

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
pomalu se blíží jaro, na které, věřím, že všichni, netrpělivě čekáme, a s ním přichází
po zimní přestávce i první letošní vydání Lysického zpravodaje s aktuálními informacemi z našeho městyse.
Zima byla ve znamení přípravy projektů a výběrových řízení, a proto se již na počátku jara můžeme pustit do naplánovaných a připravených akcí. První z větších investičních projektů je výměna filtrační stanice pro úpravu bazénové vody na lysickém
koupališti. Veřejnou zakázku na tyto práce vyhrála firma Sportakcent, spol. s r. o. z Prahy
s nabídkovou cenou 1 718. 624,- Kč včetně DPH. Již 5. března 2016 započala ve strojovně
koupaliště demontáž stávajících armatur, aby mohla proběhnout instalace nových filtrů
a technologie úpravy vody. Demontáž provedli zdarma lysičtí hasiči, za což jim patří
obrovské poděkování! Akce by měla být hotová k 31. květnu 2016 a v červnu by měl proběhnout zkušební provoz tak, aby bylo koupaliště připraveno na letní sezónu.
S rekonstrukcí koupaliště souvisí i další investice, kterou je napojení nového vrtu,
jež by měl koupaliště zásobovat vodou. Doposud bylo koupaliště napouštěno výhradně
z potoka, což není, zejména v horkých létech jako bylo to loňské, zcela optimální. Tuto
situaci by měl změnit nový vrt, který nechal městys zřídit přímo v areálu koupaliště pod
volejbalovým hřištěm. Nový vrt je hluboký 19 m, má vydatnost cca 80 m3/den a měl by
do budoucna vyřešit veškeré problémy se zásobováním vodou na koupališti. Voda z vrtu
má podle laboratorních výsledků parametry pitné vody.
V současné době už je u konce i výběrové řízení na dopojení cyklostezky z Drnovic
na místní komunikaci na Oulehle. Stavbu, na niž jsme obdrželi dotaci z Jihomoravského
kraje ve výši 60 % uznatelných nákladů, provede vítěz výběrového řízení, brněnská firma
H. K. U., spol. s r. o., za cenu 719.791,49 Kč včetně DPH. Práce budou zahájeny začátkem
dubna.
V březnu městys konečně obdržel stavební povolení k rekonstrukci Horního náměstí. Bez průtahů bylo tedy vypsáno výběrové řízení na tuto veřejnou zakázku s předpokládanou cenou 4 600.000,- Kč včetně DPH. Práce by měly započít začátkem května a měly
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by trvat 3 měsíce, tedy do konce července. S rekonstrukcí budou spojeny i negativní jevy
v podobě zejména horší dopravní obslužnosti Horního náměstí. Dotčeným občanům
bude dočasně k dispozici parkovací plocha u radnice.
Ke svému konci se snad konečně chýlí zpracování projektu rekonstrukce interiérů
radnice a v letošním roce by tak, jak doufám, rekonstrukce mohla proběhnout.
V minulém vydání Lysického zpravodaje jsem Vás informoval o tom, že městys nechal zpracovat studii stavebních úprav sokolovny. Studie byla zveřejněna a občané se s
ní mohli seznámit na webových stránkách městyse, popř. na stavebním úřadě, a sdělit
své případné připomínky a návrhy. Nikdo z občanů žádné připomínky nevznesl. Zastupitelstvo městyse Lysic studii rovněž projednalo a schválilo a pověřilo radu provedením
výběrového řízení na zpracovatele prováděcího projektu. V rámci tohoto řízení byly
osloveny 3 firmy s žádostí o podání nabídky na zpracování projektové dokumentace. Ve
výběrovém řízení byla nejúspěšnější firma Ing. Ilona Janíková s. r. o. z Újezdu u Boskovic
s cenou 349.000,- Kč, s níž byla podepsána smlouva a která již projekt zpracovává.
Tolik tedy nejdůležitější informace z našeho městyse. Přeji Vám, vážení spoluobčané,
krásné, snad již jarní dny.
Mgr. Pavel Dvořáček
starosta

Horní náměstí v Lysicích čeká na jaře rekonstrukce
2

Lysický zpravodaj

Lysičtí hasiči demontují staré vybavení
strojovny koupaliště



Nové služby pro občany Lysic

V souvislosti s realizací projektu „Konsolidace IT infrastruktury a rozvoj služeb TC
městyse Lysice“ byly zavedeny dvě nové služby pro občany
Portál občana.
Díky této službě budou mít registrovaní
uživatelé možnost přihlásit se na webových
stránkách obce ke svému uživatelskému
účtu a podívat se, zda mají uhrazené poplatky vůči obci, v jaké výši poplatky jsou, jak je
mohou uhradit, jaký použít variabilní symbol, kdy je poplatek splatný, případně zda
byla platba v pořádku připsána atd.
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Tato služba je pro občany zcela zdarma.
O registraci můžete zažádat osobně na radnici u paní Kyrczové nebo přes e-mail pokladna@mestys.lysice.cz. Bude vám vygenerováno přihlašovací jméno a heslo, které vám
bude osobně předáno nebo zasláno e-mailem.
Rozklikávací rozpočet
Rozklikávací rozpočet je transparentní, přehledná a srozumitelná forma prezentace
ekonomických dat, která umožňuje občanům sledovat hospodaření městyse z různých
úhlů pohledů, zejména v oblasti rozpočtu a účetnictví. Jednoduchou rozklikávací formou zobrazuje stav a vývoj rozpočtu, stav čerpání výdajů a plnění příjmů. V nabídce
je připravena sada pohledů dle základního rozpočtového a organizačního členění rozpočtu.
1. sloupec VÝDAJE je členění výdajů dle odvětví (paragrafů) rozpočtové skladby a
představuje druh činnosti, do kterého byly investovány finance.
2. sloupec PŘÍJMY je členění příjmů druhové (položkové) rozpočtové skladby a
představuje právní důvod přijaté platby.
3. sloupec představuje další pohledy na hospodaření (například podle akcí v jednotlivých oblastech).
Rozklikávací rozpočet reflektuje rozpočet městyse Lysic tak, jak je navržen a schválen
zastupitelstvem.
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Mobilní rozhlas
Mobilní rozhlas je další nově zaváděnou službou pro občany, na rozdíl od shora uvedených služeb však není součástí projektu „Konsolidace IT infrastruktury a rozvoj služeb TC městyse Lysice“. Díky této službě budou registrovaní uživatelé dostávat aktuální
informace o důležitých událostech v naší obci přímo na svůj mobilní telefon formou
SMS zpráv. Služba nenahrazuje hlášení místního rozhlasu, které bude vždy podrobnější,
ale vhodně jej doplňuje tak, aby opravdu důležité informace, jako je např. vypnutí elektrické energie, poruchy na vodovodním řadu, změny v ordinačních hodinách lékařů a
podobně, obdrželi registrovaní uživatelé formou SMS zprávy. Tato služba je pro občany
zcela zdarma. Registrovat se můžete způsoby uvedenými v přiloženém letáku.



Výpisy z jednání rady městyse

Rada č. 53 – 9.12.2015
-

rada projednala návrh rozpočtu na rok 2016
projednala prodej části pozemku p.č. 6136/1 – postoupeno zastupitelstvu
schválila finanční příspěvek 1.000,- Kč na SONS
neodsouhlasila žádost o odstranění zákazu stání na ulici Halasova v úseku od zámku
k mostu přes Lysický potok z důvodu dopravní bezpečnosti
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-

vzala na vědomí žádost o byt od pí Černé
vzala na vědomí žádost o byt od pí Máslové
schválila odměnu ředitelce MŠ Lysice dle předloženého návrhu
odsouhlasila podepsání veřejnoprávní smlouvy s firmou Elasteflex č.j. 3186/2015/SU
schválila uzavření smlouvy o dílo s pí Štěpánkovou na podání žádosti o dotaci na akci
„Obnova místních komunikací v městysi Lysice“

Rada č. 54 – 16.12.2015
-

rada schválila realizaci orientačního systému v obci dle předloženého návrhu firmy
HICON – dopravní značení s.r.o.
odsouhlasila vybudování zábradlí před brankou areálu sokolovny před dětským hřištěm
vzala na vědomí ukončení nájmu na pozemek městyse p.č. 2669/10

Rada č. 55 -30.12. 2015
-

rada schválila žádost Lesů ČR o údržbu tělesa potoka
schválila dohodu o spolupráci mezi ZP MV ČR a městysem
projednala přípravu plesu městyse

Rada č.56 – 4. 1.2016
-

rada vzala na vědomí ukončení nájemní smlouvy na byt městyse v čp. 549 a přidělila
byt pí Kučírkové
schválila program jednání zastupitelstva městyse dne 13.1.2016
schválila odměnu řediteli ZŠ dle předloženého návrhu

Rada č. 57 -13.1.2016
-

-

rada projednala zprávu kontrolního a finančního výboru
schválila smlouvu o dílo s panem Ing. Jiřím Bočkem na technický dozor investora
na stavbě: “Koupaliště Lysice – výměna filtrační stanice pro úpravu bazénové vody“
včetně spolupráce na výběru zhotovitele a účasti při zkušebním provozu
schválila podpis plné moci pro VAS Boskovice, a.s. na podávání návrhů na povolení
pro vypouštění odpadních vod včetně jejich změn
schválila smlouvu o dílo s firmou Tekostav na realizaci opravy bytu č. 2 na ulici Zámecké na základě výsledku nabídkového řízení v ceně 277.606,- Kč bez DPH
schválila veřejno-právní smlouvu s Diecézní charitou Brno, oblastní charitou Blansko ve výši 24.038,- Kč na zajištění terénní služby pro občany Lysic
schválila příspěvek na plesy a dětský karneval pro spolky a organizace ve výši 1.500 Kč
formou poskytnutí věcných cen

Rada č.58 - 20.1.2016
-

rada odsouhlasila pronájem prostor zasedací místnosti úřadu Autoškolou Pernica
Kotvrdovice, s r.o., nájem na jednu celodenní akci 500,- Kč
vzala na vědomí žádost o byt od p. Slezáka
vzala na vědomí žádost o byt od p. Maršálka
vzala na vědomí žádost o byt od pí Borkové
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Rada č. 59 – 27.1.2016
-

rada schválila opravu v bytě pí Drápelové v čp. 5 dle nabídky firmy Tekostav
schválila novou cenu za „letecké“ kalendáře pro rok 2016 na 45 Kč za kus

Rada č. 60 - 3.2.2016
-

-

-

rada pověřila starostu průzkumem trhu firem realizujících výstavby koupališť a technologie čistíren
schválila zveřejnění výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:
“Koupaliště Lysice – výměna filtrační stanice pro úpravu bazénové vody“ – otevírání
obálek 8.2.2016
odsouhlasila stavbu „Lysice, kab. VN pro průmyslovou zónu“ dle předložené žádosti
od Energetiky Boskovice, s.r.o.
stanovila hodnotící komisi veřejné zakázky malého rozsahu “Koupaliště Lysice – výměna filtrační stanice pro úpravu bazénové vody“, která plní i funkci komise pro otevírání obálek ve složení: předseda – Ing. Jiří Boček, členové – Mgr. Pavel Dvořáček,
Ing. Zuzana Polická, Mgr. Radek Kratochvil a pan Jaroslav Čechman, náhradník pan
Jindřich Šrámek
vzala na vědomí žádost o byt pí Měcháčkové

Rada č. 61 – 10.2.2016
-

-

-

vzala na vědomí informaci hodnotící komise o vyřazení firmy Aquatechnik Moravia
s. r. o. a vyřazuje uchazeče: Aquatechnik Moravia s. r. o., Karlovo nám. 290/16, Nové
Město, 120 00, Praha 2, IČ 026 88 379, z výběrového řízení na práce vodohospodářské technologie s názvem „Koupaliště Lysice - výměna filtrační stanice pro úpravu
bazénové vody - I. etapa“
schválila doporučení hodnotící komise k veřejné zakázce: „Koupaliště Lysice - výměna filtrační stanice pro úpravu bazénové vody - I. etapa“, rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče: Sportakcent spol. s r. o., Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5
- Zličín, IČ: 148 92 839, a pověřila starostu k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem
schválila podpis smlouvy o dílo na technický dozor investora na akci: „Cyklostezka Lysice – Drnovice, dopojení KÚ Lysice“. Technickým dozorem pověřila Ing. Jiřího Bočka
schválila znění zadávací dokumentace k akci: „Cyklostezka Lysice – Drnovice, dopojení KÚ Lysice“
schválila příspěvek 1.000,- Kč pro Muzejní a vlastivědnou společnost v Brně, z.s. na
vydání publikace: Vlastivědný věstník moravský
schválila žádost o povolení inženýrských sítí pro pozemek 340/2
schválila nabídku projektové a inženýrské činnosti firmy ODEHNAL PROJEKT s.r.o.
na projektovou dokumentaci autobusové zastávky na ulici Brněnské a na Oulehle
včetně parkoviště u tělocvičny ZŠ

Rada č. 62 - 17.2.2016
-

rada schválila výměnu kuchyňské linky v bytě pí Polické v čp. 271
schválila pronájem pozemku p.č. 6684 o výměře 230 m2 panu Žáčkovi z Kunic za
účelem zemědělského obhospodařování pozemku za nájemné 150,- Kč/rok

1-3/2016

7

-

schválila žádost o souhlas se vstupem na pozemky městyse v rámci připravované
akce: „Lysický potok“ od Vodohospodářský atelier, Brno,62
schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce, a.s.,
České Budějovice pro stavbu „Lysice, Doubek, kab. NN Vinter“ dle předloženého
návrhu Smlouvy. Služebnost se zřizuje za jednorázovou úplatu ve výši 3.200,- Kč bez
DPH

Rada č. 63 -24.2.2016
-

-

rada projednala zprávu matriky, evidence obyvatel a stavebního úřadu za rok 2015
schválila smlouvu mezi městysem a manžely Fadrnými o právu provést stavbu
schválila žádost ZO Českého svazu chovatelů Lysice o umístění sídla v budově radnice
schválila uzavření smlouvy o dílo na projektovou a inženýrskou činnost na akci: „Rekonstrukce sokolovny Lysice“ se společností Ing. Ilona Janíková s.r.o., nejlevnější nabídka ze tří předložených (Ingstep s.r.o. Sloup, S.I.S. spol. s r.o., Brno)
stanovila komisi pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek na akci: „Cyklostezka
Lysice – Drnovice, dopojení KÚ Lysice“ ve složení: předseda – Ing. Jiří Boček, členové – Mgr. Pavel Dvořáček, Ing. Zuzana Polická, náhradník – pan Jaroslav Čechman

Rada č. 64 - 2.3.2016
-

-

rada nedoporučila posunutí označníku začátku městyse na ulici Brněnské z důvodu
záporného stanoviska Policie ČR
schválila doporučení hodnotící komise k veřejné zakázce: „Cyklostezka Lysice – Drnovice, dopojení KÚ Lysice“ a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče: H.
K. U., spol. s r. o., Poděbradova 113, Brno, a pověřila starostu k podpisu smlouvy s
vítězným uchazečem
vzala na vědomí žádost o byt pí Kudláčkové

Rada č. 65 - 9. 3.2016
-

-

-

rada připravila program jednání zastupitelstva dne 23. 3. 2016
vzala na vědomí stížnost nájemníků bytových domů na ulici Halasova na řádění kun
v půdních prostorech domů. Budou pořízeny elektronické plašiče
schválila panu Pavlu Šmerdovi poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
městyse ve výši 30.000,- Kč na realizaci projektu „Zabezpečení koncertu skladatele
a zpěváka Jaroslava Uhlíře“ a pověřila starostu k podpisu příslušné veřejnoprávní
smlouvy
schválila podpis smlouvy o dílo na přípravu dokumentů pro zadávací řízení - Ing.
Bočka jako technický dozor investora na akci: „Lysice Horní náměstí – rekonstrukce
zpevněných ploch“ dle předloženého návrhu smlouvy
schválila znění zadávací dokumentace k akci: „Lysice Horní náměstí – rekonstrukce
zpevněných ploch“

Rada č. 66 – 16.3.2016
-

schválila žádost o poskytnutí dotace ve výši 15.000,-Kč pro divadelní spolek KLYH
Lysice
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Výpisy z jednání zastupitelstva

Zastupitelstvo č. 10 – 14.12.2015
-

-

-

-

zastupitelstvo schválilo zprávu starosty o činnosti rady a dění v městysi
schválilo smlouvu o příspěvku na financování služeb sociální prevence a odborného
sociálního poradenství zařazených do Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2016
schválilo stanovy Svazku obcí Kunštátsko – Lysicko
schválilo vyhlášku č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
schválilo hospodaření městyse 1-10/2015
schválilo rozpočtové opatření č. 9/2015
schválilo rozpočtové opatření č. 10/2015
schválilo rozpočet městyse na rok 2016
schválilo celkový rozpočtový výhled městyse na roky 2017 až 2020
pověřilo radu prováděním rozpočtových opatření ve výši 15 % v rámci kapitoly a
v případě havarijního stavu do výše 300 tisíc Kč s tím, že tato rozpočtová opatření
následně schválí ZML na nejbližším zasedání
odsouhlasilo vyřazení nemovitého majetku, a to:
IČ 13 Most dřevěný Zámecká v hodnotě 1.819,- Kč
IČ 1287 Ohradní zeď v hodnotě 34.218,- Kč
IČ 1544 Průzkumný vrt Zámecká v hodnotě 168.990,- Kč
IČ 1724 Petangové hřiště v hodnotě 8.106,- Kč
schválilo odpis pohledávky za nájemné a služby spojené s užíváním bytu č. 8, nám.
Osvobození 150, Lysice v částce 35.223,- Kč
schválilo rozhodnutí rady o umístění zákazu stání v ulici Halasova v úseku od mostu
přes Lysický potok po křižovatku s ulicí Zámecká, a to v obou směrech

Zastupitelstvo č. 11 – 13.1.2016
-

schválilo zprávu Kontrolního výboru
schválilo zprávu Finančního výboru
schválilo rozpočtové opatření č. 11/2015
schválilo rozpočtové opatření č. 1/2016

Zastupitelstvo č. 12 – 23.3.2016
-

zastupitelstvo schválilo zprávu starosty o činnosti a dění v městysi,
schválilo hospodaření městyse za listopad a prosinec 2015,
schválilo rozpočtové opatření č. 2/2016,
odsouhlasilo přezkum hospodaření za rok 2015 na základě §4 odst. 1 a 7 zákona č.
420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 93/2009 Sb.,
o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, a to soukromým auditorem Ing. Karlem
Novákem,
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-

-

vzalo zprávu o činnosti knihovny za rok 2015,
vzalo na vědomí zprávu o činnosti matriky za rok 2015,
vzalo na vědomí zprávu o činnosti stavebního úřadu za rok 2015,
schválilo inventarizační zprávu za rok 2015,
schválilo koupi částí pozemků na Doubku k rozšíření a zbudování místní komunikace od manželů Němcových, Lysice, od pana Lepky, Krhov, od pana Kunce, Lysice, od
pana Odehnala, od pana Adámka, Lysice,
neschválilo prodej části pozemku u zdravotního střediska pro výstavbu garáže,
schválilo zprávu o čerpání finančních prostředků z Fondu reprodukce investičního
majetku u MŠ a ZŠ Lysice.



Evidence obyvatel – matrika
za rok 2015

EVIDENCE OBYVATEL – LYSICE
Počet obyvatel k 1.1.2015 = 1929
V roce 2015 se v Lysicích narodilo 22 dětí (11 chlapců a 11 děvčat). V Boskovicích
se jich narodilo 12, v Brně 7, jedno dítě v Prostějově, jedno ve Znojmě a jedno v Anglii.
Zemřelo 25 našich spoluobčanů - 15 mužů a 10 žen (v Lysicích 6, v Brně 6, v Letovicích 5, v Boskovicích 4, v Rajhradě 2, v Moravské Třebové 1 a v Hradci Králové 1). Počet
zemřelých v loňském roce je vyšší. S výjimkou roku 2010, kdy zemřelo také 25 našich
spoluobčanů, se úmrtnost za posledních 30 let pohybuje vždy mezi 15 až 20 zemřelými.
V roce 2014 dosáhl počet zemřelých rekordního minima 8.
K trvalému pobytu se v Lysicích přihlásilo 43 osob, ale odhlásilo se jich 67. V drtivé
většině je důvodem odhlášení se z Lysic problém bydlení.
Počet obyvatel v Lysicích k 31.12. 2015 = 1902

MATRIČNÍ AGENDA
Matriční obvod Lysic, do kterého spadá 14 obcí, má přibližně 5100 obyvatel. V loňském roce se v něm nenarodilo žádné dítě doma.

SŇATKY
V loňském roce bylo v našem matričním obvodě uzavřeno celkem 54 sňatků. Tři z
nich byly uzavřeny s cizincem (2x Slovensko, 1x Ruská federace). Církevních bylo 5, civilních 49. Civilní sňatky se konaly v Lysicích na zámku, na radnici, na louce nad starým
fotbalovým hřištěm, dále pak v Drnovicích, v Kunicích v Hodoníně. Církevní svatby
uzavřené před církví římskokatolickou byly v kostele v Lysicích (2), v Drnovicích (1)
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a v Černovicích (1). Jeden sňatek byl uzavřen před duchovním Církve československé
husitské na zámku. U církevního obřadu je postup vyřizování žádostí shodný jako u
civilního, matrikářce odpadá jen vlastní provedení obřadu, které si zařizuje duchovní. Z
54 uzavřených svateb bylo 8 obřadů se snoubenci z Lysic – 2 byly uzavřeny na zámku, 3
na radnici, 1 na louce u hřiště, 1 v kostele a 1 v Kunicích. Za povolení civilního obřadu
mimo radnici platí snoubenci na matrice 1000,-Kč správní poplatek. Pokud je obřad ve
velkém sále zámku, platí ještě poplatek zámku za pronájem prostor ve výši 7.865,-Kč,
v zahradě zámku 4.000,-Kč + poplatky za další služby. Sňatky v obřadní síni radnice
jsou bez jakýchkoliv poplatků a církevní svatební obřady si snoubenci finančně vyřizují
s duchovním.
Do knih manželství jsem loni zaznamenala 19 rozvodů manželství. Vydala jsem 5
osvědčení k uzavření církevního sňatku, bez kterého nemůže duchovní sňatek vykonat.
U dvou svateb s cizincem jsem musela vydat rozhodnutí o prominutí předložení dokladu. Některé doklady potřebné k uzavření sňatku dle českého práva, cizí země nevydávají.

ÚMRTÍ A DALŠÍ AGENDY
V loňském roce jsem zapsala 13 případů úmrtí (Lysice 7, Drnovice 1, Lačnov 1, Lhota
u Lysic 1, Kunčina Ves 1 a Voděrady 2). O vydání opisů rodných, oddacích a úmrtních
listů požádalo 18 občanů. Bylo provedeno celkem 496 ověření podpisů a listin. Ve dvou
případech se ženy po rozvodu manželství uzavřeném v našem matričním obvodě vrátily
ke svému předchozímu příjmení. Matrika dále eviduje žádosti žen o zapsání příjmení v
nepřechýlené podobě (tzn. v mužském tvaru), kompletuje a vyřizuje na Zvláštní matrice
v Brně žádosti o zapsání matričních událostí (narození, uzavření manželství a úmrtí),
jež se staly našim občanům v cizině. Každoročně eviduji žádosti o nahlížení do matričních knih, vyhledávám údaje o osobách zapsaných v matričních knihách na základě
písemných žádostí občanů nebo úřadů a vydávám potvrzení o údajích ve sbírce listin a
v matričních knihách. K dalším činnostem matriky patří vydávání vysvědčení o právní
způsobilosti k uzavření sňatku našeho občana v cizině a povolování změny příjmení. Na
matrice je také možné požádat i o užívání druhého křestního jména. S jedenácti nesezdanými páry jsem sepsala prohlášení o určení otcovství před narozením jejich dítěte, se
dvěma pak určení otcovství k již narozenému dítěti.

CZECH POINT
Český podací informační terminál. V rámci této služby občanům bylo možné na
našem úřadě získat v loňském roce na počkání výpisy z rejstříku trestů, z obchodního
rejstříku, z živnostenského rejstříku, výpisy z katastru nemovitostí, výpisy z bodového
hodnocení řidiče, z insolvenčního rejstříku a dalších rejstříků a výpisů, kterých každoročně v nabídce přibývá. Dále bylo možné v rámci Czech Pointu podat žádost o konverzi
dokumentů z listinné podoby do elektronické a naopak nebo o zřízení datové schránky.
Loni bylo vydáno z Czech Pointu 75 výpisů.
Eva Hošková, matrikářka
1-3/2016
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Činnost Sboru pro občanské
záležitosti v Lysicích v roce 2015

Sbor pro občanské záležitosti pracuje ve složení : Olga Tejkalová, předsedkyně, Eva
Hošková, jednatelka, dalšími členy jsou dlouholetí pracovníci SPOZ Jaromír Vaněk, Kateřina Horňanská, Michaela Danácová, Marcela Polanská a Jarmila Růsková. V tomto
volebním období byl SPOZ posílen o Evu Burianovou a Pavla Šmerdu.
Sbor každoročně s matrikářkou organizuje desítky svatebních obřadů a připravuje obřady vítání občánků. Řadu let zajišťuje při obřadech hudební doprovod František
Bačovský. K hudební spolupráci jsme přizvali také Jiřího Sedláčka. Recitací obohacuje
obřady Marcela Polanská, písničkami Barbora Müllerová, Michaela Danácová, Kateřina
Horňanská, Denisa Baláčová a Žaneta, Martina a Simona Mynářovy.
K dalším akcí sboru patří návštěvy dětí v mateřské a základní škole, gratulace občanům při jejich významných životních jubileích, jarní, podzimní či vánoční tvoření pro
děti i pro dospělé, zábavné odpoledne ke Dni dětí a Mikulášská nadílka.
Loni bylo uvítáno v obřadní síni radnice 21 dětí. Jedná se o dobrovolný obřad, vítáme tedy jen děti, jejichž rodiče projeví zájem uvítat svoje dítě mezi lysické občánky
a ty, kteří v Lysicích opravdu žijí. Obřadu se nezúčastňují většinou rodiče, kteří mají v
Lysicích trvalý pobyt, ale v městysi nebydlí. Bohužel je to v posledních letech dost častým
jevem, kdy matka dítěte z Lysic odejde za manželem či partnerem a v obci, kde skutečně
s rodinou žije, se nepřihlásí a bydliště jí zůstává v Lysicích. Narozené dítě je tak automa-

Vítání občánků – prosinec 2015
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ticky přihlášeno na adresu matky, tudíž se stává lysickým občanem. Ve skutečnosti však
pouze administrativně.
Pro vítané děti, rodiče a všechny přítomné je vždy připraven pěkný obřad s písničkami,
recitací a uvítacím projevem paní předsedkyně SPOZ. Obřadu se s recitačním pásmem
zúčastňují také menší děti ze základní školy. Rodiče od SPOZ dostávají pro miminko deku
nebo osušku, plyšovou hračku, štěrchátko, bryndáček, maminky kytičku. Klub seniorů Lysice dětem věnuje ponožky, které již mnoho let plete paní Ludmila Škrobánková.
Při kulatých životních výročích (70,80 a 90 roků) navštěvují zástupci SPOZ osobně jubilanty v jejich domácnostech, kde jim poblahopřejí a předají dárkový balíček v
hodnotě 600,-Kč. Loni jsme jich navštívili 32. Návštěvě v domácnosti vždy předchází
písemné oznámení od SPOZ. Písemná blahopřání k narozeninám jsou zasílána všem
jubilantům k 50., 60. a 65. narozeninám a všem občanům starším 70 let. Dále jsou
zasílána blahopřání SPOZ ke kulatým výročím uzavření manželství, pokud jsou našemu úřadu známá. Zlatou svatbu loni oslavilo se zástupci SPOZ 5 manželských párů,
diamantová nebyla žádná. Osobní návštěvy manželů se uskutečňují hlavně v jejich
domácnostech, ale pokud mají jubilanti zájem o slavnostní připomenutí svého výročí
v obřadní síni radnice, velmi rádi členové SPOZ připraví obřad obnovení manželského
slibu. Městys věnoval loni na zajištění dárků pro jubilanty a zajištění blahopřání přibližně 22 tisíc korun. Všechny akce, které SPOZ pořádá, jsou dobrovolnou činností.
Pokud tedy někdo z jubilantů nemá zájem o návštěvu členů SPOZ, stačí svoje přání
sdělit na radnici matrikářce.
Nezapomínáme ani na naše bývalé spoluobčany, kteří vzhledem ke svému stáří a
zdravotnímu stavu tráví své poslední roky života v domovech důchodců, penzionech
či u svých rodin mimo Lysice. Zasíláme během roku blahopřání k jejich narozeninám,
vánoční blahopřání a pravidelně Lysický zpravodaj. V Domově důchodců v Černé
Hoře v současné době nemáme nikoho z našich bývalých spoluobčanů, v Domově
důchodců v Boskovicích je paní Radiměřská, která loni oslavila již 90. narozeniny. V
případě úmrtí našich spoluobčanů zajišťujeme na přání pozůstalých vyvěšení smutečního oznámení v budově radnice a ve vývěsce v parku na náměstí a oznámení v
místním rozhlase.
V červnu se konala v areálu sokolovny tradiční oslava Dne dětí. V první části děti
soutěžily společně v družstvech, tancovaly a dováděly s hudbou, v druhé pak soutěžily
již jednotlivě a sbíraly kupony, které pak vyměnily v připraveném obchůdku za hračky.
Ke konci oslavy byl obchůdek se zbožím bezmála za 9 tisíc prázdný. Děti závodily na
odrážedlech, skákaly na míčích, lovily rybky v bazénku, soutěžili v chůzi na chůdách,
hádaly rébusy, malovaly obrázky a skládaly puzzle. Připraveno bylo také občerstvení a
pro všechny párky, které si pak u ohně opékali. Na zajištění oslavy Dne dětí městys věnoval 15.600,-Kč.
Ke konci školního roku jsme se slavnostně rozloučili s 27 dětmi z lysické mateřské
školy, které po prázdninách nastoupily do I. třídy. Tato akce má již mnohaletou tradici.
V posledních letech probíhá v areálu mateřské školy, kde jsou děti slavnostně pasovány
na prvňáčky. V loňském roce se tohoto úkolu zhostily za SPOZ Olga Tejkalová a Eva
Hošková. Dětem popřály pěkné prázdniny a ony na oplátku předvedly všem přítomným
1-3/2016
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něco málo z toho, co se ve školce naučily. Od SPOZ pak dostaly na památku pěkné dárky
pro pobavení o prázdninách celkem za 5.000,-Kč.
V září jsme ve dvou 1. třídách místní základní školy přivítali 44 dětí. Všichni prvňáčci obdrželi od SPOZ řadu školních pomůcek a potřeb pro vyučování v hodnotě celkem
11.000,-Kč. Prvňáčky za SPOZ přivítala Eva Hošková, za městys starosta Pavel Dvořáček.
Popřáli dětem hodně úspěchů a radosti ve škole, rodičů i paní učitelce pak hodně trpělivosti s dětmi.
Před Velikonocemi bylo pro děti i pro dospělé opět připraveno tvoření drobných
velikonočních a jarních dekorací. Tvoří se ze všech možných druhů papíru, polystyrénových a vatových tvarů, z květináčů, z filcu, ze stuh, umělých květin, jarních větviček
a různých drobných doplňků. Tvoření je určeno pro větší děti a dospělé. Výrobky jsou
vždy rozděleny od jednodušších po složitější, aby je mohly vyrábět jak menší (6 – 8leté
děti), tak starší (9-15leté). Vždy ale musí být s dětmi přítomny rodiče, aby jim pomohli,
vysvětlili jim postup práce, aby nedocházelo ke zbytečnému plýtvání materiálem. Mají
možnost si vždy vybrat z šesti i sedmi připravených dekorací. V říjnu pak mají možnost
vyrobit si pěkné podzimní dekorace z přírodních i umělých materiálů. K tradičnímu
materiálu pro tvoření se na podzim přidávají šišky, lýko, juta, suché traviny a květiny,
podzimní plody. V prosinci jsou pro děti a dospělé připraveny vánoční a zimní dekorace

Jarní tvoření - březen 2016
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- svícínky, věnečky, sněhuláci, andílci, skřítci, vánoční závěsy do oken i na stromeček,
obrázky apod. Jsou vytvořeny jak z přírodních větviček, tak z umělých třpytivých drobností. Při vánočním tvoření se ke klasickému materiálu přidávají baňky, řetězy, stuhy,
lesklé druhy papíru, drátky, korálky. Tvoření jsou zdarma a pro všechny dekorace jsou
připraveny vzory. Ve fotogalerii na webových stránkách městyse se můžete podívat na
všechny výrobky, které jsme při tvořeních v roce 2014 a 2015 vyrobili. Na materiál pro
jarní a podzimní tvoření městys v loňském roce věnoval po 6.000,-Kč, na vánoční 8.000,Kč, protože materiál pro vánoční dekorace je podstatně dražší. Připravit materiál na 7
výrobků pro zhruba 45 až 55 zájemců je finančně náročné a jsem velmi vděčná také pravidelnému sponzorovi, který na tvoření přispívá každoročně několika tisíci korunami.
Za zmínku určitě stojí úspěšná akce „vánoční jarmark“, který zorganizovaly a připravily jednatelka SPOZ Eva Hošková, vedoucí knihovny Jitka Severová a paní Blanka Ondrová. Technické zázemí (stoly a stánky) pomohli naistalovat údržbáři městyse
a ozvučení prostoru pro hraní vánočních koled si vzal na starosti tradičně Ladislav
Horňanský. Jarmark se konal v prostorách přízemí radnice a před radnicí první adventní neděli při příležitosti rozsvícení obecního vánočního stromu. Návštěvníci si
mohli zakoupit drobné dárky i chutné občerstvení. Řemeslníci a drobní živnostníci
přivezli keramiku, svíčky, perníčky, proutěné zboží, háčkované hračky, šperky, sklo,
adventní i vánoční vazby, textilní výrobky, med i chutné uzeniny. Většina řemeslníků
má zhotovování drobných dárků a dekorací jen jako koníčka a jejich výrobě se věnuje v rámci svého volna při zaměstnání. Každá ruční výroba je časově velmi náročná.
Jsou to hodiny práce, která baví, ale málokdo se jí i uživí. K občerstvení byl připraven,
svařák, medovina, steaky, klobásy, ale i sladké palačinky, koblihy, koláče a další pečivo.
Jarmark probíhal celé adventní odpoledne a opět se přišlo podívat velké množství lidí
nejen z Lysic, ale i z okolí.
Prosinec byl měsíc bohatý na kulturní akce. Členové SPOZ se členy místního divadelního spolku a místními dobrovolnými hasiči pro děti přichystali Mikulášskou nadílku
v parku na náměstí. Světelné efekty a třaskavé rachejtle vytvořili tu správnou pekelnou
kulisu pro příchod čertů a čertic, kteří poskakovali kolem ohně uprostřed travnaté plochy parku a chtěli odnést do pekla nevychované hříšníky. Andělé rozdávali dětem sladkosti a mírnili rozdováděné čerty. Na závěr pak děti tradičně vyhlížely Mikuláše. A ten
přijel s velkou parádou na krásném bílém koni a přivezl dětem balíčky se sladkostmi.
Dokonalou hudební kulisu k celé akci zajistil pan Ladislav Horňanský se synem Vojtou.
Celá akce stála 8.500,-Kč.
Členové SPOZ svoji práci vykonávají ve svém volném čase. Všechny nás tak velmi
těší hojná účast dětí i dospělých na akcích. Snažíme se, aby akce byly dobře připravené
technicky i materiálně, což je samozřejmě závislé od množství peněz, které na ně městys
vyčlení. Aby byly tematicky zajímavé, oslovili všechny věkové kategorie. Doufáme, že i v
letošním roce se nám podaří všechny tradiční akce zase úspěšně zajistit a zorganizovat
a budou se těšit přízní dětí a dospělých. Fotodokumentaci z naší činnosti si průběžně
během roku můžete prohlédnout na vývěsce SPOZ v budově radnice a na webových
stránkách www.lysice.cz v rubrice „Z činnosti SPOZ“.
Za SPOZ Eva Hošková, jednatelka
1-3/2016
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Zpráva o činnosti Knihovny
městyse Lysic za rok 2015

Výsledky v číslech:

rok 2015

rok 2014

Výpůjčky celkem

9.714

11.408

Výpůjčky periodik

986

1.471

Počet čtenářů

217

266

Počet návštěvníků

3.918

4.696

Přírůstky knih

412

951

Úbytky knih

703

84

Besedy a výstavy

27

42

Počet knihovních jednotek

21.240

21.531

Počet odebíraných časopisů

20

16

Z objektivních důvodů došlo v některých ukazatelích k poklesu. Na podzim byla
knihovna téměř dva měsíce uzavřena. Probíhala tu renovace podlah a následně revize
knihovního fondu.
V roce 2015 jsme nabídli lysické veřejnosti volnočasové aktivity ve formě besed,
přednášek, výstav a tvořivé dílny.
V loňském roce jsme uspořádali 8 výstav. Sezónu jsme zahájili výstavou papírových
modelů pana Ladislava Horňanského. Následovaly výstavy: obrazy paní Hany Kroupové
pod názvem Rej barev, dřevořezby pana Antonína Bárty, obrazy Emily Pavlovské a Ivany
Olšanové pod názvem Z radosti k radosti, výstava fotografií Marcely Zdražilové, výstava
výtvarných a literárních prací dětí okresu Blansko pod názvem Haló, haló, tady Večerníček u příležitosti 50. narozenin Večerníčku, výstava Dokumenty z věže lysické radnice,
výstava Obrazy regionálních autorů.
V únoru jsme se v tvořivé dílně učili drátovat – oplétat vyfouknuté vajíčko, uplést
misku nebo svícen. V dubnu jsme se seznámili s enkaustikou, což je tvoření různých obrazů pomocí žehličky a voskovek. Na předvánočním tvoření jsme vytvářeli vánoční dekorace z kosmetických tamponů. Všechna uvedená tvoření se účastníkům líbila, domů
si odnesli velmi pěkné dekorace.
V dubnu jsme v Lysicích přivítali spisovatelku Petru Dvořákovou, která besedovala
se žáky 7. – 9. tříd na téma anorexie. Besedy byly velice zajímavé a poučné. V květnu jsme
se s dětmi z 3.B zúčastnili slavnostního vyhodnocení projektu k 50. narozeninám Večerníčku, které se konalo v Černé Hoře. V září se uskutečnily dvě besedy s ilustrátorem
Adolfem Dudkem pro děti mateřské školky a pro děti 1. tříd základní školy. Pan Dudek
byl velmi kreativní a všechny zúčastněné zapojil aktivně do svého programu. Začátkem
října nás navštívila spisovatelka Marcela Marboe. Pro děti z 3. tříd měla přichystané vy-
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právění o knize Zrzoun – hrdina dvou světů. Dětem je toto téma blízké, téměř každé má
doma nějaké zvířátko.
Velice dobrou spolupráci máme s mateřskou školkou. Děti pravidelně navštěvují
knihovnu. Zde se seznamují s autory knih, ilustrátory, s činností knihovny. Čteme si
ukázky z vybraných knih. Jsou pro ně přichystány různé soutěže, kvízy a hádanky.
Děti z 1. tříd přišly do knihovny, aby předvedly, jak už umí číst. Na jaře přijdou na
besedy ještě dvakrát a poté budou v červnu pasovány na čtenáře.
Pro širokou veřejnost jsme pořádali dvě besedy na cestovatelské téma: Cesta po Svaté
zemi - Jordánsko a Izrael, Turecko – oblast Kappadokie.
V listopadu jsme se každé pondělní odpoledne setkávali s rodiči a dětmi při čtení
s Pohádkovou babičkou. Po přečtení pohádky následovalo tvoření drobných věcí. Tato
akce měla u maminek s malými dětmi úspěch a už se těší na další podobnou akci.
Koncem listopadu se uskutečnil na radnici vánoční jarmark, na kterém jsem se aktivně podílela.
Naše knihovna získala v loňském roce dvě dotace: projekt VISK 3 na technické dovybavení knihovny a projekt K21 na kulturní a výchovnou činnost. Jsme rádi, že za peníze
získané z těchto dotací se nám podařilo uskutečnit plánované akce.
Našim cílem je zkvalitnění nabízených akcí pro MŠ, ZŠ i veřejnost, pestřejší nabídka
besed, přednášek a výstav.
Jitka Severová, vedoucí knihovny



Výsledek sbírky
pod vánočním stromem 2015-2016

Výbor Hospodářské a vzdělávací besídky při MO KDU-ČSL a rada městyse Lysice
upřímně děkují všem dobrovolným dárcům, kteří se přičinili o zdárný výsledek sbírky
pod vánočním stromem. Děkují ZEAS Lysice a všem dalším sponzorům, kteří se aktivně
podíleli na postavení a ozdobení vánočního stromu. Děkují také dětem základní školy a
Mateřského centra Jablíčko Lysice a jejich vedoucím za program uvedený při slavnostním rozsvícení vánočního stromu.
Výsledek sbírky :
GATEMA Ing.František Vlk
prakt. lékařka MUDr. Bohumila Venerová
prakt. lékařka MUDr. Eva Šrámková
ZLATNICTVÍ Věra Ondrová
DROGERIE Zdeněk Fojt
ELITBAU Jiří Křenovský
p. František Kučera
1-3/2016

20 000,- Kč
1 000,- Kč
1 000,- Kč
1 000,- Kč
1 000,- Kč
1 000,- Kč
1 000,- Kč
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p. Radek Horňanský
SAMSON Alois Adámek
VLNKA Věra Macků
HOSTINEC U Labutě Eliška Benešová
MORAVIA CHIPS Josef Libiš
ELEKTROGAS Bohuslav Hnilička
Umělecké kovářství František Brodecký
COTTO prodejna Lysice
KOSMETIKA Marcela Pokrutová
CLEAN Oldřich Holcner
Zubní ordinace s.r.o. Kučerová
LÉKÁRNA Lysice
RESTAURACE U Homolků
KERAMIKA Milena Libišová
TIRO papírnictví
p. Jaroslav Libiš
INSTALATÉR Zdeněk Dokoupil
AUTOSERVIS Milan Horák
POTRAVINY U rybníka
HODINÁŘ Pavel Škrabal
KLEMPÍŘSTVÍ Jaroslav Štěpánek
TEXTIL Zdenka Trávníčková
AUTODOPRAVA Ladislav Němec
KVĚTINKA P. a P. Fojtovi
STOLAŘSTVÍ Miroslav Homolka
IRIS květinářství
KOSMETIKA Hana Navrátilová
Celkem
Gatema - zaměstnanci
Zastupitelstvo městyse
Společenství Živého růžence
MO Červeného kříže
Ostatní občané (pokladnička u stromu)
Celkem
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1 000,- Kč
600,- Kč
500,- Kč
500,- Kč
500,- Kč
500,- Kč
500,- Kč
500,- Kč
500,- Kč
500,- Kč
500,- Kč
500,- Kč
400,- Kč
300,- Kč
300,- Kč
300,- Kč
300,- Kč
300,- Kč
300,- Kč
300,- Kč
200,- Kč
200,- Kč
200,- Kč
200,- Kč
200,- Kč
200,- Kč
200,- Kč
36 500,- Kč
11 800,- Kč
1 700,- Kč
500,- Kč
300,- Kč
12 747,- Kč
63 547,- Kč
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Kroužek myslivosti a ochrany
přírody v roce 2015

Rok 2015 je již za námi, ale ještě mi dovolte malé připomenutí toho, jak byl předešlý
rok úspěšný v kroužku mladých myslivců.
Ve školním roce 2014/2015 se do kroužku přihlásilo celkem 64 dětí, které byly rozděleny do 3 věkových kategorií. Na pravidelných schůzkách s dlouholetým vedoucím panem Šmétkou se učily o přírodě, zvěři i o zbraních a loveckých psech. Pro členy kroužku
i jejich kamarády byly na sobotní dopoledne připraveny tematické programy, při kterých
si mohli vyzkoušet odlévání stop i výrobu ptačích krmítek, samozřejmě nechyběly ani
výlety do přírody a pozorování zvěře.
Veškeré znalosti a dovednosti, které děti nasbíraly během 1. pololetí, si mohly již 7.
února 2015 ověřit v místním kole soutěže „Zlatá srnčí trofej“. Této části soutěže se účastnili všichni členové kroužku, do dalšího kola však mohlo postoupit jen 38 nejlepších. Ti
nejúspěšnější v každé kategorii byli: Filip Jančík z Kunic v kategorii A1 (1.-2. třída), Petra
Růžková z Černovic v kategorii A2 (3.-5. třída) a Michaela Ryzí ze Štěchova v kategorii
B (6.-9. třída).
Souběžně s celorepublikovou soutěží ZST, která je určena pro členy kroužku mladých myslivců, probíhala i mezinárodní soutěž „Young people in European forests“
(YPEF - Mladí lidé v evropských lesích) pro žáky základních a středních škol. Již podruhé se zapojila i Lesní správa Černá Hora, která pro školy v regionu uspořádala
místní kolo. Lysickou školu reprezentovalo družstvo ve složení Michaela Ryzí, Anna
Nekoušová a Jakub Pavelka, jež opět a s přehledem zvítězilo nad dalšími čtyřmi týmy
z okolních škol.
Jarní měsíce byly ve znamení soutěžení, neboť obě soutěže pokračovaly okresními,
resp. regionálními koly. Ihned na začátku března, tedy 6. 3. 2015 odjelo družstvo lysické
školy na regionální kolo YPEF do Brna. Studenti LDF Mendelu si pro soutěžící připravili
nelehký test s otázkami z lesnictví a botaniky a několik stanovišť s praktickými úkoly.
Krásné prostředí univerzity i precizně připravená soutěž jistě pomohly k tomu, že náš
tým předvedl to nejlepší a vybojoval 1. příčku. V soutěžení se pokračovalo i v mysliveckém kroužku. S přibývajícími koly soutěže stoupají i požadavky na vědomosti soutěžících, proto členové Mysliveckého sdružení Lysice-Štěchov pro děti připravili přednášku
o loveckých psech s krásným výkladem a ukázkou plemen.
Přelom dubna a května byl pro členy kroužku nabitý. 25. 4. 2015 se mezi sebou utkali v teoretické části okresního kola ZST. I když soutěžící vybírali správné odpovědi na
testové otázky ze 4 možností, neměli to jednoduché. Cílem tohoto kola bylo patřičně
prověřit jejich znalosti a do národního finále poslat jen ty nejlepší. Proto se museli předvést nejen na testech, ale i v praktické části. Ta byla nachystána na následující neděli 3. 5.
2015. Okresní kolo ZST je již po několik let zárukou prožití příjemného dne. Na nádvoří
lysického zámku proběhlo slavnostní zahájení, kterého se ujal starosta městyse Lysice,
pan Pavel Dvořáček, a krásně nás uvedl do soutěžního klání. Pravou mysliveckou atmo-
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sféru doplňovaly lovecké fanfáry v podání trubače Martina Řezby z LDF Mendelu. Po
projití poznávací stezkou, na které byly umístěny exponáty z oblasti lovectví, střelectví,
botaniky, zoologie, ochrany přírody a kynologie, a následném zhodnocení odpovědí se
mohlo přistoupit k vyhlášení výsledků. Nejlepší soutěžící a tedy ti, kteří jeli reprezentovat myslivecký kroužek Lysice-Drnovice na národní finále, byli: Filip Jančík v kat. A1,
Lukáš Pavelka v kat. A2 a Jakub Pavelka v kat. B.
V oceňování nejlepších se však ještě pokračovalo, protože i Míša, Anička a Kuba
dosáhli v národním kole YPEF skvělého výsledku. Ve středu 29. 4. 2015 lysické družstvo
odjelo na národní kolo soutěže YPEF do Kostelce nad Česnými lesy. Během dvoudenního programu je čekalo nejen soutěžení, ale i zábava. První den týmy z celé ČR představily
své prezentace na téma „Život v lese“. Již první úkol nebyl jednoduchý, neboť děti musely
přednášet v anglickém jazyce a zároveň zaujmout porotu. Po prvním úkolu následovala
prohlídka zámečku v Kostelci, promítání filmů s lesnickou tématikou nebo procházka
po městečku. Druhý den byl nabitý již od rána. Po snídani se soutěžící vrhli na testové
otázky. Protože se jedná o soutěž vyhlašovanou EU, byly testy opět v angličtině. Chvíle
oddechu nastala při obědě a poté hned další část soutěže, stanoviště s poznávačkami. S
nervozitou bojovali všichni, ale ukázalo se, že zcela zbytečně. Anička, Míša i Kuba ukázali, že byli velice dobře připraveni, a mezi dalšími 5 týmy získali vítěznou trofej. V kategorii základních škol je to vrchol této soutěže, střední školy však čekalo ještě mezinárodní
kolo v Rumunsku, kam se podívalo družstvo ČLA z Trutnova.
Tempo soutěžení se zpomalilo, abychom si mohli všichni odpočinout při výpravách
do lesa a pozorování zvěře. Hlavní událost ale děti teprve čekala. Během letních prázdnin totiž odjely na myslivecký tábor spojený s národním finále ZST do křivoklátských
lesů. V prostorách SLŠ Křivoklát se 14 dní připravovaly nejen na soutěž, ale chodily na
čekané, hrály spoustu her a podnikaly pěkné výlety. V předposlední den tábora proběhlo
slavnostní vyhlášení celé soutěže ZST. Při něm se ukázaly nejen vědomosti, ale i velký
zájem dětí o myslivost.
V kategorii A se umístili na 46. místě Ondřej Sedláček, 25. místě Lucie Tobiášová,
22. místě Jan Tobiáš, 20. místě Tereza Vitouchová, 15. místě Marika Slavičová, 5. místě
Kateřina Trojanová, 3. místě Lukáš Pavelka a celou soutěž v mladší kategorii vyhrála
Petra Růžková.
V kategorii B byly výsledky obdobné: 50. místo Martina Štěpánková, 35. místo Lubomír Stejskal, 34. místo Marek Sedláček, 28. místo Alena Stejskalová, 21. místo Anna
Nekoušová, 4. místo Michaela Ryzí, 3. místo Michaela Homolková a celou soutěž ve
starší kategorii vyhrál Jakub Pavelka.
Pro všechny členy kroužku byla na konci prázdnin nachystána odměna v podobě dvou dnů na myslivecké chatě, které prožili se soutěžemi, hrami, opékáním párků,
stezkou odvahy, spaním ve spacáku a hlavně se zábavou s kamarády.
Loňský rok byl pro děti z kroužku mladých myslivců velice vydařený, dá se říci, že
vyhrály, co se dalo. V těchto úspěších je tak vidět zájem dětí o přírodu, les, myslivost a
také úsilí vedoucích kroužku o to, aby děti myslivost bavila a získaly co nejvíce poznatků
o přírodě a příjemných zážitků.
Naděžda Novotná
20

Lysický zpravodaj



Ohlédnutí za 9. prodejní
výstavou králíků v Lysicích

Jak se v Lysicích stalo tradicí, proběhla ve dnech 20. 2. - 21. 2. 2016 na farním dvoře již
9. prodejní výstava králíků. Do této akce je zapojena drtivá většina členů ZO, od nejmladšího až po ty dříve narozené.
Před vlastní výstavou bylo nutné upravit celý prostor instalací koberců a klecí, což zabralo
několik dní. Již ve čtvrtek probíhal návoz králíků, v pátek pak probíhalo vlastní posuzování,
což je obvykle věc časově náročná a je při ní potřeba hodně lidských zdrojů. (Kdo nevěří,
může se přijít podívat, u nás to není neveřejná záležitost, je to naopak velmi poučné.)
Následující dva dny byly určeny pro veřejnost a bylo se na co dívat i co nakupovat. Vystaveno bylo 235 králíků a velká část jich byla nabídnuta k prodeji, čehož využili návštěvníci a mezi nimi, a to je velmi potěšující, i místní občané. Potěšil nás i velký zájem o tombolu,
která byla již během soboty rozebrána.
Při ohlédnutí za posledními ročníky je potřeba vyzdvihnout postupnou obměnu výstavního fundusu a zlepšení organizačního procesu. Zvláštní poděkování patří našim
chovatelkám, které napekly na tuto akci sladké potěšení. Výstava byla zakončena v neděli
předáváním čestných cen nejúspěšnějším chovatelům, ani tady se naši chovatelé neztratili,
za naši organizaci převzali čestné ceny: Odehnal František, Wölfl Gerhard, Kelner Miloš,
Prudký Vojtěch a Komárková Monika. Další dny byly věnovány úklidu.
Celá akce se vydařila a letos velmi přálo i počasí, i když zpočátku to tak nevypadalo.
Zájemcům o chovatelství, či prohloubení znalostí o této ušlechtilé činnosti můžeme jen
doporučit, aby přišli mezi nás.
Na shledanou při jubilejním 10. ročníku výstavy v roce 2017 se těší
chovatelé z Lysic a okolí



LiStOVáNí na základní škole

Ve čtvrtek 25. února 2016 naši školu opět navštívil populární herec Lukáš Hejlík (většině lidí asi známý jako MUDr. Kalina z televizního seriálu Ordinace v růžové zahradě) se
svým programem nazvaným LiStOVáNí. Jedná se vlastně o scénické čtení, během kterého
odvyprávějí dva nebo tři herci za doprovodu hudby a jiných zvukových efektů divákům
obsahy vybraných knih. Každý z herců představuje několik literárních postav. Vše trvá
35-60 minut.
Tento projekt běží více než 10 let a v letošním roce uvedl již 101. knižní titul. Program
je určen jak dospělým, tak dětem, které má taková forma práce s knihou naučit s láskou
číst. „Motivujeme děti, aby četly, zajímaly se o věci kolem sebe. Nejde jen o knížku, kterou
hrajeme, ale především u puberťáků se pak zvyšuje jejich důvěra ve čtení. Vidí, že je to
vtipný, je to sexy, může to být rovnocenný tomu, co je v jejich věku baví – a to je přirozeně
něco úplně jiného než knížky,“ řekl Lukáš Hejlík. Na představení některých knih chodí i
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samotní autoři a po jejich skončení je možné si uváděné knihy zakoupit třeba i s autorovým
podpisem.
Školám nabízí projekt určité bloky sestavené pro posluchače různého věku. Celkem se
v naší škole tedy sehrála tři představení: pro nejmladší ročníky bylo určeno pásmo z velmi
oblíbených knih Arnolda Lobela o Kvakovi a Žbluňkovi, pro 4.-6. ročník kniha Janneca
Leviho Dobrodružství strýčka Ludvíka, zbývající ročníky pak viděly ukázky z životopisné
knihy jamajského běžce Usaina Bolta Můj příběh 9:58. Kromě Lukáše Hejlíka ve všech
představeních účinkoval herec Alan Novotný z Městského divadla Brno.
Byli jsme velice rádi, že termín vystoupení krásně vyšel před jarními prázdninami.
Podle zájmu zejména mladších žáků o koupi knihy je program nadchl a snad je i získal pro
přečtení celé knihy. Do školní i obecní knihovny byly rovněž prezentované knihy zakoupeny a zájemci si je mohou tedy i půjčit. Panu Hejlíkovi se v Lysicích moc líbí a projevil zájem
o další pokračování naší spolupráce, což nás samozřejmě velice těší.
Simona Kyánková



IX. ročník regionální recitační
soutěže „O lysické sluníčko“

Ve čtvrtek 17. března 2016 proběhl na naší škole již IX. ročník regionální soutěžní přehlídky v recitaci „O lysické sluníčko“.
Tato akce se stala, jak se zdá, známou v širokém okolí, neboť přijelo opět množství
soutěžících z různých škol. Některé školy se zúčastňují již tradičně, nově projevily zájem ZŠ
Žďárná a ZŠ Bořitov. Celkem bylo přihlášeno 79 soutěžících z 13 základních škol (Kunštát,
Lomnice, Boskovice, Rájec – Jestřebí, Lipůvka, Adamov, Svitávka, Doubravice, Drnovice,
Černovice, Žďárná, Bořitov a samozřejmě Lysice). Počet soutěžících byl velmi podobný
loňskému roku a právě po loňské zkušenosti jsme přidali podmínku, že přednášený text
nesmí přesahovat 5 minut.
O výkonech soutěžících rozhodovala třináctičlenná porota složená z pedagogů doprovázejících žáky, funkci předsedkyně poroty si vylosovala paní učitelka Halouzková z
Boskovic. Rozhodování nebylo vždy jednoduché, zejména díky časovému tlaku se porota
musela vždy velmi rychle domluvit. S ohledem na školy, z nichž soutěžili žáci pouze v prvních třech kategoriích, jsme tentokrát vyhlásili výsledky nadvakrát.
V každé kategorii mohly být uděleny pouze tři ceny. Po třech cenách si nakonec odnášely školy z Lomnice, Kunštátu a Lysic, dvě ceny získala ZŠ Rájec-Jestřebí, po jedné ceně
pak Bořitov, Adamov, Svitávka a Boskovice (více viz výsledková listina).
O absolutním vítězi celé soutěže rozhodovali sami soutěžící, do tohoto hlasování nebyli však zapojeni soutěžící z mladších kategorií, neboť si krátili náročné dopoledne ve
školní družině, kde se jim věnovala p. vychovatelka Baláčová. Na základě největšího
počtu hlasů zvítězila Dominika Plchová ze ZŠ Boskovice. Posluchači zřejmě ocenili autorský text, který pojednával o židovské dívce a jejím osudu za války, mladá autorka ho
dokázala podat velmi sugestivně. Krásné keramické Lysické sluníčko, které je zmíněnou
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hlavní cenou, pochází z dílny lysického keramika P. Tejkala. Všichni soutěžící si pak
domů kromě příjemných zážitků odváželi malá keramická sluníčka, jež vyrobili členové
keramického kroužku.
Velké poděkování patří městysi Lysice, který v letošním roce financoval celou akci částkou 4.500,- Kč. Za tyto peníze bylo zakoupeno občerstvení pro soutěžící i porotu, materiál
na výrobu keramických sluníček a velmi pěkné knižní odměny pro všechny vítěze. Podporu této akci přišel vyjádřit i starosta Lysic, Mgr. P. Dvořáček, který všechny srdečně přivítal.
Tentokrát přednesl báseň o bájném Daidalovi a jeho synu Ikarovi, s níž prý vystupoval na
podobné soutěži jako žák 5. třídy. Poděkování soutěžícím a ocenění jejich snahy vyjádřil
také ředitel školy Z. Burýšek, jenž předával soutěžícím diplomy a knižní odměny.
V příštím roce proběhne 10. jubilejní ročník přehlídky a již teď přemýšlíme, co nového
pro soutěžící připravíme. Věříme tedy, že i nadále bude o naši přehlídku zájem. Akcí, které
podporují kulturu mluveného slova, totiž mnoho není!
Výherci jednotlivých kategorií VII. ročníku regionální soutěže v recitaci
0. kategorie (1. třída)
1. místo Alena Bednářová ZŠ Lomnice
2. místo Pavel Dvořáček ZŠ Bořitov
3. místo Jaroslav Theodor Koukal ZŠ Lysice
I.
1.
2.
3.

kategorie (2.-3. třída)
místo Markéta Vachová ZŠ Kunštát
místo Daniel Janíček ZŠ Rájec-Jestřebí
místo Veronika Slivoňová ZŠ Adamov

II.
1.
2.
3.

kategorie (4.-5. třída)
místo Adriana Koudelková ZŠ Lomnice
místo Adam Chytrý ZŠ Kunštát
místo Natálie Bednářová ZŠ Lomnice

III. kategorie (6.-7. třída)
1. místo Jiří Nezval ZŠ Rájec-Jestřebí
2. místo Vendula Lepková ZŠ Lysice
3. místo Veronika Španělová ZŠ Lysice
IV.
1.
2.
3.

kategorie (8.-9. třída)
místo Jan Včelík ZŠ Svitávka
místo Klára Štenclová ZŠ Kunštát
místo Dominika Plchová ZŠ Boskovice

Hlavní cena diváků Lysické sluníčko: Dominika Plchová ZŠ Boskovice
S. Kyánková, O. Tejkalová
organizátorky akce
1-3/2016
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Projekt Abeceda rodinných
financí lidi učí jak se domoci
svých práv

Lysice, 5. února 2016, MC Jablíčko – Jak postupovat při reklamaci, co dělat proti
nekalým praktikám exekutorů a vymahačů nebo jak správně hospodařit s rodinným
rozpočtem. Toto jsou příklady otázek, které lidem pomáhají zodpovědět semináře
pořádané v rámci projektu Abeceda rodinných financí, jehož iniciátorem je společnost Provident Financial. Cílem bezplatných lekcí, které se konají po celé České republice, je zvýšit finanční a spotřebitelskou gramotnost dospělých.
Předměty věnující se finanční gramotnosti se v dnešní době vyučují na základních
a středních školách. Z praxe však víme, že se v populaci nachází významné procento
dospělých, kteří se v důsledku nízké finanční gramotnosti ocitají v dluhové pasti. Cílem
seminářů je dávat lidem praktické návody jak zacházet s penězi, aby se do finančních
problémů nedostávali, a pokud se ve svízelné situaci ocitnou, poradit jim jak problém
řešit.
Kromě praktických návodů jak hospodařit s rodinným rozpočtem se lidé na seminářích mohou dozvědět právní minimum důležité pro zodpovědné a informované rozhodování. Lidé často neznají svá práva. Neví například, na co si dát pozor, když si berou
úvěr, jaké náležitosti má obsahovat pracovní smlouva nebo jak postupovat při reklamaci.
Účastníci kurzu se proto učí být zdravě asertivní, aby se v jednání s finančními společnostmi, obchodníky či zaměstnavateli uměli domoci svých práv a případně odhalili
nekalé praktiky.
Jednoho semináře se může zúčastnit až 20 osob. Mezi zájemci bývají lidé různého
věku, jednoznačně však převažují ženy. Semináře se konají ve všední dny v odpoledních
a večerních hodinách, o víkendu pak kdykoli v průběhu dne. Za dobu fungování Abecedy rodinných financí kurzy navštívilo více než čtyři tisíce lidí.
V rámci projektu Abeceda rodinných financí vznikla i stejnojmenná mobilní aplikace, která slouží pro kontrolu příjmů a výdajů. Aplikace umožňuje mít neustále přehled o
svých penězích. Díky tomu, že člověk zaznamenává v průběhu měsíce své výdaje, může
zpětně snadněji vyhodnotit, za co zbytečně moc utrácí a kde může ušetřit. V aplikaci lze
navíc nastavit upomínky, které člověka upozorňují na úhradu účtů a faktur.
Aplikace v současnosti funguje na mobilních telefonech využívajících operační systém Android a je zdarma ke stažení na stránkách programu www.abecedarodinnychfinanci.cz.
Iniciátorem projektu je společnost Provident Financial. Partnery projektu jsou Finanční arbitr, Britská obchodní komora, Sdružení českých spotřebitelů a Poradna při
finanční tísni.
Ing. Mgr. Markéta Horáková
lektorka
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Mateřské centrum Jablíčko

Zveme vás na následující akce Jablíčka. Podrobnosti najdete vždy včas na webových
stránkách http://www.mcjablicko.xf.cz, na facebooku, na plakátech a v sekci hlášení na
stránkách městyse Lysice. Zájemcům posíláme informace přímo na mail – stačí se přihlásit: mc.jablicko@seznam.cz
JARNÍ BURZA dětského oblečení a sportovních potřeb 2016 - středa 30. 3. - sobota 2. 4. 2016. Přijímáme i sezónní zboží pro dospělé. Příjem zboží ve středu od 9 do 11
hodin a ve čtvrtek od 15 do 17:30 hod. Prodej v pátek od 8 do 11 hod. a od 15 do 18 hodin. Vyberte, prosím, opravdu jen ty nejhezčí kousky a pošlete nám vyplněný formulář
(seznam zboží) na email: mc.jablicko@seznam.cz nejpozději do 29. 3. 2016 do 14 hod.
K prodeji můžete nabídnout kočárky, autosedačky, odrážedla, kola, koloběžky, knihy,
hračky a další věci pro děti, také těhotenské oblečení. Maximální počet zboží je 100 ks
dětského a 20 ks zboží pro dospělé u jednoho prodejce.
PRODEJ ZÁCLON - 14. – 16. 4. 2016 – výprodej zboží ze zrušeného skladu. Ceny
záclon od 20,- do 40,- Kč/m. Velký výběr různých šířek. Jako doplňkové zboží budou
v nabídce i ubrusy.
EKOHRÁTKY – oslava Dne Země – sobota 23. 4. 2016 – Společný výlet po okolí
Lysic, plnění úkolů, na závěr odměna a občerstvení.
DIVADLO „O Šípkové Růžence“ v podání hudebně-dramatického kroužku při MC
Jablíčko, neděle 24. 4. 2016 v 16:00, Lidový dům, vstupné dobrovolné.
PÁLENÍ ČARODĚJNIC - sobota 30. 4. 2016 od 17:00 za sokolovnou – pořádá Výjezdová jednotka městyse Lysice ve spolupráci s městysem Lysice a MC Jablíčko.
AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD na Dolní Moravu „Stezka v oblacích“ – sobota 18. 6.
2016 - Už jste se někdy procházeli v oblacích? Nyní máte příležitost to zažít. Stezka v
oblacích se nachází v nadmořské výšce 1116 m. n. m. Je vysoká 55 metrů a na vrchol se
pohodlně dostanete po dřevěné cestě i s kočárky. Ti odvážnější mohou k cestě dolů využít unikátní 101 m dlouhý nerezový tobogán s okýnky. Ze samého vrcholu se naskýtají
výhledy na celý masiv Králického Sněžníku s malebným údolím řeky Moravy, v dálce
pak i hlavní hřeben Jeseníků, Suchý vrch a Krkonoše.
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY – na letní prázdniny připravujeme několik příměstských
táborů. Cena za pětidenní tábor je 700,- Kč plus 220,- Kč na obědy. Nástup na tábor je
každý den v 8:00 a konec v 16:00. Zázemí je v MC. Dopřejte svým dětem prožít prázdniny s kamarády a naplno. Hlásit se můžete už nyní.
1. Hravý týden – 4. 7., 7. 7. a 8. 7. 2016 – 3 dny
Tři dny různých her s kamarády – některé známé hry, ale plno her, které jste zaručeně ještě nehráli. Je možné se hlásit na jednotlivé dny. Vede Lukáš Bělehrádek a
Ludmila Dobrozemská
2. Skautský týden - 11. 7. – 15. 7. 2016 – 5 dní
Jak se stát pravým táborníkem, jak si uvařit v přírodě, jak připravit oheň… prostě
jak přežít mimo civilizaci a také jak neničit přírodu kolem nás. Vede Lukáš Bělehrádek a Ludmila Dobrozemská
1-3/2016
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3. Angličtina je zábava - 18. 7. - 22. 7. 2016 – 5 dní
Procvičíme si angličtinu a určitě se něco nového naučíme. Budeme si s angličtinou
hrát a ani nevšimneme, že se něco učíme. Vede Dominik Fadrný
4. Máme rádi zvířata - 25. 7. – 29. 7. 2016 – 5 dní
Seznámíme se se životem zvířat doma, na farmě, v jiných zemích. Některá zvířata
si osobně prohlédneme. A co takhle výlet do ZOO? Vede Dominik Fadrný
5. Pohádkový týden s Žížaláky – 1. 8. – 5. 8. 2016 - 5 dní
Tábor pro nejmenší děti – hry, úkoly a soutěže s Žížaláky. Zkusíme si, co vše se dá
vykouzlit z modelíny. Vede Dana Fritzová a Micheala Waclawkova
6. Hokus Pokus 8. 8. – 12. 8. 2016 – 5 dní
Tábor plný pokusů a zajímavostí ze života kolem nás. „Kouzla“ nejen z fyziky a chemie zábavnou formou. Bude čas i na hry a výlety. Vede Lukáš Bělehrádek a Ludmila
Dobrozemská
7. Sportovní tábor - 15. 8. – 19. 8. 2016 – 5 dní
Dokáží si trenéři fotbalu a hasičů zahrát i jiné sportovní hry? Určitě ano. Vaše děti
se právě v tomto týdnu o tom přesvědčí. Vede Břetislav Šulc a Zdeněk Němec
8. Pátraní po naší minulosti - 22. 8. -26. 8. 2016 – 5 dní
Známe dobře místo, kde žijeme? Víte třeba, kolik je v Lysicích rybníků? Nebo jak
staré je letní kino? Zkusíme si vyrobit hračky, se kterými si hráli naši rodiče. Znáte
třeba „flusačku“? Zajímavosti z Lysic a blízkého okolí. Vede Dominik Fadrný
Těšíme se na další setkávání s vámi
za MC Jablíčko Ing. Mgr. Markéta Horáková
www.mcjablicko.xf.cz, mc.jablicko@seznam.cz

Knihovna Lysice zve
12. – 26. dubna VÝSTAVA OBRAZŮ pana Bohumíra Staníčka
10. – 24. května VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ Marcely Zdražilové
(Vernisáž k výstavě fotografií v sobotu 7. května)
7. – 21. června VÝSTAVA KERAMIKY paní Hausnerové

INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTYSE
•
•
•
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termíny svozu domovního odpadu : ST 6.4., 20.4., 4.5., 18.5., 1.6., 15.6., 29.6.
další úřední dny JUDr. Vlasty Němcové na ÚM Lysice budou: 13.4., 11.5.
všechny zprávy hlášené v místním rozhlase najdete na webových stránkách
městyse www.lysice.cz , na titulní straně vlevo v rubrice „hlášení rozhlasu“

Lysický zpravodaj
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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 1,2,3/2016 vychází v Lysicích v dubnu 2016.
Vydává Městys Lysice, Horní náměstí 157, pod registrační značkou MK ČR E 11460. Odpovídá: Mgr. Pavel
Cena:
zdarma
28Dvořáček, starosta. Tisk, sazba a grafická úprava Tiskárna Brázda - www.tiskarnabrazda.cz.
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