

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
uplynulo první čtvrtletí roku 2021 a já Vás mohu opět oslovit v novém vydání Lysického zpravodaje.
Situace s pandemií zákeřné nemoci Covid-19 se bohužel příliš nelepší, a nám všem tak
nezbývá než vytrvat, snášet nařízená omezení a doufat, že snad s přicházejícím jarem bude
boj s virem úspěšnější a podaří se nám postupně vrátit k normálnímu životu.
I přes všechna omezení však život běží dál a ani práce na rozvoji našeho městečka
se nezastavila. Byla definitivně ukončena a předána stavba nové čistírny odpadních vod.
Konečná cena za dílo činí 81.097.968,- Kč. Celková výše úvěru, který městys v souvislosti
s touto nezbytnou stavbou bude od příštího roku po dobu 20 let splácet, je cca 38 milionů korun. Nová ČOV pracuje bezvadně a přísné normy na ochranu životního prostředí,
kvůli nimž byla vybudována, více než splňuje. O využití areálu bývalé čistírny se prozatím diskutuje, rozhodně ale není v plánu jeho prodej. Jedním z nápadů je, poté co bude
zrealizována cyklostezka podél břehu Lysického potoka z centra obce až k bývalé ČOV,
vybudování výletiště.
Již koncem roku 2020 a následně počátkem ledna byly zahájeny práce na akcích plánovaných na tento rok. V březnu byla dokončena kompletní rekonstrukce dalšího bytu
v bytovém domě č. p. 5 na ulici Zámecká, která probíhala od 18. ledna. Opravy provedla
blanenská společnost I K M s. r. o., vítěz výběrového řízení, za celkovou cenu 856.477,- Kč
bez DPH. Dalšími oslovenými firmami byly lysický TEKOSTAV, spol. s r. o., a boskovický
STAVKOM, spol. s r. o., které však nabídku do soutěže nepodaly.
Jak jsem psal již v prosincovém vydání zpravodaje, v loňském roce byl připraven projekt modernizace zázemí lysického koupaliště. Vzhledem k tomu, že předpoklad trvání
prací byl několik měsíců, ještě v prosinci bylo na internetovém profilu zadavatele uveřejněno výběrové řízení, aby vítězná firma mohla začít se stavebními úpravami co nejdříve
a nebyla tak ohrožena letní sezóna na koupališti. Soutěž tak byla otevřena všem firmám
splňujícím kvalifikační předpoklady. Nabídku ve finále podaly 4 firmy: INSTA CZ s. r. o.,
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z Olomouce, I K M s. r.
o., z Blanska, STAL-PE
stavební s. r. o., z Podolí
a STAVKOM spol. s r. o.,
z Boskovic. Cenově nejvýhodnější byla nabídka
společnosti I K M s. r. o.,
ve výši 2.929.569,- Kč
bez DPH, v pořadí druhý
STAVKOM spol. s r. o.,
nabídl cenu 3.009.548,Kč bez DPH a nabídky
ostatních
stavebních
společností již převyšovaly cenu 3.500.000,- Kč
Probíhající rekonstrukce zázemí koupaliště
bez DPH. Městys tedy
uzavřel smlouvu o dílo
s nejlevnější firmou
I K M s. r. o., která již od
1. února započala se stavebními pracemi, jejichž
termín dokončení je
plánovaný k 31. květnu
2021. Vzhledem k nepříznivým klimatickým
podmínkám, které zejména v únoru ztížily či
znemožnily některé práce, je možné, že se termín dokončení o něco
posune. Sezóna by však
ohrožena být neměla.
Od začátku roku probíhá na ulici Brněnská přeložka elektrického vedení ze sloupů do
země, jejíž součástí je i stavba nové trafostanice u sokolovny. Práce pro distribuční společnost EG.D, a.s. (bývalá E.ON a.s.) provádí firma ENERGETIKA Boskovice spol. s r.o.
Se stavbou trafostanice souvisí i potřeba vybudovat k této stavbě zpevněnou přístupovou
plochu. Po skončení prací na přeložce městys opraví chodník na Brněnské od křižovatky
s ulicí Žerůtskou po odbočku na Horky a vybuduje u dětského hřiště před sokolovnou
na žádost občanů i nový přechod pro chodce. V této věci bylo v lednu zahájeno výběrové
řízení a výzva k podání nabídek byla opět zveřejněna na portálu zadavatele. Tentokrát se
přihlásilo 11 firem, které měly zájem o tuto práci. Nejlevnější nabídku podala společnost
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H.K.U., spol. s r. o., z Brna.
Práce provede za 1.376.702,Kč bez DPH. Rozdíl mezi
nejlevnější a nejdražší nabídkou byl více než 700 tisíc
korun. Hotovo bude nejpozději do konce června. Součástí nového chodníku bude
nové veřejné osvětlení, včetně osvětlení nového přechodu. To vybuduje v rámci své
práce pro E.ON společnost
ENERGETIKA Boskovice
Po Velikonocích práce na přeložce NN skončí a započne
za 824.352,- Kč bez DPH.
oprava chodníků
Na dobré cestě je záměr
d l pod
d
vybudování rybníka Badalky v údolí
Štěchovskou ulicí na konci Badalek, o němž
jsem podrobně psal v prosincovém čísle
zpravodaje. Ministerstvo zemědělství vydalo na tento projekt Souhlas se zadáním akce
a podmíněný příslib dotace. Předpokládaná
cena rybníka je cca 4 miliony korun. Dotace bude činit 70 % z uznatelných nákladů.
Nyní tedy připravujeme výběrové řízení na
zhotovitele stavby rybníka. Věřím, že stavba
by mohla začít na podzim a být dokončena
v příštím roce.
Další žádost o dotaci, o které nebylo prozatím ministerstvem rozhodnuto, jsme podali na opravu komunikace na ulici Sadová.
V prvotní fázi je i příprava žádosti o dotaci
na rekonstrukci bytového domu č. p. 150 na
Sloupy elektrického vedení zmizí
náměstí Osvobození. Pokud bychom tuto
dotaci obdrželi, dům by se opravoval po částech tak, aby současní obyvatelé byli co nejméně
omezeni v užívání nájemních bytů. Bohužel, ani přes veškerá opatření se pravděpodobně
nevyhneme nutnosti dočasného vyklizení jednotlivých bytů a přechodného vystěhování nájemníků. Budeme se však snažit, aby omezení a nepohodlí byly co nejmenší.
Vážení spoluobčané, přeji Vám krásné jarní dny, klidné a požehnané Velikonoce
a v dalších týdnech především pevné zdraví a také trpělivost s nejrůznějšími omezeními,
která na nás všechny dopadají.
Mgr. Pavel Dvořáček, starosta
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Výpisy z jednání rady městyse

Rada č. 89 – 9. 12. 2020
•

•
•

•

•
•

rada schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice 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 k. ú. Lysice ve vlastnictví městyse Lysic energetické zařízení distribuční soustavy (kabel 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. Odsouhlasila umístění a provedení stavby dle koordinačního
situačního výkresu z 11/2020 vypracovaného firmou Monela elektro s. r. o.,
odsouhlasila žádost paní T. Brodecké o ukončení pronájmu nebytových prostor v budově
zdravotního střediska ke dni 15. 12. 2020,
schválila novou přílohu č. 2 ke Smlouvě č. 24/18 o sběru, přepravě a odstraňování odpadu
městyse Lysic se společností Technické služby Malá Haná s. r. o., stanovící ceny služeb na
rok 2021 dle předloženého materiálu,
vzala na vědomí zprávu z výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce „Lysice, ulice Zámecká č. p. 5 – oprava bytu č. 4“ a doporučení hodnoticí komise této
veřejné zakázky a na základě tohoto doporučení rozhodla výběru dodavatele s nejvýhodnější nabídkou – společnost I K M s. r. o., Blansko s nabídkovou cenou 762.320,66 Kč bez
DPH,
schválila zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Koupaliště Lysice, modernizace areálu - objekt zázemí“ dle předloženého materiálu,
schválila Organizační řád Úřadu městyse Lysic dle předloženého návrhu.

Rada č. 90 – 6. 1. 2021
•

•
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rada projednala požadavek obyvatel ulice Štěchovské na řešení dopravní situace na této
ulici, kde údajně jezdí vozidla nepřiměřeně vysokou rychlostí. Uložila starostovi projednat
možná řešení s projektantem a s Městským úřadem v Boskovicích, odborem dopravy. Byl
zadán projekt přechodu. Analýza hustoty provozu neprokázala fatální porušování předpisů
a nutnost instalace úsekového měření,
schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností
E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice pro stavbu s názvem „Lysice, př. NN pro občerstvení koupaliště“ dle předloženého návrhu smlouvy. Předmětem smlouvy je právo zřídit
a provozovat na pozemcích parc. č. 3502/29, 71/3 a 76/1 v k. ú. Lysice ve vlastnictví městyse
Lysic energetické zařízení distribuční soustavy (kabelový pilíř NN, kabelové vedení NN
a zemnění) 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,
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•
•
•
•

•
•
•

vzala na vědomí návrh dopravně inženýrských opatření v rámci úpravy distribuční sítě NN
a VN na ulici Brněnské a nemá vůči navrženým opatřením námitky,
vzala na vědomí záměr společnosti BD LYSICE s. r. o., na vybudování novostavby RD na
parcele č. 2899/17 v k. ú. Lysice a proti stavbě nevznesla námitky,
vzala na vědomí žádost obyvatel Oulehly o opravu nezpevněné komunikace u garáží na
Oulehle a uložila starostovi zajistit dokončení projekčních prací,
odsouhlasila žádost společnosti Trivoli, s. r. o., o zrušení nájemní smlouvy uzavřené dne
18. 4. 2014 k části pozemku parc. č. 3502/3 v k. ú. Lysice, který sloužil k umístění zahrádky
u Hotelu Lysice, neboť od 1. 9. 2020 je majitelem hotelu společnost FULGUR, s. r. o.,
odsouhlasila žádost společnosti FULGUR, s. r. o., o pronájem části pozemku parc. č. 3502/3
v k. ú. Lysice, který slouží k umístění zahrádky u Hotelu Lysice,
schválila platový výměr ředitelky ZŠ E. Beneše Lysice s účinností od 1. 1. 2021 dle předloženého návrhu,
schválila platový výměr ředitelky MŠ Lysice s účinností od 1. 1. 2021 dle předloženého
návrhu.

Rada č. 91 – 13. 1. 2021
•

•

•

•

•
•
•
•

rada vzala na vědomí protokol z jednání hodnoticí komise k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Koupaliště Lysice, modernizace areálu – objekt zázemí“ a v souladu
s návrhem hodnoticí komise
a) vyloučila účastníka INSTA CZ s. r. o., Olomouc, z účasti ve výběrovém řízení, neboť
při prokázání technické kvalifikace nedoložil minimálně 3 zakázky obdobného charakteru dokončené v období 3 let před uplynutím lhůty pro podání nabídek, a neprokázal
tedy technickou kvalifikaci v rozsahu a způsobem stanoveném zadávacími podmínkami
veřejné zakázky,
b) vyloučila účastníka STAL-PE stavební s. r. o., Podolí 362, z účasti ve výběrovém řízení,
neboť ve své nabídce nedoložil Závazný harmonogram realizace zakázky, a jeho nabídka
tak nebyla úplná,
c) rozhodla o výběru dodavatele veřejné zakázky účastníka I K M s. r. o., Blansko, který
podal v rámci vyhlášeného výběrového řízení nejvýhodnější nabídku s nabídkovou cenou
2.929.569,- Kč bez DPH, délkou realizace stavebních prací 15 týdnů a poskytnutou délkou
záruční doby 72 měsíců. Schválila uzavření smlouvy o dílo s uvedeným dodavatelem a pověřila starostu podpisem této smlouvy,
vzala na vědomí žádost o byt městyse od paní Čáslavské, Míchov a předala bytové komisi,
vzala na vědomí žádost o byt městyse od paní Svobodové, Lysice, a předala bytové komisi,
schválila dodatek ke Smlouvě o odběru bioodpadu s panem Janem Musilem, Drnovice,
schválila zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Lysice
- chodníky, přechod pro chodce a zpevněná plocha u TS lokalita Brněnská“ dle předloženého materiálu a pověřila starostu vypsáním výběrového řízení.
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Rada č. 92 – 20. 1. 2021
•

•

rada schválila záměr prodeje části pozemku parc. č. 3272/1 o výměře 37 m2 v k. ú. Lysice
oddělené Geometrickým plánem č. 1381-2182/2020 vyhotoveným firmou ADITIS, ověřeným Ing. Martinem Šklíbou dne 8. 6. 2020 a potvrzeným katastrálním úřadem dne 15.
6. 2020 pod číslem PGP-524/2020-731, nově označené jako pozemek p. č. 3272/5 v k. ú.
Lysice,
vzala na vědomí žádost o byt městyse od pana Němce, Lysice a předala bytové komisi.

Rada č. 93 – 27. 1. 2021
•

•

•

•
•

rada schválila pronájem části pozemku parc. č. 3502/3 – ostatní plocha, zeleň o výměře
20 m2 v obci a k. ú. Lysice společnosti FULGUR, spol. s r. o., se sídlem Svitavská 39,
Brno za účelem zřízení letní zahrádky pro Zámeckou restauraci v Hotelu Lysice, která je provozována v čp. 145 na nám. Osvobození v Lysicích dle předloženého návrhu
smlouvy. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou za nájemné ve výši 6.000,- Kč/rok
s každoroční valorizací,
vzala na vědomí žádost pana Kotlána o prodej či dlouhodobý pronájem pozemků a budovy v areálu bývalé ČOV. Vzhledem k doposud probíhajícím pracím na demolici nádrží
a potřebě areálu k jiným účelům rozhodnutí odložila,
schválila Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „Městys Lysice – intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace“ se společností Metrostav a. s., Praha 8, dle předloženého návrhu a pověřila starostu podpisem dodatku,
schválila smlouvu o krátkodobém nájmu prostor velké zasedací místnosti v budově radnice pro pořádání školení dle předloženého materiálu,
schválila Základní škole Edvarda Beneše Lysice podání žádosti o dotaci na rekonstrukci
školní tělocvičny.

Rada č. 94 – 3. 2. 2021
•

•
•
•
•

•
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rada projednala dotaz manželů Kovářových na možnost umístění vysutého balkonu v ploše 5 x 0,5 m nad pozemek městyse z budoucí novostavby domu na parc. č. st. 257 v k. ú.
Lysice (v ulici Zákostelí) a po vyjádření stavební komise nevznesla k zamýšlenému umístění balkónu nad obecní pozemek žádné námitky,
vzala na vědomí dopis pana Škrabala, Lysice ve věci dopravy v ul. Štěchovská a rozhodla
projednat situaci při jednání zastupitelstva,
vzala na vědomí žádost o nájemní byt od pana Fojta, Lysice a předala bytové komisi,
vzala na vědomí žádost o nájemní byt od paní Dvořákové, Brno a předala bytové komisi,
projednala stížnost na neprovedené drobné opravy v nájemním bytě v ul. Zámecká čp. 5
a rozhodla, že předmětné opravy jsou drobnými opravami dle občanského zákoníku, které
si zajišťuje i hradí sám nájemce,
vzala na vědomí záměr stavebních úprav a přístavby RD Lysice, nám. Osvobození 143,
a nevznesla k tomuto záměru připomínky.
Lysický zpravodaj

Rada č. 95 – 10. 2. 2021
•

•

•

•

•

•

•

•

rada vzala na vědomí protokol z jednání hodnoticí komise k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Lysice - chodníky, přechod pro chodce a zpevněná plocha u TS
lokalita Brněnská“ a v souladu s návrhem hodnotící komise:
a) vyloučila účastníka PSVS-STRUKTURE s. r. o., Brno z účasti ve výběrovém řízení, neboť
doložil v listinné i elektronické podobě nabídky oceněný Soupis prací, dodávek a služeb
(slepý rozpočet) v původní verzi před provedením Vysvětlení ZD č. 2. Vysvětlení č. 2 bylo
uveřejněno na profilu zadavatele a také zasláno mailem všem známým účastníkům výběrového řízení dne 28. 1. 2021. Vysvětlení zadávací dokumentace kromě jiného obsahovalo
upozornění, že „Uchazeči nesou sami odpovědnost za to, že ve svých nabídkách použijí
podkladové dokumenty v aktualizované verzi.“ Účastník předložením neaktuální verze
Soupisu prací učinil svoji nabídku neporovnatelnou s ostatními nabídkami, nezpracovanou v souladu se zadávací dokumentací. V kapitole 15. zadávacích podmínek je kromě
jiného uvedeno: „Nabídky nezpracované dle zadávací dokumentace nebo neúplné nabídky
budou vyřazeny z hodnocení. Účastníka, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti ve výběrovém řízení.“,
b) vyloučila účastníka DEMSTAV group, s. r. o., Hranice z účasti ve výběrovém řízení,
neboť ve své nabídce předložil pouze 2 relevantní referenční zakázky, ač byly zadavatelem
požadovány nejméně 3, a tudíž neprokázal technickou kvalifikaci v rozsahu a způsobem
stanoveném zadávacími podmínkami veřejné zakázky,
c) vyloučila účastníka DOPRAVNÍ STAVBY SILNIC s. r. o., Praha 1, neboť účastník nedoložil elektronickou podobu nabídky, pouze uvedl odkaz na uložené soubory na portálu
uschovna.cz, přestože v kapitole 9 zadávacích podmínek je kromě jiného stanoveno, že
„Nabídka bude zpracována v českém jazyce v jednom originálním tiskovém (písemném)
vyhotovení ve formátu A4 a jednom elektronickém vyhotovení na datovém nosiči (flash
disk, DVD)“. Nedoložením datového nosiče s elektronickou podobou se nabídka stala neúplnou,
d) vyloučila účastníka Karel Porč, s. r. o., Lysice, neboť tento účastník ve své nabídce nepředložil vyplněný Referenční list, a to ani v listinné, ani v elektronické podobě nabídky,
tedy neprokázal technickou kvalifikaci v rozsahu a způsobem stanoveném zadávacími
podmínkami veřejné zakázky,
e) rozhodla o výběru dodavatele veřejné zakázky účastníka H.K.U., spol. s r. o., Brno, který
podal v rámci vyhlášeného výběrového řízení nejvýhodnější nabídku s nabídkovou cenou
1.376.702,- Kč bez DPH. Schválila uzavření smlouvy o dílo s uvedeným dodavatelem a pověřila starostu podpisem této smlouvy,
projednala žádost společnosti ZEAS Lysice, a. s. o odkup spoluvlastnického podílu městyse
na části parcely č. 220/11 v k. ú. Lysice vyhotovené společností GB-geodezie, spol. s r. o.,
jako parcela č. 220/15 v k. ú. Lysice a schválila záměr prodeje spoluvlastnického podílu na
této parcele. Návrh postoupila ke schválení zastupitelstvu.
vzala na vědomí žádost pana Sekeného, Lysice o přidělení většího nájemního bytu a předala bytové komisi,
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•

schválila cenovou nabídku společnosti ENERGETIKA Boskovice spol. s r. o., na realizaci
nového veřejného osvětlení v ulici Brněnská, vč. osvětlení nového přechodu, po přeložce
NN a VN realizované touto společností pro distribuční společnost E.ON,
schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s Ing. Petrem Chybou, Brno -Žabovřesky dle předloženého návrhu smlouvy. Předmětem smlouvy je právo zřídit a provozovat na pozemcích parc. č. 363 a 353/3 vše v obci a k. ú. Lysice ve vlastnictví městyse
Lysic kabelovou přípojku NN včetně práva opravovat a udržovat přípojku 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 2.700,Kč bez DPH.

Rada č. 96 – 17. 2. 2021
•
•
•

rada vzala na vědomí žádost o nájemní byt městyse od paní Jakubcové, Krhov a předala
bytové komisi,
vzala na vědomí žádost o nájemní byt městyse od paní Pšikalové, Drnovice a předala bytové komisi,
projednala žádost manželů Hoškových, Lysice, o souhlas se stavbou 5 samostatně stojících
RD na parc. č. 6021 a 6022 v k. ú. Lysice a s tím související stavbou účelové komunikace, splaškové tlakové kanalizace, vodovodního řadu, podzemního vedení NN, veřejného
osvětlení a NTL plynovodu. Rada se stavbou rodinných domů v navrhované dispozici
souhlasí. Předběžně souhlasí s vybudováním účelové komunikace, splaškové tlakové kanalizace, vodovodního řadu, podzemního vedení NN, veřejného osvětlení a NTL plynovodu s tím, že vybudovaný vodovod a kanalizace budou následně převedeny do vlastnictví
městyse Lysic, stejně jako veřejné osvětlení a komunikace. Za tím účelem musí být před
vydáním povolujícího rozhodnutí stavebního úřadu uzavřeny smlouvy o smlouvě budoucí. Současně rada souhlasí s vybudováním nové dešťové kanalizace na p. č. 7004 a jejím
vyústění do stávajícího travnatého odvodňovacího příkopu na této parcele ve vlastnictví
městyse.

Rada č. 97 – 24. 2. 2021
•

•

8

rada schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností EG.D, a. s.,
Brno pro stavbu s názvem „Lysice, V Zahradách, kab. NN Hošek“ dle předloženého návrhu smlouvy. Předmětem smlouvy je právo zřídit a provozovat na pozemku parc. č. 7004
v obci a k. ú. Lysice ve vlastnictví městyse Lysic distribuční soustavu (kabelové vedení NN,
uzemnění) včetně práva opravovat a udržovat distribuční soustavu a provádět na ní úpravy
za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti včetně jejího
odstranění. Služebnost se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 1.400,- Kč bez DPH,
vzala na vědomí žádost o propachtování části pozemku parc. č. 7142 – ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 3 529 m² v obci a k. ú. Lysice a záměr zveřejnila na úřední
desce,
Lysický zpravodaj

•
•

•

vzala na vědomí žádost o nájemní byt městyse od paní Stejskalové, Boskovice a předala
bytové komisi,
odsouhlasila navrhovanou novou trasu vedení NN od sloupu NN na ul. Halasova mezi
domy č. p. 156 a 573 přes travnatou plochu na parc. č. 3502/2 v k. ú. Lysice ve vlastnictví
městyse do zamýšleného elektroměru v obvodové zdi domu č. p. 156,
odsouhlasila umístění stavby nádrže na tekutá hnojiva na pozemku parc. č. 220/11 v k. ú.
Lysice ve spoluvlastnictví městyse Lysic.

Rada č. 98 – 3. 3. 2021
•
•

•
•
•
•

•

rada projednala a schválila projekt na opravu nezpevněné komunikace u garáží na Oulehle
a pověřila starostu administrací poptávkového řízení,
schválila Smlouvu o dílo s Ing. Jiřím Bočkem, Kunštát, jejímž předmětem je výkon technického dozoru investora na stavbě „Lysice – chodníky, přechod pro chodce a zpevněná
plocha u TS lokalita Brněnská“ dle předloženého materiálu,
odsouhlasila žádost pana Hrdého o souhlas se stavbou novostavby RD na parc. č. 3080/11
v k. ú. Lysice v jeho vlastnictví,
vzala na vědomí žádost paní Sedlákové, Olešnice o nájemní byt městyse a předala bytové
komisi,
vzala na vědomí žádost pana Sedláka, Louka o nájemní byt městyse a předala bytové komisi,
projednala žádost paní Pernicové, majitelky stavební parcely č. 6994/13 v k. ú. Lysice, lokalita Horky, o umístění 3 metry vysoké opěrné zdi. Rada se stavbou opěrné zdi souhlasila.
Tímto souhlasem není nijak dotčena nutnost splnění dalších podmínek dle stavebního
zákona,
schválila Směrnici č. 1/2021 k používání sociálního fondu a Směrnici č. 2/2021 ke stravování zaměstnanců dle předloženého materiálu.

Rada č. 99 – 10. 3. 2021
•

•
•

•

rada schválila zadávací dokumentaci k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Bytový dům Lysice, nám. Osvobození 150, Stavební úpravy,
přístavba a nástavba“ a schválila vypsání výběrového řízení na tuto akci,
neschválila prodloužení nájemní smlouvy k jednomu z bytů v bytovém domě č. p. 549 na
Oulehle. Nájemní vztah bude ukončen k 31. 5. 2021,
schválila příkazní smlouvu se společností ARTENDR s. r. o., Velký Osek, jejímž předmětem je zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce střechy ZŠ Lysice“
dle předloženého materiálu,
projednala žádost pana Horáka, Lysice o prodloužení termínu předložení stavebního
povolení na jeho stavbu na pozemku v lokalitě Horky a neuplatnění práva na zaplacení
smluvní pokuty a postoupila k rozhodnutí zastupitelstvu,
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•
•

vzala na vědomí žádost pana Keprta, Lysice o přidělení většího nájemního bytu městyse
a předala bytové komisi,
vzala na vědomí žádost pana Poláka, Štěchov o přidělení nájemního bytu městyse a předala
bytové komisi,
projednala žádost manželů Smejkalových, Předměřice nad Labem o změnu návrhu nového územního plánu tak, aby byl pozemek parc. č. 6230 v Lysicích v Záoboří zahrnut do
ploch bydlení v rodinných domech venkovských, a podnět předala pořizovateli ÚP MěÚ
Boskovice.

Rada č. 100 – 17. 3. 2021
•
•
•
•

•

rada vzala na vědomí žádost pana Stejskala, Žerůtky o přidělení většího nájemního bytu
městyse a předala bytové komisi,
schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Lysice, ulice Zámecká č. p. 5 – oprava
bytu č. 4“ dle předloženého materiálu,
projednala žádost pana Mikuly, Lysice o prodej pozemku městyse parc. č. 6394 v k. ú. Lysice a postoupila k rozhodnutí zastupitelstvu,
schválila Smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy mezi městysem a provozovatelem distribuční soustavy společností EG.D, a. s., Brno, dle předloženého materiálu, jejímž
předmětem je přeložení části nadzemního vedení VN na vyžádání městyse z důvodu přípravy stavby cyklostezky podél Lysického potoka,
schválila vypsání poptávkového řízení na akci „Rekonstrukce nátěru střechy Základní školy Lysice“ a pověřila starostu ve spolupráci s místostarostou vypsáním poptávkového řízení.



Výpis z jednání zastupitelstva

Zastupitelstvo č. 15 – 16. 12. 2020
•
•
•
•

•
•
•
•
10

zastupitelstvo schválilo zprávu starosty o činnosti rady a dění v městysi dle předloženého
materiálu,
schválilo rozpočtové opatření č. 7/2020 dle předloženého materiálu,
schválilo celkový plán inventur a jmenování členů inventarizačních komisí,
odsouhlasilo podání žádosti o podporu ZŠ E. Beneše Lysice z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzva č. 02_20_080 pro Šablony III - MRR v prioritní ose 3
OP a ukládá ředitelce školy informovat zřizovatele o schválení projektu a výši prostředků
(celkem i v jednotlivých letech),
schválilo rozpočet městyse Lysic na rok 2021 dle předloženého materiálu,
schválilo střednědobý výhled rozpočtu městyse Lysic na období 2022 - 2023 dle předloženého materiálu,
schválilo poskytnutí mimořádné odměny ve výši 125% platu starostovi městyse za úspěšné dokončení stavby nové ČOV,
vzalo na vědomí záměr stavby rybníka a zázemí na koupališti dle předloženého návrhu.
Lysický zpravodaj

Zastupitelstvo č. 16 – 15. 2. 2021
•

•
•

•

•

•
•
•

•

•

•

•

zastupitelstvo projednalo dopis pana Škrabala týkající se dopravní situace v ulici Štěchovská a konstatovalo, že projekční práce na přechodu byly zadány již v loňském roce, ve věci
bylo uděláno maximum možného a víc nelze,
schválilo zprávu starosty o činnosti rady a dění v městysi dle předloženého materiálu,
vyslovilo souhlas s přezkumem hospodaření za rok 2021 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,
vzalo na vědomí zprávu o činnosti knihovny za rok 2020 dle předloženého materiálu
a poděkovalo paní Libichové a zastupující knihovnici paní Severové za činnost a práci
v knihovně,
vzalo na vědomí zprávu o činnosti matriky za rok 2020 dle předloženého materiálu a poděkovalo 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 2020 dle předloženého materiálu a poděkovalo pracovnicím stavebního úřadu za jejich činnost,
schválilo Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo „Městys Lysice – intenzifikace ČOV a doplnění
kanalizace“ dle předloženého materiálu a pověřilo starostu podpisem dodatku,
schválilo provedení stavby chodníků, přechodu pro chodce a zpevněné plochy pro TS
před sokolovnou dle projektové dokumentace zpracované společností Atelier DPK, s. r.
o., Brno, a Ing. Ilona Janíková s. r. o., Újezd u Boskovic,
vzalo na vědomí protokol z jednání hodnoticí komise k veřejné zakázce malého rozsahu na
stavební práce „Lysice - chodníky, přechod pro chodce a zpevněná plocha u TS lokalita Brněnská“ a v souladu s návrhem hodnoticí komise schvaluje jako dodavatele této veřejné zakázky společnost H.K.U., spol. s r. o., Brno, která podala v rámci vyhlášeného výběrového
řízení nejvýhodnější nabídku s nabídkovou cenou 1.376.702,- Kč bez DPH. Schválilo uzavření smlouvy o dílo s uvedeným dodavatelem a pověřilo starostu podpisem této smlouvy,
vzalo na vědomí cenovou nabídku společnosti ENERGETIKA Boskovice spol. s r. o., na
realizaci nového veřejného osvětlení v ulici Brněnská, vč. osvětlení nového přechodu, po
přeložce NN a VN realizované touto společností pro distribuční společnost E.ON.Předloženou cenovou nabídku schválilo a pověřilo starostu podpisem smlouvy o dílo,
schválilo prodej části pozemku parc. č. 3272/1 v obci Lysice nově označené jako pozemek
parc. č. 3272/5 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 37 m2 v obci Lysice společnosti
EG.D, a. s., Brno, za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 61.790,- Kč bez DPH stanovenou
v souladu se znaleckým posudkem vypracovaným Jaroslavem Sedlákem, Olomučany,
znalcem v základním oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí a pověřilo starostu
podpisem kupní smlouvy,
neodsouhlasilo prodej pozemků parc. č. 2920/19 o výměře 430 m2, 2920/20 o výměře
996 m2, parc. č. st. 962 o výměře 50 m2, a na ní stojící budovy bez č. p. a parcely č. 220/12
o výměře 538 m2, vše v Lysicích, tvořících areál bývalé ČOV,
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schválilo Obecně závaznou vyhlášku městyse Lysic č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu dle předloženého materiálu,
schválilo Dohodu o úhradě podílu na akci „Geodetické zaměření vyznačené trasy liniové
stavby dálkového vodovodu“ s dobrovolným svazkem obcí Svazek obcí vodovod Marek
dle předloženého materiálu a pověřilo místostarostu podpisem dohody,
schválilo Dohodu o úhradě podílu na akci „Vodovod Marek“ – projektové a inženýrské
služby s dobrovolným svazkem obcí Svazek obcí vodovod Marek dle předloženého materiálu a pověřilo místostarostu podpisem dohody.

•

•



EVIDENCE OBYVATEL – MATRIKA
za rok 2020

EVIDENCE OBYVATEL – LYSICE
Počet obyvatel k 1. 1. 2020 = 1877
V roce 2020 se v Lysicích narodilo 17 dětí (10 chlapců a 7 děvčat). V Boskovicích se jich
narodilo 14, v Brně 3.
Zemřelo 18 našich spoluobčanů - 12 mužů a 6 žen (v Boskovicích 8, v Letovicích 4, v Lysicích 3, v Blansku 2 a v Moravské Třebové 1).
K trvalému pobytu se v Lysicích přihlásilo 36 osob, odhlásilo se jich 32.
Počet obyvatel v Lysicích k 31. 12. 2020 = 1880
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 roce 2020 bylo v našem matričním obvodě uzavřeno celkem 45 sňatků. S cizinci byly
uzavřeny čtyři svatby, s občankou Ukrajiny, s občankou Slovenska, s občanem Řecka a s občanem Itálie. Církevních bylo 14, civilních 31.
Matrika loni přijala 18 žádostí o uzavření civilního (občanského) sňatku v areálu zámku
v Lysicích, a to 4 v sále, 1 v sala terreně a 13 v zahradě. Z důvodu špatného počasí ale musely
být čtyři svatby plánované v zahradě přesunuty dovnitř zámku. Některé svatební soboty doslova propršely. Na radnici se konalo 11 svateb, 1 u „Černé brány“ v lysické oboře a 1 na hřišti
v Kozárově. Církevní svatby uzavřené před církví římskokatolickou byly v kostele v Lysicích
(5), v Drnovicích (3) a v Černovicích (2). Dvě svatby proběhly před Církví československou
husitskou v zahradě lysického zámku, jedna na starém lysickém fotbalovém hřišti a jedna svatba před církví českobratrskou evangelickou u chaty v Bedřichově. 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. Poplatky zámku za pronájem prostor byly
loni: velký sál v I. patře 12.100,- Kč, v zahradě zámku 5.000,- Kč + poplatky za další služby,
12
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v sala terreně 7.260- Kč. U církevních svatebních obřadů se matrice žádný poplatek neplatí.
Poplatky se platí duchovnímu a příslušné církvi, pokud je církevní obřad na zámku, tak ještě
zámku dle jejich ceníku.
Do knih manželství bylo loni zaznamenáno 18 rozvodů manželství, která byla uzavřena
v našem matričním obvodě. Dvě ženy se po rozvodu manželství vrátily ke svému předchozímu příjmení. Bylo vydáno 16 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. Třem cizincům bylo nutné vydat rozhodnutí o prominutí předložení dokladu. Některé
doklady potřebné k uzavření sňatku dle českého práva cizí země nevydávají, a snoubenec - cizinec je tak nemůže doložit.
V loňském roce bylo na naší matrice zapsáno 15 případů úmrtí (Lysice 4, Krhov 2, Kunčina Ves 2, Voděrady 2 a po jednom úmrtí v Bedřichově, Černovicích, Drnovicích, Kunicích
a v Hodoníně).
O vydání opisů rodných, oddacích a úmrtních listů požádalo 15 občanů. Matrika vyhověla
4 žadatelům o změnu příjmení a tuto změnu povolila. Bylo provedeno celkem 177 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, nebo např. vydává osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství našich občanů v cizině. Kvůli uzavření státních hranic a omezení pohybu osob v loňském roce z důvodu
covidové epidemie bylo takovýchto úkonů na matrikách v celé republice minimum. O to více
se ale lidé, uzavření ve svých domovech, začali zajímat o své předky a zvýšil se počet žádostí
o vyhledávání údajů v matričních knihách z důvodu sestavování rodokmenů. K dalším činnostem matriky patří také povolování změny jména, užívání druhého křestního jména nebo
určení otcovství k dosud nenarozenému nebo již narozenému dítěti. Loni bylo sepsáno 12
prohlášení o určení otcovství před narozením dítěte a 1 prohlášení k již narozenému dítěti.
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, z 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 36
výpisů.
Eva Hošková, matrikářka
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Jak jsme se v roce 2020 podíleli
na ochraně životního prostředí?

Díky svým obyvatelům se Městys Lysice může v roce 2020 pochlubit sběrem starého
elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 15,72 t. Na každého obyvatele tak připadá 8,27 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny
a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2020 k úspoře produkce CO2 o 187,61
tun. Víte kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 73 ks
Nebylo nutné vytěžit 9 216,68 litrů ropy. Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to
345 krát.
Došlo také k úspoře 94 878,37 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom
spustili cyklus myčky nádobí 94879 krát.
Podařilo se recyklovat 9 042,91 kg železa. Toto množství recyklovaného železa by
bylo možné použít pro výrobu 371 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy.
Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 319,18 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 56743 1€ mincí, nebo 394,29 kg hliníku, který by stačil na výrobu 26287
plechovek o objemu 0,33 l.



Zpráva z Mateřské školy Lysice

Život v mateřské škole ovlivnila v tomto školním roce všudypřítomná pandemie, která
nás přinutila přijmout od září řadu protiepidemických opatření. Snažili jsme se udržet
v maximální míře požadované hygienické podmínky, zvýšenou pozornost jsme věnovali
úklidu, dezinfekci všech prostor, větrání, pobývali jsme s dětmi i v zimě co nejvíce venku.
I když nám během pandemie chyběli neustále zaměstnanci, vyhýbali jsme se spojování
tříd tak, aby se děti z jednotlivých skupin pokud možno nemíchaly. Nainstalovali jsme ke
vstupům dávkovače na dezinfekci, vyměnili látkové ručníky za papírové, učili jsme děti
správnou respirační hygienu.
I když pro děti ani pedagogy v mateřských školách nebyla stanovena povinnost nosit roušky ani respirátory, pracovaly paní učitelky celé dny v respirátorech, aby ochránily
sebe i děti před šířením covidu, před případnou karanténou a nepříjemným testováním.
Zaměstnanci, kteří mají děti školou povinné, nevyužili možnost zůstat s nimi doma, ale
po celou dobu zajišťovali provoz mateřské školy.

14

Lysický zpravodaj

Také většina rodičů vycházela škole maximálně vstříc. Do mateřské školy docházely
jen děti opravdu zdravé, bez jakýchkoliv příznaků onemocnění. Maminky na rodičovské
dovolené si na podzim své děti nechávaly doma, aby se při nižších počtech školka udržela
v provozu alespoň pro děti zaměstnaných rodičů. Po novém roce již do mateřské školy
i přes zhoršující se epidemickou situaci nastoupily téměř všechny děti.
Od října prošla mateřská škola čtyřmi karanténami z důvodu pozitivity dětí nebo zaměstnanců školy. Krajská hygienická stanice uzavřela vždy jednu nebo dvě třídy, naposledy v únoru, kdy byla ve třídách vysoká koncentrace dětí, byla uzavřena celá mateřská
škola. Zaměstnanci školy procházeli v průběhu roku několikerým testováním.
Pandemie významně ovlivnila také naplánovaný program pro děti, byli jsme nuceni
omezit na základě nařízení Ministerstva školství veškeré nadstandardní aktivity, zrušit
kroužky, divadla, výlety i společné akce pro děti a rodiče. Stěžejní vzdělávací práce se
ale uskutečňuje v každodenním dopoledním programu, který paní učitelky pro děti připravovaly tak, aby byl zábavný a pestrý, aby se děti se v mateřské škole cítily i přes různé
restrikce co nejlépe.
Od 1. března byly vládním nařízením uzavřeny také mateřské školy. Paní učitelky zahájily distanční výuku pro předškolní děti, pro které je předškolní vzdělávání ze zákona
povinné. Rodičům předávají materiály pro přípravu dětí na základní školu, poskytují náměty, odkazy na zajímavé webové stránky. Vytvořily jsme on-line skupinové videochaty
pro předškoláky, se kterými se pravidelně potkáváme, sdělujeme si zážitky, děti si zde
prezentují své výrobky apod.
V těchto dnech probíhá v mateřské škole důkladný úklid, dezinfekce, drobné opravy,
chystáme se na jarní úklid školní zahrady.
V první polovině měsíce května se bude konat zápis do mateřské školy pro školní rok
2021/2022. Letos stejně jako vloni proběhne bez přítomnosti rodičů a dětí. Podrobné informace včetně přihlášky jsou zveřejněny na webových stránkách školy ms-lysice.cz.
Nyní je mateřská škola připravena na opětovné otevření. Paní učitelky se na děti se
velmi těší a nepřejí si nic jiného, než aby alespoň konec školního roku proběhl v trochu
uvolněnějším režimu. Připravujeme tradiční Zahradní slavnost, která patří především našim nejstarším dětem, se kterými bychom se rádi s obvyklou parádou rozloučili. Proto
prosíme všechny rodiče, kteří poslední dobou již nemají sílu všechna opatření dodržovat:
buďte zodpovědní a ohleduplní. Jděte svým dětem příkladem. Noste respirátory tam, kde
je to třeba, používejte dezinfekci, a pokud můžete, nechte si své děti doma, hrajte si s nimi,
malujte si, povídejte si, buďte spolu, buďte zdraví a užívejte si společně strávený čas.
Mgr. Monika Sklářová, ředitelka školy
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Zápis do 1. ročníku pro školní
rok 2021/2022

Zápis bude probíhat ve dnech 1. - 18. 4. 2021 bez osobní účasti rodičů a dětí.
Je určen pro děti narozené v období 1. 9. 2014 - 31. 8. 2015 a starší (po odkladu
školní docházky). Dítě, které je přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a dosáhne šestého
roku věku v době od začátku září 2021 do konce června 2022, může být také přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce. Podmínkou takového přijetí je
však žádost o přijetí podaná zákonným zástupcem a dále musí zákonný zástupce k žádosti
o přijetí doložit u dítěte narozeného v období od 1. září do 31. prosince 2015 doporučující
vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna). U dítěte narozeného od 1. ledna do 30. června 2016 je třeba doložit nejen doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, ale i doporučující vyjádření odborného lékaře.
K zápisu přihlásí zákonný zástupce dítě na webu školy www.zslysice.cz, kde také
najde všechny potřebné pokyny a instrukce.
V týdnu od 19. do 23. 4. proběhnou online motivační rozhovory s přijímaným dítětem. Bližší informace na webu školy.
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Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé,
může zákonný zástupce požádat o odklad školní docházky. V tomto případě předložte
v termínu zápisu tyto požadované doklady: žádost o odklad, posouzení příslušného školského poradenského zařízení a posudek odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Případné dotazy směřujte na tel. č. 516 472 660, 516 472 213 nebo e-mail reditel@
zslysice.cz



On-line výuka na 1. stupni

Třída 1. A
Distanční výuka v první třídě je velkým oříškem jak pro učitele, tak pro děti i rodiče. Nicméně všichni jsme se do toho vrhli rovnýma nohama a hned v říjnu jsme začali společně pracovat on-line v Teams. Ze začátku to bylo velmi náročné pro všechny, ale
postupně se výuka zdokonalovala. Je pravda, že po zadané otázce musím často připomenout, aby si tázaný pustil mikrofon, ale to je asi to jediné, co jsme ještě nevypilovali. Z výuky nikdo nevypadává, prvňáčci se při výuce chovají naprosto vzorně. Když náhodou někdo nedává pozor a neví, kde má pracovat, přispěchá maminka nebo tatínek,
někdy babička nebo dědeček a rázně svého potomka nasměrují. Někdy se stane, že do
čtení žáčka slyšíme i bouřlivý telefonát nějaké dospělé osoby či bouchání hrnců, to když
maminka už připravuje oběd. Samozřejmě prezenční výuku tento způsob vzdělávání
nenahradí, i když některé děti tvrdí, že on-line je to lepší než ve škole. Za mě však vyučování ve škole má všechna pozitiva na své straně, i když i zde výjimka potvrzuje pravidlo. Jedna z nejpěknějších on-line hodin byla asi ta, kdy jsme se učili o rodině. Děti
k monitorům přivedly své rodinné příslušníky a představily je ostatním. Úžasní byli
hlavně mladší sourozenci, kteří se dmuli pýchou, že jsou ve „vysílání“. Stejně tak jsme si
i ukazovali domácí zvířecí mazlíčky. V minulé hodině nám bylo představeno nedávno
narozené kůzlátko. Uznejte, to se ve škole přihodit nemůže.
Mgr. Olga Tejkalová

Třída 2. A
Druháčci nemají tolik zkušeností s distanční výukou jako jejich spolužáci z vyšších
ročníků, protože naštěstí neměli na podzim výuku na dálku tak dlouho a spokojeně se
učili ve svých třídách se vším, co k tomu patří. Až opět nyní. Každodenní výuka probíhá
ve třech skupinách, aby měl každý prostor vyjádřit se. S rodiči jsme si domluvili čas,
který všem vyhovoval. Proto mají dvě skupiny výuku dopoledne a jedna skupina v podvečer. V každé skupince je tak šest, maximálně sedm dětí. Všichni se k výuce postavili
čelem.
S dětmi jsme si zopakovali práci v programu Teams. Zvládáme již téměř dokonale
zapínání i vypínání mikrofonů a kamer. Někdy se sice z pozadí ozve rodinná debata
nebo rady maminek či poznámky tatínků, ale jsem jim za jejich pomoc při práci s dětmi
1-3 / 2021
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velmi vděčná. Většina se svého úkolu zhostila zodpovědně. Některé děti s radostí oznamují, že se naučily pracovat s pozadím, všichni jsme si vyzkoušeli chatování. Občas se
sice někdo ztratí, ať už z obrazu nebo v pracovních materiálech, ale nakonec se všichni „najdeme“. Všechny obličeje se na mě usmívají, občas někdo zamává. Nic dramatického se u nás neděje, snažíme se pracovat, jak jen to jde. Čteme, povídáme si, píšeme na
tabulky, zvedáme kartičky, počítáme, snažíme se řešit logické úlohy, kontrolujeme odvedenou práci, pobíháme po pokoji, soutěžíme o největší grimasu. Občas se pobavíme
s jazykolamy, hádankami, hrajeme si se slovy. Při pohybových chvilkách někteří předvádějí přímo akrobatické kousky. S každým dítkem se potkáváme i jednou týdně na 15
minut o samotě na chatu, kde máme prostor na prověření jeho znalostí. Samozřejmě, že
neprobereme tolik učiva jako v hodinách, spoustu práce odvedou děti doma samy podle
nastaveného plánu. Jsou velmi pracovité, snaživé a šikovné. Přesto všichni doufáme, že
se opět brzy potkáme ve své třídě „naživo“.
Mgr. Jana Rozprýmová
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Třída 3. A
Jsem na děti z naší třídy 3. A velmi hrdá. Jsou to nejmladší žáci, kteří se distančně
vzdělávají stejně dlouhou dobu jako jejich starší spolužáci, a zvládají to skvěle. Jedno
říjnové úterý se ve škole přihlásili ke svým účtům, většina z nich toto slovo nikdy neslyšela. Druhý den se s pomocí rodičů připojili na schůzku a od té doby jsme se s malou
pauzou před Vánocemi neviděli. Není to snadné. Držím nám všem palce a děkuji dětem
i rodičům.
Mgr. Lenka Rejtharová

1-3 / 2021
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Třída 3. B
Co nás při on-line výuce baví?
Hrátky s textem – aktivita na porozumění textu motivovaná legem nebo příběhy zvířat – web UMÍME TO – český jazyk, křížovky na vyjmenovaná slova – rozšíření slovní
zásoby, práce s chatem – tvoření slovních spojení, vět, souvětí, hledání vetřelce, počtářské chvilky /žáci píší výsledky příkladů a po pěti příkladech odesílají/, řešení přesmyček,
hádanek, …, běhací diktáty na vyjmenovaná slova, …matematické aktivity na hvězdičky
– web – matematika on-line, komunikační schůzky (propojení s volným časem) - sdílení všeho, co chtějí žáci říct, ukázat - pokojíčky, oblíbené hračky, dárky a v neposlední řadě
také domácí mazlíčky (od koček a kocourů počínaje, několika druhy užovek a svlečenou
hadí kůží konče), tvoření ABAKU čísel - Abaku číslo je číslo, které v sobě schovává příklad. V oboru do 1 000 - např. 632 (6:3=2) – je to výborná matematická aktivita pro zapamatování a vizualizaci spojů násobení a dělení. Dá se použít i do větších čísel – děti se je
naučí dobře číst – 7856 (7*8=´56). Scházíme se s dětmi vždy v 8 hodin, kde si vysvětlíme
denní práci a „streamujeme“, co to dá. Ve 13 hodin na schůzce kontrolujeme a procvičujeme hravými aktivitami. Každý týden také čteme on-line texty pro zdokonalování techniky
čtení. Žáci i rodiče mají možnost konzultací každý den v rámci podvečerní schůzky v Teams – je to forma dovysvětlení a procvičování učiva, které dělá potíže.
VŠEM RODIČŮM žáků mé třídy bych chtěla poděkovat za čas, trpělivost a nekonečnou podporu dětí a za vzorné plnění a odevzdávání úkolů. A že se občas něco nepovede??? To přece k životu patří.
Mgr. Zuzana Koláčková

Třída 4. A
Výuka probíhá ve dvou hodinách denně – dopoledne a odpoledne. V první hodině
se seznámíme s učivem, projdeme si stanovené cíle a vysvětlíme nové učivo. Využíváme
sdílenou obrazovku, abychom lépe vše pochopili a pomalejší žáci mohli sledovat i po celou dobu výkladu. Učení nám zpestřují weby, portály ČT, pracovní listy, křížovky, čtyřsměrky apod. Tvoříme projekty k tématům učiva, děláme pokusy. Na naší třídní nástěnce
se mohou všichni radovat z výsledků společné práce, ale i z milých snímků s domácími
mazlíčky. Aby byl zajištěn individuální přístup k dětem, volí si děti nadstavbovou práci dle
svého rozhodnutí. Dobrovolné úkoly jsou vždy k tématu, rozšiřují okruh vědomostí dětí /
leporela, projekty, pokusy, povídky, obrázky apod./ Společně čteme i knihu a s přečteným
textem dále pracujeme /osnova, vyprávění svými slovy, otázky a odpovědi, leporelo, obrázková osnova /. Učivo procvičujeme na webu Umíme to, Školákov a doplňujeme videi
z ČTedu a Youtube. Odpolední hodina spočívá ve společné kontrole vypracovaných úkolů,
případně dovysvětlení problematického učiva. V této době se věnujeme více čtení a ČaSu
/ dějiny, přírodověda a vlastivěda/. Také nezapomínáme na lidové zvyky. Vyrobili jsme si
masopustní masky. Moc se povedly! Děti pracovaly s nadšením, je vidět, že jim vyrábění
chybí! Všichni výuku zvládáme, ale do školy se moc těšíme. A světe, div se, i děti!
PaedDr. Dagmar Ryzí, zastupující učitelka
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Třída 4. B
Vesele i vážně … Ve 4. B bereme distanční výuku opravdu vážně. Žáci vždy s předstihem obdrží týdenní plán rozdělený do jednotlivých dnů s konkrétně uvedenými úkoly
pro jednotlivé předměty. Podle tohoto plánu pak denně pracujeme společně dvě hodiny
při on-line setkáních, která věnujeme především výkladu a procvičování nového učiva (ČJ, M a ČaS – rozsah je tedy srovnatelný s rozsahem prezenční výuky). Ve většině
hodin pracujeme se sdílenou obrazovkou, aby měli žáci i vizuální oporu výkladu učiva. Většina žáků pracuje velmi pěkně, jsou aktivní. Pro zpestření zařazujeme i interaktivní hry (lodě, karty, kolo štěstí apod.) a při nich se často málem strhne boj o vyvolání. Výklad paní učitelky doplňujeme videopořady, např. Udatné dějiny národa českého,
Matýskova matematika, pořady ČT – Déčko … Část učiva žáci procvičují samostatně
převážně v aplikaci UMIME TO nebo vypracované úkoly odevzdávají ke kontrole prostřednictvím Teams, kde zase najdou jejich opravu a ohodnocení. Kromě společné on-line výuky mají žáci denně možnost individuálních on-line konzultací.
I když má distanční výuka jistě mnohá negativa, chtěla bych na tomto místě zmínit
jistá pozitiva. V první řadě jsme odbourali absence. I při zdravotní indispozici mají děti
výuku (a zejména výklad učiva) přímo až do postýlky. Z každé on-line výuky mají žáci
v Teams vložený zápis, včetně
vypracování společně plněných
úkolů, je to tedy jako by si školní tabuli přinesli domů. I když
nám občas vlastní výuku zpestří prosebný výkřik: „Paní učitelko, řeknite něco bráchovi, ať
mě nevyrušuje...“, velkým pozitivem je, že čas pro on-line výuku opravdu věnujeme výuce,
dalším aktivitám se také věnujeme denně, ale již mimo tento
časový rámec. K takovým aktivitám patří např. oslava masopustu, kdy děti předvedly karnevalové masky, příprava překvapení k MDŽ, či zpracování
komiksu „Můj den distanční
výuky“, který vypovídá o tom,
že si děti na tento režim zvykly,
zvládají ho a denně jim zbývá
prostor pro relaxaci, koníčky
a pobyt venku (za což jsem velmi ráda).
1-3 / 2021
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Děti se rády připojí před výukou nebo zůstávají připojeny i po výuce a v takových chvílích už distanční výuku hodnotím jako jednoznačně veselou. Těší se na to, až ostatním poví,
co je u nich nového, co se jim přihodilo, čím se pochlubí. A z takových milých chvilek bych
na prvním místě uvedla on-line seznámení s týdenním bratříčkem spolužačky (uznejte, to
by prezenčně nešlo). Díky tomu, že máme ve třídě plno chovatelů domácích mazlíčků, už je
všechny osobně známe a s některými jsme slavili i jejich narozeniny. Víme, komu se doma
do rána narodilo třeba 30 rybiček (mimochodem už jsou i v nabídce k odběru na třídní
burze), že taky jedna rybka, která nepřežila, měla na výběr kremaci v kotli, či spláchnutí do
WC. Víme, komu vypadl zub, který tatínek měl narozeniny, který ulovil divočáka, kdo má
nového králíčka, kdo dostal nové kolo k narozeninám a také třeba kdo má nové vybavení
pokojíčku (samozřejmě s vizuálním doprovodem). Velkou radost mi udělala vlastní iniciativa dětí, které se spontánně rozhodly pro pořádání pátečních koncertů na závěr týdne. Občas
se k těmto našim aktivitám přidají i rodiče a povídáme si společně. Velmi mě potěšila pochvala a poděkování za některé zadané úkoly, kterými se bavila celá rodina. Závěrem bych
chtěla za tyto příjemné chvíle a projevenou vzájemnou důvěru a pochopení všem poděkovat
a věřím, že to společně zvládneme, i když jsme distančně, jsme si totiž blízko.
Mgr. Andrea Musilová

Třída 5. A
V distanční výuce už v letošním školním roce pracujeme 15 týdnů. Stále se zdokonalujeme, nejprve jsme fungovali přes e-maily rodičů (ve 4. ročníku) a nyní jsme téměř úplně
samostatní a pracujeme v aplikaci Teams. Ale i tak potřebujeme občas od rodičů poradit
a zkontrolovat, zda máme práci splněnou a odevzdanou nebo zda jsme nezaspali na ranní
hodinu.
Scházíme se každé ráno v osm hodin na společné on-line schůzce. Vysvětlíme si, na čem
a jak budeme pracovat. Pak nás čeká další on-line hodina, při níž jsme rozděleni do dvou
skupin, aby každý měl příležitost se vyjádřit. Kontrolujeme si práci nebo si vysvětlujeme novou látku. K tomu používáme často sdílenou obrazovku, takže vidíme jako na tabuli, co paní
učitelka píše, a slyšíme, co k tomu říká. Míváme také on-line hodiny angličtiny.
Rádi sledujeme krátká videa – Dějiny udatného českého národa nebo videa na ČTedu. Pomáhají nám také výukové programy Matýskova matematika, UMIMETO TO a další. Často si také ukazujeme zajímavé věci z domova a povídáme si, co jsme dělali, na co se
těšíme nebo co dělají naši mazlíčci. Občas se v chatu objeví i zajímavá fotografie z našich
aktivit.
Udělali jsme si malý dotazník, co máme a děláme nejraději. Nejvíce nás baví vlastivěda a přírodověda, luštíme rádi osmisměrky, křížovky a doplňovačky, tvoříme myšlenkové
mapy, posloucháme vyprávění a doplňujeme pracovní listy. Kluci mají rádi i zajímavé matematické úkoly a rébusy.
Páťáci už toho musí zvládnout docela dost, a proto se všichni těšíme do školy, dokonce
i ti, kteří ještě nedávno říkali, že doma je to lepší.
Mgr. Alena Orlická
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Třída 5. B
Při on-line výuce jsme rozděleni na dvě skupiny. Pracujeme podle připraveného
týdenního plánu, kde je učivo rozepsáno na jednotlivé dny v týdnu. Je rozděleno na
samostatnou práci, práci společnou a procvičování. Úkoly odevzdávají žáci pomocí Teams a jsou hodnoceny.
Při ranní schůzce se ve skupinách seznámíme s učivem, projdeme úkoly, které budeme vypracovávat, procvičíme učivo nebo vysvětlíme učivo nové. Další výukový čas
je samostatná práce pro jednu skupinu a on-line výuka pro druhou. Scházíme se na
druhé schůzce, kde probíráme většinou učivo z předmětu „Člověk a jeho svět“. Páteční druhé schůzky věnujeme společnému procvičování učiva na internetových stránkách „UMIME TO“. Nejvíce žáky baví hry Týmovka nebo Závody, kde spolu mohou
soutěžit ve znalostech a sbírají krystaly a štíty. Žáci vypracovávají pracovní listy zaměřené na probírané učivo a pracují v pracovních sešitech.
Učivo si děti mohou zopakovat zhlédnutím výukových
videí, která jsou uložena na
stránkách třídy, např. Podnebné pásy, Dějiny udatného českého národa, T. G. Masaryk,
Národní divadlo, Postupy výpočtů v matematice. Žáci také
plní úkoly pro koumáky, zaměřené na matematiku, úkoly pro spisovatele, ve kterých
tvoří příběhy na různá témata. Do úkolů pro zábavu posílají fotky svých mazlíčků,
fotky při sportu, otužování
nebo fotky z vycházek. Obrázky jsou velmi zajímavé. Učivo
sdílíme na obrazovce počítače nebo vysvětlujeme postup
pomocí „streamování“ obrazu
z tabletu na obrazovku počítače, které funguje jako názorná
tabule ve třídě.
Často se potýkáme s potížemi připojení, které nemají všichni žáci v dostatečné
kvalitě, a spojení se přerušuje
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nebo trvá delší dobu, než signál dorazí. Rodiče museli některé děti také dovybavit vhodným zařízením. Žáci jsou při výuce převážně sami doma, někteří zase se svými sourozenci a občas také s rodiči.
On-line výuka je náročná, ale žáci 5. B se snaží úkoly plnit v termínu a pečlivě. Děti jsou při své práci již samostatné a svědomité. Za toto úsilí patří všem žákům i rodičům velká pochvala.
Mgr. Alena Stejskalová

Distanční výuka českého jazyka
Při výuce českého jazyka na 2. stupni se s žáky scházíme pravidelně v on-line hodinách. Probíráme nové učivo, procvičujeme je, kontrolujeme společně některé úkoly. Připravujeme pro žáky prezentace, pracovní listy, testy. Žáci si učivo také procvičují na nejrůznějších webových stránkách. Věnujeme se přípravě žáků na přijímací zkoušky. Využíváme nově zakoupené učebnice českého jazyka. Učivo se nám daří probírat v souladu
s časovým plánem. Bohužel v on-line hodinách nestihneme udělat takové množství
práce jako ve škole. Covid nám vzal spoustu možností jak zatraktivnit výuku (motivační
hry, návštěva divadla, přednes, …), ale zejména nám chybí osobní kontakt. Většina žáků
si na on-line výuku zvykla, plní zadané úkoly a připravují se na výuku. Musíme si však
poradit i se žáky, kterým se pracovat nechce. Občas dostaneme texty opsané z internetu,
práce přeposlané od spolužáků. Stává se, že jim při hodině nefunguje mikrofon, vypadne wifi při testu nebo se zapomenou připojit do hodiny včas.
I přesto zažíváme mnoho pěkných, někdy i úsměvných chvilek, když se nám žáci
omlouvají, proč neodpovídali (někdo zvonil, musel jsem ukrojit bráchovi bábovku, babička mě zdržuje, ulítl mně papoušek, mamka mně uklidila pokoj, nemám učebnici).
Vždycky si najdeme chvilku, abychom si sdělili, co se komu pěkného přihodilo.
Nezapomínáme na nejrůznější soutěže, pochlubit se můžeme 1. místem Sáry Chmelové v Okresním kole olympiády z českého jazyka. Všechny nás potěšilo, že i za současné nepříznivé situace vyhlásila Městská knihovna Kunštát ve spolupráci se ZŠ Kunštát
jedenáctý ročník literární soutěže O cenu Ludvíka Kundery. Stalo se tak na popud jedné
ze soutěžících, která organizátorkám napsala, že přece nemohou letošní ročník vynechat, že ani těžká doba nesmí žáky a studenty odradit od tvorby. Opět se zapojily školy
z celé republiky: z Kroměříže, Prahy, Jirkova, Hustopečí u Brna atd. až po školy z našeho
okresu. Téma letošního ročníku znělo: Tak už prosím přestaňte! Jako v minulých ročnících, i letos byly naše žákyně úspěšné. V kategorii 11 až 13 let se umístila na prvním
místě Markéta Koutná ze třídy 7. A. V kategorii 14 a 15 let se o třetí místo podělily Sára
Chmelová z 9. B a Karolína Zárubová z 9. A. Čestným uznáním byla oceněna práce Nikoly Fojtové z 9. A. Vítězné práce lze najít na www stránkách ZŠ a MŠ Kunštát.
Snažíme se dělat maximum, abychom toto nelehké období co nejlépe zvládli. Bez
poctivé práce dětí a pomoci jejich rodičů by se nám to nedařilo.
Doufejme, že se co nejdříve do školy vrátíme.
Mgr. Lea Máslová,
za vzdělávací tým učitelů českého jazyka
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Distanční výuka cizích jazyků
Distanční výuka cizích jazyků probíhá s přestávkami již od minulého března. Ceníme si vzájemné spolupráce v rámci vzdělávacího týmu cizích jazyků, spolupráce s rodiči
a také moc děkuji třídním učitelkám 1. stupně za vstřícnost a úžasnou spolupráci. Děkujeme žákům za snahu a plnění úkolů v této náročné době. Někteří vyučující absolvují online webináře zaměřené na nové metody v on-line výuce CJ. Za důležité v této
době považují vyučující individuální přístup k jednotlivým žákům, ale také potřebu
promlouvat se žáky o momentální situaci a o každodenním životě každého z nás.
Výuka AJ a NJ probíhá pravidelně formou on-line hodin, vypracováváním úkolů
v Zadání Teams, testů či kvízů ve Forms atd. Učitelé jsou se žáky v neustálém kontaktu
a radí žákům v případě problémů či nejasností, poskytují individuální konzultaci žákům či rodičům. V on-line hodinách vyučující probírají látku, procvičují se žáky učivo
a konverzace probíhá formou rozhovorů.
Vedle výkladu látky a procvičování v pracovních či školních sešitech jsou v AJ i NJ
využívány také jiné metody výuky, jež jsou zaměřeny na procvičení a prohloubení učiva
CJ: prezentace, poslechy (některé s následným doplňováním informací do textu), reálie
v anglicky a německy mluvících zemích a sdílení informací či kulturních poznatků se
žáky, práce s texty a jiné úkoly z časopisů, projekty na dané téma (např. Rozvrh hodin,
Dům, Moje škola,…), na 1. stupni zařazují vyučující také aktivizační pohybově - jazykové metody, děti si ze zasílaných materiálů tvoří doma pexesa a domina, a mohou si tak
procvičovat anglická slovíčka či věty zábavnou formou.
Inspiraci čerpají vyučující mimo jiné také z následujících internetových zdrojů:
www.umimeto, www.Wordwall, Youtube, www.British Council, www.Google obrázky, www.moneyenglish, www.helpforenglish a další…
Děkuji všem kolegyním z našeho vzdělávacího týmu za sdílení zkušeností, metod
a forem výuky.
Bc. Radana Bresserová,
za vzdělávací tým učitelů cizích jazyků

Distanční výuka matematiky
Více než rok se snažíme učit matematiku on-line. Nejdříve jsme zadávali jen opakování, ale bylo nutné v učivu pokračovat. To bez pořádného vysvětlení žáci sami nezvládají. Výuka je náročná v tom, že veškeré učivo na sebe navazuje a není možné něco
vynechat nebo přeskočit. Co žáci nezvládnou v jednom ročníku, se jim vrátí v dalších
letech.
Daná situace je náročná jak pro žáky, tak pro rodiče i učitele. Některé věci se nám
daří lépe, jiné hůře. Žáci se naučili pracovat a odevzdávat úkoly v Teams, zvykli si na
pravidelné on-line hodiny, na zadávání úkolů, samostatnou práci bez okamžité pomoci
vyučujících, někteří zvládají vytvářet vlastní videonávody. Bohužel je velmi obtížné učit
geometrii online, zkoušíme různé aplikace AktivInspire, Classkick.
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Někteří žáci pracují skvěle, reagují v hodinách, mají tah na branku a snad i umí. Na
druhou stranu se nám vrací úkoly, u kterých nevíme, kdo je vypracoval. Mohou to být
práce šikovných spolužáků či rodičů. Bohužel taková práce dětem nic nedá, nic si z toho
nezapamatují a vše se ukáže při návratu do školy. Nemáme žádnou objektivní zpětnou
vazbu, proto i psaní testů a známkování nemá příliš cenu.
Také se nám stává, že i dobří žáci ztrácí motivaci, čím dál častěji hlásí technické
problémy, nefunkční mikrofony. Může za tím být třeba nezájem o výuku, hraní her, chat
s kamarády nebo i spánek.
Přesto se snažíme žáky připravit na přijímací zkoušky, naučit veškeré požadované
učivo. Tady je opravdu nutná sebekázeň žáků, případně i dohled rodičů. V následující
prezenční výuce bude velmi náročné alespoň trošku srovnat obrovské rozdíly mezi dětmi.
Mgr. Lýdie Štěpánková,
za vzdělávací tým učitelů matematiky

Cesta kolem světa za 80 dní
Naše škola se rozhodla splnit nelehkou sportovní výzvu, a to obejít zeměkouli za
osmdesát dní. Willy Fog na své cestě používal vlak, různá vznášedla a další vymoženosti, my se to však pokusíme zvládnout po svých. V dnešní nelehké době, kdy protiepidemická opatření sportu příliš nepřejí, se učitelé tělesné výchovy rozhodli alespoň touhle
formou rozhýbat školu. Žáci si zapisují zdolané kilometry, které se sčítají dohromady.
Záleží na každém, jak to pojme, jestli poběží, nebo půjde.
Naše cesta vede po rovníku. Startovali jsme z nultého poledníku v Atlantském oceánu, přešli jsme Afriku, oblast Indického oceánu a teď se nacházíme v Indonésii. Nyní
máme za sebou čtyři týdny od startu a z celkových 40 075 kilometrů jsme již ušli téměř 15 000 km. Největší podíl na tom mají třídy 6.B, 7.B a 9.B, které ušly nejvíce. Ale
i z řad učitelů se našlo pár vášnivých chodců. Ještě před sebou máme dlouhou cestu.
Tak nám držte palce, aby výprava došla do zdárného cíle a ve zdárném čase.
Mgr. Jiří Hajdamach
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Lysické Jablíčko, z. s.

Za poslední rok nám mnohá vládní opatření nedovolila scházet se a pořádat větší akce.
Takže jsme ve fázi zařizování a plánování. Protože prostory a vybavení Jablíčka nám již
slouží více než 10 let, některé věci již potřebují obměnu. Také plánujeme aktivity na letní
měsíce, kdy doufáme, že situace bude příznivější.
V květnu bychom chtěli uspořádat zájezd pro rodiny s dětmi do ZOO.
Na 20. června přesuneme tradiční dětský karneval. Tentokrát ovšem pod širým nebem.
Přes léto proběhnou příměstské tábory. Koncem léta sportovní odpoledne s cyklozávody.
Jakmile se budeme moci scházet i v menších skupinkách, navážeme na pravidelné
páteční herničky pro rodiče s dětmi a středeční tvoření pro každého. O všech akcích se
dozvíte na našem Facebooku, webových stránkách a nástěnce u kostela.
Přejeme všem, aby i v těchto nelehkých časech našli příležitost k radosti. Budeme rádi,
když se nám podaří přispět ke zlepšení nálady.
Za radu spolku Mgr. Lucie Růžičková

Příměstské tábory Lysického Jablíčka z projektu „Hurá
na prázdniny“
Lysické Jablíčko i v roce 2021 připravuje na celé letní prázdniny příměstské tábory. Díky dotacím z ESF je
cena za tábory výrazně nižší. Projekt č. CZ.03.2.65/0.0/0.0
/16_047/0014060 s názvem „Hurá na prázdniny“ bude realizován v letech 2021 – 2022. Rodiče si pro své děti mohou vybrat z následující nabídky. Přihlašování bude pouze prostřednictvím online formuláře https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAIpQLSdugLoq3UQYv-k04ZgfrIB44rh-Ahsz1NQNkxAQ5V9LJlGpbg/viewform naskenováním QR
kódu se Vám přihláška otevře. Odkaz na přihlášku najdete
také na stránkách Lysického Jablíčka www.mcjablicko.xf.cz. Tábory jsou určené pro děti zaměstnaných rodičů z 1. stupně základní školy.
1. 1. – 2. 7. – Inline tábor – příměstský tábor na kolečkových bruslích. Tábor je vhodný
pro začátečníky i pokročilé. Výuku in-line bruslení zaměřujeme na bezpečnou jízdu.
Kromě in-line bruslení se děti mohou těšit také na zábavný program mimo brusle.
Vedoucí Pavla Sedláčková. Cena 280,- Kč.
2. 7. – 9. 7. – Mini tábor – třídenní příměstský tábor plný her. Tábor je vhodný pro děti,
které si rády hrají s ostatními kamarády. Těšit se mohou na oblíbené hry, tvoření a soutěže. Vedoucí Pavla Baláčová a Markéta Gretzová. Cena 420,- Kč.
3. 12. – 16. 7. – Tvoříme s indiány – tvořivý tábor. Tábor je vhodný pro děti, které rády
tvoří, malují a baví je indiáni. Těšit se mohou na tvoření z korálků, výrobu lapače snů,
indiánské soutěže, jednodenní výlet a velké indiánské překvapení. Vedoucí Soňa Lórová. Cena 700,- Kč.
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4. 19. – 23. 7. – Všechny barvy léta - týden plný pestrých společných aktivit uvnitř i venku. Hry, výtvarné tvoření, pohybové aktivity a mnoho dalšího. Vedoucí Pavla Baláčová
a Markéta Gretzová. Cena 700,- Kč.
5. 26. – 30. 7. – Poklad zapomnětlivého krále – tábor zaměřený na hry s využitím moderní techniky. Čekají nás šifrovací hry, únikovka, výlet a pokud počasí dovolí i koupání. Vedoucí Markéta a Veronika Horákovy. Cena 700,- Kč.
6. 2. – 6. 8. – Návrat do minulosti – tábor s výletem. Celotáborová hra na téma cestování do minulosti. Děti se mohou těšit na výlety, hry a tvoření. Vedoucí Michaela
Waclavkova a Dana Fritzová. Cena 800,- Kč
7. 9. – 13. 8. – Sportovní tábor – tábor plný pohybu, soutěží a sportovních her. Děti se
mohou těšit na sport ve všech podobách. Čas bude i na tvoření. Vedoucí Břetislav Šulc
a Zdeněk Němec. Cena 800,- Kč.
8. 16. – 20. 8. – Přílesní tábor – Shrek na útěku – tábor s možností přespávání na myslivecké chatě. Čtyři týmy budou denně v hrách a soutěžích bojovat o cenné body do
celotáborové hry. Děti se mohou těšit na pobyt v přírodě a nové kamarády. Vedoucí
Věrka Pavlíčková, Ivana Kotoučková a Markéta Horáková. Cena 1.100,- Kč.
9. 23. – 27. 8. – Maharal - Tajemství talismanu - vydáme se po stopách staré pověsti
a společně budeme pátrat po záhadném pokladu, Golemovi a bájném Kameni mudrců. Vedoucí Ivana Kotoučková. Cena 700,- Kč
Kontaktovat nás můžete na mailu huranaprazdniny2021@gmail.com. Těšíme se na ty
správné prázdniny, kdy se spolu děti setkávají a zažívají plno dobrodružství
Ing. Mgr. Markéta Horáková, koordinátor projektu



Sbírka pod vánočním stromem

Vážení spoluobčané,
spolek Hospodářská a vzdělávací besídka při MO KDU-ČSL v Lysicích pořádal i tentokrát
Sbírku pod vánočním stromem.
Přestože nám aktuální situace neumožnila uskutečnit slavnostní rozsvícení vánočního stromu a během vánočních svátků jsme museli omezit i kontakty mezi sebou, zůstala v nás touha
pomáhat druhým lidem. O tom svědčí i výsledek letošní sbírky. V pokladničce u stromu bylo
vybráno 24.923,- Kč. Další část sbírky tvořily dary od podnikatelů, místních spolků a farnosti ve
výši 52.094,- Kč. Celkový výtěžek letošní sbírky tedy činil 77.017,- Kč.
Sbírka byla určena pro Dětský domov Hodonín u Kunštátu, Betany Boskovice a pro potřeby
Oblastní charity Blansko. Pracovníci Oblastní charity Blansko, Betany Boskovice i Dětského domova v Hodoníně děkují všem dárcům a velmi si této pomoci váží. K poděkování se připojujeme
i my.
Rád bych také poděkoval členům rady městyse Lysic za podporu této akce. Děkuji i Vám,
kteří jste se aktivně podíleli na organizaci sbírky a také na zdobení a odstrojení vánočního stromu.
Ing. Milan Žáček, předseda spolku Hospodářská a vzdělávací besídka
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Lysice se baví a slaví

Červen nebo prázdniny
Hned několik významných výročí si letos připomínáme v Lysicích. Slaví škola (70 let),
koupaliště (60 let) i fotbalový oddíl (90 let). V rámci oslav těchto jubileí připravujeme akci
s názvem Lysice se baví a slaví, kde si tato významná data připomeneme.
Akce jsou naplánovány na 5. a 6. června do areálu letního kina a fotbalového hřiště.
Pokud to aktuální epidemiologická situace neumožní, uskuteční se v náhradních termínech o letních prázdninách. Sledujte pozorně plakátovací plochy, webové stránky a Facebook městyse a další informační média.
Předběžný program:

Sobota 5. 6. 2021
(areál letního kina)
17:00 Talk show Aleše Cibulky Když
princové jsou na draka s Janem Čenským a Ivanou Andrlovou
19:30 Muzikálové hity, bude upřesněno
Moderují: Veronika a Luboš Kaloudovi

Neděle 6. 6. 2021
(areál fotbalového hřiště)
14:00 Wikiho zábavná show (Šmoulové, Mimoni)
15:00 Ukázka projektu Žijeme hrou
16:00 Sigi Team (Horst Siegl, Jakub Kohák, Sagvan Tofi, Ivan Hašek, Vladimír Šmicer,
Ladislav Vízek…) – Výběr hráčů z Lysic a okolí
17:30 Kapela Nell
…a další program: fotobudka, skákací hrad, malování na obličej, soutěže a hry pro děti,
koutek ZOO Brno, autogramiáda známých sportovců
Moderují: Veronika a Luboš Kaloudovi

Červenec/srpen
(areál koupaliště)
Exhibice plážového volejbalu
PŘIPRAVUJEME: Šmátrání v paměti s Josefem Dvořákem (3. 11. 2021),
talk show s jedním z nejpopulárnějších českých herců.
Pavel Šmerda
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Veselé Velikonoce

Lysický zpravodaj. Za obsahovou správnost materiálů zveřejněných v Lysickém zpravodaji ručí autoři. Příspěvky
přijímá Eva Hošková v kanceláři matriky (mobilní tel: 724 189 208,
e-mail: matrika@ mestys.lysice.cz). Příspěvky
zasílané e-mailem musí být zpracovány ve formátu A4 na výšku, text ve WORDU a obrázky ve formátu jpg. Obrázky
se posílají samostatnou přílohou, nikoli jako součást textu. Za změny programů kulturních a společenských akcí
odpovídají pořadatelé. Za tiskové chyby neručíme. Anonymy nezveřejňujeme! Číslo 1,2,3/2021 vychází v Lysicích
v březnu 2021. Vydává Městys Lysice, Horní náměstí 157, pod registrační značkou MK ČR E 11460. Odpovídá: Mgr.
Pavel Dvořáček, starosta. Tisk, sazba a grafická úprava Tiskárna Brázda – www.tiskarnabrazda.cz.
Cena: zdarma

