

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
doba prázdnin a dovolených skončila a všichni se navracíme ke svým každodenním
povinnostem. Věřím, že jste si o dovolené odpočinuli a nabrali sil.
V létě pokračovaly v obci práce započaté v jarních měsících. V prvé řadě to byla rekonstrukce Horního náměstí, která odstartovala v květnu. Zhotovitelem zde byla firma PORR
a. s., která tuto veřejnou zakázku vyhrála s nabídkovou cenou 2.498.293,- Kč vč. DPH. Při
realizaci stavby se průběžně objevovaly nepředvídatelné komplikace, které bylo nutno řešit.
Nejhorší byla asi ta, že se v podloží silnice stále objevovala voda. Po podrobnějším průzkumu se zjistilo, že se jedná o starý přepad ze studny. Potrubí bylo nutné vyměnit, zaústit do
kanalizace a část zvodněného podloží vyměnit. Odstranění těchto komplikací vedlo ke zvýšení celkových nákladů na stavbu o vícepráce v celkové hodnotě 503.496,- Kč bez DPH. Po
odečtení ceny méněprací ve výši 72.583,- Kč se tak celkový účet za rekonstrukci Horního
náměstí vyšplhal na 3.019.698,- Kč, vč. DPH. Vzhledem k tomu, že se původní odhady ceny
za opravu náměstí pohybovaly nad 5 miliony korun, a to bez víceprací, považuji tuto částku
za více než přijatelnou. Výběrové řízení na zhotovitele tak ušetřilo obci zhruba 2 miliony
korun. Věřím, že nová podoba Horního náměstí se Vám líbí stejně jako mně. V září by se
pak ještě měla na své místo vrátit i restaurovaná socha sv. Jana Nepomuckého.

Horní náměstí před rekonstrukcí
7-9/2016

A po rekonstrukci
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A po rekonstrukci

V srpnu začaly práce na
vybudování chodníku z ulice
Štěchovské na dolní Badalky.
Zhotovitelem stavby je zde firma TEKOSTAV, spol. s r. o.,
která stavbu provede za cenu
313.605,- Kč vč. DPH. Nový
chodník výrazně zvýší bezpečnost chodců, neboť jim umožní
vyhnout se nebezpečnému zúžení mezi domy Chloupkových
a Tejkalových tím, že přejdou
Stavba chodníku ze Štěchovské ul. na Badalky
na dolní Badalky.
V září bude také zahájena oprava části komunikace
v Zákostelí, která je v téměř
havarijním stavu. Dle mého
mínění jde snad v současnosti o nejhorší silnici v Lysicích
a rekonstrukci tak nutně potřebovala. Předmětem oprav je
silnice kolem kluziště až k letnímu kinu. Rekonstrukce si
vyžádá 529.490,- Kč vč. DPH
Povrch silnice v Zákostelí (vlevo)
z obecního rozpočtu a provepotřebuje nutně opravu
de ji vítěz výběrového řízení,
brněnská firma H. K. U., spol.
s r. o. Tato firma již vybudovala lysickou část cyklostezky z Drnovic a s její prací panovala
po všech stránkách spokojenost. Při této příležitosti by měla být navíc opravena i cesta ke
„školní bytovce“, která je rovněž v téměř nesjízdném stavu.
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Ulice v Zákostelí

Té se dočká i cesta ke kinu
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Jistě jste si povšimli opravovaných chodníků u nákupního
střediska. Hlavní přístupová cesta, která se nachází na pozemku
ve vlastnictví městyse, byla ve
velmi špatném stavu a hrozilo
nebezpečí úrazu zejména starších občanů. Proto se městys
rozhodl pro rekonstrukci. Práce byly prováděny zaměstnanci
městyse a náklady tak byly minimální. Část přístupové plochy,
která je ve vlastnictví SD JEDNOTA, je v poměrně dobrém
stavu a její oprava nebyla ze strany vlastníka odsouhlasena.
Další nevyhovující chodník
se nachází v parku na náměstí
Osvobození podél lipové aleje.
Kořeny stromů asfaltový chodník tak zvlnily, že chůzi po něm
nelze považovat za bezpečnou.
Vedení městyse se dlouho zamýšlelo nad tím, jak situaci řešit. Oprava stávajícího chodníku
nepřichází v úvahu, neboť zásah
do kořenového systému by stromy nenávratně poškodil a v budoucnu by mohly být ohrožením
bezpečnosti chodců. Pohledem
od radnice je nový chodník
navržen z místní komunikace
mírně šikmo vlevo od uvedeného chodníku a vyústí u Mariánského sloupu. Dál již bude
cesta pokračovat vybudovanými
parkovými chodníky. Původní
asfaltový chodník bude odstraněn a plocha zatravněna. Toto
řešení se jeví jako jednoduché
a funkční. Při budování nového
chodníku bude rovněž rozšířeno
parkoviště na silnici k Lidovému
4
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Zvlněný chodník v parku bude zrušen a nahrazen novým vedoucím šikmo vlevo podél stávajícího směrem k Mariánskému sloupu
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domu, kde nyní stojí auta podélně. Vznikne zde 8 nových šikmých parkovacích míst. Byl
bych rád, pokud by k realizaci tohoto záměru došlo ještě letos, nejpozději na jaře příštího
roku.

Zde by mělo vzniknout 8 nových šikmých parkovacích stání
V minulém vydání zpravodaje jsem Vás informoval o tom, že městys podal žádost
o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na akci „Vodovod Lysice – optimalizace tlakového pásma ATS Štěchovská“. Kvůli vysokému počtu žadatelů jsme s žádostí o dotaci neuspěli, a proto budeme muset rekonstrukci přečerpávací stanice na Štěchovské ulici prozatím
odložit.
Závěrem bych Vás chtěl informovat o připravované rekonstrukci budovy radnice. Lysická radnice si už generální opravu nepochybně zaslouží, neboť se na ni dlouhá léta pozapomínalo. Vždy se našla jiná, důležitější priorita, která dostala před radnicí přednost. A tak
se stalo, že téměř všechny obecní úřady v okolních obcích jsou již opraveny, jen lysická
radnice stále připomíná časy před více než třiceti lety. Uspořádání kanceláří ani ostatních
prostor již nevyhovuje dnešním standardům, a proto bylo již v minulosti zadáno vypracování studie a následně byl vypracován projekt úprav radnice. Jedná se o rekonstrukci
poměrně zásadní. Je navrženo odizolování přízemí budovy z důvodu zamezení vzlínání
vlhkosti, výměna nevyhovujících oken, stavební úpravy všech místností v obou podlažích
a s tím související kompletní nová elektroinstalace, úprava vytápění, nové omítky, podlahy
atd. Přesto, že na opravy radnic nejsou žádné dotační tituly, požádáme o dotaci alespoň
Jihomoravský kraj. Městys má ve svém rozpočtu pro letošní rok na tento účel vyčleněny
4.250.000,- Kč. Během podzimu se uskuteční výběrové řízení na dodavatele stavby tak, aby
hlavní část rekonstrukce mohla proběhnout v zimních měsících, kdy jsou ceny stavebních
prací příznivější. Doufám, že stejně jako u Horního náměstí bude výsledná cena nižší než
odhadovaná.
Přeji Vám, vážení spoluobčané, příjemné podzimní dny.
Mgr. Pavel Dvořáček, starosta
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Oprava polní cesty na Pernou



Výpisy z jednání rady městyse

Jak si již nepochybně mnozí z Vás povšimli, probíhá v současnosti oprava polní cesty
z Lysic na Pernou. Tuto opravu nebo přesněji výstavbu, neboť jejím výsledkem bude zbrusu nová asfaltová cesta o šířce 4 metry, neprovádí městys Lysice, nýbrž Státní pozemkový
úřad, pobočka Blansko. Stavba má dvě části. První část, od areálu ZEASu po dálniční most
tzv. „Hitlerovy dálnice“ staví firma COLAS CZ, a. s., druhou, od mostu až na Pernou firma
PORR a. s., která v Lysicích prováděla rekonstrukci Horního náměstí. Celá akce přijde Státní pozemkový úřad téměř na 10 milionů korun. Po dokončení bude stavba polní cesty převedena do majetku městyse Lysic. Stavba se nedotkne úseku přímo pod dálničním mostem
a cca 20 – 30 m od něj na obě strany, neboť tato část pozemků je majetkem Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových a ten odmítl stavbu na svých pozemcích povolit
přesto, že ji původně odsouhlasil. Pochybení tedy není na straně Státního pozemkového
úřadu ani městyse Lysic.
Mgr. Pavel Dvořáček, starosta

Rada č. 76 – 29. 6. 2016
-

-

projednala opravu uložení vodovodního potrubí a kanalizačního vedení na křižovatce ulic Oulehla a Pod Hvozdcem a zadala práce,
schválila podpis dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na stavbu: „Lysice, Horní náměstí – Rekonstrukce zpevněných ploch“ dle předloženého návrhu,
schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou
E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice pro stavbu „Lysice, ul. Štěchovská, s.ú. NN
Fadrný“ dle předloženého návrhu smlouvy. Služebnost se zřizuje za jednorázovou
úplatu ve výši 2 000,- Kč bez DPH. RML pověřila starostu podpisem smlouvy,
schválila vyřazení majetku městyse (nefunkční tiskárna k PC, nefunkční mobilní telefon, nefunkční kopírka),
jmenovala komisi na otevírání obálek a vyhodnocení nabídek na výběrové řízení na
akci: „Oprava místní komunikace – Lysice – Zákostelí“ ve složení:
předseda: Mgr. Pavel Dvořáček, členové: Ing. Zuzana Polická, Mgr. Radek Kratochvil, p. Zdeněk Fojt, p. Jaroslav Čechman, náhradník: p. Jindřich Šrámek.

Rada č. 77 – 13. 7. 2016
- schválila vyhrazení parkovacích míst u MŠ dne 2. 9. 2016 v čase od 15 do 24 hodin za
poplatek 2000 Kč dle žádosti firmy SYNTHON s.r.o., Blansko,
- schválila zprávu hodnotící komise na akci: „Oprava místní komunikace – Lysice – Zákostelí“ dle předloženého materiálu. Vyřadila ze soutěže firmu Karel Porč, s.r.o. z důvodu nesplnění zadávacích podmínek soutěže. Schválila uzavření smlouvy s vítězem
soutěže, firmou H.K.U., spol. s r.o. Brno.
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Rada č. 78 – 27. 7. 2016
-

-

-

schválila žádost o pronájem pozemku p.č. 3228/1 od paní Ivany Hřebíčkové, Lysice dle
předloženého návrhu smlouvy. Předmětem smlouvy je pronájem části pozemku parc.
č. 3228/1 o výměře 170 m2 v obci a k.ú. Lysice za účelem zřízení zahrádky pro pěstování
zemědělských plodin pro vlastní potřebu. Nájemné stanovila ve výši 500 Kč/rok,
schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou
E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice pro stavbu „Lysice, Doubek, kab. NN Kunc“
dle předloženého návrhu smlouvy. Služebnost byla zřízena za jednorázovou úplatu
ve výši 2.000,- Kč bez DPH,
schválila nové podmínky zpoplatňování hlášení místním rozhlasem. Jsou zveřejněny
na webových stránkách obce v rubrice „Dokumenty z úřadu městyse“,
schválila smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse dle předložených návrhů
lysických spolků na jejich činnost,
vzala na vědomí žádost pí Vachové o byt městyse,
schválila podpis dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na stavbu: „Lysice, Horní náměstí – Rekonstrukce zpevněných ploch“ dle předloženého návrhu.

Rada č. 79 – 3. 8. 2016
-

-

-

v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) schválila podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení pro školní klub, jehož činnost vykonává příspěvková
organizace Základní škola Edvarda Beneše Lysice, která se týká: zápisu nejvyššího
povoleného počtu žáků ve školním klubu na 360 s účinností od 1. 9. 2016 uložila
starostovi obce podat výše uvedenou žádost Krajskému úřadu Jihomoravského kraje,
odbor školství,
schválila ukončení nájemního vztahu na areál fotbalového hřiště v Lysicích tvořený p. č. 6356 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 13648 m2,
p. č. 6355 - zahrada o výměře 61 m2 a částí budovy č.p. 549 na pozemku p. č. st. 529
sportovní šatny založeného smlouvou o nájmu pozemku a stavby s TJ Sokol Lysice ze
dne 30. dubna 1995 a pověřila starostu podpisem dohody o ukončení nájmu,
vyslovila záměr pronájmu areálu fotbalového hřiště na Oulehle - vyvěšeno na úřední
desce,
schválila převod nájmu obecního bytu v ulici Štěchovská z pí Boženy Závadské na
Dagmar Závadskou,
schválila žádost p. Krajíčka o vytvoření dvou parkovacích míst na pozemku městyse
vlastními náklady,
schválila výpověď smlouvy s firmou Pubsy Brno s.r.o. – p. Kučera na nájem restaurace u koupaliště od 1. 10. 2016,
nepovolila firmě Pubsy Brno s.r.o. akci na koupališti dne 12. 8. 2016 vzhledem k nepřiměřenému hluku při konání poslední akce.

Rada č. 80 – 10. 8. 2016
-

projednala koncept starosty pro jednání zastupitelstva městyse,
vyhlásila výběrové řízení na provozovatele restaurace a baru na koupališti.
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Rada č. 81 – 24. 8. 2016
-

-

schválila pronájem části pozemku městyse pí Říhovské, Šumperk dle předloženého
návrhu na ÚD. Jedná se o část pozemku parc. č. 7001 o výměře 26 m2 v Lysicích
užívaného jako součást oplocené zahrady u rekreační chaty E9. Nájemné se stanovuje
ve výši 200,- Kč/rok,
vzala na vědomí žádost pí Hoškové o byt městyse.

Rada č. 82 – 31. 8. 2016
-

projednala vypsání výběrového řízení na rekonstrukci radnice,
vzala na vědomí žádost pí Kotlanové o přidělení bytu městyse,
vzala na vědomí žádost o dobudování chodníku v horní části ulice Žerůtská a předala
k posouzení stavební komisi,
schválila hudební produkci na koupališti dne 17. 9. od 18 hodin po akci „Lysický
kabrňák“,
schválila smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání na
veřejnou zakázku „Svoz odpadu“ dle předloženého materiálu.

Rada č. 83 – 7. 9. 2016
-

-

-

uložila starostovi svolat mimořádné zastupitelstvo na 19. 9. 2016,
schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou
E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice pro stavbu „Lysice, Průmyslová, kab. NN
Kotlán“ dle předloženého návrhu smlouvy. Služebnost se zřizuje za jednorázovou
úplatu ve výši 1 000,- Kč bez DPH,
schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou
E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice pro stavbu „Lysice, ul. Boskovická č.p. 81,
DP Henzl“ dle předloženého návrhu smlouvy. Služebnost se zřizuje za jednorázovou
úplatu ve výši 500,- Kč bez DPH,
vzala na vědomí žádost pí Kratochvílové o byt městyse,
schválila nabídku Ing. Bočka na technickou pomoc včetně výkonu TDI na stavbě:
„Stavební úpravy v objektu radnice Lysice“.



Výpisy z jednání zastupitelstva

Zastupitelstvo č. 15 – 29. 8. 2016
-

zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o připravenosti Základní školy E. Beneše Lysice na nový školní rok. Ředitel školy Mgr. Zdeněk Burýšek informoval zastupitelstvo
o počtu žáků v ZŠ (300 dojíždějících z 38 okolních obcí, 170 lysických), začleňování
postižených žáků do běžných tříd - inkluze, počtu žáků chodících do kroužků ve škole (255 dětí), testování 6. tříd. K zápisu do první třídy se dostavilo 45 dětí, 7 dostalo
odklad – do 1. tříd nastoupilo 39 žáků. Informoval o rekonstrukci (rozšíření) dvou
tříd ve škole, chování dětí ve škole i mimo školu. Konstatoval, že základní škola je
připravena na nový školní rok,
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-

-

-

-

vzalo na vědomí zprávu o připravenosti Mateřské školy Lysice na nový školní dle
předloženého materiálu,
vzalo na vědomí zprávu starosty o činnosti rady a dění v městysi dle předloženého
materiálu,
schválilo zprávu o hospodaření městyse za 1-7/2016 dle předloženého materiálu,
schválilo rozpočtové opatření č. 6/2016 dle předloženého materiálu,
vzalo na vědomí zprávu o stavu požární ochrany dle předloženého materiálu,
vzalo na vědomí vyhodnocení kalkulace ceny vodného a stočného v Lysicích k 30.
6. 2016 dle předloženého materiálu. V letošním roce neproběhlo tolik oprav, jako
v minulých letech. Zisk je vyšší, probíhají pouze udržovací práce,
starosta informoval zastupitelstvo o jednání se starostou Drnovic a Voděrad o vzniku „Dobrovolného svazku obcí ČOV Perná“. Starostové obcí se zatím nevyjádřili,
zda mají zájem do společného svazku jít. Drnovice mají nově zpracované vyčíslení
dopadů realizace nové společné ČOV do cen pro stočné a na základě této analýzy
se budou rozhodovat. Tato analýza z hlediska Drnovic nehovoří příliš pro společný projekt. Se vznikem svazku narostou i ekonomické náklady – daně, účetnictví. Rada městyse Lysic zvažuje, jestli nebude lepší vybudovat ČOV samostatně za
Lysice, objevují se obavy z nepředvídatelných komplikací a potíží při společném
projektu, kdy by bylo nutno, aby se všechny obce dohodly na společném řešení.
Je velmi obtížné, aby stanovy svazku byly napsány tak, aby veškerým problémům
v budoucnu zabránily. Ze společného svazku už pak nelze vystoupit.
neschválilo prodej části obecního pozemku p.č. 846/3 o výměře cca 112 m2 dle žádosti Ing. Otruby,
neschválilo prodej části obecního pozemku parc. č. 6136/1, ost. pl., o výměře 20 m2
dle žádosti pí Zezulové,
neschválilo prodej části obecního pozemku p.č. 6136/1 o výměře cca 26,75 m2 dle
žádosti pí Korbičkové,
schválilo provedení úprav náměstí Osvobození dle předloženého návrhu. Chodník
kolem parku zvedají kořeny vysázených lip a je zvlněný. Původní chodník by se zrušil
a zatravnil a nový chodník by vedl šikmo vlevo podél stávajícího, končil by u Mariánského sloupu a dál by se chodilo již vybudovanými chodníky v parku. Vzniklo
by takto i osm nových parkovacích míst před Lidovým domem. Oprava by stála cca
500.000,- Kč,
schválilo provedení rekonstrukce radnice dle předložené projektové dokumentace
a pověřilo starostu a radu zajištěním administrace výběrového řízení na zhotovitele.
Součástí opravy bude i výměna všech oken na radnici, která budou stejná jako na
současném stavebním úřadě, budou menší, rozdělená na menší okénka. V přízemí
radnice dojde k rekonstrukci obřadní místnosti, včetně zázemí, WC a zázemí pro
zaměstnance údržby. V patře budou opraveny všechny kanceláře. Do budoucna je
plánovaný výtah, ten zatím není součástí této rekonstrukce.
Kancelář starosty bude nově v kanceláři dnešní matriky, která se zvětší o prostor
schodiště do garáží hasičů, které bude zrušeno a zazděno. Matrika bude v kanceláři
starosty. Oprava je plánována asi na 5 milionů Kč.

7-9/2016
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Zpráva ze Základní školy
Edvarda Beneše Lysice

Základní údaje:
Základní školu Lysice navštěvovalo ve školním roce 2015/16 celkem 461 žáků ve
23 třídách. Na I. stupni 211 žáků v 10 třídách, na II. stupni 229 žáků v 10 třídách. Ve
třech praktických třídách celkem 21 žáků. Místních žáků je 169, přespolních 292 a to ze
38 obcí. Největší počet žáků z okolních obcí je z Drnovin 53 žáků, z Voděrad 31 žáků,
z Bedřichova 18 žáků, z Černovic 17 žáků. Chlapců je 236, dívek 225.
Škola provozuje čtyři oddělení školní družiny, kterou navštěvovalo v pravidelné docházce 120 zapsaných žáků I. Stupně, a školní klub, při kterém pracovalo 25 kroužků,
jež navštěvuje 471 dětí, zapsaných 255. Součástí školy je i školní jídelna, ve které se stravovalo 383 žáků a 70 současných, či bývalých zaměstnanců školy. Celkem tedy vaříme
denně 453 obědů.

Obec a škola:
Zřizovatelem školy je městys Lysice. Spolupráce mezi vedením školy a představiteli
městyse je velmi dobrá. Zastupitelstvo pravidelně jednou ročně v měsíci srpnu projednává výsledky vzdělávání a výchovy. Zprávu podává ředitel školy. Rovněž po materiální
stránce je škola plně zabezpečena. Městys má snahu v rámci možností provádět potřebnou údržbu a modernizaci školní budovy a udržovat ji v dobrém technickém stavu. Je
třeba vědět, že obec se finančně podílí nejen na úhradě energií, ale i na vybavení školy po
materiální stránce. V roce 2015 to bylo více než 1,5 milionu korun, z toho 300 tisíc školní
jídelna (obklady, nábytek, myčka), 816 tisíc rekonstrukce kabinetů, 453 tisíc modernizace vytápění (nové kotle) a 112 tisíc nábytek do tříd. Materiální vybavení školy pomůckami a další technikou je na dobré úrovni. V této oblasti si naše škola výrazně pomáhá díky
projektům EU. V letošním školním roce jsme ukončili dva projekty. Výzva 56, EU Lysice,
s dotací 920 tisíc, a výzva 57, Technické práce s dotací 204 tisíc korun. V letošním roce
byly částečně posíleny i provozní prostředky na nákup pomůcek ze státního rozpočtu.

Inkluze, tedy začleňování dětí s mentálním postižením do normálních tříd
Bez řádné přípravy, bez diskuze, bez zpětné vazby od učitelů a škol se, tedy spíše
pokoutně, připravila inkluze mentálně postižených dětí do běžných tříd. Inkluze dětí
s mentálním postižením je složitá, výchovně nesmírně náročná a ZŠ ani společnost na ni
nejsou připraveny a dlouho nebudou. Tak jako někteří politici a novináři vymývají lidem
mozky, tak se nám někdo snaží namluvit, že „lehké mentální postižení“ je snad něco, co
se lehce zvládne. Lehká mentální retardace je těžké zdravotní postižení, které nedovoluje
dítěti zvládnout základní školu. Takové dítě má IQ 50-69, tedy šestileté dítě je na úrovni
tříletého. Zkusme si to představit. Takové dítě má problém se zobecňováním, s pamětí,
s pozorností, s vnímáním. Když přijde do 1. třídy, začne okamžitě ztrácet na ostatní děti.
Na konci 1. třídy jsou rozdíly markantní a budou se s každou další třídou prohlubovat.
Proto mimo jiné vznikl pro tyto děti speciální program vzdělávání, tzv. příloha ŠVP pro
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děti s mentálním postižením. Podílelo se na něm mnoho odborníků a zrovna tak konečné zpracování ve školách dělali učitelé s dlouholetou praxí, speciální pedagogové.
Program vedl dítě od 1. až do 9., respektive 10. třídy, aby na své úrovni bylo schopno
zvládnout základy vzdělání, a hlavně to byl ucelený, provázaný program. Bohužel paní
ministryně tento program k 1. 9. 2016 zrušila.
Není žádným tajemstvím, že příčinou změn v této oblasti inkluze jsou problémy se
začleňováním romských dětí. Soud ve Štrasburku potrestal Českou republiku za to, že
se snaží otázku vzdělávání romských dětí již řadu let aktivně řešit, na rozdíl od postupu
některých dalších členských států EU. Dvanáct států, které tvořily Evropskou unii v roce
1989, přiznává, že 250 000 až 300 000 dětí nikdy nenavštěvovalo školu. Je nutno konstatovat, že vývoj v dalších letech v těchto zemích neukazuje, že by došlo ke zlepšení, spíše
naopak. V této žalostné situaci nicméně někteří považují za nutné směřovat svou kritiku
na adresu České republiky, která je jednou z mála evropských zemí, kde téměř všechny
děti, včetně romských, navštěvují školy a jsou gramotné. Domnívám se, že systém začleňování dětí s mentálním postižením do praktických tříd, který uplatňujeme u nás ve škole
v Lysicích, patří vůbec k nejlepším na světě.

Zájmová činnost dětí:
Již třináct let provozujeme při škole tzv. „Školní klub“, který se prezentuje formou
pravidelné zájmové činnosti žáků. Žáci měli možnost vybrat si letos z 25 kroužků, ve kterých bylo zapojeno 471 (vloni 405) žáků. Zapsaných žáků bylo 255 (vloni 233), někteří
žáci si vyberou více než jeden kroužek, zapojených je jich tedy 471. Myslím si, že zapojení žáků by mohlo být ještě větší. Kromě pohodlnosti a lenosti hraje roli i dojíždění velké
části žáků a tedy široká spádovost. Je přirozené, že někteří dojíždějící žáci se nechtějí po
vyučování zdržovat ve škole a raději jedou nejbližším spojem domů. Jsem přesvědčen,
že smysluplná zájmová činnost dětí je jedinou efektivní prevencí proti všem negativním
jevům současnosti. Proto také je naše nabídka zájmové činnosti žáků výrazně nadstandardní a troufám si tvrdit, že škola s podobnou nabídkou se v širokém okolí nevyskytuje
(naše nabídka se blíží nabídkám Domů dětí a mládeže v Blansku a Boskovicích). Je pravdou, že zdejší rodiče berou širokou nabídku kroužků již jako samozřejmost, cizí rodiče,
kteří přichází s dětmi k nám do školy odjinud, jsou velmi mile překvapeni a dokáží to
náležitě ocenit.

Přijímací řízení na střední školy:
Netajím se tím, že jsem zastáncem jednotných přijímacích zkoušek, kde by byla
stanovena dolní hranice pro přijetí. Přijímací zkoušky mohou výrazně pomoci i nám
učitelům na základních školách. Zvýší se motivace k učení žáků 9. ročníku. V pubertě
je s některými žáky těžká domluva, ptají se na důvod proč se učit, jaký to má smysl (mimochodem před 20 a více lety jsem podobnou otázku neslýchal). Přijímací zkoušky na
střední školu pro ně jsou srozumitelný důvod. Jsou zároveň ve věku, kdy se velmi intenzivně může rozvíjet jejich logické a abstraktní myšlení. Propást část této doby je pro žáky
velká škoda. Navíc, a to je možná ještě důležitější, u centrálních přijímacích zkoušek
přece nejde jen o to zjistit znalosti a dovednosti žáků z matematiky a českého jazyka,
ony přece dětem pomáhají vybudovat si určité hodnoty. Hodnoty, že každému má být
7-9/2016
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měřeno stejně, že ne vše se dá koupit, že pro dosažení něčeho hodnotného je třeba něco
obětovat, něco navíc odpracovat. Je to jeden z mnoha způsobů jak formovat dětskou
mysl a konfrontovat ji s jinými cíli, než na jaké naráží v partě kamarádů, v dnešních
rodinách, či na internetu a v televizi. Naši žáci si zpravidla vedou u přijímacích zkoušek velmi dobře. Jen pro dokreslení uvedu několik čísel. Všech 39 691 studentů z celé
ČR, kteří psali testy na různých středních školách, mělo průměrné bodové hodnocení
v Čj 48,4, v matematice pak 48,2. Naši žáci (psalo jich 35 z naší školy) měli bodové
hodnocení v Čj 77,5 a v matematice 67,1. Z těchto čísel, ale i z pohovorů se žáky po přijímacích zkouškách se dá usuzovat, že naši žáci si odnášejí ze školy velmi dobré znalosti
a dovednosti a přijímací zkoušky skládají úspěšně a bez problémů.

Zápis do 1. ročníku:
K zápisu do 1. ročníku se dostavilo v letošním roce 45 (52, 65, 48, 51 v minulých
letech) dětí narozených v roce 2009 - 2010. Rodiče 7 dětí (7, 9, 8, 10 v minulých letech)
požádali o odklad školní docházky. Odklad školní docházky povoluje ředitel školy ve
správním řízení, na základě doporučení PPP a dětského lékaře. Předpokládáme, že do
1. ročníku tedy pravděpodobně nastoupí 38 dětí (45, 56, 40, 41 v minulých letech). Zřídíme tedy dvě třídy po 19 žácích. Z uvedených počtů žáků za posledních pět roků je
vidět, že se v naší škole avizovaný populační nárůst nijak výrazně neprojevil. S výjimkou
letošních 3. ročníků jsou počty žáků zcela běžné a odpovídají dlouhodobým statistikám,
počet žáků v ročníku se tedy pohybuje kolem 40 žáků.
Mgr. Zdeněk Burýšek,
ředitel ZŠ Lysice



Zpráva z Mateřské školy Lysice

Mateřská škola Lysice má k 1. září 2016 zcela naplněnou kapacitu. Máme zapsáno
celkem 92 dětí ve věku od tří do šesti let ve čtyřech třídách. Věkové složení dětí v tomto
školním roce je netypické, 47 dětí z celkového počtu je 5-ti - 6-ti letých. Tyto děti půjdou
na jaře k zápisu do základní školy a v červnu 2017 opustí naši MŠ.
S dětmi pracuje 8 učitelek a 2 asistentky pedagoga, pracovní tým zaměstnanců školy
doplňují 2 paní uklízečky, 2 kuchařky, vedoucí stravování a školník.
O prázdninách proběhla v MŠ rekonstrukce suterénu, ve kterém byla opravena bývalá kotelna. Byl odstraněn starý kotel, instalováno nové elektrické vedení, položena dlažba
a upraveny omítky. Místnost bude sloužit jako archív, který v MŠ dosud chyběl a také
bude využita jako sklad. Celá mateřská škola byla o prázdninách důkladně uklizena,
proběhly drobné opravy a do dvou tříd byly zakoupeny nové koberce. Paní učitelky se
postaraly o novou výzdobu tak, aby se dětem i rodičům u nás líbilo.
Mateřská škola pracuje podle vlastního Školního vzdělávacího programu, jehož cílem je všestranný rozvoj každého dítěte s ohledem na jeho osobní fyzické i psychické
dispozice. Snažíme se připravit každé dítě na další etapu života, především na vstup do
základní školy. Pro děti je připravena celá řada aktivit v rámci každodenního programu,
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jehož obsahem jsou hry a činnosti, které přispívají k rozvoji vzájemných vztahů mezi
dětmi, komunikaci, sebeobsluze, k rozvoji schopnosti učení, tvořivosti a k mnoha dalším
potřebným dovednostem. Každé dítě je pečlivě sledováno a jeho osobní pokroky jsou
zaznamenávány do osobních diagnostik, které vedou paní učitelky a rodiče mají možnost
do nich pravidelně nahlížet. Paní učitelky naší MŠ se intenzivně věnují dětem s vadami
řeči, poskytují zdarma pravidelnou logopedickou péči pod vedením Mgr. Zuzany Krejčí
z Býkovic, která logopedii odborně zastřešuje.
Dětem nabízíme také řadu kroužků, které přispívají k jejich rozvoji. Je to např. předplavecký výcvik, lyžařská školka, pískání na flétnu, taneční kroužek a kroužek Předškolák (tzv. edukačně stimulační skupiny). Tyto kroužky jsou placené.
Jsme „otevřená mateřská škola“ – podporujeme spolupráci školy s rodiči, zřizovatelem, občany a okolními institucemi. Každý, kdo k nám přijde s nápadem, prosbou, nebo
se jenom podívat, je vítán. Nově příchozím dětem umožňujeme individuální „zvykací
režim“, nastavený podle potřeb každého dítěte, přítomnost rodičů ve třídách v tomto
období i mimo ně je pro nás vítaná.
Během roku připravujeme několik společných akcí pro děti a rodiče. Přvní akcí
v tomto školním roce bude podzimní přírodovědně zaměřená cesta za zvířátky ve spolupráci s panem Arnoštem Šmétkou. Těšíme se a doufáme, že nám bude přát počasí.
Mgr. Monika Sklářová,
ředitelka MŠ Lysice



Knihovna Lysice informuje
a zve na následující akce

Knihovna městyse Lysic vyhlašuje v novém školním
roce literární soutěž pro děti a mládež, která se uskuteční
v rámci projektu Jižní Morava čte „Mýty a legendy mého
kraje“. Tématem literárních prací je povídka, pohádka,
bajka, esej či básnička na motivy legend a pověstí skutečných či vymyšlených v maximálním rozsahu pěti stran.
Soutěž bude probíhat ve dvou věkových kategoriích: 6-9 let,
10-8 let. Přihlášky do soutěže a další informace obdržíte
u knihovnice. Podrobnosti najdete na webových stánkách
www.lysickaknihovna.cz a na plakátech.
V rámci jubilejního 20. ročníku Týdne knihoven bude vždy v pondělí ve dnech
3. 10, 17. 10. a 31. 10. probíhat v dětském oddělení od 16 hodin akce Čtení s pohádkovou babičkou. Budeme předčítat z nových knih, malovat a tvořit.
Ve výstavní síni si můžete od 18. 10. - 30. 10. 2016 prohlédnout výstavu s názvem:
„Obrazy, keramika, kovářství, litina“. Jedná se o výtvarné práce regionálních autorů.
Miroslava Libichová,
knihovnice
7-9/2016
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Putování se šnekem Krasíkem



Kde končí svět

Do tohoto regionálního projektu se zapojilo 43 dětí 3. tříd lysické základní školy. Na
besedě v knihovně se seznámily s knihou autora Slavomíra Szabó – Dobrodružství šneka
Krasíka. Přečetli jsme si jeden z příběhů této knihy a děti měly za úkol vytvořit výtvarné
práce na toto téma. Do knihovny přinesly velkého šneka z ruliček papíru a z ulit šneků,
který je reprezentoval na regionální výstavě v Kuničkách. Zde se setkali účastníci projektu v sobotu 21. května a strávili tu krásný den plný her a soutěží. Za účast v soutěži byly
děti odměněny drobnými upomínkovými předměty.

Projekt Klubu dětských knihoven SKIP „Kde končí svět“ vstoupil do jubilejního desátého ročníku. V tomto roce jsme si připomněli 700 let od narození Karla IV. Do projektu pod názvem Jak je to s králem se zapojilo více než 70 žáků Základní školy E. Beneše
Lysice. Oblasti projektu byly dvě – literární a výtvarná.
Žáci byli rozděleni do dvou věkových kategorií – 6. a 7. třída, 8. a 9. třída. Sešlo se
nám mnoho pěkných literárních a výtvarných prací. Vítězové jednotlivých oblastí a kategorií jeli za odměnu na slavnostní vyvrcholení jubilejního X. ročníku projektu do Prahy
1. června 2016. Na rytíře řádu Krásného slova zde byly slavnostně pasovány vybrané děti
herečkou Národního divadla Taťjanou Medveckou a spisovatelkou Danielou Fischerovou. Po slavnostním ukončení jsme si s průvodcem prohlédli chrám sv.Víta, baziliku sv.
Jiří a Zlatou uličku. Dětem se návštěva Prahy velmi líbila a také počasí nám přálo.
Jitka Severová



Kalendář na rok 2017
– vyhlášení soutěže

Po kladných ohlasech veřejnosti na kalendář aktivit pro rok 2016, jsme se rozhodli udělat
podobný kalendář i na rok 2017. Tentokrát s fotografiemi z akcí pro veřejnost v Lysicích.
Kalendář obdrží každá lysická domácnost zdarma.
V souvislosti s tím Komise pro rodinu a volný čas vyhlašuje fotografickou soutěž pro děti
i dospělé „Jak se žije v Lysicích“. Vybrané fotografie se mohou stát součástí kalendáře Lysice
2017. Autoři fotografií vybraných do kalendáře budou odměněni.
Soutěž probíhá od 1. 9. do 30. 10. 2016. Fotografie s popiskem akce prosím podepište
(jméno, příjmení, název snímku) a odevzdejte na úřadu městyse Lysice nebo v MC Jablíčko.
Kvalitní fotografie můžete posílat i elektronicky na marketa.horako@seznam.cz.
Zástupci místních organizací mají opět možnost zveřejnit termíny svých akcí na rok
2017. Termíny zašlete nejpozději do 15. 10. 2016. Kalendář vznikne za finanční podpory Jihomoravského kraje v rámci projektu „Lysice pro rodiny“.
Ing. Mgr. Markéta Horáková, Komise pro rodinu a volný čas
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LYSICKÉ JABLÍČKO

Doufáme, že jste stejně jako my přes prázdniny načerpali plno
energie. Přicházíme s programem na nejbližší období. Budeme
rádi, když se akcí budete účastnit spolu s námi.
Úspěšné akce z minulého období:
• Příměstské tábory – 7 cyklů - děkujeme vedoucím za jejich nadšení pro děti, rodičům
za důvěru a dětem za to, že nám všem přináší radost.
• Malování na kameny – 17. 8. 2016 – malování speciální technikou – pointer.
• Plavba na čemkoliv na rybníku rodiny Šerlovských - 26 odvážných závodníků,
15 plavidel, 2 kategorie (děti, dospělí), neustále se točící zorbingová koule, neúnavný
převozník, rybník plný lidí, dostatek jídla a pití, obloha bez deště, parta skvělých
lidí... co víc si přát :) Děkujeme všem, kdo jste přišli.
• Účast na závodech dračích lodí na Křetínské přehradě – 19. - 20. 8. 2016 - tentokrát
už tři posádky dětská, ženská a smíšená. Děti si dokonce přivezly pohár.

Srdečně zveme na pravidelný program a další akce:
• HUDEBNÍ A DRAMATICKÝ KROUŽEK – nácvik divadelního představení
a písniček pro vystupování na veřejných akcích, tvoření rekvizit a kulis, hry na
rozvoj komunikace a pro uvolnění. Každé pondělí od 16:15 do 17:15 h. Vede
Lucie Růžičková a Markéta Horáková. Cena je 250 Kč za pololetí. Začínáme
12. 9. 2016.
• CVIČENÍ SE SIMONOU – každé pondělí od 19 do 20 h, směs cviků z kalanetiky,
pilates i strečinku vhodných pro každý věk. Vede Simona Kyánková. Cena 30 Kč za
lekci.
• POHÁDKOVÁ ŠKOLIČKA – pro děti od 2 do 5 let, každé úterý a středa od
8 do 12 h. Kapacita 12 dětí. Cena 960 Kč za měsíc (120,- Kč za den). Začínáme
6. 9. 2016.
• CVIČÍ CELÁ RODINA – cvičení rodičů s dětmi od 2 do 6 let. Každé úterý od
17 do 18 h, velká tělocvična ZŠ. Cena 30,- Kč za dítě, permanentka 300,- Kč Začínáme
4. 10. 2016.
• KLUB NELLY I. mladší, II. starší – taneční kroužek pro začínající i zkušenější
tanečníky (od 4 let), Vede Nelly Karavasileva, tel.: 608 122 654. Cena 900,- Kč/
pololetí. Úvodní schůzka pro všechny zájemce 11. 9. 2016 od 15:00 h.
• CVIČENÍ PRO DĚTI + herna – každý čtvrtek od 9 do 11 h, pohybové aktivity
s říkadly a básničkami pro děti. Mladší i starší sourozence vezměte s sebou, v herně
se jistě nudit nebudou. Cena je 30 Kč za vstup na rodinu. Vede Zuzana Studýnková.
Začínáme 22. 9. 2016.
• CVIČENÍ S ANDREOU – každý pátek od 19 do 20 h, směs cviků z kalanetiky,
pilates i strečinku vhodných pro každý věk. Předcvičuje Andrea Novotná. Cena
30 Kč za lekci.

7-9/2016
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Jednorázové akce pro veřejnost:
• ZDOBENÍ TAŠEK čtvrtek 15. 9. 2016 od 17:00 h – první dílnička z cyklu „Dárečky
od srdce“ – látková taška jako vlastnoručně vyrobený dárek pro naše blízké nebo také
jako taška na školní potřeby.
• BESEDA S DĚTSKOU LÉKAŘKOU NA TÉMA OČKOVÁNÍ čtvrtek 22. 9. 2016
od 17:00 h. Lektorka MUDr. Marie Ryzí. V rámci projektu „Jablíčko podporuje
zdraví“.
• CYKLOZÁVODY - tradiční dětské cyklozávody GRAND PRIX LYSICE 2016,
které se konají v neděli 25. 9. 2016 od 14 h u radnice. Kategorie budou podle
velikosti kola. Pro dospělé bude opět soutěž o nejpomalejší jízdu. Těšíme se i na již
tradiční závod kočárků. Doprovodný program – skákací hrad, malování na obličej,
občerstvení, vícemístná koloběžka… Odměnu a medaili dostane každý závodník
v hlavním závodu.
• ZIMNÍ BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ A SPORTOVNÍCH POTŘEB 26. –
30. 9 2016 v sokolovně v Lysicích - – je možné nabídnout i oblečení pro dospělé.
Nový jednodušší systém přijímání zboží. Uvítáme potřeby na zimní sporty – brusle,
lyže, snowboardy …
26. 9. 2016
8:00 – 11:00 – příjem zboží
27. 9. 2016
15:00 – 18:00 – příjem zboží
28. 9. 2016
8:00 – 12:00 a 14:00 – 18:00 – prodej zboží
29. 9. 2016
14:00 – 18:00 – prodej zboží
30. 9. 2016
16:00 – 18:00 – výdej neprodaného zboží
Poplatek 1% z prodaného zboží.
• DRAČÍ DÍLNA čtvrtek 6. 10. 2016 od 17:00 h – zkuste si vyrobit svého vlastního
létajícího draka. Neměl by tohle umět každý správný kluk? Děti do 15 let v doprovodu
rodičů.
• DRAKIÁDA 9. 10. 2016 od 15:00 h na kopci Marek. Soutěž o nejlépe létající draky.
Odměny pro všechny děti.
• HÁČKOVÁNÍ ZIMNÍCH DEKORACÍ A DÁREČKŮ čtvrtek 13. 10. 2016 od
17:00 h – druhá dílnička z cyklu „Dárečky od srdce“ – háčkované vločky, nebo obaly
na hrníčky. Vhodné jako dekorace nebo dárek pro naše blízké.
• BESEDA NA TÉMA NABÍDKA LÉKŮ V LÉKÁRNÁCH – vzájemné alternativy
léků v nabídce lékáren čtvrtek 20. 10. 2016 h od 17:00. Lektorka PharmDr. Irena
Hradecká. V rámci projektu „Jablíčko podporuje zdraví“.
• PODZIMNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - st 26. - čt 27. 10. 2016 od 8 do 16 hod, MC.
Podzimní prázdniny s vrstevníky a skvělými vedoucími. Cena: 360 Kč/2 dny, včetně
oběda. (Je možné se přihlásit pouze na 1 den.)
• ADVENTNÍ DÍLNIČKA - sobota 26. 11. 2016 v 15 h, MC.
• POUŠTĚNÍ BALONKŮ JEŽÍŠKOVI
• BRUSLENÍ NA ZIMNÍM STADIONU V BLANSKU
Další informace rádi zašleme, přihlášky zasílejte na e-mail mc.jablicko@seznam.cz,
popř. tel. 728 704 739
Za MC Jablíčko Markéta Horáková, www.mcjablicko.xf.cz
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230. výročí znovuvysvěcení
farního kostela v Lysicích

Na sobotu 24. září 2016 připadá již 230. výročí znovuvysvěcení rozšířeného farního
kostela v Lysicích, zasvěceného svatým apoštolům Petru a Pavlovi. Při této příležitosti
bude farní kostel pro veřejnost otevřen v sobotu od 13 do 19 hodin. V kostele bude připraven např. přehled kněží, kteří působili v lysické farnosti od roku 1400, kněží, kteří se
narodili ve farnosti, fotogalerie kněží za posledních 100 let a výstavka drobných pomůcek ministrantů. Po celou dobu bude zajištěna komentovaná prohlídka kostela, včetně
jižní oratoře a kúru.
Zveme všechny zájemce o historii lysického kostela.
Za římskokatolickou farnost Lysice P. Mgr. Michal Cvingráf

Římskokatolická farnost Lysice srdečně zve na
komentované prohlídky lysického kostela
v sobotu 24. září 2016 od 13.00 - 19.00 hodin, kdy připadá
230. výročí znovu vysvěcení rozšířeného kostela, doplněné
několika výstavkami a letáčkem se stručnou historií kostela.

7-9/2016
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Dívky České republiky
se na finále připravovaly
v Lysicích

Finalistky soutěže Dívka České republiky 2016 se v červenci připravovaly v hotelu
Lidový dům Lysice na finálový galavečer, který se uskuteční v září v Boby centru Brno.
V Lysicích absolvovaly nácvik choreografií, zkoušku šatů, focení profilových snímků,
ranní výběh, ale také vystoupení v Zámecké restauraci a setkání s patronkou soutěže,
herečkou Andreou Kerestešovou.


•

•
•
•
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Informace z úřadu městyse

termíny svozu domovního odpadu: ST 21. 9., 5. 10., 19. 10., 2. 11., 16. 11., 30. 11.,
14. 12., 28. 12.
další úřední dny JUDr. Vlasty Němcové na ÚM Lysice budou: 21. 9., 5. 10., 19. 10.,
2. 11., 30. 11., 14. 12.
všechny zprávy hlášené v místním rozhlase najdete na webových stránkách
městyse www.lysice.cz , na titulní straně vlevo v rubrice „hlášení rozhlasu“
tradiční Setkání seniorů se uskuteční v pátek 4. listopadu 2016 od 17 hodin v sále
Lidového domu v Lysicích.
Lysický zpravodaj
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V Lysicích zazpíval
Jaroslav Uhlíř

Populární zpěvák a skladatel Jaroslav Uhlíř zazpíval v červnu v letním kině. Jeho
písničky z pohádek Tři veteráni, Princové jsou na draka, S čerty nejsou žerty, Ať žijí duchové, Lotrando a Zubejda, filmu Vrchní prchni, i ty, které složil a nazpíval společně se
Zdeňkem Svěrákem, si s ním zazpívalo několik stovek návštěvníků.

Lysický zpravodaj. Za obsahovou správnost materiálů zveřejněných v Lysickém zpravodaji ručí autoři.
Příspěvky přijímá Eva Hošková v kanceláři matriky (tel.: 516 472 210, mobil: 724189208, 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. Za změny programů kulturních a společenských akcí odpovídají
pořadatelé. Anonymy nezveřejňujeme! Číslo 7,8,9/2016 vychází v Lysicích v září 2016. Vydává městys Lysice,
Horní náměstí 157, pod registrační značkou MK ČR E 11460. Odpovídá: Mgr. Pavel Dvořáček, starosta.
20Tisk, sazba a grafická úprava Tiskárna Brázda – www.tiskarnabrazd.cz. Cena: zdarma Ly
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