

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
prožíváme v těchto dnech nelehkou dobu. Všichni se bojíme o své blízké i o sebe. Přesto
se svět kolem nás nezastavil a stále musí třeba i s jistými omezeními fungovat. A tak stejně
jako každé jaro k Vám přichází Lysický zpravodaj s aktuálními informacemi.
Nemohu začít jinak, než tím, co se právě teď kolem nás děje, tedy koronavirovou infekcí
a s ní souvisejícími omezeními. Věřím, že náš stát zareagoval poměrně dobře a přijatá opatření ve svém důsledku povedou k likvidaci této nebezpečné nemoci. Určitě nebylo a není
všechno dokonalé. Některé věci zřejmě mohly fungovat lépe. Ale všichni jsme se vlastně ze
dne na den ocitli v situaci, v níž jsme nikdy nebyli nejen my, ale ani generace předků před
námi. Nacházíme se ve zcela neznámém a neprobádaném terénu a všichni se snažíme se ctí
obstát, a je-li to v našich silách, i pomoci svým bližním. Je na odpovědnosti každého z nás, jak
se k nákaze postaví. Nosme všichni roušky, umývejme si důkladně ruce, dodržujme nařízená
opatření a hlavně omezme kontakt s ostatními lidmi na minimum. Společně neviditelného
nepřítele porazíme!
Nejvíce ohroženi jsou senioři, a proto právě jim městys Lysice nabízí pomoc s obstaráváním základních životních potřeb, jako je nákup potravin, léků či donáška objednaných obědů, aby nemuseli opouštět svá obydlí. Stačí zavolat na telefonní číslo 602 792 864 a domluvit se
na všem potřebném. Pokud jde o roušky, zde se v posledních dnech podařilo doposud velmi
špatnou situaci zlepšit nákupem 100 ks roušek od společnosti ZEAS Lysice a. s., a rovněž tím,
že spousta lidí a firem šije textilní roušky nejen pro sebe a své rodiny, ale dávají je k dispozici
a pomáhají tak i všem ostatním.Právě díky této aktivitě má městys určité množství textilních
roušek, které může občanům poskytnout. Zde musím poděkovat firmě B.O.I.S. - FILTRY,
spol. s r. o., lysickým Skautům, jmenovitě sl. Zouharové, dále zaměstnacům lysického zámku
a paní Kutrové, kteří část roušek pro obec a potažmo pro občany dodali. Nesmím zapomenout ani na Lysické Jablíčko a další dobrovolníky, kteří přišli s nabídkou pomoci.
A nyní k probíhajícím a připravovaným akcím. V polovině března byla firmou ENERGETIKA Boskovice dokončena montáž veřejného osvětlení na ulici Sadová a je tak kom10-12/2019
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pletně hotovo veřejné osvětlení v celé nové lokalitě pro rodinné domy na Horkách. Během
února a března byly provedeny v budově zdravotního střediska stavební úpravy ordinace
společnosti Praktik Lysice s. r. o., MUDr. Sylvy
Habartové. Rekonstrukce spočívala ve výměně podlah a zvětšení prostoru ordinace na
úkor čekárny. Úpravy provedla firma RENOVA pana Karla Vaněrky z Kunštátu, za cenu
220.000,- Kč. Následně ještě bude opravena
podlaha v bývalé zubní ordinaci MUDr. Kučerové, kde bude v budoucnu ordinovat MUDr.
Kovanda.
Již v loňském roce byla v plánu rekonstrukce chodníku v ulici Žerůtská, která však byla
kvůli havarijnímu stavu kanalizace vedoucí
pod chodníkem odložena. V březnu tedy bylo
vyhlášeno výběrové řízení na opravu kanalizace, která by měla být realizována bezvýkopovou technologií tzv. vložkováním samonosnou vložkou. Tato metoda byla zvolena proto,
že ve velké části ulice vede v bezprostřední
blízkosti kanalizace plynové potrubí a oprava „klasickou“ cestou by si vynutila přeložení
kanalizace směrem do silnice III. třídy. To by
samozřejmě opravy zásadně prodražilo, protože městys by musel následně na své náklady
uvést do původního stavu i rozkopanou silnici. Bezvýkopová technologie tyto vedlejší náklady nepřinese. Předpokládaná cena opravy
je v celé ulici cca 2.500.000,- Kč, ale kdy přesně
bude provedena, zatím nedokážu říct, protože
krajský úřad v souvislosti s nákazou až do odvolání zakázal plánované opravy vodovodních
a kanalizačních řadů s výjimkou havárií. Po
provedení opravy kanalizace bude moci firma
pana Porče, která vloni vyhrála výběrové řízení na opravu chodníků, svou práci provést.
Již nějakou dobu probíhají práce na přípravě projektu na rekonstrukci ulice Halasova. Pokud půjde vše podle plánu, věřím, že se
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Studie Horního náměstí

úpravy Halasovy ulice podaří zrealizovat v příštím roce. Na základě studie, která je k nahlédnutí na facebookovém profilu městyse připravuje projekční kancelář Ing. Ilona Janíková s. r. o., ve spolupráci s Ing. arch. Pavlem Pekárem a Markem Holánem revitalizaci Horního náměstí. Bytový dům čp. 150 na náměstí Osvobození rovněž potřebuje opravit a i zde
se tedy pracuje na projektu. V dalším plánu je i oprava chodníků na Oulehle a vybudování
chodníku a cyklostezky středem obce mezi potokem a areálem společnosti ZEAS Lysice a.
s., navazující v místě současné čistírny odpadních vod na novou asfaltovou komunikaci na
Pernou.
Od ledna městys změnil firmu na odvoz odpadů a nově tedy odpady z naší obce sváží
Technické služby Malá Haná s. r. o. Jsem si vědom skutečnosti, že začátky fungování zdaleka nebyly ideální. Na sběrných hnízdech se povalovaly nevyvezené plasty a jiný nepořádek,
protože intervaly vývozu byly nastaveny chybně. Z počátečních chyb jsme se však jak svozová společnost, tak i já sám, jak věřím, poučili a nyní je snad situace lepší. Sám kontroluji
sběrná hnízda, zda je vše v pořádku vyvezeno a nehromadí se zde nepořádek, a v případě problémů hned volám dispečerovi a žádám nápravu. V květnu a červnu městys rozdá zájemcům nakoupené barevné
popelnice a od července začneme
odpad svážet takzvaným „door to
door“ systémem. O tom je v tomto
zpravodaji podrobný článek.
Milí spoluobčané, přeji Vám
i Vašim rodinám v těchto těžkých
dnech hlavně zdraví a důvěru
v lepší zítřek!
Mgr. Pavel Dvořáček,
Kdo projeví zájem, obdrží tuto sadu popelnic
starosta
10-12/2019
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Vyzýváme zejména občany starší 65 let,
aby omezili kontakty s jinými lidmi na minimum a nevycházeli
ze svých obydlí s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení
za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče.
Současně městys nabízí seniorům pomoc při zajišťování základních
životních potřeb, včetně nákupu potravin a léků a donášky objednaných
obědů, aby nemuseli opouštět svá obydlí.
V případě zájmu o tuto pomoc volejte na tel. č. 602 792 864.

Městys má k dispozici omezené množství látkových roušek.
Pokud někdo roušku nutně potřebuje, ať volá na tel. č. 602 792 864,
popř. píše na email pokladna@mestys.lysice.cz.



Výpisy z jednání rady městyse

Rada č. 52 – 11. 12. 2019
-

-

projednala přípravu turnaje v mariáši dne 14. 12. 2019,
projednala žádost o výměnu kuchyňské linky v jednom z bytů městyse v čp. 549. Po doporučení bytové komise výměnu provést, rada schválila výměnu kuchyňské linky v tomto
bytě z rozpočtových prostředků na bytové hospodářství roku 2020,
projednala žádost Mysliveckého sdružení Lysice – Štěchov z. s. o dlouhodobý pronájem
pozemků parc. č. 7179 a 7108 v k. ú. Lysice,
vzala na vědomí záměr stavby rodinného domu manželů Mizerovských na jejich stavebním pozemku parc. č. 6994/15 v Lysicích v lokalitě Horky. Požaduje uvedení záměru do
souladu s podmínkami stanovenými v kupní smlouvě, pokud jde o umístění stavby od
uliční čáry.

Rada č. 53 – 18. 12. 2019
-
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projednala záměr stavby rodinného domu pana Koupého na jeho stavebním pozemku
parc. č. 6994/8 v Lysicích v lokalitě Horky a záměr odsouhlasila,
odsouhlasila upravený záměr stavby rodinného domu manželů Mizerovských na jejich
stavebním pozemku parc. č. 6994/15 v Lysicích,
schválila prodej nepotřebného majetku – multikáry typ M 25-10, rok výroby 1986, a to
formou přímého prodeje zájemci, který nabídne nejvyšší cenu,
Lysický zpravodaj

-

-

-

-

schválila uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory v budově zdravotního střediska,
sousedících s čekárnou ordinace praktické lékařky MUDr. Hlaváčkové, o celkové ploše 13
m2 s paní Terezou Brodeckou, dle předloženého návrhu smlouvy za cenu 300,- Kč měsíčně,
vzala na vědomí žádost DSO Technické služby Malá Haná, Sudice, o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu městyse Lysic na rok 2020 ve výši 1.311.408,34 Kč na
předfinancování projektu „Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů – II.
etapa“, než bude ze strany SFŽP proplacena dotace, která je v režimu ex-post. Rada konstatovala, že rozpočet s touto částkou na uvedený účel počítá a schválila proto veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci v požadované částce dle předloženého
návrhu,
schválila dohodu o úhradě podílu na akci „Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů – II. etapa“ na rok 2020 s DSO Technické služby Malá Haná ve výši 271.652,97
Kč dle předloženého materiálu,
vzala na vědomí záměr stavby rodinného domu pana Chloupka na jeho stavebním pozemku v ul. Doubek bez námitek,
vzala na vědomí žádost o nájemní byt městyse od paní Bohušové,
schválila rozpočet ZŠ Edvarda Beneše Lysice na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu ZŠ
Edvarda Beneše Lysice na období 2021 - 2022 dle předloženého návrhu,
schválila rozpočet MŠ Lysice na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu MŠ Lysice na období 2021 - 2022 dle předloženého návrhu,
vzala na vědomí výsledky voleb členů školské rady ZŠ Edvarda Beneše Lysice za zákonné
zástupce nezletilých žáků školy (Marie Kazdová a Lucie Vybíralová) a za pedagogické pracovníky (Mgr. Lea Máslová a Mgr. Olga Tejkalová) a za zřizovatele jmenuje do školské rady
ZŠ Edvarda Beneše Lysice Mgr. Pavla Dvořáčka a Ing. Tomáše Tejkala.

Rada č. 54 – 6. 1. 2020
-

schválila platový výměr ředitelce ZŠ Edvarda Beneše Lysice dle předloženého návrhu s účinností od 1. 1. 2020,
schválila přiznání mimořádné odměny ředitelce ZŠ Edvarda Beneše Lysice dle předloženého materiálu.

Rada č. 55 – 8. 1. 2020
-

-

projednala přípravu obecního plesu,
schválila smlouvu o poskytnutí sponzorského daru ve výši 2.000,- Kč městysi Lysice na zajištění 14. Plesu městyse od společnosti Šetři za tři s. r. o., Brno,
vzala na vědomí nesouhlasné stanovisko pana Odehnala k umístění sloupu veřejného
osvětlení uprostřed pozemku parc. č. 2862/2 v Lysicích, který tvoří přístup na jeho pozemek
parc. č. 2862/1. Rada po posouzení situace na místě schválila přesunutí sloupu o cca 5 m
dále doleva (z pohledu od cesty),
schválila prodejní cenu kalendářů městyse na rok 2020 na 50,- Kč/ks.
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Rada č. 56 – 15. 1. 2020
-

-

-

-

-

-

schválila uzavření nájemní smlouvy se společností Ortopedie Kovanda, s. r. o., Brno, o pronájmu nebytových prostor v budově čp. 429 “Zdravotní středisko” na ulici Komenského
v Lysicích za účelem provozování nestátního zdravotnického zařízení na dobu neurčitou za
nájemné ve výši 3.160,- Kč/měsíc,
schválila pronájem pozemků parc. č. 7108 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
387 m² a parc. č. 7179 – ostatní plocha, zeleň o výměře 1 066 m² vše v obci Lysice Mysliveckému sdružení Lysice - Štěchov, z. s., Badalky 574, Lysice, za účelem vybudování biokoridoru pro drobnou zvěř a voliér pro odchov bažantů, a to na dobu neurčitou za nájemné ve výši
500,- Kč/rok,
vzala na vědomí dvě nabídky na prodej multikáry a rozhodla o prodeji multikáry nejvyšší
nabídce, tj. 25.100,- Kč, kterou učinil pan Běluša,
schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností
E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice pro stavbu s názvem „Lysice, V Zahradách, DP
Šmarda“ dle předloženého návrhu smlouvy. Předmětem smlouvy je právo zřídit a provozovat na pozemku parc. č. 3092/33 v obci Lysice ve vlastnictví městyse Lysic energetické
zařízení distribuční soustavy (kabel NN) včetně práva opravovat a udržovat distribuční soustavu a provádět na ní úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení
její výkonnosti včetně jejího odstranění. Služebnost se zřizuje za jednorázovou náhradu ve
výši 1 000,- Kč bez DPH. Současně odsouhlasila umístění a provedení stavby dle situačního
výkresu z 01/2020,
schválila servisní smlouvu o bezplatné péči se společností ROBUR, s. r. o., Popůvky. Předmětem smlouvy je závazek společnosti poskytovat po dobu pěti let bezplatně servisní služby
na průmyslovém vytápěcím agregátu ROBUR umístěném v nové hasičské zbrojnici,
schválila smlouvu o právu provést stavbu mezi městysem Lysice a Jihomoravským krajem,
jíž Jihomoravský kraj souhlasí se stavbou „Rekonstrukce Horního náměstí Lysice“, kterou
budou dotčeny nemovité věci v jeho vlastnictví a s vydáním územního rozhodnutí či stavebního povolení na tuto stavbu (viz příloha zápisu),
vzala na vědomí žádost o nájemní byt městyse od paní Bílkové,
vzala na vědomí žádost o nájemní byt městyse od paní Žilkové a pana Žilky,
vzala na vědomí žádost o nájemní byt městyse od pana Krejčího,
schválila smlouvy na dodávku kopií programových produktů Práce a mzdy a Statistika pro
práce a mzdy, převod práv k jejich užití na nabyvatele a na poskytování služeb k těmto produktům, se společností GORDIC spol. s r. o., dle předloženého materiálu.

Rada č. 57 – 22. 1. 2020
bez nových podnětů

Rada č. 58 – 29. 1. 2020
-

schválila Dodatek č. 1/2019 ke Smlouvě o nájmu, provozu, správě a rozvoji vodovodů a ka-
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nalizace a její příloze č. 3 Nájemné na rok 2019 s Vodárenskou akciovou společností, a. s.,
dle předloženého materiálu,
doporučila zastupitelstvu schválit žádost o prodej pozemku parc. č. 6164 v Lysicích od pana
Čechmana,
schválila smlouvu o nájmu prostor zasedací místnosti radnice ke krátkodobému pronájmu
dne 4. února 2020 s AUTOŠKOLOU Pernica, Kotvrdovice, dle předloženého materiálu za
nájemné ve výši 500,- Kč,
vzala na vědomí cenové nabídky na akci „Stavební úpravy objektu Komenského 429, Lysice, Rozšíření ordinace všeobecného lékaře“ a schválila realizaci akce firmou Karel Vaněrka
-RENOVA, Kunštát, která podala cenově nejvýhodnější nabídku.

Rada č. 59 - 5. 2. 2020
-

schválila smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse, a to pro ČSCH z. s., ZO Lysice
č. 361/2020/KO, pro ZŠ Edvarda Beneše Lysice na regionální recitační soutěž č. 346/2020KO
a pro ZŠ Edvarda Beneše Lysice na činnost Kroužku mladých myslivců č. 353/2020/KO
v souladu se schváleným rozpočtem městyse.

Rada č. 60 – 12. 2. 2020
-

-

-

schválila uzavření smlouvy se společností E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice pro stavbu s názvem „Lysice, s.ú. NN, TS Brněnská“ dle předloženého návrhu smlouvy. Předmětem
smlouvy je právo zřídit a provozovat na pozemcích parc. č. 2814/164, 2814/165, 3554/9,
3274/11, 3272/1, st. 321, 3554/8, 232/1, 233 a 3228/1 v obci a k.ú. Lysice ve vlastnictví městyse Lysic energetické zařízení distribuční soustavy (zemní kabelové vedení VN a NN, telekomunikační vedení, uzemňovací vedení, rozpojovací a smyčkovací pilíře) včetně práva
opravovat a udržovat distribuční soustavu a provádět na ní úpravy za účelem její obnovy,
výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti včetně jejího odstranění. Služebnost se
zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 34.000,- Kč bez DPH,
schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností E.
ON Distribuce, a.s., České Budějovice pro stavbu s názvem „Lysice, ul. Brněnská, kab. NN
Dostál“ dle předloženého návrhu smlouvy. Předmětem smlouvy je právo zřídit a provozovat na pozemcích parc. č. 3554/9, 233, 3228/1 a 3154/2 v obci a k.ú. Lysice ve vlastnictví
městyse Lysic energetické zařízení distribuční soustavy (kabelové vedení NN a uzemňovací
vedení) včetně práva opravovat a udržovat distribuční soustavu a provádět na ní úpravy za
účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti včetně jejího odstranění. Služebnost se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 2.000,- Kč bez DPH,
schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s paní Šurou,
Lysice dle předloženého návrhu smlouvy. Předmětem smlouvy je právo městyse Lysic zřídit
a provozovat na pozemku parc. č. st. 290 v obci a k.ú. Lysice ve vlastnictví paní Šuré kabelové vedení veřejného osvětlení a 1 ks svítidla veřejného osvětlení včetně práva opravovat
a udržovat toto zařízení a provádět na něm úpravy za účelem jeho obnovy, výměny, mo-
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dernizace nebo zlepšení jeho výkonnosti včetně jeho odstranění. Služebnost se zřizuje za
jednorázovou náhradu ve výši 4.900,- Kč,
schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s manžely
Mikulovými, Lysice dle předloženého návrhu smlouvy. Předmětem smlouvy je právo
městyse Lysic zřídit a provozovat na pozemku parc. č. st. 339 v obci a k.ú. Lysice ve spoluvlastnictví manželů Mikulových kabelové vedení veřejného osvětlení včetně práva opravovat a udržovat toto zařízení a provádět na něm úpravy za účelem jeho obnovy, výměny,
modernizace nebo zlepšení jeho výkonnosti včetně jeho odstranění. Služebnost se zřizuje
za jednorázovou náhradu ve výši 2.600,- Kč,
neodsouhlasila žádost o pronájem pozemku v ulici Badalky k parkování auta,
zamítla žádost pana Svobody, Lysice, o odkoupení stavebního pozemku ve vlastnictví
městyse pro stavbu rodinného domu – městys v současnosti nedisponuje volnými stavebními pozemky, žádost bude evidována mezi ostatními žadateli,
vzala na vědomí žádost manželů Šebkových, Blansko, o poskytnutí dotace z rozpočtu
městyse na rok 2020 na uvítání a pohoštění potomků italských vystěhovalců pobývajících
v Lysicích v době 1. světové války, kteří přijedou 30. 5. 2020 na návštěvu Lysic a schválila
dotaci ve výši 15.000,- Kč,
schválila smlouvu o dílo se společností TRIDO, s. r. o., Blansko, na provádění pravidelných záručních a pozáručních prohlídek a oprav na systémech společnosti TRIDO, s. r.
o., namontovaných v hasičské zbrojnici dle předloženého materiálu.

Rada č. 61 – 19. 2. 2020
-

-

schválila Přílohu č. 1 a Přílohu č. 2 ke smlouvě o odstraňování a separaci komunálního odpadu Městys Lysice pro rok 2020 se společností Technické služby Malá Haná, s. r. o.,
dle předloženého materiálu,
odsouhlasila záměr stavby přístřešku pro osobní automobil na parc. č. st. 422 manželů
Ondrových, Lysice, dle předloženého materiálu.

Rada č. 62 – 26. 2. 2020
-

-

vzala na vědomí žádost pana Bohanuse, Lysice, o připojení jeho nemovitosti na veřejnou
kanalizaci a odsouhlasila vybudování přípojky na náklady žadatele a napojení do kanalizační šachty před domem v ulici Badalky,
neschválila žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse na rok 2020 ZO ČSOP 50/10
Zelené Vendolí,
schválila Změnu díla č. 1 „Městys Lysice – intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace“
v souladu s předloženým návrhem.

Rada č. 63 – 4. 3. 2020
-

schválila Výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
s názvem „Rekonstrukce kanalizace na ulici Žerůtská v Lysicích“ dle předloženého materiálu,
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-

-

-

-

schválila cenovou nabídku společnosti Ilona Janíková, s. r. o., na rekonstrukci vodovodního řadu na Horním náměstí v Lysicích v souvislosti s rekonstrukcí tohoto
náměstí,
vzala na vědomí cenové nabídky na rekonstrukci přístřešku na popelnice vedle budovy základní školy a schválila realizaci akce společností TEKOSTAV s. r. o., která
podala cenově nejvýhodnější nabídku,
odsouhlasila žádost pana Davida Tejkala o povolení pořádání tanečních zábav na
koupališti v průběhu lysické pouti, a to v pátek 26. 6. a v sobotu 27. 6. 2020 v časovém
rozmezí 20:00 až 02:00,
vzala na vědomí žádost o nájemní byt městyse od paní Březinové,
projednala návrh projektové dokumentace rodinného domu manželů Šulcových na
jejich pozemku na Horkách a odsouhlasila ho bez připomínek.

Rada č. 64 – 13. 3. 2020
-

v návaznosti na Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro
území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu
koronaviru na území České republiky přerušila provoz Mateřské školy Lysice s účinností od pondělí 16. března 2020 do odvolání.



Výpis z jednání zastupitelstva

Zastupitelstvo č. 9 – 16. 12. 2019
-

-

schválilo zprávu starosty o činnosti rady a dění v městysi,
schválilo Rozpočtové opatření č. 6/2019,
schválilo hospodaření městyse 7-10/2019,
schválilo střednědobý výhled rozpočtu městyse Lysic na období 2021 – 2022,
schválilo obecně závaznou vyhlášku městyse Lysic č. 1/2019, o místním poplatku ze psů,
schválilo obecně závaznou vyhlášku městyse Lysic č. 2/2019, o místním poplatku z pobytu,
schválilo obecně závaznou vyhlášku městyse Lysic č. 3/2019, o místním poplatku ze
vstupného,
schválilo obecně závaznou vyhlášku městyse Lysic č. 4/2019, o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství,
schválilo obecně závaznou vyhlášku městyse Lysic č. 5/2019, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území městyse Lysice,
schválilo prodej části pozemku (68 m2 ) parc. č. 3092/39 v Lysicích panu Adámkovi, Kuřim
za cenu 17.480,- Kč
schválilo poskytnutí mimořádné odměny ve výši 1 platu starostovi městyse za úspěšné
dokončení stavby hasičské zbrojnice.

10-12/2019
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Zastupitelstvo č. 10 – 24. 2. 2020
-

-

zastupitelstvo schválilo zprávu starosty o činnosti rady a dění v městysi,
odsouhlasilo přezkum hospodaření za rok 2020 soukromým auditorem Ing. Karlem
Novákem.
vzalo na vědomí zprávu o činnosti knihovny za rok 2019,
vzalo na vědomí zprávu o činnosti matriky a evidence obyvatel za rok 2019,
vzalo na vědomí zprávu o činnosti stavebního úřadu za rok 2019,
schválilo záměr stavby Lysice, stavební úpravy VN, NN, TS a VO Brněnská dle předloženého
projektu,
schválilo změnu díla č. 1 „Městys Lysice – intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace“
v souladu s předloženým návrhem,
schválilo koupi pozemků parc. č. st. 1021 – zast. pl. a nádvoří o výměře 41 m2 a parc. č. 224/5
– ost. pl., jiná pl. o výměře 69 m2 vše v Lysicích České poště, s.p., Praha za cenu 71.760,- Kč
stanovenou v souladu se znaleckým posudkem,
schválilo obecně závaznou vyhlášku městyse Lysic č. 1/2020, o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství.



Nový systém odpadového
hospodářství v Lysicích

Naprosto chápeme vaše dotazy, které provází zavádění nového systému „ door to
door“. Lysice mají jednu velkou výhodu, že jsou ve druhé etapě společně se Svitávkou,
Šebetovem a Jaroměřicemi. Od loňského roku tento systém funguje v celkem 18 obcích
na Boskovicku. A věřte, že obyvatelé tamních obcí měli úplně stejné obavy a dotazy.
Dnes systém funguje ke spokojenosti všech.

Vy se ptáte, my odpovídáme:
Kdy dostaneme nádoby domů a odkdy se začnou svážet?
Během dubna a května proběhne načtení všech nádob do systému a teprve poté budou nádoby rozdány občanům domů. Nádoby jsou opatřené čipy a čárovými kódy, aby
byla nádoba identifikovatelná. Informovat o výdeji Vás budeme včas. Vzhledem k tomu,
že se jedná o dotovaný projekt, musí každý zástupce domácnosti při výdeji podepsat
smlouvu o výpůjčce nádob. Svozy nového systému budou od 1. 7. 2020.
Jak bude systém fungovat? Jak budu vědět, kterou barevnou nádobu mám připravit před dům?
Občané obdrží domů kalendáře svozu, kde budou barevně vyznačené konkrétní dny
svozů papíru (modrá barva), plastů (žlutá), směsného odpadu (černá) a bioodpadu (
hnědá).
Jak často budou svážet jednotlivé nádoby?
Směsný komunální odpad, papír a plast bude svážen 1x za měsíc. Hnědé nádoby
s bioodpadem jsou od dubna do konce listopadu sváženy 1x za 14 dní. V zimním obdo10
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bí, tj. prosinec až konec března, 1x za měsíc.
Je nějaká svozová doba?
Odkdy ráno mají být nádoby připravené?
Svozový den začíná od 6
hodin ráno a může probíhat
např. do 20 hodin večer. Je
tedy potřeba buď připravit
nádoby večer den před svozem, nebo brzy ráno před 6.
hodinou. Osádky se nemohou vracet pro nádoby, které
obyvatelé vystaví před svůj
dům, až se probudí, a poté volají, že jim nebyla nádoba vyvezena. Pro tento případ mají
řidiči v autech kamery, aby bylo jasné, zda nádoba byla připravená včas, či nikoliv.
Jednou za měsíc směsný komunální odpad? Vždyť to bude smrdět! To nemůže
stačit!
Pokud budete dobře třídit bioodpad, tak by v nádobách se směsným odpadem nic
páchnout nemělo. V případě dětských plínek nebo inkontinenčních pomůcek je potřeba
tyto věci dát do igelitového sáčku a zavázat.
V obcích, kde tento svoz probíhá již od července loňského roku, tak nebyl problém
ani při rozjezdu systému, kdy na některé obce vyšel svoz poprvé až po pěti týdnech.
Občané nám potvrdili, že když poctivě třídí bioodpad, který se sváží častěji, tak jim tzv.
černé popelnice nesmrdí.
Původní nádoba na směsný komunální odpad s četností svozu jednou měsíčně by
vám stačit měla, když budete odpad třídit, protože dostanete domů další tři nádoby,
každá o objemu 240 l, tedy celkem 960l na měsíc (při svozu bio 2x měsíčně). Pokud vám
toto množství nebude stačit, tak není něco v pořádku.
Jak poznám, co do které nádoby patří?
Pro tento případ dostanete při výdeji nových nádob s kalendáři svozu také barevný
návod A4, kde je vypsané, co do které nádoby patří a co tam nepatří.
Do žluté nádoby na plast se nově také dávají i drobné kovy – konzervy od potravin,
plechovky od nápojů, kovová víčka, alobal apod. Toto platí také u kontejnerů na sběrných místech.
Pokud nebudete vědět, tak se můžete zeptat na stránkách www.kamtovyhodit.cz
Žiji sám, tolik nádob nenaplním každý měsíc. Musím popelnici vydělávat před
dům, když je z poloviny zaplněná?
Pokud nemáte plnou nádobu, nemusíte ji přistavovat ke svozu každý měsíc, ale třeba
jednou za dva nebo tři měsíce.
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Pokud mám připravit modrou i žlutou nádobu v jeden den, tak se budou svážet dohromady?
Pokud bude v jeden den vyznačeno více barev, tak osádka vždy nejdříve sveze např. papír
– modrou nádobu a poté se vrátí pro plasty ve žluté nádobě. Je potřeba tedy nechat nesvezené
nádoby stát před domem do doby, než je svozová auta vyvezou.
Může se stát, že nebude moje popelnice vyvezena?
Může se to stát v případě, že bude nádoba obsahovat něco, co tam nemá být, např. v bioodpadu budou sáčky, plasty nebo v papíru a plastech bude směsný komunální odpad apod. Příliš
těžká nádoba se směsným komunálním odpadem v letních měsících je také špatně (pravděpodobně obsahuje suť nebo bioodpad).
V zimním období se stává, že nádoby obsahují ještě teplý popel. Osádky jsou vybaveny laserovými teploměry a v žádném případě nesmí teplou nádobu svézt, protože by se mohl vznítit
odpad v autě a shořet poté celé svozové auto v hodnotě 5 milionů Kč.
Osádky v tomto případě nechávají pod víkem vzkaz s důvodem, proč vám nebyla nádoba
vyvezena.
V případě bioodpadu jsou nádoby vyrobeny na max. váhu 90kg, pokud se tedy stane, že
je nádoba přetížená (např. plná shnilých jablek, mokré trávy atd.) a při výsypu se ulomí lem
nádoby, tak si bude muset občan pořídit novou nádobu na svoje náklady. Váhy na autech prokazatelně načtou skutečnou váhu při výsypu.
Proč nebudou Lysice dávat slevu na poplatku za odpad podle množství vytříděného
odpadu?
Zatím žádná z členských obcí Technických služeb Malá Haná, která zavedla systém „ door
to door“, se cestou slev na poplatcích nedala.
Finanční motivační systém není spravedlivý pro všechny. Například, jak k tomu přijde babička, která už téměř žádný odpad netvoří, tak nebude vykazovat množství tříděného odpadu,
ale přesto bude dál platit původní výši poplatku. Přitom právě ona předchází odpadu a měla by
být zvýhodněna. Zato rodina s dětmi, která sice poctivě třídí, ale má velké množství odpadu,
bude mít slevu na poplatku.
Z praxe obcí, které tyto slevy zavedly, víme, že se pak ve žlutých nádobách vyskytují plasj jjinde,, tak p
tové láhve naplněné vodou, cihly apod. Anebo rodinní p
příslušníci,, kteří žijí
přiváží
svým rodinám tříděný odpad odjinud, aby ti měli slevu, a navyšují tak
celkový objem odpadů celé obci. Toto
není cesta správným směrem…
Budeme velmi rádi, když se aktivně zapojíte i bez jakýchkoliv finančních zvýhodnění a budete třídit svůj
odpad z přesvědčení a s radostí, že tak
pomůžete svému prostředí i Lysicím.
Ing. Olga Dočkalová, jednatelka
Technických služeb Malá Haná s. r. o.
12
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Začátek roku byl pro nás perný

Poslední dobou se mě víc a víc občanů
ptá, proč houká siréna kvůli spadlému stromu? Na toto téma jsem psal článek do zpravodaje přesně před rokem a článek o SVOLÁNÍ HASIČŮ ZA POMOCÍ SIRÉNY najdete
také na našich stránkách www.sdhlysice.cz.
Je zřejmě zbytečné vysvětlovat něco těm, co
naši činnost, kterou zastáváme nejen v naší
obci, ale také v okolí Lysic, nechápou. Mohu
Hasiči - likvidace stromu Bedřichov
říci, že mě samotného siréna večer několikrát
vzbudila, a i když jsem nemohl k zásahu vyjet, tak jsem během chvilky usnul. Většina
hasičů musela vstávat a celou noc v chladném počasí a nebezpečném větru zasahovat.
Kolik z nich nespalo a ráno stejně museli do
svého zaměstnání. Ti by měli být naštvaní,
že nemají klid, ale hasiči to dělají „srdíčkem“
a jsou rádi, že mohou pomoci. Ostatní mohou být rádi, že se ráno dostanou včas do
Hasiči - výcvik IDP
práce a nemusí čekat, než spadený strom ze
silnice někdo uklidí. Velké DÍKY patří všem,
kteří odstraňovali následky vichřice. U takových zásahů je velkým rizikem elektrické vedení a je tu také nebezpečí dalších padajících stromů. Při poslední vichřici, kde spadla spousta
stromů, napomohla podmáčená půda a vykácené planiny lesa. Na několika výjezdech jsme to
zažili na vlastní oči, kdy během likvidace stromu padaly jen několik metrů od nás další stromy.
V únoru naše jednotka vyjela k 23 událostem ohlášeným jako spadené stromy, při kterých
zlikvidovala celkem 36 stromů. Mimo tyto uvedené výjezdy jsme také vyjížděli na záchranu
osoby, pomoc při čerpání zatopeného sklepa a na požár přístřešku u rodinného domu. U tohoto požáru bych chtěl poděkovat za pohotovost sousedních obyvatel, kteří zavolali hasiče
a snažili se o hašení samotného požáru. Předešli tak zahoření celého domu.
Naše práce nespočívá jen v zásazích, ale také ve cvičeních, při kterých si otestujeme to, co
můžeme zažít v reálných podmínkách. Není to sice úplně stejné, ale vše si vyzkoušíme a následně v klidu probereme. Při ostrém zásahu není čas vysvětlovat postup, takže každý musí
vědět, co má dělat. Jeden z letošních výcviků byl zaměřen na vstup do objektu, vyhledávání
osob, komunikace v radioprovozu a to vše v dýchací technice. Nyní nás čeká povinný pilařský
výcvik a cvičení na dálkovou dopravu vody.
Snad bude další část roku v rámci zásahů klidnější.
Aleš Bohanus, velitel SDH Lysice
10-12/2019
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Matriční agenda za rok 2019

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 38 sňatků. Jeden sňatek
byl uzavřen s občany Ruska a Běloruska. Církevních sňatků bylo 8, civilních 30.
Civilní sňatky se konaly v Lysicích na zámku, na radnici, ale i na jiných netradičních místech, jako např. na starém fotbalovém hřišti v Lysicích, u rybníka v Drnovicích a v Lačnově,
u kapličky nebo na louce v Kunčině Vsi.
Církevní svatby uzavřené před církví římskokatolickou byly v kostele v Lysicích, v Drnovicích a v Černovicích, jedna svatba proběhla před církví československou husitskou v Drnovicích u rybníka. Na zámku v Lysicích se konaly dvě církevní svatby, jedna před Církví Ježíše
Krista Svatých posledních dnů a jedna před Církví bratrskou. 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. Poplatky zámku za pronájem prostor byly loni: velký sál v I. patře
12.100,-Kč, v zahradě zámku 5.000,-Kč + poplatky za další služby, v sala terreně, kde se konala
jedna svatba, 7.260- Kč. U církevních svatebních obřadů se matrice žádný poplatek neplatí.
Poplatky se platí duchovnímu a příslušné církvi, pokud je církevní obřad na zámku, tak ještě
zámku dle jejich ceníku.
Pro zajímavost uvádím:
Od roku 1950 bylo v matričním obvodu Lysice uzavřeno 2670 svateb.
Od roku 1995 uzavřelo manželství v Lysicích 65 cizinců.
Nejméně svateb bylo v r. 1957 - 11
1995 - 13
1954 - 16

Nejvíce v r. 2006 - 74
2003 - 72
2011 - 71

Do knih manželství bylo loni zaznamenáno 20 rozvodů manželství, která byla uzavřena
v našem matričním obvodě. Šest žen se po rozvodu manželství vrátilo ke svému předchozímu
příjmení. Bylo vydáno 8 osvědčení k uzavření církevního sňatku, bez kterého nemůže duchovní sňatek vykonat. Osvědčení je garancí toho, že snoubenci mají v pořádku doklady potřebné
k uzavření manželství a nic nebrání tomu, aby manželství bylo před duchovním uzavřeno.
Dvěma cizincům 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 14 případů úmrtí (Černovice 3, Voděrady 3,
Drnovice 2, Bedřichov 2, Lysice 1, Tasovice 1, Kunčina Ves 1a Bedřichov 1). O vydání opisů
rodných, oddacích a úmrtních listů požádalo 13 občanů. Bylo provedeno celkem 281 ověření
podpisů a listin. Matrika dále kompletuje a vyřizuje na Zvláštní matrice v Brně žádosti o za14
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psání matričních událostí (narození, uzavření manželství a úmrtí), jež se staly našim občanům
v cizině. Pokud naši občané hodlají uzavřít manželství v cizině, musí mít ze své příslušné matriky tzv. vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, kterým matrikářka potvrzuje
správnost osobních údajů občana a právní způsobilost, tzn. potvrzuje, že podle českých zákonů nic nebrání tomu, aby náš občan v příslušném státě uzavřel manželství. Loni bylo vydáno
osvědčení pro lysickou občanku ke svatbě v USA. Každoročně jsou evidovány desítky žádostí
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. Občané nejčastěji žádají o nahlížení z důvodu sestavování rodokmenu, úřady zase
k odstranění chybného údaje v jiných evidencích nebo vyřizování pozůstalostí. V letošním
roce došlo ke zvýšení poplatku za nahlížení do matričních knih a vyhledávání údajů. K dalším
činnostem matriky patří také povolování změny jména, příjmení, užívání druhého křestního
jména nebo určení otcovství k dosud nenarozenému nebo k již narozenému dítěti. Loni bylo
sepsáno 15 prohlášení o určení otcovství před narozením dítěte.
Czech Point - Český podací informační terminál. V rámci této služby občanům bylo možné na našem úřadě získat v loňském roce na počkání výpisy z rejstříku trestů, z obchodního
rejstříku, z živnostenského rejstříku, výpisy z katastru nemovitostí, výpisy z bodového hodnocení řidiče, z insolvenčního rejstříku a dalších rejstříků, kterých každoročně v nabídce přibývá.
Dále bylo možné v rámci Czech Pointu podat žádost o konverzi dokumentů z listinné podoby
do elektronické a naopak, zřízení datové schránky, provedení identifikace občana a další. Loni
bylo vydáno z Czech Pointu 34 výpisů.
Eva Hošková, matrikářka



Evidence obyvatel – za rok 2019

Počet obyvatel v Lysicích k 1. 1. 2019 = 1889
Narozeno: 22 dětí (12 chlapců a 10 děvčat). V Boskovicích se jich narodilo 18, v Brně 4.
Zemřelo: 12 spoluobčanů - 5 mužů a 7 žen (v Boskovicích 5, v Blansku 2 a po jednom
v Lysicích , v Brně, v Letovicích, v Kuřimi a v Tasovicích).
Přihlášeno k pobytu: 33 osob
Odhlášeno z pobytu: 55 osob
Počet obyvatel k 31. 12. 2019 = 1877

Zajímavosti z evidence obyvatel:
Z celkového počtu 1877 obyvatel bylo 929 mužů a 948 žen.
410 obyvatel bylo ve věku 0 - 19 let
423 obyvatel bylo ve věku 20 - 39 let
553 obyvatel bylo ve věku 40 - 59 let
412 obyvatel bylo ve věku 60 - 79 let
79 obyvatel bylo ve věku 80 - 99 let
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Za posledních 30 let se narodilo v Lysicích 660 dětí. Nejvíce v letech 1993 (28 dětí), 2010
(28 dětí) a 2011 (28 dětí), nejméně pak v roce 1996 (11 dětí) a v roce 2003 (11 dětí).
Nejčastější příjmení obyvatel Lysic:
Tejkalovi (27), Kratochvílovi a Kratochvilovi (26), Opluštilovi (22), Němcovi (19), Libišovi (17), Fojtovi (17), Adámkovi (15), Brodečtí (14), Mynářovi (14), Vítkovi (14).
Celkem 150 obyvatel má příjmení, které je v Lysicích ojedinělé.
Nejčastější křestní jména:
Marie

62

Kateřina

21

František

33

Jana

38

Anna

20

Martin

32

Hana

27

Věra

20

Jaroslav

31

Eva

25

Jiří

49

Jakub

30

Ludmila

24

Petr

46

Michal

27

Lenka

23

Jan

41

Miroslav

26

Alena

23

Josef

39

Zdeněk

23

Veronika

22

Tomáš

39

Ladislav

22

Jitka

22

Pavel

38

Počty obyvatel v ulici:
Oulehla

354

nám. Osvobození

76

Doubek

20

Badalky

150

Štěchovská

59

Potoky

20

Halasova

138

Sokolská

50

Ořechová

19

Zákostelí

126

Jabloňová

42

Sadová

14

Horní náměstí

122

Pod Hvozdcem

37

Záoboří

8

Brněnská

117

Třešňová

31

Příční

5

Žerůtská

101

Lesní

27

osada Perná

4

V Zahradách

94

Luční

26

Družstevní

3

Boskovická

89

Komenského

25

samota Hrázka

3

Zámecká

89

Horky

25

chaty

3

Úřední adresu, tzn. adresu trvalého pobytu na radnici (Lysice, Horní náměstí 157),
mělo k 31. 12. 2019 zapsanou 39 obyvatel (27 mužů a 12 žen).
Eva Hošková, evidence obyvatel
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Činnost Sboru pro občanské
záležitosti v roce 2019

Sbor pro občanské záležitosti při městysi Lysice pracuje
od komunálních voleb v říjnu 2018 ve složení: Olga Tejkalová,
předsedkyně, Eva Hošková, jednatelka, dalšími členy jsou Jaromír Vaněk, Michaela Danácová, Marcela Polanská, Jarmila
Růsková, Eva Burianová a Pavel Šmerda.
Členové SPOZ pomáhali v loňském roce opět zajišťovat
slavnostní provedení civilních svatebních obřadů na radnici a na zámku 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 nejmenších spoluobčanů. Recitaci při obřadech zajišťuje Marcela Polanská, zpěv Michaela Danácová,
Barbora Müllerová, Veronika Bačovská. V loňském roce rozšířily naše řady Michaela
Žáčková, Tereza Novotná a Markéta Gretzová. Při vítání občánků vystupují menší děti
z místní základní školy pod vedením Kristýny Růskové. Hudební doprovod na klavír
již mnoho let zajišťuje vynikající muzikant František Bačovský ze Sulíkova. Kroniku
slavnostních zápisů uvítaných dětí připravuje Kateřina Horňanská. Loni jsme připravili na radnici a v sále zámku 18 svatebních obřadů a uvítali 23 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 děti, jejichž rodiče projeví zájem uvítat svoje dítě 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
přibližně 22 tisíc korun.
Při kulatých životních výročích (70, 80 a 90 roků) navštěvují zástupci SPOZ osobně jubilanty v jejich domácnostech, kde jim poblahopřejí a předají dárkový balíček
v hodnotě 600,-Kč. Loni jsme jich navštívili 24. Návštěvě v domácnosti vždy předchází písemné sdělení od matrikářky, zda mají o návštěvu zájem. 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 loni
dva manželské páry. Jedni manželé oslavili „zlatou svatbu“, druzí „diamantovou“. Při
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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 27.500,-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 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 sobotu 1. června se konala v areálu letního kina tradiční oslava Dne dětí. V první části bylo pro děti připraveno krátké divadelní pohádkové představení od místního ochotnického spolku, v druhé části pak soutěžily. Skákaly např. v pytlích, házely
míčky na cíl, soutěžily v chůzi na chůdách, jezdily na odrážedlech, malovaly obrázky,
tvořily drobné výrobky a skládaly puzzle. Po splnění všech úkolů dostaly na občerstvení limonádu, párek v rohlíku a tatranku. Jako dárek si pak každý odnesl sladkosti
a na památku kšiltovku. Na zajištění oslavy Dne dětí městys věnoval 16 tisíc korun.
Ke konci školního roku jsme se slavnostně rozloučili s 39 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. Již poněkolikáté 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
6 tisíc korun. V balíčcích našli pastelky, křídy, barevné papíry, náčrtníky, omalovánky, děvčata panenky, kluci auta, pexesa, létající talíř a další drobnosti pro pobavení
o prázdninách.
V září jsme pro děti v prvních třídách připravili 40 dárkových balíčků. Od SPOZ
dostaly tužky, štětce, ořezávátka, barvy, pastelky, voskovky, lepidla, gumy, plastelíny,
barevné papíry a plastové kapsy na školní sešity. Na dárky pro prvňáčky městys věnoval 9 tisíc korun. Prvňáčky za SPOZ přivítala Eva Hošková, za městys starosta Pavel
Dvořáček. Popřáli dětem hodně úspěchů a radosti ve škole, rodičům i učitelkám pak
hodně trpělivosti s dětmi.
Tvoření pro děti i dospělé se loni konalo dvakrát. V dubnu 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
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mládež a dospělé. Připraveny byly na každé tvoření 4 dekorace. Ti šikovnější zvládli
vyrobit všechny. Tvoření se těší stále velkému zájmu. Na každé akci nás bývá okolo
45. Ve fotogalerii na webových stránkách městyse se můžete podívat na výrobky, které
jsme při posledních tvořeních vyrobili. Na materiál na obě tvoření městys v loňském
roce vyčlenil v rozpočtu 15.000,- Kč.
V prosinci členové SPOZ s ochotníky divadelního spolku KLYH Lysice pro děti
přichystali Mikulášskou nadílku v parku na náměstí. Na bezpečnost u otevřeného
ohně dbali místní dobrovolní hasiči. Nainstalovali také ohňostroj a třaskavé rachejtle
a vytvořili tak tu správnou pekelnou kulisu pro příchod čertů a čertic, kteří poskakovali kolem ohně uprostřed travnaté plochy parku. Členové SPOZ a KLYH v kostýmech
čertů a andělů pobavili děti a společně pak všichni vyhlíželi Mikuláše. Ten k dětem
krátce promluvil a s anděly začal rozdávat připravené sladké balíčky. Hudební kulisu,
osvětlení a nazvučení zajistil pan František Bačovský se synem Šimonem. Každý rok
za čerty a Mikulášem přichází víc a víc dětí. Loni bylo dětem rozdáno 220 balíčků
se sladkostmi za 10.000,-Kč. Celá akce pak vyšla na 15.000,-Kč. Fotodokumentaci
zajišťuje Pavel Šmerda a můžete si ji průběžně během roku prohlédnout na webových
stránkách www.lysice.cz - „Fotogalerie“ -„Z činnosti SPOZ“.
Velká účast dětí i dospělých nás velmi těší a je pro nás obrovskou motivací k další
práci. Bez peněz z rozpočtu městyse by to ale možné nebylo. V loňském roce výdaje
na činnost SPOZ činily celkem 110.000,- Kč. V této částce nejsou zahrnuty výdaje na
mzdy při realizaci svatebních obřadů a vítání občánků.
Eva Hošková,
jednatelka SPOZ



Žijeme Hrou

Svůj příspěvek do Lysického zpravodaje bych začal zbouráním mýtu, který jsem
v našem městysu opakovaně z doslechu zaznamenal, a sice rovnici: Žijeme Hrou =
Kunštát. Vězte tedy, že lysický mládežnický fotbal je od roku 2014 nedílnou součástí
spolku Žijeme Hrou stejně jako drnovický, olešnický, kunštátský a nově bořitovský.
Propojení do jednoho celku umožňuje nabídnout každému z fotbalových dětí smysluplné sportovní vyžití se zajištěnou návazností mezi jednotlivými ročníky narození
a kategoriemi. Je totiž v českých a moravských klubech stále běžné, že v přípravkových kategoriích (herní systém 4+1 a 5+1) je počet dětí pro hru dostačující, avšak
s přechodem do kategorií žákovských, potažmo dorosteneckých (herní systém 7+1
až 10+1), se již početně neschází a s fotbalem jednoduše skončí. Tohle, tedy sdružení
mládežnického fotbalu více klubů, je jedinou cestou jak výše popsanou situaci eliminovat. O tom, že děti u fotbalu v Žijeme Hrou zpravidla zůstávají, svědčí aktuální stav
270 registrovaných hráčů ve věku od 4 do 18 roků, kteří hrají na zájmové, výkonnostní
i vrcholové úrovni.
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Bilancování roku 2019
Důkazem, že s fotbalovou mládeží pracujeme kvalitně a smysluplně, je pro fotbalový
klub Žijeme Hrou mimořádně úspěšný rok 2019.
Svědčí o tom první fotbalistka našeho klubu ve výběru České reprezentace, kdy pozvánku s nominací obdržela Edita Setničková. Ta se zúčastnila kempu dívek kategorie ČR
WU 14 v Nymburku. Jan Fadrný byl nominován a zúčastnil se mezinárodního turnaje
v Chorvatsku za výběr hráčů U12 Jihomoravského kraje.
Vynikajícího výsledku dosáhla také reprezentace ZŠ Edvarda Beneše Lysice na Mc Donalds cupu, když se stala vítězem okresního kola a probojovala se do krajského finále. Nutno podotknout, že většina hráčů v sestavě naší školy soutěžně kope právě za klub Žijeme Hrou.
V roce 2019 se turnajů určených pro talentovanou mládež pod hlavičkou OFS Blansko a jihomoravských krajských výběrů zúčastnilo celkem úctyhodných 12 dětí z klubu Žijeme Hrou
– z lysické líhně to byl Matěj Ščučka a Vladislav Němec. Obdobný trend pokračuje i v roce
2020.
V anketě Fotbalista roku okresu Blansko 2019 byli mezi nejlepšími vyhlášeni hráči našeho
klubu Tomáš Kotek, Jan Fadrný a Dominik Baňa.

Turnaje, soutěže
Pilířem, o který se opíráme při výchově dětí, jsou námi pořádané turnaje Žijeme Hrou nad
rámec soutěžních zápasů. Při těchto využíváme vlastní „know – how“ – kruhová hřiště, na
kterých se děti již od malička učí prožitkovým způsobem fotbalové hře v souvislostech.
V rámci soutěží FAČR je v sezoně 2019/2020 přihlášeno celkem 8 týmů Žijeme Hrou všech
mládežnických věkových kategorií, včetně dívčího dorosteneckého družstva.
V období od 24. 11. 2019 do 21. 3. 2020, tedy v pauze mezi podzimní a jarní částí soutěžní sezony, naplánoval a zorganizoval spolek Žijeme Hrou přes 40 halových turnajů pro obě
pohlaví a všechny mládežnické věkové kategorie. Do hal ve Svitávce a Kunštátě tak zavítaly
desítky týmů z klubů celé republiky, například dívčí tým FC Baník Ostrava, výběr malé kopané
Blanenska do 21 let, či nespočet týmů brněnských klubů.

Dobročinný turnaj
Vždy v prosinci pořádá spolek Žijeme Hrou dobročinný turnaj, který už má svoji tradici. Smyslem této
akce je podpořit finančním výtěžkem děti a rodiny
v nelehké životní situaci. 6. ročník tohoto turnaje se
uskutečnil dne 21. 12. 2019 ve sportovních halách
v Kunštátě a Svitávce současně a podpořili jsme na
něm dvě mladé dívenky se zdravotním postižením,
Nikolku Foretovou z Lysic a Elišku Spurnou z Blanska.
Na obou místech se podařilo sdružit a mezi dívenky
rozdělit finanční prostředky ve výši 114.000,- Kč.
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Ples Žijeme Hrou
Před asi pěti roky zazněla z úst jednoho ze zakladatelů Žijeme Hrou Aleše Odehnala, myšlenka uspořádat ples, tak aby se i rodiče fotbalových dětí, výjimečně právě bez nich, mohli
setkat po nekonečném seriálu tréninků, turnajů, zápasů, kempů a soustředění, na jednom místě současně. 1. společenský ples Žijeme Hrou se stal realitou dne 7. 3. 2020 v Lidovém domě
v Lysicích, jehož kapacita byla téměř naplněna. S ohledem na nespočet pozitivních ohlasů si
dovolím konstatovat, že se ples vydařil. Chtěl bych prostřednictvím Lysického zpravodaje poděkovat všem subjektům za příspěvky do plesové tomboly. Poděkování patří i všem, kteří se na
organizaci plesu jakýmkoliv způsobem podíleli.

Co nás čeká?
Krom rozjezdu soutěží jarní části sezony (program zápasů je k dispozici na stránkách
www.zijemehrou.cz) se zmíním o větších akcích, které jsou plánované ve druhém kvartálu
tohoto roku a o letních prázdninách.
V sobotu 13. 6. 2020 se koná na fotbalových hřištích v Lysicích a Bořitově turnaj předpřípravek, přípravek a žáků k oslavám 10. výročí založení spolku Žijeme Hrou.
V sobotu dne 27. 6. 2020 se na hřišti v Lysicích uskuteční již 6. ročník turnaje „O pohár
starosty městyse Lysice“ fotbalových přípravek..
V plném běhu jsou přípravy na celkem tři prázdninové fotbalové kempy Žijeme Hrou
na hřištích v Lysicích a Kunštátě pro kategorie přípravek a žáků. Více informací k termínům a přihláškám najdete na našem webu: www.zijemehrou.cz/kempy.

Dospělý lysický fotbal
Závěrem mého příspěvku bych se chtěl vyjádřit k mužskému lysickému fotbalu. Fotbalový mužský tým TJ Sokol Lysice odehrál svoji poslední sezonu v ročníku
2013/2014.
Za poslední rok proběhlo několik schůzek na úrovni představitelů fotbalových
klubů z našeho mikroregionu – Drnovic, Kunštátu, Olešnice, Bořitova a Lysic, tedy
v kontextu s mládežnickým fotbalem spolku Žijeme Hrou. Na schůzkách je průběžně
věcně řešena budoucnost dospělého fotbalu uvedených klubů s ohledem na systém
a metodiku výchovy fotbalové mládeže a především návaznosti jednak jednotlivých
mládežnických kategorií, jednak přechodem do dospělého fotbalu napříč kluby. Řešena je i otázka zda a proč vrátit dospělý fotbal do Lysic, který na schůzkách prozatím reprezentuje moje maličkost. Faktem je, že dospělý fotbal do Lysic patří a místní
fotbalový stánek, t.č. v pronájmu spolku Žijeme Hrou od městyse Lysice, je dle mého
názoru jedním z nejhezčích a nejlépe udržovaných na našem okrese. Stejně tak je
docela možné, že by existovali borci, kteří by v Lysicích chtěli a mohli fotbal hrát.
Absentuje však, případně o něm nevím, lidský potenciál pro sestavení realizačního
týmu, který je pro jakékoliv dění nezbytný, v čemž osobně vidím problém. Částečně
mne pro jakékoliv kroky k navrácení dospělého fotbalu do Lysic brzdí skutečnost, že
od roku 2014 se pro znovuzrození lysického fotbalu mnoho nestalo. Nikdy však ne10-12/2019
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zjistíme, zda ona vůle a volný čas lysických občanů existuje, když pro to společně něco
neuděláme. Neřešme tedy na úrovni hospodských debat, proč tady v Lysicích nemáme
fotbal a kdo a jak ho kdysi pohřbil. Naopak zkusme řešit, kdo a co je pro návrat našeho
fotbalu schopen udělat.
Koho tyto řádky oslovily, není mu situace v Lysicích bez mužského fotbalu lhostejná a bude ochoten přiložit své ruce, hlavu a volný čas k dílu, nechť mne jakýmkoliv
způsobem neváhá kontaktovat do 14. 4. 2020. V případě zájmu bude poté svolána
schůzka ke kulatému stolu.
S díky za přízeň, pozornost a přáním hodnotných jarních měsíců za spolek Žijeme
Hrou
Bc. Břetislav Šulc, 603992740,
bretasulc@seznam.cz



PRAKTIK LYSICE s.r.o.

Vážení občané,
rádi bychom Vás informovali o některých
změnách v naší ordinaci.
Od ledna 2020 odešla po 43 letech praxe na
zdejším obvodu do důchodu MUDr. Venerová
a dále bude v ordinaci naplno pokračovat MUDr.
Habartová. Nezbytnou
součástí týmu je sestra
Korčáková.
Kromě této změny
jsme za vydatné podpory
městysu Lysice ordinaci nově zrekonstruovali
a upravili. Chtěli bychom
Vám poděkovat za trpělivost a shovívavost, kterou
jste po dobu této rekonOrdinace
strukce projevili. Věříme,
že se vyplatila, nově opravené prostory jsou velmi pěkné a my se moc těšíme na Vaši návštěvu.
Bohužel toto bude možné až po skončení stavu nouze v souvislosti s pandemií
koronaviru. Zatím vzhledem k nedostatku ochranných pomůcek fungujeme v nou22
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zovém režimu – kontaktujte nás telefonicky, eRecepty i DPN lze po domluvě
vystavit i takto. V ordinaci
jsme přítomni a požadavky
vyřizujeme od 8-12 hod., ve
čtvrtek od 12-16 hod.
Děkujeme Vám za pochopení.
kolektiv ordinace
PRAKTIK LYSICE s. r. o.,
www.praktik-lysice.cz
tel. 516 472 106



Čekárna

Sbírka pod vánočním stromem

Spolek Hospodářská a vzdělávací besídka při MO KDU-ČSL v Lysicích pořádal i tentokrát Sbírku pod vánočním stromem. Celkový výtěžek sbírky činil 58.300,- Kč a byl věnován
na potřeby Oblastní charity Blansko.
Děkujeme členům Rady městyse Lysic, společnosti ZEAS Lysice a všem, kteří se aktivně
podíleli na postavení, ozdobení a na slavnostním rozsvícení vánočního stromu. Poděkování
patří i paní ředitelce 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 peněz bude možné realizovat služby pro lidi v nouzi, které stát ani jiné fondy nepodporují (např. Charitní záchrannou síť, Středisko vzájemné humanitární pomoci, Mobilní hospic
svatého Martina, který se stará o lidí v poslední etapě těžké nemoci apod.).

Výsledek sbírky:
Dary do pokladničky u stromu

17.200 Kč

Římskokatolická farnost Lysice

1.000 Kč

MUDr. Marie Ryzí

1.000 Kč

Paní Zdena Trávníčková

500 Kč

Paní Eliška Benešová

500 Kč

Český zahrádkářský svaz Lysice

500 Kč

Gatema a. s., Ing. František Vlk

25.000 Kč

Zaměstnanci Gatema a. s.

12.600 Kč

Děkujeme …
Ing. Milan Žáček, předseda spolku Hospodářská a vzdělávací besídka, z. s.
10-12/2019
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PROSEN – spolek na podporu
osob sociálně a zdravotně
znevýhodněných

O státním svátku 28.
10. 2019 spolek Prosen
zorganizoval
vysazení
téměř 2 tisíc smrčků na
Velkém Chlumu za význačné pomoci lysických
hasičů a občanů. Na akci
se sešla bezmála stovka
velkých i malých dobrovolníků. Za sázení stromečků spolek obdržel na
svůj transparentní účet
od obce Bořitov částku
8.800,-Kč. Za utržené finanční prostředky byly
nakoupeny potřebné dárky pro opuštěné seniory v Domově důchodců
v Černé Hoře, aby jim
usnadnily nebo zkvalitnily jejich život. Dne 23.
12. 20119 zástupci spolku
navštívili domov a osobně dárky jednotlivým
seniorům předali. Byl to
velice silný emoční zážitek spojený s uvědoměním si spousty důležitých
věcí. Babičkám a dědečkům udělali velkou radost
a třeba jen na malinkou
chviličku přivedli opět do
jejich srdcí teplo lidské
sounáležitosti.
24

Sázení stromků na Velkém Chlumu 28. 10. 2019
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Na měsíc červen připravuje spolek opět další ročník největší charitativní akce
v ČR „You Dream We Run“. Touto akcí již splnil sny handicapovaným v hodnotě
téměř 6 milionů korun.
Roman Jančiar,
předseda spolku

Předání dárků opuštěným seniorům
v DD Černá Hora



Vánoce v DD Černá Hora - dárky pro
opuštěné sniory od spolku Prosen Lysice

Nový robot i v Lysicích

Naše hromadné
sdělovací
prostředky podrobně popisují
a vysvětlují nástup 4.
průmyslové revoluce
u nás i v celém současném světě. Jedním
z klíčových charakteristických znaků současného technického
pokroku je prudký nárůst počtu robotů různých druhů, a to nejen
ve všech odvětvích
Robotický kroužek v ZŠ
průmyslu, službách, ale
i v domácnostech (např. robotické
b ti ké vysavače,
č robotické
b ti ké ttravníí sekačky,
k čk elektronické
l kt i ké zabezpeb
čovací systémy). Počet robotů stále roste nejen ve světě (v roce 2018 přesáhl milion kusů), ale
i u nás. V roce 2015 se v ČR prodalo 2 193 robotů a Česká republika se ten rok stala lídrem
v dynamice růstu robotických systémů středoevropských a východoevropských států! V současnosti jsme s počtem 105 robotů na 10 000 pracovníků těsně nad průměrem zemí EU.
10-12/2019
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Tato skutečnost vytváří silný tlak na výuku a výchovu odborníků, kteří jsou a budou
schopni roboty navrhovat, programovat a zajišťovat jejich výrobu. Ale nejde jen o pracovníky
v robotickém průmyslu. Roboty se budou využívat také ve zdravotnictví, zemědělství, dopravě, energetice, stavebnictví a poroste i počet robotů v domácnostech. Logicky z toho vyplývá,
že znalost ovládání a užívání robotických systémů bude za několik let vyžadována od každého!
Je to obdoba situace, kdy všeobecný nástup výpočetní techniky si vyžádal, aby s počítačem
uměl pracovat téměř každý. Na tuto situaci musí reagovat i školy všech stupňů, aby během výuky získali jejich žáci potřebné znalosti. Znamená to osnovy a výuku přizpůsobit požadavkům
4. průmyslové revoluce. Nebude snadné takového cíle rychle dosáhnout a již dnes se ukazuje,
že řadu znalostí budou muset mladí lidé získávat prostřednictvím mimoškolního vzdělávání.
Mnozí si jistě vzpomenou na podobnou situaci z osmdesátých let, kdy mnoho žáků základních
a středních škol se programovat počítače naučilo v různých zájmových kroužcích prostřednictvím malých domácích počítačů. Dnes k tomu slouží třeba robotické stavebnice pro mládež.
Proto je velmi příznivé, že kroužek robotiky pracuje i při ZŠ v Lysicích! Kroužek vede paní
učitelka Mgr. Hana Tesařová již 8. rokem. V současné době má kroužek už 21 přihlášených
členů. Právě tento počet byl brzdou práce kroužku, který měl jen jednu robotickou a jednu
technickou stavebnici. Firma GATEMA z Boskovic vyhověla prosbě kroužku o pomoc a zajistila pro členy další moderní robotickou stavebnici Mindstorms EV3. Firma si správně uvědomila, že je to příležitost podpořit žáky školy, kteří se zajímají o roboty a robotizaci a chtějí získat
řadu základních poznatků a zkušeností, jež pak mohou uplatnit ve své pozdější práci právě ve
firmě GATEMA s výrobním závodem v Boskovicích, tedy v našem regionu. Je třeba pochválit
vedení firmy, že takto prokázalo velkou prozíravost a schopnost systémového přístupu k získávání kvalitních odborných pracovníků pro automatizaci a robotizaci své výroby! Bohužel
takových firem máme v regionu zatím velmi málo. Většina firem jen naříká, že v jejich okolí
žádní potřební odborníci nejsou. Proto škola zveřejnila poděkování firmě GATEMA také na
webových stránkách školy.
Kroužek se v nejbližší době pochlubí výbornými výsledky celého týmu na letošní soutěži ROBOTIÁDA 2020, která proběhla začátkem února ve vědeckém zábavním parku VIDA
v Brně.
Branislav Lacko

Nabízím k prodeji nevyužitý,
téměř nový zahradní traktor HUSQARNA 1V HYDRO
s žacím zařízením, s 200 litrovým košem na trávu,
zadním odhozem, mulčováním.
Motor je čtyřtaktní 13 HP, hydrostatická převodovka.
Cena dle dohody.
Tel.: 605 767 485
26
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Hledáme brigádníky na různé pozice.
Práce vhodná pro studenty, maminky na mateřské, ale také pro
pracující se zájmem si něco přivydělat mimo pracovní dobu.
Zaučíme každého, není potřeba být profíkem a z oboru.
Také bereme zájemce na jednorázové akce
(svatby, oslavy) - nejlépe již zkušené.

Můžete volat nebo psát na číslo:
724264810 Růžičková

10-12/2019
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INFORMACE PRO OBČANY:

•

svoz TKO probíhá v Lysicích každý druhý čtvrtek.
V následujícím období bude:
2. 4., 16. 4., 30. 4., 14. 5., 28. 5., 11. 6.

•

ve dnech 11. a 12. ledna 2020 proběhla v Lysicích Tříkrálová
sbírka. Výtěžek sbírky činil 64.811,- Kč. Koledníci z okresu
Blansko vybrali na charitu celkem 2.475.599,- Kč.

Lysický zpravodaj. Za obsahovou správnost materiálů zveřejněných v Lysickém zpravodaji ručí autoři. Příspěvky
přijímá Eva Hošková v kanceláři matriky (mobilní tel: 724 189 208, 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 1,2,3/2020 vychází v Lysicích
v březnu 2020. 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

