sokolského hřiště. Lípy je třeba čas od času ořezat a naposled byl tento
ořez proveden na podzim v roce 2015. Letos, stejně jako tehdy, provedla práce firma pana
Dvořáčka z Boskovic, tentokrát za cenu 68.700,- Kč bez DPH.
V krátkosti Vás chci, vážení spoluobčané, informovat ještě o tom, že pokračují jednání
s Českou poštou s. p., o převodu budovy pošty na obec a současně o provozování pobočky
obcí v režimu Pošta Partner. Provozovatel distribuční sítě elektřiny společnost EG.D (bývalý
E.ON) připravuje projekt pro přeložení vedení vysokého napětí na autobusové zastávce na
Oulehle do země. Práce by mohly proběhnout v příštím roce a poté by na Oulehle mohla být
umístěna zastávka i ve směru na Brno.
Vážení spoluobčané, přeji Vám krásné jarní dny prožité v klidu a míru, požehnané Velikonoce a pevné zdraví!
Mgr. Pavel Dvořáček, starosta
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Výpisy z jednání rady městyse

Rada č. 133 – 15. 12. 2021
•
•
•

rada vzala na vědomí žádost o nájemní byt městyse od pana Záboje, Lysice a předala
bytové komisi do evidence,
v souladu s návrhem bytové komise přidělila byt č. 1 o velikosti 1+1, 36,80 m2, v bytovém domě na ul. Štěchovská č. p. 271 panu Tesárkovi,
projednala stížnost obyvatel bytového domu č. p. 662 na ul. Halasova na jednání jednoho z nájemců a předala bytové komisi k vyjádření a návrhu řešení.

Rada č. 134 – 22. 12. 2021
•

•
•
•

rada schválila přílohu č. 2 ke Smlouvě č. 24/18 o sběru, přepravě a odstraňování odpadu městyse Lysice se společností Technické služby Malá Haná s. r. o., pro rok 2022 dle
předloženého materiálu,
vzala na vědomí žádost Vodárenské akciové společnosti a. s., divize Boskovice, o pronájem budovy staré ČOV na parc. č. st. 962 v k. ú. Lysice a žádost schválila,
stanovila prodejní cenu kalendářů na rok 2022 „Toulky lysickou přírodou“ na 40,- Kč/
ks,
vzala na vědomí dopis ve věci dopravy na ulici Štěchovská. Problematika bude projednána za účasti projektanta a občanů z ulice Štěchovská.

Rada č. 135 – 5. 1. 2022
•
•

•

•
•
•

rada vzhledem k epidemiologické situaci rozhodla, že v letošním roce se ples městyse
neuskuteční,
odsouhlasila stavbou s názvem „Lysice, Badalky, příp. NN pro řad. garáže“ dle předloženého situačního výkresu stavby z 11/2021 vypracovaného firmou ELING Plus s. r. o.,
Střelnice 2797/22a, Brno, která má být realizována na pozemcích ve vlastnictví městyse
p. č. 471/25 a 6148 v obci a k. ú. Lysice. Předmětem stavby je napojení garáží (vlastníci
Jarůšek, Procházková, Tobiášová) na síť NN, a to svodem kabelu ze stávajícího betonového sloupu na p. č. 471/25, vedením kabelu v pozemcích p. č. 471/25 a 6148 a jeho
ukončením v nové přípojkové skříni na p. č. 6148,
odsouhlasila záměr prodeje pozemku nově vzniklého dle geometrického plánu č.
1431-120/2021, a to p. č. 6363/2 – lesní pozemek o výměře 52 m² v obci a k. ú. Lysice
manželům Adámkovým, Lysice,
vzala na vědomí záměr novostavby RD paní Štaudové na jejím pozemku p. č. 3080/10
v k. ú. Lysice a nevznesla k tomuto záměru připomínky,
schválila smlouvu o zřízení místa zpětného odběru odpadních baterií a akumulátorů
se společností ECOBAT s. r. o., Praha,
vzala na vědomí žádost o nájemní byt městyse od pana Kratěny, Milonice a předala
bytové komisi do evidence,
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•
•
•
•

schválila přiznání mimořádné odměny ředitelce Mateřské školy Lysice Mgr. Monice
Sklářové dle předloženého návrhu,
schválila přiznání mimořádné odměny ředitelce Základní školy Edvarda Beneše Lysice Mgr. Pavle Nesnídalové dle předloženého návrhu,
schválila nový platový výměr s účinností od 1. 1. 2022 ředitelce Základní školy Edvarda Beneše Lysice Mgr. Pavle Nesnídalové dle předloženého návrhu,
schválila nový platový výměr s účinností od 1. 1. 2022 ředitelce Mateřské školy Lysice
Mgr. Monice Sklářové dle předloženého návrhu.

Rada č. 136 – 12. 1. 2022
•
•

•
•

rada vzala na vědomí dopis České pošty s. p., ve věci prodeje areálu pobočky České
pošty s. p., v Lysicích a schválila odpověď připravenou starostou,
schválila vypsání výběrového řízení na akci „Rekonstrukce východní části oplocení
hřbitova, Lysice“ dle předloženého materiálu a pověřila starostu rozesláním výzvy
k podání nabídky,
schválila žádost městyse Lysic Městskému úřadu Boskovice o pořízení územní studie
na území vymezené plochami změn Z19 a Z20 dle Územního plánu Lysice,
schválila smlouvu o nájmu prostor zasedací místnosti se společností AUTOŠKOLA
Pernica s. r. o., na den 9. 2. 2022 pro školení řidičů dle předloženého materiálu.

Rada č. 137 – 19. 1. 2022
•

•
•
•

•

•

•
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rada schválila přílohu č. 1 ke smlouvě č. 24/18 o odstraňování a separaci komunálního
odpadu v městysi Lysice se společností Technické služby Malá Haná s. r. o., pro rok
2022 dle předloženého materiálu,
vzala na vědomí žádost o nájemní byt městyse od slečny Horákové, Křižanov a předala
bytové komisi do evidence,
vzala na vědomí žádost o nájemní byt městyse od paní Čáslavské, Míchov a předala
bytové komisi do evidence,
schválila záměr pronájmu nebytových prostor o výměře cca 190 m2 v přízemí budovy
č. p. 141 na náměstí Osvobození v Lysicích, která je součástí pozemku p. č. st. 119 v k.
ú. Lysice, dle předloženého materiálu,
vypověděla nájemní smlouvy ze dne 1. 3. 2017 a 15. 5. 2018 uzavřené s panem Pižlem,
Lysice, jejichž předmětem je nájem části pozemku p. č. 780/1 o celkové výměře 60 m2
v k. ú. Lysice k 31. 1. 2022,
vypověděla nájemní smlouvu ze dne 27. 8. 2018 uzavřenou s panem Němcem, Lysice,
jejímž předmětem je nájem části pozemku p. č. 780/1 o celkové výměře 12,5 m2 v k.
ú. Lysice k 31. 1. 2022,
schválila příkazní smlouvu se společností WITERO s. r. o., Praha, o zabezpečení přípravy a administrace žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce hřbitovní zdi, městys
Lysice“ dle předloženého návrhu,
Lysický zpravodaj

•

neprodloužila nájemní smlouvy na byt č. 2 o výměře 52,7 m2 v bytovém domě č. p. 549
na ulici Oulehla v Lysicích doposud v nájmu paní Špačkové. Nájem skončí uplynutím
sjednané doby nájmu dne 31. 3. 2022.

Rada č. 138 – 26. 1. 2022
•

•

•
•

rada odsouhlasila stavbu s názvem „Lysice, Brněnská, kab. NN pro BD Lysice“ dle
předloženého situačního výkresu stavby z 11/2021 vypracovaného firmou ELING Plus
s. r. o., Brno, která má být realizována na pozemcích p. č. 2908/1, 7132, 6827 a 2899/17
v obci a k. ú. Lysice. Předmětem stavby je vybudování kabelového vedení NN pro
napojení plánovaných staveb rodinných domů na p. č. 6827. Upozorňujeme, že při
realizaci stavby je třeba respektovat stavbu autobusové zastávky na p. č. 7132, která je
majetkem městyse,
vzala na vědomí cenové nabídky společností MONOTREND s. r. o., a Bonita Group
Service s. r. o., na herní sestavu pro dětské hřiště na Oulehle, nahrazující dosavadní
herní sestavu po konci životnosti, a schválila jako nejvýhodnější nabídku společnosti
MONOTREND s. r. o., na umístění herní sestavy NU-4-11M. Rada pověřila starostu
objednáním herní sestavy vč. montáže,
schválila záměr pronájmu části pozemku p. č. 783 v k. ú. Lysice o výměře cca 3,4 m2
pro společnost Zásilkovna s. r. o., za účelem umístění Z-BOXU,
schválila dodatek č. 1/2021 ke smlouvě o nájmu, provozu, správě a rozvoji vodovodů
a kanalizace a její příloze č. 3 Nájemné na rok 2021 dle předloženého materiálu.

Rada č. 139 – 9. 2. 2022
•

•

•
•
•
•

rada schválila pronájem budovy staré ČOV na p. č. st. 962 v k. ú. Lysice na dobu neurčitou s možností výpovědi bez uvedení důvodu ve lhůtě 3 měsíců Vodárenské akciové
společnosti a. s., divize Boskovice. Měsíční nájem stanovila ve výši 8.000,- Kč měsíčně,
vzala na vědomí cenové nabídky na ořez 33 ks lip na nám. Osvobození a na sokolském
hřišti a na kompletní úklid vzniklé dřevní hmoty od Bc. Milana Dvořáčka, Boskovice
a pana Martina Mikuly, Lysice. Rada schválila jako cenově výhodnější nabídku pana
Dvořáčka ve výši 68.700,- Kč bez DPH,- (pan Mikula nabídl cenu 130.000,- Kč bez
DPH) a pověřila starostu objednáním prací,
vzala na vědomí dopis paní Špačkové s uvedením důvodů nesouhlasu s výpovědí
z obecního bytu a postoupila věc bytové komisi k vyjádření,
schválila vypsání výběrového řízení na akci „Rekonstrukce zpevněných ploch Letní
kino Lysice“ dle předloženého materiálu,
vzala na vědomí žádost paní Nespěšné, Blansko o nájemní byt městyse a předala bytové komisi do evidence,
schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností EG.D, a. s., Brno,
pro stavbu s názvem „Lysice, př. NN pro občerstvení koupaliště“ dle předloženého
návrhu smlouvy. Předmětem smlouvy je právo zřídit a provozovat na pozemcích p.
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•
•

•

•

č. 3502/29, 71/3 a 76/1 v obci a k. ú. Lysice ve vlastnictví městyse Lysic distribuční
soustavu (kabelové vedení NN, pojistková skříň, 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 2.900,- Kč bez DPH,
vydala kladné stanovisko k žádosti manželů Karlíčkových o záměru realizace novostavby RD v Lysicích v lokalitě Horky na jejich pozemku p. č. 6994/7,
projednala žádost Národního památkového ústavu, územní památkové správy v Kroměříži, o umožnění opravy přípojky dešťové kanalizace vedoucí ze zámecké zahrady
přes pozemek p. č. 3502/9 v k. ú. Lysice ve vlastnictví městyse do výtokového objektu
v břehu potoka. Oprava bude provedena výměnou poškozeného potrubí za nové. Rada
odsouhlasila provádění prací na pozemku ve vlastnictví městyse pod podmínkou zvýšené ochrany rostoucích lip a uvedení pozemku po dokončení prací do původního stavu,
vzala na vědomí zprávu z výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce východní části oplocení hřbitova, Lysice“ a doporučení
hodnotící komise této veřejné zakázky a na základě tohoto doporučení rozhodla o výběru dodavatele s nejvýhodnější nabídkou – společnost I K M s. r. o., Blansko, s nabídkovou cenou 711.544,04 Kč bez DPH,
vzala na vědomí žádost o koupi pozemku p. č. 2814/166 a části pozemku p. č. 2814/164
v k. ú. Lysice od pana Dufka, Lysice. V případě prodeje pozemku budou všichni žadatelé o uvedený pozemek osloveni.

Rada č. 140 – 16. 2. 2022
•
•

•

•
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rada projednala přípravu jednání zastupitelstva,
schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. sml. 51548_17/VB s firmou
GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem-Klíše dle předloženého návrhu smlouvy. Předmětem
smlouvy je právo zřídit a provozovat na pozemcích ve vlastnictví městyse p. č. 6933
a 6964 v obci a k. ú. Lysice plynárenské zařízení vybudované v rámci stavby „Reko
VTL Bořitov-Lysice-Býkovice+2, číslo stavby: 51548“ včetně práva vstupovat a vjíždět
na tyto pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Věcné břemeno bylo zřízeno za jednorázovou úplatu 1.064,80 Kč včetně DPH,
schválila pronájem části pozemku p. č. 783 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 3,4
m² v obci a k. ú. Lysice společnosti Zásilkovna s. r. o., Praha 9 za účelem umístění
zařízení Z-BOXu, sloužícího pro ukládání a výdej zásilek, dle předloženého návrhu
smlouvy. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou za nájemné ve výši 2500,- Kč/rok
s každoroční valorizací,
projednala dopis paní Špačkové nazvaný „Odvolání proti sdělení o neprodloužení nájemní smlouvy“ a po vyjádření bytové komise, která jednoznačně doporučila nájem
neprodloužit, potvrdila svoje rozhodnutí o ukončení nájmu k datu 31. 3. 2022,
Lysický zpravodaj

•
•
•
•

schválila smlouvu o dílo se společností TEKOSTAV, spol. s r. o., Lysice, jejímž předmětem
je statické zajištění a zateplení stropu – knihovna Lysice, dle předloženého materiálu,
vzala na vědomí oznámení paní Kotlanové o ukončení nájmu bytu č. 9 v bytovém domě na
adrese Halasova 662, Lysice, dohodou smluvních stran ke dni 31. 3. 2022,
odsouhlasila vrty pro tepelné čerpadlo na stavebním pozemku manželů Karlíčkových p. č.
6994/7 v k. ú. Lysice dle předložené žádosti,
odsouhlasila vedení vodovodní a kanalizační přípojky pro novostavbu RD manželů Mackových na p. č. 181/1 v k. ú. Lysice dle předloženého materiálu.

Rada č. 141 – 23. 2. 2022
•
•
•
•

•

rada vzala na vědomí cenovou nabídku společnosti HOLCNER – DOPRAVA s. r. o., na
vybudování cest kolem nově budovaného rybníka Badalky a tuto nabídku schválila,
schválila vypsání výběrového řízení na akci „SKATEPARK LYSICE“ dle předloženého materiálu,
vzala na vědomí žádost o nájemní byt městyse od paní Jakubcové, Drnovice a předala bytové komisi do evidence,
vzala na vědomí žádost společnosti LENKA LIDA s. r. o., se sídlem nám. Svobody 48, Svitávka, o pronájem prostor prodejny v domě č. p. 141 na nám. Osvobození v Lysicích pro
provozování prodejny potravin a záměr zveřejnila na úřední desce,
schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností
EG.D, a. s., Brno pro stavbu s názvem „Lysice, Badalky, příp. NN pro řad. garáže“ dle předloženého návrhu smlouvy. Předmětem smlouvy je právo zřídit a provozovat na pozemcích
p. č. 471/25 a 6148 v k. ú. Lysice ve vlastnictví městyse Lysic energetické zařízení distribuční
soustavy (kabelové vedení NN a 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.

Rada č. 142 – 9. 3. 2022
•

•

•

rada vzala na vědomí zprávu z výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce zpevněných ploch Letní kino Lysice“ a doporučení hodnotící
komise této veřejné zakázky a na základě tohoto doporučení rozhoduje o výběru dodavatele s nejvýhodnější nabídkou – společnost Karel Porč, s. r. o., Lysice s nabídkovou cenou
506.157,90 Kč bez DPH,
projednala ústní stížnosti občanů na parkování autobusu na nezpevněné ploše vedle kluziště podél silnice v ulici Zákostelí. Rada považuje parkování autobusu na tomto místě
za nevhodné a pověřila starostu, aby toto stanovisko sdělil řidiči s tím, aby v tomto místě
autobus neparkoval,
vzala na vědomí dopis České pošty s. p., ve věci koupě budovy pošty a současně provozování pošty formou Pošta partner. Rada pověřila starostu přípravou odpovědi. Ta bude
následně projednána v orgánech obce,
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•

•

•

•

•

vzala na vědomí cenovou nabídku společnosti STRABAG a. s., na vybudování podkladové
plochy pod skatepark, nabídku schvaluje a pověřuje starostu objednáním prací v případě
přidělení dotace,
vzala na vědomí žádost o koupi pozemku p. č. 2814/166 a části pozemku p. č. 2814/164
v k. ú. Lysice od pana Kotlána, Lysice. V případě prodeje pozemku budou všichni žadatelé
o uvedený pozemek osloveni,
schválila novou smlouvu o poskytování produktu se společností Galileo Corporation s. r. o.,
Chomutov dle předloženého návrhu, která nahrazuje dosavadní smlouvu s touto společností
o provozování internetových stránek městyse, a pověřila starostu podpisem smlouvy,
schválila v souladu s rozhodnutím zastupitelstva zadat konkurenční studii nového kulturního domu a cenovou nabídku Ing. arch. Kláry Lukešové, Kunštát na studii novostavby
sokolovny a pověřuje starostu objednáním studie,
schválila žádost Vodárenské akciové společnosti a. s., divize Boskovice, o pronájem plochy
10 m2 v areálu nové ČOV pro umístění obytného kontejneru pro obsluhu a ukládá paní
Kyrczové vyvěsit záměr na úřední desce.

Rada č. 143 – 23.3.2022
•

•

•

•
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rada odsouhlasila stavbu s názvem „Lysice, lokalita 4 RD ul. V Zahradách“ dle předloženého situačního výkresu stavby z 11/2021 vypracovaného firmou EZA SLUŽBY a.s., Brno,
která má být zčásti realizována na pozemku městyse p.č. 7001 v obci a k.ú. Lysice a jejímž
předmětem je demontáž stávajícího nadzemního vedení NN vč. 3 sloupů vedoucího z ulice V Zahradách přes soukromé pozemky k chatám E3, E9, E10 a E11 a vybudování nového
kabelového vedení, pojistkové skříně a přepojení přípojek pro tyto chaty,
schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností
EG.D, a.s., Brno pro stavbu s názvem „Lysice, lokalita 4 RD ul. V Zahradách“ dle předloženého návrhu smlouvy. Předmětem smlouvy je právo zřídit a provozovat na pozemcích
p. č. 7001 a 7004 v k .ú. Lysice ve vlastnictví městyse Lysic energetické zařízení distribuční
soustavy (kabelové vedení 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 2.000,- Kč bez DPH,
schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností EG.D, a. s., Brno pro
stavbu s názvem „Lysice, Badalky, smyčka NN Daněk“ dle předloženého návrhu smlouvy.
Předmětem smlouvy je právo zřídit a provozovat na pozemku parc. č. 7026 v obci a k.ú.
Lysice ve vlastnictví městyse Lysic distribuční soustavu (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
byla zřízena za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,- Kč bez DPH,
neodsouhlasila žádost o pronájem nebytových prostor v obecním domě č.p. 549 na Oulehle,
Lysický zpravodaj

•
•

•

•
•

•
•

•

•
•

vzala na vědomí žádost pana Kratochvíla, Lysice, o nájemní byt městyse a předala žádost
do evidence bytové komisi,
projednala žádost o nájemní byt městyse od paní Viktorie Tomashuk, Ukrajina. RML se
souhlasem bytové komise přidělila byt č. 9 v bytovém domě č. p. 662 na ul. Halasova s účinností od 1. dubna 2022 paní Tomashuk,
schválila na návrh bytové komise záměr výpůjčky byt o velikosti 2+KK na adrese Oulehla
549 po dobu maximálně 6 měsíců od 1. 4. 2022 pro dočasné ubytování válkou postižených
občanů Ukrajiny,
schválila znění odpovědi České poště s. p., připravené starostou ohledně budovy České
pošty v Lysicích,
nevznesla námitky k žádost stavebníků Aleše a Emila 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,
schválila smlouvu o výpůjčce se spolkem ŽIJEME HROU z. s., jejímž předmětem je výpůjčka žacího stroje W 3674 (zahradní traktor BULLDOG) dle předloženého návrhu,
schválila pronájem nebytových prostor o výměře 190 m², které se nachází v přízemí budovy č.p. 141 na nám. Osvobození v Lysicích na pozemku p.č. st. 119 v obci a k.ú. Lysice společnosti LENKA LÍDA s.r.o., Svitávka za účelem provozování prodejny smíšeného zboží
dle předloženého návrhu smlouvy. Smlouva bude uzavřena od 02.04.2022 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, nájem ve výši 13.000,- Kč/měsíc s každoroční valorizací,
projednala žádost pana Fritze, Lysice, o povolení výstavby vjezdu z ul. Zámecké na jeho
pozemek parc. č. 218/2 v k. ú. Lysice, aby se na jeho zahradě dalo parkovat autem. RML nevznesla námitky za předpokladu, že stavbou nebude nijak dotčeno potrubí uložené v jeho
pozemku sloužící k napouštění koupaliště a zachování průhlednosti stávajícího oplocení
v zatáčce,
schválila smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Lysic v souladu se schváleným
rozpočtem dle předloženého materiálu,
schválila cenovou nabídku společnosti STRABAG a. s., na vybudování točny na konci ul.
(spodní) Badalky z asfaltobetonu.



Výpis z jednání zastupitelstva

Zastupitelstvo č. 21 – 13. 12. 2021
•
•
•
•

zastupitelstvo schválilo zprávu starosty o činnosti rady a dění v městysi dle předloženého
materiálu,
schválilo rozpočtové opatření č. 5/2021 dle předloženého materiálu,
schválilo rozpočet městyse Lysice na rok 2022 dle předloženého materiálu,
schválilo koupi pozemku p. č. 6144 – trvalý travní porost o výměře 2 101 m² v obci a k. ú.
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•
•
•
•
•
•

•

Lysice od manželů Tejkalových a jejich syna, Lysice za cenu stanovenou dohodou ve výši
63.900,- Kč dle předloženého návrhu smlouvy,
schválilo prodej částí pozemků p. č. 6584 a 6585 v obci a k. ú. Lysice, dle geometrického
plánu č. 1429-3225/2021 nově označených jako pozemek p. č. 6585/2 – ovocný sad o výměře 2 101 m² v obci a k. ú. Lysice manželům Tejkalovým a jejich synovi, Lysice za cenu
v místě a čase obvyklou ve výši 63.900,- Kč stanovenou v souladu se znaleckým posudkem
č. 3837-50/21 vypracovaným Karlem Konopáčem, Kunštát, znalcem v základním oboru
ekonomika, ceny a odhady nemovitostí dle předloženého návrhu smlouvy a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy,
schválilo aktualizaci dokumentu „Strategický plán rozvoje obce“ pro období 2015 – 2024
a prodlužuje tím jeho platnost,
schválilo veřejnoprávní smlouvu o spolupráci na zajištění provozu sběrného dvora odpadů s obcí Býkovice dle předloženého návrhu,
schválilo veřejnoprávní smlouvu o spolupráci na zajištění provozu sběrného dvora odpadů s obcí Bedřichov dle předloženého návrhu,
vzalo na vědomí informace o připravenosti záměru stavby vodovodu Marek dle předloženého materiálu,
schválilo poskytnutí mimořádné odměny ve výši jedné měsíční odměny za výkon funkce
starostovi městyse za úspěšné dokončení Územního plánu Lysic,
schválilo prodloužení termínu pro předložení stavebního povolení manželů Karlíčkových pro stavbu jejich RD v lokalitě Horky do 31. 5. 2022 a vzdalo se práva na
zaplacení smluvní pokuty vyplývající z čl. V odst. 4) kupní smlouvy uzavřené mezi
městysem jako prodávajícím a manželi Karlíčkovými jako kupujícími. Zastupitelstvo
současně schvaluje dodatek kupní smlouvy prodlužující termín pro obstarání stavebního povolení,
neodsouhlasilo prodej pozemku p. č. 6394 v k. ú. Lysice o výměře 830 m2 manželům
Pižlovým dle předložené žádosti.

Zastupitelstvo č. 22 – 21. 2. 2022
•
•

•
•
•
•
12

zastupitelstvo schválilo zprávu starosty o činnosti rady a dění v městysi dle předloženého
materiálu,
souhlasí s přezkumem hospodaření za rok 2022 na základě § 4 odst. 1 a 7 zákona č.
420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, a to soukromým auditorem Ing. Karlem Novákem,
schválilo hospodaření městyse 1-12/2021 dle předloženého materiálu,
schválilo rozpočtové opatření č. 1/2022 dle předloženého materiálu,
vzalo na vědomí zprávu o činnosti knihovny za rok 2021 dle předloženého materiálu a děkuje paní Libichové za činnost a práci v knihovně,
vzalo na vědomí zprávu o činnosti matriky za rok 2021 dle předloženého materiálu a děLysický zpravodaj

kuje paní Hoškové za odvedenou práci matrikářky a SPOZ v čele s paní Tejkalovou za
zajišťování svatebních obřadů,
vzalo na vědomí zprávu o činnosti stavebního úřadu za rok 2021 dle předloženého materiálu a děkuje pracovnicím stavebního úřadu za jejich činnost,
schválilo prodej části pozemku p. č. 6363 nově označeného dle geometrického plánu č.
1431-120/2021 jako pozemek p. č. 6363/2 – lesní pozemek o výměře 52 m2 v obci a k.
ú. Lysice manželům Adámkovým, Lysice za cenu 13.900,- Kč dle předloženého návrhu
smlouvy,
schválilo zadání konkurenční studie nového kulturního domu.

•
•

•



ZPRÁVA Z EVIDENCE OBYVATEL
A MATRIKY za rok 2021

EVIDENCE OBYVATEL – LYSICE
Počet obyvatel k 1. 1. 2021 = 1880
V roce 2021 se v Lysicích narodilo 20 dětí (7 chlapců a 13 děvčat). V Boskovicích se jich
narodilo 13, v Brně 5, jedno dítě ve Vyškově a jedno v Bruselu.
Zemřelo 20 našich spoluobčanů - 11 mužů a 9 žen (v Boskovicích 11, v Lysicích 6, v Letovicích 2, v Blansku 1).
K trvalému pobytu se v Lysicích přihlásilo 41 osob, odhlásilo se jich 37.
34 osob má hlášen trvalý pobyt na úřední adrese na ohlašovně úřadu městyse.
Počet obyvatel v Lysicích k 31. 12. 2021 = 1884

MATRIČNÍ AGENDA
Matriční obvod Lysic, do kterého spadá 14 obcí, má přibližně 5000 obyvatel. V loňském
roce se v něm nenarodilo žádné dítě doma.
V minulém roce bylo v našem matričním obvodě uzavřeno celkem 25 sňatků. Církevních
bylo 9 (5 kostel Lysice, 1 kostel Drnovice, 1 kostel Černovice, 1 zámek Lysice). Osm církevních
sňatků bylo uzavřeno před církví římskokatolickou, jeden obřad před církví československou
husitskou. Civilních obřadů bylo 16 (11 v obřadní síni na radnici, 4 venkovní obřady - Voděrady, Hodonín, Kunice a Bedřichov a 1 na nádvoří zámku Lysice).
Civilní svatební obřady v obřadní síni radnice jsou jediné zdarma. Za povolení civilního
obřadu mimo radnici platí snoubenci na matrice 1.000,-Kč správní poplatek. Další poplatky
pak platí vlastníku nemovitosti, ve kterém se obřad koná, za pronájem. U církevních svateb1-3 / 2022
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ních obřadů se matrice žádný poplatek neplatí. Poplatky platí duchovnímu a příslušné církvi,
pokud je obřad na zámku, tak ještě zámku dle jejich ceníku.
Do knih manželství bylo loni zaznamenáno 16 rozvodů manželství, která byla uzavřena
v našem matričním obvodě. Tři ženy se po rozvodu manželství vrátily ke svému předchozímu
příjmení. Bylo vydáno 9 osvědčení k uzavření církevního sňatku, bez kterého nemůže duchovní sňatek vykonat. Osvědčení je garancí toho, že snoubenci mají v pořádku doklady potřebné
k uzavření manželství a nic nebrání tomu, aby manželství bylo před duchovním uzavřeno.
V loňském roce bylo na naší matrice zapsáno 9 případů úmrtí (Lysice 6, Kunčina Ves 1,
Drnovice 1 a Štěchov 1). O vydání opisů rodných, oddacích a úmrtních listů požádalo 6 občanů. Matrika vyhověla 1 žadatelce o změnu příjmení jejímu dítěti a tuto změnu ve správním
řízení povolila. Bylo provedeno celkem 237 ověření podpisů a listin. Matrika dále kompletuje
a vyřizuje na Zvláštní matrice v Brně žádosti o zapsání matričních událostí (narození, uzavření
manželství a úmrtí), jež se staly našim občanům v cizině, případně vydává osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství našich občanů v cizině. Kvůli uzavření státních hranic a omezení pohybu osob v loňském roce v rámci covidových opatření bylo ale takovýchto
úkonů na matrikách v celé republice minimum. Stejně tak bylo minimum sňatků uzavřených
s cizincem. Po mnoha letech loni v Lysicích nebyl s cizincem uzavřen žádný sňatek. Zvýšil
se však několikanásobně zájem občanů o vyhledávání údajů o svých předcích v matričních
knihách z důvodu sestavování rodokmenů. K dalším činnostem matriky patří také povolování
změny jména a užívání druhého křestního jména. Matrika loni povolila jednu změnu jména
z mužského na neutrální z důvodu zahájení léčby pro změnu pohlaví. Bylo sepsáno 16 prohlášení o určení otcovství před narozením dítěte. V jednom případě vyřídila matrika žadateli
rodný list ve vícejazyčném standardním formuláři pro použití v rámci Evropské unie, který byl
určený pro Německo.

CZECH POINT
Český podací informační terminál. V rámci této služby občanům bylo možné na našem
úřadě získat v loňském roce na počkání výpisy z rejstříku trestů, z obchodního rejstříku, ze
živnostenského rejstříku, výpisy z katastru nemovitostí, výpisy z bodového hodnocení řidiče,
z insolvenčního rejstříku a dalších rejstříků. Dále bylo možné v rámci Czech Pointu podat žádost o konverzi dokumentů z listinné podoby do elektronické a naopak, zřízení datové schránky, provedení identifikace občana a další. Loni bylo vydáno z Czech Pointu 37 výpisů.
Eva Hošková, matrikářka
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Hasiči Lysice informují

Jaro je za dveřmi a s nimi i jarní požáry suché trávy a lesních porostů po lesní těžbě.
Jednotka k takovým událostem zatím vyjela sedmkrát. V lednu a únoru nás potrápil vítr
a jeho následkem jsme dohromady na všech událostech odstranili 20 stromů pro zprůjezdnění komunikace. Vítr nám také v Lysicích narušil pár střech, které jsme provizorně
opravili proti dalšímu odfouknutí. Jednotka pomohla i Lysickému Jablíčku, které pořádalo
sbírku věcí pro Ukrajinu, s odvozem těchto věcí do sběrného místa na výstavišti v Brně.
Letošní rok jsme odstartovali ve znamení výcviků. Prvním výcvikem byla záchrana
osoby z vody na zamrzlé
hladině. Výcvik proběhl 8.
2. 2022 na rybníku v Lysicích pod starou střelnicí. Podmínky byly ideální
a my si vyzkoušeli pohyb
po tenkém ledě, přístup
k probořené osobě pod led,
její vytažení z vody a různé
další metody či postupy pro
správný postup a bezpečnost zasahujícího hasiče.
Krátké video z výcviku můžete zhlédnout na našich
webových stránkách.
Každý člen v jednotce, který nosí dýchací techniku, musí jednou za 3 měsíce použít
dýchací přístroj a vydýchat tak celou láhev vzduchu. Láhev vzduchu při průměrné fyzické
zátěži vydrží hasiči v nedýchatelném prostředí asi 35 minut. V naší jednotce je 90 % těchto
nositelů, pro které jsme si připravili v zapůjčeném prostoru místních zahrádkářů (Beraník) výcvikový polygon. Polygon znamená výcvikový trenažer, ve kterém se nasimuluje
většina činností, s nimiž se může hasič při požáru v neznámém a zakouřeném prostoru
setkat. V našem vytvořeném polygonu se hasiči pohybují ve tmě a v dýchací technice
musí prolézat různé zúžené prostory a překonávat překážky, jakými jsou zamčené dveře,
pohyblivá podlaha, ale i překonat lávku ve výšce. Mimo to musí hasič vše hlásit za pomoci
radiostanice veliteli, což mu ještě navíc komplikují zvukové efekty z reproduktorů. Hasiči
se skoro celou dobu doslova plazí po zemi a pouze po hmatu hledají cestu k cíli, kde se
nachází imitace ohně. Průměrná doba tohoto výcviku zabere 40 minut a hasič si při ní
vyzkouší mnoho užitečného a přínosného proto, aby při ostrém zásahu nebyl překvapen.
Jak se říká „těžko v polygonu, lehko při požáru“. Chtěl bych poděkovat Josefu Dvořáčkovi
za pomoc při vytvoření tohoto polygonu. Nesmím však zapomenout ani na místní zahrádkářský svaz, který nám poskytl půdní prostory Beraníku. Bez nich by to nešlo a my
máme radost, že se můžeme zdokonalovat v pohybu v neznámém prostředí.
1-3 / 2022
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V měsíci dubnu nás čeká ještě jeden povinný výcvik, a to obsluha a práce s motorovou
řetězovou pilou. Toto výcvikové období máme v plánu zakončit jednodenním výcvikem
části jednotky, v němž se budou řešit čtyři uměle vytvořené zásahy podobající se skutečným zásahům. Tyto výcviky jsou pro každého mnohem zábavnější a přínosnější než
povinné školení u stolu a projektoru.
Nyní bych Vám chtěl poděkovat za vstřícnost při našich výjezdech a také za účast na
hasičském bále, který jsme pro Vás narychlo, ale přece přichystali. Děkujeme za krásnou
atmosféru, bylo vidět, že po dlouhé covidové pauze jste se všichni náramně bavili.
Děkuji a přeji všem krásnou jarní pohodu bez problémů, strávenou s těmi, které máte
rádi.
Více foto a info o naší činnosti na www.sdhlysice.cz
Aleš Bohanus, velitel jednotky

Požár lesa Kunčina Ves

Požár lesa Rudka
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Co nového v základní škole?

Školní rok nabral na obrátkách a za pár dnů nás čekají třídní schůzky, které uzavírají
třetí čtvrtletí školního roku 2021/2022.
Ani začátek kalendářního roku nebyl zcela bez mimořádných opatření.
V průběhu měsíce ledna a února jsme museli dočasně zrušit dělení na skupiny, kroužky a další aktivity, při kterých se potkávají žáci z různých tříd. Naší školou totiž proběhla
vlna respiračních onemocnění. Dokonce se nám v jednom týdnu stalo, že jsme měli ve
škole méně než 50 % žáků. Každý čtvrtek jsme sledovali stav nemocnosti ve škole a podle
toho jsme plánovali aktivity dalšího týdne. Koncem února se situace uklidnila a mohli
jsme znovu začít vyučovat ve skupinách. Od 15. 3. se žáci začali přemisťovat mezi odbornými učebnami. Snad už se obejdeme bez dalších omezení obvyklého školního režimu.
Sotva opouštíme covidovou dobu, přichází doba přílivu ukrajinských uprchlíků.
Uvidíme, kolik žáků bude u nás hledat cestu ke vzdělávání se. Jsme připraveni se žákům
z Ukrajiny věnovat. Zjišťujeme informace, vzděláváme se, hledáme cesty. Chceme být
připraveni. Velkou výhodou je to, že máme ve škole asistentku pedagoga, která pochází
z Ukrajiny a má vysokoškolské vzdělání, a proto na ni spoléháme jako na případnou tlumočnici.
O mnoha různých aktivitách, které se ve škole odehrály, si přečtete v následujících
příspěvcích. Já bych přidala jen jednu.
Česká školní inspekce vybrala žáky 8.A a 8.C ke zkušebnímu mezinárodnímu testování TIMSS, které proběhlo 17. a 18. března. Výsledky bychom měli znát do poloviny června
tohoto roku. Jsme zvědavi na úspěšnost našich žáků.
V dubnu čekají naše žáky přijímací zkoušky na střední školy. Chtěla bych jim i touto
cestou popřát hodně úspěchů při zkouškách a přijetí na takové střední školy, které jim
umožní připravovat se na povolání, jaké by ve svém životě rádi vykonávali.
Mgr. Pavla Nesnídalová, ředitelka školy

Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ Edvarda Beneše Lysice
Upozorňujeme rodiče dětí, které dovrší 6 let do 31. 8. 2022, a těch, kteří v dubnu 2021
žádali pro své dítě odklad školní docházky o jeden rok, že zápis do 1. ročníku se uskuteční
ve středu 6. 4. 2022 od 14:00 v budově Základní školy E. Beneše Lysice.
Zápisu bude předcházet schůzka rodičů budoucích prvňáčků v úterý 29. 3. od 16:00 ve
2.A. Rodičům doporučujeme se schůzky zúčastnit. Získají zde mnoho zajímavých a důležitých informací a také se zapíší do časového harmonogramu tak, aby se při zápisu zamezilo zbytečným čekáním. Rodiče, kteří se schůzky nezúčastní, budou muset zavolat do
školy na tel. č. 516 472 215 (od 30. 3., 7:30 - 15:00) a dohodnout si termín svého příchodu
k zápisu.
K zápisu přijdou rodiče i s dětmi a přinesou s sebou rodný list dítěte. Nedílnou součástí zápisu je také vyplnění zápisového lístku. Zápisový lístek je ke stažení na webu školy
nebo jej bude možné vyplnit na schůzce rodičů a rovnou odevzdat.
1-3 / 2022
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Rodiče, kteří žádají pro své dítě odklad školní docházky o jeden rok, přinesou potřebná doporučení (z pedagogicko-psychologické poradny a od pediatra) buď přímo k zápisu, nebo po telefonické domluvě v jiném termínu do ředitelny, nejpozději však do konce
května.
Těšíme se na nové prvňáčky.
Mgr. Pavla Nesnídalová, ředitelka školy

AŤ ŽIJE MASOPUST!
Už v průběhu února jsme si ve škole vyprávěli o masopustních zvycích. Naše ostatkové
veselí v 5.B vyvrcholilo ve čtvrtek 24. února. Nejrůznější zvyky a tradice nám připomněla
pohádka „Jak to bylo o masopustu“ z cyklu příběhů Chaloupka na vršku. Pro děti je v tomto
období asi nejlákavější pořádání karnevalů, maškarních bálů a průvodů maškar, a tak, kdo
chtěl, mohl do školy přijít v maškarním kostýmu. Společně jsme se pak pustili do tvorby
plakátů, kterými můžeme pozvat veřejnost k masopustnímu veselí. A samozřejmě nemohla
chybět výroba obličejových masek, díky kterým se z žáků naší třídy stali třeba klauni, medvědi, opice nebo papoušci. A abychom nevynechali žádnou zvyklost, naučili jsme se i masopustní písničku a už jsme skoro mohli vyrazit do maškarního průvodu školou.
Jenže jaký by to byl Tučný čtvrtek bez bujarého hodování!? A tak
nechyběly ani pravé domácí koblihy,
na kterých jsme si pochutnali nejen
my, žáci 5.B, ale také všichni, koho
náš maškarní průvod navštívil.
Věříme, že připomenutí lidových zvyků z období masopustu
všechny potěšilo a připravilo na
ostatkové veselí, které o víkendu vrcholilo i v mnoha obcích, ze kterých
jsou naši žáci.
Mgr. Andrea Musilová,
třídní učitelka 5. B

Robotika aneb Kdo si hraje - přemýšlí a rozvíjí se
Na přelomu kalendářního roku získala naše škola díky iniciativě paní ředitelky P. Nesnídalové od sponzorů finanční prostředky (121.534,- Kč) na nákup robotických stavebnic. Pořídili jsme šest stavebnic LEGO Education Spike Essential pro žáky 1. stupně a sedm stavebnic
LEGO Education Spike Prime pro žáky 2. stupně. (Nákup stavebnic souvisí se změnou školního vzdělávacího programu pro předmět „Informatika“.)
Žáci 4. ročníku se stavebnicemi pracují v hodinách informatiky. Naučí se pracovat se stavebnicí LEGO, tabletem a příslušným softwarem. Staví dle návodů robotické modely, učí se
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základům programování v jednoduchém grafickém prostředí. Při práci žáci rozvíjejí svoji kreativitu, fantazii i manuální
zručnost. Jsou součástí procesu tvoření a to je baví. Ke konci hodiny děti hodnotí své výtvory, prezentují je před svými
spolužáky a učiteli.
Žáci 8. a 9. ročníku se letos v nepovinném předmětu Algoritmizace a programování nejprve seznámili s programovacím prostředím Scratch. Od 2. pololetí pak začínají uplatňovat nabyté znalosti při práci s LEGO roboty. Musí se naučit
soustředěně realizovat mnohdy složité návody na sestrojení
modelů a naprogramovat je v blokovém programovacím
prostředí, které vychází ze Scratche. S finálním dokončením
díla přijde i poznání, jak vše funguje i v praxi.
Jménem učitelů informatiky a zejména jménem našich nadšených žáků bych chtěla všem
sponzorům za stavebnice poděkovat.
Mgr. Hana Vaňková

Literární soutěž v Kunštátě
Jako každým rokem, i letos se naše škola zapojila do
literární soutěže O cenu Ludvíka Kundery. Akci pořádala
Městská knihovna Kunštát ve spolupráci se Základní školou a Mateřskou školou Kunštát již podvanácté.
V letošním školním roce byla účastníkům zadána na
výběr dvě témata:
1. (NE)CHTĚL BYCH BÝT JAKO ON/ONA
2. DOBRÁ RADA NAD ZLATO
Organizátorům se sešly literární práce z různým míst
naší republiky. Kromě hojně zastoupených škol z Kunštátu a Lysic přispělo několik brněnských základních škol. Ze
vzdálenějších míst zaslali práce žáci z Litoměřic či Čermné
nad Orlicí.
Letošní epidemiologická situace neumožnila uspořádat tradiční setkání autorů v Kunštátě, proto nás knihovnice paní Radmila Banyová navštívila ve středu 16. 2. přímo ve škole
a předala diplomy a poukázky na knihy našim úspěšným spisovatelům.
V kategorii 9 – 11 let získala 2. místo Tereza Lengálová 6. A.
V kategorie 12 – 15 let se umístili:na 3. místě Tadeáš Nejedlý 7. B
druhé místo obsadila Lenka Rejtharová ze třídy 8. A
vítězem kategorie se stal Jakub Klíma taktéž z 8. A.
Oceněné práce jsou se souhlasem autorů zveřejněny na stránkách Městské knihovny
Kunštát.
Mgr. Dagmar Zárubová, vyučující ČJ
1-3 / 2022
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Setkání se spisovatelem Jiřím Walkerem Procházkou
17. března proběhlo na lysické škole setkání žáků 7. ročníku se spisovatelem sci-fi,
fantasy a hororů Jiřím Walkerem Procházkou. Kromě spisovatelské práce autor pořádá
také přednášky, literární dílny a workshopy. Jeho hlavní motto zní: „Vše, co nás vede ke
čtenářství, je skvělé.“
Literární seminář proběhl jako akce knihovny v Lysicích a za podpory Úřadu městyse
Lysice, MASK a MAP.
Pan Procházka seznámil děti s hlavními žánry fantastické literatury, uvedl spoustu
konkrétních příkladů knih, filmů a komiksů, předloh známých filmů a počítačových her.
Zajímavě srovnal postavy českého komiksu Čtyřlístek s postavami z Avengers . Nejvíce
snad žáky zaujaly zajímavosti o natáčení filmových hororů. Své znalosti ukázaly i děti.
Úspěšně se jim podařilo vyplnit pracovní listy, které jim spisovatel přivezl a které se stanou
součástí jejich sešitu do literární výchovy.
Se světem fantasy a sci-fi se žáci seznámili už v 1. pololetí, kdy dostali v hodinách
literární výchovy za úkol vypracovat projekt na téma Fantasy a sci-fi světy. Inspirováni
dílem Tolkiena, Lewise a světem marvelovek a vedeni vlastní fantazií se pustili do práce.
Výsledkem se staly krásné mapy fantastických světů, obrázky tajemných říší a kouzelných
krajin. Sedm vybraných prací jsme poslali na výstavu, která je součástí setkání fanoušků
sci-fi, fantasy a komiksů BOZACON v Boskovicích 18. - 19. 3. 2022.
Mgr. Daniela Tenorová
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Florbal na prvním stupni – hodiny TV s trenéry
Během února se nám podařilo uskutečnit druhý blok „Tělocviků s trenéry“. Tuto akci
jsme měli původně naplánovanou už na měsíc leden, ale z důvodu různých opatření a poměrně vysoké absence žáků jsme její termín museli posunout.
Opět jsme si pozvali do školy trenéry z klubu ŽIJEME HROU, tentokrát proto, aby
žákům přiblížili kolektivní hru – florbal. Ten sice v osnovách TV na prvním stupni není,
ale těší se velké oblibě nejen u starších, ale právě u stále mladších dětí. Pravidla hry totiž
nejsou ani pro ty nejmladší žáky nijak složitá a aktivně se zapojit mohl opravdu každý.
Jsme si toho vědomi, a proto na naší škole funguje kroužek florbalu i pro 1. stupeň. Škola
tuto sportovní aktivitu podporuje a zakoupila pro děti nejen juniorské florbalové hole, ale
i brankářské přilby a rukavice.
Protože většina dětí už s trenéry pracovala v předchozím bloku, na tyto nevšední hodiny TV se těšily a mnohé z nich si přinesly i vlastní florbalové hole. A trenéři je nezklamali.
Měli vše perfektně připraveno.
S florbalem, tedy s jeho pravidly
a technikou hry, se děti seznámily a také
si ho s nadšením zahrály během dvou
dvouhodinových TV jednotek. Florbalové průpravy se děti účastnily po ročnících. První dvouhodinovka byla kromě
různých pohybových her a cvičení zaměřena hlavně na florbalové herní činnosti
a také na motivaci dětí k pohybu a ke hře.
Ve druhé si děti vyzkoušely, jaké to je při
florbalovém zápase, a zahrály si proti sobě
třídy A a B.
Děti všech ročníků se do hry pouštěly
s obrovským nasazením a elánem. Užily
si nejen vlastní, ale hlavně ten společný
sportovní zážitek, kdy radost z branky
prožívají všichni hráči, nejen ti na hřišti,
ale i ti, kteří jsou zrovna na střídačce nebo
jen spolužákům fandí.
Do TV s trenéry se tentokrát zapojily i děti ze speciální třídy a byly obsahem
hodiny i přístupem trenérů nadšeny.
Poděkování a velké uznání tedy patří
trenérům ŽIJEME HROU Vladanu Horákovi, Miloši Šmerdovi, Martinu Pavlovi
a Jiřímu Vorlickému za jejich smysluplnou práci, kterou s našimi dětmi odvedli.
1-3 / 2022
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Zapojení trenérů do hodin tělesné výchovy se tedy opět osvědčilo. Jejich profesionální přístup a vedení umožňuje našim dětem nejen adekvátní pohybové aktivity a prožitek
z nich, ale hlavně motivaci k dalším sportovním výkonům a sportovnímu chování.
A už nyní se děti mohou těšit na další „Tělocviky s trenéry.“
Mgr. Jana Uríková, za kolektiv 1. stupně

Páťáci z Lysic na Olympijském festivalu v Brně
I když se Zimní olympijské hry 2022 konaly až
v dalekém Pekingu, aktivně
je prožívali i žáci naší školy.
Také my v Základní škole Edvarda Beneše v Lysicích jsme uspořádali projektové dny s touto tematikou.
Průběžně jsme si vyprávěli
a vyhledávali na internetu informace o historii
olympiády, o sportovních
disciplínách, ve kterých se
soutěží, o našich úspěšných
sportovcích, kteří naši republiku na hrách reprezentovali. Společně jsme odhalili olympijské heslo „Není důležité
zvítězit, ale zúčastnit se“ a pravidla Fair-play. V průběhu dne jsme kromě výtvarných aktivit luštili i olympijský kvíz a také si každý mohl vyrobit papírového maskota ZOH 2022
– pandu Bing Dwen Dwen, což v překladu znamená Dítě ledu. Součástí projektového
dne byla i výroba sněhových vloček stylizovaných do olympijských kruhů, které jsme si
připravili jako náš dárek pro Olympijský festival v Brně, jehož návštěvu jsme plánovali.
V úterý 15. února se do Brna na Olympijský festival vydala výprava našich páťáků.
Hned po příjezdu do areálu Staré Zbrojovky nás organizátoři seznámili s programem
a možností využití různých sportovišť, která byla pro účastníky k dispozici. Potom jsme
se už po skupinkách rozeběhli po areálu a zkoušeli různé zimní sporty. Někdo si užil jízdu
na bobech, někdo vyzkoušel skeleton, jiní měli možnost vyzkoušet snowboard, skoky na
lyžích či bruslení. Velký zájem byl o sledování curlingu. Většina z nás si užila fandění našim hokejistům v zápase se Švýcarskem před velkoplošnou obrazovkou v olympijské „fanzóně“. Ihned po skončení hokejového utkání se tato část festivalu začala připravovat na
autogramiádu, která zcela naplnila téma tohoto festivalového dne – Setkání s legendami.
Brněnský Olympijský festival totiž právě v tento den navštívili olympijští medailisté David
Kostelecký a Kateřina Neumannová, která právě 15. února slavila také svoje narozeniny.
A tak mezi gratulanty nechyběli ani naši žáci a velkou odměnou jim byly společné fotografie a podpisy těchto olympioniků.
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A další velké překvapení na nás čekalo ještě večer v České televizi, kdy jsme se našli
v záběrech z Olympijského festivalu i v Událostech na ČT.
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10324452510-udalosti-v-regionech-plus-brno/322281381950215/ - od 4. minuty
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/222411000140215/ - od 24. minuty
Věřím, že pro každého z nás byl tento olympijský den velkým zážitkem a každý si na
vlastní kůži užil opravdovou olympijskou atmosféru dle libosti.
Mgr. Andrea Musilová, třídní učitelka 5.B

Bruslení žáků
Žáci 4. ročníku se chystali na Olympijský festival do Brna, ale vzhledem k povětrnostním podmínkám musela akce být zrušena. Stadion byl větrem poškozen.
Náhradou se podařilo domluvit návštěvu Muzea Blansko a jako velký bonus bruslení
na zimním stadionu v Blansku. Jelikož někteří žáci na bruslích „moc nebo vůbec nestáli“, byly zde trošku obavy. Nakonec se ukázala výborná vzájemná spolupráce dětí. Žáci
si brusle půjčovali, takže si zabruslili úplně všichni. Nadšení bylo tak veliké, že jsme se
rozhodli pro další termín bruslení a to 22. 3.
Touto cestou se nám podařilo zařadit do výuky tělesné výchovy i bruslení. Všechny
žáky velmi chválíme za jejich individuální zlepšení při zvládnutí základních prvků techniky bruslení.
Z. Koláčková, L. Rejtharová, třídní učitelky 4. ročníku

Místní kolo soutěže YPEF – Mladí lidé v evropských lesích
2022
V pátek 4. března 2022 se v Environmentálním centru v Rájci-Jestřebí uskutečnilo
místní kolo soutěže YPEF – Mladí lidé v evropských lesích.
Lysická škola se této soutěže zúčastnila již
poosmé. Letos vyslala dvě soutěžní družstva.
S ostatními týmy ze škol z blanenského regionu se utkala v teoretickém testu, poznávačce exemplářů z lesnictví, botaniky a zoologie
a v úkolech z lesnické praxe. Po pauze nutné
ke kontrole odpovědí a malému občerstvení
pořadatelé vyhlásili výsledky. Děvčata z obou
týmů byla napjatá, a i když dobré umístění
očekávala, konečný výsledek je překvapil.
Družstvo ve složení Monika Šromová, Tereza
1-3 / 2022
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Trojanová a Johana Urbanová obsadilo krásné 2. místo. Pouze o 1 bod vyhrálo druhé lysické družstvo ve složení Anna Odehnalová, Veronika Vrbová a Kristýna Otrubová.
Vítězný tým postupuje do Regionálního kola, ve kterém změří síly družstva z celého
Jihomoravského kraje a z kraje Vysočina.
Naděžda Matalová, vedoucí mysliveckého kroužku

Matematická olympiáda v 5. ročníku
Ve středu 26. ledna 2022 se
konalo okresní kolo Matematické olympiády pro žáky 5. ročníku
základních škol okresu Blansko.
Z naší školy do tohoto kola postoupili Eliška Mikošková, Michal Štěpánek a Jan Štěpánek. Všichni tři si
odnesli skvělá umístění:
Eliška Mikošková získala nádherné 2. místo. Jan Štěpánek obsadil
5. místo a Michal Štěpánek 6. místo.
Všem třem k jejich úspěchu gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.
Mgr. Monika Odehnalová,
třídní učitelka 5.A



Úspěšní řešitelé matematické olympiády

Vážení příznivci Divadelního
spolku KLYH Lysice,

psal se rok 2020 a my jsme pro Vás měli připravené další divadelní představení od osvědčeného brněnského autora Vlastimila Pešky s názvem „Po všem hovno, po včelách med
aneb Vostatkové sód“.
Premiéra a následná představení byla naplánována v tradičních termínech na konec
března a začátek dubna. Bohužel, vzhledem k situaci a všem vládním opatřením, musela být
premiéra odložena na neurčito. Druhý pokus jsme učinili na podzim téhož roku, nicméně
ze stejného důvodu bylo divadlo znovu odloženo.
Všichni jsme si museli počkat až do letošního roku. O to větší radost jsme měli z toho, že
když jsme toto představení „oprášili“ v pořadí již potřetí, v letošním roce se konečně kýžený
výsledek dostavil a představení jsme měli možnost našim divákům a věrným příznivcům
zahrát. Navíc v termínu, který jsme záměrně zasadili do období masopustu, což bylo hlavním tématem představení. Byl to trochu adrenalin, vzhledem k tomu, že jsme do poslední
24
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chvíle netušili, jaká opatření budou platit.
Nicméně divadlo se nakonec navzdory
všem doznívajícím opatřením podařilo
naplánovat, přezkoušet a především zahrát! Těší nás obrovský zájem příznivců
našeho ochotnického divadla, nejen lysických, ale také z blízkého i vzdálenějšího
okolí. Zájem byl opravdu velký, vzhledem
k tomu, že téměř během jednoho dne byla
vyprodána nejen premiéra, která se hrála 18. 2., ale také dvě reprízy 19. 2. 2022.
Stále bylo v pořadí mnoho zájemců, kteří
vstupenky nesehnali. Proto jsme se snažili
udělat vše proto, aby se divadlo zahrálo
ještě jednou. Podařilo se a 13. 3. 2022 po
jarních prázdninách jsme pro vás zahráli i 3. reprízu. Byli jsme nadšení nejen
z toho, že byl sál znovu plně vyprodaný,
ale také jsme přidávali několik řad, aby se
dostalo na všechny.
Kdo by měl zájem naše představení
ještě vidět, případně se nedostal na některý z předchozích termínů, máme ještě
jednu dobrou zprávu. Bude nám ctí hostovat v obci Jasinov na pozvání Jasinovského divadýlka, a to 27. 3. 2022 v 17:00
hodin.
Tímto bychom rádi poděkovali našemu skvělému publiku. Byli jste úžasní
a nám se díky tomu skvěle hrálo. Doufáme, že jste si všechna představení užili,
tak jako my.
Poděkování patří také Zámecké restauraci Lysice, že nám bezplatně poskytují zázemí ke všem zkouškám a představením.
d stát
á nic
i v cestěě a ve zdraví
d í se opět
ě všichni
ši h i
Věříme a doufáme, že nám nadále nebude
sejdeme v příští sezóně s novým představením, v plné síle, bez jakýchkoliv komplikací a třeba i s oblíbeným Večerem dobré pohody. To je naše společné přání. Přejeme vám především
pevné zdraví a budeme se na Vás moc těšit!
Eva Burianová, jednatelka Divadelního spolku KLYH Lysice
1-3 / 2022
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Lysické Jablíčko, z. s.

Ve spolupráci s MAS Boskovicko PLUS se nám podařilo zakoupit nový
skákací hrad. Již se těšíme, až bude tepleji a děti nový hrad vyzkouší.
Začátkem března jsme uspořádali hmotnou sbírku pro Ukrajinu. Děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojili. Také děkujeme lysickým hasičům za odvoz věcí
do azylového centra v Brně na výstavišti.
A co dále připravujeme?
Z pravidelného programu bych ráda připomněla páteční a nyní i středeční dopolední herničky pro maminky (tatínky) s dětmi. Začínají vždy v 9:00. Středeční tvoření pro
všechny generace – od 16:30. Každé úterý tancování s Nely.
V červnu bychom rádi zopakovali Karneval pro děti pod širým nebem.
Přes léto proběhnou příměstské tábory.
O všech akcích se dozvíte na našem Facebooku, webových stránkách a nástěnce u kostela.
Přejeme všem, krásné jarní dny, které nám snad přinesou více příležitostí k radosti.
Za radu spolku Mgr. Lucie Růžičková
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Skautský oddíl Lysice
y

Přichází jaro a skautská
činnost probíhá v těchto dnech
již bez větších omezení a protiepidemických opatření. Za to
jsme rádi a těšíme se na všechny připravované akce.
Od letošního školního roku
je nově součástí oddílu Corleonis Lysice již 6 družin. Jsou to
chlapecké družiny Draků, Divočáků a Orlů a dívčí družiny
Soviček, Srnek a Lišek. Schůzky družin jsou zpravidla každý
týden v naší klubovně, kterou
je pro nás zatím prostor Lysického Jablíčka. Pokud je to jen
možné, probíhají schůzky venku, třeba na farním dvoře nebo
v lysické oboře. V současnosti
nepřijímáme nováčky, protože
máme naplněnou kapacitu.
Zahajovací schůzka oddílu se v letošním školním roce
konala 26. září na farním dvoře v Lysicích. Během podzimu
se uskutečnilo několik družinových výprav, při kterých
si družiny vyzkoušely různé
skautské dovednosti (orientaci
v mapě, přípravu ohně a vaření v přírodě, společné hry
a putování). Draci a Divočáci
vyrazili do Boskovic a na Suchý. Sovičky byly na výpravě
v Boskovicích a Brněnci. Srnky
podnikly výpravu do Znojma.
Družina Orlů se vydala také do
okolí Boskovic a Lišky byly na
Chlumu.

1-3 / 2022

Zahajovací schůzka oddílu

Vánoční schůzka oddílu
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V neděli 19. prosince proběhla vánoční oddílová schůzka u skautského srubu v Drnovicích. Zapojili jsme se do akce
„Putování za Ježíškem, letos
trochu jinak“, která proběhla
na farním dvoře 23. prosince.
Na této akci jsme rozdávali betlémské světlo. Akci podpořila
účastí paní senátorka Jaromíra
Vítková (aktivní skautka v Boskovicích). Náš oddíl se také
podílel na organizaci TříkráloBetlémské světlo
vé sbírky v Lysicích, proběhla
během víkendu 8. a 9. ledna.
Celkem devět skupinek tříkrálových koledníků pomohlo vybrat do pokladniček Charity
České republiky 67.926,- Kč. V nedávné době proběhly oddílové výpravy mladších skautů
do Kuřimi a starších skautů do Velkých Karlovic v podhůří Javorníků.
Na konec bych ještě rád zmínil, co nás čeká v nadcházejících měsících. Zapojíme se do
akce Ukliďme Česko, která bude 9. dubna v Lysicích. Pojedeme 23. dubna s boskovickými
skauty na zájezd do Beskyd na skautskou mohylu Ivančena a také na Lysou horu. V jarních
měsících nás čekají také cyklovýpravy, které podnikáme do širšího okolí Lysic. Aktuálně
pilně připravujeme letní tábor pro členy oddílu, tentokrát proběhne na tábořišti u Třebíče.
Jan Macků, zástupce vedoucího oddílu Corleonis Lysice

Velké Karlovice
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Sbírka pod vánočním stromem

Vážení spoluobčané,
spolek Hospodářská a vzdělávací besídka při MO KDU-ČSL v Lysicích od roku 1991
každoročně organizuje zdobení a rozsvícení vánočního stromu v Lysicích. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu bylo plánováno na neděli 28. listopadu 2021. Z důvodu zhoršující
se epidemiologické situace však byla tato akce nakonec zrušena. S vánočním stromem je
tradičně spojena sbírka na charitativní účely. Letošní sbírka pod vánočním stromem byla
určena pro Dětský domov Hodonín u Kunštátu, Betany Boskovice a zařízení a služby Oblastní charity Blansko. Celkový výtěžek letošní sbírky činil 79.520,- Kč. To je nejvyšší částka
za celou dobu trvání sbírky.
Výsledek sbírky:
• Dary do pokladničky u stromu: 28.100,- Kč
• Gatema Holding s. r. o.: 25.000,- Kč
• Zaměstnanci společnosti Gatema: 22.420,- Kč
• Římskokatolická farnost Lysice: 1.000,- Kč
• MUDr. Marie Ryzí: 1.000,- Kč
• Vlnka – paní Věra Macků: 1.000,- Kč
• Restaurace U Labutě - paní Eliška Benešová: 500,- Kč
• Český zahrádkářský svaz Lysice: 500,- Kč
Touto cestou bychom chtěli poděkovat Vám všem, kteří jste se do sbírky zapojili, za Váš
finanční příspěvek na pomoc potřebným lidem v našem regionu. Vaší důvěry a podpory si
nesmírně vážíme. Současně děkujeme všem, kteří se aktivně podíleli na zdobení a odstrojení
vánočního stromu i za pomoc s realizací sbírky pod vánočním stromem.
Pracovníci Oblastní charity Blansko, Betany Boskovice i Dětského domova v Hodoníně
děkují všem dárcům a velmi si této pomoci váží.
Ing. Milan Žáček, předseda spolku Hospodářská a vzdělávací besídka

MĚSTYS LYSICE
poskytuje sociální služby pro seniory.
Nabízené služby:
Donáška obědů, donáška nákupu, donáška léků
Obědy vaří kuchyně ZEAS.
Cena jednoho obědu je 70 Kč + 20 Kč donáška = 90 Kč
Obědy je možné brát každý den anebo jen ve vybrané dny.
Jídlonosiče můžete mít své nebo zapůjčené od obce.
V případě zájmu kontaktuje paní Kyrczovou – tel. č. 724 189 210

1-3 / 2022
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Veselé Velikonoce
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