

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
konečně přichází jaro a spolu s prvními teplými dny i první letošní vydání Lysického
zpravodaje. Vzhledem k dlouhotrvajícímu zimnímu počasí nemohly být doposud ve větším měřítku zahájeny žádné stavební práce, ale administrativní příprava plánovaných akcí
běží na plné obrátky.
Nová čistírna odpadních vod
Největší připravovanou akcí za poslední desetiletí je nepochybně stavba nové čistírny
odpadních vod. Stávající čistírna je v trvalém provozu od roku 1999, zkušební provoz probíhal už od roku 1995 a je tedy 23 let stará. Intenzifikace a modernizace stávající ČOV není
z důvodu prostorových a pozemkových nároků možná, neboť velikost a uspořádání jejího
areálu neumožňuje rozšíření současné stavby. Další překážkou je i podmínka zachování
funkce čistírny během případných úprav, což by také nebylo možné splnit. Ve své době
byla čistírna, na základě tehdy používaných parametrů, navržena pro 1800 ekvivalentních
obyvatel. Přepočteno na současné požadavky je skutečná kapacita stávající ČOV 1170 ekvivalentních obyvatel, což je pro Lysice nedostačující, a i proto bylo rozhodnuto o stavbě nové
čistírny na jiném místě. Po
delších jednáních bude nakonec nová čistírna umístěna dál od centra obce po
proudu potoka na parcele
č. 6710 nedaleko dálničního tělesa budoucí rychlostní komunikace R 43,
v sousedství rybníka pana
Běluši. S ohledem na budoucí rozvoj obce je kapaVizualizace nové ČOV
cita nové ČOV navržena na
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2500 ekvivalentních obyvatel. Na stavbu již bylo vydáno pravomocné stavební povolení.
Předpokládaná cena nové čistírny se pohybuje kolem 55 milionů korun, a proto podal
městys žádost o dotaci ze Státního fondu životního prostředí, která by měla pokrýt 65 %
nákladů. O případném přidělení dotace se bude rozhodovat až v červnu. Již nyní ale proběhlo výběrové řízení na technický dozor investora na této, na lysické poměry, ohromné
stavbě, které vyhrála společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s., Praha, divize
Brno, s cenou 939.000,- Kč. Pokud vše dopadne dobře a dotaci obdržíme, bude možno
započít výstavbu na podzim letošního roku.
Nová hasičská zbrojnice
Další velkou akcí, která se již delší dobu intenzivně připravuje, je stavba nové hasičské
zbrojnice. Stávající zbrojnice se nachází v části přízemí budovy radnice a tyto prostory již
v dnešní době nárokům kladeným na vybavení zásahových jednotek dobrovolných hasičů
zdaleka nedostačují. Tak dochází například k tomu, že část techniky musí být parkována
v areálu společnosti ZEAS, neboť pro ni není ve zbrojnici místo, okolo aut zaparkovaných
v garáži není téměř možné projít a výška zásahové tatry musela být uměle snížena, protože by neprojela vraty garáže. Vedlejší domek, využívaný jako zasedací místnost, klubovna
a šatna hasičů, je v havarijním stavu, kapacitně nedostačuje, nejsou zde ani sprchy, které by
mohli hasiči vracející se ze zásahu využít, a tak bych mohl pokračovat dál a dál.

Domek sloužící jako zasedací místnost
hasičů vypadá z ulice normálně

Ze dvora je však jeho havarijní stav
jasně patrný

Stávající prostory nedostačují ani pro zájmovou činnost malých hasičů a ti se tak nemají kde setkávat. Rekonstrukce a rozšíření současné zbrojnice nepřichází v úvahu, neboť
tomu brání velikost, uspořádání a umístění areálu radnice. Městys proto požádal Ministerstvo vnitra ČR o dotaci na stavbu nové hasičské zbrojnice, a když nám byla dotace
ve výši 7,5 milionu korun závazně přislíbena, přijali jsme rozhodnutí, že městys postaví
novou budovu hasičské zbrojnice na místě, které bylo pro tento účel již dávno vybráno
a je určeno i platným územním plánem, a to mezi budovou pošty a areálem společnosti
ZEAS Lysice a. s. Cena nové zbrojnice se měla pohybovat kolem 11 – 12 milionů korun, ale
po provedení geologického průzkumu na místě plánované stavby bylo zjištěno, že je zde
podmáčená půda a stavba bude muset být založena na železobetonových pilotech, což se
značně prodraží. Další navýšení původně plánované ceny tvoří i vyrovnání výškového rozdílu mezi budoucím areálem hasičské zbrojnice a okolními zahradami. Z těchto důvodů se
cena stavby vyšplhala mírně přes 20 milionů korun. Toto je cena předpokládaná podle pro2

Lysický zpravodaj

jektu a já věřím, že se ji podaří
Vizualizace podoby
ve výběrovém řízení alespoň
nové hasičské zbrojnice
o něco snížit. Nebudu zastírat, že i mě výše této investice
nemile překvapila. Po důkladném zvážení všech argumentů
však mohu říci, že pokud by
se zbrojnice nepostavila nyní
za finanční spoluúčasti obce
a přislíbené dotace, nepostavila by se zřejmě již „nikdy“.
Myslím si, že naši hasiči nové
důstojné sídlo nejen nutně potřebují, ale také si ho plně po těch desetiletích čekání zaslouží.
Výstavba těchto velkých projektů výrazně zatíží rozpočet městyse. Obecní finance se však
nachází ve velmi dobré kondici a nemáme žádné dluhy. Proto si troufám tvrdit, že obě akce
finančně bez problémů zvládneme, a to jak s ohledem na dobrou hospodářskou situaci státu,
kdy se nacházíme v období hospodářského růstu a daňové příjmy obcí rostou, tak i vzhledem
k připravovanému prodeji stavebních pozemků, který do rozpočtu přinese nemalé finanční
prostředky. Obě stavby budou navíc rozloženy v čase, budou se stavět 2 až 3 roky, a proto
bude možné každoročně vyčlenit z rozpočtu peníze pouze na část stavby. Pokud to bude
nezbytně nutné, v úvahu připadá i možnost sjednání úvěru u některé z bank. Další plánované akce ani běžný provoz obce
nebudou těmito stavbami nijak
omezeny.
Na jaře vstoupí do své poslední fáze rekonstrukce radnice. V roce 2015 byla opravena
střecha, poté proběhly stavební
úpravy interiéru radnice a nyní
je na řadě fasáda budovy.
V zimě bylo vypsáno výběrové
řízení na zhotovitele obnovy
fasády objektu radnice, v rámci
kterého bylo osloveno pět firem z blízkého i vzdálenějšího
okolí. O zakázku však projevila
Nynější podoba radnice - od května již bude
zájem pouze jedna firma, a to
vypadat zcela jinak
společnost MOLAT, spol. s r.
o., z Velkých Opatovic s nabídkovou cenou 739.000,- Kč bez DPH. S firmou byla následně
uzavřena smlouva o dílo, stavební práce již započaly a hotovo by mělo být do konce května.
Další akcí, která je již připravena, je výstavba nového parkoviště pro cca 20 aut vedle budovy tělocvičny základní školy. Parkoviště bude mít rozlohu 403 m² a jeho součástí
bude i veřejné osvětlení. I v tomto výběrovém řízení bylo osloveno několik firem s výzvou
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k podání nabídky, ale opět se
přihlásila pouze jediná firma
– společnost ZEMAKO, s. r.
o., z Moravan u Brna, která
parkoviště i s veřejným osvětlením vybuduje za nabídkovou cenu 976.466,- Kč bez
DPH.
V únoru tohoto roku byl
pracovníky vodáren při čištění vodojemu v oboře zjištěn
Místo budoucího parkoviště vedle budovy tělocvičny
havarijní stav akumulační nádrže. Situace je velice vážná
a rekonstrukci nelze odkládat. Beton ve dně nádrže se drolí, místy je obnažená hydroizolace, hrozí průsaky z akumulace, ve vrchní části nádrže by naopak mohla při dešti povrchová
voda prosakovat do akumulace s vodou pitnou. Z těchto důvodů je proto nezbytně nutné
provést opravu vodojemu. V případě prodlení hrozí výpadek zásobování pitnou vodou týkající se několika stovek občanů bydlících na Oulehle a v ulici Zákostelí a také by byl ohrožen provoz místní základní školy, kterou navštěvuje 477 žáků z širokého okolí. Aby bylo
omezení co nejmenší, proběhne oprava o letních prázdninách, kdy ve škole nejsou děti
a odběr pitné vody z tohoto vodojemu je podstatně menší. V areálu vodojemu bude umístěna plastová nádrž o objemu 10 m³ sloužící jako provizorní akumulace, do které bude
přepojen přívod pitné vody tak, aby mohla proběhnout oprava nádrže betonové. Opravu
provede Vodárenská akciová společnost, a. s., divize Boskovice, za cenu 1.100.000,- Kč bez
DPH. Vzhledem k tomu, že se
jedná o havárii, s níž schválený rozpočet nepočítal, bylo
nutno rozpočtovým opatřením přesunout finanční
prostředky původně určené
pro vybudování výtahu v budově radnice na tuto opravu.
Vybudování výtahu, na které
již máme zpracovaný projekt,
tak musíme bohužel odložit.
Pokračuje rovněž výstavba inženýrských sítí pro
Akumulační nádrž vodojemu v Oboře je
novou zástavbu rodinných
v havarijním stavu
domů na Horkách. V současd d íh a kanalizačního
k li č íh potrubí,
bí zbývá
bý á ještě
j š ě položit
l ži
né době firma provádí pokládku vodovodního
plynové a elektrické vedení. Na jaře příštího roku je v plánu vybudování komunikace, aby
se budoucí stavebníci ke svým pozemkům dostali po zpevněných plochách. 22 stavebních
parcel bude v nejbližší době zapsáno do katastru nemovitostí a budou tedy k nahlédnutí
i na katastrální mapě přístupné na internetu. Poté již městys přistoupí k samotnému prode4
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ji pozemků. Zájemci, kteří již podali žádost o koupi stavebního pozemku, budou osloveni
dle pořadí, v jakém jejich žádost došla na úřad. Nebude-li některý z žadatelů souhlasit
s podmínkami městyse obsaženými v kupní smlouvě, bude
osloven další žadatel v pořadí.
Mezi těmito podmínkami
bude zejména nutnost zahájit
stavbu rodinného domu do
2 let a zkolaudovat ji do 5 let
od podpisu smlouvy a také
závazek přihlásit se k trvalému pobytu do nově postavené nemovitosti. Momentálně
Část inženýrských sítí na Horkách je již hotova
evidujeme cca 40 žádostí.
í id l veřejného
ř j éh osvětlení
ě l í v ulicích
li í h B
ě ká a Ž
ů ká
Na jaře proběhne i výměna svítidel
Brněnská
Žerůtská
a při cestě k letnímu kinu a v plánu je i nový chodník ve výše uvedených ulicích. Připravujeme rovněž výběrové řízení na zhotovitele autobusových zastávek v ulici Brněnská.
Mimo výše uvedených větších akcí proběhne v naší obci i řada menších oprav, jako
např. restaurování pomníku na náměstí Osvobození, které již započalo. Přeji Vám, vážení
spoluobčané, krásné, snad již jarní dny.
Mgr. Pavel Dvořáček, starosta



Výpisy z jednání rady městyse

Rada č. 141 – 13. 12. 2017
-

-

rada projednala přípravu rozpočtu městyse na rok 2018,
přidělila byt v bytovém domě čp. 663 panu Martinu Sekenému,
přidělila byt v bytovém domě čp. 662 paní Orlické,
projednala přípravu turnaje v mariáši,
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 byla zřízena za jednorázovou úplatu ve výši 500,- Kč bez
DPH,
schválila věcné dary v sezoně 2017/2018 pro pořadatele plesů v Lysicích ve výši 1.000,- Kč,
schválila návrh ředitelky MŠ Lysice na provoz MŠ Lysice o vánočních prázdninách
a odsouhlasila ukončení provozu 22. 12. 2017 a zahájení provozu 3. 1. 2018.

Rada č. 142 – 20. 12. 2017
-

vzala na vědomí informaci o ukončení provozu zubní ordinace MUDr. Kučerové
a schválila snížení nájmu za tuto zubní ordinaci na výši 100,- Kč/ měsíc na 1. čtvrtletí
roku 2018 vzhledem k ukončení provozu,
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-

schválila směrnici na používání sociálního fondu na rok 2018 dle předloženého návrhu,
schválila rozpočet Základní školy E. Beneše Lysice dle předloženého návrhu,
schválila rozpočet Mateřské školy Lysice dle předloženého návrhu,
schválila dodatek č. 1 ke Směrnici č. 17 o evidenci majetku dle předloženého návrhu.

Rada č. 143 – 3. 1. 2018
-

rada projednala přípravu plesu městyse,
vzala na vědomí žádost pana Dominika Prudka o finanční podporu v letošní cyklistické sezóně a schválila mu dar ve výši 5.000,- Kč,
schválila dotaci z rozpočtu městyse ZO ČSV Lysice,
vzala na vědomí žádost o byt od pana Horáka, Lysice,
schválila vypsání výběrového řízení na zhotovení fasády radnice ve stejném znění jako
v srpnu 2017.

Rada č. 144 – 10. 1. 2018
-

rada vzala na vědomí žádost o byt městyse od pana Bohuše, Lysice,
odsouhlasila pronájem kulturní místnosti na sobotu 3. 3. 2018 na pořádání soukromé
akce za 300,- Kč,
vzala na vědomí oznámení akcí divadelního souboru KLYH Lysice - 21. 1. divadelní
představení, 3. 2. divadelní ples a 7. 4. Večer dobré pohody,
vzala na vědomí žádost o koupi pozemku od pana Reichla a prodej pozemku obci dle
předloženého materiálu. Záměr vyvěšen na úřední desce,
projednala žádost o provedení opravy v jednom z bytů v bytovém domě čp. 663 a předala bytové komisi k posouzení,
vzala na vědomí žádost pana Šmerdy o finanční příspěvek na pořádání talk show
a schválila částku 1.000,- Kč stejně jako je příspěvek na pořádání jednorázových akcí
organizacemi.

Rada č. 145 – 17. 1. 2018
-

rada vzala na vědomí zprávu o činnosti JSDH Lysice,
vzala na vědomí žádost o opravu v jednom z bytů v bytovém domě čp. 150 a předala
bytové komisi k posouzení,
vzala na vědomí žádost o byt městyse od paní Ševčíkové, Skalice nad Svitavou,
rada vzala na vědomí žádost o výměnu podlahové krytiny v ordinaci MUDr. Fabíka
a na doporučení stavební komise odsouhlasila výměnu.

Rada č. 146 – 24. 1. 2018
-

-

rada neodsouhlasila žádost jedné nájemnice bytu v domě městyse čp. 662 o zřízení
kabelové internetové přípojky. Rada nesouhlasí s technickým postupem připojení,
vzala na vědomí žádost pana Smutného o výměnu bytu městyse za větší a předala bytové komisi,
schválila uvolnění prostředků z Fondu reprodukce investičního majetku MŠ Lysice ve
výši 153.941,- Kč na modernizaci kuchyně MŠ Lysice,
schválila pravidla pro pronajímání bytů v majetku městyse.
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-

Rada č. 147 – 31. 1. 2018
-

-

-

rada byla pověřena zastupitelstvem zahájením jednání ve věci pořízení nového územního plánu městyse Lysic. Vyhodnotila předložené nabídky od firem Atelier A.VE.,
ARCH Brno s.r.o., Urbanistické středisko Brno spol. s r.o.. Nejnižší nabídková cena
byla od ARCH Brno s.r.o. ve výši 458.500,- Kč s DPH. Uložila starostovi projednat
s firmou podrobnosti a podepsat smlouvu.
schválila vypsání výběrového řízení na zhotovení fasády radnice ve stejném znění jako
v srpnu 2017. Bylo obesláno 5 firem. Rada jmenovala komisi na otevírání obálek a vyhodnocení nabídek ve složení:
Předseda: Ing. Jiří Boček
Členové: Ing. Zuzana Polická a Mgr. Pavel Dvořáček
Náhradník: pan Zdeněk Fojt
schválila rozpočtové opatření číslo 7 za rok 2017 dle předloženého návrhu,
schválila smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Lysic pro:
Myslivecký kroužek při ZŠ E. Beneše Lysice ve výši 15.000,- Kč,
Svaz chovatelů Lysice 15.000,- Kč,
na regionální recitační soutěž O lysické sluníčko ve výši 4.500,- Kč.

Rada č. 148 – 7. 2. 2018
-

rada schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice pro stavbu „Lysice, Družstevní, přípojka
NN pro HZ“ dle předloženého návrhu smlouvy. Předmětem smlouvy je právo zřídit,
provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu (kabel NN a skříň NN - v obvodové stěně budoucí stavby hasičské zbrojnice) na pozemcích parc. č. 3502/4, 224/1
a 224/2 v obci a k.ú. Lysice ve vlastnictví městyse Lysic včetně práva zřídit, mít a udržovat na pozemcích potřebné obslužné zařízení, provádět na distribuční soustavě úpravy
za účelem její obnovy, výměny, modernizace, zlepšení výkonnosti včetně jejího odstranění. Služebnost se zřizuje za jednorázovou úplatu ve výši 4.800,- Kč bez DPH.
Současně rada souhlasila s umístěním výše uvedené stavby dle situačního výkresu
z 01/2018 a požaduje po dokončení stavby uvedení povrchu místní komunikace do
původního stavu.

Rada č. 149 – 28. 2. 2018
-

-

rada vzala na vědomí informaci o podepsání smlouvy na pořízení nového územního
plánu městyse Lysic s vítěznou firmou ARCH Brno s.r.o., za cenu 458.500,- Kč s DPH,
projednala zprávu matriky a evidence obyvatel za rok 2017,
projednala zprávu stavebního úřadu o činnosti v roce 2017,
projednala zprávu o činnosti knihovny za rok 2017,
schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou
E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice pro stavbu „Lysice, DP Šamšula, Badalky“ dle
předloženého návrhu smlouvy. Služebnost se zřizuje za jednorázovou úplatu ve výši
1.000,- Kč bez DPH,
vzala na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu: “Lysice, obnova fasády objektu radnice, Horní náměstí č.p. 157“
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-

-

a schválila jako vítěze soutěže firmu MOLAT, spol. s r. o. s nabídkovou cenou 739.000,Kč bez DPH,
vzala na vědomí oznámení o ukončení nájmu v jednom z bytů v bytovém domě čp.
381k 31. 3.,
schválila vyhlášení výběrového řízení na akci: „Lysice – Horky a Doubek – inženýrské
sítě pro výstavbu RD, SO 500-STL plynovod“ dle předloženého materiálu a jmenovala
komisi na otevírání obálek a na vyhodnocení nabídek ve stejném složení, a to:
Předseda: Ing. Zuzana Polická, členové Mgr. Pavel Dvořáček, Mgr. Radek Kratochvil
vzala na vědomí žádost jednoho nájemce z bytového domu čp. 662 o výměnu sporáku
a předala bytové komisi k posouzení,
vzala na vědomí žádost paní Florusové o pronájem části obecního pozemku p.č. 3228/1.
Záměr vyvěšen na úřední desce,
vzala na vědomí žádost manželů Všianských o odprodej části obecního pozemku p.č.
452/46. Záměr vyvěšen na úřední desce,
schválila podpis Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní uzavírané mezi městysem
a firmouGasNet, s. r.o.,
neschválila podpis nájemní smlouvy na hřiště u sokolovny pro FFK KOBRA Blansko,
vzala na vědomí žádost pana Žáčka, Kunice o pronájem části pozemku p.č. 6684. Záměr vyvěšen na úřední desce,
vzala na vědomí žádost o byt městyse od pana Okůnka, Lysice a předala bytové komisi,
vzala na vědomí žádost o koupi obecní stavební parcely na Horkách od pana Trojana,
Lysice a žádost zařadila k ostatním žadatelům,
vzala na vědomí žádost o byt městyse od paní Hrůzové, Dětkovice a předala bytové
komisi,
schválila vyhlášení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu: „Městys
Lysice: intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace“ dle předloženého materiálu. Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb technického dozoru a koordinátora BOZP.
Stanovila komisi pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek ve složení: předseda: Ing.
Jiří Boček, členové: Ing. Zuzana Polická, Mgr. Pavel Dvořáček, náhradník: Mgr. Radek
Kratochvil.

Rada č. 150 - 7. 3. 2018
-
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rada projednala žádost pana Reichla o prodej pozemku obci a koupi pozemku od obce
na Perné. Záměr byl vyvěšen na úřední desce,
uložila starostovi pozvat paní kastelánku na jednání zastupitelstva ve věci plánované
výstavby koroptvárny a oplocení pozemku nad zámkem,
projednala žádost pana Dolníčka o odkup pozemku p.č. 7006 v Lysicích. Záměr vyvěšen na úřední desce,
schválila výměnu sporáku v jednom z bytů v bytovém domě čp. 662 v ulici Halasova,
schválila Výzvu k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu: „Městys Lysice – intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace, vypracování projektové dokumentace
pro zadání stavby a zajištění autorského dozoru“ dle předloženého materiálu včetně
návrhu Smlouvy o dílo,
Lysický zpravodaj

-

vzala na vědomí žádost o koupi stavebního pozemku městyse od manželů Ryskových,
Brno a zařadila k ostatním žádostem.

Rada č. 151 – 14. 3. 2018
-

-

rada vzala na vědomí zprávu hodnotící komise na akci: „Lysice – ulice Horky a Doubek
– inženýrské sítě pro výstavbu RD,SO 500 – STL plynovod“. Schválila jako vítěze firmu
Mertastav s.r.o. s nabídkovou cenou 976.641,- Kč bez DPH,
vzala na vědomí žádost o stavební pozemek na Horkách od paní Pučálkové Střížové
a přidala k ostatním žádostem,
vzala na vědomí žádost o byt městyse od pana Fouska, Tasovice a předala bytové komisi,
vzala na vědomí Smlouvu o dílo: „Vodojem Lysice obora – oprava havarijního stavu“ a
pověřila starostu projednáním v zastupitelstvu a zařazením do rozpočtového opatření.

Rada č. 152 – 21. 3. 2018
-

-

-

-

-

rada schválila vítěze výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu: „Městys
Lysice – intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace“ dle předloženého materiálu. Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb technického dozoru a koordinátora BOZP.
Ze tří předložených nabídek byla jako vítězná vybrána nabídka firmy Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha s cenovou nabídkou 939.000,- Kč bez DPH,
vzala na vědomí zprávu hodnotící komise na akci: „Lysice – ulice Horky a Doubek – inženýrské sítě pro výstavbu RD,SO 500 – STL plynovod“. Po projednání s firmou Innogy
bylo zjištěno, že bude nutné provést přeprojektování v dané lokalitě a po schválení nového projektu vypsat nové výběrové řízení. Uložila starostovi zrušit stávající výběrové
řízení a vyrozumět vítěznou firmu i ostatní zúčastněné firmy,
odsouhlasila vyřazení nepotřebného a zničeného materiálu:
židle čalouněné, rok pořízení: 1980, pořizovací cena: 800,- Kč/ks,
důvod vyřazení: poškozené,
způsob likvidace: fyzická likvidace ve sběrném dvoře
stůl tmavý ovál, rok pořízení: 1996, pořizovací cena: 5 105,- Kč,
důvod vyřazení: rozbitý,
způsob likvidace: fyzická likvidace ve sběrném dvoře
schválila podpis Smlouvy o dílo na akci: „Odstavná plocha u lysické tělocvičny včetně
VO“ s vítězem nabídkového řízení firmou ZEMAKO, s.r.o. Moravany s nabídkovou
cenou 976.466,- Kč bez DPH,
vzala na vědomí žádost pana Bočka o stavební pozemek na Horkách a zařadila k ostatním žádostem,
vzala na vědomí žádost o rozšíření územního plánu u p.č. 6141 od pana Petra Štusáka
dle předloženého materiálu a zařadila k ostatním požadavkům na územní plán,
schválila záměr pronájmu restaurace na koupališti pro letošní sezónu dle předloženého
materiálu. Záměr vyvěšen na úřední desce,
vzala na vědomí znění smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu JmK na akci: „Výstavba hasičské zbrojnice.
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Výpis z jednání zastupitelstva

Zastupitelstvo č. 25 – 18. 12. 2017
-

-

-

zastupitelstvo schválilo vstup do Sdružení obcí a svazků obcí, z.s., a stanovy spolku.
Vstupem do spolku Sdružení obcí a svazků obcí, z.s., bude moci městys Lysice provozovat novou ČOV ve vlastnickém modelu, neboť spolek spoluvlastní Svaz VKMO s. r.
o., který zase 100 % vlastní Vodárenskou akciovou společnost, a.s.,
schválilo zprávu starosty o činnosti rady a dění v městysi dle předloženého materiálu,
schválilo Rozpočtové opatření č. 6/2017 dle předloženého materiálu,
schválilo rozpočet městyse Lysic na rok 2018 dle předloženého materiálu,
zavázalo se dofinancovat stavbu čistírny odpadních vod v rozsahu přesahujícím finanční prostředky poskytnuté ze Státního fondu životního prostředí z vlastních zdrojů,
zavázalo se dofinancovat stavbu hasičské zbrojnice v rozsahu přesahujícím finanční
prostředky poskytnuté z dotace GŘ MV HZS z vlastních zdrojů,
stanovilo odměny svým neuvolněným členům dle přiloženého návrhu na základě Nařízení vlády č. 318/2017 ze dne 11. 9. 2017. Odměna bude poskytována měsíčně od
1. 1. 2018. Souhrnná odměna se poskytuje jako souhrn odměn ve výši jednotlivých
odměn schválených zastupitelstvem. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný
mandát člena zastupitelstva bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazeníjednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne
zvolení do příslušné funkce,
schválilo finanční dar starostovi Mgr. Pavlu Dvořáčkovi za celoroční práci.

Zastupitelstvo č. 26 – 21. 2. 2018
-

-
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zastupitelstvo schválilo zprávu starosty o činnosti rady a dění v městysi dle předloženého materiálu,
schválilo Rozpočtové opatření č. 7/2017 dle předloženého materiálu,
schválilo hospodaření městyse za měsíce 11 a 12 roku 2017 dle předloženého materiálu,
odsouhlasilo přezkum hospodaření za rok 2018 na základě §4 odst. 1 a 7 zákona č.
420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 93/2009 Sb.,
o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, a to soukromým auditorem Ing. Karlem
Novákem,
vzalo na vědomí zprávu o činnosti knihovny za rok 2017 dle předloženého materiálu,
vzalo na vědomí zprávu o činnosti matriky a evidence obyvatel za rok 2017 dle předloženéhomateriálu,
vzalo na vědomí zprávu o činnosti stavebního úřadu za rok 2017 dle předloženého
materiálu,
schválilo smlouvu o budoucí kupní smlouvě s obchodní společností ZEAS Lysice, a.
s., jejímž předmětem je budoucí odkup pozemku p.č. 222 o výměře 318 m2 v k.ú. Lysice z majetku obchodní společnosti ZEAS Lysice, a. s., do majetku městyse Lysic za
Lysický zpravodaj

-

-

-

-

-

-

cenu stanovenou znaleckým posudkem, který bude vyhotoven před uzavřením kupní
smlouvy. Pozemek je nutno odkoupit kvůli výstavbě nové hasičské zbrojnice,
schválilo smlouvu o právu provést stavbu, budoucí nájemní smlouvu a budoucí kupní
smlouvu s Českou poštou, s. p., Praha 1, jejímž předmětem je právo provést stavbu na části
parcely č. 224/3 v k. ú Lysice ve vlastnictví České pošty, s. p., o výměře 110 m2, oddělené
geometrickým plánem, dále budoucí nájem předmětné části pozemku p.č. 224/3 v k.ú. Lysice a budoucí odkup této části pozemku p.č. 224/3 v k.ú. Lysice z majetku České pošty, s.
p., do majetku městyse Lysic za cenu stanovenou znaleckým posudkem, který bude vyhotoven před uzavřením kupní smlouvy. Pozemky se týkají výstavby nové hasičské zbrojnice,
schválilo prodej částí pozemků vzniklých na základě geometrického plánu č. 1303192/2017, a to části oddělené z pozemku p.č. 76/1 označené jako díl „a“ o výměře 133
m2 a části oddělené z pozemku p.č. 3502/29 označené jako díl „b“ o výměře 80 m2 vše
v obci a k.ú. Lysice manželům Bohanusovým, Lysice za cenu ve výši 30,- Kč/m2 dle
předloženého návrhu kupní smlouvy. Vzhledem k charakteru pozemků - z velké části
se jedná o zcela nevyužitelnou příkrou stráň – byla cena stanovena ve výši 30,- Kč/m²,
schválilo bezúplatný převod z majetku Jihomoravského kraje Brno do majetku městyse
Lysic,a to částí pozemku p.č. 7052 nově označených jako p.č. 7052/5 – ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 10 m2, p.č. 7052/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 3 m2, p.č. 7052/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 12 m2 a p.č.
7052/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 13 m2 a dále části pozemku p.č.
3531/1 nově označeného jako p.č. 3531/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 156 m2 vše v obci Lysice. Jedná se o autobusové zastávky na Oulehle, přesněji pozemky, které jsou v zálivech zastávek, kam najíždí autobus, a naopak kraj nám převádí
to, co zůstalo v chodníku,
schválilo bezúplatný převod z majetku městyse Lysic do majetku Jihomoravského kraje
Brno, a to částí pozemku p.č. 7056 nově označených jako p.č. 7056/3 – ostatní plocha,
silnice o výměře 1 m2 a p.č. 7056/2 – ostatní plocha, silnice o výměře 7 m2 a dále části
pozemku p.č. 787/1 nově označeného jako p.č. 787/8 – ostatní plocha, silnice o výměře
97 m2 vše v obci Lysice,
schválilo bezúplatný převod stavby „Autobusové zálivy - stavby“ v pořizovací ceně
579.185,40 Kč z majetku městyse Lysic do majetku Jihomoravského kraje, se sídlem v Brně,
schválilo inventarizační zprávu za rok 2017 dle předloženého materiálu,
schválilo střednědobý výhled rozpočtu městyse na období 2019 – 2020 dle předloženého materiálu,
určilo v souladu s novým stavebním zákonem zastupitele, který bude spolupracovat
s úřady při pořizování nového územního plánu Lysic, a to starostu Mgr. Pavla Dvořáčka. Předpokládaná doba pořízení nového územního plánu cca do dvou let a bude již
v elektronické podobě.
v diskusi zastupitelstvo vyslechlo informace o plánované rekonstrukci koroptvárny
u zámku, připravované směně pozemku Reichlových na Perné a pozemku městyse
z důvodu opravy nátoku do rybníka, o architektonické studii rekonstrukce náměstí
před radnicí, která se připravuje a jejíž realizace bude nejdříve za tři roky, informaci
o uzavření nákupního střediska COOP zhruba od druhé poloviny dubna do první dekády června z důvodu rekonstrukce.

1 - 3/2018

11



Pečeť, znak a prapor městyse Lysice

PEČEŤ
Dne 9. září 1652 povýšil císař Ferdinand III. na žádost
Ferdinanda Leopolda, hraběte z Náchoda, Lysice na městečko (městys). Bývalo zvykem, že obci povyšované na
město nebo městečko byl zároveň propůjčován znak. Lysice znakové privilegium nedostaly.
Převzaly však do svého pečetního znamení atributy
hrabat z Náchoda, ostrve a lvy s poduškou, ale sestavily je
jinak.
(Ostrev je obecná heraldická figura, již tvoří sukovitý
kmen s pahýly po osekaných větvích. Ten sloužil jako jednoduchá forma žebříku při zlézání
nepřátelských hradeb. Je symbolem pravdy, neboť pravda vyjde najevo právě tak, jako opadá
nádhera listí ze stromů, a zůstanou holé větve. Vyjadřuje také starobylost rodu a pevnost nositele figury, jenž pevně a odpradávna zakořenil v rodné, domácí půdě).
Původní pečeť užívaná od 17. století o průměru 45 mm má na pečetním poli naspodu trávník, na němž stojí dvě zkřížené ostrve o osmi sucích. Po stranách ostrví stojí dva
dvouocasí, vzpřímení, k sobě obrácení lvi s korunou na hlavě. Lev vpravo drží ostrev levou
přední tlapou, lev vlevo pravou se jí u horního konce dotýká přední tlapou. Nad ostrvemi je
čtyřhranná poduška s písmenem L, lev vpravo ji zvedá pravou přední tlapou, lev vlevo levou
přední tlapou. Na podušce leží hroty vzhůru obrácený půlměsíc. V půlměsíci je šesticípá,
jedním hrotem dolů a jedním hrotem nahoru směřující hvězda, u pravého a levého horního
rohu podušky střapec směřující šikmo vzhůru od rohu podušky.
Legenda: SIGILLUM OPPIDI LISSICENSIS – PEČEŤ MĚSTA LYSICE.
Analogicky podle erbu hrabat z Náchoda by měl být ve znaku Lysic štít zlatý, lvi černí,
ostrve černé, červená poduška a L na ní černé, měsíc, hvězda a střapce pravděpodobně zlaté.
LYSICKÝ ZNAK
Ve zlatém štítě na zelené patě stojí dva přivrácení černí
dvouocasí lvi, s červeným jazykem, zlatou korunkou a zlatou
zbrojí (asi ostré drápy na tlapách). Mezi sebou drží dvě černé
zkřížené ostrve a červenou podušku se zlatými střapci a černým
písmenem L. Nad poduškou je půlměsíc otočený hroty nahoru
a nad ním šesticípá hvězda, obojí zlaté.
Ve znaku (pečeti), který je vytesán na podstavci korintského
sloupu se sochou Panny Marie z roku 1854 v parku na náměstí
Osvobození, je písmeno „L“ nahrazeno klíčem a šesticípá hvězda
osmicípou, stejně jako na obraze ve velké zasedací místnosti radnice.
Vývoj – historie erbu Březnických z Náchoda
Původním erbem pánů z Náchoda byl ve zlatém štítu vzpřímený černý lev, obvykle korunovaný. Klenotem se stalo černé orlí křídlo, pokosem přepásané zlatým pruhem. Znak se
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lvem získal ve 13. století zakladatel rodu Náchodů, Hron. Vysvětlení původu tohoto erbu
uvádí Dalimilova kronika. V ní se autor zmiňuje, že Hron z Náchoda (a pro svou moudrost
prý tehdy obdržel od krále nový znak – vzpřímeného černého lva ve zlatém poli: „Hron byl
najmudřeišim nazvan, proto iemu črný lev na zlatem ščítie řiešským králem dán.“) byl s pány
Havlem Jablonským z Lemberka a Smilem Světlickým z Lichtenburka roku 1247 vyslán do
říše k volbě krále Viléma Holandského (kolem 1227–1256), po smrti Jindřicha Raspeho byl
roku 1247 zvolen porýnskými kurfiřty římskoněmeckým králem jako protikrál Štaufů (Fridricha II. a Konráda IV.).
Mnozí starší badatelé považují Hrona z Náchoda za potomka
rodu Ronovců a zaměňují osobní jméno Hron za heraldický termín ronn (ostrve). Ronovci získali jméno podle jejich erbovního
znamení ostrve (staroněmecky Ronn nebo též Rone). Doklady
o tom, že by Hron z Náchoda používal erb s ostrvemi, však chybí.
Stejný erb se lvem užívala i moravská větev rodu, tedy Březničtí z Náchoda. V 17. století došlo k polepšení erbu v souvislosti s povýšením Jiřího Březnického z Náchoda do stavu českých
a říšských hrabat s titulem z Lichtenburka. Stalo se tak roku 1619.
Od tohoto data byl rodový erb polepšen erbem vymřelých pánů
z Lichtenburka dvěma černými ostrvemi ve zlatém poli. Jako štítek posloužil klenot erbu pánů z Lichtenburka, tedy kapr na kytce
z pavích per.
Symbolika na erbu - znaku – snaha vyjádřit své vlastnosti, původ, hrdinské činy apod.
BARVY: zlatá – vznešenost, blahobyt; červená – odvaha; černá– zem, chlad, oddanost,
zásadovost, síla. zelená - naděje
ZVÍŘATA: lev – statečnost a odvaha; orel – moc, vítězství; medvěd – síla, nebojácnost,
bojovnost.
DALŠÍ: dub – pevnost a síla; hvězda – štěstí, zdraví, sláva, světlo; most – věrnost, stálost;
péro - pýcha, udatnost.
VLAJKA MĚSTYSE LYSICE
List tvoří čtyři vodorovné pruhy - žlutý, černý, žlutý a zelený, v poměru 14:1:1:4. Ve žlutém
pruhu jsou dva přivrácení černí, žlutě korunovaní dvouocasí lvi se žlutou zbrojí, držící mezi sebou dole dvě černé zkřížené ostrve o osmi sucích
a nahoře červenou podušku se čtyřmi žlutými
střapci v rozích a s černým písmenem L uprostřed, na níž leží žlutý půlměsíc cípy k hornímu
okraji a nad ním žlutá šesticípá hvězda. Poměr
šířky k délce listu je 2:3.
Literatura:
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Pravidla pro přidělování bytů
v majetku městyse

Podmínky pro přijetí žádosti o pronájem bytu
Žádost o byt může podat žadatel starší 18ti let,
1. který je hlášen k trvalému pobytu na území městyse, nebo který je hlášen k trvalému
pobytu mimo městys a zaváže se čestným prohlášením k přihlášení k trvalému pobytu na území městyse a to neprodleně po podpisu nájemní smlouvy k přidělenému
bytu. Čestné prohlášení je přílohou žádosti o přidělení bytu. Tuto podmínku musí
splňovat i další členové domácnosti, kteří mají v bytě bydlet.
2. který není ke dni podání žádosti a v posledních 5ti letech nebyl evidován jako dlužník městyse a jeho zřízených organizací (ZŠ a MŠ) po dobu delší než 3 měsíce. Tuto
podmínku musí splňovat i další členové domácnosti, kteří mají v bytě bydlet.
3. kterému neskončil v posledních 5ti letech nájemní poměr k bytu výpovědí pronajímatele z důvodu dluhu na nájemném či na službách spojených s nájmem, porušováním povinností vyplývajících z nájmu bytu, porušováním dobrých mravů v domě
apod.
4. který v místě svého dosavadního bydliště, či na území městyse neporušuje dobré
mravy, zásady dobrého sousedského soužití, jakož i povinnosti vyplývající z nájemního či podnájemního vztahu, tak jak jsou stanoveny občanským zákoníkem. Tuto
podmínku musí splňovat i další členové domácnosti, kteří mají v bytě bydlet.
5. který nebyl v posledních 5ti letech pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin
nebo uznán vinným ze spáchání přestupku proti občanskému soužití a veřejnému
pořádku. Tuto podmínku musí splňovat i další členové domácnosti, kteří mají v bytě
bydlet. K prokázání splnění této podmínky je městys Lysice oprávněn požadovat
předložení výpisu z rejstříku trestů ne staršího 6ti měsíců.
6. V případě nesplnění některé z podmínek nebude žadatel zařazen do seznamu žadatelů o byt. O této skutečnosti bude písemně vyrozuměn i s uvedením důvodu.
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Evidence žadatelů o pronájem bytu
1. Evidenci žadatelů o pronájem bytu v majetku městyse vede bytová a sociální komise,
která rovněž eviduje veškeré nahlášené změny k žádosti o pronájem bytu.
2. Žadatel udělí souhlas dle zák. č. 101/2000 Sb. ke zpracování, užívání a shromažďování jeho osobních údajů ve vztahu k žádosti o byt.
3. Platnost žádosti je vždy do 31. 12. příslušného kalendářního roku. Pokud bude i po
této lhůtě trvat zájem žadatele o přidělení bytu, je před vypršením této lhůty nutné
žádost písemně aktualizovat. Pokud žadatel svou žádost neaktualizuje, bude ze seznamu žadatelů vyřazen.
.
Nájem bytu
1. O uzavření nájemní smlouvy rozhoduje rada městyse dle návrhu bytové a sociální
komise.
2. Bytová a sociální komise navrhuje vhodné žadatele o pronájem bytu v majetku městyse z evidence žadatelů a předkládá je ke schválení radě městyse podle těchto kritérií:
• Přiměřený počet členů domácnosti žadatele k velikosti bytu
• Pořadí žadatele v evidenci žadatelů
• Trvalý pobyt (s upřednostněním pobytu v městysi Lysice)
3. Nájem bytu se uzavírá na dobu určitou nejdéle 1 roku. V případě řádného plnění
všech podmínek nájemní smlouvy je možno nájem bytu prodloužit vždy o další rok.
O prodloužení nájmu bytu rozhoduje rada městyse. V případě bezproblémovosti je
oprávněn smlouvu prodloužit starosta i bez schválení rady.
4. Uzavřením nájemní smlouvy na byt je žadatel vyřazen z evidence žadatelů.
5. Žadatel doloží čestným prohlášením, že nemá vlastnické nebo spoluvlastnické právo
k bytovému domu, rodinnému domu nebo bytu, ani je neužívá právem odpovídajícím věcnému břemeni; není členem bytového družstva, sdružení nájemců apod., ani
není nájemcem takového družstevního bytu. Tuto podmínku musí splňovat i další
členové domácnosti, kteří mají v bytě bydlet. Tato podmínka se týká jen bytů postavených z dotace (Oulehla 549 a byty na Halasově ul.).
V případě, že žadatel vlastní obytný dům, rodinný dům nebo byt, anebo má uzavřenou platnou nájemní smlouvu na užívání bytu, uvede v žádosti důvod, proč požaduje
přidělení bytu.
6. Žadatel je příjmově vymezenou osobou dle § 2., písm. f) nařízení vlády č.146/2003
Sb. Tato podmínka se týká jen bytů postavených z dotace (Oulehla 549 a byty na
Halasové).
7. V případě okolností hodných zvláštního zřetele má rada městyse možnost uzavřít
nájemní smlouvu na byt s žadatelem mimo návrh bytové komise.
8. Zařazení žadatele do registru žadatelů o přidělení bytu do nájmu nevytváří pro žadatele vůči městysu právní nárok na uzavření nájemní smlouvy ani povinnost městysu
poskytnout byt do nájmu.
9. V případě nenaplnění seznamu žadatelů na byty vhodnými žadateli, má městys možnost nabídku pronájmu bytu inzerovat v médiích.
1 - 3/2018
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Vyřazení žádosti
Žadatel je vyřazen ze seznamu žadatelů o přidělení bytu v níže uvedených případech:
Při dodatečném zjištění, že
1. žadatel nebo člen jeho domácnosti se stal nebo byl dlužníkem městyse v období posledních 5ti let po dobu delší než 3 měsíce.
2. žadatel byl v posledních 5ti letech pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin
nebo byl uznán vinným ze spáchání přestupku proti občanskému soužití a veřejnému pořádku.
3. žadateli bylo podruhé odmítnuto přidělení bytu. V tomto případě je možné podat
novou žádost o byt, ale žádost bude zařazena na konec seznamu.
4. žadatel v místě svého dosavadního bydliště, či na území městyse porušuje dobré mravy, zásady dobrého sousedského soužití, jakož i povinnosti vyplývající z nájemního či
podnájemního vztahu tak, jak jsou stanoveny občanským zákoníkem. Za tím účelem
je městys oprávněn vyžádat si z bydliště zprávu o pověsti.
5. žadatel při podání, potvrzení nebo změně své žádosti uvedl nesprávné údaje, které
ho neoprávněně zvýhodnily. Žadatel bere na vědomí, že pokud ve své žádosti nebo
aktualizaci žádosti uvedl nepravdivé údaje, bude jeho žádost ze seznamu vyřazena.
6. Vyřazení žadatele ze seznamu žadatelů schvaluje na základě doporučení bytové a sociální komise rada městyse.
Tato pravidla byla schválena na 146. zasedání rady městyse Lysice dne 24. 1. 2018 usnesením 146.3.3. a jsou účinná od 1. 3. 2018.
Mgr. Pavel Dvořáček, starosta



Eidence obyvatel za rok 2017

EVIDENCE OBYVATEL – LYSICE
Počet obyvatel k 31. 12. 2016

= 1901

V roce 2017 se v Lysicích narodilo 20 dětí (4 chlapci a 16 děvčat). V Boskovicích se jich
narodilo 11, v Brně 6, jedno dítě ve Vyškově, jedno v Ostravě a jedno ve Znojmě.
Zemřelo 20 našich spoluobčanů - 11 mužů a 9 žen (v Lysicích 8, v Letovicích 4, v Brně 4,
v Boskovicích 2, v Býkovicích 1 a ve Frýdku-Místku 1).
K trvalému pobytu se v Lysicích přihlásilo 36 osob, ale odhlásilo se jich 50. Za poslední
čtyři roky ubylo v Lysicích 43 obyvatel.
Počet obyvatel v Lysicích k 31.12. 2017 = 1887
Obyvatelé Lysic - zajímavosti ze statistiky rok 2017
Z celkového počtu 1887 obyvatel bylo:
mužů 932 (49,4%), žen 955 (50,6%)
17% obyvatel je v předproduktivním věku
16
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64% obyvatel je v produktivním věku (do 65 let)
19% obyvatel je v poproduktivním věku
1508 obyvatel bylo starších 18 let.
Úřední adresu, tzn. adresu trvalého pobytu na radnici (Lysice, Horní náměstí 157), mělo
k 31. 12. 2017 zapsanou 34 obyvatel (25 mužů a 9 žen).
TOP 10 příjmení obyvatel Lysic v roce 2017
Tejkalovi (28 obyvatel), Kratochvílovi nebo Kratochvilovi (26), Opluštilovi (21), Němcovi
(18), Libišovi (17), Adámkovi (16), Dostálovi (16), Fojtovi (16), Bártovi (15), Mynářovi (15).
Kolik obyvatel má trvalý pobyt ve vaší ulici?
Oulehla 351, Badalky 144, Zákostelí 133, Horky 138 (lokalitu tvoří ulice Horky, Jabloňová, Třešňová, Ořechová a Sadová), Horní náměstí 129, Brněnská 126, Halasova 118, Štěchovská společně s Luční a Lesní 111, V Zahradách 99, Žerůtská 96, Zámecká 90, nám. Osvobození 86, Boskovická 85, Sokolská 60, Pod Hvozdcem 38, Komenského 24, Potoky 21, Doubek
9, Záoboří 8, Příční 7, Samota-Hrázka 4, Osada Perná 4, Družstevní 3 a chaty v Lysicích 3.
Eva Hošková, evidence obyvatel



Z práce matričního úřadu za rok 2017

Matriční obvod Lysic, do kterého spadá 14 obcí, má přibližně 5000 obyvatel. V loňském
roce se v něm nenarodilo žádné dítě doma.
V loňském roce bylo v našem matričním obvodě uzavřeno celkem 49 sňatků. Pět z nich
bylo uzavřeno s cizincem (4x Slovensko, 1x Austrálie). Církevních bylo 12, civilních 37.
Při uzavření sňatku a dohodě o budoucím příjmení manželů stále nejvíce platí tradice,
kdy si žena bere příjmení po manželovi. Stejně tak si může vzít muž příjmení po ženě. Tato
varianta je ale velmi vzácná. Snoubenci si také mohou zvolit příjmení společné po jednom
z nich a ten druhý může za společným příjmení užívat ještě své předchozí příjmení. Této
možnosti využívají většinou jen ženy. Dále si mohou každý ponechat svoje příjmení, ale
v tomto případě se musí dohodnout, jaké příjmení ponesou jejich děti, zda po muži nebo
po ženě. Ženy v odůvodněných případech mohou požádat o zápis svého příjmení v nepřechýlené podobě, tzn. v mužském tvaru bez přípony –ová, Tuto možnost ale mohou využít
jen ženy -cizinky, které si berou cizince, budou žít nebo žijí v cizině, nebo které jsou jiné než
české národnosti.
Civilní sňatky se konaly v Lysicích ve velkém sále zámku, v zahradě zámku, od června v nové obřadní místnosti radnice, ale také i na jiných místech. Snoubenci si stále více
vybírají netradiční venkovní prostředí. V posledních letech jsme již několikrát oddávali
v Lysicích na starém fotbalovém hřišti i na loukách kolem Lysic, loni také u Černé brány
v Záoboří, u rybníka Šerlák a u rybníků v Drnovicích. Mezi jiná zajímavá místa, kde byla
uzavřena manželství, patří rybník v Kunicích, výletiště v Černovicích a v Hodoníně, kaplička
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v Lačnově, Boží muka u Kunčiny Vsi nebo rozhledny v Kozárově a na Chlumu u Krhova.
Církevní svatby uzavřené před církví římskokatolickou byly v kostele v Lysicích, v Drnovicích
a v Černovicích. Tři sňatky byly uzavřeny před duchovním Církve československé husitské
v Lysicích v zahradě zámku. Veškerá administrativa ohledně povolení církevního svatebního
obřadu je stejná jako u civilního a vyřizuje se na matrice. Vlastní provedení obřadu si pak
zajišťuje duchovní. Civilní (občanské) svatební obřady v obřadní síni radnice jsou zdarma.
Za povolení 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 5.000,- Kč + poplatky za další služby. Církevní svatební obřady
si snoubenci finančně vyřizují s duchovním.
Do knih manželství jsem loni zaznamenala 14 rozvodů manželství, která byla uzavřena
v našem matričním obvodě. Pět žen po rozvodu manželství požádalo matriku o vrácení se
k dřívějšímu příjmení. Vydala jsem 12 osvědčení k uzavření církevního sňatku, bez kterého nemůže duchovní sňatek vykonat. U 5 svateb s cizincem jsem musela vydat rozhodnutí
o prominutí předložení dokladu. Některé doklady, potřebné k uzavření sňatku dle českého
práva, cizí země nevydávají.
V loňském roce jsem zapsala 21 případů úmrtí (Lysice 8, Drnovice 3, Bedřichov 2, Kozárov 2, Štěchov 2, Hodonín 1, Černovice 1, Kunčina Ves 1 a Voděrady 1). O vydání opisů
rodných, oddacích a úmrtních listů požádalo 23 občanů. Bylo provedeno celkem 292 ověření podpisů a listin. Matrika dále kompletuje a vyřizuje na Zvláštní matrice v Brně žádosti o zapsání matričních událostí (narození, uzavření manželství a úmrtí), jež se staly našim
občanům v cizině. 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. Ročně jsou to
desítky žádostí.
K dalším činnostem matriky patří vydávání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření
sňatku našeho občana v cizině a povolování změny příjmení. Loni jsem vydala vysvědčení
k uzavření sňatku lysické občanky v Itálii a povolila změnu příjmení jedné ženě a jednomu
muži. Na matrice je také možné požádat i o užívání druhého křestního jména. Prohlášení
o určení otcovství před narozením dítěte jsem řešila ve 24 případech. Prohlášení o určení
otcovství je doklad, který si nastávající maminka bere s sebou do porodnice v případě, že je
svobodná, rozvedená nebo ovdovělá, aby matrika mohla zapsat do knihy narození dítěte otce
a také příjmení dítěte, na kterém se oba musí v protokolu dohodnout. Pokud je žena vdaná, je
otcem dítěte ze zákona manžel a žena dokládá v porodnici oddací list. Příjmení dítěte je pak
takové, jaké je uvedeno v oddacím listu.
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, kterých každoročně v nabídce
přibývá. Dále bylo možné v rámci Czech Pointu podat žádost o konverzi dokumentů z listinné podoby do elektronické a naopak, zřízení datové schránky, provedení identifikace občana
a další. Loni bylo vydáno z Czech Pointu 76 výpisů.
Eva Hošková, matrikářka
18

Lysický zpravodaj



Činnost Sboru pro občanské
záležitosti v Lysicích v roce 2017

Sbor pro občanské záležitosti pracuje ve složení: Olga Tejkalová, předsedkyně, Eva Hošková, jednatelka, dalšími členy jsou dlouholetí pracovníci SPOZ Jaromír Vaněk, Michaela
Danácová, Marcela Polanská a Jarmila Růsková. Čtvrtým rokem pracují ve sboru také Eva
Burianová a Pavel Šmerda.
Matrikářka za pomoci členek SPOZ organizuje každým rokem desítky svatebních obřadů
a několikrát do roka vítání občánků. Tyto rodinné slavnostní obřady zajišťují Olga Tejkalová,
Eva Hošková, Marcela Polanská, Michaela Danácová, Barbora Müllerová, Žaneta Mynářová,
Martina Mynářová, Simona Mynářová, Jarmila Růsková a Kristýna Růsková. Hudební doprovod má na starost vynikající klavírista František Bačovský ze Sulíkova. Kroniku slavnostních zápisů uvítaných dětí připravuje Kateřina Horňanská.
K pravidelným akcím členů 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.
Z důvodu rekonstrukce radnice uzavřely loni v nové obřadní místnosti svatby první páry
až v měsíci červnu. Vítání občánků proběhlo v říjnu a v listopadu a uvítali jsme 16 dětí. Vítání
občánků je dobrovolný obřad. Vítáme tedy jen děti, jejichž rodiče projeví zájem uvítat svoje
dítě mezi občany Lysic, a ty, kteří v Lysicích opravdu žijí. 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 přikrývku nebo osušku, plyšovou hračku,
štěrchátko, bryndáček, ponožky a další drobnosti. Maminky potěšíme kytičkou. Prostřednictvím SPOZ věnuje městys narozeným dětem tzv. domovský list – slavnostní potvrzení
o tom, že v době narození bylo dítě občanem Lysic a k tomu darem balík dětských plen.
Výdaje na dárky dětem loni dělaly 14.000,- Kč.

Vítání občánků
1 - 3/2018

19

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 29. Návštěvě v domácnosti vždy předchází písemné oznámení
od SPOZ. Pokud tedy někdo z jubilantů nemá zájem o návštěvu členů SPOZ, stačí svoje přání
sdělit matrikářce.
Písemná blahopřání k narozeninám jsou zasílána všem jubilantům k 50., 60., 65., 70. narozeninám a všem občanům starším 70 let. Dále jsou zasílána blahopřání SPOZ ke kulatým
výročím uzavření manželství, pokud jsou našemu úřadu známá. V domácnosti jsme navštívili jeden pár, který oslavil „zlatou svatbu“ a jeden „diamantovou“. Při blahopřání je manželům předán dárkový koš v hodnotě 1.200,- Kč a kytička. Pokud by kdokoli z jubilantů měl
zájem o slavnostní připomenutí svého výročí v obřadní síni radnice, velmi rádi členové SPOZ
tuto malou slavnost připraví. Městys věnoval loni na zajištění dárků pro jubilanty a zajištění
blahopřání 27.000,- Kč.
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. I když jsou z trvalého pobytu z Lysic odhlášeni, zasíláme během roku
blahopřání k jejich narozeninám, vánoční blahopřání a pravidelně Lysický zpravodaj. V Domově pro seniory v Černé Hoře v současné době nemáme nikoho z našich bývalých spoluobčanů, v Domově pro seniory v Boskovicích jsou čtyři, v penzionu v Boskovicích je jedna
bývalá občanka, v Domově pro seniory v Brně také jedna a u rodiny v Lipůvce jedni manželé. V případě úmrtí našich spoluobčanů zajišťujeme na přání pozůstalých zveřejnění úmrtí
vyvěšením smutečního oznámení ve vývěsce v parku na náměstí, na webových stránkách
městyse a oznámením v místním rozhlase.
Na konci května se konala v areálu sokolovny tradiční oslava Dne dětí. V první části
děti zhlédly divadelní představení o zvířátkách, které secvičili členové KLYH Lysice, v druhé
pak soutěžily. Skákaly v pytlích, šplhaly, házely míčky na cíl, soutěžily v chůzi na chůdách,
malovaly obrázky, tvořily drobné výrobky a skládaly puzzle. Po splnění všech úkolů dostaly
tričko, které si samy mohly pomalovat a vyzdobit. Na zajištění oslavy Dne dětí městys věnoval
17.000,- Kč.
Ke konci školního roku jsme se slavnostně rozloučili s 35 dětmi z lysické mateřské školy,
které po prázdninách nastoupily do I. třídy. Za SPOZ se s dětmi rozloučily Olga Tejkalová
a Eva Hošková. Tato akce má již mnohaletou tradici. Loni byly děti slavnostně pasovány na
prvňáčky v zahradě lysického zámku. Bohužel této akci nepřálo počasí, takže byl obřad hodně uspěchaný. Ale i tak jsme dětem popřáli pěkné prázdniny a předali dárky pro pobavení
o prázdninách celkem za 7.000,- Kč.
V září jsme ve dvou 1. třídách místní základní školy přivítali 50 dětí. Tak velký počet
prvňáčků už nebyl řadu let. Všechny děti obdržely od SPOZ řadu školních pomůcek a potřeb
pro vyučování v hodnotě cca 240,- Kč, celkem za 12.000,- Kč. Prvňáčky za SPOZ přivítala Eva
Hošková, za městys starosta Pavel Dvořáček. Popřáli dětem hodně úspěchů a radosti ve škole,
rodičům i paní učitelce pak hodně trpělivosti s dětmi.
Tvoření pro děti i dospělé se loni konalo jen dvakrát. Velikonoční nebylo možné z důvodu rekonstrukce radnice připravit. Tvořily se tak v říjnu podzimní dekorace a v prosinci vánoční a zimní ozdoby do domácností. Dekorace se vytváří ze všech možných druhů papíru,
polystyrénových a vatových tvarů, z květináčů, z filcu, ze stuh, umělých květin, větviček, juty,
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lýka a různých drobných doplňků. V říjnu při podzimním tvoření využíváme i přírodní materiály – šišky, plody, listy, větvičky, mech, usušené traviny a květiny. V prosinci pak vyrábíme
svícínky, věnečky, stromečky, sněhuláky, andílky, skřítky, vánoční závěsy do oken i na stromeček, obrázky apod. Jsou vytvořeny jak z přírodních materiálů, tak z umělých třpytivých
drobností – baněk, řetězů, stuh, lesklých papírů, drátků a korálků. Tvoření jsou zdarma a pro
všechny dekorace jsou připraveny vzory a šablony k obkreslení. Přijít mohou tedy i méně
zruční. Tvoření je určeno pro větší děti a dospělé. Děti musí pracovat společně s rodičem
nebo jiným dospělým, který na ně dohlíží, pomůže a vysvětlí postup práce, aby nedocházelo
ke zbytečnému plýtvání materiálem, protože je drahý. Připraveno je vždy několik dekorací
a tvoření se těší velkému zájmu. Na každé akci nás bývá 45 až 55. Ve fotogalerii na webových
stránkách městyse se můžete podívat na všechny výrobky, které jsme při tvořeních v roce
2014 až 2017 vyrobili. Na obě tvoření městys v loňském roce věnoval 13.400,- Kč. Na tvoření
nám pravidelně přispívá i sponzor.

Tvoření na radnici
V prosinci členové SPOZ s ochotníky místního divadelního spolku a místními dobrovolnými hasiči pro děti přichystali Mikulášskou nadílku v parku na náměstí. Světelné efekty
a třaskavé rachejtle vytvořily 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. Dokonalou hudební
kulisu k celé akci zajistil pan Ladislav Horňanský se synem Vojtou. Na závěr pak děti tradičně vyhlížely Mikuláše s dárečky. Ten přijel s velkou parádou na krásném bílém koni, kterého vedl anděl. Loňského čertovského dovádění a Mikulášské nadílky se zúčastnilo rekordní
množství dětí. Mikuláš rozdal dětem 180 balíčků se sladkostmi za 8.000,-Kč. Celá akce stála
městys 13.800,- Kč.
Všechny akce se zdařily a hojná účast dětí i dospělých potěšila všechny, kdo jsme je připravovali. Snažíme se, aby byly dobře zabezpečeny technicky i materiálně, ale vše je v rámci
finančních možností, tzn. schválených peněz z rozpočtu městyse. Na realizace všech akcí
a pravidelných činností SPOZ dal městys loni 105.000,- Kč. Fotodokumentaci z naší činnosti
si můžete prohlédnout na webových stránkách www.lysice.cz v rubrice „Z činnosti SPOZ“.
Za SPOZ Eva Hošková, jednatelka
1 - 3/2018
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Informace z mateřské školy

Zápis do Mateřské školy Lysice se bude konat ve čtvrtek 3. května od 12,30 do 17,00
hodin.
Rodiče budou potřebovat k zápisu:
1. Vyplněnou přihlášku dítěte k předškolnímu vzdělávání (najdete ji na webových stránkách školy, případně si ji můžete vyzvednout s dostatečným předstihem v mateřské
škole).
Přihláška musí být potvrzena dětským lékařem – musí být potvrzeno, že se dítě
podrobilo povinnému očkování, že je způsobilé navštěvovat MŠ a vyznačena případná
zdravotní omezení
2. Platný občanský průkaz
3. Rodný list dítěte.

Přítomnost dítěte u zápisu není povinná.
Děti budou do MŠ přijímány podle předem stanovených kritérií, která budou stanovena ve spolupráci se zřizovatelem školy městysem Lysice. Kritéria budou zveřejněna
před zápisem a vyvěšena v MŠ a na webových stránkách školy. Městys Lysice nemá uzavřenou dohodu o spádovosti s žádnou okolní obcí, mateřská škola je proto povinna přijímat přednostně děti s trvalým bydlištěm v Lysicích, a to zejména děti, pro které bude
předškolní vzdělávání povinné, a dále děti, které nejpozději k 31. 12. 2018 dosáhnou 3 let.
Děti z cizích obcí rádi přijmeme v případě volné kapacity.
Protože v den zápisu bude pravděpodobně ve třídách fungovat běžný provoz, nebudou
moci rodiče, kteří přijdou k zápisu, zůstat ve školce se svými dětmi delší dobu, jako v minulých letech, pohrát si a získat dostatek potřebných informací o fungování MŠ.
Abychom však rodiče o tuto možnost nepřipravili, připravili jsme pro ně „Den otevřených dveří“, který se bude konat v den konání „Čarodějnického sletu“ na zahradě MŠ
ve čtvrtek 26. 4. 2018 od 15,30 hodin. Děti i rodiče se mohou převléci do čarodějnických
kostýmů a vyzkoušet si jednoduché čarodějnické soutěže.
Mateřská škola bude v tento den otevřena široké veřejnosti, budou připraveny informace o fungování a organizaci školy, o vzdělávacím programu školy, o běžných i nadstandardních aktivitách, které u nás probíhají. Jídelna mateřské školy připraví tradiční ochutnávku
zdravých pomazánek, dozvíte se informace o stravování dětí, skladbě jídelníčku apod. Vítáni budou rodiče, kteří uvažují o zapsání dětí do naší MŠ, i se svými dětmi, jež si budou
moci u nás pohrát. Současně zveme k návštěvě také občany a děti nejen z naší obce, kteří
se chtějí podívat, jak to v naší MŠ vypadá.
Informace k povinnému předškolnímu vzdělávání
Pro děti, které do 31. srpna 2018 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2018 předškolní vzdělávání povinné.
Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit
v mateřské škole v termínu zápisu. Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné
předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.
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Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.
Další informace k povinnému předškolnímu vzdělávání:
povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních
dnech (pondělí – pátek) po dobu 4 souvislých hodin denně, od 8,00 – 12,00 hod.
není povinné ve dnech školních prázdnin (velikonoční, jarní, podzimní, letní apod.),
rodiče jsou povinni děti z MŠ písemně omlouvat v době jejich nepřítomnosti a ředitel
školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti do 3 dnů ode dne výzvy,
povinné předškolní vzdělávání se dítěti poskytuje bezúplatně, a to i v případě odkladu
školní docházky.
Podrobné informace o naší mateřské škole naleznete na webových stránkách školy
www.ms@lysice.cz
Mgr. Monika Sklářová, ředitelka



Informace z úřadu městyse

Svoz TKO probíhá v Lysicích každou druhou středu. V následujícím období bude: 4. 4.,
18. 4., 2. 5., 16. 5., 30. 5., 13. 6., 27. 6., 11. 7. 2018
Všechny zprávy hlášené v místním rozhlase najdete na webových stránkách městyse
www.lysice.cz , na titulní straně vlevo v rubrice „hlášení rozhlasu“.



Zpráva o činnosti Knihovny městyse
Lysic za rok 2017

V knihovně a ve výstavní síni knihovny došlo k výměně oken. Za podpory dotace
z JmK a finanční spoluúčasti městyse proběhly úpravy na dětském oddělení. Sklad v prostorách oddělení byl z velké části zrušen. Oddělení se prostorově zvětšilo a prosvětlilo. Byla
vyměněna část regálů, starý výpůjční pult byl nahrazen novým. Byly zakoupeny židle, vyrobeny stoly a na chodbě přibyla věšáková stěna s botníkem.
Za celý rok proběhlo v knihově 11 besed pro MŠ, 21 besed pro ZŠ, 8 akcí pro veřejnost
(z toho 5 tvořivých dílen), návštěva dětí z MC Jablíčka a 4 výstavy.
Žáci 4. tříd se setkali na besedách s překladatelkou Klárou Kučerovou a spisovatelkou
Miroslavou Fišarovou, kterou doprovázel herec Mirek Reil. Další významnou akcí bylo Pasování prvňáčků. Knihovna se proměnila na „Království knih“ a roli pane krále se ujal sám
pan starosta Mgr. Pavel Dvořáček, který děti po krátkém programu a složení čtenářského
slibu slavnostně pasoval na čtenáře.
Z akcí pro veřejnost proběhla cestovatelská beseda „Plavba na lodi kolem světa“. O své
zážitky z cest se podělila Jana Buchingerová, která své poutavé povídání doplnila promítá1 - 3/2018
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ním fotografií z míst, která navštívila. Během jarních prázdnin a v Týdnu knihoven probíhala pro děti a jejich rodiče na dětském oddělení pravidelná Čtení s pohádkovou babičkou,
jejichž součástí jsou tvořivé dílničky. Každý čtvrtek odpoledne probíhal pro předškolní děti
kurz „Příběh v hudbě aneb hudba v příběhu“ s lektorkou Mgr. Evou (Libichovou) Matuškovou, který byl zaměřen na krátké pohádky, říkadla – rytmus, zpěv a pohyb. Děti si mohly
vyzkoušet hru na různé hudební nástroje.
V rámci aktualizace knihovního fondu proběhla burza knih. Byly odepsány zastaralé,
poškozené a duplicitní knihy.
Knihovna zahájila v letní sezoně zkušební provoz půjčování časopisů na koupališti.
Pro kladný ohlas budeme s touto službou v příštím roce pokračovat.
Na závěr roku proběhl v knihovně Den pro dětskou knihu. Tématem byly komiksové
knihy a časopisy.
Knihovna městyse Lysic děkuje zřizovateli za finanční podporu, klubu seniorů za výpomoc při výstavách a učitelům z MŠ a ZŠ za účast na besedách pro děti.
V měsíci březnu budou čtenářům prominuty upomínky a nově registrovaní čtenáři
budou mít rok registrace zdarma.
Ve dnech 17. - 28. 3. proběhne v knihovně výstava s názvem Křehká krása Velikonoc.
K vidění budou obrázky od Zuzany Kadlecové Čechové - Podmalba na skle a výrobky
lidové tradice zapůjčené z Galerie Skleněnka. Na výstavě můžete zakoupit velikonoční perníčky a drobnou keramiku. Všichni jste srdečně zváni.
Miroslava Libichová, vedoucí knihovny



Činnost výjezdové jednotky v roce 2017

Začátkem si dovolím nastínit velmi diskutovaný rozdíl mezi JSDH a SDH. Názvy jsou
skoro shodné, proto chápu, že většina lidí nevidí rozdíl. Ale právě ono jedno písmeno rozděluje tyto organizace a to zcela zásadně.
SDH - Sbor dobrovolných hasičů je obecné označení dobrovolnického hasičského sboru a je organizační složkou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Jedná se o spolek
jako každý jiný (myslivci, rybáři, včelaři). Členové se podílejí převážně na výchově mládeže, prevenci, organizaci závodů, plesů a jiných sportovních a kulturních aktivit v obci.
Na veškerý provoz si musí organizace vydělat sama. Třeba pořádáním plesu, závodů nebo
sběrem železného šrotu. Finančně pomáhá i sama obec různými dotacemi. Člen nemusí
být zařazen v JSDH.
JSDH – Jednotka sboru dobrovolných hasičů (výjezdová jednotka) se řídí zákonem
o požární ochraně a jejím zřizovatelem je městys Lysice. Členové jednotky jsou podrobeni pravidelné lékařské prohlídce a také pravidelnému speciálnímu školení. JSDH jsou
významným článkem plošného pokrytí kraje a jsou povolány k řešení zásahové činnosti.
Členové vykonávají práci hasiče dobrovolně a to ve svém volnu. Provoz a veškeré náklady
jednotky dle zákona hradí obec.
Ve většině případů probíhá mezi SDH a JSDH tak těsná spolupráce, která oba spojuje
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v jeden celek. Členové SDH mohou být zároveň zařazeni i v JSDH, ale členství v jednom
subjektu není podmíněno členstvím v subjektu druhém. A pomoci bližnímu svému chce
každý hasič, ať je člen SDH, nebo JSDH.
A teď už k zhodnocení činnosti výjezdové jednotky v roce 2017
Jednotka sboru dobrovolných hasičů městyse Lysice má k dnešnímu dni 25 členů, kteří
tuto činnost vykonávají na základě dohody o činnosti s městysem. Evidujeme 6 velitelů, 6
strojníků a 13 hasičů. Z toho 10 členů má oprávnění k obsluze motorových pil a 17 členů
z 25 jsou nositelé dýchací techniky. Jednotka je zařazena do kategorie JPO III/1 – to znamená, že se jedná o jednotku, zajišťující výjezd jednoho družstva v počtu 1+3, ve složení
velitel družstva, strojník, dva hasiči, vyjíždějící do 10 minut od vyhlášení poplachu. Naše
jednotka tuto činnost vykonává na území svého zřizovatele – městyse Lysice i v jeho okolí,
tak jak ukládá poplachový plán Jihomoravského kraje. V případě potřeby (na vyžádání
KOPIS Brno) jednotka zasahuje i mimo území své působnosti.
V roce 2017 naše jednotka zasahovala celkem u 49 událostí, jedná se o nejpočetnější
rok, co se výjezdů týče. Jednotka vyjela k 8 požárům, k 1 dopravní nehodě, k 23 technickým pomocem, kam zahrnuji zásahy na stromy, likvidaci obtížného hmyzu a události
s odstraněním nebezpečných stavů. Dále pak 3 záchrany osob a k 14 ostatním činnostem
jednotky. Veškeré statistiky jak výjezdů, tak i školení či různých činností jsou k nahlédnutí
na našich webových stránkách www.sdhlysice.cz nebo na facebooku, zde vkládáme i aktuální informace při výjezdu jednotky.
U zásahu jsme za celý rok 2017 odpracovali 106 hodin, ale mnohem víc hodin jsme
také strávili na odborné přípravě vydané HZS ČR. Celkem jsme na školení strávili 142 hodin. Vedle zásahů a školení věnujeme spoustu času údržbě a ošetření techniky a pracujeme
také na údržbě hasičské zbrojnice. Také reprezentujeme náš městys a SDH na ukázkách
při různých výročích. Asistovali jsme při cyklozávodech Lysického MC Jablíčka, pálení
čarodějnic a prováděli ukázku práce hasičů v mateřské škole. Mimo Lysice jsme poskytovali požární asistenci při Truck trialu v Kunštátě, Kiliangangu, v Bobycentru v Brně na akci
Dívka České republiky a na různých firemních večírcích.
Největší odměnou pro naši jednotku je plánovaná výstavba nové hasičské zbrojnice.
Řešení projektu, dotace
a různých náležitostí probíhá od listopadu 2016 a nyní
v polovině tohoto roku
přejdeme do fáze samotné
výstavby.
Závěrem chci poděkovat všem členům výjezdové jednotky za vstřícnou
spolupráci a aktivní přístup
v roce 2017 a také všem
Graf výjezdů JSDH Lysice za posledních 10 let
občanům za požární ohleduplnost.
Aleš Bohanus, velitel jednotky
1 - 3/2018
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Klub seniorů v Lysicích

Lysický Klub seniorů letos v únoru slaví 10. výročí svého vzniku. Ustavující schůze se
konala 6. 2. 2008. Zakládajícími členkami byly paní Jitka Fialová, Květa Španělová, Marcela
Foretová a Ludmila Sejbalová. Klubovou základnu tvořilo 15 členů.
Během uplynulých deseti let bylo uspořádáno mnoho akcí. 8 prodejních výstav samotných členek klubu, návštěva dalších dvou desítek výstav nejen v domácích Lysicích, ale i v
jiných městech a obcích, 26 přednášek na různá témata, některé i s praktickými ukázkami,
30 celodenních zájezdů na zámky a do muzeí po celé ČR, 25 vycházek přírodou a krásnou
krajinou v okolí Lysic.
Pořádány byly také různé kurzy, v dnešní době bychom mohli říci „workshopy“ (což je
stále více populární slovo pocházející z angličtiny. Doslova by se dalo přeložit jako „dílny“,
ale zpravidla označuje právě kurzy, semináře či jinou formu vzdělávací aktivity v podobě
tvůrčího pracovního setkání). V našem Klubu seniorů to bylo např. pletení z papíru, aranžování květin, výroba vánočních a velikonočních ozdob, zdobení dortů, pečení cukroví
a vaření.
A také se často besedovalo. Jednak se starosty městyse během jejich působení v čele
Lysic, kteří si vždy na debaty ochotně udělali čas, a jednak proběhly i besedy na různá
aktuální a společenská témata jako je zdraví, výživa, kosmetika a podobně s profesionály
v daném oboru. Minimálně třikrát ročně se také jezdí do divadla.
Zastupitelé městyse Lysice spolu s Klubem seniorů pořádají pravidelně od roku 2010
veřejná setkání na Lidovém domě s programem, hudbou, tancem, občerstvením a tombolou. Díky podpoře obce a příspěvkům z obecních zdrojů je činnost klubu velmi bohatá.
Pravidelné schůzky členů Klubu seniorů konané v kulturní místnosti lysické knihovny jsou nezřídka doprovázeny videozáznamy, které promítá pan Jaromír Fiala často i ze
své vlastní produkce. Od roku 2011 spadá Klub seniorů Lysice pod Krajskou radu seniorů.
Schůze Klubu seniorů jsou často pořádány společně se schůzemi Červeného kříže.

Uspořádané akce klubu
1 - 3/2018
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Velký dík patří především předsedkyni paní
Jitce Fialové, dále Ludmile Sejbalové, Marcele
Foretové a hlavně panu
Jaromíru Fialovi, který
celou činnost a působení
klubu dokumentuje, jak
již bylo zmíněno výše.
Nyní čítá Klub seniorů v Lysicích 73 členů,
na které čeká v nadcházejícím období mnoho
dalších zajímavých akcí,
témat a činností.

Schůze klubu seniorů
Za Klub seniorů Lysice Helena Mikulčická

Dětský domov Hodonín, příspěvková organizace
Hodonín u Kunštátu 48, 679 71 Lysice, tel. 516463922

PODĚKOVÁNÍ ZA FINANČNÍ DAR
S potěšením jsme přijali finanční dárek – 15.000,- Kč ze sbírky, která se konala
u příležitosti rozsvícení vánočního stromu v Lysicích. Část daru použijeme na kulturní a sportovní aktivity dětí a za druhou část zakoupíme vybavení domácnosti
pro odcházející zletilé svěřence.
Děkujeme členům Hospodářské a vzdělávací besídky Lysice za zorganizování sbírky a obyvatelům Lysic, kteří na sbírku přispěli. Hřeje nás u srdce, že jsou lidé, kteří
na nás myslí, chtějí pomoci nebo udělat dětem radost.
Se srdečným pozdravem
PaedDr. Bohumír Verner, ředitel DD
V Hodoníně, dne 2. 3. 2018



XI. ročník regionální recitační
soutěže „O lysické sluníčko“

V letošním roce jsme započali novou dekádu v pořádání regionální soutěžní přehlídky v recitaci „O lysické sluníčko“, ve čtvrtek 8. března proběhl totiž XI. ročník.
Tato akce se dostala do povědomí základních škol v okolí natolik, že se svou účastí
většina dopředu počítá. Nepřekvapila nás tudíž ani chřipková epidemie a sešlo se opět 69
soutěžících z 9 škol. Samozřejmě máme radost, protože se nám podařilo to, o co jsme se
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snažili – pěstovat kulturu mluveného slova a ukázat dětem, jak je zajímavé se přednesu
věnovat.
Podporu a poděkování soutěžícím vyjádřil starosta Lysic Mgr. Pavel Dvořáček, jenž
doplnil úvodní slovo i přednesem krátké básně. Velmi milé bylo pak jeho přání všem
dívkám a ženám k MDŽ.
O výkonech soutěžících rozdělených podle věku do pěti kategorií rozhodovala devítičlenná porota složená z pedagogů doprovázejících žáky. Funkci předsedkyně poroty
si vylosovala paní učitelka Kuchyňová ze ZŠ a MŠ Kunštát. Rozhodování nebývá vždy
jednoduché, ale většina porotců už znala zavedený systém výběru nejlepších výstupů,
a proto byly přestávky po každé soutěžní kategorii krátké a rychlé. V každé kategorii
mohly být uděleny pouze tři ceny. Letos si nejlépe vedli soutěžící z Lomnice, celkem získali pět cen, hned v závěsu byl Kunštát se čtyřmi cenami, tři ceny obdržela lysická škola,
dvě ceny si odnesli ze ZŠ Boskovice a jednu cenu ZŠ Svitávka (viz výsledková listina).
Počet výher určitě není jediným měřítkem úspěšnosti naší soutěže, tím nejdůležitějším
je zájem a pokrok dětí, mnozí se totiž naší soutěže účastní již po několikáté. Čas, který
musí děti věnovat přípravě i účasti na samotné soutěži, nelze v žádném případě považovat za zbytečný nebo promarněný.
O absolutním vítězi celé soutěže rozhodovali sami soutěžící. Do tohoto hlasování
nebyli však zapojeni soutěžící z mladších kategorií, neboť si stejně jako v předcházejících
letech krátili náročné dopoledne ve školní družině, kde se jim věnovala paní vychovatelka Baláčová. Na základě největšího počtu hlasů zvítězila Vendula Lepková z naší školy.
Posluchači ocenili její sympatický projev, pěkný hlas i vtipný text o dívce, která jen taktak
unikla sňatku s příšerným nemehlem, od Josefa Škvoreckého. Krásné keramické Lysické
sluníčko, které je zmíněnou 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.
Od letošního ročníku zavádíme novou tradici, a to vydávání almanachu s vítěznými texty našich soutěžících a fotografiemi ze samotného průběhu akce. Almanach bude
k dispozici na webových stránkách naší školy i v tištěné podobě.
Velké poděkování patří městysi Lysice, který i 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. Dále bychom tímto způsobem chtěli poděkovat firmě COME vending s.r.o., Opava, která realizuje projekt Ovoce a zelenina do škol, za jablka a ovocná pití pro všechny
soutěžící.
V příštím roce proběhne další ročník našeho Lysického sluníčka a uvidíme, co nového nám přinese. Již teď víme, že to bude rozhodně užitečně a příjemně strávený den a že
nás opět potěší zájem soutěžících i jejich úžasné výkony.
Výsledková listina XI. ročníku regionální soutěže v recitaci O lysické sluníčko
kategorie (1. třída)
místo Jitka Skřičková ZŠ Svitávka
místo Liliana Klevetová ZŠ Boskovice
místo Daniela Urbanová ZŠ Lysice
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kategorie (2. – 3. třída)
1. místo Alena Bednářová ZŠ Lomnice
2. místo Zuzana Kadlecová ZŠ Lomnice
3. místo Anna Čechová ZŠ Boskovice
kategorie (4. - 5. třída)
1. místo Julie Nečesalová ZŠ Lomnice
2. místo Štěpán Zouhar ZŠ Lysice
3. místo Markéta Vachová ZŠ a MŠ Kunštát
kategorie (6. – 7. třída)
1. místo Adam Chytrý ZŠ a MŠ Kunštát
2. místo Adriana Koudelková ZŠ Lomnice
3. místo Tereza Štenclová ZŠ a MŠ Kunštát
kategorie (8. - 9. třída)
1. místo Eliška Sedláková ZŠ a MŠ Kunštát
2. místo Vendula Lepková ZŠ Lysice
3. místo Valentýna Peringerová ZŠ Lomnice
Hlavní cena diváků Lysické sluníčko: Vendula Lepková ZŠ Lysice
S. Kyánková, O. Tejkalová, organizátorky akce



Mateřské centrum Jablíčko

Informujeme, co se v Jablíčku událo a co se připravuje:
Úspěšné akce z minulého období:
• Silvestrovská procházka za zvířátky - sobota 31. 12. 2017 krmení zvířat v lese a po procházce společný oběd.
• Tříkrálová sbírka – 6. - 7. 1. 2018, sbírka pro Diecézní charitu
Brno. Výtěžek sbírky ve výši 52.379,- Kč byl předán pracovníkům Charity Blansko. Děkujeme všem dárcům a také dětem
a dospělým, že si udělali čas na uspořádání sbírky pro potřebné.
• Dětský karneval „Perníková chaloupka aneb co všechno můžeme potkat v lese“ - neděle 21. 1. 2018 - tombola, soutěže a zábava s Jeníčky a Mařenkami ze Žluté, Modré
a Červené Lhoty.
• Jarní příměstský tábor v Jablíčku - 5. - 9. 2. 2018, hry, soutěže a tvoření s Pavlou Baláčovou a Kristýnou Růskovou.
• Maškarní ples pro dospělé na téma Večer plný hvězd - pátek 16. 2. 2018, Lidový dům,
hrál Sprint, bohatá tombola, originální plesová vystoupení mužů a žen, celebrity na
pódiu i v hledišti a hlavně akce pro dobrou věc. Děkujeme všem, kteří na plese vy30
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stupovali, pomáhali nebo přispěli do tomboly. Hlavní organizátorka: Irena Hradecká.
Pravidelné akce: Pohádková školička každé pondělí a úterý, cvičení v tělocvičně každé úterý od 17:00, kreativní dílnička 1x za 14 dní ve středu od 16:00, Klub mládeže
každý čtvrtek od 15:00, volná hernička každý pátek od 8:30, bruslení v Blansku na
zimním stadionu.
Na další období připravujeme:
Kreativní dílničky pro děti 1x za 14 dní od 16:00 do 17:30

Autobusový zájezd do Ostrova zábavy Robinson Jihlava
sobota 31. 3. 2018 Největší rodinný park na Vysočině nabízí desítky originálních
dětských atrakcí. Na ploše 2500 m² se nacházejí desítky originálních dětských atrakcí.
Součástí parku je restaurace a komfortní zázemí pro dospělé. A když budete mít chuť,
můžete si zařádit s dětmi, neboť všechny atrakce umožňují přístup dospělým. Více o parku. https://www.robinsonjihlava.cz/ Přihlášky přijímáme do naplnění kapacity autobusu. Platba předem hotově nebo na účet č. 222412190/0300 (v.s. 201899, do zprávy počet
dětí a dospělých a jméno - např. 2 děti a 1 dospělý, Kovářovi) mc.jablicko@seznam.cz
Eko tvoření – pletení košíčků z papíru sobota 14. 4. 2018 od 16:00.
Pod vedením Věrky Pavlíčkové si vyrobíte svůj hranatý košíček. Děti vám mohou
pomoci s výrobou formy koše z lega, aby měl košíček správný tvar. Dozdobení košíčku je
možné stužkou nebo látkovou vložkou.
Burza jarního dětského oblečení a sportovních potřeb 16. 4. - 20. 4. 2018
Sokolovna Lysice.
Příjem zboží: po 16. 4. - 9:00 – 11:00 a 15:00 - 18:00 h
Prodej zboží Lysice: út 17. 4. - 8:00 – 17:00 h
Prodej zboží Kunštát čt 19. 4. a 20. 4.
Výdej neprodaného zboží so 21. 4. - 16:00 - 18:00 h
Poplatek 10 % z prodaného zboží. Noste, prosím, jen pěkné, nepoškozené a čisté
věci. Drobné zboží (prádlo, ponožky, malé hračky,…) balte do sáčků po více kusech. K
prodeji můžete nabídnout i sezónní oblečení pro dospělé, těhotenské oblečení, kočárky,
autosedačky, kola, koloběžky, odrážedla, kolečkové brusle a další věci pro děti…
Pálení čarodějnic po 30. 4. 2018
Zábavné odpoledne za sokolovnou za podpory městyse Lysice. Připraveno bude občerstvení a hry pro děti. Ve spolupráci s SDH, kteří připraví oheň a postarají se o bezpečnost.
Autobusový zájezd – Baťův kanál pro rodiče a děti sobota 2. 6. 2018
Tradiční červnový výlet MC Jablíčka - tentokrát „K vodě s kolem po nížině.“ Plavba
výletní lodí po „Baťově kanále“ s výkladem (Otrokovice-Spytihněv). Poté, podél Baťova
kanálu na kole, cca 17km. Prohlídka muzea letadel - Let Kunovice.
Necyklisté – nezoufejte a pojeďte, není nutné mít dokonalou fyzickou kondici, je
1 - 3/2018
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nutné pouze odhodlání a funkční kolo.
Příměstské tábory na prázdniny v rámci projektu „Když není škola…“ CZ.03.2.6
5/0.0/0.0/16_047/0007232
Tento projekt přináší možnost dětem zaměstnaných rodičů (popř. OSVČ, na UP
apod.) absolvovat tábor za cenu stravy a případného jízdného.
Nástup na tábor je každý den v 8:00 a konec v 16:00. Zázemí je v MC (kromě Přílesního tábora). Dopřejte svým dětem prožít prázdniny s kamarády a naplno. Hlásit se
můžete už nyní. Dotovaná cena je 300,- Kč. V ceně jsou zahrnuty obědy a pitný režim. Podmínkou dotované ceny je doložení potvrzení rodičů o jejich postavení na trhu
práce. Přílesní tábor v případě využití spaní 600,- Kč. V ceně jsou i večeře a svačiny.
Platbu ve výši 300,- Kč na jakýkoliv tábor je nutné zaplatit do 31. 5. 2018. Číslo účtu je
222412190/0300. Jako variabilní symbol uveďte číslo tábora.
• 1/ 9.7. - 13.7. Hurá na prázdniny - tradiční i netradiční výtvarné tvoření, hry, soutěže, možná i vystoupení pro rodiče, vhodné pro děti od 6 do 11 let, vedoucí: Pavla
Baláčová
• 2/ 16.7. - 20.7. Hry pro velké holky a kluky - hry v přírodě i s využitím deskových
her, vhodné pro děti od 7 do 12 let, vedoucí: Ivan Jonáš
• 3/ 23.7 – 27.7. Letní olympijské hry – vyzkoušíme si sporty všeho druhu, s míčem
i bez. Zahrajeme si badminton, florbal, vybíjenou, fotbal, ping-pong, apod., vhodné
pro děti od 6 do 11 let, vedoucí Ivana Kotoučková a Pavla Formánková
• 4/ 30.7. - 3.8. Robinsonův ostrov – co se všechno se dá zažít na pustém ostrově, jak
se dá upéct chleba, dá se přespat pod širákem a dočkáme se Pátka?, vhodné pro děti
od 7 do 12 let, vedoucí: Ivana Kotoučková a Lukáš Bělehrádek
• 5/ 6.8. - 10. 8. – Přílesní tábor - příměstský tábor s možností přespávání - jak pro
děti, tak pro rodiče na myslivecké chatě - indiánské a zálesácké dovednosti, výlety do
okolí, koupání, poznávání přírody, hry v lese, výtvarné činnosti, vhodné pro děti od
7 let vedoucí: Markéta Horáková a Miron Valter
• 6/ 6.8. -10.8. Sportovní tábor – hlavní náplní je sport ve všech podobách, vhodné
pro děti od 6 do 12 let, vedoucí: Břeťa Šulc
• 7/ 13.8 - 17.8. Po stopách starých pověsti – pojďte objevovat zajímavosti z minulosti,
vhodné pro děti od 6 do 10 let, vedoucí: Michaela Waclawkova a Dana Fritzová
• 8/ 20.8. - 24.8. Tvořivý tábor – uvidíte, že tvořit se dá úplně ze všeho, vhodné pro děti
od 4 do 10 let, vedoucí: Hana Bártová a Hana Dostálová
• 9/ 27.8. - 31.8. Cestovatelem na pět dní – navštívíme pět světadílů, dozvíme se něco
nového, zahrajeme si jejich tradiční hry a hlavně si to užijeme, vhodné pro děti od 5
do 9 let, vedoucí: Ivana Kotoučková a Pavla Formánková.
Děkujeme, že si Jablíčko našlo svoje stálé místo ve Vašich osobních kalendářích. Rádi
Vás na svých akcích potkáváme. Vítáme další ochotné lidi na pomoc při organizaci.
Za MC Jablíčko Markéta Horáková, www.mcjablicko.xf.cz
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Prosincové literární výročí
Josefa Kostohryze

Místní knihovna si připomněla na nástěnce v rámci loňských prosincových literárních
110. výročí narození básníka a překladatele Josefa Kostohryze (25. 12. 1907 Křenovice).
Pan J. Kostohryz patří mezi ty osoby, kterým minulý režim připravil tragický osud krutým pronásledováním a v roce 1952 odsouzeným v nespravedlivém, vykonstruovaném procesu skupiny spisovatelů tzv. „Zelené internacionály“ za velezradu k těžkému trestu doživotního vězení. Byl propuštěn až roku 1963 a rehabilitován v roce 1990. Napsal 10 sbírek básní
a povídek. Pod cizím jménem mu v roce 1975 byl vydán detektivní román. V roce 2009 byla
jeho posmrtně vydaná publikace „Básně“ vyhodnocena jako „Kniha roku“.
Básník J. Kostohryz měl bezprostřední vztah k Lysicím, kde po propuštění z vězení pobýval u své manželky Pod Hvozdcem v domě č.p. 260.
Branislav Lacko



Proč slavíme Velikonoce pokaždé
v jiné době?

Milí čtenáři, máme před sebou na dohled největší svátky v roce – Velikonoce. Přemýšleli
jste někdy nad tím, proč slavíme Velikonoce pokaždé v jiné době? Proč samotným velikonočním svátkům předchází 40 dnů postní doby?
Zkusme se společně zamyslet tak trošku jinak, než jsme zvyklí v naší „křesťanské mluvě“.
Víte, proč máme dvě uši a jedna ústa? Abychom více skrze uši poslouchali a méně mluvili… A víte, proč máme dvě oči? Abychom občas jedno oko mohli přimhouřit…
Jak fungujeme každý z nás? Necháme se tím inspirovat?
Celý křesťanský svět prožívá dobu postní. Ta začíná Popeleční středou, končí Svatým velikonočním týdnem a trvá čtyřicet dnů. Těch čtyřicet dnů připomíná Ježíšův půst na poušti,
který trval stejnou dobu, ale také je to čas, který izraelský národ šel z egyptského otroctví do
ke svobodě do Zaslíbené Země, cesta trvala čtyřicet let.
Možná stojí za vysvětlenou i to, proč slavíme Velikonoce pokaždé v jiné době, proč je
to takzvaně pohyblivý svátek. Termín Velikonoc se řídí lunárním kalendářem, slaví se vždy
první neděli po jarním úplňku.
Půst je vedle modlitby a almužny určitou formou duchovního projevu, který se vyskytuje
snad ve všech náboženstvích. Vyjadřuje, že se dokážeme ovládat a kontrolovat, že jsme pány
sebe samých. S půstem se setkáváme ovšem i jinde. O půstu by mohly hodně vypravovat
modelky nebo také sportovci, tedy až na vrhače koulí nebo zápasníky sumo.
Ať už je motivace jakákoli, půst určitě člověku prospívá. A netýká se jen masa, může mít
i jinou podobu. Proto bych navázal na dvě úvodní otázky. Nebylo by na škodu, kdybychom
občas „vypnuli“ pusu anebo více kontrolovali, co z našich úst vychází. Slovo je totiž nástroj,
kterým nejvíc a nejčastěji druhým ubližujeme. Dokonce můžeme slovem i zabít, to když ně1 - 3/2018
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komu vezmeme jeho dobré jméno. Napadá mě starý příměr o roztrhané peřině, ze které se
peří rozlétne do světa, a už nikdy ho neposbíráme zpět a nedáme dohromady. Je skutečně
někdy dobré při pohledu na druhého přimhouřit jedno oko a dívat se na něj pozitivně. I to
je půst.
Proto řekni lidem, které miluješ, že je miluješ. Dej jim najevo, že Ti na nich záleží, že jsou
pro Tebe výjimeční a důležití. Vyjádři to dřív, než bude příliš pozdě. Přijmi dar láskyplného
pozvání víry, dokud je příhodný čas. Pamatuj si, že sklidíš, co zaseješ. Co vložíš do životů
jiných, vrátí se do toho Tvého.
Krásně, ale také duchovně prožité Velikonoce Vám přeje
Martin Kopecký, farář v kapli sv. Rodiny na kopci Paseka

BOHOSLUŽBY
Srdečně Vás všechny bez rozdílu - věřící (kteréhokoliv vyznání), hledající i nevěřící - zveme na tato sváteční setkání ve společenství Církve československé
husitské.
V LYSICÍCH NA ÚŘADU MĚSTYSE
PONDĚLÍ 2. 4. v 18:00 - Pondělí velikonoční
Slavné Ježíšovo vzkříšení.
Na viděnou se těší Váš farář Martin Kopecký
Naše stránky: www.drevenykostelik.cz

VELIKONOČNÍ PROGRAM V KAPLI SV. RODINY NA
KOPCI PASEKA V ČERNÉ HOŘE:
Na Velký pátek 30. 3. od 9:00 se setkáme na úpatí kopce Paseka v Černé Hoře
u prvního zastavení. Zveme děti i dospělé. Zábavnou formou, se soutěžemi a hrami
projdeme celou křížovou cestu až ke kapli na kopci. Smyslem je srozumitelně dětem
otevřít cestu k této památce.
Večerní, zcela mimořádnou atmosféru VELKOPÁTEČNÍHO dne, prožijeme na Velký pátek 30. 3. se ve 20:00 setkáme opět na úpatí kopce Paseka v Černé Hoře a půjdeme se svícemi, slavením pobožnosti Křížové cesty pro dospělé.
Na velikonoční pondělí 2. 4. Vás zveme na výšlap, ze všech cest a světových stran.
Vyjděte si na příjemnou velikonoční, pondělní vycházku zakončenou v kapli. V
17:00 je zde pro Vás připraveno velikonoční zamyšlení s písněmi, zajímavým programem i občerstvením.
Pravidelné bohoslužby se v kapli sv. Rodiny konají každou 2. neděli v měsíci
v 15:30.
Těšíme se na Vás
Martin Kopecký, farář
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ATOMO PROJEKT s.r.o. BOŘITOV
Pro naši provozovnu v Bořitově u Černé Hory hledáme: vedoucího obchodu.
Požadujeme:
• VŠ tech. směru (strojírenství, elektrotechnika, chemie)
• aktivní znalost NJ nebo AJ
• min. 3 roky praxe na technické nebo obchodní pozici
• dobré organizační a komunikační schopnosti
• spolehlivost, samostatnost
• řidičský pr. sk.B - aktivní řidič
• nekuřák
Náplň práce:
• komunikace se zákazníky
• akvizice nových zákazníků a péče o stávající zákazníky
• organizace obchodu
Nabízíme:
• zajímavé a motivující platové ohodnocení
• benefity (automobil, notebook, dotované stravování, …)
Dále přijmeme: manipulační dělníky
Požadujeme: manuální zručnost, spolehlivost, dobrou fyzickou kondici
Náplň práce: příprava dílů ke zpracování, obsluha výrobních zařízení
Nástupní plat od 20.000,- Kč + benefity
ATOMO PROJEKT s.r.o., Bořitov 326 (areál ZD), 679 21 Černá Hora
Kontaktní osoba: pí Nárožná, tel. 775 564 997, email: narozna@atomo.cz
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Sociální služba
Oblastní charity Blansko

Vážení občané,
dovolujeme si Vám představit sociální službu Terénní programy SPONA – Společná
cesta, která spadá pod nabídky služeb Oblastní charity Blansko a sídlí v Doubravici nad
Svitavou, Soukopovo náměstí 91. Náplň služby spočívá v pomoci a podpoře jedinců a rodin, při řešení jejich nepříznivé situace, kterou nedokáží řešit svými vlastními silami.
Jedná se o osoby:
• které vedou rizikový způsob života, nebo jsou tímto způsobem života ohroženy,
• osoby bez přístřeší,
• osoby se zdravotním postižením,
• děti a mládež ve věku 6 až 26 let ohrožené společensko-nežádoucími jevy,
seniory.
Těmto nabízíme základní sociální poradenství, pomoc při jednání s úřady a jejich doprovod, (vyřizování sociálních dávek, jako např. Příspěvek na bydlení, Příspěvek na péči,
Průkaz pro osoby se zdravotním postižením, Příspěvek na mobilitu apod.), pomoc s vyřízením nových osobních dokladů, vyhledávání bydlení, či zaměstnání. Rovněž ve spolupráci s klientem vypracováváme finanční plán a pomáháme mu s finančním hospodařením.
Zprostředkováváme kontakty na další odborníky, jako jsou psycholog, právník, exekutor
a další. Na tato jednání lze klienty i doprovodit.
Poskytujeme emocionální a psychickou podporu, zprostředkováváme duchovní pomoc a poskytujeme informace o rizicích spojených se současným způsobem života.
Naše služba je poskytována bezplatně, v případě zájmu klienta i anonymně. Klienty
navštěvujeme i v jejich domácím prostředí v rámci celého blanenského a boskovického
regionu.
V případě zájmu nás můžete kontaktovat na níže uvedeném telefonním čísle, případně
e-mailem.
S pozdravem
Mgr. Kamil Štěcha ,vedoucí služby SPONA-Společná cesta



INZERCE
Druhý mini-hyper-market u nás

Vážení zákazníci, možná jste si už všimli, že jsme otevřeli novou prodejnu na ulici Brněnská v Černé Hoře. Pro ty, kteří nás neznají, bychom se rádi představili.
Prodejna v Černé Hoře je po Letovicích naší druhou prodejnou. Snažíme se mít spíše
menší prodejny s osobním přístupem a dobrými cenami, pružně reagující na přání a po36
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třeby zákazníka. Personál těchto prodejen tvoří převážně bývalí řemeslníci, dobře znající
problematiku sortimentu, který prodáváme. Spokojenost zákazníka je pro nás vždy na prvním místě, ať už u nás utratí tisíce, nebo koruny.
A co vlastně prodáváme? Sortiment je opravdu široký. Snažíme se, aby v prodávanějším sortimentu byly k dispozici tři varianty zboží - základní (pro občasné použití), hobby
(pro kutily), profi (profesionální nářadí a nástroje známých značek).
Naším základním sortimentem je ruční a elektrické nářadí, spojovací materiál a kotevní technika. Dále nabízíme stavební chemii (silikony, montážní pěny, lepidla…), hospodářské nářadí (lopaty, motyky, rýče, sekery…), obráběcí nástroje, brusivo, vodovodní baterie
(hadičky, roháčky, perlátory, sifony), zahradní hadice + příslušenství, čerpadla, kompresory, žebříky, zahradní kolečka, sudy na vodu, popelnice, ochranné pracovní pomůcky,
svařovací technika, lana, řetězy, el. prodlužovačky, baterie, žárovky a tak bychom mohli
pokračovat dále. Lepší bude, když se k nám přijdete podívat osobně.
Pod tlakem dcer, maminek, babiček a prababiček jsme se nakonec rozhodli, že jim
v nové prodejně vyhradíme část jednoho stojanu, kde najdou domácí potřeby (hrnce, pánve, mlýnky, sáčky do vysavačů atd.)
V našem sortimentu se nově objevily i stavebnice. Jedná se o několik druhů pečlivě vybraných stavebnic, většinou české výroby, které se řadí do skupiny tzv. polytechnických stavebnic. Minulý rok jsme se zúčastnili projektu základních škol Malý technik, jehož cílem bylo
zvýšení manuální zručnosti, technického myšlení a vůbec vnímání techniky dětí na prvním
stupni ZŠ prostřednictvím práce se stavebnicemi. Polytechnické stavebnice dodáváme hlavně
do škol, ale naším cílem je oslovit i rodiče, aby se trávením volného času svých dětí začali více
zabývat a pokusili se je dostat od tabletů a mobilů k hračkám, které lépe rozvíjí další dovednosti použitelné v budoucím životě. My si tímto zase vychováváme budoucí zákazníky .
Věříme, že hodně užitečných věcí najdete i v naších letácích, které budou chodit do Vašich schránek. K dispozici budou na prodejně zdarma 3 nové katalogy od nejprodávanějších dodavatelů, ve kterých naleznete kromě známých věcí i spoustu zajímavých novinek.
Stejně jako v Letovicích nabízíme pro naše zákazníky dárkové poukazy v hodnotě 100,
200, 500 a 1.000 Kč. Muži si rádi vybírají své „hračky“ sami a poukazy ženám výběr dárku
usnadňují.
Asi 30 metrů nad naší prodejnou v Černé Hoře se nachází veřejné neplacené parkoviště. Bohužel v době otevření naší prodejny se začala opravovat ulice Radniční a parkoviště
je často plné. Pokud bude parkoviště obsazené, můžete v době nákupu parkovat za našimi
auty, které se nachází po pravé straně při vjezdu na parkoviště a jsou viditelně označeny.
Dále bychom chtěli upozornit hlavně řemeslníky, že naproti naší prodejně se nachází
prodejna Enapo s ochotným personálem, kde si mohou po nákupu u nás zakoupit svačinu
na montáž a spojit tak příjemné s užitečným.
Rádi bychom Vás také poprosili o spolupráci při zlepšování našich služeb ve všech směrech. Důležité jsou pro nás hlavně informace o zboží. Není v našich silách všechno zboží
testovat a zkoušet, proto jsou pro nás informace o kvalitě zboží přímo od zákazníků ty
nejdůležitější.
Doufáme, že budete s naší novou prodejnou spokojeni. Věříme, že se nám podaří vybudovat si s Vámi přátelský vztah založený hlavně na Vaší důvěře a spokojenosti.
Těšíme se na Vaši návštěvu
STOLMAT
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Lysický zpravodaj. Za obsahovou správnost materiálů zveřejněných v Lysickém zpravodaji ručí autoři.
Příspěvky přijímá Eva Hošková v kanceláři matriky (mobil.tel: 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 1,2,3/2018 vychází v Lysicích v březnu 2018. Vydává městys Lysice,
Horní náměstí 157, pod registrační značkou MK ČR E 11460. Odpovídá: Mgr. Pavel Dvořáček, starosta.
40Tisk, sazba a grafická úprava Tiskárna Brázda – www.tiskarnabrazda.cz. Cena: zdarma
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