Vážení spoluobčané,
rád bych vás opět informoval o nejdůležitějších událostech, k nimž došlo v našem městečku
v uplynulém období.
V prvé řadě se zastavím u rekonstrukce radnice, o jejímž průběhu vás pravidelně informuji.
Pokud jde o střechu, právě probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby, které bude ukončeno 11.
května 2015. Samotná oprava by měla probíhat cca od června do konce srpna. Rekonstrukce
interiérů se zdržela, neboť projekční kancelář dosud nedodala projekt, ač ten měl být předložen již
do konce února. V tomto případě však odsunutí stavebních prací do podzimních a zimních měsíců
tolik nevadí, neboť nejde o práce závislé na počasí. To samé bohužel nelze říct o opravě Horního
náměstí, kde se projekt rovněž zdržel. Věřím však, že se zpoždění podaří dohnat a plánovaná akce
bude i zde provedena ještě letos.
V havarijním stavu se nachází klenutý kanál pod ulicí Halasova ústící do potoka několik metrů
od brodidla před zámkem. Z klenby jsou vypadané cihly a v opěrných zdech chybí kamenné kvádry.
Oprava tohoto kanálu by měla proběhnout v měsíci červnu.
K vyřešení dlouhodobého nedostatku vody v ulici Štěchovská zejména v letních měsících zadal
městys zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti na akci: „Vodovod Lysice –
optimalizace tlakového pásma ATS Štěchovská“. Tato rekonstrukce a zkapacitnění akumulační
jímky by měly vyřešit dlouhodobý nedostatek vody ve zmíněné lokalitě. Projekt včetně všech
úředních náležitostí by měl být hotov do konce roku a poté bude na jeho realizaci podána žádost o
dotaci z krajského rozpočtu, neboť předběžná cena je stanovena na cca 1,5 milionu korun.
Vzhledem ke špatnému stavu kašny na náměstí Osvobození byla podána žádost o poskytnutí
dotace na její restaurování. Oprava byla vyčíslena cca na 160 tisíc korun a dotace, bude-li přiznána,
by mohla činit až 140 tisíc korun. Doufám, že se vše podaří a tato krásná dominanta náměstí se opět
zaskví v celé své kráse.
Městys zadal zpracování projektové dokumentace na dokončení cyklostezky z Drnovic do Lysic.
Vzhledem k tomu, že se podařilo vykoupit pozemek pana Holcnera na Oulehle (parcela č. 6309 v k.
ú Lysice), není již nutné, aby cyklostezka vedla v původně uvažované trase a tomuto pozemku se
vyhýbala, ale je možno ji vést přímo přes tuto parcelu. Cyklostezka na území Lysic tak nebude
navazovat na konec stávající cyklostezky, ale napojí se cca o 40 m dřív v místě poslední zatáčky a
bude pokračovat rovně přes zmíněný pozemek p. č. 6309, který je již nyní majetkem městyse.
Podaří-li se do října projednat projekt na všech příslušných úřadech a získat potřebná povolení,
požádá městys Lysice o dotaci na vybudování tohoto úseku cyklostezky z krajského rozpočtu.
Při projednávání trasy cyklostezky se zástupcem dopravního inspektorátu Policie ČR přímo na
místě, tj. u autobusové zastávky na Oulehle, došlo rovněž k projednání dopravní situace na příjezdu
do obce od Drnovic a možnost osvětlení zde umístěného přechodu pro chodce. Stanovisko Policie
ČR k této situaci je takové, že v tomto místě u existujícího přechodu nelze vybudovat

„pouhé“ osvětlení a tím výrazně zvýšit bezpečnost přecházejících chodců, zejména dětí. Vzhledem
k tomu, že celé místo je dopravně velmi složité, je tuto lokalitu nutno řešit komplexně, a to oddělit
stavebně místní komunikaci od krajské silnice, vybudovat chodníky, které by tento přechod
spojoval, zálivy pro zastavující autobusy, zastávky atd., a až v rámci této úpravy i kýžené osvětlení
přechodu pro chodce. Jak je z naznačeného stanoviska policejního orgánu zřejmé, situaci tedy nelze
vyřešit pouhým přidáním osvětlení, nýbrž je třeba zpracovat komplexní projekt. Městys se pokusí
projednat vhodné řešení úpravy této lokality se správcem krajské silnice, tj. Správou a údržbou
silnic a dalšími vlastníky inženýrských sítí a zadat zpracování projektu na řešení celé lokality. Je
otázkou, zda se na realizaci poměrně náročné rekonstrukce podaří sehnat potřebné finance. Věřím,
že časem snad ano, neboť bezpečnost dětí by měla být na prvním místě.
Tolik tedy nejdůležitější informace o dění v naší obci, s nimiž jsem považoval za nutné vás,
vážení spoluobčané, seznámit. Přeji vám příjemné prožití jarních dnů.
Mgr. Pavel Dvořáček, starosta
VÝPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE
Rada č. 16 – 4.3.2015
- rada projednala harmonogram úklidu ulic městyse firmou Porč,
- schválila umístění elektrické kabelové přípojky pro Myslivecké sdružení Lysice-Štěchov na
pozemcích městyse dle předložené žádosti,
- vzala na vědomí žádost p. Danáce o přidělení bytu
- vzala na vědomí nabídku firmy TEKOSTAV na opravu kanalizace s klenbou na ulici Halasova
a akci zařadila do rozpočtového opatření.
Rada č. 17 – 11.3.2015
- rada schválila podpis smlouvy o dílo se společností SAFE TREES, s. r. o., na zpracování
podkladů na žádost na OPŽP, prioritní osa 4 na projekt „Revitalizace veřejné zeleně v městysi
Lysice“, včetně zprostředkování žádosti o tuto dotaci,
- schválila cenovou nabídku na výměnu osvětlení v knihovně od firmy Sedláček, elektromontážní
práce v hodnotě 26 380,- Kč bez DPH dle předloženého materiálu,
Rada č. 18 – 18.3.2015
- rada odsouhlasila podpis smlouvy s firmou E.ON na umístění rozvodu el. energie v parku pro
příležitostné využití při pořádaných akcích,
- schválila přidělení bytu na ulici Halasova p. Vinterovi,
- schválila pořízení leteckých fotografií městyse firmou Malované Mapy, s.r.o. dle předložené
nabídky,
- neschválila žádost o trvalé vymezení jednoho parkovacího místa,
- vzala na vědomí požadavky na úpravy v letním kině.
Rada č. 19 – 25.3.2015
- rada schválila zpracovatele žádosti o dotaci projektového záměru pro zpracování BRKO
v Lysicích firmu FAROS PROJEKTY, částku 30 000 Kč,
- neodsouhlasila úpravy koupelny v jednom z bytů v ulici Halasova vzhledem k dobíhající záruce
na byty,
- vzala na vědomí rozhodnutí o nevyhlášení aleje u Beraníku v Lysicích za památnou alej

a rozhodla informovat o tomto rozhodnutí zastupitelstvo,
- schválila prominutí poplatku za svoz TKO p.Švancarovi,
- rada vzala na vědomí výsledky kontroly na provoz sběrného dvora odborem životního prostředí
Krajského úřadu JMK Brno.
Rada č. 20 – 1.4.2015
- rada projednala zprávu kontrolního a finančního výboru,
- schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce, a.s., České
Budějovice pro stavbu "Lysice, ul. Družstevní, DP Prudký“ dle předloženého návrhu smlouvy.
Služebnost se zřizuje za jednorázovou úplatu ve výši 500,- Kč bez DPH,
- vzala na vědomí žádost p.Štauda o byt městyse,
- vyslovila souhlas s umístěním odpadové jímky o velikosti 2 m3 na pozemku Mysliveckého
Sdružení Lysice-Štěchov p. č. 7182, sousedícím s pozemkem ve vlastnictví městyse,
- vzala na vědomí žádost p.Brodeckého o ukončení nájemní smlouvy na byt,
- uložila stavební komisi zmapovat po obci místa na místních komunikacích, kde je potřeba
objednat zástřik podélných a příčných spár, aby se předešlo destrukci asfaltových povrchů,
- odsouhlasila umístění závory na lesní cestě před vjezdem na staré fotbalové hřiště Mysliveckým
sdružením Lysice – Štěchov v souladu s předloženým plánkem,
- vzala na vědomí oznámení p.Hřebíčka o ukončení nájemní smlouvy na byt,
- vzala na vědomí žádost o byt městyse od pí. Punčochářové,
- uložila stavební komisi posoudit stav opěrné zdi na hranici obory nad zahradou p.Kyánka
a navrhnout řešení situace.
Rada č. 21 – 8.4.2015
- rada vzala na vědomí žádost pí. Bílkové o byt městyse,
- schválila provedení údržby trávníků v parku na náměstí Osvobození firmou ŽIVA Lysice dle
předložené nabídky,
- schálila Ing. Jiřího Bočka jako technický dozor investora na stavbě Oprava krovu a střechy
radnice v Lysicích dle předložené nabídky,
- vzala na vědomí žádost p. Běluši o koupi části obecního pozemku a postoupila zastupitelstvu
k projednání,
- na základě předložených nabídek na výrobu kuchyňské linky v bytě na ul. Zámecká vybrala jako
zhotovitele pana L. Kratochvíla s cenovou nabídkou ve výši 27 807,- Kč bez DPH a s dobou
dodání do 14 dnů ode dne objednání.
Rada č. 22 – 15.4.2015
- rada projednala nabídky firem na opravu kanalizace s klenbou na ulici Halasova:
Karel Porč s.r.o. s cenovou nabídkou 187 635 Kč včetně DPH
A-Z Stavitelství s.r.o. s nabídkou 191 180 Kč včetně DPH
Tekostav spol. s r.o. s nabídkou 180 799 Kč s DPH
Rada vybrala pro realizaci firmu Tekostav spol. s r.o.,
- schválila nařízení městyse Lysice č. 2/2015, kterým se vydává tržní řád. Zákaz podomního
prodeje uvedený v nařízení městyse je činěn s ohledem na převažující veřejný zájem spočívající
v zajištění bezpečnosti v městysi a ochraně bezpečnosti obyvatel městyse,
- schválila žádost o pronájem prostor před restaurací PIZZA ZAKKI Lysice na předzahrádku za
cenu 150 Kč/m2 ,
- projednala žádost o směnu pozemku manželů Štusákových za část pozemku městyse a postoupila
zastupitelstvu k projednání,
- vzala na vědomí informace o připravovaném festivalu Concentus Moraviae,

- přidělila byt v ulici Halasova p. Olivovi,
- vzala na vědomí žádost o byt od p. Jonáše,
- schválila výměnu kuchyňské linky v jednom z bytů v domě na náměstí Osvobození a zadala
zhotovení linky pani Kratochvílovi.
Rada č. 23 – 22.4.2015
- rada schválila vyřazení drobného majetku z evidence :
Monitor LCD PRESTIGIO - nefunkční
Inkoustová tiskárna CANON - nefunkční
Sekačka HUSQVARNA ROYAL 152SV - nefunkční, neekonomická oprava
Windows XP PRO CZ OEM - nainstalován nový software
Office 2003 Win32 Czech MVL - nainstalován nový software
Windows XP Professional CzechUPGMVL - nainstalován nový software
Motorová sekačka HONDA HRD 536 TXEE - nefunkční
- schválila znění výzvy na podání nabídek na akci: „Oprava krovu a střechy radnice v Lysicích,
Horní náměstí“ a pověřila starostu zveřejněním výzvy,
- vzala na vědomí žádost o byt městyse od p.Sedláka,
- schválila provedení opravy opěrné zdi v ulici Boskovická u nemovitosti Vaňkových firmou
Tekostav dle předložené nabídky,
- schválila provedení opravy dvou brodítek na koupališti firmou Tekostav dle předložené nabídky,
- schválila žádosti o výměnu sporáku ve dvou bytech v bytovém domě v ulici Štěchovská,
- schválila smlouvu o dílo s paní Lokajovou na opravu kašny dle předloženého návrhu,
- vzala na vědomí žádost o byt městyse od p. Kratochvíla.
Rada č. 24 – 29.4.2015
- rada projednala vyúčtová VAS za rok 2014 a rozhodla informovat zastupitelstvo,
- jmenovala komisi pro otevírání obálek na akci: „Oprava krovu a střechy radnice v Lysicích,
Horním náměstí“ ve složení: Ing. Jiří Boček, předseda, Ing. Zuzana Polická, člen, Mgr. Pavel
Dvořáček, člen, náhradník pan Zdeněk Fojt a komisi pro vyhodnocení nabídek ve složení:
Ing. Jiří Boček, předseda, Ing. Zuzana Polická, člen, Mgr. Pavel Dvořáček, člen, pan Zdeněk Fojt,
člen, pan Jaroslav Čechman, člen a náhradník Mgr. Radek Kratochvil,
- přidělila nově zrekonstruovaný byt v ulici Zámecká pí.Polanské,
- projednala žádost pana faráře a schválila příspěvek na rekonstrukci dětského hřiště na dvoře fary
ve výši 10.000,-Kč,
- projednala žádost manž. Tejkalových o odkup části obecního pozemku o výměře 23 m2, který
sousedí s pozemkem v jejich vlastnictví, a postoupila zastupitelstvu k projednání,
- projednala žádost o odkup vyřazené betonové dlažby 30x30 cm. Městys nemá v současné době
volnou dlažbu k odprodeji,
- projednala žádost pí.Šerlovské o odprodej části pozemku městyse, který sousedí s pozemkem ve
vlastnictví paní Šerlovské, a postoupila k posouzení zastupitelstvu,
- schválila pořádání akce o pouti v parku na náměstí Osvobození dle žádosti p.Tejkala. Akci s
reprodukovanou hudbou 26. 6. povolila od 16 do 22 hodin a akci s živou poslechovou hudbou 27.
od 16 do 22 hodin.
Rada č. 25 - 6.5.2015
- rada projednala přípravu letního kina na sezonu a nájemcem kina byla seznámena s
provedenými opravami před sezonou. Začátek sezony je plánován na 19. června,
- projednala koncept jednání zastupitelstva
- projednala připravenost koupaliště na sezonu. Byly upřesněny podmínky provozování restaurace,

-

zajištění nutných oprav (vstupní dveře od koupaliště do restaurace, opravu WC v přístavbě
restaurace, odstranění plevelů). Byl schválen harmonogram akcí na koupališti s podmínkou
ukončení každé akce nejpozději ve 2 hodiny ráno.
schválila přijetí dotace z rozpočtu JmK v rámci dotačního titulu "Podpora rodinné politiky na
úrovni obcí pro rok 2015“ ve výši 20.000 Kč na projekt: „Společně koncepčně“,
schválila přijetí dotace na projekt: „Konsolidace IT infrastruktury a rozvoj služeb TC městyse
Lysice“ ve výši 1.250.236 Kč,
schválila prominutí poplatku za domovní odpad p.Jakšové z důvodu celoročního pobytu
v zahraničí,
vzala na vědomí žádost o byt městyse od p. Šudomové.

VÝPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE
Zastupitelstvo č.4 – 16.3.2015
- zastupitelstvo schválilo zprávu starosty o činnosti rady a dění v městysi dle předloženého
materiálu,
- schválilo Inventarizační zprávu za rok 2014,
- schválilo podpis smlouvy o příspěvku na financování sítě služeb sociální prevence s městem
Boskovice dle předloženého návrhu,
- schválilo rozpočtové opatření č. 1/2015 dle předloženého materiálu,
- schválilo Vyhlášku č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území městyse Lysic dle
předloženého návrhu.
- vzalo na vědomí zprávu matrikářky o činnosti matriky za rok 2014 dle předloženého materiálu,
- schválilo podání žádosti o dotaci z operačního programu Životní prostředí na projekt s názvem
"Prevence vzniku BRKO v Lysicích" dle předloženého projektového záměru a rozpočtu.
Předmětem projektu je pořízení 500 ks kompostérů pro občany Lysic. Projekt bude realizován
nejpozději do konce roku 2015. Výše předpokládané dotace je 90%,
- neodsouhlasilo prodej části pozemku p.č. 6142 v obci a k.ú. Lysice manželům Štusákovým.
INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTYSE

9.9.

Termíny svozu domovního odpadu : ST 20.5., 3.6., 17.6., 1.7., 15.7., 29.7., 12.8., 26.8.,



Další úřední dny JUDr. Němcové na ÚM Lysice budou : ST 13.5., 27.5., 10.6., 24.6.
Objednat se můžete na matrice u pí. Hoškové osobně, e-mailem (matrika@mestys.lysice.cz) nebo
telefonicky (516472210, 724189208).



Všechny zprávy hlášené v místním rozhlase najdete na webových stránkách městyse
www.lysice.cz na titulní straně vlevo v rubrice "hlášení rozhlasu".

- Městys Lysice podal v lednu přihlášku do soutěže Obec přátelská rodině. V soutěži „Obec
přátelská rodině roku 2014“ zvítězil a obdrží od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR dotaci
ve výši 900.000 Kč, která bude použita na podporu prorodinných aktivit v městysi.

Sběrný dvůr
V loňském roce se ve sběrném dvoře shromáždilo 245 t odpadu. Z tohoto množství největší část tvořil
velkoobjemový odpad 154 t, dále sklo 11 t, textil 5 t, plasty 6 t, nebezpečné látky 3 t, pneumatiky 4 t, kovy 9
t, papír 11 t, elektrospotřebiče 13 t a biologicky rozložitelný materiál (BRKO) cca 30 t. Firmy které se podílí
na odvozu a likvidaci odpadů, jsou SITA CZ - všeobecné odpady, Barko - kovy, Remat - papír, Ekolamp zářivky, úsporná svítidla, Ekobat – baterie, Asekol a Elektrovin – elektrospotřebiče. Bio odpad bude od
letošního roku ukládán v nově zřízené kompostárně u p. Musila na Pohodlí. Do sběrného dvora mají
možnost ukládat odpady občané s trvalým pobytem v Lysicích, kteří mají řádně zaplacený poplatek za svoz
odpadu. Kromě občanů Lysic mají možnost do sběrného dvora ukládat odpady i občané některých okolních
obcí, se kterými má městys uzavřenou smlouvu o ukládání odpadu. Do sběrného dvora jsou přijímány
veškeré odpady kromě stavební suti a materiálů s příměsí azbestu (podrobnější informace o přijímaných
odpadech na www.lysice.cz nebo přímo u obsluhy sběrného dvora tel. 725 919 212).
V loňském roce byl pro zkvalitnění sběru biologických odpadů pořízen do sběrného dvora nový kontejnerový
vůz Fiat Ducato se dvěma kontejnery. Tyto kontejnery by v průběhu roku měly být rozmísťovány po městysi,
aby bylo občanům ulehčeno odevzdávání tohoto odpadu. Odvoz většího množství bio odpadu i přistavení
kontejneru na určité místo je možné domluvit s obsluhou sběrného dvora . Ve sběrném dvoře dále
disponujeme kolovým nakladačem a strojem na štěpkování větví.
Provozní doba sběrného dvora: STŘEDA 14.30 – 16.00 hod
SOBOTA 9.00 – 12.00 hod.
Zdeněk Fojt ml.

Festival Concentus Moraviae
Festival má v roce 2015 důvod k oslavě, na svém narozeninovém dortu totiž letos sfoukne dvacet
svíček. Tento pozoruhodný festival velebící krásu dlouhé řady měst se opět rozšíří po celém regionu
a naplní ho neobyčejnými hudebními událostmi.
Do Lysic festival tradičně zavítá dvakrát. Poprvé v neděli 7. června v 19:30, kdy se na Velkém sále
zámku představí soubor Plaisirs de Musique - Laila Cathleen Neuman (soprán), Jean Sebastien
Beauvais (kontratenor) a Jan Čižmář (loutna), vystoupí s programem Les jardins des plaisirs a zazní
hudba Henryho Pucella, Henryho Lawese a Michela de la Barre. Brněnský rodák, loutnista Jan
Čižmář, procestoval Evropu a studoval u nejlepších pedagogů. Vystupuje s nejvýznamnějšími
soubory staré hudby a své zkušenosti uplatňuje také v programech vlastního souboru Plaisirs de
Musique. Prostřednictvím hudby Henryho Purcella a jeho vrstevníků objevuje Francii a Anglii 2.
poloviny 17. století, a otevírá nám tak hudební zahrady potěšení. Vstupné: 200,-/ 100,- Kč.
Druhý koncert se uskuteční v neděli 21. června na nádvoří zámku opět v 19:30. Představí se
Pacora Trio – Stano Palúch (housle), Marcel Comendant (cimbál) a Robert Ragan (kontrabas) a
Jana Semerádová (barokní traverso) s programem Přeznívání. Každý kdo slyšel a viděl Janu
Semerádovou hrát, oceňuje jedinečnou energii jejích vystoupení. Pokud se její síla prolne
s výjimečnou muzikálností tria Pacora, vznikne program založený na čiré improvizaci a čisté kráse
zvuku. Vstupné : 250,- /150,- Kč.
Předprodej vstupenek začíná 1. května v pokladně zámku, který je otevřen od úterý do neděle od
9:00 do 16:00. Využijte možnosti zakoupit si v předprodeji vstupenky na koncerty festivalu
Concentus Moraviae konané u nás se slevou 50 Kč. Tato nabídka platí pouze do 29. května, po
tomto datu budou vstupenky nabízeny za cenu plnou.
Bc. Martina Rudolfová, kastelánka

Informace o síti služeb sociální prevence
Město Boskovice zajišťuje ve svém obvodu pro obce s rozšířenou působností síť služeb sociální
prevence, na jejímž financování se podílí i další obce z tohoto správního obvodu. Jedná se o
následující služby, které jsou k dispozici i občanům Lysic :

Typ služby dle
zákona
108/2006 Sb.

Poskytovat
el

Kontakty

Centrum „PRO“
Blansko

DCHB, Oblastní
charita Blansko

Bc. Terezie Havlíčková,
DiS., 516 411 400

Centrum „PRO“
Boskovice

DCHB, Oblastní
charita Blansko

Jana Augustinová,
516 411 966

§ 60 krizová pomoc

krizová pomoc

DCHB, Oblastní
charita Blansko

Mgr. Petra Boháčková,
DiS., 516 411 400

§ 61 nízkoprahová
denní centra

Stará fabrika
Blansko

DCHB, Oblastní
charita Blansko

Bc. František
Kratochvil, 516 412 137

Nízkoprahový klub
pro děti a mládež
PVC Blansko

Společnost
Podané ruce,
o.p.s.

Robert Hořava,
516 410 621

§ 62 nízkoprahové
zařízení pro děti a
mládež

Zlatá zastávka
Adamov

DCHB, Oblastní
charita Blansko

Klára Augustinová,
515 531 152

§ 63 noclehárny

Noclehárna pro
muže Blansko

DCHB, Oblastní
charita Blansko

Mgr. Jiří Papiž,
516 410 467

Centrum „PRO“
Blansko

DCHB, Oblastní
charita Blansko

Bc. Kateřina Daňková,
516 411 400

Centrum „PRO“
Boskovice

DCHB, Oblastní
charita Blansko

Mgr. Lucie Ščudlová,
604 920 456

terénní programy

DCHB, Oblastní
charita Blansko

Jiřina Sovová,
516 417 351

Víceúčelová
drogová služba
Blansko

Společnost
Podané ruce,
o.p.s.

Bc. Petra Zatloukalová,
DiS., 516 411 692

§ 57 azylové domy

§ 65 sociálně
aktivizační služby pro
rodiny s dětmi

§ 69 terénní
programy

Zařízení

VIII. ročník regionální recitační soutěže „O lysické sluníčko“
Ve čtvrtek 12. března 2015 zorganizovaly p. uč. Tejkalová a p. uč. Kyánková na naší škole
již VIII. ročník regionální soutěžní přehlídky v recitaci „O lysické sluníčko“.
Tato akce se stala, jak se zdá, známou v širokém okolí, neboť přijelo rekordní množství
soutěžících z různých škol z blízkého i vzdálenějšího okolí. Těší nás, že některé školy projevují
zájem o účast ještě dříve, než jsou rozeslány oficiální pozvánky a přihlášky. Celkem bylo přihlášeno
82 soutěžících, což bylo o více než 20 více než v předešlých letech. Měli jsme obavy, zda časově
zvládneme takové množství, a jak se ukázalo, nebyly to obavy liché
Většina letošních účastníků u nás byla již po několikáté. Sešli se nám soutěžící z 11
základních škol (Kunštát, Lomnice, Boskovice, Rájec – Jestřebí, Lipůvka, Adamov, Svitávka,
Doubravice, Drnovice, nově Knínice u Boskovic a samozřejmě Lysice), aby poměřili síly
v interpretaci textů.
O výkonech soutěžících rozhodovala jedenáctičlenná porota složená z pedagogů
doprovázejících žáky, funkci předsedkyně poroty si vylosovala paní učitelka Staňková z RájceJestřebí. Rozhodování nebylo vždy jednoduché, zejména díky časovému tlaku se porota musela
vždy velmi rychle rozhodovat. V každé kategorii mohly být uděleny pouze tři ceny. Některé školy si
odvážely cen více, jiné jednu a některým bohužel letošní ročník nevyšel. Velmi úspěšnou školou
byla letos Lomnice, která si odvezla celkem pět cen, naše škola se však v žádném případě nemusí
stydět, získali jsme totiž ocenění čtyři (viz výsledková listina).
O absolutním vítězi celé soutěže rozhodovali sami soutěžící. Tentokrát do tohoto hlasování
nebyli 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
Berenika Lepková ze ZŠ Kunštát. Posluchači ocenili vtipný text a výbornou interpretaci. 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.
Velké poděkování patří Městysi Lysice, který v letošním roce financoval celou akci částkou
4.000,- Kč. Za tyto peníze bylo zakoupeno občerstvení pro soutěžící i porotu, materiál na výrobu
keramických sluníček a velmi pěkné knižní odměny pro všechny vítěze. Svoji podporu této akci
přišel vyjádřit i starosta Lysic Mgr. P. Dvořáček. Všechny srdečně přivítal a dokonce přednesl
ukázku básně, kterou si pamatoval ze svých školních let, a to v ruštině. Poděkování soutěžícím a
ocenění jejich snahy vyjádřil i ředitel školy Z. Burýšek, který předával v závěru soutěžícím diplomy
a knižní odměny.
V příštím roce bude nutné trošku upravit pravidla pro účast na přehlídce s ohledem na výše
zmíněný časový tlak, který vznikl zejména kvůli počtu přihlášených a délce některých textů. Věřme
však, že i v příštích letech bude o naši přehlídku zájem. Akcí, které podporují kulturu mluveného
slova, totiž mnoho není!
Výherci jednotlivých kategorií VII. ročníku regionální soutěže v recitaci
I.
1.
2.
3.
I.
1.
2.
3.

kategorie (1. třída)
místo Markéta Vachová ZŠ Kunštát
místo Dominik Přikryl ZŠ Lomnice
místo Adam Fleischlinger ZŠ Lysice
Čestné uznání: Tereza Trojanová ZŠ Lysice
kategorie (2.-3. třída)
místo Berenika Lepková ZŠ Kunštát
místo Adriana Koudelková ZŠ Lomnice
místo Josef Sáňka ZŠ Doubravice

I.
1.
2.
3.

kategorie (4.-5. třída)
místo Jiří Nezval ZŠ Rájec-Jestřebí
místo Filip Nezval ZŠ Adamov
místo Kateřina Konečná ZŠ Lomnice

I.
1.
2.
3.

kategorie (6.-7. třída)
místo Marienna Klevetová ZŠ Boskovice
místo Valentýna Peringerová ZŠ Lomnice
místo Natálie Chytrá ZŠ Lysice
Nikola Ožvoldíková ZŠ Knínice

I.
1.
2.
3.

kategorie (8.-9. třída)
místo Michaela Ryzí ZŠ Lysice
místo Jana Brabcová ZŠ Lomnice
místo Jan Včelík ZŠ Svitávka

Hlavní cena diváků Lysické sluníčko: Berenika Lepková ZŠ Kunštát
Mgr. Simona Kyánková, učitelka ZŠ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KNIHOVNA MĚSTYSE LYSIC
zve na výstavu

Z RADOSTI K RADOSTI
12. - 26. května 2015
Autorky obrazů : Emily Pavlovská
Ivana Olšanová
Výstava je otevřena každý den mimo pondělí vždy od 15 do 18 hodin
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozvánka do divadla
Divadelní soubor KLYH Lysice o.s. v neděli 17.května 2015 v rámci oslavy Dne pro rodinu uvede
pohádku Vyměněná princezna. Představení se uskuteční v sokolovně v Lysicích. Předprodej
vstupenek není, zájemci si je mohou koupit na místě. Můžete se těšit na malinko popletenou, ale
hlavně úsměvnou pohádku, ve které čert odnese do pekla místo princezny Káču. Ta zavede v pekle
nové pořádky. V hlavní roli Káči uvidíte Radku Máslovou.
Je to v krátké době druhé představení, které divadelní soubor KLYH pro své diváky nastudoval.
O Vánocích jste mohli zhlédnout vánoční hru s názvem Komedie o hvězdě, na kterou byly velice
příznivé ohlasy, proto tuto hru určitě soubor uvede i o letošních Vánocích.
Věříme, že pohádka se bude líbit a přinese pobavení nejen dospělému divákovi, ale hlavně dětem,
pro které je určena především.
Mgr. Olga Tejkalová, vedoucí divadelního souboru KLYH

Sbor pro občanské záležitosti
a
Sbor dobrovolných hasičů
pod finanční záštitou Městyse Lysice
srdečně zvou děti na tradiční

DEN DĚTÍ
v sobotu 3O.5.2015
od 14.00 v areálu SOKOLOVNY
Čeká na vás :
- VESELÉ HRANÍ, HUDBA A TANCOVÁNÍ (společný program
pro všechny děti)
- SOUTĚŽENÍ ZA ODMĚNY Z „OBCHŮDKU“
- SKÁKACÍ HRAD
- MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ (40,-Kč)
- TÁBORÁK A OPÉKÁNÍ ŠPEKÁČKŮ (špekáčky dětem zdarma)
(opékače si vezměte svoje)
Pro děti i pro dospělé je zajištěno :
- POSEZENÍ
- DOBROTY Z GRILU, TOČENÉ PIVO a LIMO

Státní zámek Lysice - kalendář akcí
2.4 -29.6. – Výstava historických pečetí a šlechtická poselství – největší sbírka pečetí u
nás, téměř 2 tisíce historických pečetí ze 14.-19. století ze soukromé sbírky pana Libora
Kratochvíla a rodokmeny 33 šlechtických rodů , jejichž 85 příslušníků podepsalo protinacistické
prohlášení české a moravské šlechty v září 1939 ( loňská výstava na Pražském hradě), vstupné :
40,- /20,- Kč
31. 5. – Svatební show v zámecké zahradě – tentokrát již po páté - o svatbách a všem, co k nim
patří, od 12 hodin, zámecká zahrada , vstupné dobrovolné
2.-28.6. - Výstava originálních filmových kostýmů z filmové pohádky Zdeňka TroškyNejkrásnější hádanka, renesanční salonek vedle pokladny, vstup volný
7.6. – koncert XX. ročníku MHF Concentus Moraviae : Les jardins des plaisirs , Laila
Cathleen Neuman / soprán, Jaean Sebastien Beauvais / kontratenor, Jan Čižmář / loutna , Velký
salon zámku 19.30 hod, vstupné : 200,-/100,-Kč
21.6. – koncert v rámci XX. ročníku MHF Concentus Moraviae: Přeznívání , Pacora trio, Jana
Semerádová/barokní traverso, vnitřní nádvoří , 19.30 hod, vstupné : 250,-/150,- Kč
26.6. – Tradiční zámecká veselice, velké nádvoří od 20 hodin, vstupné 100,- Kč
27. a 28. 6.- Zámecké feérie – kostýmované prohlídky, skákací hrad pro děti
27.6. – divadelní představení M. E. Eschenbach : Fialky, 18.00 hodin na vnitřním
nádvoří, vstupné dobrovolné
28.6. - koncert Veselé trojky , 14.30 hod. na velkém nádvoří zámku, vstupné 70,- Kč
1.7.- 1.11. – Poklady depozitářů – výstava předmětů z nepřístupných hradů a zámku, které jsou
jako tzv. svozy spravovány ve sbírkách SZ Lysice, velká výstavní síň v předzámčí, vstupné 50,/30,- Kč, vernisáž výstavy 2.7. v 11 hodin
1.- 31.7. – Naivní umění – výstava prací naivních umělců v renesančním salonku vedle
pokladny,vernisáž 2.7. v 17 hodin, vstup volný
4.7. – Myslivecká romance – noční kostýmované prohlídky, ( o jednom pytlákovi, panstvu a
životě na zámku i v polesí, začátky ve 20, 21 a 22 hodin, vstupné : 150,-/90,- Kč , rodinné 390,Kč
11.7. – divadelní představení M. E. Eschenbach: Fialky, 18.00 hodin na vnitřním nádvoří, vstupné
dobrovolné
18.7. – CASTLE TOUR koncert skupiny Fleret , 19.30 hodin na velkém nádvoří zámku
25.7. – Myslivecká romance – noční kostýmované prohlídky, začátky ve 20, 21 a 22 hodin
31.7. – specializovaná prohlídka v rámci projektu Metternich, Napoleon a život v empíru
1.8. – Myslivecká romance – noční kostýmované prohlídky , začátky ve 20, 21 a 22 hodin
4.8. – „ Valdštejn“ -divadelní představení společnosti Geisslers Hofcomedianten , 18
hodin, vnitřní nádvoří,vstupné dobrovolné
15.8. – Myslivecká romance- noční kostýmované prohlídky, začátky ve 20, 21 a 22 hodin
29.8. - Hradozámecká noc - kostýmované prohlídky aneb oživlý zámek , začátky v 19 a 21 hodin
4.-6.9. - Rozmanitosti jiřin, výstava květinových aranžmá z jiřin v reprezentačních prostorách
zámku
5.- 6.9.- Pěstitelská přehlídka jiřin v oranžerii zámeckého zahradnictví

Mateřské centrum Jablíčko
Příměstské tábory MC Jablíčko - prázdniny 2015
Základna vždy v MC Jablíčko v Lysicích, čas od 8:00 do 16:00, oběd v ZEASu v Lysicích.
SKAUTSKÝ TÁBOR - 7.- 10. července – 4 dny
Pro děti od 6 do 10 let
Vedoucí: Lukáš Bělehrádek a Ludmila Dobrozemská
NÁMOŘNICKÝ POKLAD BUDE NÁŠ! - 27.- 31. července – 5 dnů
Pro děti od 5 do 9 let
Vedoucí: Lukáš Bělehrádek a Ludmila Dobrozemská
HRAVÁ ANGLIČTINA - 3.- 7. srpna – 5 dnů
Pro děti od 4 do 9 let
Vedoucí: Dominik Fadrný
SPORTOVNÍ TÁBOR - 17.- 21. srpna – 5 dnů
Pro děti od 5 do 10 let
Vedoucí: Břetislav Šulc

Výtvarná dílna - Háčkování 19.5.2015 od 17:00 v MC
Začátečnice se naučí základy, druhy sloupků, naučí se číst návody a schémata,… pokročilejší se
mohou inspirovat různými uháčkovanými výrobky – čepičky, halenky, zvířátka a další drobnosti. Pod
vedením Michaely Waclawkové si každá si může na místě něco malého uháčkovat. Na místě bude
možné si zakoupit pomůcky a materiál na háčkování.
Těšíme se na další setkávání s vámi.
Za MC Jablíčko Markéta Horáková, www.mcjablicko.xf.cz

MĚSTYS LYSICE
nabízí starším spoluobčanům – seniorům donášku obědů.
Obědy jsou roznášeny v pracovní dny mimo víkendy a svátky. Jsou připravovány v kuchyni ZEAS
Lysice, a.s. Jeden oběd stojí 52,-Kč + 20,-Kč za donášku/den. Obědy lze odebírat také jen ve
vybrané pracovní dny.
Dále nabízí donášku léků, nákupu nebo provedení úklidu v domácnosti.
V případě zájmu kontaktujte pracovnici podatelny Úřadu městyse Lysic pí. Alenu Kyrczovou, tel.č.
516 472 210 nebo 724 189 210.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------KOUPÍME RODINNÝ DŮM
K TRVALÉMU BYDLENÍ
(Lysice a okolí)
Te.: 720 598 284

Sportovní klub Nýrov
vás zve na 1. ročník
POCHOD HALASOVÝM KUNŠTÁTSKEM
23. května 2015
Trasy: 6 km, 15 km, 25 km, 42 km
Sraz: 8.00 -10.00 hodin na výletišti v Nýrově
Bližší informace: www.nyrov.cz/skn/

Lysický zpravodaj. Za obsahovou správnost materiálů zveřejněných v Lysickém zpravodaji
ručí autoři. Příspěvky přijímá Eva Hošková v kanceláři matriky (tel./ FAX : 516 472 210, email: 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
4,5,6/2015 vychází v Lysicích v květnu 2015. Vydává Městys Lysice, Horní náměstí 157, pod
registrační značkou MK ČR E 11460. Odpovídá: Mgr. Pavel Dvořáček, starosta.Tisk, sazba a
grafická úprava Crha, Moravskotřebovská tiskárna, Tel.: 461 310 917. Cena: zdarma

