SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
na tomto místě vás pravidelně informuji o aktuálním dění v našem městečku. Ani dnes tomu
nebude jinak. Patrně nejzajímavější a nyní také nejdůležitější je oprava střechy radnice, která
je v plném proudu. Rekonstrukci provádí firma BÁČA Polička, spol. s r. o., která vyhrála
výběrové řízení s nabídkovou cenou 2.109.561,- Kč vč. DPH. K dílčímu navýšení této ceny
asi dojde z důvodu nutných víceprací, které nebyly součástí projektu (např. přiteplení stropu
radnice ve výši 23 717,- Kč, technologicky náročná výměna pozednice v přední části hlavní
budovy radnice atd.). Rozdíl oproti nabídkové ceně by však neměl být nijak zásadní. Úprava
interiérů radnice se zdržela na projektu, takže s největší pravděpodobností proběhne až
v zimních měsících a bude hrazena z rozpočtu roku 2016. Toto zpoždění však umožnilo
přesun finančních prostředků z tohoto roku na jiné, neméně důležité akce. Mimo jiné i na
vybudování multifunkčního hřiště na sokolském hřišti v ceně cca 1,7 milionu korun. Mělo by
být vybudováno do konce letošního roku.
Pokud jde o rekonstrukci Horního náměstí, právě finišuje projekt a byl zaslán k vyjádření
příslušným dotčeným orgánům a správcům sítí. Současně se začíná připravovat výběrové
řízení na dodavatele.
Jak si mnozí z vás jistě všimli, proběhla v červnu oprava kanalizačního řadu v Brněnské
ulici. Majitelé jednoho z domů v této lokalitě se chtěli napojit na hlavní kanalizační řad a přitom se zjistilo, že hlavní řad je v tomto úseku neprůchodný. Jednalo se tedy o řešení
havarijního stavu, proto se v tomto úseku cca 40 m neplánovaně a narychlo měnila kanalizace.
Při té příležitosti byl v daném úseku opraven i chodník a dotčené vjezdy. Práce provedla firma
Tekostav za cenu 230.000,- Kč.
Městys obdržel příslib dotace na projekt „Prevence vzniku BRKO v Lysicích“, jehož
předmětem je pořízení 500 ks 900 litrových kompostérů. Celkové náklady projektu budou
činit 1 561 860,- Kč, z toho městys uhradí z vlastních zdrojů 15 %. Projekt by měl být
realizován nejpozději do konce roku a v jeho rámci každá domácnost, která projeví zájem,
získá kompostér. Podařilo se rovněž získat dotaci ve výši 1.250.236,- Kč na IT vybavení
radnice, a to konkrétně několika počítačů, serveru a zejména softwaru. Co se naopak zatím
nepodařilo, je získání dotace na opravu kašny na náměstí Osvobození. V prvním kole žádost
nebyla schválena. Postoupila však do druhého kola, takže naděje na získání dotace tu stále je.
Městys podal žádost o dotaci z operačního programu Životní prostředí na projekt
Revitalizace veřejné zeleně. Předmětem tohoto projektu je údržba a obnova zeleně v celé obci
v celkové ceně 4.480.328,- Kč + uznatelné náklady, jako je pořízení projektové dokumentace,
technický dozor atd. ve výši dalších 716.853,- Kč. Projekt se skládá ze dvou částí. Tou první
je ošetření stávajících dřevin, kácení, výsadba dřevin a založení trávníku a květinových
záhonů ve vybraných lokalitách po obci, konkrétně na Horním náměstí, u nákupního střediska,
u pošty, u sokolovny, na hřbitově a v dalších lokalitách v ceně 2.102.334,- Kč. Druhou částí

pak je ošetření stávajících dřevin v alejích v oboře v celkové hodnotě 2.377. 994,- Kč.
Nejedná se však bohužel o údržbu všech stromů, ale paradoxně pouze těch v lepším stavu.
Původní záměr byl takový, že dlouhodobě životaschopné stromy budou ošetřeny a stromy ve
velmi špatném stavu a obtížně stabilizovatelné budou skáceny a na jejich místě budou
vysazeny stromy nové. Bohužel však kácení rizikových stromů nebylo Odborem životního
prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje povoleno, přestože odborné posudky z oboru
dendrologie tvrdí, že se jedná o stromy s vysokou provozní nebezpečností a nelze je bezpečně
stabilizovat. K tomuto rozhodnutí podal městys odvolání, které bude řešit Ministerstvo
životního prostředí. I když by ministerstvo rozhodlo jinak než krajský úřad a kácení stromů
povolilo, nic to již nezmění na tom, že právě tyto rizikové stromy nemohou být součástí
žádosti o dotaci, ať už jde o jejich kácení nebo o následnou výsadbu nových stromků na jejich
místě. Uvažovali jsme proto o možnosti, že bychom zažádali alespoň o dotaci na údržbu
oněch rizikových stromů. To nám však nebylo odbornou firmou SAFE TREES zpracovávající
projekt doporučeno, neboť udržitelnost projektu je 10 let. Došlo-li by v této době k pádu,
rozlomení a tedy k zániku některého stromu, což je bohužel poměrně pravděpodobné, bylo by
to posouzeno jako porušení dotačních podmínek a městys by musel minimálně část dotace
(nebo i celou) vrátit. Proto jsme se nakonec rozhodli tyto nejrizikovější stromy do žádosti
nezahrnout a věc budeme řešit vlastními prostředky v závislosti na tom, jak dopadne odvolání
proti rozhodnutí o nepovolení kácení. Na tomto místě chci pro úplnost podotknout, že ke
kácení bylo navrženo i několik jedinců, které by bylo možné ještě po nějakou dobu
stabilizovat formou radikálních ořezů a instalací bezpečnostních vazeb. Kácení těchto stromů
by bylo provedeno z důvodu navrženého obnovení alejí po větších úsecích a také proto, aby
nestínily nové výsadby a neohrožovaly tak jejich životaschopnost. Krajský úřad však
nepovolil kácení ani těchto stromů, což by se však ještě dalo pochopit. Projekt Revitalizace
veřejné zeleně je k nahlédnutí v kanceláři starosty a občané se s ním mohou kdykoli seznámit.
Projekt, pokud bude žádost o dotaci kladně vyřízena, je nutno realizovat do konce roku 2015.
Výše jsem se pokusil shrnout z mého pohledu nejdůležitější události poslední doby. Další
informace jsou obsaženy ve výpisech z jednání zastupitelstva a rady městyse. Přeji vám,
vážení spoluobčané, krásné letní dny a na dovolené ničím nerušený odpočinek od
každodenních starostí.
Mgr. Pavel Dvořáček, starosta
Bezpečnost silničního provozu v Lysicích
Městys obdržel podnět občanů bydlících ve Štěchovské ulici k řešení dopravní situace
v této lokalitě. Jde o to, že zde projíždějící vozidla v obou směrech nerespektují dopravní
omezení platící v obci a nejezdí zákonem stanovenou rychlostí max. 50 km/h. Dne 12. června
2015 zde došlo k další dopravní nehodě, při níž se jen shodou šťastných náhod nikomu nic
nestalo a došlo pouze k poškození majetku. Dovoluji si požádat vás, občany, kteří ulicí
Štěchovskou projíždíte, abyste dbali potřebné opatrnosti a dodržovali předepsanou rychlost. O
namátkovou kontrolu dodržování dopravních předpisů v této lokalitě jsem požádal i Policii
ČR.
Rekonstrukce střechy radnice
O opravě střechy radnice jsem se už částečně zmínil ve svém úvodním slově. Zde bych vás
chtěl podrobněji informovat o zajímavých nálezech učiněných při opravě věže. Na prvním
místě je zde třeba zmínit kopuli věžičky, v níž se podle předpokladu nacházela bezpečně
uzavřená kovová schránka. Z kovové schránky byla vyjmuta dřevěná schránka, která
obsahovala:
Z roku 1874

1) Zápis z léta Páně 1874 o dění v Lysicích za panování Jeho Veličenstva Císaře Pána
Františka Jozefa I., o činnosti obecního výboru, opravách radnice atd. – sepsáno obecním
písařem a spisovatelem Jozefem Macharáčkem dne 6. srpna 1874
2) Noviny Moravská orlice – ze dne 2. srpna 1874
3) Kovové mince – z roku 1874
Z roku 1933
4) Zápis o dění v Lysicích, hospodářské krizi, opravách radnice a složení obecního
zastupitelstva – sepsáno starostou Aloisem Bursákem v roce 1933
5) Výtisk Lidových novin – ze dne 3. června 1933
6) Kovové mince – z roku 1933
7) Pohlednice – celkový pohled na Lysice a sokolovna
8) Pohlednice – Pomník padlým vojínům ve světové válce
9) Pohlednice – celkový pohled na Lysice
Z roku 1993
10) Zápis o dění v Lysicích, opravách radnice a složení obecního zastupitelstva – sepsáno
starostou obce Janem Tomáškem dne 29. září 1993
11) Kovové mince – z roku 1993
12) Pohlednice – celkový pohled na Lysice – z roku 1993
13) Pohlednice – zámek Lysice – z roku 1993
Zároveň byla ve věži nalezena stará korouhvička s vyraženými daty 1659 a 1768, což jsou
pravděpodobně roky, kdy původní budova radnice byla postavena a poté opravena.
V prostorách půdy radnice byly nalezeny i potravinové lístky nebo staré úřední listiny.
Fotografie většiny listin a předmětů jsou na webových stránkách městyse. Proběhla i výstavka
v místní knihovně. Vzhledem k tomu, že se jedná o kompletní rekonstrukci věže, rozhodl se
městys nevracet již na své místo kopuli ani korouhvičku s hvězdou, ale nechat udělat nové,
měděné. Kopule a hvězda budou pozlacené. Současně zanecháme ve schránce i my vzkaz
dalším generacím.
Mgr. Pavel Dvořáček, starosta
VÝPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE
Rada č. 26 – 13.5.2015
- rada vzala na vědomí výsledky kontroly na provoz sběrného dvora,
- projednala žádost o opravu podlahové krytiny v jednom z obecních bytů v čp. 5 v Zámecké
ulici a postoupila bytové komisi k posouzení nutnosti oprav,
- uložila stavební komisi projít místní komunikace po obci a zmapovat místa, kde je potřeba
objednat zástřik podélných a příčných spár, aby se předešlo destrukci asfaltových povrchů,
- uložila bytové komisi posoudit nutnost stavebních úprav v jednom z uvolněných bytů v
obecním domě čp. 150 na náměstí Osvobození,
- schválila pí Polanské výměnu bytů v čp. 5 v Zámecké ulici,
- uložila kontrolnímu výboru zkontrolovat stav „černých“ skládek a projít okolí městyse
- vzala na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na akci „Oprava krovu a střechy
radnice v Lysicích. Horní náměstí“ a schválila podpis smlouvy s firmou Báča, Polička s.r.o.,

- vzala na vědomí žádost p. Kratochvila o byt městyse.
Rada č. 27 – 20.5.2015
-

rada projednala vyúčtování hospodaření VAS a.s. Boskovice,
projednala zprávu o stavu a hospodaření s byty městyse,
schválila účetní závěrku Mateřské škole Lysice za účetní období 2014,
schválila účetní závěrku Základní škole Edvarda Beneše Lysice za účetní období 2014,
vzala na vědomí žádost pí Čadové o byt městyse,
vzala na vědomí žádost p. Keprta o byt městyse,
vzala na vědomí žádost p. Sedláčka o byt městyse
pověřila starostu účastí na jednání Sněmu Svazu měst a obcí ČR dne 22. května 2015..

Rada č. 28 – 3.6.2015
- rada uložila stavební komisi posoudit stav opěrné zdi na hranici obory nad zahradou pana
Kyánka a pí Mikolajkové a rozhodla, že za nemovitostí pí Mikolajkové bude stěna
odbagrována a vysvahována, za nemovitostí p. Kyánka proběhne oprava zídky dle
předložené nabídky,
- posoudila žádost manž. Tejkalových o odkup části sousedícího obecního pozemku
a povolila jim umístění tarasu vč. oplocení na pozemcích p.č. 3502/27 a 602/1
dle předloženého situačního výkresu,
- projednala přípravu pouti a připravila žádost o uzavírku silnice pro stánkový prodej,
- schválila hospodářský výsledek MŠ Lysice za rok 2014 ukončený ziskem ve výši
891,24 Kč,
- schválila hospodářský výsledek ZŠ Edvarda Beneše Lysice za rok 2014 ukončený
s nulovým ziskem,
- projednala návrh Závěrečného účtu městyse za rok 2014. Odsouhlasila zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření městyse Lysice za rok 2014 a doporučila ZML přijmou následující
usnesení v souladu s §84, odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění:
Návrh usnesení:
Projednání závěrečného účtu se uzavírá s vyjádřením podle §17, odst. 7 pís. a) zákona
č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů: ZML souhlasí s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad,
- schválila TJ Sokol Lysice žádost o 10.000 Kč na turnaj přípravek,
- schválila ceník na koupališti pro sezonu 2015:
dospělí 40 Kč, po 17. hodině 20 Kč
děti do 18 let 20 Kč, po 17. hodině 10 Kč
děti do 2 let zdarma
slunečník 20 Kč
plíny do vody 10Kč/ks
vstup na hřiště v době provozu zdarma, půjčení míče 20 Kč,
mimo provozní dobu 60 Kč/hodinu, vratná kauce za míč 200 Kč,
- vzala na vědomí výsledek kontroly Hasičského záchranného sboru JmK, která proběhla bez
závažných závad,
- vzala na vědomí informaci ZŠ Edvarda Beneše Lysice o ukončení školního roku na
základě udělení ředitelského volna ke dni 26. června 2015 z důvodu technických úprav
v prostorách školy.
Rada č. 29 - 17.6.2015

- rada schválila nutné opravy v jednom z bytů v bytovém obecním domě čp. 150 dle návrhu
bytové komise,
- schválila žádost p. Porče o pronájem části pozemku p.č. 76/1 za cenu 500,-Kč/rok,
- schválila dar panu starostovi za mimořádné aktivity nad rámec pracovních povinností,
- projednala výsledek kontroly činnosti komise pro projednávání přestupků a vyplývající
úkoly předala JUDr. Němcové, předsedkyni,
- schválila zadání studie rekonstrukce sokolovny dle předložené nabídky firmy INGSTEP,
s.r.o.,
- vzala na vědomí podání žádosti o dotaci na projekt „Revitalizaci veřejné zeleně“ v Lysicích,
kterou
zpracovala firma Savetrees,
- schválila zadání kompletní administrace zadávacího řízení pro projekt „Revitalizace veřejné
zeleně“ panu Ing. Petru Vláškovi,
- vzala na vědomí žádost pí Girgleové o byt městyse,
- vzala na vědomí zprávu o stavu provádění rekonstrukce střechy na radnici,
- odsouhlasila opravu obecní cesty na katastru Lysic u letiště na Marku panem Horkým na
jeho vlastní náklady.
Rada č. 30 – 24.6.2015
- uložila zaměstnancům pracovní čety městyse provést údržbu štěrkového hřiště na Oulehle,
- schválila přiteplení stropu radnice dle nabídky firmy ve výši 23.718,- Kč,
- schválila zpracování zadávací dokumentace veřejné zakázky včetně organizačního
zabezpečení veřejné zakázky na pořízení 500 kusů 900 litrových kompostérů v rámci
projektu Prevence vzniku BROKO v Lysicích firmou Faros projekt, s. r. o. (Ing. Piliar) za
cenu 30 000,- Kč a pověřila starostu podpisem příslušné smlouvy,
- schválila umístění sídla okrsku SDH Lysice na adrese Horní náměstí 223, Lysice.
Rada č. 31 – 1.7.2015
- rada schválila podpis smlouvy s Ing. Petrem Vláškem na organizaci veřejné zakázky
v režimu zákona137/2006 na realizaci projektu s názvem: “Revitalizace veřejné zeleně“,
- projednala se zástupcem SDH Lysice p. Zd. Mazalem termíny akcí SDH : soutěž O pohár
Rady městyse Lysic v neděli 30.8., soutěž Lysický kabrňák v sobotu 5.9. a okresní kolo
soutěže žáků, jehož termín bude upřesněn. Dále byla projednána otázka půjčování party
stanu: za pronájem na komerční účely rada stanovila částku 3.000 Kč, pro lysické občany
na
soukromé účely nekomerční 1.000 Kč a pro lysické spolky a organizace bezplatně. Cenu za
přepravu a postavení si stanoví SDH dle náročnosti akce,
- projednala stížnost na pořádání zábavy 27.6. na koupališti a rozhodla požadovat po nájemci
restaurace garanci dodržování lhůty ukončení zábav dle dohody, zajištění přijatelné
hladiny zvuku během akce a ztlumení zvuku po půlnoci,
- schválila realizaci rekonstrukce stavidla u zámku dle předložené nabídky firmy TEKOSTAV
Lysice,
- schválila znění zadávací dokumentace na zakázku: „Revitalizace veřejné zeleně“ včetně
všech příloh,
- schválila znění zadávací dokumentace na zakázku: „Dodávka a provozování IT“ včetně
všech příloh (projekt: „Konsolidace IT infrastruktury a rozvoj služeb TC městyse Lysice“),
- stanovila poplatek za pronájem místa v parku na náměstí Osvobození p. Tejkalovi na

1500,- Kč.
Rada č. 32 - 8.7.2015
- rada vzala na vědomí smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK na požární techniku a
věcné prostředky k řešení mimořádných událostí JSDHO JmK 2013 – 2016 ve výši 90 0000
Kč a doporučila zastupitelstvu ke schválení,
- jmenovala komisi pro otevírání obálek, hodnotící komisi k veřejné zakázce „Revitalizace
veřejné zeleně“ ve složení: Ing. Petr Vlášek, Mgr. Pavel Dvořáček, Mgr. Radek Kratochvil,
pan Zdeněk Fojt. Termín dodání nabídek 21. července 2015 v 10:00 hodin,
- schválila znění zadávací dokumentace na akci: „Kompostéry Lysice“. Jmenovala hodnotící
komisi pro veřejnou zakázku „Kompostéry Lysice“, která plní funkci komise pro otevírání
obálek ve složení: Ing. František Pilliar, Mgr. Pavel Dvořáček, Ing. Zuzana Polická. Termín
podání nabídek 29. července 2015 v 10:00 hodin,
- projednala zprávu kontrolního výboru o černých skládkách. Problém černých skládek ve
Hvozdci bude řešen s obyvateli domů, za nimiž jsou skládky umístěny,
- vyhodnotila nabídky na pokládku asfaltového povrchu na kluzišti : firma Karel Porč s cenou
685 799 Kč včetně DPH a firma Colas CZ, a.s. s cenou 687 899,52 Kč. Nabídka firmou
Eurovia nebyla dodána. Práce byly zadány firmě Karel Porč, Lysice.
VÝPISY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE
Zastupitelstvo č. 5 - 18.5.2015
- zastupitelstvo schválilo zprávu starosty o činnosti rady a dění v městysi dle předloženého
materiálu,
- schválilo zprávu finančního výboru dle předloženého materiálu,
- schválilo hospodaření městyse za období 1-4/2015 dle předloženého materiálu,
- schválilo rozpočtové opatření č. 2/2015 dle předloženého materiálu,
- schválilo rozpočtové opatření č. 3/2015 dle předloženého materiálu,
- vzalo na vědomí informace o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu ceny
podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2014 dle předloženého materiálu,
- schválilo zprávu o hospodaření v lesích městyse dle předloženého materiálu,
- vzalo na vědomí zprávu o připravenosti letního kina na letošní sezonu dle předloženého
materiálu,
- vzalo na vědomí zprávu sociální a bytové komise dle předloženého materiálu,
- vzalo na vědomí zprávu o provozu a využití sběrného dvora dle předloženého materiálu,
- vzalo na vědomí informaci o nevyhlášení aleje u Beraníka v Lysicích za památnou alej,
- vzalo na vědomí informace o koncertech Concentus Moraviae 2015,
- schválilo prodej části pozemku parc. č. 6136, nově dle geometrického plánu č.
1237-10027/2015 označené jako pozemek parc. č. 6136/2 – ostatní plocha o výměře 334 m2
v Lysicích manželům Horákovým za cenu 100,- Kč/m2 dle předloženého návrhu smlouvy,
- schválilo výkupy částí pozemků na Doubku z důvodu rozšíření obecní cesty :
- část pozemku parc. č. 2872, nově dle geometrického plánu č. 1235-10023/2015 označené
jako pozemek parc. č. 2872/2 – zahrada o výměře 17 m2 v Lysicích a koupi části
pozemku parc. č. 2873/2, nově dle geometrického plánu č. 1235-10023/2015 označené jako
pozemek parc. č. 2873/3 – zahrada o výměře 24 m2 v obci Lysice od prodávajících manželů
Crhákových a pana Chloupka za cenu 50,- Kč/m2 dle předloženého návrhu smlouvy,
- část pozemku parc. č. 2874/1, nově dle geometrického plánu č. 1235-10023/2015

označené jako pozemek parc. č. 2874/2 – trvalý travní porost o výměře 47 m2 v obci
Lysice od prodávajícího p.Vintera za cenu 50,- Kč/m2 dle předloženého návrhu smlouvy,
- část pozemku parc. č. 2875/1, nově dle geometrického plánu č. 1235-10023/2015
označené jako pozemek parc. č. 2875/3 – trvalý travní porost o výměře 8 m2 v Lysicích od
prodávajícího p. Svídy, za cenu 50,- Kč/m2 dle předloženého návrhu smlouvy,
- část pozemku parc. č. 2878/1, nově dle geometrického plánu č. 1235-10023/2015
označené jako pozemek parc. č. 2878/3 – trvalý travní porost o výměře 35 m2 v Lysicích
od prodávajícího p. Stejskala za cenu 50,- Kč/m2 dle předloženého návrhu smlouvy,
- část pozemku parc. č. 2878/2, nově dle geometrického plánu č. 1235-10023/2015
označené jako pozemek parc. č. 2878/4 – trvalý travní porost o výměře 36 m2 v Lysicích
od prodávající pí Petříkové za cenu 50,- Kč/m2 dle předloženého návrhu smlouvy,
- neschválilo odprodej části pozemku p.č. 2814/164 pí Šerlovské dle předložené žádosti,
- neschválilo prodej části pozemku p.č. 7094 o výměře 950 m2 v blízkosti „staré Hitlerovy
dálnice“ dle předložené žádosti.
- neschválilo směnu pozemku p.č. 6139 za část obecního pozemku p.č.6142 dle předložené
žádosti manželů Štusákových.
Zastupitelstvo č. 6 – 22.6.2015
- zastupitelstvo schválilo zprávu starosty o činnosti rady a dění v městysi dle předloženého
materiálu,
- odsouhlasilo celoroční hospodaření městyse za rok 2014, a to bez výhrad,
- schválilo účetní závěrku městyse Lysice za rok 2014,
- schválilo zprávu kontrolního výboru dle předloženého materiálu,
- schválilo hospodaření městyse za období 5/2015 dle předloženého materiálu,
- schválilo Rozpočtové opatření č. 4 dle předloženého materiálu,
- vzalo na vědomí zprávu o připravenosti koupaliště na sezonu 2015 dle předloženého
materiálu,
- schválilo Rozpočtové opatření č. 5, které z paragrafu 6171 přesunuje částku 1.700.000,- Kč
na paragraf 3412 za účelem vybudování multifunkčního hřiště u sokolovny a pověřilo radu
vypsáním výběrového řízení na jeho realizaci.

Majetek městyse
Jako každý rok, tak i letos v lednu proběhla pravidelná inventarizace majetku městyse, což
znamená, že byl fyzicky zkontrolován hmotný majetek, byla provedena dokladová inventura
nehmotného majetku, pohledávek a závazků a zjištěné stavy byly porovnány se stavem
evidovaným v účetnictví městyse.
Při inventarizaci bylo zjištěno, že městys vlastní majetek v celkové hodnotě 251 881 456,55
Kč, a to budovy a stavby v hodnotě 181 845 934,07 Kč, pozemky včetně lesních porostů v
hodnotě 44 052 976,53 Kč, hmotný majetek v hodnotě 17 402 457,46 Kč, nehmotný majetek
v hodnotě 1 264 049,00 Kč a dále nedokončený majetek v hodnotě 7 316 039,49 Kč.
Zůstatek hotovostních prostředků na účtech městyse ke konci roku činil 6 175891,86 Kč.
Pohledávky městyse byly ve výši 368 731,83 Kč a závazky činily 2 733 701,15 Kč.
Z poskytnutých úvěrů na výstavbu bytových domů v ulici Halasova a na rekonstrukci ulice
V Zahradách zbývá uhradit 4 288 759,- Kč.
Během roku 2014 byl z evidence vyřazen majetek v hodnotě 254 989,56 Kč a do evidence
byl zařazen nový majetek v hodnotě 11 446 608,63 Kč. Z nově nabytého majetku je to např.
bezúplatný převod přehrážek se svodným příkopem v Káčírkově zmole od Státního

pozemkového úřadu v hodnotě 9 076 359,84 Kč, pořízení nákladního automobilu FIAT
DUCATO včetně dvou kontejnerů za 1 048 780,- Kč a vidlí k nakladači za 54 450,- Kč pro
potřeby sběrného dvora, zakoupení bazénového vysavače v ceně 145 200,- Kč pro čištění
bazénu na koupališti jako náhrady za původní neopravitelný vysavač, instalace dvou
nadzemních hydrantů v celkové ceně 100 000,- Kč, rozšíření veřejného osvětlení v několika
lokalitách městyse v ceně 325 765,- Kč, přeložka vodovodu v ulici Zámecká v hodnotě
531.170,- Kč, ...
Během roku byla samozřejmě prováděna i pravidelná údržba stávajícího nemovitého i
movitého majetku městyse. Byla opravena márnice a část hřbitovní zdi, byly provedeny
opravy na technologickém zařízení v čistírně odpadních vod, byla vyměněna stará okna za
plastová v části budovy radnice, za přispění dotace byla zhotovena nová dřevěná okna a
opraveny vchodové dveře v bytovém domě čp. 5 v ulici Zámecká, ...
Nemalé finanční prostředky byly investovány i do budov ve vlastnictví městyse, které mají
v užívání příspěvkové organizace. V podkroví budovy mateřské školy byla nákladem cca 4,4
mil. korun provedena vestavba nové třídy včetně odpovídajícího zázemí a vybavení, v
základní škole bylo za cca 5,3 mil korun zmodernizováno několik odborných učeben. Na obě
tyto akce se podařilo získat dotaci.
Jarmila Išová, evidence majetku

Z činnosti knihovny
Haló, haló – tady Večerníček
Ve středu 20. května se v kulturním sále Mateřské školy v Černé Hoře uskutečnilo
slavnostní zakončení projektu Haló, haló – tady Večerníček, který letos slaví 50. narozeniny.
Do tohoto projektu se aktivně zapojily děti z 3.B lysické základní školy. Většina dětí
nakreslila výjevy z pohádkových večerníčků, dvě děvčata napsala – vytvořila svoji vlastní
pohádku. Všechny odevzdané práce byly velice zdařilé a staly se součástí výtvarného alba na
téma Večerníček. Do projektu se zapojily děti z celého regionu – Blansko. Boskovice, Rájec,
Lysice, Kunštát, Ráječko, Olešnice, Černá Hora, Olomučany, Obora, Kuničky a další.
Všechny vytvořené práce byly vystavené ve výstavní síni, kde se konalo zakončení projektu.
V měsíci červnu se pak na práce dětí mohli podívat občané ve výstavních protorách lysické
knihovny. Hosty tohoto slavnostního dopoledne byli režisér brněnské televize pan Eugen
Sokolovský ml. a zástupkyně brněnského divadla Radost. Všechny děti měly připravený
krátký kulturní program na téma Večerníček – dramatizace pohádek z večerníčku, scénky,
recitace, tanečky, zpěv. Všechna vystoupení dětí měla úspěch a přítomní účastníci nešetřili
potleskem. Přítomné děti a jejich vedoucí (učitelky, knihovnice) dostaly na památku pamětní
listy a na zpáteční cestu svačinku a pitíčko. Nám všem se slavností zakončení líbilo a těšíme
se na další projekty.
Pasování na čtenáře
V pátek 12. června bylo v naší knihovně slavnostně pasováno na čtenáře padesát pět dětí
z prvních tříd místní základní školy. Cílem této akce je podpořit zájem o četbu u dětí v prvním
roce školní docházky a vytvořit tak základ pro pravidelný návyk k četbě, který je důležitý pro
úspěšný rozvoj čtenářské gramotnosti. Čtenářské dovednosti prokázaly děti při besedách
v knihovně. Po složení slavnostního slibu je pasoval na čtenáře opravdovým mečem pan Mgr.
Zdeněk Burýšek. Děti dostaly na upomínku pasovací glejt, čokoládu a děti, které již jsou
čtenáři naší knihovny, obdržely knihu. Ostatní děti mají možnost přihlásit se za čtenáře
zdarma do konce roku. Na závěr měly děti připravený krátký kulturní program. Na památku
celé akce nás vyfotografoval pan J. Fiala. Fotografie z obou akcí jsou vystaveny na webových
stránkách knihovny
Nabídka nových knih:

Knihovna městyse Lysic vám nabízí nové tituly, které se mohou stát vašimi společníky i
pomocníky.
Romány pro ženy:
CARROLL,S. – Pokoj milenců
HARAN,E. – Večerní vánek
ROBERTSOVÁ,N. – Na růžích ustláno
DEVERAUX,J. – Pravá láska
DEVERAUX,J. – Proměny srdce
PANCOLOVÁ,K.- Muchachas
JENOFF,P. – Vše, co jsme milovali
PEKÁRKOVÁ,I. – Postřehy z Londonoistánu – o jiných kulturách zblízka
Historické romány:
JONES,S. – Aiša, perla harému
MAGEEOVÁ,A. – Slib, intimní příběh z války
DRAY,S. –Znamení bohyně Isis
Pro milovníky napětí:
PÉREZ-REVERTE,A. – Královna jihu
DAHL,A. – Zlá krev
CHRISTIE,A. – Vraždy s monogramem
KING,S. – Revival
BEUKESOVÁ,L. – Dívka, která se třpytila
VONDRUŠKA,V. – Zločin na Bezdězu
MEZRICH,B. – Sedm divů
Z naučné literatury:
STILLER,M. – Světem na kole
TOMSKY,J. – Velká bylinková lékárna
AGUILAR,L. – Odhalte svůj osud
KOLÁČEK,L.Y. – Krkonoše, rájem i peklem obřích hor
SVOBODA,P. – Bejvávalo. Z pradědečků dnes nepoznal by Blansko jako ves
GARWOOD,D. – Sardinie
JAZAIRIOVÁ,P. – Před obzorem
ŠTEKL,J. – Rozhlednovým rájem
BRUMMER,A. – Brno stalinistické
Autogenní trénink – cesty k vyrovnanosti a uvolnění
Dětem pro volné chvíle:
LINDO,E. – Chudák Manolito
ČERNÝ, J. – Světoví Češi, příběhy osobností, které proslavili naši zem
FISCHEROVÁ,D. – Pohoršovna
KOŠKOVÁ,D. – Povídej pohádku
ŽAMBOCHOVÁ,L. – Léto s kotětem
DONALDSONJ. – Gruffalo, Gruffalinka
MORTKA,M. – Příhody Tappiho ze Šeptajícího lesa
KIMPTON,A. – Šmodrcha. Pěkně popletený kočičák
KASTNEROVÁ,A. – O nevyřáděném dědečkovi

Přeji vám slunné léto a příjemnou dovolenou s pěknou knihou.
Oznámení:
Čerpání dovolené: červenec - 27.7 - 31.7.
srpen
- 10.8. - 14.8.
- 24.8. - 28.8.
V tuto dobu bude knihovna zavřena.
Přijďte navštívit naši knihovnu.
Otevřeno máme: pondělí
12 - 17 hodin pro mládež, o prázdninách 12 -16 hodin
úterý
9 – 11 hodin, 13 – 17.30 hodin pro dospělé
čtvrtek
13 – 17.30 hodin pro dospělé
Telefonní kontakt: 516 472 166, e-mail: knihovna@mestys.lysice.cz
Webové stránky: www.lysickaknihovna.cz
Těším se na vaši návštěvu.
Jitka Severová, vedoucí knihovny

Děti ze ZŠ Lysice v projektu „Haló, haló – tady Večerníček“

ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ 2015
V neděli 3. května 2015 se na nádvoří lysického zámku uskutečnilo okresní kolo soutěže
„Zlatá srnčí trofej“. Soutěžilo se ve třech věkových kategoriích: A1 (1. – 2. třída), A2 (3. – 5.
třída) a B (6. – 9. třída). Zahájení slavnostního dne se ujali předseda Okresního mysliveckého
spolku Blansko pan JUDr. Jiří Kšica a starosta městyse Lysice pan Mgr. Pavel Dvořáček. Po
zahájení jsme vyrazili na poznávací stezku, která měla 115 stanovišť a obsahovala úkoly
týkající se paroží, lebky, kůže, rostlin, pobytových stop zvěře, ptačího peří, nábojů, různých
mysliveckých pomůcek a další. Spousta dětí soutěžila poprvé a dosáhla docela dobrých
výsledků. Na stezce byli k vidění dva živí mufloni, kteří ovšem nepatřili mezi exponáty.
Soutěžící měli velice dobré znalosti a hodnotící komise hodně práce. Přesto stihla výsledky
vyhodnotit a ve 14 hodin proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů. Soutěže se zúčastnilo 37 členů
mysliveckého kroužku.
Výsledky kategorie A1
1. Filip Jančík z Kunic
2. Tereza Trojanová z Lysic
3. Aneta Pavelková z Lysic
4. Adéla Cvrkalová z Kunic
5. Veronika Vrbová z Lysic
Výsledky kategorie A2

1. Lukáš Pavelka z Lysic
2. Petra Růžková z Černovic

3. Kateřina Trojanová z Lysic
4. Jan Tobiáš z Lysic
5. Tereza Vitouchová z Lysic
Výsledky kategorie B

1. Jakub Pavelka z Lysic
2. Michaela Ryzí ze Štěchova
3. Marek Sedláček ze Štěchova
4. Michaela Homolková z Bořitova
5. Anna Nekoušová z Brumova

Zvláštní cenu získal Jan Křenovský z Lysic, který se soutěže účastnil jako nejmladší soutěžící.
Kateřina Trojanová, Petra Růžková a Lukáš Pavelka

INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTYSE


Termíny svozu domovního odpadu : ST 15.7., 29.7., 12.8., 26.8., 9.9., 23.9.7.10.



Další úřední dny JUDr. Němcové na ÚM Lysice budou : ST 26.8., 16.9., 7.10., 21.10.
Objednat se můžete na matrice u pí. Hoškové osobně, e-mailem (matrika@mestys.lysice.cz)
nebo telefonicky (516472210, 724189208).


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

Tělovýchovná jednota Sokol Lysice, z.s – fotbalový oddíl
V červnu skončila pro naše přípravky soutěžní sezona 2014/2015, kterou hrály při
Okresním fotbalovém svazu Blansko. Do soutěže byly přihlášeny týmy mladší i starší
přípravky a jednalo se o ročníky dětí narozených v r. 2006/2007, respektive 2004/2005. Oba
týmy v rámci celé soutěže odehrály desítky zápasů.
Dne 27. 6. 2015 uspořádal náš klub premiérový ročník turnaje mladších přípravek „O
pohár starosty městyse Lysice“, kterého se kromě našich dětí zúčastnily týmy z Olešnice,
Černé Hory, Kunštátu a Rájce – Jestřebí. Rád bych touto cestou poděkoval Městysi Lysice,
s jehož finanční podporou se turnaj na velmi dobré úrovni odehrál. Rádi bychom na tento
turnaj navázali dalšími ročníky s termínem sobotních dopolední v rámci lysické pouti.

Přípravu na novou sezonu s dětmi započneme v posledním týdnu měsíce srpna, takže
kdo bude mít z rodičů zájem zapojit do pravidelného pohybu při mládežnickém fotbale
v Lysicích své dítko, nechť sleduje informace na našem webu: www.fclysice.wgz.cz, kde jsou
k dispozici průběžně aktualizované všechny potřebné informace k termínům tréninků, zápasů
a turnajů, kontakty na trenéry, fotogalerie a další.
Do nového ročníku 2015/2016 nebyl tým Lysic přihlášen do soutěže pod Okresním
fotbalovým svazem Blansko. Po společné domluvy tak neučinily ani týmy přípravek
z Olešnice, Svitávky a Kunštátu, s kterými odehrajeme novou sezonu pod hlavičkou Žijeme
hrou. Snažíme se tak vyřešit zbytečnou a nesmyslnou administrativu při utkáních dětí, kdy se
místo práce s dětmi věnujeme vyplňování zápisů o utkání apod. Taktéž tím eliminujeme
přejezdy v rámci celého okresu a hlavně jsme schopni domlouvat se s trenéry uvedených
týmů na všem potřebném týkajícím se dětí i na tom, že se většiny zápasů zúčastní děti
z předpřípravky, přípravky mladší i starší souběžně na jednom místě. Běžnou podzimní a jarní
část sezony doplníme i sérií turnajů v zimním období.

V minulosti nebylo na našich trénincích výjimkou, že se sešlo na hřišti téměř čtyřicet
dětí, což je pro dva stálé trenéry slušná porce. Pokud by tedy existoval někdo, kdo by chtěl
hodnotně nakládat se svým volným časem při práci s fotbalovými dětmi, bude mezi námi
vždy vítán.
Za trenéry lysických fotbalových přípravek Břetislav Šulc
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------S mobilní dílnou přímo k vám …........

-----------------------------------------------------------------------------------Lysický zpravodaj. Za obsahovou správnost materiálů zveřejněných v Lysickém
zpravodaji ručí autoři. Příspěvky přijímá Eva Hošková v kanceláři matriky (tel./ FAX :
516 472 210, 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 7,8,9/2015 vychází v Lysicích v červenci 2015. Vydává Městys
Lysice, Horní náměstí 157, pod registrační značkou MK ČR E 11460. Odpovídá: Mgr.
Pavel Dvořáček, starosta.Tisk, sazba a grafická úprava Crha, Moravskotřebovská
tiskárna, Tel.: 461 310 917. Cena: zdarma

