

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
další letošní čtvrtletí je za námi. Život se po covidové pandemii snad již natrvalo vrací
do normálu a nejrůznější omezení se pomalu stávají jen nepříjemnou vzpomínkou. Přichází léto a s ním i nový Lysický zpravodaj.
Letošní rok je v našem městečku ve znamení čilého stavebního ruchu. Hned na počátku roku byl opraven další z bytů v bytovém domě na ul. Zámecké. V únoru započala i
rekonstrukce zázemí koupaliště, která byla ukončena v dohodnutém termínu, a koupaliště
tak v roce 60. výročí otevření dostalo nejen důstojné toalety a převlékárny, ale i něco navíc. Však se přijďte sami podívat. Celková cena stavebních úprav činila 2.964.577,- Kč bez
DPH. Na letošní rok byla po třech letech naplánována i obnova nátěru bazénu. Bohužel,
vzhledem k dlouhému studenému a deštivému jaru bylo možné zahájit přípravné práce až
koncem května a samotné natírání bazénu proběhlo v červnu. Technologický postup vyžaduje
čtyři vrstvy nátěru aplikované s přesně danými
časovými rozestupy a
minimálně týden vysychání před napuštěním
vody. Časové zpoždění
způsobené špatnými klimatickými podmínkami
se nepodařilo dohnat, a
proto se letos i otevření koupaliště poněkud
Nově upravená odpočinková plocha na koupališti
opozdí.
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Na tomto místě bych chtěl odpovědět i na dotaz, který často slýchám: „Proč není koupaliště otevřené již od června?“ A tady je má odpověď: Koupaliště je na sezónu vždy nutno
připravit. Voda v bazénu zůstává i přes zimu, protože chrání bazén před nízkými teplotami. Vypustit ji tedy lze, až pominou i poslední mrazy, což bývá ke konci dubna či začátkem
května. Poté je třeba bazén vyčistit, s čímž pomáhají hasiči, opravit případná poškození
a eventuálně provést i nátěr. Pokud jde vše hladce, může se pak začít bazén napouštět.
K napouštění koupaliště byla v roce 2016 vybudována vrtaná studna a napouštění touto
vodou trvá zhruba tři týdny. Voda ze studny má parametry pitné vody, je vysoce kvalitní
a neobsahuje mikroorganismy, což následně usnadňuje její ošetřování a snižuje spotřebu
bazénové chemie. Napouštění bazénu lze urychlit použitím méně kvalitní vody z potoka
tak, jak se to dělávalo před vybudováním vrtu. Jelikož však musí být zachován daný minimální průtok vody v potoce, nelze poslední roky z důvodu sucha tuto vodu využít a bez
vody z vrtu by se tak koupaliště ani nepodařilo napustit. Z uvedeného tedy vyplývá, že
koupaliště je možné pro veřejnost otevřít nejdřív druhý až třetí týden v červnu.
Dalším nemalým problémem je provoz koupaliště. Po technické stránce se již dlouhá léta o bezproblémové fungování technologie pro úpravu vody stará pan Zdeněk Mazal, v poslední době s panem Vladimírem Pivoňkou, za což jim patří velké poděkování.
Problémem je ale především
personální zajištění každodenního sezónního provozu, který má na starosti
slečna Veronika Kučírková, vedoucí koupaliště. Na
jedné „směně“ musí sloužit minimálně dva plavčíci
a pokladní. Tyto činnosti
jsou zajišťovány většinou
brigádníky z řad studentů,
kteří však mohou nastoupit
nejdříve v polovině června,
někteří ještě později a bohužel v posledních letech není
mezi studenty o tuto letní
Kvůli nátěru bazénu se letos napuštění koupaliště opozdilo
brigádu příliš velký zájem.
Je třeba si uvědomit, že Lysice nemají technické služby se stálými zaměstnanci, jako
například Boskovice, které se prakticky celoročně mohou o areál starat a po napuštění
bazénu je tak možné otevřít prakticky okamžitě.
Všechny tyto okolnosti, které možná nejsou na první pohled zřejmé, tedy způsobují,
že lysické koupaliště se otevírá běžně zhruba po polovině června a letos díky nepříznivému počasí to bude ještě později. Areál lysického koupaliště je vyhlášeným cílem jak turistů, tak místních obyvatel. Já sám jej vnímám jako naše „rodinné stříbro“ a městys se snaží
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dělat vše pro to, aby byl pobyt
zde co nejpříjemnější.
V dubnu byly na ulici Brněnské v návaznosti na přeložku elektrického vedení ze
sloupů do země, jejíž součástí je
i stavba nové trafostanice u sokolovny, zahájeny práce na rekonstrukci chodníku. Součástí
této akce bylo i vybudování
nového přechodu pro chodce
u sokolovny a zpevněné plochy
s parkovištěm u nové trafostaV zadní části zázemí koupaliště vznikly převlékárny
nice. Přestože městys podal
žádost o stavební povolení na
stavbu přechodu s dostatečným předstihem již v březnu loňského roku, bylo stavební povolení vydáno odborem dopravy Městského úřadu v Boskovicích až letos v březnu, těsně před plánovaným zahájením stavebních prací. I tak ale nemůže být stavba přechodu
zrealizována, neboť proti rozhodnutí o povolení stavby bylo podáno jedním z účastníků
řízení odvolání a celá záležitost byla postoupena na odvolací orgán - Krajský úřad v Brně
k rozhodnutí. Aby před sokolovnou nezůstalo na dlouhé měsíce staveniště, městys zvolil
jiné řešení. Změnou projektové dokumentace předložené pro stavební povolení na rekonstrukci chodníků v ulici Brněnská bude chodník v délce cca 90 m rozšířen a silnice v místě
budoucího přechodu zúžena na 7 metrů. Tato pravomocně povolená změna stavby zajistí,
že až nabude povolení na stavbu přechodu právní moci, postačí jen menší stavební úpravy
a přechod bude možné na vozovce vyznačit.

Nové veřejné osvětlení a chodník
na Brněnské
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Zúžená vozovna u sokolovny připravená na dokončení
přechodu
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V květnu proběhlo výběrové řízení na stavbu nového rybníka Badalky. Ve výběrovém
řízení byly osloveny čtyři firmy, které mají s obdobnými zakázkami dostatek zkušeností,
a to Agromeli spol. s r. o., z Brna, Ekostavby Brno, a. s., SPH Stavby s. r. o. z Bystřice nad
Pernštejnem a KAVYL, spol. s r. o. z Mohelna. Nejvýhodnější nabídku s nejnižší cenou
podala firma KAVYL, spol. s r. o., která rybník postaví za 3.149.729,- Kč bez DPH. Obec
z této částky uhradí 30 %, zbývajících 70 % bude tvořit dotace z Ministerstva zemědělství.
Práce by měly být zahájeny v říjnu a dokončeny zhruba v polovině příštího roku.
Na žádost majitelů garáží za bytovým
domem č. p. 497 na Oulehle a obyvatel okolních bytových domů nechal městys zpracovat projekt týkající se zpevnění a odvodnění
průjezdné komunikace před těmito garážemi. Nová cesta bude dlážděná a dešťové vody
budou odvedeny do vsaku na okraji blízkého
pole. Městys ve věci realizace tohoto záměru
oslovil pět firem, které následně předložily
cenové nabídky: STRABAG a. s., Brno, KAREL PORČ, s. r. o., Lysice, TEKOSTAV, spol.
s r. o., Lysice, I K M s. r. o., Blansko a ZEMAKO, s. r. o., Moravany. Nejnižší cenu nabídla
firma pana Porče z Lysic, a to 622.944,- Kč
bez DPH. Nejdražší byla firma ZEMAKO
Nezpevněná komunikace u garáží
s cenou převyšující 866 tisíc korun. Práce
na Oulehle bude opravena
proběhnou o letních prázdninách.
Povrch parkoviště u nákupního střediska se již v některých částech blížil havarijnímu
stavu, a proto bylo rozhodnuto položit na celé ploše nový asfaltobeton. Součástí poptávky
byla i oprava povrchu komunikace ke sběrnému dvoru a oprava povrchu komunikace
v ulici Doubek. Městys oslovil tři firmy zabývající se pokládkou asfaltobetonu, a to DEAS,
spol. s r. o., z Boskovic, COLAS CZ, a. s., provozovna Brno a STRABAG a. s., Odštěpný
závod Morava. Nejlevnější nabídku za všechny tři stavby ve výši 774.380,- Kč bez DPH
p
j byly
y y dokončeny.
y
podala firma STRABAG a. s. Práce již

Opravená cesta do sběrného dvora
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a v ulici Doubek
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Před Vánoci byla podána žádost o
dotaci na opravu komunikace v ulice Sadová, v červnu Ministerstvo pro místní
rozvoj rozhodlo o přidělení dotace ve
výši 1.221.130,- Kč. Dotace je určena
pouze na opravu silnice ve stávající šířce,
ale zpracovaná projektová dokumentace
počítá s rozšířením komunikace v horní
části na plnohodnotnou šířku, a proto je
předpokládaná cena celé stavby cca 3 miliony korun. V této chvíli připravujeme
výběrové řízení na zhotovitele. Ukončení
oprav se předpokládá do konce roku.
Špatnou zprávou je, že se nepodařilo
získat dotaci na rekonstrukci bytového
domu č. p. 150 na náměstí Osvobození.
Budeme to však zkoušet i nadále.
Do konce roku by měla být opravena i opěrná zeď v ulici Badalky u domu
č. p. 207 (Tejkalovi, Homolkovi). Jde o
Ulice Sadová bude opravena a rozšířena
úzké místo výrazně ztěžující vjezd do
části obce „Písečnice“. Komunikace by měla být touto úpravou znatelně rozšířena. Prací se
ujme místní firma TEKOSTAV. Předpokládaná cena je zhruba 500 tisíc korun bez DPH.
Vážení spoluobčané, přeji Vám krásné a klidné léto a báječně prožitou zaslouženou
dovolenou!
Mgr. Pavel Dvořáček, starosta



Výpisy z jednání rady městyse

Rada č. 101 – 24. 3. 2021
•

•

rada schválila pacht části pozemku parc. č. 7142 – ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 3 529 m² v obci a k. ú. Lysice společnosti ZEAS Lysice, a. s., za účelem zemědělského obhospodařování pozemku za pachtovné ve výši 2.900,- Kč/ha/rok,
vzala na vědomí výsledky poptávkového řízení na akci „Rekonstrukce nátěru střechy
Základní školy Lysice“. Vyloučila účastníka Martina Wettera, Boskovice, z důvodu nedoložení požadovaných referencí z akcí podobného rozsahu a charakteru a nedoložení
požadovaných kontaktů na referenční zakázky. Schválila dodavatele této veřejné zakázky, účastníka pana Martina Vítámváse, Brno, který podal v rámci vyhlášeného poptávkového řízení nejvýhodnější nabídku s cenou 2.107.878,- Kč bez DPH,
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•

schválila smlouvu o převodu vlastnictví k majetku České republiky mezi městysem Lysice a ČR – Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje, jejímž předmětem je
bezúplatný převod radiostanice a nabíječe pro JSDH.

Rada č. 102 – 31. 3. 2021
•

•
•
•
•

rada v souvislosti s ukončením rekonstrukce bytu č. 4 v bytovém domě v ul. Zámecká 5,
velikost bytu 3+1, celkem 97,70 m², schválila zvýšení nájemného v tomto bytě na 55,-Kč/
m² měsíčně, stejně jako u ostatních zrekonstruovaných bytů v tomto bytovém domě, a to
s účinností od 1. 4. 2021,
vzala na vědomí žádost paní Horálkové, Lysice, o opětovné posouzení důvodů zaplavení
jejího pozemku parc. č. 2899/29 v k. ú. Lysice a předala k projednání stavební komisi,
odsouhlasila zařazení projektu Školního poradenského pracoviště ZŠ Edvarda Beneše
Lysice do strategického rámce MAP II Boskovice,
schválila záměr pronájmu plážového baru na koupališti dle předloženého materiálu,
schválila zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce
„Rybník Badalky v k. ú.“ dle předloženého materiálu a schválila vypsání výběrového řízení na tuto akci.

Rada č. 103 – 14. 4. 2021
•

•

•

•

•
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rada projednala žádost pana Drápely, Lysice, o odprodej části pozemku parc. č. 3563/20
v k. ú. Lysice dle přiloženého nákresu, případně při zamítnutí prodeje o pronájem tohoto
pozemku na dobu 10 let – žádost o odprodej předala k projednání zastupitelstvu, s pronájmem rada souhlasila,
vzala na vědomí informaci ředitelky MŠ Lysice o termínu přijímacího řízení do mateřské
školy a uložila paní Hoškové poskytnout z agendy evidence obyvatel dle školského zákona ředitelce MŠ Lysice požadované seznamy dětí,
vzala na vědomí odpověď manželů Vaňkových, Lysice, v níž nesouhlasí s prodejem části
svého pozemku o výměře 10 m2 pro vybudování mostku přes Lysický potok jako části
plánované cyklostezky podél Lysického potoka,
vzala na vědomí dopis paní Lackové, Lysice, v němž žádá odstranění závad na chodnících na Oulehle, vyrovnání travnatých povrchů na Oulehle a úpravu vjezdu do obce
od Kunštátu (tj. úpravu vzhledu okraje sídliště – levé strany stráně od Jána do Lysic).
Rada konstatovala, že projekt rekonstrukce chodníků je téměř hotov a vzhledem k velké
finanční náročnosti bude rekonstrukce probíhat po etapách se začátkem v roce 2022.
Travnaté plochy udržují zaměstnanci technické čety. Stromy a keře na mezi při vjezdu od
Kunštátu tvoří přirozený úkryt drobných živočichů a brání půdní erozi, či dokonce sesuvu půdy na silnici, proto rada nesouhlasí s plošným mýcením porostů. Drobné úpravy
porostů jsou v pravomoci vedoucího technické čety,
vzala na vědomí žádost o doplnění provozního řádu hřiště na malou kopanou o zákaz
používání jakékoliv hudby či jiného zdroje hluku, který může rušit okolí hřiště. Rada s
Lysický zpravodaj

uvedeným doplněním nesouhlasí. Do provozního řádu bude doplněno, že uživatel hřiště
nesmí svým chováním nepřiměřeně omezovat či obtěžovat obyvatele v okolí hřiště.

Rada č. 104 – 16. 4. 2021
•

•

rada vzala na vědomí protokol z jednání hodnotící komise veřejné zakázky na stavební
práce „Bytový dům Lysice, nám. Osvobození 150, Stavební úpravy, přístavba a nástavba“
a na doporučení hodnotící komise schvaluje výsledné pořadí nabídek v rámci zadávacího řízení této veřejné zakázky, a to
1. Moravská stavební unie - MSU s. r. o. (IČ: 48529303),
2. STAVKOM, spol. s r. o. (IČ: 41604041),
3. Letostav, spol. s r. o. (IČ: 16343794) a
4. T o c h á č e k spol. s r. o. (IČ: 44961367).
Schválila dodavatele Moravská stavební unie - MSU s. r. o., Brno – Dolní Heršpice k
realizaci předmětné veřejné zakázky za celkovou nabídkovou cenu 10.666.500,00 Kč bez
DPH a v termínech dle nabídky podané tímto účastníkem v zadávacím řízení veřejné
zakázky.

Rada č. 105 – 21. 4. 2021
•
•

•
•

•
•

rada vzala na vědomí žádost o byt paní Petrželové, Štěchov a předala bytové komisi,
projednala cenové nabídky společností STRABAG a. s., DEAS, spol. s r. o., COLAS CZ,
a.s., oslovených v rámci poptávkového řízení na celkovou opravu parkoviště před nákupním střediskem a místní komunikace ke sběrnému dvoru. Schválila zadání prací společnosti STRABAG a. s., Brno, která předložila nejlevnější cenovou nabídku v celkové výši
703.010,- Kč bez DPH za obě opravy,
schválila dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Koupaliště Lysice, modernizace areálu
– objekt zázemí“ dle předloženého materiálu,
projednala žádost paní Linhart, Lysice, o vrácení nájemného a poplatků s ním spojených
za období rekonstrukce jí užívaného bytu, kdy byt nemohla obývat, o proplacení nákladů za spotřebu plynu na topení za toto období a schválila odpuštění nájemného za tuto
dobu i náhradu nákladů za topení,
schválila cenu za použitou zámkovou dlažbu typu „I“ pro prodej občanům ve výši 2,- Kč
za kus,
projednala žádost pana Lhoteckého, Lysice, o vyjádření k záměru vybudování přípojky
plynu k jeho domu č. p. 577 na ulici Zámecká a předala k posouzení stavební komisi.

Rada č. 106 – 28. 4. 2021
•

rada schválila pronájem části pozemku parc. č. 846/100 – ostatní plocha, jiná plocha o
výměře 30 m² v obci a k. ú. Lysice manželům Štoudkovým, Lysice za účelem skladování
dřeva dle předloženého návrhu smlouvy na dobu neurčitou za nájemné ve výši 500,- Kč/
rok s každoroční valorizací,
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•
•

schválila dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Novostavba chodníků Lysice – ulice
Žerůtská“ se společností KAREL PORČ, s. r. o., dle předloženého materiálu,
vzala na vědomí žádost o vyjádření k územnímu souhlasu pro stavbu „Lysice, V Zahradách, DP Hrdý“ a nesouhlasí s překopem místní komunikace. Rada požaduje provedení
kabelového rozvodu protlakem pod místní komunikací.

Rada č. 107 – 5. 5. 2021
•

•
•
•

•

•

•
•

•
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rada vzala na vědomí jedinou nabídku na provozování plážového baru na koupališti od
pana Jana Menšíka, Brno a schválila pronájem plážového baru na koupališti tomuto nájemci za cenu 6.000,- Kč/měsíc,
vzala na vědomí projektovou dokumentaci pro stavební povolení pro stavbu „Opěrná
zeď Lysice, Badalky“ a předala k posouzení stavební komisi,
schválila žádost o pronájem nebytových prostor v přízemí zdravotního střediska od společnosti Všeobecný lékař Brno s. r. o.
projednala průběh výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce
„Rybník Badalky v k. ú. Lysice“. Výběr dodavatele v dotačním programu Ministerstva
zemědělství musí být podložen minimálně třemi relevantními nabídkami. Za relevantní nabídku se považuje nabídka obsahující vyplněný soupis prací a podepsaný návrh
smlouvy, doručená ve výběrovém řízení dodavatelem, o jehož způsobilosti plnit zakázku
nebude mít zadavatel důvodné pochybnosti. Jelikož se výběrového řízení zúčastnili tři
účastníci, z nichž jeden na výzvu nedoložil průkazné materiály k posouzení jeho technické kvalifikace, městys nezískal tři relevantní nabídky. Z tohoto důvodu rada schválila
opakování výběrového řízení,
schválila pronájem části pozemku parc. č. 3563/20 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře
40 m² v obci a k. ú. Lysice panu Drápelovi, Lysice za účelem umožnění přístupu a příjezdu za objekt čp. 668 dle předloženého návrhu smlouvy a pověřila starostu uzavřením nájemní smlouvy. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou, a to 10 let od podpisu smlouvy
za nájemné ve výši 300,- Kč/rok s každoroční valorizací,
projednala zprávu z výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Lysice, ulice Oulehla – stavební úpravy zpevněné plochy“ a na základě doporučení
hodnotící komise rozhodla o výběru dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou
– společnosti KAREL PORČ, s. r. o., Lysice s nabídkovou cenou 622.944,24 Kč bez DPH,
vzala na vědomí žádost o nájemní byt městyse od paní Wőlflové a předala bytové komisi
k zařazení mezi žadatele,
schválila dohodu o ukončení nájemní smlouvy, jejímž předmětem je nájem obecních
pozemků parc. č. 6142 a 6143 v k. ú. Lysice s paní Aujezdskou. Ukončení nájmu proběhne k 1. 10. 2021 z důvodu stavby rybníka na zmíněných pozemcích,
schválila předloženou nabídku Ing. Oldřicha Nezhyby na výkon technického dozoru investora na akci „Bytový dům Lysice nám. Osvobození 150 – stavební úpravy, přístavba,
nástavba“ v případě realizace této stavby,
Lysický zpravodaj

•

•

•

udělila souhlas Základní škole Edvarda Beneše Lysice k oslovení sponzorů pro získání
finančních prostředků na nákup učebních pomůcek – robotických stavebnic. Stavebnice
budou využívány k výuce informatiky dle nového Rámcového vzdělávacího programu
pro základní školy,
odsouhlasila navržené stavební úpravy RD č. p. 153 v ulici Halasova v Lysicích. Při provádění prací je nutno zachovat stávající klenutí zatrubněného bezejmenného toku, který
prochází pod terasou RD. Veškeré stavební úpravy je nutno provádět bez jakéhokoliv
zásahu do konstrukce zatrubnění,
schválila návrh ředitelky MŠ Lysice na provoz mateřské školy o letních prázdninách.
Provoz bude zachován v červenci a školka bude uzavřena od 1. 8. do 31. 8. Školní rok
bude zahájen ve středu 1. září 2021.

Rada č. 108 – 12. 5. 2021
•

•

•

•

•

•
•
•

rada na žádost paní Horálkové opětovně posoudila důvody zaplavení jejího pozemku
parc. č. 2899/29 v k. ú. Lysice. Věc postoupila k posouzení stavební komisi. Stavební
komise se ztotožnila se závěry hydrogeologického posudku, kde je uvedeno, že hlavní
příčinou výrazného zvodnění horninového prostředí v lokalitě byly relativně vysoké dešťové srážky spadlé zejména v červnu roku 2020. Rada na základě závěru stavební komise
trvá na svém rozhodnutí ze dne 9. září 2020,
po vyjádření stavební komise rada odsouhlasila vybudování přípojky vody, kanalizace
a plynu k domu č. p. 577 manželů Lhoteckých přes pozemek manželů Bartuškových
(zajištění souhlasu je věcí žadatele) – toto řešení je však plně v kompetenci manželů
Lhoteckých a přípojky musí vybudovat na své náklady,
po kladném vyjádření stavební komise schválila realizaci stavby „Opěrná zeď Lysice, Badalky“ a po vydání stavebního povolení pověřila starostu zadáním stavebních prací u
společnosti TEKOSTAV, spol. s r. o., Lysice,
neschválila návrh stavby rodinného domu pana Karlíčka na jeho pozemku parc. č.
6994/7 v k. ú. Lysice v lokalitě Horky ve verzi datované 5/2021. Návrh nesplňuje podmínky kupní smlouvy na sklon střechy. Přípustná je varianta datovaná 18. 11. 2020 se
sedlovou střechou s dlouhými vikýři,
vzala na vědomí žádost nájemců bytu č. 7 na ul. Halasova č. p. 663, Lysice, o přehodnocení
nedoplatku za vodné a stočné a snížení ceny za roky 2018, 2019 a 2020. Rada snížení ceny
neschválila, neboť spotřeba vody žadatelů se pohybovala na úrovni ostatních tříčlenných
domácností v nájemních bytech městyse a závada neměla vliv na únik vody v řádech m³,
schválila prodloužení pracovní smlouvy pana Vaňka v technické četě městyse na dobu
neurčitou,
vzala na vědomí žádost slečny Zárubové, Lysice, o nájemní byt městyse a žádost zařadila
do evidence,
vzala na vědomí žádost paní Míchalové, Lysice, o větší nájemní byt městyse a předala
bytové komisi,
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•

•

schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D, a. s., Brno pro stavbu s názvem „Lysice, V Zahradách, DP Hrdý“ dle
předloženého návrhu smlouvy. Předmětem smlouvy je právo zřídit a provozovat na
pozemku parc. č. 7004 v k. ú. Lysice ve vlastnictví městyse Lysic energetické zařízení
distribuční soustavy (kabelové vedení NN) včetně práva opravovat a udržovat distribuční soustavu a provádět na ní úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace
nebo zlepšení její výkonnosti včetně jejího odstranění. Služebnost se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,- Kč bez DPH. Městys Lysice jako vlastník dotčeného
pozemku parc. č. 7004 v obci a k. ú. Lysice souhlasí se stavbou s názvem „Lysice, V
Zahradách, DP Hrdý“ dle předložené koordinační situace z 04/2021 vypracované firmou ELQA, s. r. o., Kuřim, jejímž předmětem je stavba přípojky NN zemním kabelem
ze stávajícího sloupu do pojistkové skříně protlakem pod místní komunikací,
schválila prodejní cenu knihy „Co se nevešlo do dějin městečka Lysic“ ve výši 99,- Kč/ks.

Rada č. 109 – 19. 5. 2021
•

•
•

•

•

•
•

10

rada schválila Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na akci „Lysice – chodníky, přechod pro
chodce a zpevněná plocha u TS lokalita Brněnská“ se společností H. K. U., spol. s r. o.,
Brno, dle předloženého materiálu,
vzala na vědomí nabídku projektanta rybníka Badalky, Ing. Luďka Halaše, na technický
a autorský dozor stavby rybníka a tuto nabídku schválila,
projednala stavební záměr RD pana Karlíčka na jeho stavebním pozemku na Horkách. S předloženým návrhem RD rada nesouhlasí, neboť je v rozporu s podmínkami
stavby stanovenými v kupní smlouvě na pozemek. Smlouva stanoví, že stavba nebude
narušovat charakter zástavby, což návrh nesplňuje. V lokalitě Horky i v celé obci převládají klasické rodinné domy s valbovými či sedlovými střechami. Posuzovaný návrh
je moderní stavba s jednostrannou pultovou střechou a nezapadá do okolní zástavby.
Podmínky dále stavoví, že rodinný dům bude mít šikmou střechu, čímž je míněna
střecha sedlová či valbová. Pultová střecha je připuštěna pouze jako oboustranná, což
návrh nesplňuje,
vzala na vědomí žádost manželů Adámkových, Lysice, o odkoupení části pozemku parc.
č. 6363 o výměře cca 42 m2 sousedící s jejich zahradou a předložila zastupitelstvu k
posouzení,
odsouhlasila navržení vedení přípojek vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace k rodinnému domu č. p. 577 v Lysicích na ul. Zámecká přes obecní pozemek parc. č. 604/3
ostatní komunikace v k. ú. Lysice dle předloženého materiálu. Přípojky musí být zrealizovány před opravou této komunikace plánovanou na přelom května a června,
schválila Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse v souladu se schváleným rozpočtem městyse na rok 2021 dle předloženého materiálu,
odsouhlasila konání akce I. Rallye Moravský kras v souladu s předloženou žádostí.

Lysický zpravodaj

Rada č. 110 – 26. 5. 2021
•
•

•
•

•

rada schválila Dodatek č. 2 ke smlouvě přípravě a pořádání části Mezinárodního hudebního festivalu třinácti měst CONCENTUS MORAVIAE dle předloženého návrhu,
odsouhlasila umístění upoutávky na obchůdek s čokoládou paní Trenz na zábradlí potoka naproti zámku a cenu za celoroční umístění reklamy stanoví v souladu s příslušnou
vyhláškou na 500,- Kč/rok,
schválila cenovou nabídku firmy Náhlík & Kubín na nátěr bazénu na koupališti,
vzala na vědomí žádost manželů Sedláčkových, Štěchov, o odkoupení části pozemku
parc. č. 409/1 lesní pozemek v k. ú. Lysice o výměře cca 1934 m2 sousedící s jejich lesním
pozemkem a postoupila k projednání zastupitelstvu,
schválila nabídku společnosti STRABAG na opravu povrchu komunikace v ulici Doubek
dle předloženého materiálu a pověřuje starostu objednáním prací.

Rada č. 111 – 2. 6. 2021
•
•
•

•

•

•

•

rada schválila účetní závěrku Mateřské školy Lysice, příspěvkové organizace za rok 2020.
Výsledek hospodaření za rok 2020 ve schvalovacím řízení je 0,- Kč,
schválila účetní závěrku Základní školy Edvarda Beneše Lysice za rok 2020. Výsledek
hospodaření za rok 2020 ve schvalovacím řízení je 0,-Kč,
projednala návrh Závěrečného účtu městyse za rok 2020 a zprávu auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření městyse Lysic za rok 2020. Odsouhlasila zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Lysic za rok 2020 a doporučila Zastupitelstvu
městyse Lysic přijmout následující usnesení v souladu s § 84 odst. 2, písm. b) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:
Návrh usnesení:
Projednání závěrečného účtu se uzavírá s vyjádřením podle § 17, odst. 7, písm. a) zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů: Zastupitelstvo městyse
Lysic souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
vzala na vědomí protokol o posouzení nabídek na zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Výstavba rybníka Badalky v k. ú. Lysice“ a v souladu s doporučením hodnotící komise rozhodla o výběru účastníka, který se umístil první v pořadí, tj.
společnosti KAVYL, spol. s r. o. s nejnižší nabídkovou cenou 3.149.729,28 Kč bez DPH,
schválila uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory o výměře 13m² v přízemí
budovy zdravotního střediska v Lysicích s firmou Všeobecný lékař Brno s. r. o., Kozojedy, dle předloženého návrhu smlouvy na dobu neurčitou za nájemné ve výši 300,- Kč/
měsíc,
vzala na vědomí nový stavební záměr RD pana Karlíčka na jeho stavebním pozemku
na Horkách. Dům je navržen s oboustrannou pultovou střechou. V této podobě rada
stavební záměr schválila,
vzala na vědomí žádost o nájemní byt městyse od pana Bartuška, Lysice a předala do
evidence žádostí,
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•

•

schválila zapojení ZŠ Edvarda Beneše Lysice do projektu Jihomoravského kraje „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji
VII“,
schválila přiznání mimořádné odměny ředitelce Základní školy Edvarda Beneše Lysice
Mgr. Pavle Nesnídalové dle předloženého návrhu.

Rada č. 112 – 9. 6. 2021
•
•

•

rada projednala zprávu pan Müllera o připravenosti letního kina na sezónu,
projednala žádost pana Davida Tejkala, Lysice, o povolení stánkového prodeje nápojů v
parku na nám. Osvobození o pouťovém víkendu od pátku 25. 6. do neděle 27. 6. Rada
stánkový prodej povolila s tím, že bude v pátek a v sobotu ukončen v 24:00 a v neděli ve
21:00,
projednala žádost pana Davida Tejkala, Lysice, o povolení tanečních zábav s reprodukovanou hudbou na koupališti o pouťovém víkendu v pátek 25. 6. a v sobotu 26. 6. se začátkem ve 20:00 a ukončením ve 2:30. Rada pořádání tanečních zábav schválila, ukončení
akcí však stanovila na 2:00.



Výpis z jednání zastupitelstva

Zastupitelstvo č. 17 – 7. 4. 2021
•
•
•
•
•
•
•

•

•

12

zastupitelstvo schválilo zprávu starosty o činnosti rady a dění v městysi dle předloženého
materiálu,
schválilo inventarizační zprávu o provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků
městyse za rok 2020,
schválilo vyřazení nefunkčního majetku dle návrhu ÚIK,
schválilo bezúplatný převod 230 ks kompostérů, které byly občanům předány v r. 2015,
schválilo zprávu o hospodaření městyse 10-12/2020 dle předloženého materiálu,
schválilo Rozpočtové opatření č. 1/2021 dle předloženého materiálu,
schválilo smlouvu o smlouvě budoucí kupní mezi městysem a manžely Hoškovými o
bezúplatném převodu vybudované splaškové tlakové kanalizace a vodovodu z investora,
manželů Hoškových, na městys dle předloženého materiálu.
schválilo smlouvu o smlouvě budoucí kupní mezi městysem a společností BD Lysice, s. r.
o., jejímž předmětem je bezúplatný převod vybudované splaškové kanalizace a vodovodu
z investora společnosti BD Lysice, s. r. o., na městys dle předloženého materiálu,
- schválilo investiční záměr pro podání žádosti o dotační podporu z programu 29822
Ministerstva financí na akci Rekonstrukce nátěru střechy Základní školy Lysice. Konkrétně se jedná o podprogram 298D2280 – Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí. Zároveň zastupitelstvo obce Lysice
prohlásilo, že obec vlastní finanční prostředky na dofinancování akce v minimální výši
spoluúčasti 10 % z celkových nákladů,
Lysický zpravodaj

•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

schválilo smlouvu o dílo na akci „Rekonstrukce nátěru střechy ZŠ Lysice“ s panem Martinem Vítámvásem, Brno, dle předloženého materiálu,
schválilo Investiční záměr „Bytový dům Lysice, nám. Osvobození 150, stavební úpravy,
přístavba a nástavba“, odsouhlasilo podání žádosti o dotaci do Podprogram 298D2230
Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury, a schválilo spolufinancování projektu v potřebné minimální výši dle pravidel poskytovatele dotace. Městys
má na spolufinancování projektu disponibilní prostředky v rámci svého rozpočtu,
schválilo vzorovou nájemní smlouvu pro nové nájemníky bytového domu nám. Osvobození 150, příp. dodatek ke stávajícím smlouvám,
schválilo podání žádosti na rekonstrukci tělocvičny a v případě přidělení dotace schválilo
spolufinancování projektu v potřebné minimální výši dle pravidel poskytovatele dotace,
schválilo prodloužení termínu pro předložení stavebního povolení pana Horáka pro stavbu jeho RD v lokalitě Horky do 22. 9. 2021 a vzdalo se práva na zaplacení smluvní pokuty
vyplývající z čl. V odst. 4) kupní smlouvy uzavřené mezi městysem a panem Horákem,
vzalo na vědomí informace o hospodaření v lesích městyse dle předloženého materiálu,
vzalo na vědomí Zprávu o provozu sběrného dvora a poděkovalo všem zaměstnancům v
čele s panem Fojtem za vzornou práci,
schválilo prodej spoluvlastnického podílu ve výši 43/50 části pozemku parc. č. 220/11 –
ostatní plocha, manipulační plocha v obci a k. ú. Lysice dle geometrického plánu č. 1406-1
1028/2021 nově označené jako pozemek parc. č. 220/15 – ostatní plocha, manipulační
plocha o výměře 106 m2 v obci a k. ú. Lysice společnosti ZEAS Lysice, a. s, za cenu v místě
a čase obvyklou ve výši 31.906,- bez DPH stanovenou v souladu se znaleckým posudkem
vypracovaným Karlem Konopáčem, Kunštát, znalcem v základním oboru ekonomika,
ceny a odhady nemovitostí, a pověřilo starostu podpisem kupní smlouvy,
neodsouhlasilo prodej pozemku městyse parc. č. 6394 v k. ú. Lysice,
schválilo provedení zpevněné plochy za garážemi na Oulehle dle předloženého návrhu.

Zastupitelstvo č. 18 - 21.6.2021
•
•
•
•

•
•

•

zastupitelstvo schválilo právu starosty o činnosti rady a dění v městysi dle předloženého
materiálu,
schválilo Rozpočtové opatření č. 2/2021 dle předloženého materiálu,
schválilo Hospodaření městyse 1-5/2021 dle předloženého materiálu,
projednalo závěrečný účet, který se uzavírá s vyjádřením podle § 17, odstavce 7 písmeno
a) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a odsouhlasilo
celoroční hospodaření městysu, a to bez výhrad,
schválilo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2020,
schválilo účetní závěrku městyse Lysice za rok 2020. Doporučilo přeúčtovat výsledek
hospodaření za rok 2020 ve výši 12.396.592,70 Kč z účtu 431 - výsledek hospodaření ve
schvalovacím řízení, na účet 432 - výsledek hospodaření minulých účetních období,
vzalo na vědomí zprávu o připravenosti koupaliště na sezónu 2021 dle předloženého materiálu,
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•
•
•
•
•

•

vzalo na vědomí zprávu o připravenosti letního kina na sezónu 2021 dle předloženého
materiálu,
neschválilo odprodej části pozemku parc. č. 3563/20 v k. ú. Lysice dle předložené žádosti,
neschválilo odprodej části pozemku parc. č. 409/1 lesní pozemek v k. ú. Lysice dle předložené žádosti,
schválilo odprodej části pozemku parc. č. 6363 v k.ú. Lysice dle předložené žádosti po
zpracování geometrického plánu,
na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce „Výstavba rybníka Badalky v k. ú. Lysice“ rozhodlo o výběru účastníka, který se
umístil první v pořadí, tj. společnosti KAVYL, spol. s r.o., s nejnižší nabídkovou cenou
3.149.729,28 Kč bez DPH. Schválilo uzavření smlouvy o dílo s uvedeným dodavatelem a
pověřilo starostu podpisem této smlouvy,
schválilo poskytnutí mimořádné odměny ve výši 1 platu starostovi městyse za úspěšné
dokončení rekonstrukce zázemí koupaliště.



Základní škola Edvarda Beneše

Přiblížil se konec školního roku 2020/2021. 30. června vydáme závěrečná vysvědčení
nejzvláštnějšího školního roku, který naše sedmdesátiletá školní budova pamatuje.
V tomto školním roce distanční výuka zásadně převýšila výuku prezenční. Žáci 1.
stupně a speciálních tříd měli výhodu většího počtu týdnů strávených ve škole. Žáci 2.
stupně byli v tomto školním roce nuceni strávit většinu školního roku v on-line režimu.
Situace, která se v celé společnosti odehrávala, zásadně ovlivnila běh nejen školy, ale každé
domácnosti, kde žijí děti školou povinné.
Bylo velmi zajímavé pozorovat, jak se různí názory rodičů na on-line výuku. Našli se
rodiče, kteří měli zájem o to, aby maximum vyučovacích hodin bylo vyučováno on-line.
Proti nim stáli rodiče, kteří si stěžovali na velké zatížení svých dětí počtem hodin strávených u počítače. Už od počátku distanční výuky jsme hledali cestu rovnováhy – vyučovat
on-line a současně nenutit žáky strávit u počítače celý den. Hlavní předměty (ČJ, AJ, M)
jsme se snažili vyučovat on-line hodinami. Ostatní hodiny byly na dohodě mezi žáky a
vyučujícími. V některých předmětech bylo důležité využívat on-line hodin k výkladu. U
jiných předmětů se dalo využít komentovaných prezentací, videí. Žáci pak měli možnost
si zadaný úkol, aktivitu, splnit v době, která pro ně byla příjemná. Učitelé byli žákům k
dispozici v prostředí aplikace Teams. Žáci měli možnost zkontaktovat učitele za účelem
vysvětlení nepochopeného učiva, úkolu, zadání. Bohužel ale této možnosti žáci tolik nevyužívali, častěji se zřejmě obraceli na své rodiče. Pro on-line výuku jsme zapůjčili potřebným žákům do domácího prostředí celkem 14 notebooků.
Od března probíhaly ve škole tzv. vzdělávací skupinky, na které docházeli dvakrát až
třikrát týdně žáci ohrožení školním neúspěchem. Žáci, kteří měli potíže pracovat v on-line
prostředí nebo pro ně domácí prostředí nebylo natolik podnětné, aby dokázali plnit škol14
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ní požadavky samostatně, pod vedením pedagogických pracovníků zpracovávali zadané
úkoly ve škole.
Na návrat žáků do školy se těšili snad všichni pedagogičtí pracovníci školy. Všichni
jsme v tom viděli možnost obnovit sociální kontakty mezi žáky, cestu k doplnění učiva,
důkladnějšímu procvičení, možnosti doučování apod. Na počátku návratu žáků 2. stupně
bylo ještě opatřeními vlády znemožněno prolínání žáků jednotlivých tříd, což nám neumožňovalo vyučovat žáky v
obvyklých skupinách (jazyky a matematika). Krátce po
nástupu žáků do školy se ale
opatření zmírnila a žáci se
mohli vrátit do svých pracovních skupin napříč ročníkem. To umožnilo žákům
i učitelům návrat do obvyklých kolejí. Také jsme všichni s radostí uvítali možnost
odložit roušky po dobu výuky ve třídách. Za přínosné
pro pohodlí žáků jsme považovali i přechod na PCR
testování žáků, které mohlo
probíhat jen jedenkrát za 14
dnů.
Velmi mě mrzí, že jsme v tomto roce nemohli uskutečnit akce plánované k oslavě výročí školy. Třeba se nám je podaří uskutečnit v příštích školních letech.
Všem zaměstnancům školy bych ráda i tady vyjádřila poděkování za úspěšně zvládnutý velmi náročný školní rok, který nás opět přivedl k mnoha novým dovednostem, zkušenostem a aktivitám, které bychom v běžném školní režimu zřejmě nepoznali.
Ráda bych ocenila i rodiče, kteří svým přístupem a jednáním byli svým dětem nápomocni a pomáhali jim zvládnout nelehkou životní situaci.
A v neposlední řadě touto cestou vyjadřuji velkou pochvalu všem žákům, kteří prožili
velmi náročný rok, bez osobního kontaktu se spolužáky, bez přítomnosti ve škole a tím
pádem bez možnosti se okamžitě obrátit na vyučujícího nebo spolužáky o radu a pomoc,
bez obvyklých aktivit (zájezdy, výlety, přestávky …), a přes všechny tyto komplikace, problémy a složitosti si dokázali osvojit učivo daného ročníku a postoupit do dalšího.
Přeji našim žákům krásné prázdniny a mnoho příjemných prázdninových zážitků.
Rodičům našich žáků bych ráda popřála klidné dny dovolené, kdy se budou moci se svými dětmi věnovat volnočasovým aktivitám. A zaměstnancům školy přeji, ať o dovolené
načerpají dostatek sil na nový školní rok.
Mgr. Pavla Nesnídalová, ředitelka ZŠ E. Beneše Lysice
4-6 / 2021
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Jezírko na školní zahradě
Na začátku školního roku 2020/2021 jsme se v
předmětu Pracovní činnosti rozhodli, že vybudujeme
na školní zahradě jezírko a zároveň se touto činností
zapojíme do projektu 72 hodin.
Tento projekt je celostátní a může se ho zúčastnit
kdokoli, komu záleží na přírodě a okolí, kde žije.
Budování jezírka přerušilo podzimní zavření
škol, a proto jsme na něj navázali až po návratu žáků.
Přestože ještě není vše zcela dokončeno, udělali jsme
velký kus práce.
Poděkování patří všem šikovným dětem, které se
na budování podílely.
Ing. Šárka Heralová, učitelka

Výtvarná výchova
Během distanční výuky žáci druhého stupně zaznamenávali charakteristická a svá oblíbená místa v obcích, kde
žijí. Vznikly tak zajímavé fotografie nejen z přírody, ale i
fotografie místních kostelů, kaplí, radnic, ulic a tajných
zákoutí z několika různých pohledů. Nejzdařilejší fotografie budou v příštím školním roce součástí naší školní
mapy Lysic a dalších obcí. Mapa bude zobrazovat ty obce,
z nichž žáci do naší základní školy dojíždí. Součástí mapy
budou i další zajímavá místa, jako např. rybníky, obora,
potoky, boží muka nebo hřiště. Mapa lysického okolí spolu s fotografiemi bude zdobit vnitřní prostory školy.
Mgr. Daniela Kratochvilová, učitelka

Jízdná Julie 6.B
- Nyklovický potok
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Rejtharová Lenka 7.A- Žernovník

Zouhar Štěpán 8. A- kostel Lysice

Cesta kolem světa za 80 dní
V letošním školním roce v rámci tělesné výchovy a sportu obecně žáci moc vyučovacích hodin neabsolvovali. Kvůli protiepidemickým opatřením jsme měli v tělocviku svázané ruce a ve velké části školního roku byly hodiny zrušeny. Část roku jsme alespoň chodili
na ozdravné procházky do přírody. Proto učitelé tělesné výchovy uspořádali sportovní výzvu, do které se mohl zapojit každý žák i učitel a současně dodržovat daná opatření. Stejně
jako Willy Fog jsme před sebou měli nelehkou výzvu, avšak my jsme ji pojali sportovněji
a šli jsme po svých. Cílem výzvy bylo společnými silami oběhnout celou zeměkouli, tedy
40 075 kilometrů za 80 dní. Do výzvy se mohli zapojit žáci druhého stupně i zaměstnanci
školy. Výzva byla založena na myšlence fair play, tudíž si každý žák zapisoval zdolané kilometry za každý den. Pak už bylo na každém, jak výzvu pojme. Jestli poběží nebo půjde
pěšky. Akce probíhala od února do půlky května. Celou dobu jsme si i díky učitelům drželi
dobrý průměr a denně ušli téměř 1000 kilometrů. Nakonec jsme výzvu úspěšně dokončili
a zeměkouli obešli za 78 dní. Žáci se tak podívali na zajímavá místa, byť to bylo stále v
okolí bydliště.
4-6 / 2021
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Výsledkové listiny:
Kategorie tříd:
Umístění Třída

Celková vzdálenost (km) Průměrná vzdálenost na 1 žáka (km)

1.

7.B

4541

189

2.

9.B

3108

164

3.

6.B

2943

118

4.

8.A

2573

92

5.

7.A

2318

89

6.

6.A

2007

77

7.

6.C

1538

62

8.

8.C

1468

56

9.

7.C

1282

55

10.

8.B

1231

54

11.

9.C

685

36

12.

9.A

313

18

zaměstnanci 16356
Kategorie žáků:
Umístění Jméno
1.
Smutná Dorota
2.
Budišová Natálie
3.
Smutný Marek
4.
Straka Michal
5.
Dudková Veronika
Kategorie zaměstnanců:
Umístění
1.
2.
3.
4.
5.

244

Třída
7.B
7.B
6.A
7.A
9.C

Jméno
Trávníčková Zdeňka
Koláčková Nikola
Hřebíček Roman
Tesařová Hana
Stiborová Jana

Celková vzdálenost (km)
970
713
682
652
641

Celková vzdálenost (km)
1128
895
869
820
777
Mgr. Jiří Hajdamach, učitel

18

Lysický zpravodaj

Volba povolání
Přijímacího řízení se v letošním roce zúčastnilo 56 žáků devátých ročníků, 1 žák
speciální třídy a 3 žáci pátého ročníku. Z toho 39 žáků z běžných devátých tříd, tj. 70%,
bylo přijato na maturitní obory. Na středních školách si vybírali budoucí studenty podle
průměrného prospěchu z prvního pololetí osmého ročníku a devátého ročníku. Většina
žáků hlásící se na maturitní obory psala celorepublikové přijímací testy Cermat. VOŠ a
SŠ ekonomická a zdravotnická Hybešova Boskovice a OA a SZŠ Nad Čertovkou Blansko
měly připravené testy vlastní. Již tradičně písemnou zkoušku nekonali žáci hlásící se do
učebních oborů.
Školní docházku ve školním roce 2020/2021 ukončilo v 9. ročníku základní školy 57
žáků. Z 5. ročníku byli ke studiu na osmileté gymnázium přijati 3 žáci. Celkem tedy z
naší školy odchází 60 žáků. Všichni budou pokračovat ve studiu na středních školách.
Na gymnázia si přihlášky podalo 13 žáků z devátých tříd. Přijato bylo 13 žáků, tj.
23%. Na víceleté gymnázium přihlášku podali 4 žáci z pátých tříd a 3 byli přijati ke
studiu.
Do druhého kola přijímacího řízení si podalo přihlášku prostřednictvím naší školy
11 žáků. Z toho 10 bylo přijato na školy, na které se hlásili v prvním kole.
Mimo okres odchází 24 žáků, tj. 40%. Ze SŠ na okrese Blansko se žáci nejvíce hlásili
na Gymnázium Boskovice (11 žáků) a SŠ A. Citroëna Boskovice (9 žáků). Po dlouhé
době měli 2 žáci zájem o obor Zedník. Celkem byli žáci přijati do 23 středních škol.
Ze speciální třídy odchází 1 žák do VOŠ ekonomická a zdravotnická a SŠ Hybešova
Boskovice (Zahradník).
V letošním roce naši žáci u přijímacích zkoušek uspěli, až na výjimky byli přijati na
studijní obory, o které měli zájem. Výrazně se zvýšil počet žáků přijatých na gymnázium.
Přehled nejlepších umístění našich žáků:
Gymnázium Boskovice – 1., 3. a 18. místo z 58 uchazečů
Gymnázium Blansko – 1. místo ze 74 uchazečů
ISŠ Moravská Třebová – bezpečnostně-právní činnost – 2. místo ze 70
SZŠ Merhautova Brno – laboratorní asistent – 4. místo ze 125
OA a SZŠ Blansko – obchodní akademie – 3. místo z 30
SŠ A. Citroëna Boskovice – bezpečnostně-právní činnost – 6. místo z více než 100
uchazečů
Volbě povolání se věnujeme i v nižších ročnících. V rámci volby povolání se v květnu
žáci 8. ročníku kvůli epidemickým opatřením zúčastnili on-line besedy, kterou si pro ně
připravili zaměstnanci z Úřadu práce Blansko. Prezentace z této besedy byla rozeslána
žákům i jejich rodičům.
Mgr. Lea Máslová, výchovná poradkyně

4-6 / 2021
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Zpráva z mateřské školy

Školní rok se chýlí ke konci, a proto mi dovolte krátké ohlédnutí za posledními třemi
měsíci v mateřské škole.
Mateřská škola byla po nepřetržitém fungování v době pandemie uzavřena na základě
nařízení vlády od 1. března do 9. dubna 2021. Během tohoto období zajišťovaly paní učitelky
povinnou distanční výuku pro nejstarší děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
Po zkušenostech z jara 2020 jsme se snažili distanční výuku výrazně zkvalitnit a obohatit.
S rodiči předškoláků i s dětmi jsme byli v pravidelném kontaktu, předávali jsme jim různé
výukové materiály, připravovali dětem zábavné úkoly a pořádali jsme skupinové on-line setkání přes messenger, což bylo pro děti zajímavé, a tato forma, kdy se mohly navzájem vidět a
slyšet, se jim velmi líbila. Bohužel nás často zrazovala technika, jelikož mateřská škola nemá
pro tuto formu vzdělávání potřebné vybavení.
V březnu se nám však podařilo zakoupit z evropského dotačního programu interaktivní panel, se kterým již nyní děti s paními učitelkami nadšeně pracují,
a posílili jsme internetové připojení, abychom byli na
podobné situace v budoucnu lépe připraveni.
Během uzavření školy zaměstnanci nezaháleli. Celou školu jsme uklidili, vydezinfikovali jsme veškeré
vybavení, zařídili jsme drobnější opravy. Paní učitelky
připravily novou jarní výzdobu a vymyslely a nachystaly pro děti z naší obce jarní hry v přírodě – Zvířátkovou
pátračku, Velikonoční úkoly kolem mateřské školy se
stromem „vajíčkovníkem“ a Ježidědkovu cestu za pokladem tak, aby dětem zpestřily období, kdy musely
zůstávat doma. Všechny tři akce byly hojně navštěvované a setkaly se s velkým úspěchem u dětí i rodičů.
Od 12. dubna byla mateřská škola opět otevřena,
ale mohly do ní chodit pouze děti, pro které je předškolníí vzdělávání
dělá á í povinné.
é Od 10. květk ě
na pak byla umožněna docházka i dětem mladším. Všichni jsme otevření školy a uvolnění
opatření uvítali s velkou radostí a naplánovali si konec školního roku tak, aby si ho děti i za
dodržování platných nařízení co nejvíce užily.
V rámci čarodějnického týdne si děti s paními učitelkami uvařily na zahradě kotlíkovou
česnečku, v květnu přijelo malé divadélko s loutkovou pohádkou, na začátku června nás navštívil chovatel s velkými exotickými papoušky, u příležitosti Mezinárodního dne dětí paní
učitelky uspořádaly dětem cyklistické závody. Děti tráví každý den spoustu času v přírodě,
nejstarší děti chodí na dlouhé procházky a výlety do okolí obce.
V pátek 18. června proběhla v mateřské škole tradiční Zahradní slavnost u příležitosti
ukončení školního roku a rozloučení s předškoláky. Děti, které nastoupí od září do základní
školy, se zúčastnily se svými rodiči slavnostního pasování na školáky v prostorách zámecké
20
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zahrady Na zahradě mateřské školy pak následovalo dojemné vystoupení předškoláků, při
kterém mnozí rodiče neudrželi slzy dojetí. Paní učitelky připravily pro všechny děti zábavné
soutěže, aby si tento den všichni co nejvíce užili. Večer už pak patřil jen nejstarším dětem,
které si u táboráku opekly s rodiči špekáčky a poté zůstaly na noc v mateřské škole jen se
svými paními učitelkami. Za tmy se s baterkami vydaly do setmělé obory na stezku odvahy,
užily si tam velké překvapení, a nakonec se ve školce spokojeně zavrtaly do spacáků a usnuly.
O prázdninách bude mateřská škola otevřená celý červenec. V srpnu bude provoz uzavřen, bude probíhat úklid a nezbytné opravy. Školní rok bude zahájen 1. září 2021.
Zápis do MŠ pro školní rok 2021/22 proběhl od 3. - 14. května. Přihlásilo se 38 dětí, z
toho 22 z Lysic, ostatní z okolních obcí. Na 25 volných míst byly přednostně přijaty děti s
trvalým bydlištěm v Lysicích. Děti, které k 1. 9. 2021 nedosáhnou 3. let, jsou přijaty až ke dni,
kdy dovrší 3. narozeniny. K tomuto opatření jsme přistoupili proto, že dle aktuální vyhlášky
o předškolním vzdělávání je škola povinna snížit kapacitu školy o 2 děti za každé dítě, které
nedosáhne v den nástupu 3. let. Vzhledem k tomu, že v tomto roce jsme přijali 6 dětí, které
k 1. září nejsou tříleté, museli bychom kapacitu školy snížit o 12 míst a místo 25 dětí bychom
mohli přijmout pouze 13 dětí.
Pro rodiče dětí, které nastoupí do MŠ od nového školního roku, připravujeme informační třídní schůzku, která proběhne koncem srpna. O termínu schůzky budou rodiče informováni na webových stránkách školy.
Všem dětem přejeme krásné prázdniny a po prázdninách hodně úspěchů v základní
škole.
Mgr. Monika Sklářová, ředitelka MŠ Lysice



HASIČI LYSICE

To, na co jsme se všichni nejvíce těšili, je zde: rozvolnění. Neviditelný nepřítel Covid-19 s sebou přinesl různá nařízení a omezení jak v soukromém, tak i společenském
životě. I my v jednotce jsme se museli omezovat, ale nyní můžeme pořádat různé akce a do naší činnosti
zařadit spoustu společných výcviků
pro zdokonalení znalostí a dovedností. Letos jsme stihli díky dlouhé
zimě výcvik na zamrzlé hladině. Vyzkoušeli jsme si jak poskytnout co
nejrychleji pomoc osobě probořené
pod led. Zároveň jsme také vyzkoušeli nové prostředky pro záchranu
osob z vody či ledu. Jednalo se o plovací vestu, házecí pytlík a další různé
Výcvik na zamrzlé hladině
prostředky.
4-6 / 2021
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Obnova v jednotce byla také v osobních ochranných oblecích, které jsme za výpomoc
při dovozu vody na výstavbu ČOV v Lysicích dostali za odměnu od firmy Metrostav. Jednalo se o 2 kusy zásahového oděvu firmy DEVA v hodnotě 36.000,- Kč. Naše jednotka je
za dar velice ráda, jelikož jejich obměna je potřebná u většiny našich členů. Nyní díky naší
obci a dotaci od JmK bude v letošním roce pořízeno dalších 8 ks těchto obleků, které nás
dostatečně ochrání při záchranných pracích.
Co se týče zásahů, tak ke konci května naše jednotka vyjela k 16 událostem. Nejzajímavějším zásahem byl požár lesa v Černovicích, kde byl vyhlášen III. stupeň požárního
poplachu. Na místě zasahovalo přes 100 hasičů z 21 jednotek z okolí. Naše jednotka se na
místo dostavila hned po místní jednotce. Požár se kvůli velmi silnému větru šířil tak rychle, že než se nachystalo vedení, muselo se šířícímu požáru v mladých stromcích ustupovat
do bezpečné vzdálenosti. Co se dostalo ohni do cesty, to hořelo: hromady dřeva, chvojí,
posed i zelené mladé stromky. Dým, který byl všude kolem, komplikoval průzkum i samotné hašení. I pár stromů muselo k zemi, abychom dostali techniku v těžko přístupném
terénu na místo zásahu. Povětrnostní podmínky nám nepřály, a proto byl na pomoc přivolán i vrtulník s bambi vakem. Část naší jednotky prováděla plnění tohoto vaku z rybníka
v obci a následně byly provedeny shozy na požářiště, ke kterým jsme se nemohli dostat.
Požár byl tak velký, že část stromů hořela v korunách a pro dostatečné uhašení se musely
pokácet. Zásah byl fyzicky náročný. V hustém a štiplavém dýmu se s hadicemi prodírat v
lesní školce není jednoduché a na hašení je takový zásah časově náročný. Na místě jsme
strávili celkem 6 hodin a po příjezdu
na naši základnu jsme další 2 hodiny
vše umývali a chystali na další zásah.
Chtěl bych poděkovat celé výjezdové jednotce za odvedenou práci a
Vám všem popřát krásné a pohodové prázdniny.
Aleš Bohanus,
Požár v Černovicích
za výjezdovou jednotku
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Situace v dopravě v ulici Štěchovská

Řadu let nás trápí rychlý průjezd vozidel ulicí. Chybí části chodníků k zastávkám IDS,
a tak obyvatelé ulice musí nesmyslně v úseku cca 200 metrů i 3x přecházet frekventovanou silnici. Snad se ledy pohnuly a je podle městyse zadaný projekt na zlepšení dopravní
situace v ulici. Přejeme si, aby realizace projektu byla co nejdříve a nečekali jsme dlouho
na jeho realizaci. Přecházení silnice je nebezpečné, špatný výhled na obě strany, auta jezdí
rychle a musíte se řídit hlavně sluchem, zda se na vás něco neřítí. Ty pocity, kdy se na vás
valí hora železa a dřeva 1 metr od vás rychlostí přes 70 – 80 km/hod, nejsou pro chodce
moc příjemné. Po několika našich připomínkách zadal městys specializované firmě monitorování rychlosti a počtu vozidel projíždějících ulicí. Měření probíhalo od středy 7. 10.
2020 do úterý 13. 10. 2020. Monitorovací zařízení bylo umístěno u kontrolního radaru při
vjezdu do obce směrem od Štěchova. Samozřejmě u radaru drtivá většina řidičů brzdí, a
tak to bylo docela nefér vůči občanům ulice. Přesto 16,5% řidičů porušilo zákon a rychlost
překročilo. Z vedení městyse jsme dostali odpovědi, citujeme: „…je to velice malé množství…“ - odpověď na naši připomínku dále „není to fatální porušování předpisů“ - viz
Lysický zpravodaj, březen 1 - 3 2021 zasedání rady č. 90. Tak se ptáme, kolik vozidel musí
porušit zákon, aby to nebylo „velice malé množství“ anebo „fatální porušování zákona o
provozu motorových vozidel“?
Od 7. 10. 2020 do 13. 10. 2020 projelo Štěchovskou ulicí 10 558 vozidel, z toho porušilo dovolenou rychlost 1742 vozidel, což je těch 16,5%. Z obce nám přišla informace, že
rychlost 60km/hod. porušilo pouze 3,3%, což je „velmi malé množství“. V obcích ČR se
již hodně dlouho jezdí pouze do 50km/hod.
Rychlost 50km – 60 km/ hod. porušilo 1394 vozidel.
Rychlost 60km – 70 km/hod. porušilo 294 vozidel.
Rychlost 70km – 80km/hod. porušilo 47 vozidel.
Rychlost více jak 80 km/hod. porušilo 7 vozidel + 2 vozidla více jak 90 km/hod.
Nejvíce vozidel projelo v pátek 9. 10. 2020 a to 1891, 983 osobních, 278 nákladních, 59
souprav a 571 dodávek - rychlost porušilo 16,5% vozidel, tj. 312 vozidel.
Například v neděli 11. 10. 2020 projelo 1169 vozidel, 508 osobních, 536 dodávek, 105
nákladních aut a 20 souprav. Veškerá data jsou z rozboru monitorování rychlosti od 7. 10.
do 13. 10. 2020 v ul. Štěchovská. Při vjezdu do ulice směrem od městečka je omezení 40
km/hod. To končí, kde většina obyvatel ulice musí přejít silnici. Při vjezdu do zúžení od
městečka auta přibrzdí, ale potom noha na plyn.
Povolenou rychlost tu překračuje 70 - 80% řidičů.
Teď mluvím za Pavla Škrabala z ul. Štěchovská. Jsem veden na obci jako permanentní
stěžovatel. Bohudíky dávám připomínky jak svoje, tak připomínky svých sousedů v ulici,
se kterými to konzultujeme. Jsme rádi, že tu přibývá mladých rodin a tím i malých dětí.
Právě proto musíme pro bezpečnost chodců něco udělat a dáváme opakovaně několik
roků připomínky k bezpečnosti chodců. Společně s p. Kopincem jsme oslovili přes 30
rodin a návštěv a všichni s textem článku souhlasí. Nám to nevadí, že jsme pod našimi
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připomínkami podepsaní a jsme „zaškatulkováni“. My jsme společně rádi, když se problémy řeší a hlavně rychle vyřeší ke spokojenosti a hlavně bezpečnosti obyvatel naší ulice.
Pavel Škrabal a Ladislav Kopinec, za obyvatele ulic Štěchovská, Lesní a Luční

K dopisu pana Škrabala
Je pravdou, že silnice na ulici Štěchovské je frekventovanou komunikací, kterou každý den projede tisíc až dva tisíce vozidel. V říjnovém týdnu, kdy probíhal monitoring
provozu odbornou firmou GEMOS dopravní systémy a. s., která se problematice věnuje
dlouhodobě, překročilo povolenou rychlost 50 km/h celkem 1742 vozidel. Ale rychleji než
60 km/h jelo „jen“ 348 vozidel. Měření probíhalo po celý týden 24 hodin denně. Zařízení
bylo umístěno u stávajícího radaru. Firma GEMOS toto místo sama zvolila. Pokud již řidič u radaru přibrzdí, projede pak obec stejnou rychlostí. Představa, že by někdo u radaru
přibrzdil a pak zase přidal, nemá oporu v reálném životě.
Městys se snaží zodpovědně řešit situaci již řadu let. Prvním požadavkem občanů bylo
vybudování chodníku ze Štěchovské na Badalky, aby chodci nemuseli chodit podél frekventované komunikace. To bylo realizováno již v létě 2017. Následně byl v ulici umístěn
informativní radar. O namátkové měření byla požádána i policie. Poslední měření proběhlo ve dnech 26. 2. a 28. 2. 2021. Při těchto kontrolách rychlosti nebylo zjištěno žádné
porušení. Již v loňském roce byl zadán projekt přechodu na ul. Štěchovské. Umístění přechodu však vyžaduje určité parametry, zejména možnost vybudování dostatečně širokých
chodníků, po nichž se bude na přechod vcházet a také rozhledové poměry na obě strany.
Z těchto důvodů se místo pro přechod na Štěchovské tak, aby měl ještě nějaký smysl, hledá poměrně těžce. Možnost umístění automatického radaru, který by umožňoval řidiče
přímo pokutovat, není pro velkou byrokratickou a finanční náročnost takového zařízení
reálná. Přestupky by mohl řešit jen Městský úřad v Boskovicích, odbor dopravy, který
na takovou činnost není v současnosti materiálně ani personálně vybaven a příjmy z pokut by byly příjmem rozpočtu města Boskovice. O důvodech jsem pana Škrabala již loni
podrobně písemně informoval.
Mgr. Pavel Dvořáček, starosta



Žijeme Hrou

Po dvou vydáních Lysického zpravodaje bez příspěvku o dění v Žijeme Hrou Vás všechny opět zdravím, neboť je opět co prezentovat. Protiepidemiologická vládní opatření vůči
onemocnění Covid zasáhla většinu oblastí společenského života, tu sportovní nevyjímaje.
Čekání od října 2020 při pohledu na prázdná hřiště a tělocvičny bylo více než nekonečné.
Dočkali jsme se před pár týdny v měsíci květnu a nejen děti se mohly k organizovanému
sportování, avšak zpočátku se spoustou omezení, vrátit. Jako trenéři jsme byli plni očekávání, kolik že se dětí po více jak sedmi měsících vrátí do tréninkového procesu. Napříč
mateřskými kluby spolku Žijeme Hrou na nás v Lysicích, Drnovicích, Kunštátě, Bořitově
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i Svitávce čekalo úžasné překvapení. Do restartu organizovaných tréninkových jednotek
naskočily zpět spontánně, až na výjimky, všechny děti, z kterých sršel elán a energie do
společného pohybu s úsměvem. Z tohoto faktu bylo zřejmé, že děti v Žijeme Hrou působí,
protože chtějí, ne proto, že by musely. Svědčí o tom i spousta nově příchozích dětí, v lysické větvi Žijeme Hrou je v současné době registrováno více jak 70 dětí z Lysic a okolí ve
věku od 3 do 11 roků v kategoriích od pohybové školičky, přes předpřípravku, po mladší
a starší přípravku. Žijeme Hrou v uvedených mateřských klubech aktuálně eviduje na 350
dětí, fotbalistek a fotbalistů.
Téměř současně s pocovidovým rozběhem tréninků, přátelských zápasů a turnajů však
výkonný výbor FAČR rozhodl o ukončení soutěžního ročníku 2020/2021 krom dvou nejvyšších fotbalových lig. Dvě sezony za sebou nebyla drtivá většina soutěží dohrána, což
ze soutěžního hlediska nejvíce mrzelo dorostenecké týmy Žijeme Hrou, které byly v obou
zrušených sezonách na čele tabulky Krajského přeboru Jihomoravského kraje s postupovými ambicemi do divizních soutěží. To, že jakási spravedlnost existuje, nastartoval fakt
odhlášení se týmu Tatranu Kohoutovice právě z dorostenecké divize. Na toto klub Žijeme
Hrou reagoval s dalšími týmy z Krajského přeboru přihláškou do vyšší soutěže. Protože
náš tým byl v tabulce nedohraného ročníku na prvním místě, bude v sezoně 2021/2022
kopat v soutěži Moravskoslezská dorostenecká divize D, což je historicky nejvyšší soutěž
hraná naším týmem. Na hřiště v Lysicích tedy od srpna 2021 k mistrovským zápasům
zavítá mimo jiné např. Sparta a Svratka Brno, Jihlava, Třebíč, Břeclav či Znojmo. Jednak to
bude pro tým Žijeme Hrou obrovská výzva, ale současně to lze hodnotit jako bezvadnou
zpětnou vazbu za roky píle a tvrdé dřiny v projektu s názvem Žijeme Hrou, který se chopil
p
ý propojením
p p j
g
práce s fotbalovou mládeží s klubovým
našeho mikroregionu.

Turnaj Žijeme hrou Lysice 5. 6. 2021
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Mimo zmíněné týmy dorostu byly do
nového soutěžního ročníku přihlášeny dva
týmy starších přípravek do okresní soutěže
a čtyři týmy žáků, po dvou do Okresního
přeboru a do 1.A třídy Jihomoravského
kraje. V rámci týmové konfrontace u kategorie předpřípravek a mladších přípravek
bude spolek Žijeme Hrou organizovat po
několikaleté pozitivní zkušenosti vlastní
mimosoutěžní turnaje.
O kvalitě tréninkového procesu a interakci trenéři x rodiče x svěřenci v Žijeme Hrou hlasitě hovoří i individualita jménem Edita Setničková z Drnovic.
Editka v květnu obdržela v pořadí již třetí
pozvánku do dívčí reprezentace ČR, nyní
v kategorii WU 15 a v rámci reprezentačního srazu odehrála dva zápasy proti
reprezentaci Slovenska. Svými kvalitními
výkony přispěla k remíze 3:3, resp. výhře
5:2. K tomuto obrovskému úspěchu bych
chtěl prostřednictvím Lysického zpravodaje pogratulovat jak samotné Editce,
která je pro mnohé děti v Žijeme Hrou
velkým vzorem, tak jejím rodičům.

Trénink Lysice 10. 6. 2021

Reprezentace ČR WU 15 - Editka

Co nás ještě v této atypické končící
Setníčková v horní řadě druhá zprava
sezoně čeká?
V momentě, když se Vám toto vydání zpravodaje dostane do rukou ještě před poutí, tak bych Vás všechny velmi rád pozval na 7. ročník turnaje Žijeme Hrou přípravek
„O pohár starosty městyse Lysice“, který se koná tradičně v termínu lysické pouti v
sobotu 26. 6. 2021 v Lysicích na hřišti na Oulehle, kam je přihlášeno celkem dvacet
týmů. Tímto turnajem bude i letošní sezona pro Žijeme Hrou ukončena. Fotbalová
hřiště nezůstanou však prázdná ani v období letních prázdnin, kdy spolek Žijeme
Hrou pořádá v Lysicích, Kunštátě a Olešnici celkem čtyři kempy příměstskou, resp.
pobytovou formou, a až na několik posledních volných míst na kempu v Olešnici
jsou ostatní již několik měsíců kapacitně naplněny. Příprava na novou sezonu bude
s lysickými přípravkami zahájena v třetí srpnové dekádě, veškeré informace budou k
nalezení na webu www.zijemehrou.cz.
S díky za přízeň a přáním hodnotně a bez újmy prožitého léta za spolek Žijeme Hrou
Břetislav Šulc, tel.: 603992740, breta@zijemehrou.cz
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Lysické Jablíčko, z.s.

I když jsou kolem nás stále nějaká omezení
společenského života, snažíme se neustále v mateřském centru vymýšlet aktivity hlavně pro děti.
O Velikonocích jste si tak mohli projít Velikonoční cestu za pokladem. Čtrnáct otázek na cestě, asi
4 km dlouhé, prozradilo klíč k otevření pokladu.
Na cestu se vydalo více než 50 rodin. Děkujeme
všem, že mysleli na ostatní a neničili stanoviště. V
dubnu proběhla burza oblečení výměnou formou.
Tento způsob úklidu skříně se setkal s kladným
ohlasem, takže na podzim uspořádáme stejnou
akci. Zbylé oblečení jsme odvezli do azylového
domu v Boskovicích. V neděli 20.6. v Den otců
jsme na hřišti na Oulehle uspořádali letní dětský
karneval. Děkujeme všem sponzorům, kteří přispěli do tomboly. Po celé letní prázdniny budou
v centru probíhat příměstské tábory. V tuto chvíli
jsou již všechny obsazené. Od září začneme s novým pravidelným programem.
Přejeme Vám krásné léto.
Za Lysické MC Jablíčko, Lucie Růžičková



Děti a závislost na telefonu:
Co je normální a co už je moc?

Ať se nám to líbí nebo ne, digitální technologie začínají být nedílnou součástí našich
životů. Zejména pro děti jsou už něčím naprosto samozřejmým. Přinášejí mnoho dobrého, v mnoha ohledech dokáží ulehčit naše životy, ale stejně jako jinde, i tady platí, že všeho
moc škodí.
Spousta dětí před obrazovkou telefonu nebo počítače tráví celé dny. Všechnu jejich
aktivitu ale samozřejmě nemůžeme házet do jednoho pytle. V současné době jsou počítače hojně zapojovány do výuky, vrstevnické konverzace se přesouvají do online prostředí a
internet může být zdrojem užitečných informací. Na druhé straně bezcílné scrollování a
pasivní konzumování obsahu není rozhodně ideální náplní všedních dní.
Pozor na varovné signály!
Na smartphonech, sociálních sítí, počítačových hrách i internetu jako takovém si lze
vypěstovat závislost. Měli byste zpozornět, pokud si u svého dítěte všímáte toho, že jeho
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online aktivity jsou centrem veškerého dění a všechny ostatní zájmy, koníčky a přátelé
jdou stranou. Varovným signálem také je, pokud se vaše dítě na čas strávený u počítače/
telefonu vysloveně těší, nemyslí na nic jiného a zároveň je velmi podrážděné v případě, že
je mu tato kratochvíle odepřena.
Tráví-li dítě celý den sezením před počítačem, mobilem nebo tabletem, je to obrovský
nápor pro oči i pohybový aparát. Stejně jako se dospělým doporučuje vybalancovat sedavý
způsob zaměstnání pohybem, ani děti by na fyzickou aktivitu rozhodně neměly zapomínat. Celodenní působení modrého světla může také narušit spánkový režim dítěte.
Jak nastavit pravidla?
Nabízí se otázka, jak se něčemu takovému vyvarovat? Rodiče mají mnohdy mylnou
představu, že řešením je absolutní zákaz telefonu i počítače. Bohužel to obvykle příliš
nefunguje, ba naopak. Pravidla a hranice jsou sice namístě, ale měly by být reálné. Velmi
pomáhá, pokud jsou výsledkem vzájemné diskuze mezi vámi a dítětem. Z dlouhodobého
hlediska daleko lépe funguje, když jsou dítěti pravidla vysvětlena a dostane třeba také na
výběr z více možností. Prosté příkazy a zákazy nejsou dostačující.
Dospěláci, buďte svému dítěti vzorem.
Na závěr je potřeba připomenout ještě jednu věc: děti už od mala dospělé rády napodobují a přejímají vzorce chování svých rodičů. A tak když dítě u svého rodiče vidí, že je
telefon příjemný zdrojem odpočinku, že maminka nebo tatínek věnují té malé barevné
blikající věcičce spoustu pozornosti, nebude chtít zůstávat pozadu.
Chytré telefony i počítače jsou dobrými sluhy, ale špatnými pány. Není nic špatného využívat výhody, které s sebou nové technologie přinášejí, neměly by se ale stát
jedinou aktivitou dětí ani rodičů.
PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz
www.mojra.cz
Pan Jiří Mynář nabízí služby mezinárodní i vnitrostátní autobusové přepravy. K dispozici jsou dva plně klimatizované autobusy značky Mercedes Benz, vybavené bezpečnostními pásy, televizemi s DVD přehrávačem, toaletou, chladničkou a úložným prostorem. Zabezpečujeme přepravu pro
mateřské a základní školy, sportovní
a jiné zájmové spolky se specifickými
potřebami. V případě nezávazné objednávky a doplňujících informací nás
neváhejte kontaktovat na níže uvedeném čísle či emailové adrese. Budeme
se těšit na bližší spolupráci.
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PROGRAM LETNÍHO KINA LYSICE

ČERVEN 2021
St

30. 6.

21:30

Princezna zakletá v čase

ČERVENEC 2021
Čt
Pá
Út
St
Čt
Pá
Po
Út
St
Čt
Pá
Po
Pá
Pá

1. 7.
2. 7.
6. 7.
7. 7.
8. 7.
9. 7.
12. 7.
13. 7.
14. 7.
15. 7.
16. 7.
19. 7.
23. 7.
30. 7.

21:30
21:30
21:15
21:15
21:15
21:15
18:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
20:45

Princezna zakletá v čase
Šarlatán
Bábovky
Scoob!
Téměř dokonalá tajemství
Štěstí je krásná věc
Když princové jsou na draka
V síti 18+
Sněžná mela
Mulan
Ženská pomsta
Trollové: Světové turné
Casting na lásku
Šarlatán

SRPEN 2021
Ne
St
Čt
Pá
Út

1. 8.
4. 8.
5. 8.
6. 8.
10. 8.

19:30
20:45
20:45
20:45
20:30

Na stojáka live
Křupaví mazlíčci
Gump - Pes, který naučil lidi žít
Krajina ve stínu
Čarodějnice

PRÁZDNINOVÁ VÝPŮJČNÍ DOBA
A
V KNIHOVNĚ:
PO 9.00 - 12.00 a 12.30 - 15.30 dětské oddělení
ČT 9.00 - 12.00 a 12.30 - 16.30 dospělé oddělení
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Lysický zpravodaj. Za obsahovou správnost materiálů zveřejněných v Lysickém zpravodaji ručí autoři. Příspěvky přijímá Eva Hošková
v kanceláři matriky (mobilní tel: 724 189 208, e-mail: matrika@ mestys.lysice.cz). Příspěvky zasílané e-mailem musí být zpracovány ve
formátu A4 na výšku, text ve WORDU a obrázky ve formátu jpg. Obrázky se posílají samostatnou přílohou, nikoli jako součást textu.
Za změny programů kulturních a společenských akcí odpovídají pořadatelé. Za tiskové chyby neručíme. Anonymy nezveřejňujeme!
Číslo 4,5,6/2021 vychází v Lysicích v červnu 2021. Vydává Městys Lysice, Horní náměstí 157, pod registrační značkou MK ČR E 11460.
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