

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
zima pomalu končí a s přicházejícím
jarem se Vám dostává do rukou i nové vydání Lysického zpravodaje s aktuálními
informacemi o dění v našem městečku.
I přesto, že žádné nové stavební akce
nebyly prozatím zahájeny, jejich administrativní příprava probíhá a samotné
realizace staveb se naplno rozběhnou na
jaře. Přesně v souladu se stanoveným harmonogramem probíhá výstavba hasičské
zbrojnice, která by měla být dokončena
v červnu letošního roku. V březnu bylo
společnosti SWIETELSKI, stavební s. r.
o. předáno staveniště na Horkách a na
Doubku a v dubnu zde firma zahájí výstavbu nových komunikací. Na tuto akci
městys požádal Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR o dotaci, která by mohla v případě úspěchu žádosti činit 1,92 milionu
korun.
Městys Lysice rovněž připravuje
výběrové řízení na rekonstrukci chodníků v ulici Žerůtská, také na náměstí
Osvobození kolem drogerie k Lidovému
domu a dále podél domů č. p. 213 a 149.
Předpokládaná cena prací je cca 1,7 milionu korun a i zde připravujeme žádost
o dotaci.
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Zvenku je budova hasičské
zbrojnice již téměř hotová

Firma SWIETELSKI již přebrala
staveniště komunikací na Horkách

Na náměstí Osvobození bude nový chodník
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V měsíci březnu proběhlo výběrové
řízení na zhotovitele nové čistírny odpadních vod. Jak už jsem Vás informoval
v minulých vydáních Lysického zpravodaje, jde o veliký projekt, jehož příprava
trvala několik let. V žádosti o dotaci podané na Státní fond životního prostředí
v roce 2017 bylo dle kvalifikovaného odhadu projektanta počítáno s cenou stavby
ve výši cca 55 - 60 milionů korun. DotaStejně jako na levé straně ul. Žerůtské
ce na novou ČOV byla přidělena ve výši
37.463.806,- Kč, což je cca 65 % odhadované ceny stavby. Bohužel, od té doby ceny stavebních prací dramaticky vzrostly a původně
stanovená cena stavby se ukázala jako nereálná. Po konzultaci s projektantem byla tedy pro
výběrové řízení předpokládaná cena nové čistírny navýšena na 75 milionů korun, což by byla
pro městys cena stále ještě únosná, a výběrové řízení bylo vypsáno s výhradou jeho zrušení
při překročení této ceny ze strany nabízejících firem. Stalo se však, co nikdo z nás neočekával.
Do soutěže se přihlásily pouze dvě firmy s nabídkovou cenou 94, resp. 97 milionů korun.
Tyto nabídkové ceny jsou ovšem pro obec zcela nepřijatelné a způsobily by zadlužení obce
v neúměrné výši. Proto jsme se po zralé úvaze rozhodli toto výběrové řízení zrušit a pokusit
se vyhlásit výběrové řízení ještě jednou, s mírnějšími požadavky na kvalifikaci a zkušenosti
potenciálních zhotovitelů. Stále věřím, že se tak podaří dosáhnout přijatelnější ceny této, pro
Lysice tak potřebné, vodohospodářské stavby. Chci jen podotknout, že nejsme jedinou obcí,
která se vlivem překotného růstu cen stavebních prací dostala do podobných problémů. Další
možností by pak bylo podat novou žádost o dotaci, která by reflektovala reálně vyšší cenu
stavby.
V minulém vydání zpravodaje jsem Vás také informoval o potížích s dodávkami pitné
vody, které nastaly v extrémně horkém a suchém loňském létě, kdy ve vrtech chyběly pouhé
centimetry k dosažení hranice, za níž už nelze vodu čerpat. Vzhledem k tomu, že klima se
celosvětově prokazatelně mění, sucho se zhoršuje a podzemních vod ubývá, je nutné situaci
se zásobováním Lysic pitnou vodou řešit. Na jaře proběhne „převrtání“ vrtu u hřbitova, který je částečně sesutý a nedává tolik vody, kolik by bylo možné. Tímto opatřením bychom
mohli alespoň dočasně situaci v zásobování vodou stabilizovat. Je však třeba se dívat i dál.
Na únorovém jednání zastupitelstva zástupci VAS a. s., divize Boskovice, ředitel Ing. Petr
Fiala a technický náměstek Ing. Pavel Mikulášek, podrobně seznámili přítomné zastupitele
se situací v zásobování vodou v Lysicích a navrhli řešení, kterým je investiční záměr „Vodovod Lysicko“. Tento návrh spočívá v napojení vodovodního systému Lysic (a pokud budou
mít zájem i okolních obcí) na skupinový vodovod města Blanska. Kvalita vody v systému je
výborná, vodovod je propojený všemi směry, od Velkých Opatovic po Jedovnice, na Letovice,
všude jsou kapacitně velké vodní zdroje, a je proto odkud brát, pokud by nastal jakýkoliv problém. Zastupitelé po zevrubném seznámení se se situací investiční záměr „Vodovod Lysicko“
schválili a nás nyní čekají jednání s okolními obcemi s cílem zjistit jejich zájem o připojení
se k projektu. Samotná projektová příprava bude trvat několik let, ale jsem přesvědčen, že je
třeba začít konat zavčas. Při představě, že bychom byli bez pitné vody, totiž blednou všechny
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ostatní problémy a stávají se malichernými. V takové chvíli nebude nikoho zajímat sokolovna
ani čistírna odpadních vod a občané se budou právem ptát, proč obec neřešila možný problém s vodou již dávno.

Informace o sokolovně
Již dříve jsem Vás, vážení spoluobčané, informoval o situaci, v níž se nachází lysická sokolovna, která je z bezpečnostních důvodů pro veřejnost stále uzavřena. Jen připomenu, že
statika budovy je výrazně narušena vlivem vysychání jílovitých zemin, jež se v této lokalitě nacházejí, a to zejména vinou loňského extrémně suchého léta. Mezi dětským hřištěm
a prostorem podél západní stěny budovy, kde hrozí největší nebezpečí, byl postaven plot, aby
do těchto míst neměly přístup děti hrající si
na hřišti. Je zpracována studie nové budovy na místě stávající sokolovny, se kterou
se nejdříve seznámí zastupitelé a poté bude
zpřístupněna i široké veřejnosti. Následně se
musíme rozhodnout jak dál, zda na základě
studie zadat vypracování projektu nové budovy či rekonstruovat stávající budovu dle
již připraveného projektu. O dalším vývoji
situace budete samozřejmě podrobně inforPopraskaný beton podlahy na sokolovně
mováni.

Odpadové hospodářství
Poslední informace, kterou Vám chci sdělit, se týká odpadového hospodářství. Sběr
a svoz komunálního odpadu, včetně skla a plastů doposud provádí v Lysicích společnost
SUEZ. V loňském roce vznikl v okolí Velkých Opatovic dobrovolný svazek obcí s názvem
Technické služby Malá Haná, který byl založen za účelem společné realizace odpadového
hospodářství s cílem uspořit prostředky dosud vynakládané jednotlivými členy svazku na
likvidaci odpadů. Městys Lysice po jednomyslném schválení členy zastupitelstva vstoupil do
svazku na konci loňského roku. Důvodem členství je aktivní přístup svazku k odpadovému
hospodářství a příprava na výrazné zdražení ukládání komunálního odpadu na skládkách po
roce 2024 spočívající v daleko větší podpoře třídění odpadu. V tomto roce tak skončí v Lysicích svážení odpadů společností SUEZ a od roku 2020 již bude odpadky svážet společnost
Technické služby Malá Haná, s. r. o., kterou svazek založil. Díky členství ve svazku obdrží
v příštím roce každá domácnost bydlící v rodinném domku v Lysicích zdarma nádoby na
třídění odpadu, a to žlutou na plasty, modrou na papír a hnědou na bioodpad, které budou
sváženy přímo z domácností. Díky tomuto opatření se, jak věřím a jak potvrzují i zkušenosti
z jiných obcí, podaří zvýšit podíl vytříděného odpadu a naopak snížit podíl směsného komunálního odpadu, jehož skládkování se má zanedlouho skokově zdražit. I když budeme nuceni svoz odpadů zdražit, zdražení nebude tak výrazné, jako by bylo při zachování stávajícího
systému svozu společností SUEZ.
Přeji Vám, vážení spoluobčané, krásné jarní dny.
Mgr. Pavel Dvořáček, starosta
1 - 3/2019
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Informace o obsazení ordinace
praktického lékaře v Lysicích

Společnost MediClinic a. s., která doposud provozovala ordinaci praktického lékaře v přízemí zdravotního střediska, ukončila svou činnost v Lysicích. Výpověď podala
30. ledna 2019 a ještě ten den požádal městys Krajský úřad Jihomoravského kraje o vypsání výběrového řízení na obsazení místa praktického lékaře v Lysicích. Přihlášky bylo
možno ze strany zájemců podávat do 22. března a již nyní vím, že se přihlásil nejméně
jeden zájemce o provozování lékařské praxe. Ordinace by tak měla být, nestane-li se nic
neočekávaného, v brzké době, nejpozději od června, obsazena novým lékařem.
Mgr. Pavel Dvořáček, starosta



Výpisy z jednání rady městyse

Rada č. 5 – 12. 12. 2018
-

-

rada jmenovala členy bytové a sociální komise: Ing. Jaroslav Henzl, Marie Janečková,
Dagmar Kosičková, Ing. Libuše Mazalová, Radoslav Opluštil,
jmenovala členy sportovní komise: Miroslav Kyrcz, Radek Jonáš, Jaroslav Čechman,
vzala na vědomí zprávu hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek podaných
na realizaci veřejné zakázky na stavební práce „Lysice - ulice Horky - Doubek, inženýrské sítě pro výstavbu RD - SO 100 komunikace“ a rozhodla v souladu s doporučením
hodnotící komise této veřejné zakázky uzavřít smlouvu o dílo na realizaci uvedené
veřejné zakázky s účastníkem zadávacího řízení, který se umístil na prvním místě, tj.
se společností SWIETELSKY stavební s. r. o., Brno,
schválila provoz mateřské školy o vánočních prázdninách dle návrhu ředitelky MŠ,
projednala Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy
Lysice,
schválila dodatek č. 1 na zhotovení projektu stavby „Rekonstrukce Sokolovny Lysice“ dle předloženého návrhu. Předmětem dodatku je změna projektové dokumentace
z hlediska požárně bezpečnostního řešení,
odsouhlasila vyřazení drobného inventáře z majetku městyse: informační tabule –
úřední deska, PC sestava LG, 3 ks ventilátor, regál, PC sestava, rok pořízení – 2010,
tiskárna inkoustová HP OfficeJet Pro 8600,
schválila mimořádnou odměnu ředitelce MŠ Lysice dle předloženého materiálu,
schválila podání žádosti o dotaci a realizaci projektu pro ZŠ E. Beneše Lysice: ZŠ Lysice
– 2019/2020. Uložila vedení školy informovat zřizovatele o schválení projektu a výši
prostředků (celkem i v jednotlivých letech),
odsouhlasila navýšení rozpočtu Základní školy Lysice dle předloženého materiálu ve
výši 3.184.177,- Kč,
schválila cenovou nabídku od firmy GATEMA a.s. na zpracování Studie proveditel-
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nosti a Žádosti o dotaci na rekonstrukci chodníku na ulici Žerůtská a nám. Osvobození dle předloženého materiálu,
vzala na vědomí nabídku na vypracování studie na akci: „Sokolovna Lysice“ od Ing. arch.
Pavla Pekára. Pověřila starostu zadáním zpracování studie,
vzala na vědomí žádost pana Křenovského o zařazení pozemků parc. č. 6051 v KÚ Lysice do
nového územního plánu jako stavební pozemek a žádost zařadila k ostatním požadavkům.

Rada č. 6 – 19. 12. 2018
-

rada schválila rozpočet ZŠ a MŠ Lysice za rok 2018 a návrh na rok 2019,
vzala na vědomí petici občanů sídliště Oulehla ohledně autobusové čekárny.

Rada č. 7 – 2. 1. 2019
-

-

-

rada rozhodla podnikat potřebné kroky k zadání projektové dokumentace k rekonstrukci
Horního náměstí před radnicí. Po provedeném průzkumu zadala zpracování firmě Ilona
Janíková s. r. o.,
rada schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s Jihomoravským krajem, pro
stavbu veřejného osvětlení vybudovaného městysem v rámci stavby „Autobusové zastávky a zpevněné plochy v ul. Oulehla a Brněnská, rozvody osvětlení Oulehla“. Předmětem
smlouvy je služebnost spočívající v povinnosti Jihomoravského kraje strpět zřízení, provoz, údržbu, opravy a odstranění kabelu veřejného osvětlení na pozemcích parc. č. 3531/1
a 787/8 v Lysicích, které jsou v jeho vlastnictví. Služebnost se zřizuje za jednorázovou úplatu ve výši 2.208,- Kč včetně DPH,
stanovila cenu kalendáře městyse na 50,- Kč/kus,
schválila příspěvek na pořádání plesů v Lysicích – každé pořádající organizaci 1.000,- Kč,
schválila žádost o příspěvek na reprezentaci Lysic v cyklistice. Schválila příspěvek 5.000,- Kč.

Rada č. 8 – 9. 1. 2019
-

rada schválila na základě kladného vyjádření stavební komise žádost pana Krajíčka o umístění nádrže na obecním pozemku,
schválila zvýšení nájmů v obecních bytech pro rok 2019 dle doporučení bytové komise,
schválila zvýšení příplatku za vedení Mgr. Monice Sklářové, ředitelce MŠ Lysice na 30%
z nejvyššího platového stupně 10. platové třídy s platností od 1. 1. 2019,
schválila smlouvu o dotaci z rozpočtu městyse č. j. 0111/2019/KO a č. j. 0113/2019/KO dle
předloženého materiálu,
vzala na vědomí žádost paní Heilerové o byt městyse.

Rada č. 9 – 16. 1. 2019
-

rada schválila na základě doporučení bytové komise uzavření nájemní smlouvy na byt na
knihovně na dobu tří měsíců za stávajících finančních podmínek,
projednala přípravu plesu městyse,
přidělila v souladu s návrhem bytové komise byty v ulici Halasova paní Máčkové, paní
Hoškové a panu Danácovi,
vzala na vědomí žádost Římskokatolické farnosti Lysice o poskytnutí finančního daru na
údržbu kostela sv. Petra a Pavla v Lysicích a doporučila zastupitelstvu ke schválení,
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vzala na vědomí oznámení manželů Mikoškových o zrušení žádosti
o stavební pozemek městyse parc. č.
6994/15,
vzala na vědomí žádost manželů Mizerovských o koupi stavebního pozemku městyse – parc. č. 6994/15 a doporučila zastupitelstvu ke schválení,
vzala na vědomí žádost pana Škrabala
o byt městyse a předala bytové komisi.

Letošní Ples městyse Lysic měl skvělou atmosféru

Rada č. 10 – 18. 1. 2019
-

rada projednala Zadávací dokumentaci pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Městys Lysice - intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace“ a schválila Zadávací dokumentaci v předloženém znění a odsouhlasila vyhlášení této veřejné zakázky.

Rada č. 11 – 23. 1. 2019
-

-

rada vzala na vědomí žádost pana Vorlíčka o odkoupení pozemku parc. č. 79/11 v k. ú.
Lysice a postoupila zastupitelstvu,
projednala žádost pana Adámka o odkoupení části pozemku parc. č. 3092/39 v k. ú. Lysice
na přístavbu garáže a předala stavební komisi k posouzení a následně zastupitelstvu k projednání,
schválila podpis smlouvy o poskytnutí dotace Základní škole E. Beneše Lysice na úhradu
nákladů spojených s činností mysliveckého kroužku,
rozhodla o vyhlášení konkurzu na místo ředitele Základní školy Edvarda Beneše Lysice
s předpokládaným termínem – duben 2019.

Rada č. 12 – 30. 1. 2019
-
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rada vzala na vědomí písemné oznámení ředitele ZŠ Edvarda Beneše Lysice o vzdání se
funkce ředitele k datu 31. července 2019,
vzala na vědomí výpověď smlouvy o pronájmu nebytových prostor firmou MEDICLINIC
a. s. Nájem bude ukončen k 30. 4. 2019. Uložila starostovi podat návrh na vyhlášení výběrového řízení na všeobecného praktického lékaře na KrÚ JmK,
schválila vyhlášení záměru pronájmu plážového baru na koupališti včetně jeho zázemí,
schválila smlouvu o vytvoření nových internetových stránek městyse s firmou Galileo Corporation s. r. o. dle předloženého návrhu,
schválila dodatek č. 1 k příloze č. 3 Smlouvy o nájmu, provozu, správě a rozvoji vodovodu
a kanalizace včetně ČOV ve vlastnictví městyse Lysic, nájemné na rok 2018,
schválila smlouvu o výkonu funkce odborného lesního hospodáře s Lesy ČR st. podnik na
dobu neurčitou dle předloženého návrhu,
vzala na vědomí žádost o vyjádření k PD „LP Lysického potoka – přehrážka“. Rada souhlasila s podmínkou, že doprava techniky a materiálu nebude probíhat ulicí Zámeckou,
vzala na vědomí žádost o prodej pozemku městyse Lysic na ulici Luční parc. č. 344/1 a nedoporučila zastupitelstvu ke schválení.
Lysický zpravodaj

Rada č. 13 – 6. 2. 2019
Vyhlášení konkurzu na místo ředitele ZŠ E. Beneše Lysice
- rada v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů:
1. vzala na vědomí písemné oznámení ředitele Základní školy Edvarda Beneše Lysice
o vzdání se funkce ředitele k datu 31. července 2019
2. vyhlásila konkurz na obsazení pracovního místa ředitele Základní školy Edvarda Beneše Lysice s předpokládaným nástupem 1. srpna 2019
3. pověřila starostu městyse Mgr. Pavla Dvořáčka
- požádat Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor školství, Brno, Českou školní inspekci, Brno a Ing. Mgr. Markétu Horákovou jako předsedkyni školské rady o delegování jejich zástupce za člena konkurzní komise,
- požádat Mgr. Miloše Randulu, dlouholetého ředitele ZŠ Letovice o souhlas se svým
jmenováním za člena konkurzní komise,
- vyzvat ředitele Mgr. Zdeňka Burýška, aby zorganizoval volbu zástupce z řad pedagogických pracovníků školy do konkurzní komise a doložil písemně nominaci za školu.
4. schválila zveřejnění vyhlášení konkurzu na www stránkách obce a školy a na úřední
desce obce jak fyzicky, tak elektronicky
5. pověřila paní Kyrczovou funkcí tajemníka komise; tajemník není členem konkurzní
komise
6. určila jako odborníka s hlasem poradním, který se účastní jednání konkurzní komise,
Mgr. Zdeňka Burýška, stávajícího ředitele Základní školy Edvarda Beneše Lysice
- schválila následující harmonogram průběhu konkurzního řízení:
27. února – jmenování předsedy a členů konkurzní komise
13. března do 12 hodin předkládání nabídek uchazečů na úřad městyse
18. března ve 14 hodin první zasedání konkurzní komise + obeslání uchazečů
3. dubna ve 14 hodin zahájení konkurzního řízení
10. dubna usnesení rady městyse o jmenování ředitele, určení platu ředitele a obeslání
uchazečů,
- schválila znění inzerátu na konkurz na místo ředitele Základní školy Edvarda Beneše Lysice,
- rada vzala na vědomí žádost společnosti HS geo, s. r. o., v zastoupení pana Mgr. Holečka o
vyjádření k hydrogeologickému průzkumnému vrtu, resp. budoucí vrtané studni na parc.
č. 349/10, popř. 349/12 v KÚ Lysice v ochranném pásmu lesa bez námitek,
- vzala na vědomí žádost pana Pospíšila o byt a předala bytové komisi,
- vzala na vědomí žádost pana Hubinského o koupi pozemku vedeného pod číslem V7094 v
KÚ Lysice a nedoporučila zastupitelstvu ke schválení.

Rada č. 14 – 20. 2. 2019
-

proběhlo jednání s VAS Boskovice ohledně problému s nedostatkem vody v prameništích
v Lysicích,
rada schválila pacht části pozemku parc. č. 7156 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 356 m2 v obci Lysice společnosti ZEAS Lysice, a. s., za účelem zemědělského obhos-
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-

podařování pozemků za pachtovné ve výši 2.900,- Kč/ha/rok a pověřila starostu podpisem
dodatku č. 2 ke smlouvě o zemědělském pachtu pozemků P 396/99,
schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce, a. s.,
České Budějovice pro stavbu „Lysice, Doubek, kab. smyčka, Konopáč“ dle předloženého
návrhu smlouvy. Předmětem smlouvy je právo zřídit, provozovat, opravovat a udržovat
distribuční soustavu (kabelové vedení NN) na pozemku parc. č. 2875/4 v obci Lysice ve
vlastnictví městyse Lysic včetně práva provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem
její obnovy, výměny, modernizace, zlepšení výkonnosti včetně jejího odstranění. Služebnost se zřizuje za jednorázovou úplatu ve výši 2.000,- Kč bez DPH,
schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce, a. s.,
České Budějovice pro stavbu „Lysice, Doubek, kab. smyčka NN Crhák“ dle předloženého
návrhu smlouvy. Služebnost se zřizuje za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč bez DPH,
schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce, a. s.,
České Budějovice pro stavbu „Lysice, Družstevní, přípojka NN pro HZ“ dle předloženého
návrhu smlouvy. Služebnost se zřizuje za jednorázovou úplatu ve výši 4.800,- Kč bez DPH,
schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce, a. s.,
České Budějovice pro stavbu „Lysice, ul. Boskovická č. p. 81, DP Henzl“ dle předloženého
návrhu smlouvy. Služebnost se zřizuje za jednorázovou úplatu ve výši 500,- Kč bez DPH,
vzala na vědomí nominaci Mgr. Ing. Markéty Horákové do konkurzní komise na místo
ředitele ZŠ za Školskou radu ZŠ E. Beneše Lysice,
schválila znění smlouvy s NPÚ Praha 1 dle předloženého návrhu,
vzala na vědomí žádost pana Danáce o výměnu bytu za větší a předala bytové komisi,
vzala na vědomí žádost o opravy v jednom z bytů městyse v ulici Halasova a předala bytové
komisi k posouzení,
schválila vyřazení nedobytných pohledávek (za pronájem hrobu) ve výši 780,- Kč – paní
Lišková a ve výši 480,- Kč – paní Stloukalová,
schválila Směrnici č. 1/2019 pro poskytování a účtování cestovních náhrad pro zaměstnance městyse,
neschválila poskytnutí dotace ZO ČSOP 50/10 Zelené Vendolí,
projednala žádost zástupců společnosti T-Mobile s oslovováním občanů Lysic formou obcházení s nabídkou na tarify, internet a televizi od T-Mobile. Vzhledem k obecním vyhláškám neodsouhlasila tento způsob nabízení služeb.

Rada č. 15 – 27. 2. 2019
- rada schválila složení komise na konkurzní řízení na ředitele ZŠ E. Beneše Lysice ve složení:
předseda: Mgr. Pavel Dvořáček, starosta - městys Lysice
členové: Mgr. Radek Kratochvil, místostarosta - městys Lysice
Mgr. Ing. Markéta Horáková, Školská rada ZŠ E. Beneše Lysice
Mgr. Miloš Randula, odborník z praxe
Mgr. Lea Máslová, pedagog ZŠ E. Beneše Lysice
Mgr. Hana Poslíková, Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor školství
Mgr. Marek Halla, ČŠI
Mgr. Zdeněk Burýšek, odborník z praxe s hlasem poradním
tajemník komise – paní Alena Kyrczová, městys Lysice
8
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Rada č. 16 – 6. 3. 2019
-

-

-

-

rada vzala na vědomí podání doplňující petici občanů z ul. Oulehla k vybudování autobusové čekárny na Oulehle ve směru na Brno. Petici projednalo již zastupitelstvo
25. 2. 2019 a přijalo usnesení
schválila smlouvu o přípravě a pořádání části Mezinárodního hudebního festivalu třinácti měst Concentus Moraviae,
schválila dohodu o ukončení nájmu nebytových prostor v budově zdravotního střediska mezi městysem Lysice a společností MediClinic, a. s., Brno, k 31. 3. 2019 a pověřila
starostu podpisem smlouvy,
schválila kupní smlouvu na movité věci mezi městysem Lysice a společností MediClinic, a. s., Brno, jíž městys kupuje nábytek tvořící vybavení ordinace praktického lékaře,
a pověřila starostu podpisem smlouvy,
neschválila návrh smlouvy o spolupráci mezi Národním památkovým ústavem
a městysem Lysice při provádění svatebních obřadů z důvodu nesouhlasu s navrhovaným intervalem 45 minut mezi jednotlivými obřady na různých místech zahrady státního zámku. Rada trvá pro takové případy na max. intervalu mezi obřady 30 minut.

Rada č. 17 – 13. 3. 2019
-

-

rada projednala žádost o zábor veřejného prostranství v rozsahu dvou parkovacích
míst před kavárnou na ulici Potoky 119 na dobu od 1. 4. do 1. 10. 2019 od majitelky
této kavárny a záměr neodsouhlasila,
schválila dodatek ke smlouvě o přípravě a pořádání části Mezinárodního hudebního
festivalu Concentus Moraviae dle předloženého materiálu,
vzala na vědomí žádost paní Doleželové o byt městyse a předala bytové komisi.

Rada č. 18 – 20. 3. 2019
-

-

-

-

rada vzala na vědomí stanovisko bytové komise k výši nájmu v bytě městyse v budově
knihovny a v souladu s návrhem bytové komise stanovila vyšší nájemné od 1. 4. 2019,
vzala na vědomí žádost paní Novotné o byt městyse a předala bytové komisi,
vzala na vědomí žádost o nájem nebytových prostor v přízemí budovy zdravotního
střediska v ul. Komenského 429, Lysice, za účelem provozování praxe všeobecného
praktického lékaře pro dospělé od společnosti Všeobecný lékař Brno s. r. o., 1. máje
67, Kozojedy,
zrušila podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Městys Lysice –
intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace“ zadávanou v otevřeném řízení dle dokumentu. Závazné pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020“ a dle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to z toho důvodu, že nabídka
nejlevnějšího uchazeče měla vyšší cenu, než byla předpokládaná hodnota zakázky,
vzala na vědomí žádost o dotaci z rozpočtu městyse ve výši 30.000,- Kč na pořad Na
stojáka v letním kině v termínu 4. 8. 2019 a postoupila zastupitelstvu k rozpočtovému
opatření,
vzala na vědomí žádost paní Šafránkové o byt městyse.
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Výpisy z jednání zastupitelstva
městyse

Zastupitelstvo č. 2 – 17. 12. 2018
-

-

-

-

-

-

-

10

zastupitelstvo schválilo smlouvu o založení dobrovolného svazku obcí Technické služby
Malá Haná (dále jen dobrovolný svazek obcí), stanovy dobrovolného svazku obcí, vstup
městyse do tohoto dobrovolného svazku obcí (pro 14, proti 0, zdrželi se 0),
zmocnilo starostu městyse Lysic k zastupování městyse k účasti na jednání
dobrovolného svazku obcí a dále k účasti v orgánech dobrovolného svazku obcí, přičemž
pověřilo starostu k podpisu přihlášky a dodatku zakladatelské smlouvy a dalších dokumentů dobrovolného svazku obcí (pro 14, proti 0, zdrželi se 0),
schválilo rozpočet městyse Lysic na rok 2019 dle předloženého materiálu (pro 14, proti 0,
zdrželi se 0),
schválilo střednědobý výhled rozpočtu městyse Lysic na období 2020 – 2021 dle
předloženého materiálu (pro 14, proti 0, zdrželi se 0),
schválilo v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) a v) zákona o obcích a v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění nařízení vlády 202/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.
318/2017 Sb., stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce
a členům výborů zastupitelstva a komisí rady, kteří nejsou členy zastupitelstva obce, dle
předloženého návrhu. Odměna v této výši bude poskytována od 1. 1. 2019. Zastupitelstvo
v souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu několika funkcí se
souhrnná odměna poskytuje až do výše souhrnu odměn za tři různé funkce ve výši jednotlivých odměn schválených zastupitelstvem (pro 14, proti 0, zdrželi se 0),
schválilo prodej pozemku parc. č. 6994/2 – zahrada o výměře 787 m2 v obci Lysice paní
Motyčkové za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 1.023.100,- Kč včetně DPH a pověřilo
starostu vypracováním kupní smlouvy v souladu se závaznými pravidly pro prodej stavebních pozemků schválenými na 28. jednání zastupitelstva, usnesení č. 11 a následně podpisem této smlouvy (pro 14, proti 0, zdrželi se 0),
schválilo prodej pozemku parc. č. 6994/3 – zahrada o výměře 787 m2 v Lysicích manželům
Hajnovým za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 1.023.100,- Kč včetně DPH a pověřilo
starostu vypracováním kupní smlouvy v souladu se závaznými pravidly pro prodej stavebních pozemků schválenými na 28. jednání zastupitelstva, usnesení č. 11 a následně podpisem této smlouvy (pro 14, proti 0, zdrželi se 0),
schválilo prodej pozemku parc. č. 6995/4 – zahrada o výměře 827 m2 v obci Lysice manželů Graciasovým za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 1.075.100,- Kč včetně DPH a pověřilo starostu vypracováním kupní smlouvy v souladu se závaznými pravidly pro prodej
stavebních pozemků schválenými na 28. jednání zastupitelstva, usnesení č. 11 a následně
podpisem této smlouvy (pro 14, proti 0, zdrželi se 0),
schválilo aktualizaci Plánu financování obnovy vodovodu a kanalizace Lysice pro období
2019 – 2028 dle předloženého materiálu (ro 14, proti 0, zdrželi se 0),
rozhodlo, že se nebude realizovat projekt „Zateplení objektů Základní školy v Lysicích“
vzhledem k tomu, že realizované náklady ve výši 240.968,- Kč již nelze využít, budou odeLysický zpravodaj

-

-

psány (pro 14, proti 0, zdrželi se 0),
schválilo uzavření smlouvy o dílo na stavbu „Lysice ulice Horky – Doubek, inženýrské sítě
pro výstavbu RD – SO 100, komunikace“ se společností SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava, Brno, dle předloženého návrhu a pověřilo starostu
podpisem smlouvy (pro 14, proti 0, zdrželi se 0),
schválilo poskytnutí mimořádné odměny ve výši jednoho platu starostovi městyse zaúspěšné dokončení podzemních inženýrských sítí v lokalitě Horky (pro 13, proti 0, zdrželi
se 1).

Zastupitelstvo č. 3 – 25. 2. 2019
-

zastupitelstvo schválilo investiční záměr Vodovod Lysicko dle předloženého materiálu
a pověřilo starostu a radu, aby činili kroky k realizaci tohoto záměru a připojení okolních
obcí k tomuto záměru (pro 14, proti 0, zdrželi se 0),
- schválilo zprávu starosty o činnosti rady a dění v městysi dle předloženého materiálu (pro
13, proti 0, zdrželi se 0),
- schválilo poskytnutí daru Římskokatolické farnosti v Lysicích na obnovu nátěru střechy
věže kostela sv. Petra a Pavla v Lysicích ve výši 30.000,- Kč (pro 13, proti 0, zdrželi se 1),
- schválilo Rozpočtové opatření č. 1/2019 dle předloženého materiálu (pro 14, proti 0, zdrželi se 0),
- odsouhlasilo přezkum hospodaření za rok 2019 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 (pro 11,
proti 0, zdrželi se 2),
- schválilo Inventarizační zprávu za rok 2018 dle předloženého materiálu (pro 14, proti 0,
zdrželi se 0,)
- vzalo na vědomí zprávu o činnosti knihovny za rok 2018 dle předloženého materiálu a poděkovalo paní Libichové za činnost a práci v knihovně (pro 14, proti 0, zdrželi se 0),
- vzalo na vědomí zprávu o činnosti matriky za rok 2018 dle předloženého materiálu a poděkovalo paní Hoškové a SPOZ za vzornou práci matrikářky a organizaci svateb (pro 14,
proti 0, zdrželi se 0),
- vzalo na vědomí zprávu o činnosti stavebního úřadu za rok 2018 dle předloženého materiálu a poděkovalo zaměstnankyním stavebního úřadu za jejich činnost (pro 14, proti 0,
zdrželi se 0),
- vzalo na vědomí zprávu velitele JSDH za rok 2018 dle předloženého materiálu a poděkovalo členům jednotky za obětavou činnost při záchraně životů, zdraví a majetku občanů,
pomoc městysi při nejrůznějších akcích a vzornou reprezentaci městyse Lysic (pro 14, proti
0, zdrželi se 0),
- vzalo na vědomí petici občanů sídliště Oulehla a uložilo starostovi, aby při jednání se společností E.ON trval na co nejbližším zařazení DTS a VN přípojky Lysice - Škola do krátkodobého plánu obnovy distribuční sítě (pro 14, proti 0, zdrželi se 0),
- odsouhlasilo prodej části obecního pozemku parc. č. 79/11 v k. ú. Lysice, vyznačené
v předložené žádosti panu Vorlíčkovi (pro 13, proti 0, zdrželi se 0),
- schválilo prodej pozemku obce k výstavbě RD, parc. č. 6994/15 – zahrada o výměře 842
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11

-

-

-

m² v obci Lysice manželům Mizerovským, za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 1.094.
600,- Kč včetně DPH, pověřilo starostu vypracováním kupní smlouvy v souladu se závaznými pravidly pro prodej stavebních pozemků schválenými na 28. jednání zastupitelstva
usnesení č. 11 a následně podpisem této smlouvy (pro 13, proti 0, zdrželi se 0),
neodsouhlasilo prodej pozemku obce parc. č. 344/1 v k. ú. Lysice panu Máslovi dle předložené žádosti (pro 13, proti 0, zdrželi se 0),
neodsouhlasilo prodej pozemku obce parc. č. 7094 v k. ú. Lysice panu Hubinskému, ani
jiného pozemku ve vlastnictví městyse dle předložené žádosti (pro 13, proti 0, zdrželi se 0),
Z důvodu vstupu na své pozemky po zbudování autobusové zastávky v ulici Brněnská
vlastníci dotčených pozemků obci prodají část svých pozemků a obec na nich zbuduje těmto vlastníkům sjezdy, aby se ke svým pozemkům dostali. Cena za m² byla navržena 60,- Kč.
zastupitelstvo schválilo koupi dílu „a“ o výměře 32 m2 odděleného geometrickým plánem
č. 1335-3/2019 z pozemku parc. č. 2899/10 v obci a k.ú. Lysice od paní Bělušové, za cenu
v místě a čase obvyklou ve výši 1.920,- Kč, koupi dílu „b“ o výměře 33 m2 odděleného geometrickým plánem č. 1335-3/2019 z pozemku parc. č. 2899/11 v obci a k.ú. Lysice od pana
Odehnala, za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 1.980,- Kč, koupi dílu „c“ o výměře 64
m2 odděleného geometrickým plánem č. 1335-3/2019 z pozemku parc. č. 2899/12 v obci
a k.ú. Lysice od paní Koláčkové, za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 3.840,- Kč, koupi
dílu „d“ o výměře 39 m2 odděleného geometrickým plánem č. 1335-3/2019 z pozemku
parc. č. 2899/13 a pozemku parc. č. 2899/46 – zahrada o výměře 95 m2 nově vzniklého na
základě geometrického plánu č. 1335-3/2019 z pozemku parc. č. 2899/15 a dále pozemku
parc. č. 6828 – ostatní plocha, silnice o výměře 19 m2 vše v obci a k.ú. Lysice od pana Holcnera, za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 9.180,- Kč, koupi dílu „e“ o výměře 46 m2
odděleného geometrickým plánem č. 1335-3/2019 z pozemku parc. č. 2899/14 v obci a k.ú.
Lysice od paní Novotné, pana Ondry a paní Ondrové, za cenu v místě a čase obvyklou ve
výši 2.760,- Kč (pro 13, proti 0, zdrželi se 0),
schválilo Smlouvu o spolupráci na zajištění provozu SDO (svoz domácího odpadu) pro
obec Kunice (využívání sběrného dvora), (pro 13, proti 0, zdrželi se 0).



Informace Vodárenské akciové společnosti
a. s., divize Boskovice, k vlivu sucha
na kapacitu vodních zdrojů

Stávající vodní zdroje zásobující městys Lysice nemají dostatečnou rezervu pro zvyšování odběrů vody a pro připojování dalších nových odběratelů na vodovod.
Jako zodpovědný provozovatel je VAS a. s., nucena přijmout opatření omezující zvyšování spotřeby vody a chránit stávající odběratele. Z těchto důvodů bude do vyřešení
situace postupovat takto:
- VAS bude vydávat souhlasy s napojením nových odběratelů na veřejný vodovod pouze v individuálních žádostech o připojení, a to jen v omezené míře
- VAS nebude vydávat souhlasy s napojením nových odběratelů na veřejný vodovod
pro rozvoj obce v celých nových lokalitách (developerská výstavba, celé nové ulice,
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-

odběratelé s velkým požadavkem na odběr vody atd.).
doposud vydané souhlasy s napojením na vodovod zůstávají
v platnosti.

Pokud dojde vlivem sucha ke zhoršení situace, bude VAS a. s., nucena omezit povolování napojení i u jednotlivých žadatelů.
I nadále zůstávají v platnosti omezení regulující odběry vody přijatá v r. 2018:
- platí přísný zákaz zalévání pitnou vodou z veřejného vodovodu všem odběratelům v obci
- platí přísný zákaz napouštění bazénů pitnou vodou z veřejného vodovodu
- platí přísný zákaz umývání aut
Výjimku ze zákazu může učinit pouze zaměstnanec Provozovatele - vedoucí provozu vodovodů VAS, divize Boskovice Ing. Viktor Daněk, tel.: 516 427 239, mobil: 605 210 005, který
určí podmínky, za kterých je možno uvedené činnosti provádět.
Ing. Petr Fiala, ředitel divize Boskovice



Upozornění na splatnost poplatku
za svoz domovního odpadu

Připomínám občanům, že splatnost poplatku (případně jeho první poloviny) za svoz
domovního odpadu na rok 2019 skončila 28. 2. 2019. Žádám poplatníky, kteří poplatek
dosud neuhradili, aby tak učinili co nejdříve, a to buď v hotovosti na pokladně Úřadu
městyse Lysic v pondělí a ve středu od 8:00 do 11:30 a od 12:30 do 17:00 hodin nebo bezhotovostním převodem na účet č. 3220631/0100 pod správným variabilním symbolem.
Alena Kyrczová, správa místních poplatků



LYSICE - EVIDENCE OBYVATEL
za rok 2018

Počet obyvatel k 31. 12. 2017 = 1888
V roce 2018 se v Lysicích narodilo 18 dětí (8 chlapců a 10 děvčat). V Boskovicích se
jich narodilo 11, v Brně 8.
Zemřelo 23 našich spoluobčanů - 12 mužů a 11 žen (v Lysicích 9, v Boskovicích 8, v
Brně 2, v Blansku 1, v Letovicích 1, v Černé Hoře 1 a v Býkovicích 1 ).
K trvalému pobytu se v Lysicích přihlásilo 43 osob, odhlásilo se jich 37.
Počet obyvatel v Lysicích k 31. 12. 2018 = 1889
Úřední adresu, tzn. adresu trvalého pobytu na radnici (Lysice, Horní náměstí 157),
mělo k 31. 12. 2018 zapsanou 33 obyvatel (25 mužů a 8 žen).
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Z celkového počtu 1889 obyvatel bylo 935 mužů a 954 žen.
21% obyvatel ve věku 0 – 19 let
24% obyvatel ve věku 20 – 39 let
29% obyvatel ve věku 40 – 59 let
22% obyvatel ve věku 60 – 79 let
4% obyvatel ve věku 80 – 100 let
17% předproduktivní věk
64% produktivní věk
19% poproduktivní věk

Nejčastější příjmení obyvatel Lysic v roce 2018 :
Tejkalovi (27), Kratochvílovi a Kratochvilovi (26), Opluštilovi (21), Němcovi (19),
Libišovi (17), Fojtovi (16), Adámkovi (15).

Nejčastější křestní jména obyvatel Lysic v roce 2018:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Marie
Jana
Hana
Veronika
Eva
Ludmila
Lenka
Alena
Věra
Kateřina
Jitka
Anna

63
38
28
25
25
24
23
23
21
21
21
20

Jiří
Petr
Jan
Josef
Tomáš
Pavel
František
Martin
Jakub
Jaroslav
Michal
Miroslav
Ladislav
Zdeněk

48
47
41
41
40
38
33
32
30
30
28
27
23
21

120 obyvatel má křestní jméno, které jiný občan Lysic nemá.
Eva Hošková, evidence obyvatel



MATRIKA v roce 2018

MATRIČNÍ AGENDA – Matriční obvod Lysic, do kterého spadá 14 obcí, má přibližně
5000 obyvatel. V loňském roce se v něm nenarodilo žádné dítě doma.
V loňském roce bylo v našem matričním obvodě uzavřeno celkem 48 sňatků. Tři z nich
byly uzavřeny s cizincem (1x Slovensko, 1x Rakousko, 1x Velká Británie). Církevních bylo 9,
civilních 39.
Při uzavření sňatku a dohodě o budoucím příjmení manželů stále nejvíce platí tradice, kdy
si žena bere příjmení po manželovi. Stejně tak si ale může vzít muž příjmení po ženě. Stává se
to však jen ojediněle. Snoubenci si také mohou zvolit příjmení společné po jednom z nich a ten
druhý může za společným příjmením užívat ještě své předchozí příjmení. Této možnosti využívají většinou jen ženy. Dále si mohou každý ponechat svoje příjmení, ale v tomto případě se
musí dohodnout, jaké příjmení ponesou jejich děti, zda po muži nebo po ženě.
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Civilní sňatky se konaly v Lysicích ve velkém sále zámku, v zahradě zámku, v obřadní
místnosti radnice, ale i na jiných netradičních místech, jako např. na hřišti na Krhově nebo
v Drnovicích na zahradě rodinného domu. Mezi jiná vyhledávaná místa pro svatební obřad
patří v našem matričním obvodu rybníky, výletiště, rozhledny apod.
Církevní svatby uzavřené před církví římskokatolickou byly v kostele v Lysicích, v Drnovicích, v Bedřichově a dvě svatby proběhly před církví československou husitskou v zahradě
zámku. Veškerá administrativa ohledně povolení církevního svatebního obřadu je stejná
jako u civilního a vyřizuje se na matrice. Vlastní provedení obřadu si pak zajišťuje duchovní.
Civilní (občanské) svatební obřady v obřadní síni radnice jsou zdarma. Za povolení civilního obřadu mimo radnici platí snoubenci na matrice 1.000,- Kč správní poplatek. Za obřad ve velkém sále zámku platili loni snoubenci správě zámku 7.865,- Kč, v zahradě zámku
5.000,- Kč + poplatky za další služby. Od 1. 6. 2019 budou snoubenci platit zámku za pronájem prostor ve velkém sále 12.100,- Kč. U církevních svatebních obřadů se matrice žádný
poplatek neplatí. Poplatky platí duchovnímu a příslušné církvi, pokud je církevní obřad na
zámku, tak ještě zámku dle jejich ceníku.
Do knih manželství bylo loni zaznamenáno 25 rozvodů manželství, která byla uzavřena
v našem matričním obvodě. Tři ženy po rozvodu manželství požádaly matriku o vrácení se
k dřívějšímu příjmení. Bylo vydáno 9 osvědčení k uzavření církevního sňatku. Matrika tímto
dokladem garantuje, že snoubenci mají v pořádku doklady, splnili všechny právní podmínky
pro uzavření manželství a pan farář je může oddat. U dvou svateb s cizincem bylo nutné
vydat rozhodnutí o prominutí předložení dokladu. Některé doklady potřebné k uzavření
sňatku dle českého práva cizí země nevydávají a snoubenec - cizinec je tak nemůže doložit.
V loňském roce bylo na naší matrice zapsáno 24 případů úmrtí (Lysice 9, Voděrady 4,
Černovice 3, Žerůtky 2, Bedřichov 2, Hodonín 2, Drnovice 1, Kozárov 1). O vydání opisů
rodných, oddacích a úmrtních listů požádalo 20 občanů. Bylo provedeno celkem 322 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. Matrika vloni připravila pro zvláštní matriku zápis sňatku dvou našich občanů
v Řecku. Pokud naši občané hodlají uzavřít manželství v cizině, musí mít ze své příslušné
matriky tzv. vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině, kterým matrikářka zaručuje správnost osobních údajů občana a právní způsobilost, tedy potvrzuje, že
podle českých zákonů nic nebrání tomu, aby náš občan v příslušném státě uzavřel manželství.
Vloni byla vydána tři vysvědčení pro svatbu v cizině.
Každoročně jsou evidovány žádosti o nahlížení do matričních knih, o vyhledání údajů
o osobách zapsaných v matričních knihách od občanů i úřadů a žádosti o vydání potvrzení
o údajích ve sbírce listin a v matričních knihách. Ročně jsou to desítky žádostí. K dalším
činnostem matriky patří povolování změny jména nebo příjmení. Vloni matrika řešila změnu příjmení dítěti v pěstounské péči. Na matrice je také možné požádat i o užívání druhého
křestního jména. Bylo sepsáno 14 prohlášení o určení otcovství před narozením dítěte. Prohlášení o určení otcovství je doklad, který si nastávající maminka bere s sebou do porodnice
v případě, že je svobodná, rozvedená nebo ovdovělá, aby matrika mohla zapsat do knihy
narození dítěte otce a také příjmení dítěte, na kterém se oba musí v protokolu dohodnout.
Pokud je žena vdaná, je jako otec dítěte matrikou zapsán manžel a žena dokládá v porodnici
oddací list. Příjmení dítěte je pak takové, jaké je uvedeno v oddacím listu rodičů. Pokud je
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žena rozvedená méně než 9 měsíců od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu, je ze zákona
otcem dítěte zapsán bývalý manžel. V praxi je však v drtivém případě biologickým otcem
dítěte jiný muž a po narození dítěte pak dochází k soudnímu řešení vzniklé situace. Bývalý
manžel popře otcovství, soud vše prošetří a vydá rozhodnutí o popření otcovství. Matka dítěte pak s biologickým otcem mohou provést na matrice uznání otcovství. Vyhnout se tomuto
složitému a zdlouhavému soudnímu procesu lze jedině tak, že žena s biologickým otcem
svého dosud nenarozeného dítěte uzavře manželství.
CZECH POINT - Český podací informační terminál.
V rámci této služby občanům bylo možné na našem úřadě získat v loňském roce na počkání výpisy z rejstříku trestů, z obchodního rejstříku, z živnostenského rejstříku, výpisy z katastru nemovitostí, výpisy z bodového hodnocení řidiče, z insolvenčního rejstříku a dalších
rejstříků, kterých každoročně v nabídce přibývá. Dále bylo možné v rámci Czech Pointu podat žádost o konverzi dokumentů z listinné podoby do elektronické a naopak, zřízení datové
schránky, provedení identifikace občana a další. Vloni bylo vydáno z Czech Pointu 45 výpisů.
Eva Hošková, matrikářka



Činnost Sboru pro občanské
záležitosti v roce 2018

Sbor pro občanské záležitosti při městysi Lysice pracoval v loňském roce ve stejném složení
jako v uplynulých letech: Olga Tejkalová, předsedkyně, Eva Hošková, jednatelka, dalšími členy
jsou dlouholetí pracovníci SPOZ Jaromír Vaněk, Michaela Danácová, Marcela Polanská a Jarmila Růsková. Pátým rokem pracují ve sboru také Eva Burianová a Pavel Šmerda.
Členové SPOZ pomáhali zajišťovat slavnostní provedení desítek svatebních obřadů
a vítání občánků. Paní Olga Tejkalová je jako členka zastupitelstva pověřena oddáváním, jako
předsedkyně SPOZ vítá nově narozené lysické občánky, Eva Hošková jako matrikářka organizuje a potvrzuje platnost uzavření manželství a organizuje průběh slavnostního přivítání našich
nejmladších občánků, Marcela Polanská při obřadech recituje, Michaela Danácová a Barbora
Müllerová zpívají a Kristýna Růsková má na starosti děti ze základní školy, které recitují při
obřadech vítání občánků. Hudební doprovod na klavír již řadu let zajišťuje vynikající muzikant
František Bačovský ze Sulíkova. Kroniku slavnostních zápisů uvítaných dětí připravuje Kateřina
Horňanská. Loni jsme připravili 30 svatebních obřadů a uvítali 11 dětí.
K pravidelným akcím členů sboru patří návštěvy dětí v mateřské a základní škole, gratulace
občanům při jejich významných životních jubileích, tvoření pro děti i pro dospělé, zábavné odpoledne ke Dni dětí a Mikulášská nadílka.
Vítání občánků je dobrovolný obřad. Vítáme
Vítání občánků - březen 2019
děti, jejichž rodiče projeví zájem uvítat svoje dítě
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mezi občany Lysic, a ty, kteří v Lysicích opravdu žijí. Pro vítané děti, rodiče a další příbuzné je
vždy připraven pěkný obřad s písničkami a recitací. Rodiče od SPOZ dostávají pro miminko
balík plen, přikrývku nebo osušku, plyšovou hračku, štěrchátko, bryndáček, ponožky a další
drobnosti. Maminky potěšíme kytičkou. Paní předsedkyně při gratulaci předává rodičům domovský list – slavnostní potvrzení o tom, že v době narození bylo dítě občanem Lysic. Výdaje
na dárky dětem loni dělaly 10.400,- 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.
Vloni jsme jich navštívili 23. Návštěvě v domácnosti vždy předchází písemné oznámení od
SPOZ. Pokud tedy někdo z jubilantů nemá zájem o návštěvu členů SPOZ, stačí svoje přání
sdělit matrikářce.
Písemná blahopřání k narozeninám jsou zasílána všem jubilantům k 50., 60., 65., 70. narozeninám a všem občanům starším 70 let. Dále jsou zasílána blahopřání SPOZ ke kulatým
výročím uzavření manželství, pokud jsou našemu úřadu známá. V domácnosti jsme navštívili
8 párů, které oslavily „zlatou svatbu“ – 50. výročí uzavření sňatku. Při blahopřání je manželům
předán dárkový koš v hodnotě 1.200,- Kč a kytička. Pokud by kdokoli z jubilantů měl zájem
o slavnostní připomenutí svého výročí v obřadní síni radnice, velmi rádi členové SPOZ tuto
malou slavnost připraví. Městys věnoval loni na zajištění dárků pro jubilanty a zajištění blahopřání 33.300,- Kč.
Nezapomínáme ani na naše bývalé spoluobčany, kteří vzhledem ke svému stáří a zdravotnímu stavu tráví své poslední roky života v domovech důchodců, penzionech či u svých rodin
mimo Lysice. I když jsou z trvalého pobytu z Lysic odhlášeni, zasíláme během roku blahopřání
k jejich narozeninám, vánoční blahopřání a pravidelně Lysický zpravodaj. V Domově pro seniory v Černé Hoře v současné době nemáme nikoho z našich bývalých spoluobčanů, v Domově pro seniory v Boskovicích jsou tři, v penzionu v Boskovicích je jedna bývalá občanka,
v Domově pro seniory v Brně také jedna a u rodiny v Lipůvce jedni manželé. V případě úmrtí
našich spoluobčanů zajišťujeme na přání pozůstalých zveřejnění úmrtí vyvěšením smutečního oznámení ve vývěsce v parku na náměstí, na webových stránkách městyse a oznámením
v místním rozhlase.
V neděli 3. června se konala v areálu sokolovny tradiční oslava Dne dětí. V první části děti
společně tancovaly. Tance připravily členky SPOZ. V druhé části pak soutěžily. Skákaly v pytlích, šplhaly, házely míčky na cíl, soutěžily v chůzi na chůdách, malovaly obrázky, tvořily drobné výrobky a skládaly puzzle. Po splnění všech úkolů dostaly tričko, na které si samy mohly nastříkat přes šablonu vybraný obrázek. Na zajištění oslavy Dne dětí městys věnoval 15.500,- Kč.
Ke konci školního roku jsme se slavnostně rozloučili s 21 dětmi z lysické mateřské školy,
které po prázdninách nastoupily do I. třídy. Za SPOZ se s dětmi rozloučily Olga Tejkalová
a Eva Hošková. Tato akce má již mnohaletou tradici. Paní učitelky z mateřské školy připravily
slavnostní pasování na prvňáčky v zahradě lysického zámku. Za SPOZ jsme jim popřáli pěkné
prázdniny a předali dárky v hodnotě 4.500,- Kč. V balíčcích našli pastelky, křídy, pestrobarevné
papíry, omalovánky, děvčata panenky, kluci auta, pexesa, svítící náramky, létající talíře a další
drobnosti pro pobavení o prázdninách.
V září jsme ve dvou 1. třídách místní základní školy přivítali 36 dětí. Obdržely od SPOZ
řadu školních pomůcek a potřeb pro vyučování (tužky, štětce, ořezávátka, barvy, pastelky, voskovky, lepidla gumy, plastelíny, bloky na malování a složky na sešity) v hodnotě necelých 9 tisíc
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korun. Prvňáčky za SPOZ přivítala Eva Hošková, za městys
starosta Pavel Dvořáček. Popřáli dětem hodně úspěchů a radosti ve škole, rodičům i paní učitelce pak hodně trpělivosti
s dětmi.
Tvoření pro děti i dospělé se loni konalo dvakrát. V březnu velikonoční a začátkem prosince vánoční. Dekorace jsme
vytvářeli ze všech možných druhů papíru, polystyrénových a vatových tvarů, z květináčů, z filcu, ze stuh, umělých květin, větviček, juty, lýka, šišek, mechu, z umělých třpytivých drobností
– baněk, řetězů, stuh, lesklých papírů, drátků a korálků. Tvoření jsou zdarma a pro všechny
dekorace jsou připraveny vzory a šablony k obkreslení. Přijít mohou tedy i méně zruční. Tvoření je určeno pro mládež a dospělé. Pokud přijdou větší děti, musí pracovat společně s rodičem
nebo jiným dospělým, který na ně dohlíží, pomůže a vysvětlí postup práce, aby nedocházelo ke
zbytečnému plýtvání materiálem, protože je drahý. Připraveny byly vždy 4 dekorace. Ti šikovnější stihnou vyrobit všechny. Tvoření se těší stále velkému zájmu. Na každé akci nás bývá 45 až
55. Ve fotogalerii na webových stránkách městyse se můžete podívat na všechny výrobky, které
jsme při tvořeních v roce 2014 až 2018 vyrobili. Na obě tvoření městys v loňském roce věnoval
14.000,- Kč. Na tvoření nám pravidelně přispívá i sponzor.
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. Sám vládce pekla Lucifer chtěl odnést
několik hříšníků s sebou, ale andělé jim pomohli, když jim „provinilci“ slíbili, že se polepší.
Během programu andělé také rozdávali dětem drobné sladkosti, aby se nebály. Hudební kulisu k celé akci zajistil pan Ladislav Horňanský se synem Vojtou. Na závěr pak děti tradičně
vyhlížely Mikuláše s dárečky. Ten k dětem krátce promluvil a poté začal rozdávat připravené
dárečky. Loňského čertovského dovádění a Mikulášské nadílky se zúčastnilo rekordní množství dětí. Mikuláš rozdal dětem 200 balíčků se sladkostmi za 8.000,-Kč. Celá akce stála městys
13.000,- Kč.
Všechny akce se zdařily a hojná účast dětí i dospělých potěšila všechny, kteří jsme je připravovali. Snažíme se, aby byly dobře zabezpečené technicky i materiálně, ale vše je v rámci finančních možností, tzn. schválených peněz z rozpočtu městyse. Na realizace všech akcí
a pravidelných činností SPOZ dal městys loni 100.000,- Kč. Fotodokumentaci z naší činnosti
zajišťuje Pavel Šmerda a můžete si ji průběžně během roku prohlédnout na webových stránkách
www.lysice.cz v rubrice „Z činnosti SPOZ“.
Eva Hošková, jednatelka SPOZ



Knihovna informuje

V době jarních prázdnin byla prodloužena výpůjční doba pro děti. Děti tak měly možnost vypůjčit si a vrátit knihy během celého týdne. Během půjčovní doby si mohly zahrát
stolní hry a na každý den byly připraveny tvořivé dílničky. Vyráběli jsme lední medvědy,
tučňáky, krmítka pro ptáčky a masopustní šašky. Jedno dopoledne využili otevření knihovny
i děti z příměstského tábora a se svými vedoucími paní Pavlínou Baláčovou a Janou Uríkovou si přišly číst a tvořit.
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Poslední únorový den a první týden v březnu navštívili knihovnu předškoláci z MŠ. Besedy byly zaměřené především na četbu a porozumění textu. Četli jsme pohádku Kde je ten
správný balon, spolu s hlavním hrdinou medvídkem jsme poznávali různé druhy míčů, mluvili jsme o míčových sportech, poznávali barvy a pojmenovávali protiklady. Další pohádkou
byl Vitamin a bacil – jak se chránit před chřipkou, zdravé stravování. A nakonec pohádka
O lenivém zajíci. Děti vyplňovaly pracovní listy s úkoly a na závěr si ještě stihly prohlédnout
nové knihy určené jejich věku.
V rámci projektu Březen měsíc čtenářů získali noví přihlášení čtenáři na rok registraci
zdarma. Ve výstavní síni knihovny probíhá od 15. 3. – 24. 3. „Prodejní výstava keramiky paní
Dany Freibergové“ a současně s ní, v místnosti před výstavní síní, „Burza knih“. Ve středu
20. 3. se uskuteční na dětském oddělení v 16.00 – 18.00 hodin výtvarná dílnička pro děti
s jarní tematikou. Mladší děti musí přijít v doprovodu svých rodičů nebo prarodičů.
Knihovna ve spolupráci se ZŠ umístila na zdravotním středisku Knihobudku. Pracovali
na ní žáci ZŠ pod vedením pana učitele Karla Horbase. Najdete v ní knihy a časopisy určené
k bezplatnému půjčování či výměně. Pokyny na provoz jsou vyvěšeny u Knihobudky.
V měsíci dubnu proběhne velikonoční výstava s prodejem perníčků a drobné keramiky.
Termín výstavy bude upřesněn. Upozorňuji čtenáře, že ve čtvrtek 4. 4. bude knihovna z důvodu školení uzavřena.
Miroslava Libichová, knihovnice



Svolání hasičů v Lysicích

Začátkem tohoto článku vás chci informovat o tom, jak funguje vyhlášení poplachu jakékoliv jednotce. V případě volání na tísňovou linku 150/112 se v rámci
našeho kraje dovoláte na krajské operační středisko v Brně, kde sedí zhruba osm lidí
sloužících na 12ti hodinové směně. Operátor linky 150/112 „vytěží“, co se stalo, kde
se to stalo, a poté odesílá tzv. datovou větu, kterou zpracuje operační důstojník a vyšle potřebné síly a prostředky podle poplachového plánu kraje a pouhým stisknutím
na počítači dané jednotce vyhlásí poplach. To znamená automatické akce: členům
JSDH odchází SMS, AMDS a spouští sirénu, popřípadě i hlasové hlášení.
Ať se jedná o hořící dům, autonehodu, větrnou smršť, v každém případě člověk
zoufale očekává pomoc. Jde o minuty a my dobrovolní hasiči spěcháme do zbrojnice,
abychom se co nejdříve dostali na místo neštěstí. V takové chvíli se nemůžeme spoléhat pouze na svolávání pomocí telefonů, rozesíláním SMS. Mobilní telefony zcela jistě
využívá každý z nás a věřím, že se každému stalo, že má mobilní telefon bez signálu
(např. při větrné smršti a prudkém dešti dochází k výpadkům signálu přímo na vysílačích operátorů), že SMSka přijde s menším či větším zpožděním, nebo dokonce až
po restartu telefonu, či si člověk prostě občas mobilní telefon někde zapomene. Toto
všechno jsou důvody, na jejichž základě není nikdo schopen garantovat 100% dostupnost na mobilním telefonu po celých 365 dní v roce. Varování na svém území podle zákona o integrovaném záchranném systému zajišťuje starosta obce. Hlavním způsobem
vyhlášení poplachu pro jednotku určenou k zásahu je siréna. To znamená, že při každé
mimořádné události, ke které bude jednotka vyslána operačním střediskem v Brně,
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může zaznít siréna, aby upozornila hasiče, ale i občany městyse,
že vznikla mimořádná situace.
Signál, který spouští sirénu, jde
přes svoji vlastní radiovou síť,
a proto se na tento způsob svolání dá spolehnout. Sám operačVětrná smršť Bedřichov
ní důstojník vidí, zda se siréna
spustila nebo nespustila. Sirény
se rozezvučí v každou denní dobu bez ohledu na to, zda je, či není noční klid. A to
i v případech, kdy jde o zdánlivě banální situaci. Na začátku nemůže nikdo vědět, jak
to na místě události vypadá. Navíc se každá událost může časem nějak vyvíjet, je tedy
nutné na místo co nejrychleji vyslat jednotky, které poskytnou adekvátní pomoc.
Kdybych nebyl hasič, tak se budu také ptát, proč musí houkat siréna a budit většinu obyvatel, když hoří pouhá popelnice a nejedná se o obecné ohrožení. Pokusím se
vám nastínit opačný pohled. Stačí, aby taková popelnice stála u domu se zateplenou
fasádou, během 5 minut vznikne požár s rozsahem ne pro jednu, ale pro čtyři jednotky. Poté si postižená osoba stěžuje: „Kdybyste dojeli o 5 minut dříve, tak nám neshoří
celý dům.“ Co takhle likvidace spadených stromů a to obzvláště v noci? Letos jsme
zasahovali po několika větrných smrštích u popadaných stromů zejména na komunikacích v okolí Bedřichova. Na takovou událost jedeme vždy se zvýšenou opatrností,
jelikož zejména v noci jsou stromy přes cestu špatně vidět. Řidič osobního automobilu,
jedoucí po mokré vozovce v neosvětleném úseku, má opravdu zlomek času zareagovat
na ležící strom přes cestu. U takové události, kde řidič nedobrzdil a narazil do ležícího
stromu, jsme již zasahovali, naštěstí bez ohrožení na životech. Při posledním silném
větru, který udeřil druhý březnový víkend, naše jednotka vyjížděla ke dvěma událostem. První událost se nacházela na silnici mezi Bedřichovem a Brumovem, kde naše
jednotka zlikvidovala celkem 9 stromů bránících průjezdu a to během 40 minut. Na
druhou událost byla povolána o 2 hodiny později na silnici mezi Býkovicemi a Dlouhou Lhotou, kde nás čekalo pořezat 4 stromy. Je třeba nahlížet na tuto problematiku
trochu globálně. Ano, možná to nikoho přímo neohrožuje, ale určitě si všichni umíme
představit, jaké problémy nastávají při neprůjezdnosti komunikace. Kolony, zpozděni
autobusů, lidé se nedostanou do práce, nefunkčnost služeb (ať už záchranka, kterou
zablokuje strom, nebo pekař, který nedoveze ráno rohlíky do vašeho obchodu). Měli
bychom být rádi, že se systém snaží tyhle problémy co nejrychleji vyřešit. Věřím, že
siréna, která houká jednu minutu, vás zaručeně vzbudí, ale kdo bude vysvětlovat postiženým osobám, že jednotka nepřijela k místu mimořádné události včas, protože
nepřišla SMS a siréna nehoukala, neboť občany ruší.
Je nutné v každém případě využít všech dostupných možností ke svolání členů
jednotek požární ochrany a složek IZS, a to i za pomoci sirény. Jsme to právě my,
kteří v jakékoliv situaci odbíháme od rodin, abychom pomohli vám občanům. Nikdy
nevíme, do čeho jdeme a kdy se vrátíme domů. Proto bych byl rád, abychom tolerovali
houkání sirény a přitom doufali, že nejde někomu o život.
Aleš Bohanus, velitel jednotky
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Aktivity a modernizace
ZŠ E. Beneše Lysice

Škola v letech 2017 a 2018 realizovala projekt v rámci Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání s názvem Šablony I, na který získala dotaci ve výši
1.244.610,- Kč, hrazený na 100% z projektu bez finanční spoluúčasti zřizovatele.
Tyto prostředky byly využity na zvýšení kvality vzdělávání a na dovybavení školy.
Realizovaly se aktivity, jako např. čtenářské kluby pro žáky, doučování slabších žáků,
tandemová výuka atd. Dále velká část ze získaných financí pokryla mzdové náklady
na práci školního psychologa, který ve škole působí již řadu let.
V roce 2018 získala škola významnou dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu ve výzvě Infrastruktura základních škol ve výši přesahující 10 milionů korun. Zřizovatel se na celé dotaci podílí 10% spoluúčastí. Akce byla zahájena
v roce 2018 a bude dokončena v roce 2019. Díky této podpoře z IROP bude ve škole
zajištěna bezbariérovost, což znamená vybudování výtahu ze suterénu přes všechna
patra až na půdu. Výtah je umístěn v prostorách „zadního“ schodiště. Dále na patře
u ředitelny budou jedny toalety přestavěny pro využití osobami tělesně postiženými
(vozíčkáři). Většina prostředků bude sloužit zejména materiálnímu vybavení školy.
Bude přestavěna učebna IT ve druhém patře, z níž vznikne nová moderně vybavená
jazyková učebna v hodnotě téměř 3 milionů korun, v přízemí se zastaralá počítačová
třída přestaví na učebnu digitálních technologií. V obou místnostech budou provedeny nové rozvody, výměny podlah, úpravy stropů, vybaví se novým nábytkem,
interaktivní tabulí, resp. velkým dotykovým panelem a počítačovými sestavami. Pro
1. i 2. stupeň budou vytvořeny tabletové učebny. Pro 2. stupeň bylo nakoupeno z tohoto projektu 30 iPADů včetně příslušenství, MAC PC, nabíjecích stanic atd. Tablety
jsou umístěny v učebně zeměpisu a již začaly sloužit pro výuku. Ve třídách s tablety
budou doplněny i interaktivní tabule.
Pro roky 2019 a 2020 se podařilo opět z Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání v rámci výzvy Šablony II získat dalších téměř 2.300.000,- Kč. Z těchto
peněz se nakoupilo dalších 30 iPADů, které vybaví druhou tabletovou učebnu, a to
na 1. stupni. I tato dotace je 100% a je bez spoluúčasti městyse. Využívána bude stejným způsobem jako výše zmíněné Šablony I.
Dalším záměrem školy je rekonstrukce tělocvičny, na kterou je zadáno zpracování projektové
dokumentace. Věříme, že podobně jako v loňském
roce bude opět vypsána dotace na rekonstrukce
tělovýchovných zařízení a my budeme připraveni
k podání žádosti. Rádi bychom zrekonstruovali
podlahu haly včetně podloží, vyměnili osvětlení,
opravili sociální zařízení a předělali sprchy mezi
šatnami tak, aby byly použitelné i pro složky, které si naši tělocvičnu pronajímají.
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Jak z výše uvedeného vyplývá, snaží se vedení školy zajistit pro žáky v maximální
míře co nejkvalitnější podmínky pro vzdělávání po stránce materiální, stejný důraz
se klade i na zvyšování kvalifikace a profesionální úrovně pedagogů. Můžeme tedy
říci, že se nám daří pracovat s finančními prostředky nejenom od zřizovatele, ale
také využíváme dotačních možností, které dnešní doba nabízí.
Mgr. Radek Kratochvil,
zástupce ředitele



Co nového v letním kině

Chtěl bych Vás seznámit s tím, co se událo v letním kině v letech minulých a současně s tím, co se bude dít v letošní již čtyřicáté sedmé sezóně.
Začneme v roce 2013, kdy bylo naše letní kino zdigitalizováno dle standardu E-cinema a začaly se v něm promítat filmy z DVD a Blu-ray disků nebo z počítače ve
formátu MP4. Návštěvníci si museli zvyknout, že v tomto formátu do kin přicházejí
tituly 3 - 5 měsíců po oficiální premiéře. Výhodou však je, že se cena vstupenek
pohybuje od 60,- do 90,- Kč. Průměrná cena vstupenek byla v loňském roce v ČR
139,- Kč.
V roce 2015 proběhla výměna reflektorů v hledišti za leddiodové.
V roce 2016 se natřela střecha nad kabinou a přístřeškem, byl pořízen nový zesilovač a repasovány reproduktory na plátně. Dále byla opravena asfaltová komunikace okolo kostela až ke kinu.
V roce 2017 byla provedena oprava sociálního zařízení, kdy byly rekonstruovány
rozvody elektroinstalace, vody a vyměněny zařizovací předměty na WC.
V roce 2018 byla na přístupové komunikaci ke kinu vyměněna svítidla za leddiodová a po Lysicích byly osazeny informační tabulky, které navádějí především
přespolní ke kinu. Místními hasiči byl přestavěn bufet, tak aby nabízel maximum
pro spokojenost návštěvníků. Byly a budou zde nabízeny dva druhy vychlazeného
točeného piva, limonády, sladké a slané pochutiny, párek v rohlíku a hlavně čerstvý
máslový popcorn z originálního stroje.
Naplánována byla ještě výměna zbylé části střechy nad sociálním zařízením, ale
z důvodu problému likvidace původní azbestové krytiny se to zatím nepodařilo,
snad se to tedy povede letos.
V roce 2019 se již vyměnily za podpory městyse Lysic, lysických hasičů a dalších
dobrovolníků přívodní kabely k reproduktorům na plátně, k efektovým reproduktorům na kabině a na zábradlí kolem hlediště. Již to bylo velmi žádoucí, protože
hliníkové kabely, staré téměř 50 let, mají své za sebou. Snad každý pozná, že zvuk
bude o hodně kvalitnější.
V roce 2011 byl areál kina oplocen a po sezóně se uzamyká. Musím říci, že to
je ku prospěchu věci, škody „po zimě“ jsou minimální. Během promítací sezóny je
areál kina otevřen a po skončení sezóny se opět uzamyká.
Nyní se ohlédněme zpět za výsledky loňského roku. Bylo promítáno 34 představení, které navštívilo 2586 diváků. Od 7 filmových distribučních společností bylo
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promítáno 15 českých, 2 francouzské, 1 německý, 1 ruský, 1 anglický a 13 amerických titulů. Na začátku srpna proběhlo představení „Na stojáka live“.
Nejvyšší návštěvnost byla na komedii „Tátova volha“, kterou zhlédlo 266 diváků.
Druhým nejvíce navštíveným filmem byla hraná pohádka „Čertoviny“ (230 diváků
na dvou přestaveních) a třetí byla animovaná pohádka „Pračlověk“ (173 diváků).
Naopak nejméně diváků navštívilo v našem kině tato představení: „Hurvínek
a kouzelné muzeum“ (9 diváků), Ready Player One: Hra začíná“ (12 diváků) a „Zahradnictví: dezertér“ (13 diváků). Návštěvnost na těchto filmech však byla ovlivněna
deštivým nebo chladným počasím.
Na závěr loňské sezóny byla za podpory místních hasičů promítána retrokomedie
„Vesničko má středisková“, ale bohužel bylo deštivé počasí, a účast proto byla nevalná. Letos budou promítnuty dvě staré komedie a uvidí se, jak to bude s návštěvností
vypadat.
Za pomoc s provozem letního kina bych chtěl poděkovat městysi Lysice, promítačům Miroslavu Homolkovi a Františkovi Pavlů a pokladní Renatě Chloupkové.
Nakonec patří velké poděkování místním hasičům, kteří se od loňska ujali provozování bufetu. Jejich nadšený a pracovitý tým si kino vzal za své a probudil mě tak
trochu z letargie. Pro tento rok pracují s myšlenkou zálohovaných vratných kelímků
na nápoje.
Na úplný závěr chci poděkovat mé rodině za pomoc a také všem divákům, kteří
naše kino v minulém roce navštívili. Předem pak děkuji těm, kdo do kina přijdete
letos. Určitě si vyberete film a pomůžete naplnit letní kino nacházející se v krásném
prostředí, tak jak to bývalo v dobách minulých.
Na Vaši milou návštěvu v letním kině se těší
Ing. Miloslav Müller

ČERVEN 2019
Den
Dat.
Pá
14.6.
So
15.6.
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21:30
21:30
21:30
21:30
21:30
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21:15
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Film
Po čem muži touží
Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená
Mamma Mia! Here We Go Again
Sněhová královna: V zemi zrcadel
Čertí brko
Čertí brko

Film
Johnny English znovu zasahuje
Ten, kdo tě miloval
Bohemian Rhapsody
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Skautský oddíl Lysice

Jsme oddíl Corleonis, náš název znamená latinsky srdce lva. Ještě, než mohl tento název vzniknout, muselo se boskovické středisko Junáka rozhodnout, že chtějí založit nový
oddíl právě v Lysicích. Poslední roky navštěvovaly děti z Lysic skautské oddíly v Boskovicích, a tak bylo poznat, že je o skaut v Lysicích zájem. To se nám potvrdilo po založení
našeho oddílu, kdy na první společné schůzce bylo zájemců o skautské myšlenky více,
než jsme očekávali.
Scházet jsme se začali pravidelně v září 2018 na lysické faře. Oddíl vede pět vedoucích, tři holky a dva kluci. Oddíl se skládá ze dvou družin. Do skautu v Lysicích chodí
pravidelně 10 kluků a 7 holek. Do lysického oddílu chodí děti nejen domácí, ale i přespolní, a to z Kunic, Žernovníku, Černé Hory a Hodonína u Kunštátu. Věkové rozmezí je
8 až 13 let. Chlapecká družina si zvolila název Kamzíci. Dívčí družina si vybrala název
Sovičky. Družiny využívají ke svým schůzkám místnost v přízemí fary a mateřské centrum Jablíčko.
První setkání bylo s dětmi a rodiči na faře v Lysicích 16. září 2018. Na něm jsme se
všichni vzájemně představili a seznámili při hrách na farním dvoře a v zámecké oboře.
První víkendová výprava byla do Kunčiny Vsi, kde jsme strávili celý víkend v polovině
října. Této výpravy se zúčastnili všichni členové oddílu, užili jsme si společnou zábavu
a hry v místním kulturním domě a na přilehlém hřišti. Druhá víkendová oddílová výprava byla v prosinci do skautského srubu v Drnovicích. Užili jsme si tam předvánoční
čas, také jsme ozdobili stromeček, rozdali dárky a zpívali nejen koledy. Atmosféra srubu
nás všechny okouzlila a už se těšíme na příští návštěvu.
Skauti z oddílu se také před Vánocemi zúčastnili akce „Putování za Ježíškem aneb
Živý Betlém“ v Lysicích. Přivezli jsme Betlémské světlo,
a to jsme pak rozdávali na zámeckém nádvoří a poté u betléma na farním dvoře. V únoru
jsme měli zimní oddílovou výpravu do Ostrova u Macochy,
kde jsme na místní faře prožili
víkend jako partyzáni a podíZahajovaci schuzka 16.9.2018
vali jsme se také na Macochu.
Z dalších velkých akcí nás čeká
v březnu víkendová výprava do
Boskovic, poté v dubnu společná středisková výprava na
mohylu Ivančena v Beskydech.
Hlavni akcí skautského roku
pak bude srpnový oddílový
tábor v teepee stanech na tábořišti u Vysočan.
Zimni vyprava Ostrov u Macochy 2.2.2019
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V současnosti nemá oddíl kapacitu nabírat děti a rozrůstat se o další družiny, i když
bychom se rádi dále rozvíjeli, ale záleží to na vedoucích a prostorech. Do budoucna hledáme nové prostory, kde by byla oficiální skautská klubovna s nástěnkami a zázemím
pro skautské vybavení.
Chceme poděkovat panu faráři Michalu Cvingráfovi za to, že můžeme využívat prostory fary, a také děkujeme MC Jablíčko za možnost využití jeho prostor.
Jan Macků (Balů), za oddílovou radu



Ohlédnutí zahrádkářů
za uplynulým rokem

Jak je každému jasné většina nejen zahrádkářských, ale i ostatních aktivit souvisejících s přírodou, má svoje člověkem těžko ovlivnitelná pravidla. I v uplynulém roce na
jaře jsme čekali, co nám příroda nabídne, zda zase nepřijdou pozdní mrazíky, jak zapracují škůdci na zahrádkách, kolik bude vláhy a jaká bude kondice nás pěstitelů při práci
na našich svěřených pozemcích atd. Po jarním období se ukázalo, že úroda jak zeleniny,
tak ovoce asi nebude špatná. Proto se výbor naší organizace rozhodl kromě pravidelných
aktivit, jako je úprava našeho areálu, pořádání letního posezení na našem výletišti atd.,
také pro uspořádání místní výstavy zahrádkářských výpěstků. S tím souvisela úprava
výstavní místnosti. V prvé řadě bylo třeba upravit osvětlení, aby celý prostor byl řádně
osvětlen, a pak obnovit a zaktualizovat výzdobu stěn výstavní místnosti – zde nám velice
pomohla družina při naší ZŠ.
Výstava se pak uskutečnila ve dnech 29. a 30. září v našem areálu v oboře. Celkem
bylo vystaveno 210 vzorků. O květinovou dekoraci výstavních prostorů se postaralo zahradnictví státního zámku. Je potěšitelné, že byly vystaveny nejen současné moderní
druhy ovoce, ale i starší odrůdy, které byly dříve v našem regionu oblíbené. Podobně se
to týká i dalších výpěstků z našich zahrádek – byly vystaveny druhy, které svým charakterem právem zaujaly pozornost většiny návštěvníků. Výstava byla doplněna velice pěknou
prezentací vzorků zkušební stanice ÚKZUZ Lysice a vystavenými vzorky ovoce ze sadů
ZEAS Lysice. Jako tradiční host se se svými výrobky zúčastnil také košíkář pan Kresl
z Velkých Opatovic, který se svými prodejními výrobky těšil velké pozornosti. Podobně
jsme si vážili také přítomnosti paní
Bednaříkové s prodejem jejích velice chutných cukrářských výrobků.
Návštěvnost výstavy byla na dobré
úrovni (asi 190), přijeli také zástupci ÚS Blansko a další hosté i mimo
náš okres. Pondělní dopoledne
1. října bylo pak věnováno našim
nejmladším návštěvníkům, kdy nás
se svým doprovodem navštívili žáci
Výstava
z 1. stupně ZŠ a děti z MŠ. Členky
1 - 3/2019
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výboru jim při návštěvě připravily improvizovanou ochutnávku některých druhů ovoce.
Je třeba uvést, že si velice vážíme blízkého kontaktu s našimi školami a žákům ZŠ jsme
zde ještě jednou poděkovali za zhotovení výzdoby stěn naší výstavní místnosti. Vystavené vzorky ovoce jsme pak předali oběma školám pro zpestření jejich jídelníčku.
Jak všichni víme, podzim vždy rychle plyne zvláště při pracích na zahrádkách a přiblížil se tak 28. říjen, kdy jsme vzpomínali 100 roků naší republiky. Výbor naší ZO se
rozhodl, že k tomuto velice významnému výročí vysadí novou lípu. Věnoval nám ji náš
člen pan Josef Všianský a zasadili jsme ji v našem oploceném areálu v neděli 28. října
v dopoledních hodinách za přítomnosti členů výboru a jejich rodinných příslušníků.
Loňský rok jsme pak ukončili uspořádáním tradičního Mikulášského setkání pro
naše příznivce na vstupu do vánoční doby v sobotu 1. prosince v hostinci U Labutě s bohatou tombolou. Myslíme, že naši návštěvníci odcházeli z tohoto setkání spokojeni nejen
s výsledky tomboly, ale především díky pěknému hudebnímu doprovodu pana Drábka,
který tradičně akce pro naši lysickou veřejnost velice pěkně doprovází.
Ing. Jaromír Vaněk, předseda ZO ČZS



Žijeme Hrou

V posledním vydání Lysického zpravodaje jsem lysické občany informoval mimo
jiné o tom, proč se spolek Žijeme Hrou jmenuje tak, jak se jmenuje, jaké mateřské kluby
se ke spolku připojily, a v neposlední řadě jsem se také snažil pojmenovat hlavní principy
fungování spolku.
Aktuálně vrcholí tréninková příprava na jarní část soutěžní sezony 2018/2019 pro
všechny kategorie, tedy od přípravek, přes žáky až po dorost. V zimní části sezony odehrály týmy všech kategorií desítky jak vlastních turnajů, tak turnajů a přípravných zápasů v halách či na hřištích s umělým povrchem, např. v Brně, Tišnově, Blansku či Boskovicích. Za dveřmi jsou již tedy soutěžní zápasy na venkovních hřištích a rád bych
Vás, minimálně na domácí zápasy týmů Žijeme Hrou, pozval. Většina domácích zápasů
kategorií žáků a dorostu bude odehrána na lysickém hřišti, kde si může každý sportovní
fanoušek přijít na své a na vlastní oči vidět v Lysicích kvalitní fotbalová klání s kluky především z Kunštátu, Lysic, Drnovic a okolí z týmů Žijeme Hrou. Týmy mladšího
a staršího dorostu hrají v sezoně 2018/2019 Krajský přebor, což je v předmětné kategorii
nejvyšší možná krajská soutěž.
Rozpis domácích zápasů žáků a dorostu Žijeme Hrou jaro 2019
24.3. 15. kolo Žijeme Hrou – ČAFC Židenice
starší dorost
24.3. 15. kolo Žijeme Hrou – ČAFC Židenice
mladší dorost
30.3. 14. kolo Žijeme Hrou – FC Soběšice
starší žáci
30.3. 14. kolo Žijeme Hrou – FC Soběšice
mladší žáci
13.4. 16. kolo Žijeme Hrou – TJ Sokol Pohořelice starší žáci
13.4. 16. kolo Žijeme Hrou – TJ Sokol Pohořelice mladší žáci
20.4. 19. kolo Žijeme Hrou – FC Soběšice
dorost starší
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Lysice
Lysice
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12:45
15:00
09:00
10:45
09:00
10:45
10:00
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20.4. 19. kolo
20.4. 12. kolo
27.4. 18. kolo
27.4. 18. kolo
1.5. 25. kolo
1.5. 25. kolo
4.5. 14. kolo
11.5. 20. kolo
11.5. 20. kolo
11.5. 22. kolo
11.5. 22. kolo
19.5. 16. kolo
25.5. 22. kolo
25.5. 22. kolo
25.5. 22. kolo
25.5. 22. kolo
1.6. 18. kolo
8.6. 20. kolo
8.6. 20. kolo
8.6. 22. kolo
8.6. 22. kolo

Žijeme Hrou – FC Soběšice
Žijeme Hrou „B“ - Ostrov
Žijeme Hrou – FK Blansko
Žijeme Hrou – FK Blansko
Žijeme Hrou – FKD
Žijeme Hrou – FKD
Žijeme Hrou „B“ - SK Jevíčko
Žijeme Hrou – Rájec Jestřebí
Žijeme Hrou – Rájec Jestřebí
Žijeme Hrou – Slatina/Slovan
Žijeme Hrou – Slatina/Slovan
Žijeme Hrou „B“ - SK Jedovnice
Žijeme Hrou – FK Znojmo
Žijeme Hrou – FK Znojmo
Žijeme Hrou – FC Kuřim
Žijeme Hrou – FC Kuřim
Žijeme Hrou „B“ - AFK Letovice
Žijeme Hrou – FKM KAHAN
Žijeme Hrou – FKM KAHAN
Žijeme Hrou – Slovan Rosice
Žijeme Hrou – Slovan Rosice

dorost mladší
mladší žáci
starší žáci
mladší žáci
starší žáci
mladší žáci
mladší žáci
starší žáci
mladší žáci
starší dorost
mladší dorost
mladší žáci
starší žáci
mladší žáci
starší dorost
mladší dorost
mladší žáci
starší žáci
mladší žáci
starší dorost
mladší dorost

Lysice 12:15
Lysice 15:00
Lysice 09:00
Lysice 10:45
Lysice 09:00
Lysice 10:45
Kunštát 10:00
Lysice 09:00
Lysice 10:45
Lysice 14:45
Lysice 17:00
Lysice 10:00
Kunštát 10:00
Kunštát 11:45
Lysice 10:00
Lysice 12:15
Kunštát 10:00
Lysice 09:00
Lysice 10:45
Lysice 14:45
Lysice 17:00

Dále bych Vás všechny velmi
rád pozval na dvě červnové akce
na lysické fotbalové hřiště na
Oulehle. Na sobotu 15. 6. 2019
odpoledne se pod příznačným
názvem „Lysice se baví“ organizuje sportovně - kulturní dění,
jehož hlavním dílem bude návštěva fotbalového týmu „VÝBĚR HVĚZD“ složeného ze
známých osobností fotbalového
prostředí a showbyznysu. Na
celé odpoledne bude připraven
bohatý program pro všechny
věkové kategorie.
V sobotu 29. 6. 2019 se
uskuteční již 5. ročník turnaje „O pohár starosty městyse
Lysice“ fotbalových přípravek,
kterého se v roce 2018 zúčastnilo na čtrnáct týmů. Catering
na obou těchto akcích bude za1 - 3/2019
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jištěn, stejně jako při většině domácích zápasů žákovských a dorosteneckých týmů
Žijeme Hrou.
V období letních prázdnin 2019, stejně jako v minulých letech, pořádá spolek
Žijeme Hrou sérii kempů pro fotbalové děti a mládež. Termíny a přihlášky na kempy
i veškeré další informace o Žijeme Hrou najdete na: www.zijemehrou.cz.
S přáním krásných jarních měsíců
Bc. Břetislav Šulc,
za spolek Žijeme Hrou



Lysice se baví
(soutěž O lysickou buchtu)

Lysice se baví. To je název akce, která se uskuteční v sobotu 15. června od 14 hodin v areálu fotbalového hřiště v Lysicích. Na návštěvníky všech věkových kategorií
čeká bohatý program.
Děti se mohou těšit na vystoupení princezny Áňi, malování na obličej, skákací
hrad, soutěže a hry. Připraveno bude vystoupení Ludmily Dohnálkové s muzikálovými hity, exhibice finalistek soutěže Dívka a Princezna České republiky, ukázka
projektu Žijeme Hrou a fotbalové utkání „starších pánů z Lysic a okolí“ a známých
sportovců, herců a zpěváků (Novotný, Hašek, Sionko, Hložek a další).
Součástí akce bude i první ročník soutěže O lysickou buchtu, ve které se utkají
ženy i muži v tom, kdo upeče nejchutnější dort, buchtu, koláč nebo jakoukoliv sladkost. Podmínky jsou následující:
* přihlášku s názvem výrobku podávejte do 31. 5. 2019
na e-mail smerda@my-face.cz
* prezentovat můžete sladkou nebo slanou variantu, fantazii se meze nekladou
* každý účastník může soutěžit pouze s jednou sladkou
nebo jednou slanou variantou
* účastníci soutěže ručí za zdravotní nezávadnost svého výrobku
* soutěžní výrobek odevzdá soutěžící v den konání akce mezi 12.00 až 14.00 hod.
Vyhlášení výsledků se uskuteční ve stejný den v odpoledních hodinách, hraje
se o zajímavé ceny. I když budou vaše dobroty hodnocené
porotci, jedná se především
o soutěž s úsměvem, pohodou
a dobrou náladou. Budeme
rádi, když se přihlásí co nejvíce
zájemců. Bližší podrobnosti na
e-mailu smerda@my-face.cz
nebo na telefonním čísle 737
177 367.
Pavel Šmerda
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Poděkování



Sbírka pod vánočním stromem



INFORMACE PRO OBČANY:

Ráda bych prostřednictvím zveřejnění v Lysickém zpravodaji poděkovala všem, kteří
se podíleli na přípravě a provozu kluziště v Lysicích. Všem, kteří i v minulých letech
věnovali svůj čas a práci provozování kluziště, moc děkuji za všechny účastníky bruslení
a doufám, že budou ochotni pokračovat i nadále.
Jitka Přibylová, Lysice

Spolek Hospodářská a vzdělávací besídka při MO KDU-ČSL v Lysicích pořádal
i tentokrát Sbírku pod vánočním stromem, jejíž výtěžek byl určen pro Oblastní charitu Blansko. Strom věnovala paní Černá z Lysic.
aktivně podíleli na postavení, ozdobení a na slavnostním rozsvícení vánočního
stromu. Poděkování patří i paní učitelce Mgr. Pavle Nesnídalové a dětem z místní
základní školy za kulturní program při slavnostním rozsvícení vánočního stromu.
Pracovníci Oblastní charity Blansko děkují všem dárcům za příspěvek do
sbírky. Z vybraných
Výsledek sbírky:
peněz bude možné
Ing. František Vlk, Gatema a. s.
20.000,- Kč realizovat služby pro
Zaměstnanci firmy Gatema a. s.
13.120,- Kč lidi v nouzi, které
MUDr. Marie Ryzí, Štěchov
1.000,- Kč stát ani jiné fondy
nepodporují (např.
Eliška Benešová, restaurace U Labutě, Lysice
500,- Kč
Charitní záchrannou
Český zahrádkářský svaz, Lysice
500,- Kč síť, Středisko vzáGabriela Stejskalová, Drogerie Lysice
500,- Kč jemné humanitární
Společenství Živého růžence, Lysice
500,- Kč pomoci a další).
Ještě jednou děBohuslav Hnilička, Lysice
400,- Kč
kujeme…
Zdeněk Dokoupil, Lysice
200,- Kč
Ing. Milan ŽáTruhlářství Koláček, Kunštát
200,- Kč ček, předseda spolku
Ostatní občané - pokladnička pod stromem
17.800,- Kč Hospodářská a vzdělávací besídka, z. s.
CELKEM
54. 720,- Kč

- svoz TKO probíhá v Lysicích každou druhou středu. V následujícím období bude:
3. 4., 17. 4., 1. 5., 15. 5., 29. 5., 12. 6., 26. 6., 10. 7.
- ve dnech 5. a 6. ledna 2019 proběhla v Lysicích Tříkrálová sbírka. Výtěžek sbírky činil
55.336,- Kč.
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Lysický zpravodaj. Za obsahovou správnost materiálů zveřejněných v Lysickém zpravodaji ručí autoři.
Příspěvky přijímá Eva Hošková v kanceláři matriky (mobilní tel: 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. Obrázky se posílají samostatnou přílohou, nikoli jako součást textu. Za změny
programů kulturních a společenských akcí odpovídají pořadatelé. Za tiskové chyby neručíme. Anonymy
nezveřejňujeme! Číslo 1,2,3/2019 vychází v Lysicích v březnu 2019. Vydává Městys Lysice, Horní náměstí
157, pod registrační značkou MK ČR E 11460. Odpovídá: Mgr. Pavel Dvořáček, starosta. Tisk, sazba a
grafická úprava Tiskárna Brázda – www.tiskarnabrazda.cz. Cena: zdarma

