

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
s přicházejícím jarem se Vám dostává do rukou nové vydání Lysického zpravodaje s
aktuálními informacemi o dění v našem městečku.
Na prvním místě musím zmínit pokračující práce na rekonstrukci budovy radnice.
JJak jste
j si jjistě všimli,, byla
y na hlavní budově vyměněna
y
již všechna okna. To není ovšem zdaleka jediné, co se už podařilo dokončit. Hotový je také vstup do
budovy z ulice Halasova, v přízemí
místnost archivu a v I. patře zázemí
úřadu, tj. kuchyňka a WC pro zaměstnance, včetně chodby a stěny pavlače do dvora. V přízemí je již všude položen podkladní beton, v patře
probíhá montáž podlah a sádrokartonových příček mezi kancelářemi. Po
celé budově je rozvedena nová elektroinstalace. Technicky nejnáročnější
Budova radnice s novými okny
práce, kterou je narovnání schodiště,
nás čeká v nejbližších
dnech. Stavba by měla
být dokončena nejpozději do 20. června 2017,
tedy do lysické pouti.
Časově náročnější může
být pouze položení
nové parketové podlahy v obřadní síni, které
předpokládá dostatečně suchý podklad, a to
Budova radnice s novými okny (pohled z ul. Halasova)
chce svůj čas.
1,2,3/2017
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Bohužel, i přes veškerou snahu, přináší
stavební práce v budově radnice nepříjemná
omezení provozu a technické obtíže, mimo
jiné i s obecním rozhlasem. Zde Vám chci,
vážení spoluobčané, poděkovat za pochopení a shovívavost, se kterými k těmto omeze-

Vstup do budovy z ul. Halasova

Současný stav obřadní síně

a přípravny obřadů
2
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Montáž sádrokartonových příček a nové elektroinstalace v 1. patře
ním přistupujete.
Při jarním tání sněhu se projevil havarijní stav střechy budovy hasičské zbrojnice. Voda
protekla stropem do skladu vedle zasedací místnosti. Naštěstí, vzhledem k připravované
rekonstrukci tohoto prostoru, nenadělala žádné škody. Přesto je nutné střechu opravit, a
proto byly osloveny dvě firmy s žádostí o cenovou nabídku - pan Prudký z Lysic a firma
BÁČA, Polička s. r. o., která opravovala střechu radnice v roce 2015. Protože hrozilo riziko
vzniku škod na opravovaných prostorech, byl hlavním kritériem při výběru zhotovitele
termín realizace. Rada městyse rozhodla, že práce provede firma BÁČA, Polička s. r. o.,
která mohla práce zahájit okamžitě, a to za nabídkovou cenu 305.997,- Kč vč. DPH. Hotovo
byy mělo být
ý už v průběhu
p
dubna. Pan Prudkýý měl volnýý termín až na přelomu
p
září a října
j

Střecha hasičské zbrojnice byla v
havarijním stavu
1,2,3/2017

Firma BÁČA, Polička s.r.o., mohla
nastoupit prakticky okamžitě
3

Prostor půdy nad hasičskou zbrojnicí po demontáži střešní krytiny
tohoto roku.
V lednu byl opraven další z bytů v
domě č. p. 5 na ulici Zámecká. Celkovou
rekonstrukci provedla firma Tekostav spol.
s.r.o., za cenu 367.640,- Kč vč. DPH.
Realizují se rovněž stavební úpravy v
parku na náměstí Osvobození spočívající
ve zrušení stávajícího zvlněného asfaltoFirma pana Porče provádí úpravy v
vého chodníku a vybudování chodníku
parku na nám. Osvobození.
nového šikmo vlevo od dosavadního, který
bude ústit u Mariánského sloupu. Součástí této
úpravy je i vybudování
to úpra
budo ání osmi nových
no ých parkoparko
vacích míst naproti domu manželů Koláčkových. Práce provádí firma pana Porče a obecní
rozpočet tato akce přijde na 337.998,- Kč vč. DPH.
Vzhledem ke špatnému stavu chodníku v ulici Halasova bylo rozhodnuto o jeho opravě. Městys oslovil tři firmy a vítězem nabídkového řízení se stala firma pana Porče s cenou
460.009,- Kč. Předmětem opravy bude chodník od knihovny po cihelný most přes potok a
dále od domu Markových po dům Hlaváčových. Poslední část chodníku bude ponechána
v původním stavu, neboť jeho úprava je součástí připravovaného projektu, který řeší křižovatku p
před bývalou
lékárnou.
ý

Chodník na ul. Halasova, který čeká
na opravu
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Chodník na ul. Halasova
Lysický zpravodaj

Probíhá také výběrové řízení na zhotovitele stavby „Zastávky na Oulehle“. Úpravy této
lokality řeší nejen nové umístění zastávek tak, aby autobusy nezastavovaly v křižovatce na
Oulehlu, ale také přechod pro chodce včetně jeho nasvícení, nový chodník ke škole podél
oplocení zahrady u domu Křenovských a veřejné osvětlení. Na tuto akci v předpokládané
ceně 3 miliony korun městys podal žádost o dotaci, o které by mělo být rozhodnuto na
přelomu června a července. V případě získání dotace by realizace tohoto projektu mohla
proběhnout v letních či podzimních měsících.

Na Oulehle budou vybudovány nové
zastávky i s osvětleným přechodem

Současně se zastávkami vznikne i
nový chodník ke škole podél plotu
pozemku manželů Křenovských

lší výběrové
ýbě é ří
l zahájeno,
há
ýká výstavby
ý
b nových
ý h inženýrských
ž ý ký h sítí
íí–
Další
řízení,í kkteréé b
bylo
se týká
oddílné kanalizace a vodovodního řadu za účelem napojení již dokončených i plánovaných
rodinných domů v lokalitě Horky a ulici Doubek na kanalizační a vodovodní síť městyse
Lysic. Stavba může být zahájena nejdříve 1. září 2017, neboť do té doby má pozemky dotčené stavbou sítí v nájmu ZEAS Lysice, a. s. Předpokládaná cena stavby je kolem 9 milionů
korun a městys ji zřejmě bude financovat z úvěru. Vložené prostředky se však vrátí prodejem stavebních pozemků, kterých má městys k dispozici 22. Již nyní je na úřadě evidováno
15 žádostí o jejich koupi.

Sad na Horkách musel ustoupit nové
zástavbě rodinných domků

Budoucí parcely na Horkách

Tolik tedy nejdůležitější informace z našeho městyse. Přeji Vám, vážení spoluobčané,
krásné jarní dny.
Mgr. Pavel Dvořáček, starosta
1,2,3/2017

5



Upozornění pro chovatele psů



Výpisy z jednání rady městyse

V poslední době se v Lysicích množí případy, kdy po obci volně pobíhají samotní psi
bez jakýchkoli identifikačních prostředků. Velké riziko hrozí v případě, kdy se jedná o psa
většího plemene, který může napadnout lidi i zvířata. Pro městys představují volně pobíhající psi nemalý problém, neboť má povinnost se o ně postarat do doby, než se najde majitel,
což může trvat i několik dnů. Žádám tedy všechny chovatele, aby si své psy řádně označili
známkou, kterou každý chovatel obdržel při přihlášení psa na Úřadě městyse Lysic, či alespoň čipem a především, aby svá zvířata zajistili proti úniku. Upozorňuji, že veškeré náklady
vynaložené obcí na zabezpečení volně pobíhajícího psa budou chovateli dány k úhradě.
S výše uvedeným souvisí ještě další problém, a to venčení psů „na volno“, tzn. bez vodítka v zastavěném území obce. Upozorňuji všechny chovatele, že platí obecně závazná
vyhláška obce Lysice č. 2/2004 o pohybu zvířat v územním obvodu obce Lysice, která zakazuje volné pobíhání hospodářských zvířat včetně psů na veřejných prostranstvích v zastavěném území obce. Pokud chovatel své zvíře bezpodmínečně neovládá, může i v takovém
případě dojít k napadení lidí či jiných psů. Apeluji proto na Vás, vážení chovatelé, abyste
své psy měli vždy pod kontrolou, aby nedocházelo k podobným nepříjemnostem. Osoba
doprovázející zvíře je pak dále povinna neprodleně odklidit nečistotu způsobenou tímto
zvířetem na veřejném prostranství v zastavěném území obce. Po obci je rozmístěno dostatečné množství košů na psí exkrementy.
Tyto povinnosti stanovené vyhláškou by měli všichni chovatelé dodržovat. Upozorňuji, že veškeré podněty týkající se porušení této vyhlášky, tj. volné pobíhání psů, případné
omezení nebo ohrožení psem, či neodklízení výkalů budou řešeny v rámci přestupkového
řízení. Od 1. dubna 2017 je pro městys Lysice nově orgánem příslušným pro zabezpečení výkonu přestupkové agendy Městský úřad Boskovice.
Za porušení vyhlášky je možno uložit pokutu až do výše 30.000,- Kč.
Mgr. Pavel Dvořáček, starosta

Rada č. 96 – 14. 12. 2016
-

-

rada projednala stav vybírání poplatků za domovní odpad za rok 2016,
projednala žádost o finanční příspěvek městyse na činnost MO Českého zahrádkářského svazu na rok 2017 a zařadila do rozpočtu,
projednala žádost o finanční příspěvek na činnost TJ Sokol Lysice,
projednala žádost o finanční příspěvek na činnost ČSV ZO Lysice,
projednala žádost o dotaci na činnost SDH Lysice v celkové výši 90.000 Kč na rok 2017,
schválila výzvu k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Městys Lysice
- kanalizace a ČOV“ projektová dokumentace dle předloženého návrhu,
schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce, Čes-
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-

-

ké Budějovice pro stavbu „Lysice, Doubek, kab. NN Svída“ dle předloženého návrhu
smlouvy. Služebnost se zřizuje za jednorázovou úplatu ve výši 2.000,- Kč bez DPH,
vzala na vědomí žádost o stavební místo v lokalitě Horky od p. Sedláka, Lysice,
schválila věcné dary pro sezonu 2016/2017 pro pořadatele plesů v Lysicích ve výši
1.000,- Kč.

Rada č. 97 – 21. 12. 2016
-

rada nedoporučila ke schválení žádost o odkoupení pozemku p.č. 3502/28 od p. Minkse,
projednala žádost o dotaci z rozpočtu městyse Lysic na rok 2017 od MC Lysické Jablíčko.
vzala na vědomí žádost o koupi stavebního pozemku na Horkách od p. Vrby, Lysice,
vzala na vědomí žádost o koupi stavebního pozemku na Horkách od p. Horáka, Lysice.

Rada č. 98 – 4. 1. 2017
-

-

rada schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice pro stavbu „Lysice, Badalky, DP Bednařík“ dle předloženého návrhu smlouvy. Služebnost se zřizuje za jednorázovou úplatu ve
výši 1.000,- Kč
schválila jmenování nového velitele JSDH Lysice p. Aleše Bohanuse od 1. února 2017.

Rada č. 99 – 11. 1. 2017
- rada vyhodnotila nabídky na rekonstrukci jednoho obecního bytu v č.p. 5:
1. Tekostav spol. s.r.o. – cena 367.640,- Kč včetně DPH
2. Holas CZ, s.r.o. – cena 377.241,- Kč včetně DPH
3. Pozemní stavitelství – Kosička, s r.o. – cena 385.135,- Kč včetně DPH
a schválila uzavření smlouvy s vítěznou firmou TEKOSTAV spol. s r.o.

Rada č. 100 – 25. 1. 2017
-

-

-

rada projednala žádost manželů Kučerových o směnu pozemků p.č. 2814/48 za p.č.
2814/46 a 2814/47 a 2814/173 a rozhodla o zpracování GP žadatelem, poté bude připravena smlouva,
schválila uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo na stavbu Lysice – Stavební úpravy
radnice dle předloženého materiálu,
schválila uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě ze dne 25. 5. 2005 uzavřené
podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, s obcí Kunčina Ves, podle
níž vykonávají orgány městyse Lysic namísto orgánů obce Kunčina Ves přenesenou
působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, dle předloženého materiálu,
vzala na vědomí žádost manželů Kazdových, Lysice o přidělení stavebního pozemku v
lokalitě Horky,
vzala na vědomí žádost pan Bárty, Lysice o přidělení stavebního pozemku v lokalitě
Horky,
schválila změnu na místo vedoucího skupiny pracovníků údržby městyse. S účinností

1,2,3/2017
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od 1. února 2017 stanovuje vedoucím p. Pavla Brodeckého.

Rada č. 101 – 1. 2. 2017
-

-

-

rada schválila podpis smlouvy o směně pozemků p.č. 2814/48 za p.č. 2814/46 a 2814/47
a 2814/173 dle žádosti manželů Kučerových, Lysice,
schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z prostředků městyse ve výši 4.500,- Kč pro ZŠ E. Beneše Lysice na regionální recitační soutěž O lysické
sluníčko,
schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z prostředků městyse ve výši 20.000,- Kč pro Český svaz chovatelů, základní organizaci Lysice,
schválila žádost o pronájem místností v budově městyse č.p. 549 na Oulehle stavební
firmě TOVOSTAV s.r.o. ve výši 6.000,- Kč za měsíc včetně energií,
vzala na vědomí žádost o byt městyse od p. Sekeného, Lysice,
schválila uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě ze dne 14. 10. 2010 uzavřené
podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, s obcí Býkovice, podle níž
vykonávají orgány městyse Lysic namísto orgánů obce Býkovice přenesenou působnost
podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, dle předloženého materiálu,
prominula nájemné z provozovny restaurace na koupališti za měsíc leden z důvodu
nepříznivých klimatických podmínek.

Rada č. 102 -8. 2. 2017
-

-

-

-

rada schválila uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě ze dne 31. května 2005
uzavřené podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, s obcí Lhota u
Lysic, podle níž vykonávají orgány městyse Lysic namísto orgánů obce Lhota u Lysic
přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění,
dle předloženého materiálu,
schválila uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě ze dne 31. května 2005 uzavřené podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, s obcí Štěchov,
podle níž vykonávají orgány městyse Lysic namísto orgánů obce Štěchov přenesenou
působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce, a.s.,
České Budějovice pro stavbu „Lysice, kab. VN pro průmyslovou zónu“ dle předloženého návrhu smlouvy. Služebnost se zřizuje za jednorázovou úplatu ve výši 7.000,- Kč bez
DPH,
schválila dodatek smlouvy na výkon funkce odborného lesního hospodáře s firmou
Lesy ČR na období 2017 – 2018.

Rada č. 103 – 15. 2. 2017
-

-

rada schválila dofinancování dotace na pořízení DA pro JSDH Lysice z vlastních zdrojů. Dotace je poskytována na základě dotačního programu MV ČR pro jednotky SDH
obcí. Schválila přijetí dotace ve výši 450.000,- Kč do rozpočtu městyse Lysic,
vzala na vědomí žádost p. Štauda, Lysice o výměnu obecního bytu za větší,
schválila vyřazení starého nábytku typu „UNIVERSAL“ z kanceláře matriky.
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Rada č. 104 – 22. 2. 2017
-

-

rada schválila žádost o pronájem dvou parkovacích míst v areálu kluziště. Schválila
pronájem části pozemku parc. č. 780/1 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha
o výměře 30 m2 v obci a k.ú. Lysice p. Josefu Pižlovi, Lysice. Nájemné stanovila ve výši
1.500,- Kč/rok + 21 % DPH,
projednala přípravu jednání zastupitelstva městyse,
schválila uzavření Smlouvy o právu provést stavbu s manžely Konopáčovými, Lysice
dle předloženého návrhu,
projednala zprávu z matriky a evidence obyvatel za rok 2016,
vzala na vědomí žádost o byt od pí Juračkové, Lysice,
schválila nejvýhodnější nabídku na výměnu oken na bytovém domě městyse č.p. 150,
č.p. 271 a na knihovně od firmy SULKO Zábřeh,
vzala na vědomí žádost o stavební pozemek na Horkách od p. Jurného, Blansko.

Rada č. 105 – 8. 3. 2017
-

-

rada projednala stížnost na chování psů pí Černé, Lysice na pozemcích p.č. 421/2 a
421/3,
schválila podpis smlouvy o dílo na rekonstrukci chodníků na ulici Halasova pro firmu
Karel Porč, s.r.o., Lysice,
vzala na vědomí žádost pí Valové, Praha o prodej pozemku v rámci plánované zástavby
na Horkách,
schválila čerpání provozních prostředků MŠ Lysice na proplacení odměny školnímu
asistentovi do doby připsání dotace na účet městyse,
schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce, a.s.,
České Budějovice pro stavbu „Lysice, příp. VN SKLADY ZEAS“ dle předloženého
návrhu smlouvy. Služebnost se zřizuje za jednorázovou úplatu ve výši 2.000,- Kč bez
DPH,
schválila dotaci z rozpočtu městyse na koncert Kamila Střihavky, 6. srpna ve výši
30.000,- Kč.

Rada č. 106 – 15. 3. 2017
-

vzala na vědomí žádost o byt městyse od p. Hložka, Lysice,
vzala na vědomí žádost o byt městyse od pí Medunové, Drnovice,
schválila zadání výroby atypického stolu do obřadní síně v budově radnice dle požadavků městyse.

Rada č. 107 – 16. 3. 2017
-

rada projednala havarijní stav střechy nad hasičskou zbrojnicí. Při tání sněhu došlo
k zatečení vody do prostor hasičského skladu za velkou zasedací místností radnice v
budově hasičské zbrojnice. Při kontrole střechy byl zjištěn havarijní stav střešní krytiny
a latí s nutností výměny. Byly osloveny dvě firmy s žádostí o cenovou nabídku. Firma
Prudký Aleš Pokrývačství nabídla termín plnění září – říjen 2017. Firma BÁČA, Polička s. r. o., nabídla termín plnění okamžitě, tj. březen 2017. Vzhledem k havarijnímu
stavu střechy a nebezpečí z prodlení, kdy probíhá rekonstrukce radnice a hrozí, že opět

1,2,3/2017
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zateče do již zrekonstruovaných prostor, rada schválila podpis smlouvy o dílo na opravu střechy nad budovou hasičské zbrojnice s firmou BÁČA, Polička.

Rada č. 108 - 22. 3. 2017
-

rada schválila vypsání výběrového řízení na akci „Výstavba nových inženýrských sítí na
Horkách a Doubku“,
schválila vypsání výběrového řízení dle předložené dokumentace na akci „Autobusová
zastávka a zpevněné plochy ulice Oulehla Lysice“,
schválila vypsání výběrového řízení na pracovníka údržby městyse,
schválila výkon technického dozoru investora na plánované akce: Kanalizace Horky a
Doubek a na zastávky na Oulehle, Ing. Jana Brázdu, Blansko,
vzala na vědomí žádost manželů Sedláčkových, Brťov o koupi pozemku v plánované
zástavbě na Horkách



Výpisy z jednání zastupitelstva

Zastupitelstvo č. 18 – 19. 12. 2016
-

-

-
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zastupitelstvo schválilo zprávu starosty o činnosti rady a dění v obci,
vzalo na vědomí zprávu o vybírání místních poplatků v roce 2016,
schválilo hospodaření městyse za období 10-11/2016,
schválilo rozpočtové opatření č. 9/2016,
schválilo rozpočtové opatření č.10/2016,
schválilo rozpočet městyse Lysice na rok 2017,
schválilo prodej pozemku parc. č. 2814/174 – trvalý travní porost o výměře 36 m2 a
pozemku parc. č. 2814/176 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 86 m2, vše v
obci Lysice manželům Kučerových, Lysice za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 500,Kč/m2 a současně schvaluje koupi pozemku parc. č. 2814/173 – zahrada o výměře 18
m2 a dále pozemků parc. č. 2814/175 – zahrada o výměře 34 m2 a pozemku parc. č.
2814/177 – zahrada o výměře 5 m2, vše v obci Lysice od manželů Kučerových, Lysice
za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 500,- Kč/m2,
neschválilo žádost p. Minkse, Lysice o odkoupení části obecního pozemku parc. č.
3502/28
neschválilo prodej části obecního pozemku parc. č. 2814/164 dle žádosti manželů Šerlovských,
schválilo koupi pozemku parc. č. 6310/2 orná půda o výměře 97 m2 v Lysicích od p.
Odehnala, Lysice za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 50,- Kč/m2 , na kterém se
vybudovala cyklostezka,
schválilo dohodu o narovnání mezi městysem Lysice a p. Fojtem a dohodu o narovnání
mezi městysem Lysice a společností ZEAS Lysice. Státní pozemkový úřad zbudoval
novou cestu na Pernou na pozemku městyse. V rámci stavby bylo nutno vymýtit 11
stromů p. Fojta a více než 1000 ks keřů společnosti ZEAS. V době digitalizace v roce
2010 došlo k posunutí hranic pozemků a zmíněné stromy a keře se ocitly na obecním
Lysický zpravodaj
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-

pozemku. Městys požádal Státní pozemkový úřad o náhradu za vykácené porosty a ta
mu byla vyplacena. V rámci dohody o narovnání jde o převedení těchto peněz původním majitelům p. Fojtovi a společnosti ZEAS,
schválilo v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích zvýšení odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce dle předloženého návrhu. Odměna
bude poskytována od 1. 1. 2017 a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání
zastupitelstva, jehož se zúčastnil. Zastupitelstvo v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona
o obcích stanovilo, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému
členovi zastupitelstva obce poskytne jako součet zastupitelstvem stanovených odměn
za jednotlivé funkce,
schválilo finanční dar starostovi za celoroční práci pro obec nad rámec pracovních povinností dle předloženého návrhu rady.

Zastupitelstvo č. 19 – 18. 1. 2017
-

-

-

zastupitelstvo schválilo dar ve výši 20.000,-Kč Dominiku Prudkovi za vynikající reprezentaci Lysic v cyklistice. Jako člen cyklistického oddílu MORAVEC Team, ale především i jako občan Lysic se stal v letošním roce v kategorii juniorů Mistrem České
republiky v cross country disciplíně XCE – sprint,
schválilo uzavření smlouvy o dílo se společností VEGA spol v.o.s., Brno na akci „Městys Lysice – intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace“ (projektová dokumentace) dle
předloženého návrhu. Rozhodlo na základě posouzení a hodnocení nabídek předložených uchazeči v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Městys Lysice
– intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace“ (projektová dokumentace) provedeného
hodnotící komisí. Nejnižší nabídkovou cenu 1.495.000,- Kč bez DPH, a tedy nejvýhodnější nabídku předložil účastník VEGA spol v.o.s., Brno.
schválilo vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu – poskytnutí
úvěrového rámce městysi Lysicím ve výši 50 mil. Kč dle předloženého návrhu.

Zastupitelstvo č. 20 – 20. 3. 2017
-

-

zastupitelstvo schválilo zprávu starosty o činnosti rady a dění v městysi,
schválilo Rozpočtové opatření č. 1/2017 dle předloženého materiálu,
odsouhlasilo přezkum hospodaření za rok 2017 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 2016,
vzalo na vědomí zprávu o činnosti matriky za rok 2016,
vzalo na vědomí zprávu o činnosti stavebního úřadu za rok 2016,
schválilo výstavbu nových inženýrských sítí – oddílné kanalizace a vodovodních řadů
v lokalitě Horky a Doubek zajišťujících napojení lokality s následnou výstavbou rodinných domů na kanalizační a vodovodní síť městyse Lysic dle projektu p. Miroslava Patočky, Blansko, a pověřuje starostu a radu provedením výběrového řízení na zhotovitele
stavby,

1,2,3/2017
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Zpráva z evidence obyvatel za rok 2016

Počet obyvatel k 31. 12. 2015 = 1903
V roce 2016 se v Lysicích narodilo 21 dětí (8 chlapců a 13 děvčat). V Boskovicích se
jich narodilo 17, v Brně 2, jedno dítě v Praze a jedno ve Vyškově.
Zemřelo 16 našich spoluobčanů - 13 mužů a 3 ženy (v Boskovicích 6, v Lysicích 4, v
Brně 2, v Letovicích 2, v Blansku 1 a ve Velkém Meziříčí 1).
K trvalému pobytu se v Lysicích přihlásilo 35 osob, ale odhlásilo se jich 42.
Počet obyvatel v Lysicích k 31. 12. 2016 = 1901
Obyvatelé Lysic - zajímavosti ze statistiky rok 2016
Z celkového počtu 1901 obyvatel bylo:
319 dětí
od 0 do 15 let
521 mladých obyvatel
od 16 do 25 let
905 obyvatel v produktivním věku
od 26 do 60 let
475 starších obyvatel
od 61 do 100 let

t.j. 17%
t.j. 10%
t.j. 48%
t.j. 25%

Mužů bylo 944, tj. 48,5 %, žen 957, tj. 50,5%.
Úřední adresu, tzn. adresu trvalého pobytu na radnici (Lysice, Horní náměstí 157),
mělo k 31. 12. 2016 zapsanou 32 obyvatel.
Nejčastější příjmení obyvatel Lysic v roce 2016
Tejkalovi
30 občanů
Kratochvílovi nebo Kratochvilovi
27
Opluštilovi
19
Sedláčkovi
19
Adámkovi
17
Němcovi
17
Sedlákovi
17
Dostálovi
16
Fojtovi
16
Mynářovi
15
Vítkovi
15
Kolik obyvatel má trvalý pobyt ve vaší ulici?
Oulehla 357, Badalky 147, Zákostelí 140, Horky 133 (lokalitu tvoří ulice Jabloňová
41, Třešňová 34, Horky 29, Ořechová 19 a Sadová 10), Horní náměstí 126, Brněnská 126,
Halasova 125, Štěchovská společně s Lesní a Luční 115 (Štěchovská 63, Luční 27, Lesní
25),V Zahradách 100, Zámecká 94, Žerůtská 88, Boskovická 88, nám. Osvobození 84,
Sokolská 60, Pod Hvozdcem 38, Komenského 22, Potoky 21, Doubek 9, Záoboří 8, Příční
7, Samota – Hrázka 4, Družstevní 3, Osada Perná 3 a chaty v Lysicích 3.
Eva Hošková, evidence obyvatel
12
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Zpráva z matriky za rok 2016

MATRIČNÍ AGENDA – Matriční obvod Lysic, do kterého spadá 14 obcí, má přibližně 5100 obyvatel. V loňském roce se v něm nenarodilo žádné dítě doma.
V loňském roce bylo v našem matričním obvodě uzavřeno celkem 58 sňatků. Tři z
nich byly uzavřeny s cizincem (1x Slovensko, 1x Velká Británie, 1x Japonsko). Církevních bylo 13, civilních 45. Při uzavření sňatku si ve většině případů bere žena příjmení po
manželovi, i když dnes mají snoubenci několik možností, jaké příjmení po sňatku zvolit.
Loni si jedna žena ponechala svoje příjmení, jedna požádala o výjimku z pravidel české
mluvnice k užívání příjmení manžela v nepřechýlené podobě (tzn. v mužském tvaru) a
tři ženy se rozhodly užívat příjmení manžela a za ním pak ještě své dosavadní. Civilní
sňatky se konaly v Lysicích na zámku (31), na radnici (7), na louce nad starým fotbalovým hřištěm i na hřišti, dále pak u rybníka v Drnovicích, na výletišti v Hodoníně, u rozhledny v Kozárově, v Kunčině Vsi u obecního úřadu a u božích muk za obcí. Církevní
svatby uzavřené před církví římskokatolickou byly v kostele v Lysicích (2), v Drnovicích
(2) a v Černovicích (3). Tři sňatky byly uzavřeny před duchovním Církve československé husitské v Lysicích na zámku, jeden v oboře u Černé brány. V katastru obce Krhov
byly uzavřeny 2 církevní sňatky, jeden před Apoštolskou církví a jeden před Českobratrskou evangelickou církví. U církevního obřadu je postup vyřizování žádostí shodný jako
u civilního, matrikářce odpadá jen vlastní provedení obřadu, které si zařizuje duchovní.
Za povolení civilního obřadu mimo radnici platí snoubenci na matrice 1.000,-Kč správní
poplatek. Pokud je obřad ve velkém sále zámku, platí ještě poplatek zámku za pronájem
prostor ve výši 7.865,-Kč, v zahradě zámku 4.000,-Kč + poplatky za další služby. Sňatky
v obřadní síni radnice jsou bez jakýchkoliv poplatků a církevní svatební obřady si snoubenci finančně vyřizují s duchovním.
Do knih manželství jsem loni zaznamenala 14 rozvodů manželství, která byla uzavřena v našem matričním obvodě. Tři ženy a jeden muž po rozvodu manželství požádali
matriku o vrácení se k dřívějšímu příjmení. Vydala jsem 13 osvědčení k uzavření církevního sňatku, bez kterého nemůže duchovní sňatek vykonat. Osvědčení je doklad o
tom, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku dle zákona
o matrikách, jménu a příjmení a matrika ho vydávává po té, kdy zkontroluje správnost a
platnost dokladů předložených snoubenci. U dvou svateb s cizincem jsem musela vydat
rozhodnutí o prominutí předložení chybějícího dokladu. Některé doklady potřebné k
uzavření sňatku dle českého práva cizí země nevydávají.
V loňském roce jsem zapsala 12 případů úmrtí (Lysice 4, Drnovice 2, Hodonín 2,
Lačnov 1, Lhota u Lysic 1, Černovice 1 a Kunice 1). O vydání opisů rodných, oddacích
a úmrtních listů požádalo 25 občanů. Bylo provedeno celkem 471 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
1,2,3/2017
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způsobilosti k uzavření sňatku našeho občana v cizině a povolování změny příjmení. Na
matrice je také možné požádat i o užívání druhého křestního jména. Této možnosti využila loni jedna lysická občanka. Se čtrnácti nesezdanými páry jsem sepsala prohlášení o
určení otcovství před narozením jejich dítěte.
CZECH POINT - Český podací informační terminál. V rámci této služby občanům
bylo možné na našem úřadě získat v loňském roce na počkání výpisy z rejstříku trestů, z
obchodního rejstříku, z živnostenského rejstříku, výpisy z katastru nemovitostí, výpisy
z bodového hodnocení řidiče, z insolvenčního rejstříku a dalších rejstříků a výpisů, kterých každoročně v nabídce přibývá. Dále bylo možné v rámci Czech Pointu podat žádost
o konverzi dokumentů z listinné podoby do elektronické a naopak nebo o zřízení datové
schránky. Loni bylo vydáno z Czech Pointu 85 výpisů.
Eva Hošková, matrikářka



Sbor pro občanské záležitosti
v Lysicích v roce 2016

Sbor pro občanské záležitosti pracuje ve složení: Olga Tejkalová, předsedkyně, Eva
Hošková, jednatelka, dalšími členy jsou dlouholetí pracovníci SPOZ Jaromír Vaněk, Kateřina Horňanská, Michaela Danácová, Marcela Polanská, Jarmila Růsková a od podzimu
2014 ještě Eva Burianová a Pavel Šmerda.
Sbor s matrikářkou každoročně organizuje desítky svatebních obřadů a připravuje obřady vítání občánků. Řadu let zajišťuje při obřadech hudební doprovod vynikající klavírista František Bačovský ze Sulíkova. Recitací zpestřuje svatební obřady Marcela Polanská
a obřady vítání občánků od loňského roku Kristýna Růsková. Pěvecký doprovod zajišťují
Barbora Müllerová, Michaela Danácová, Kateřina Horňanská, Denisa Baláčová, Žaneta,
Martina a Simona Mynářovy.
K pravidelným akcím sboru patří návštěvy dětí v mateřské a základní škole, gratulace
občanům při jejich významných životních jubileích, jarní, podzimní či vánoční tvoření pro
děti i pro dospělé, zábavné odpoledne ke Dni dětí a Mikulášská nadílka.
Loni bylo uvítáno v obřadní síni radnice 14 dětí. Z důvodu rekonstrukce radnice jsme
zatím nemohli uvítat děti narozené v říjnu, listopadu a prosinci. O slavnostní přivítání mezi
lysické občánky ale nepřijdou. Rodiče obdrží od SPOZ pozvání hned, jakmile bude nová
obřadní síň zprovozněna. 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. Výdaje na dárky při vítání občánků činily loni přes 12 tisíc
korun. Od roku 2015 dává městys prostřednictvím SPOZ každému narozenému dítěti tzv.
domovský list – slavnostní potvrzení o tom, že v době narození bylo dítě občanem Lysic,
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a k tomu darem balík dětských plen. Při osobní návštěvě v domácnosti rodičů dítěte tuto
milou povinnost zajišťuje předsedkyně paní Olga Tejkalová. Loni předala dětem plínky v
hodnotě 4.500,- Kč.

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 34. Návštěvě v domácnosti vždy předchází písemné oznámení
od SPOZ. 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. Zlatou svatbu loni
oslavily se zástupci SPOZ tři manželské páry, diamantovou dva. Osobní návštěvy manželů
se uskutečňují hlavně v jejich domácnostech, ale pokud mají jubilanti zájem o slavnostní
připomenutí svého výročí v obřadní síni radnice, velmi rádi členové SPOZ připraví obřad
obnovení manželského slibu. Městys věnoval loni na zajištění dárků pro jubilanty a zajištění
blahopřání téměř 31 tisíc korun. Všechny akce, které SPOZ pořádá, jsou dobrovolnou činností. Pokud tedy někdo z jubilantů nemá zájem o návštěvu členů SPOZ, stačí svoje přání
sdělit na radnici matrikářce.
Nezapomínáme ani na naše bývalé spoluobčany, kteří vzhledem ke svému stáří a zdravotnímu stavu tráví své poslední roky života v domovech důchodců, penzionech či u svých
rodin mimo Lysice. Zasíláme během roku blahopřání k jejich narozeninám, k Vánocům a
pravidelně Lysický zpravodaj. V Domově důchodců v Černé Hoře v současné době nemáme
nikoho z našich bývalých spoluobčanů, v penzionu v Kunštátě 1, v Domově důchodců v
Boskovicích jsou 3, v penzionu v Boskovicích je 1. V případě úmrtí našich spoluobčanů zajišťujeme na přání pozůstalých vyvěšení smutečního oznámení v budově radnice, ve vývěsce
u parku a oznámení v místním rozhlase.
Na konci května se konala v areálu sokolovny tradiční oslava Dne dětí. V první části byl
pro děti připraven zábavný program na téma „Ledové království“, druhá část patřila tradičně
soutěžení za kupony, které pak děti vyměnily v připraveném obchůdku za hračky. Ke konci
oslavy byl obchůdek se zbožím bezmála za 9 tisíc prázdný. Děti závodily na odrážedlech,
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lovily rybky v bazénku, soutěžily v chůzi na chůdách, v lukostřelbě, házely míčky, hádaly
rébusy, malovaly obrázky a skládaly puzzle. Na zajištění oslavy Dne dětí městys věnoval 11
tisíc korun.
Ke konci školního roku jsme se slavnostně rozloučili se 17 dětmi z lysické mateřské školy,
které po prázdninách nastoupily do I. třídy. Tato akce má již mnohaletou tradici. Dříve se konala v obřadní síni radnice, v posledních letech probíhá v areálu mateřské školy, kde jsou děti
slavnostně pasovány na prvňáčky. V loňském roce se tohoto úkolu zhostily za SPOZ Olga
Tejkalová a Eva Hošková. Dětem popřály pěkné prázdniny a ony na oplátku předvedly nejen
jim, ale i všem přítomným, hlavně rodičům a prarodičům, malý kulturní program. Od SPOZ
pak dostaly na památku pěkné dárky pro pobavení o prázdninách celkem za 3.500,-Kč.
V září jsme ve dvou 1. třídách místní základní školy přivítali 39 dětí. Všichni prvňáčci
obdrželi od SPOZ řadu školních pomůcek a potřeb pro vyučování v hodnotě celkem 9.500,Kč. Prvňáčky za SPOZ přivítala Eva Hošková, za městys starosta Pavel Dvořáček. Popřáli
dětem hodně úspěchů a radosti ve škole, rodičů i paní učitelce pak hodně trpělivosti s dětmi.
Před Velikonocemi bylo pro děti i pro dospělé opět připraveno tvoření drobných velikonočních a jarních dekorací. Tvoří se ze všech možných druhů papíru, polystyrénových
a vatových tvarů, z květináčů, z filcu, ze stuh, umělých květin, jarních větviček a různých
drobných doplňků. Tvoření je určeno pro větší děti a dospělé. Pro malé děti určeno není, ale
pokud přijdou, mohou si vymalovávat připravené předlohy obrázků a rodiče mohou tvořit.
Větší děti musí pracovat společně s rodičem nebo jiným dospělým, který na ně dohlíží, aby
jim pomohl, vysvětlil postup práce, aby nedocházelo ke zbytečnému plýtvání materiálem,
protože je poměrně dost drahý. Všichni mají možnost si vždy vybrat ze šesti připravených dekorací. V říjnu vyrábíme podzimní dekorace z přírodních i umělých materiálů. K tradičnímu
materiálu pro tvoření se na podzim přidávají šišky, lýko, juta, suché traviny a květiny, podzimní plody. V prosinci jsou pro děti a dospělé připraveny vánoční a zimní dekorace - svícínky, věnečky, stromečky, sněhuláci, andílci, skřítci, vánoční závěsy do oken i na stromeček,
obrázky apod. Jsou vytvořeny jak z přírodních větviček, tak z umělých třpytivých drobností.
Při vánočním tvoření se ke klasickému materiálu přidávají baňky, řetězy, stuhy, lesklé druhy
papíru, drátky, korálky. Tvoření jsou zdarma a pro všechny dekorace jsou připraveny vzory a
šablony k obkreslení. Přijít mohou tedy i méně zruční. Materiálu je dostatek, i když zájemců, kteří si chtějí sami vyrobit
něco pěkného, je hodně. 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 2016 vyrobili. Na materiál pro všechna tři tvoření
městys v loňském roce věnoval
20.000,- Kč. Na tvoření nám
pravidelně přispívá i sponzor.
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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. Celá akce stála 8.000,-Kč.
Členové SPOZ svoji práci vykonávají ve svém volném čase. Všechny nás tak velmi těší
hojná účast dětí i dospělých na akcích. Snažíme se, aby akce byly dobře připraveny technicky i
materiálně, ale vše je v rámci finančních možností, tzn. schválených peněz z rozpočtu městyse. V loňském roce SPOZ vyčerpal z rozpočtu městyse 100.000,- Kč. I letos bychom opět rádi
úspěšně uspořádali co nejvíce tradičních akcí. Z důvodu rekonstrukce radnice se bohužel neuskuteční jarní tvoření, protože do konce dubna nebude v budově radnice k dispozici žádná
velká místnost, ve které by šla akce uskutečnit. Fotodokumentaci z naší činnosti si průběžně
během roku můžete prohlédnout na webových stránkách www.lysice.cz v rubrice „Z činnosti
SPOZ“. Po opravě přízemí radnice budou fotografie vyvěšeny také na vývěsce SPOZ.
Za SPOZ Eva Hošková, jednatelka



Z činnosti Sboru dobrovolných
hasičů v Lysicích v roce 2016

Náš sbor měl k 31. 12. 2016 celkem 125 členů, z tohoto počtu je 94 mužů a 31 žen. Dále
ve sboru pracuje 20 mladých hasičů ve věku do 15 let.
Výbor pracoval v třináctičlenném složení a činnost sboru kontroluje tříčlenná revizní komise. Na svých schůzích se výbor postupně zabýval organizací a přípravou všech akcí sboru.
Byla to příprava plesu, zajištění činnosti mladých hasičů, účast na soutěžích družstva mužů a
mladých hasičů, příprava soutěže hasičských družstev O pohár rady městyse Lysice. Projednávána byla i spolupráce s obcí a jejími orgány při zabezpečení plnění úkolů požární ochrany
v obci včetně zajištění finančních prostředků.
Mimořádná pozornost byla věnována zajištění dotací pro potřeby sboru a mládeže. Na
činnost mládeže jsme získali dotaci od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši
22 tisíc Kč. Dále jsme žádali Jihomoravský kraj o dotaci na renovaci historického praporu
sboru a pořízení jeho repliky. Dotace byla udělena ve výši 60 tisíc Kč. Práce byly provedeny
k naší spokojenosti firmou Velebný a Fam z Ústí nad Orlicí. Každoročně přispívá sboru na
činnost mládeže formou účelových dotací městys Lysice. Výbor se též zabýval možností výstavby nové hasičské zbrojnice.
Důležitou složkou našeho sboru jsou mladí hasiči. Kroužek mladých hasičů navštěvuje
pravidelně 20 dětí. V minulém roce se zúčastnili celostátní hry Plamen a dalších závodů. Trénink dětí probíhá pravidelně jednou týdně, zimní příprava se koná v tělocvičně základní školy. Vedoucí pro děti připravují různé aktivity i mimo tréninky a rovněž praktickou ukázku,
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čím se co hasí, při které děti na vlastní oči viděly, jak hoří elektronika, olej a jiné. Vedoucími
kroužku jsou Aleš Bohanus, Tomáš Štěpánek, Šárka Nejedlá a Kateřina Bohanusová.
V roce 2016 se tři mladí hasiči zúčastnili letní hasičské školy v Jánských Koupelích a
podstoupili přípravu na vedoucí mladých hasičů. Byli to Kristýna Růsková, Ondřej Jonáš a
Andrea Klimešová. Bylo tam spolu s nimi 60 studentů z celé republiky. Škola trvala 2 týdny,
studium probíhalo dopoledne v učebnách a odpoledne venku. Veškeré aktivity probíhaly v
družstvech, kde všichni plnili různé úkoly, např. byli odvedeni do lesa, kde si sami museli
postavit obydlí, vařit a 2 dny zde přežívat. Celý pobyt ukončili hasičskou maturitou a závěrečným plesem.
Již třetím rokem na místní základní škole probíhá preventivně výchovná činnost „Hasík“,
kterou provádí tři naši odborně vyškolení členové, a to Zdeněk Němec, Aleš Bohanus a Kateřina Bohanusová. Tento preventivní program je určen pro děti na základních školách v celé
České republice. Jeho hlavním cílem je předat dětem důležité informace a návyky v oblasti
ochrany před požáry a mimořádnými událostmi.
Na činnost našich dětí v oblasti soutěží navazuje družstvo mužů, kteří se zúčastňují
celostátní soutěže v požárním sportu, Velké ceny Blanenska v požárním útoku a pohárů v
jednotlivých obcích. Na okrskovém kole v Kunicích naše družstvo zvítězilo a postoupilo do
okresního kola v Blansku.
V roce 2016 jsme pořádali již 38. ročník soutěže O pohár rady městyse Lysic v požárním
útoku. Po mnoha letech se soutěž konala na hřišti na Oulehle. Soutěž proběhla v neděli 4.
září a byla zařazena do bodovaných soutěží Velké ceny Blanenska, což zajišťovalo přítomnost
špičkových týmů. Možná i přesunutí závodů od zbrojnice na hřiště přilákalo nadprůměrný
počet diváků. Ti si díky velké tribuně a výbornému výhledu na celou trať mohli závody užít.
Menší problémy byly jen s většími frontami u občerstvení a malé kapacitě toalet. To ale nebránilo faktu, že naše soutěž byla většinou závodníků velmi kladně hodnocena a odměnou za
naše snažení bylo suverénní vítězství v anketě o nejlepší soutěž seriálu Velké ceny Blanenska
v požárním útoku.
V 17. září proběhla místní soutěž v disciplínách TFA, tzn. silových, na fyzickou přípravu
náročných závodů. Soutěž se uskutečnila na koupališti a byla navštívena jak soutěžícími z
okolních i vzdálenějších sborů. Účast diváků byla vzhledem k nepřízni počasí slabší.
V loňském roce jsme se mohli chlubit na mnoha místech naší historickou autostříkačkou
Austro Daimler. Předvedli jsme ji na oslavách výročí hasičských sborů v širokém okolí, zúčastnili jsme se hasičské pouti v Brně Holáskách, Krajských dožínek, jízdy do vrchu v Soběšicích a dalších akcí. Za rok 2016 náš aktivní veterán ujel 1 050 km se spotřebou 294 litrů
benzinu. Abychom se mohli naším veteránem těchto akcí zúčastňovat, vyžaduje jeho údržba
a opravy spoustu času a úsilí, které mu věnuje kolektiv pod vedením Ladislava Němce.
V průběhu roku se naši členové starali o údržbu požární techniky městyse, spolupracovali na vyčištění požární nádrže na Horním náměstí, provedli odstranění staré technologie
strojovny v čističce u koupaliště a pravidelně se starají o údržbu veřejného osvětlení v obci.
Dvacet pět našich členů tvořilo zásahovou jednotku zřizovanou městysem Lysice, která
vyjíždí k požárům a dalším zásahům dle pokynů operačního střediska HZS JMK. Začátkem
letošního roku proběhla změna velitele výjezdové jednotky. Změna byla navržena výborem
SDH radě městyse Lysic a souvisela s oznámením o ukončení činnosti ze strany Zdeňka
Němce ve výboru SDH v roce 2015. Na základě jeho odchodu neprobíhala komunikace mezi
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výborem SDH a velitelem jednotky. Výbor
SDH navrhl do funkce velitele výjezdové
jednotky Aleše Bohanusa, který byl následně radou městyse jmenován.
Zdeněk Němec udělal za 14 let ve
funkci velitele jednotky spoustu záslužné
práce. Tato funkce je poměrně časově i
pracovně náročná a čas, který této funkci
věnoval, byl z jeho osobního volna. Výbor
SDH, výjezdová jednotka a rada městyse
Lysic mu za odvedenou práci děkují.
V letošním roce připravujeme …
• hasičský příměstský tábor „Dobrodružství s hasičem Bonifácem“ pro děti ve věku
od šesti do čtrnácti let, který bude probíhat 10. – 15. července. Děti se zde dozví
základní informace o IZS a požární ochraně. Přihlášky budou k dispozici od května
na www.sdhlysice.cz.
• s naší historickou automobilovou stříkačkou Austro Daimler se zúčastníme 7. ročníku
Hasičských slavností v Litoměřicích, které proběhnou ve dnech 9. – 10. 6. 2017. Jedná se
o celostátní přehlídku současné i historické hasičské techniky pořádané Sdružením pro
obnovu hasičských tradic.
• v červnu oslavíme 90. výročí od výroby automobilu Austro Daimler a 80. výročí jeho
užívání naším sborem
• první víkend v měsíci září 39. ročník soutěže O pohár rady městyse Lysic v požárním
útoku
• další akce, o kterých budete informováni na nástěnce u hasičské zbrojnice
Za výbor SDH Lysice – Bohuslav Švancara, Zdeněk Mazal a Zuzana Polická



Výsledek sbírky pod vánočním
stromem

Výbor Hospodářské a vzdělávací besídky při MO KDU-ČSL a rada městyse Lysice
upřímně děkují všem dobrovolným dárcům, kteří se přičinili o zdárný výsledek sbírky
pod vánočním stromem. Děkují všem sponzorům, ZEAS Lysice a všem, kteří se aktivně
podíleli na postavení a ozdobení vánočního stromu. Děkují také dětem základní školy a
jejich vedoucí a mateřskému centru Lysické Jablíčko za uvedený program při slavnostním rozsvícení vánočního stromu.
Výsledek sbírky :
Zubní ordinace s.r.o. Kučerová

1 200,- Kč

Tekostav p. Stanislav Tejkal

1 000,- Kč

Drogerie p. Zdeněk Fojt

1 000,- Kč
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prakt. lékařka MUDr. Bohumila Venerová

1 000,- Kč

prakt. lékařka MUDr. Eva Šrámková

1 000,- Kč

p. František Kučera

1 000,- Kč

Moravia chips p. Josef Libiš

500,- Kč

Umělecké kovářství p. František Brodecký

500,- Kč

Zlatnictví pí Věra Ondrová

500,- Kč

Hostinec U labutě pí Eliška Benešová

500,- Kč

Elektrogas p. Bohuslav Hnilička

500,- Kč

COTTO prodejna Lysice

500,- Kč

CLEAN p. Vlastimil Běluša

500,- Kč

SAMSON p. Alois Adámek

500,- Kč

Lékárna Lysice

500,- Kč

Restaurace U Homolků

300,- Kč

TIRO papírnictví

300,- Kč

Autoservis p. Milan Horák

300,- Kč

Hodinář p. Pavel Škrabal

300,- Kč

Kosmetička pí Marcela Pokrutová

300,- Kč

Keramika pí Milena Libišová

300,- Kč

Textil pí Zdenka Trávníčková

200,- Kč

IRIS květinářství

200,- Kč

ŠALLJA pí Jana Šálovská

200,- Kč

p. Jaroslav Libiš

200,- Kč

Instalatér p. Zdeněk Dokoupil

200,- Kč

Klempířství p. Jaroslav Štěpánek

200,- Kč

Autodoprava p. Ladislav Němec

200,- Kč

Stolařství p. Miroslav Homolka

200,- Kč

VLNKA – Věra Macků

200,- Kč

Kosmetika pí Hana Navrátilová

200,- Kč

KVĚTINKA P. a P. Fojtovi
Celkem
Zastupitelstvo městyse
Společenství Živého růžence
MO Červeného kříže
Úhrnem

100,- Kč
14 600,- Kč
1 600,- Kč
500,- Kč
300,- Kč
17 000,- Kč

Ostatní občané (pokladnička u stromu)

17 222,- Kč

Celkem

34 222,- Kč

Výnos Tříkrálové sbírky

43 416,- Kč

Za HVB při MO KDU-ČSL Jaroslav Macků
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X. ročník regionální recitační
soutěže „O lysické sluníčko“

Zdá se to neuvěřitelné, ale ve čtvrtek 9. března 2017 proběhl na naší škole již X. ročník regionální soutěžní přehlídky v recitaci „O lysické sluníčko“!
Tato akce se stala tak známou v širokém okolí, že už s předstihem se ozývají kolegové z některých škol, zda a kdy Sluníčko proběhne. A to nás samozřejmě velice těší, protože se nám podařilo to,
o co jsme se snažili – pěstovat kulturu mluveného slova a ukázat dětem, jak je zajímavé se přednesu
věnovat.
V letošním roce se sjelo do Lysic 10 škol a společně s lysickými účinkovalo 75 soutěžících v 5
kategoriích. S ohledem na uvedený počet soutěžících musela platit podmínka, že přednášený text
nesmí přesahovat 5 minut.
O výkonech soutěžících rozhodovala jedenáctičlenná porota složená z pedagogů doprovázejících žáky, funkci předsedkyně poroty si tentokrát vylosovala domácí paní učitelka Tejkalová.
Rozhodování nebylo vždy jednoduché, zejména díky časovému tlaku se porota musela vždy velmi
rychle domluvit. V každé kategorii mohly být uděleny pouze tři ceny. Letos si nejlépe vedli soutěžící
z Lomnice, celkem získali pět cen, hned v závěsu jsme byli my z Lysic se čtyřmi cenami, po dvou
cenách si odnášel Rájec-Jestřebí a Kunštát, jednu cenu obdržel Bořitov a Žďárná (viz výsledková listina). Počet výher určitě nesmí být jediným měřítkem úspěšnosti naší soutěže, tím nejdůležitějším
je zájem dětí, výběr vhodného textu, jejich ochota se ho naučit a pak ho před ostatními přednést –
vlastně, jak řekla jistá odbornice na přednes, “rozdávat se ostatním, dávat kus ze sebe“.
O absolutním vítězi celé soutěže rozhodovali sami soutěžící, do tohoto hlasování nebyli však
zapojeni soutěžící z mladších kategorií, neboť si krátili náročné dopoledne ve školní družině, kde
se jim věnovala paní vychovatelka Baláčová. Bohužel se do hlasování zapojilo méně posluchačů
než v předchozích letech, na základě největšího počtu hlasů však zvítězila Eva Sára Neničková ze
ZŠ Kunštát. Posluchači ocenili excelentně přednesený vtipný text o jedné Káče od Květy Legátové.
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 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. Poděkování soutěžícím a
ocenění jejich snahy vyjádřil ředitel školy Z. Burýšek, jenž v úvodu zahájil soutěž a na závěr předával soutěžícím diplomy a knižní odměny.
V příštím roce proběhne další ročník, který otevře druhou desítku, a uvidíme, co nového nám
přinese. Již teď víme, že to bude rozhodně užitečně a příjemně strávený den a že nás opět překvapí
zájem soutěžících i jejich úžasné výkony.

Výsledková listina X. ročníku regionální soutěže v recitaci
0. kategorie (1. třída)
1. Zuzana Kadlecová
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2. Kiniová Nicol
3. Gulová Teodora
1.
1.
2.
3.

kategorie (2. - 3. třída)
Alena Bednářová
Jaroslav Theodor Koukal
Daniel Janíček

2. kategorie (4. - 5. třída)
1. Berenika Lepková
2. Julie Nečesalová
3. Štěpán Zouhar

ZŠ Lomnice
ZŠ Bořitov

ZŠ Lomnice
ZŠ Lysice
ZŠ Rájec-Jestřebí

ZŠ Kunštát
ZŠ Lomnice
ZŠ Lysice

3. kategorie (6. - 7. třída)
1. Jiří Nezval
ZŠ Rájec-Jestřebí
2. Veronika Španělová ZŠ Lysice
3. Natálie Bednářová
ZŠ Lomnice
4. kategorie (8. - 9. třída)
1. Sára Eva Neničková ZŠ Kunštát
2. Viktorie Písaříková ZŠ Žďárná
3. Vendula Lepková
ZŠ Lysice
Vítěz hlavní ceny Lysického sluníčka - Sára Eva Neničková ZŠ Kunštát
S. Kyánková, O. Tejkalová, organizátorky akce



Kontejnery na biodpad

V loňském roce byly po městysi rozmístěny kontejnery na biologicky rozložitelný
odpad (BRKO), a to na ulici Doubek, na Horkách, na Oulehle a ve spodní části Badalek. Jeden je neustále umístěn před sběrným dvorem. V letošním roce jsou již po obci
opět rozmístěny a budou odvezeny až na konci listopadu. V zimním období je nutné
ukládat odpad pouze ve sběrném dvoře. V loňském roce bylo odvezeno celkem 190 tun
bioodpadu, ten se odváží na kompostárnu na Pohodlí, kde je dále zpracováván. Do kontejnerů je možné ukládat listí, trávu, zbytky a přebytky ovoce a zeleniny, drobné větve do
tloušťky 2 cm. Velké větve do kontejnerů nepatří, je nutné je odvézt do sběrného dvora, kde musí být poštěpkovány! Dále upozorňuji, že do kontejnerů nepatří domovní
odpad, igelitové pytle apod. V několika případech se tyto věci v kontejnerech objevily,
to pak komplikuje nakládání s tímto odpadem. Prosíme občany o ukládání bioodpadu
pouze do přistavených kontejnerů, aby se nám po městysi netvořily černé skládky.
Věřím, že tato služba ulehčuje občanům nakládání s bioodpadem a je ve prospěch
nás všech.
Zdeněk Fojt ml.
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Informace k zápisu do mateřské
školy:

V oblasti předškolního vzdělávání došlo novelou Školského zákona (zákon
561/2004 Sb.) k řadě změn, které velmi zásadně ovlivňují činnost mateřských
škol.
Tou nejdůležitější je zavedení povinného předškolního vzdělávání, do kterého
děti nastoupí poprvé 1. 9. 2017.
Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2017
předškolní vzdělávání povinné. Tato povinnost se vztahuje:
• na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle
než 90 dnů
• na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle
než 90 dnů
• na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu
delší než 90 dnů
• na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany
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.
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,
začátek povinné doby ředitel školy stanoví mezi 7. a 9. hodinou a uvede
ve školním řádu
• 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
Datum zápisu do MŠ Lysice je v souladu s tímto zákonem stanoveno na 15.
května 2017 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
1,2,3/2017
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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
zveřejněna před zápisem a vyvěšena v MŠ a na webových stránkách školy. Přednostně budou přijímány děti, pro které bude předškolní vzdělávání povinné, dále
děti, které k 1. 9. 2017 dosáhnou 4 let a poté děti podle věku od nejstarších po
nejmladší. Přednostně budou přijímány děti s trvalým bydlištěm v Lysicích.
Protože v den zápisu bude pravděpodobně ve třídách fungovat plný 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 době velikonočních prázdnin dne
13. dubna od 13,00 hodin. Mateřská škola bude 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, které si budou moci u nás
pohrát. Současně zveme k návštěvě také občany a děti naší obce, kteří se chtějí
podívat, co se u nás v MŠ změnilo.
Podrobné informace o naší mateřské škole naleznete na webových stránkách
školy www.ms@lysice.cz
Mgr. Monika Sklářová, ředitelka



Mateřské centrum Jablíčko

Posíláme informace, co se v Jablíčku událo a co se připravuje:

Úspěšné akce z minulého období:
•

•
•
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Vánoční jarmark - prodej výrobků dětí a maminek na
vánočním trhu v Lysicích. Děkujeme všem, kteří vyráběli,
chystali a prodávali.
Keramika pro děti a rodiče v ZŠ. Předvánoční keramika pod vedením Olgy Tejkalové.
Kreativní dílnička pro děti: VÁNOČNÍ OZDOBY. Z domácí samotvrdnoucí
hmoty jsme si mohli vyrobit v MC ozdoby na vnitřní i venkovní stromeček,
Lysický zpravodaj

•
•

•
•
•

•

jmenovky na dárky nebo ozdoby do pokojíčku. Připravila Hanka Dostálová
Pouštění balónků s přáním k Ježíškovi před ZŠ. Jarmark dětí ze ZŠ plný rukodělných dárků a krásných vánočních dekorací.
Silvestrovská procházka za zvířátky - krmení zvířat v lese a po procházce společný oběd v Lidovém domě. Děkujeme Martinu Vrbovi za přípravu krmení a
povídání o lesních obyvatelích.
Tříkrálová sbírka - děkujeme všem dárcům, dětem i dospělým, že si udělali čas
na uspořádání sbírky pro potřebné.
Dětský karneval „Princové jsou na draka“ v Lidovém domě. Tombola, soutěže,
hry, tanec a zábava.
Maškarní ples pro dospělé „NARUBY“ v Lidovém domě. Co nebylo naruby, bylo
naopak či obráceně. Hrál K-Band, bohatá věcná tombola. Děkujeme všem, kteří
na plese vystupovali, pomáhali nebo přispěli do tomboly. Hlavní organizátorka
Irena Hradecká.
BRUSLENÍ S Jablíčkem v Blansku na zimním stadionu

Na další období připravujeme:
Kreativní dílnička pro děti: „Jarní a velikonoční tvoření“
Středa 29. 3. 2017 v 16 hod, MC. Rádi tvoříte a vyrábíte se svými dětmi a už Vám
občas dochází nápady? Nebo jen chcete vyzkoušet něco nového a strávit příjemné odpoledne?
Dílnička je vhodná pro děti od 2 let, ale i menší to určitě s pomocí rodičů zvládnou.
Materiál pro výrobu bude připraven. Na všechny se těší Hanka Dostálová
Příspěvek: 30 Kč/dítě

Keramika pro děti a rodiče
První středa v měsíci od 15 do 16 hod, ZŠ - spodní vchod. Středy: 5. 4., 3. 5., 7. 6.
2017 Modelování a tvoření z keramické hlíny. 2 lekce modelujeme a 1 lekci glazujeme
- barvíme. Cena: 40 Kč/dítě/lekce, Vede: Olga Tejkalová, Kontakt: Marie Kazdová, tel:
774 028 990

Dílnička: Zdobení perníčků potahovou hmotou
Středa 12. 4. 2017 v 16 hod, MC. Chtěli byste mít na velikonočním stole krásně
barevné nazdobené perníčky? Využijte příležitost, napečte perníčky a přijďte tvořit!
Perníčky - nejlépe velikonoční motivy - si prosím doneste již upečené s sebou a
přihlaste se předem, abychom věděli, kolik potahové hmoty přichystat. Na všechny se
těší: Michaela Waclawková, kontakt: MichaelaWaclawkova@seznam.cz Cena: 30 Kč +
spotřebovaný materiál

Autobusový zájezd do ŠAŠKÁRNY Brno pro rodiče a děti
Čtvrtek 13. 4. 2017 (velikonoční prázdniny) Odjezd: 9:00 h od pošty v Lysicích,
odjezd z Brna: 13:00 h Cena: 80 Kč/dítě, 90 Kč/dospělý (v ceně je poukaz na 89 Kč
do místního baru). Příspěvek na dopravu tam i zpět: 30 Kč/osoba Každé dítě do
1,2,3/2017
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18 let musí být v doprovodu dospělého. Prožijte den plný zábavy v labyrintu, na tobogánu, skluzavkách, v autíčkách nebo v dětském koutku pro nejmenší děti,... Více
o dětském parku a kavárně zde: saskarna.cz Přihlášky přijímáme do naplnění kapacity autobusu. Platba předem hotově
nebo na účet č. 222412190/0300 (v.s. 201701, do zprávy počet
dětí a dospělých a jméno - např. 2 děti a 1 dospělý, Kovářovi)
mc.jablicko@seznam.cz

Burza jarního dětského oblečení a sportovních potřeb
20. 4. - 28. 4. 2017, sokolovna Lysice!! Vyzkoušený jednodušší systém přijímání
zboží!! Doma si uděláte čitelný seznam věcí s pořadovými čísly, vymyslíte si svou značku (např. M×1) a na jednotlivé zboží připevníte lístek s cenou, značkou a pořadovým
číslem - stejným jako v seznamu (nalepíte, přišpendlíte apod.). Seznam a zboží donesete k nám. Jen si prosím ověřte, jestli značku už někdo jiný nepoužívá: mc.jablicko@
seznam.cz. My vám pak v seznamu zapíšeme, co jste prodali a při výdeji dostanete
peníze a zbytek věcí zpět.
••• PŘÍJEM ZBOŽÍ: ČT 20. 4. - 9:00 – 11:00 a 15:00 - 18:00 h (po domluvě i jindy)
••• PRODEJ ZBOŽÍ: PÁ 21. 4. - 8:00 – 17:00 h
••• (Prodej v Kunštátě: ÚT 25. 4. a ST 26. 4., v Olešnici ČT 27. 4.)
••• VÝDEJ NEPRODANÉHO ZBOŽÍ: PÁ 28. 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… V prodeji budou i ubrusy, metráž a jiné textilní zboží.

Ekohrátky
Sobota 22. 4. 2017 zábavná i trochu poučná procházka přírodou s úkoly, soutěžemi a hrami pro celou rodinu.

Čarodějnice
Neděle 30. 4. 2017 zábavné odpoledne za sokolovnou za podpory městyse Lysice.
Připraven bude oheň, občerstvení a hry pro děti.

Autobusový zájezd do PARKU MIRAKULUM pro rodiče a děti
Sobota 17. 6. 2017, čeká na vás 10 hektarů zážitků pro celou rodinu - úzkokolejná
parní železnice, dřevěný hrad, lanové centrum, velká trampolína, lesní město a vulkán,
minizoo, obří houpačky, bludiště a podzemní bludiště, koutek pro nejmenší a mnoho
dalšího. Více o areálu v Milovicích zde: mirakulum.cz Každé dítě musí mít dozor nad
18 let.

Příměstské tábory na prázdniny:
PŘIHLÁŠKA on-line na stránkách Jablíčka. 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
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prázdniny s kamarády a naplno. Hlásit se můžete už nyní. Cena tábora je 1.000 Kč. V
ceně jsou zahrnuty obědy a pitný režim. Přílesní lábor v případě využití spaní 1.500
Kč. V ceně jsou i večeře. Zálohu ve výši 500 Kč na jakýkoliv tábor je nutné zaplatit do
31. 5. 2017. Číslo účtu je 222412190/0300. Bližší pokyny k platbě (variabilní symbol)
obdržíte po odeslání přihlášky.
1/ 17. - 21.7. - Tajemství vesmíru odhalíme s vedoucí Ivanou Kotoučkovou
2/ 24. - 28.7. - Přílesní tábor - příměstský tábor s možností přespávání - jak pro
děti, tak pro rodiče - na myslivecké chatě - vedoucí: Markéta Horáková
3/ 31.7.- 4. 8. - Magie kolem nás - vedoucí: Ivana Kotoučková
4/ 7. - 11.8. - Sportovní tábor - vede: Břeťa Šulc
5/ 14. - 19.8. - Trolové mezi námi - vede: Michaela Waclawkova
6/ 21. - 26.8. - Mysli, mysli, zapoj svoje smysly... vedoucí: Ivana Kotoučková
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 Lysické Jablíčko Markéta Horáková,
www.mcjablicko.xf.cz



Portál RegionBlanensko.cz
už 5 let informuje o aktuálním
dění v regionu

Hledáte práci v místě vašeho bydliště? Chcete si přečíst aktuální zprávy anebo
naplánovat akci na víkend? Na webovém portálu www.RegionBlanensko.cz najdete
vše, co o dění v regionu chcete vědět.
Portál RegionBlanensko.cz je v provozu od roku 2012 a postupně se z něj stal
jeden z největších informačních webů v regionu. Denně přináší informace o všem,
co se v regionu děje. Portál není zaměřený na specifické téma, a proto si na něm
každý najde něco zajímavého.
Největší sekcí portálu jsou denně aktualizované nabídky zaměstnání a brigád
na Blanensku. Firmy a personální agentury zde zadávají volné pracovní nabídky.
Nejnovější nabídku míst ve vašem okolí najdete na www.regionblanensko.cz/prace.
Pořádáte kulturní akci? Využijte směle kalendáře regionálních akcí. Pozvánku můžete publikovat v přehledném seznamu událostí z celého regionu na adrese
www.regionblanensko.cz/kalendar-akci/. Nejzajímavější a nejčtenější akce se automaticky zveřejní na regionální facebookové stránce, kde ji uvidí stovky fanoušků.
Portál RegionBlanensko.cz podporuje regionální dění a spolupracuje s řadou
institucí v regionu, např. Městskou knihovnou Blansko či Oblastní charitou Blansko. Píšeme o Blanensku pro Blanensko.
1,2,3/2017
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Informace z úřadu městyse

termíny svozu domovního odpadu: ST 5. 4., 19. 4., 3. 5., 17. 5., 31. 5., 14. 6., 28. 6., 12. 7.
další úřední dny JUDr. Vlasty Němcové na ÚM Lysice budou: 5. 4., 26. 4., 17. 5., 7. 6.
všechny zprávy hlášené v místním rozhlase najdete na webových stránkách městyse
www.lysice.cz , na titulní straně vlevo v rubrice „hlášení rozhlasu“

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE
Josef Vinkler
B+V Okna. s.r.o

jednatel

tyršova 3/553
679 61 Letovice

tel./fax: 516 474 482
tel.: 516 411 342

mobil.: +420 603 847 714
e-mail: letovice@limaokna.cz
www.oknaletovice.cz

Vystoupení profesionálních tanečníků na Plese městyse 13. ledna 2017
Lysický zpravodaj. Za obsahovou správnost materiálů zveřejněných v Lysickém zpravodaji ručí autoři. Příspěvky
přijímá Eva Hošková v kanceláři matriky (tel.: 516 472 210, mobil: 724189208, e-mail: matrika@ mestys.lysice.
cz). Příspěvky zasílané e-mailem musí být zpracovány ve formátu A4 na výšku, text ve WORDU a obrázky
ve formátu jpg. Za změny programů kulturních a společenských akcí odpovídají pořadatelé. Anonymy
nezveřejňujeme! Číslo 1,2,3/2017 vychází v Lysicích v březnu 2017. Vydává městys Lysice, Horní náměstí 157,
pod registrační značkou MK ČR E 11460. Odpovídá: Mgr. Pavel Dvořáček, starosta. Tisk, sazba a grafická úprava
zdarma
288Tiskárna Brázda – www.tiskarnabrazd.cz.
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