

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
oslovuji Vás poprvé po říjnových komunálních volbách a v prvé řadě Vám chci poděkovat. Poděkovat za důvěru, kterou jste nejen mně, ale i všem dalším kandidátům za ČSSD
projevili svými hlasy ve volbách. Jejich výsledek mě velice potěšil a vážím si jej rovněž jako
ocenění své čtyřleté práce pro naše městečko. Vaše podpora mě však současně zavazuje a já si
uvědomuji odpovědnost, kterou vůči Vám jako občanům mám, a věřím, že se mi podaří Vás
i v dalších letech nezklamat.
O hlasování na ustavujícím zastupitelstvu a obsazení funkcí ve vedení obce Vás bude
podrobněji informovat jeden z dalších článků v tomto zpravodaji, proto zde uvedu jen nejpodstatnější změny, k nimž došlo v obsazení orgánů městyse. Složení zastupitelstva prodělalo
významnou generační obměnu – bylo zvoleno sedm nových zastupitelů. Jsou to pan Hynek
Olejníček, Bc. Břetislav Šulc, Ing. Ladislav Horňanský, pan Marek Vala, pan Vladislav Mynář,
Ing. David Tejkal a pan Martin Koláček. Změny nastaly i ve složení rady, jíž předsedá starosta
Mgr. Pavel Dvořáček. Ustavující zastupitelstvo určilo, že po letech nebude mít městys dva
místostarosty, ale pouze jediného, a tím zůstal Mgr. Radek Kratochvil. Dalšími radními jsou
pan Jindřich Šrámek a nově pan
Ladislav Němec a Ing. Ladislav
Horňanský, který nahradil pana
Zdeňka Fojta, jenž se členství v
radě vzdal.
V novém volebním období
před námi stojí nelehké úkoly.
V prvé řadě je třeba dotáhnout
do konce rozpracované akce.
Mezi ně patří i dokončení autoNové zastávky a osvětlený
busových zastávek na ulici Brpřechod na Brněnské
něnské. Ačkoliv je tento projekt
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stavebně již hotov, autobusy
zde stále nezastavují. Je to
proto, že stavba nebyla dosud
zkolaudována a společnost
KORDIS JMK a. s., provozující integrovaný dopravní
systém Jihomoravského kraje,
zastávky nezařadí do jízdních
řádů, dokud nebudou zkolaudovány. Děláme všechno proto, aby se tak stalo co nejdříve.
V souvislosti s touto stavbou
slýchám hlasy, že výjezd z
obce je udělán špatně a kolem
ostrůvku se obtížně projíždí,
neboť jízdní pruhy jsou úzké.
Mohu Vás ubezpečit, že stavba byla v této podobě řádně
povolena Odborem dopravy
MěÚ Boskovice a vyjádřila
se k ní mimo jiné i Správa a
údržba silnic Jihomoravského kraje, která neměla žádné
připomínky. Tímto úsekem
se nedá projet o mnoho rychleji než 50 km/h a myslím, že
tak je to v pořádku, protože
rychleji by se mělo jezdit až
za hranicí obce, nikoli v okolí
autobusových zastávek, tedy v
zastavěné části.
Nepřehlédnutelnou právě
probíhající akcí je stavba nové
hasičské zbrojnice. Ta by měla
být hotova v červnu příštího
roku.
Ke konci se již blíží budování inženýrských sítí pro
výstavbu nových rodinných
domů na Horkách. Hotová a
zkolaudovaná je kanalizace,
vodovod a plynovod. Byly
dokončeny i rozvody elektři2

Výstavba hasičské zbrojnice
pokračuje dle harmonogramu

Inženýrské sítě
na Horkách jsou již hotové

Lysický zpravodaj

ny, které však nezajišťoval městys. Poslední, co zbývá, je výstavba místních komunikací v celé
lokalitě, aby noví majitelé mohli ke svým pozemkům přijíždět po zpevněných cestách. Proto
byla už v říjnu vyhlášena veřejná zakázka, jejímž předmětem bylo zhotovení kompletních
místních komunikací (s asfaltovým povrchem) k novým stavebním pozemkům. Konkrétně jde o propojení ulice Horky s ulicí Doubek a dvě nové ulice, možno říci, rovnoběžné se
stávajícími ulicemi Ořechová, Třešňová a Jabloňová. Předpokládaná cena této stavby byla
8.500.000,- Kč bez DPH. Ve středu 28. listopadu proběhlo otevírání obálek s nabídkami stavebních firem na zhotovení těchto komunikací. Přihlásilo se celkem šest uchazečů a nejlevnější nabídka byla 5.747.095,- Kč bez DPH. Oproti předpokládané ceně se tak podařilo ušetřit z obecního rozpočtu téměř 3 miliony korun. Stavební práce začnou na jaře.
Intenzivně se připravuje stavba nové čistírny odpadních vod. Na stavbu jsme obdrželi
dotaci ze Státního fondu životního prostředí ve výši 37 milionů korun. Na obdobné akce
poskytuje podporu i Jihomoravský kraj. Ta by mohla být ve výši dalších 5 milionů korun.
Nyní probíhá zpracování dokumentace pro výběrové řízení na zhotovitele stavby. Bohužel
realitou dnešní doby je nebývalý nárůst cen stavebních prací oproti době před dvěma lety,
kdy se zpracovával projekt čistírny. Tehdy jsme počítali s tím, že stavba přijde zhruba na 55 až
60 milionů korun. Nynější ceníkové ceny se vyšplhaly výrazně výš. Výběrové řízení na zhotovitele ČOV tak obsahuje předpokládanou cenu 75 milionů korun. Tato cena je však uvedena
jako nejvyšší možná, a pokud by byla podána nabídka tuto cenu přesahující, bude z veřejné
zakázky vyloučena. Všichni věříme, že se tuto pro náš městys tolik potřebnou stavbu podaří
vybudovat za těchto finančně ještě přijatelných podmínek.
Čekají na nás také úkoly zcela nové. Jedním z nejdůležitějších bude zajistit dostatečné
zásobování občanů pitnou vodou. Možná nevíte, že v letošním extrémně suchém létě opravdu mnoho nechybělo, aby došla voda. Hladina spodních vod v našich zdrojích klesla tak
hluboko, že ve vrtech chyběly pouhé centimetry k dosažení hranice, za níž už nelze vodu
čerpat. Ani teď není situace nijak zásadně lepší. A stále neprší! Proto bude třeba přistoupit k
opatřením, které zásobování vodou zlepší. První operativní a nejrychlejší zásah bude „převrtání“ vrtu u hřbitova, který je částečně sesutý a nedává tolik vody, kolik by mohl. To proběhne
na jaře a bude stát cca 1 milion korun. Další opatření jsou mnohem náročnější na přípravu a
spočívají ve vybudování nového vrtu a v případném napojení městyse na dálkový vodovod.
Tento postup zvažují i další obce v okolí (Drnovice, Voděrady, Býkovice a Žerůtky). O tomto
kroku, který se případně bude projekčně připravovat několik let, budou muset rozhodnout
zastupitelé.

Sokolovna
Staronovým úkolem, který asi nejen mě tíží stále víc, je stav naší sokolovny. Letošní léto bohužel zasáhlo drasticky i do statiky této letité budovy. Dne 23. listopadu
tohoto roku proběhla prohlídka objektu statikem Ing. Bártou, který konstatoval, že
oproti roku 2015 došlo k výraznému zhoršení stavu nosného zdiva západní stěny
sálu. Na stěně (pilířích) došlo k výraznému rozšíření stávajících trhlin a vzniku nových. Jako příčinu označil pokles základového podloží vlivem vysychání jílovitých
zemin, jež se v této lokalitě nachází. Stav této stěny lze označit jako havarijní. V této
části došlo také k propadnutí podlahy, které je ve stejné souvislosti jako řešené stěny.
Za tohoto stavu statik budovu i venkovní prostor podél západní stěny budovy uza10-12/2018
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vřel pro veřejnost. Na zastupitelstvu jsme projednávali
jak dál. Je zpracován projekt
na rekonstrukci sokolovny
a vydané stavební povolení. Předpokládaný rozpočet
oprav je cca 32 milionů korun bez DPH a je nutno, jako
u každé rekonstrukce, počítat
s jeho navýšením o 10 - 30 %.
Další cestou, o níž lze uvažovat, je stavba zcela nové budovy odpovídající moderním
standardům. Na tu by musela
být nejprve zpracována architektonická studie a cena
pak odhadnuta podle objemu budovy. Domnívám se,
že takové zásadní rozhodnutí
o osudu sokolovny by měli
učinit sami občané v místním referendu.
Mimo tyto nejdůležitější
úkoly nás čekají v tomto volebním období samozřejmě
další opravy a rekonstrukce. V prvé řadě chci zmínit
opravy chodníků na ulici

Západní stěna sokolovny
je staticky narušená

Západní stěna - detail oken

Studie podoby Horního
náměstí před radnicí

4

Lysický zpravodaj

Žerůtská a na náměstí Osvobození. V
ulici Brněnská plánuje v blízké době společnost E.ON. uložení elektrického vedení do země (do chodníku), a proto teď
oprava chodníku musí počkat až po přeložení vedení. Dotáhnout do konce bude
nutné i rekonstrukci Horního náměstí a
ulice Halasovy. V opravách chodníků a
místních komunikací budeme pokračovat i jinde v obci. Pozornost bude třeba
věnovat rovněž opravám bytových domů,
údržbě koupaliště a dalšímu majetku
městyse.
Vážení spoluobčané, jsme na začátku
volebního období a věřím, že se nám v
nastávajících čtyřech letech podaří udělat z Lysic ještě lepší místo pro spokojený
Nově ozdobený
život nás všech. Proto vždy uvítám i Vaše
lysický vánoční strom
ohlasy a připomínky, co by podle Vás
bylo možné v Lysicích zlepšit. Ne všechno je možné, ale věřte, prosím, že se vždy snažím, pokud to aspoň trochu jde, každému z Vás vyhovět. Přeji vám klidné a příjemné prožití adventního času a šťastné,
veselé a požehnané Vánoce. V novém roce pak zejména zdraví a osobní pohodu.
Mgr. Pavel Dvořáček, starosta



Parkování v obci

Již před dvěma roky jsem ve zpravodaji upozorňoval na to, že někteří řidiči v Lysicích
parkují na chodnících a na nepřehledných místech, čímž ohrožují bezpečnost silničního
provozu. Situace se od té doby bohužel nijak nezlepšila. Proto apeluji na všechny majitele
nemovitostí, aby svá vozidla, pokud je to možné, parkovali na svých pozemcích nebo
alespoň tak, aby neohrožovala bezpečnost chodců a silničního provozu. Chápu, že ne
každý má možnost parkovat na svém pozemku nebo v garáži. Na druhou stranu, zákon o
provozu na pozemních komunikacích jasně stanoví pravidla pro zastavení a stání vozidel
a jejich porušení je policie oprávněna stíhat.
Automobilů stále přibývá a městys při úpravách komunikací myslí na zvyšování počtů parkovacích míst. Ovšem i řidiči by si měli uvědomit, že nelze vždy zastavit přímo
tam, kde je to ideální (např. u vchodu), ale někdy je nezbytné ujít kus cesty pěšky.
Pokud se situace v obci v tomto směru nezlepší, budu nucen požádat o pomoc Policii České republiky, která bude špatné parkování řešit v přestupkovém řízení. Děkuji za
pochopení.
Mgr. Pavel Dvořáček, starosta
10-12/2018
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Cena vody v Lysicích



Stavební pozemky na Horkách

Stejně jako v minulých letech rozhodlo Zastupitelstvo městyse Lysic o navýšení ceny
vodného a stočného pro rok 2018, tentokrát o 9,71 %, tj. o 5,80 Kč/m³ bez DPH. To představuje při průměrné spotřebě 30m³/rok na obyvatele zdražení o cca 175,- Kč/rok. Pro
čtyřčlennou domácnost je to pak 700 Kč/rok, což je, dle mého názoru, zdražení únosné.
Voda bude i s DPH stát 75,40 Kč/m³. V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR je v tuto
chvíli projednáván zákon, který by měl snížit DPH na vodné a stočné o 5 %, čímž by
bylo zdražení vody částečně kompenzováno. Každé zdražení je nepopulární krok, ale jak
Vám každý rok ve zpravodaji vysvětluji, příjmy z vodného a stočného jsou jediným zdrojem financí (mimo samotného obecního rozpočtu), z něhož je možné financovat opravy
a obnovu vodohospodářské infrastruktury obce, tedy vodovodů, kanalizací a čistírny
odpadních vod. Cena vody v Lysicích není stále ještě taková, aby šlo pouze z výtěžku
vodného a stočného hradit náklady na obnovu infrastruktury. Podle Plánu obnovy vodovodů a kanalizací, který se každých 10 let aktualizuje, se tak stane až po navýšení ceny
o dalších 20 %. Zdražování pak bude muset pokračovat i v dalších letech. Věřím, vážení
spoluobčané, že zvyšování ceny vody chápete jako já v uvedených souvislostech a nikoli
jen jako pouhé zdražování.
Mgr. Pavel Dvořáček, starosta

Na tomto místě Vás chci, vážení spoluobčané, informovat o postupu prodeje stavebních pozemků na Horkách. Jistě víte, že obec měla v této lokalitě k dispozici 22
pozemků. Jak jsem již psal výše, byly dokončeny veškeré inženýrské sítě a na jaře bude
vybudována i komunikace. Postup prodeje byl zastupitelstvem odsouhlasen tak, že byli
postupně v pořadí došlých žádostí oslovováni zájemci o pozemek. Těchto zájemců bylo
na začátku 44 a zdálo se, že pozemky nezbudou pro každého, neboť poptávka dvojnásobně převyšovala nabídku. Přesto došlo k tomu, co nikdo z nás neočekával, a poté, co
již byli osloveni všichni zájemci ze seznamu, zbývají stále k prodeji ještě 3 pozemky.
Jde o parcely č.6994/6, 6994/7 a 6994/9. Opadnutí původně vysokého zájmu lze přičíst
zejména podmínkám stanoveným pro prodej stavebních pozemků, kdy někteří z žadatelů nebyli ochotni přistoupit buď na cenu 1.300,- Kč/m² (včetně DPH), na podmínku
budoucího trvalého bydliště nebo nutnosti zkolaudovat domek do šesti let po podpisu
smlouvy. Tyto podmínky samozřejmě zůstávají stále v platnosti a o žádném zmírnění
nemůže být řeč.
Tímto Vás tedy, vážení spoluobčané, informuji o tom, že stále zbývají k prodeji výše
uvedené pozemky a můžete si o jejich koupi zažádat. Pokud nikdo neprojeví zájem do
konce ledna, bude jejich prodej zřejmě svěřen realitní kanceláři za výrazně vyšší cenu.
Mgr. Pavel Dvořáček, starosta
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Osada Záoboří
100 let
od vysazení
památné lípy



Výpisy z jednání rady městyse

Rada č. 171 – 5. 9. 2018
-

rada vzala na vědomí nepotvrzení žádosti o koupi stavebního pozemku od paní J.
Šerlovské,
vzala na vědomí žádost o změnu územního plánu od pana J. Janči a zařadila k ostatním žádostem,
neměla námitky k žádosti společnosti ZEAS Lysice k uvažované stavbě haly pro výkrm kuřat na pozemcích p.č. st. 930 a 931 a p. č. 6381 a 6382.

Rada č. 172 – 12. 9. 2018
-

rada vzala na vědomí nepotvrzení žádosti o koupi stavebního pozemku od pana R.
Leskoura a dále od manželů Hodaňových,
vzala na vědomí žádost pana Solára o odkup pozemku městyse u domu čp. 71 a předala k posouzení zastupitelstvu.

Rada č. 173 – 26. 9. 2018
-

-

rada odsouhlasila vybudování parkovacího místa na obecním pozemku přiléhajícímu k domu č. p. 100 na ulici Boskovická a úpravu chodníku pro nájezd na toto parkovací místo na náklady majitele domu,
rozhodla ukončit činnost těchto komisí k 1. 10. 2018: bytová a sociální, stavební,
SPOZ, sportovní, komise pro rodinu a volný čas, které jsou zřízeny jako poradní
orgán rady,

10-12/2018
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-

-

schválila pacht části pozemků parc. č. 7159 – ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 1 210 m2 a parc. č. 7167/1 – vodní plocha, koryto vodního toku umělé
o výměře 1 030 m2 vše v obci a k.ú. Lysice společnosti ZEAS Lysice, za účelem
zemědělského obhospodařování pozemků za pachtovné ve výši 2.900,- Kč/ha/
rok,
vzala na vědomí žádost o prodej stavebního pozemku od manželů Ryskových,
kteří žádají o pozemek 6995/2 a postoupila zastupitelstvu,
vzala na vědomí nepotvrzení žádosti o koupi stavebního pozemku od pana
J.Trojana,
vzala na vědomí žádost o dobudování chodníku před domem čp. 528 a požadavek začlenila do rozpočtu 2019,
schválila uzavření smlouvy na výkon TDI na stavbě: “Lysice, Horky, Doubek, IS
pro výstavbu RD, komunikace 1. etapa“ s firmou BESTA – Ing. Brázda.

Rada č. 174 – 3. 10. 2018
-

-

rada na základě posouzení stavebního úřadu neodsouhlasila žádost pana Holečka o souhlas s vybudováním přípojky vody a odpadu z ulice Štěchovské k pozemkům p.č. 349/10 a 349/12,
vzala na vědomí nepotvrzení žádosti o koupi stavebního pozemku od paní J. Kešnerové,
vzala na vědomí žádost o koupi stavebního pozemku p.č. 3502/2 od manželů
Štusákových a postoupila zastupitelstvu,
vzala na vědomí nepotvrzení žádosti o koupi stavebního pozemku od paní Pučálkové.

Rada č. 175 – 10. 10. 2018
-

rada přidělila byt v bytovém domě č.p. 381 v ulici Zákostelí paní Ševčíkové,
vzala na vědomí nepotvrzení žádosti o koupi stavebního pozemku od pana M.
Bočka,
vzala na vědomí oznámení o ukončení nájemní smlouvy na zdravotním středisku
od AD VITAM, o.p.s.

Rada č. 176 – 17. 10. 2018
-

rada schválila termíny konání civilních svatebních obřadů v roce 2019,
vzala na vědomí nepotvrzení žádosti o koupi stavebního pozemku od paní M.
Klímové,
schválila vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby: „Lysice – ulice Horky Doubek, inženýrské sítě pro výstavbu RD SO 100 – komunikace“ v rozsahu úseků
I, II a III dle předloženého materiálu.

Rada č. 177 – 24. 10. 2018
- rada vzala na vědomí nepotvrzení žádosti o koupi stavebního pozemku od manželů
Nesnídalových.
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Setkání seniorů se letos podařilo na výbornou

I v letošním roce přišel do Lysic Mikuláš

Rada č. 1 – 7. 11. 2018
-

-

rada schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice pro stavbu „Lysice, DP Šamšula, ul. Badalky dle předloženého návrhu smlouvy. Předmětem smlouvy je právo zřídit, provozovat, opravovat
a udržovat distribuční soustavu (kabelové vedení NN) na pozemku parc. č. 3502/27
v obci a k.ú. Lysice ve vlastnictví městyse Lysic včetně práva provádět na distribuční
soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace, zlepšení výkonnosti
včetně jejího odstranění. Služebnost se zřizuje za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,Kč bez DPH,
schválila zpracování žádostí o dotace na rekonstrukci sokolovny a na komunikace na
Horkách dle cenové nabídky Ing. Lukáše Tomka,
vzala na vědomí žádost manželů Bočkových o koupi stavebního pozemku p.č. 6994/1
a manželů Juříčkových o koupi stavebního pozemku p.č. 6994/5 v k.ú. Lysice,
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-

-

-

-

schválila záměr prodeje pozemku parc. č. 6995/3 v k. ú. Lysice manželům Meidlovým, pozemku parc. č. 6995/2 v k. ú. Lysice manželům Ryskovým, pozemku parc. č.
6994/1 v k. ú. Lysice manželům Bočkovým a pozemku parc. č. 6994/5 v k. ú. Lysice
manželům Juříčkovým za splnění závazných pravidel pro prodej stavebních pozemků městyse schválených zastupitelstvem a záměr zveřejnila na úřední desce,
vzala na vědomí žádost pana S. Suchánka k zařazení parcely č. 6306 do územního
plánu městyse jako stavební a žádost zařadila k ostatním podnětům,
schválila zpracování studie rekonstrukce restaurace na koupališti dle cenové nabídky
manželů Janíkových,
schválila podpis Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci: „Lysice – ulice Horky –
Doubek – inženýrské sítě pro výstavbu RD, SO 500 – STL plynovod“ (méněpráce
33.041,80 Kč),
vzala na vědomí návrh na změnu územního plánu od pana P. Holečka, ve vztahu k
p.č 349/10 a p.č. 349/12 z Is (zahrady, záhumenky) na Ich (chatové a zahrádkářské
lokality). Žádost přiřadila k ostatním podnětům,
vzala na vědomí žádost pana P. Šmerdy o finanční podporu na plánovanou kulturní
akci v roce 2019 a postoupila zastupitelstvu.

Rada č. 2 – 14. 11. 2018
-

-

rada vzala na vědomí stížnost na spalování domovního odpadu v rodinném domě na
Badalkách a postoupila ji věcně příslušnému orgánu Městského úřadu Boskovice,
jmenovala zástupce pro jednání mikroregionu Kunštátsko – Lysicko, pana Radka
Kratochvila,
jmenovala předsedy komisí:
Stavební – Ing. David Tejkal
Bytová a sociální – Mgr. Zuzana Studýnková, Ph.D.
SPOZ – Mgr. Olga Tejkalová
Komise pro rodinu a volný čas – Mgr. Ing. Markéta Horáková
Sportovní komise – Bc. Břetislav Šulc
vzala na vědomí potvrzení žádosti o stavební pozemek na Horkách p.č. 6994/2 od
paní I. Motyčkové,
vzala na vědomí potvrzení žádosti o stavební pozemek na Horkách p.č. 6994/3 od
manželů Hajnových.

Rada č. 3 – 21. 11. 2018
-
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rada schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s Jihomoravským krajem, Brno pro stavbu veřejného osvětlení vybudovaného městysem v rámci stavby
„Autobusové zastávky a zpevněné plochy v ul. Oulehla a Brněnská, SO 401.1 rozvody
osvětlení Oulehla“. Předmětem smlouvy je služebnost spočívající v povinnosti Jihomoravského kraje strpět zřízení, provoz, údržbu, opravy a odstranění kabelu veřejného osvětlení na pozemcích. Služebnost se zřizuje za jednorázovou úplatu ve výši
2.208,- Kč včetně DPH,
schválila mimořádnou odměnu řediteli ZŠ E. Beneše Lysice,
vzala na vědomí žádost Mysliveckého sdružení Lysice – Štěchov z. s., o poskytnutí
Lysický zpravodaj

-

dotace z rozpočtu městyse Lysic na rok 2019 a zařadila k ostatním žádostem,
vzala na vědomí žádost o koupi stavebního pozemku parc. č. 6995/4 v k. ú. Lysice od
pana R. Graciase a postoupila zastupitelstvu,
vzala na vědomí oznámení úrazu o drát trčící z kanálové vpusti. Konstatovala, že na
drátech byly do kanálových vpustí umístěny nástrahy v rámci deratizace obce. Deratizaci provádí odborná firma, která je za její provedení odpovědná. Rada rozhodla o
postoupení oznámení této firmě k řešení události.

Rada č. 4 – 28. 11. 2018
-

-

-

-

-

rada schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice pro stavbu „Lysice, DP Kocianová, Pod Hvozdcem“
dle předloženého návrhu smlouvy. Předmětem smlouvy je právo zřídit, provozovat,
opravovat a udržovat distribuční soustavu (kabelové vedení NN) na pozemku parc.
č. 849/5 v obci a k.ú. Lysice ve vlastnictví městyse Lysic včetně práva provádět na
distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace, zlepšení
výkonnosti včetně jejího odstranění. Služebnost se zřizuje za jednorázovou úplatu ve
výši 1.000,- Kč bez DPH,
schválila záměr prodeje pozemku parc. č. 6994/2 v k. ú. Lysice paní I. Motyčkové,
dále pozemku parcela č. 6994/3 v k. ú. Lysice manželům Hajnovým a pozemku parcela č. 6995/4 v k. ú. Lysice panu R. Graciasovi, za splnění závazných pravidel pro
prodej stavebních pozemků městyse schválených zastupitelstvem,
jmenovala členy stavební komise (předseda Ing. David Tejkal):
Stanislav Tejkal, Břetislav Šulc Bohuslav Švancara, Radek Jonáš, Vladislav Mynář,
Mgr. Radek Kratochvil, Ing. Zuzana Polická
jmenovala členy SPOZ (předsedkyně Mgr. Olga Tejkalová): Michaela Danácová,
Jarmila Růsková, Eva Burianová, Marcela Polanská, Jaromír Vaněk, Pavel Šmerda,
Zuzana Koláčková, Eva Hošková,
jmenovala členy komise pro rodinu a volný čas (předsedkyně Mgr. Ing. Markéta Horáková): Kateřina Libosvárová, Pavel Šmerda, Lucie Růžičková, Pavla Baláčová,
stanovila další oddávající (starosta je oddávající ze zákona): Mgr. Olga Tejkalová, pan
Jindřich Šrámek, Mgr. Radek Kratochvil, Ing. Ladislav Horňanský.



Výpisy z jednání zastupitelstva

Ustavující zastupitelstvo – 31. 10. 2018
-

-

před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva městyse podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění,
členové zastupitelstva složili slib stanovený § 69 odst. 2 zákona o obcích – „Slibuji
věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu městyse Lysic a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony
České republiky“. Členové zastupitelstva byli jmenovitě vyzváni ke složení slibu pro-
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nesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu,
zastupitelstvo určilo ověřovateli zápisu Ing. Ladislava Horňanského a pana JindřichaŠrámka a zapisovatelkou paní Alenu Kyrczovou,
- schválilo program ustavujícího zasedání dle předloženého návrhu,
- schválilo zvolení jednoho místostarosty,
- určilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že pro výkon funkce starosty
obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn,
- schválilo způsob volby starosty a místostarosty veřejným hlasováním,
- zvolilo starostou Mgr. Pavla Dvořáčka,
- zvolilo místostarostou Mgr. Radka Kratochvila.,
- zvolilo člena rady pana Jindřicha Šrámka,
- zvolilo člena rady pana Ladislava Němce,
- zvolilo člena rady Ing. Ladislava Horňanského,
- zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor. Finanční výbor bude mít tři členy a kontrolní výbor bude mít pět členů,
- zvolilo předsedou finančního výboru pana Jindřicha Šrámka,
- zvolilo předsedou kontrolního výboru Ing. Ladislava Horňanského,
- zvolilo členy finančního výboru pana Martina Koláčka a pana Marka Valu,
- zvolilo členy kontrolního výboru pana Ladislava Němce, Ing. Davida Tejkala, Bc.
Břetislava Šulce a pana Pavla Adámka,
- v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) a v) zákona o obcích a v souladu s
nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, v platném znění, stanovilo odměnu za výkon funkce neuvolněného
člena zastupitelstva obce a členům výborů zastupitelstva a komisí rady, kteří nejsou
členy zastupitelstva obce, dle předloženého návrhu. Odměna bude poskytována od
1. 11. 2018, v případě jmenování předsedy a člena komise rady ode dne bezprostředně následujícího po dni jmenování a v případě nástupu náhradníka na uprázdněný
mandát člena zastupitelstva bude odměna poskytována ode dne složení slibu.
- v souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích stanovilo, že při souběhu výkonu několika
funkcí se souhrnná odměna poskytuje až do výše souhrnu odměn za tři různé funkce
ve výši jednotlivých odměn schválených zastupitelstvem.
-

Zastupitelstvo č. 1 – 28. 11. 2018
-

zastupitelstvo schválilo zprávu starosty o činnosti rady a dění v městysi,
schválilo hospodaření městyse za období 8-10/2018,
schválilo rozpočtové opatření č. 5/2018,
schválilo smlouvu o příspěvku na financování služeb sociální prevence a odborného
sociálního poradenství zařazených do Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2019,
- schválilo zvýšení cen vodného a stočného dle návrhu VAS, a.s. ve variantě 4 ( 9,71%,
tj. + 5,80 Kč/m³ bez DPH, nárůst ceny vodného a stočného),
- vzalo na vědomí zprávu o vyhodnocení provozu koupaliště za sezonu 2018,
- schválilo podle § 84 odst. 2 písm. y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění poz-

12

Lysický zpravodaj

-

-

-

-

-

dějších předpisů a podle § 6 odst. 5 písm. b) a § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, „Zadání územního plánu Lysice“ a uložilo starostovi městyse Lysice Mgr. Pavlu
Dvořáčkovi zabezpečit zpracování návrhu územního plánu Lysice v termínu do 30.
6. 2020,
schválilo celkový plán inventur a jmenování členů inventarizačních komisí,
schválilo obecně závaznou vyhlášku městyse Lysic č. 1/2018 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů,
neschválilo odkup části pozemku parc. č. 3502/4 v k.ú. Lysice,
neschválilo odkup části pozemku parc. č. 3502/2 v k.ú. Lysice,
schválilo prodej pozemku parc. č. 6995/3 – zahrada o výměře 828 m2 v obci Lysice
manželům Meidlovým, za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 1.076.400,- Kč vč.
DPH,
schválilo prodej pozemku parc. č. 6995/2 – zahrada o výměře 838 m2 v obci Lysice
manželům Ryskovým, za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 1.089.400,- Kč vč.
DPH,
schválilo prodej pozemku parc. č. 6994/1 – zahrada o výměře 787 m2 v obci Lysice
manželům Bočkovým, za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 1.023.100,- Kč vč.
DPH,
schválilo prodej pozemku parc. č. 6994/5 – zahrada o výměře 790 m2 v obci Lysice
manželům Juříčkovým, za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 1.027.000,- Kč vč.
DPH.



Výsledky voleb do zastupitelstva
městyse Lysic 2018

Ve dnech 5. a 6. října 2018 proběhly komunální volby, ve kterých jsme si zvolili nové
zastupitelstvo městyse. Politické strany sestavily nejméně kandidátek od listopadu 1989.
Do voleb šli pouze místní lidovci, občanští demokraté a sociální demokraté. Oproti minulým obdobím, kdy bylo na kandidátkách uvedeno 75 kandidátů, jsme měli možnost
vybírat pouze mezi 45 kandidáty. Nových tváří bylo minimálně. Kandidáti ze všech tří
politických stran dostali celkem 11 545 hlasů. Pokud by všichni, kteří volili, využili možnosti dát svůj hlas nejvyššímu možnému počtu kandidátů tj. 15, byl by celkový počet
hlasů 13 500. V průměru tedy vybrali voliči cca 12 kandidátů.
Ve voličském seznamu bylo v Lysicích zapsáno celkem 1519 voličů (v roce 2014 bylo
1534 voličů, v roce 2010 - 1524 voličů). K volbám přišlo 905 voličů, tj. 59,5% (v roce
2014 - 63,5 %, v roce 2010 – 65,7%, v roce 2006 – 65,5%). Pět hlasů bylo neplatných.
Způsob volby si občané zvolili následující: 579 voličů volilo výhradně jednotlivé kandidáty (v roce 2014 to bylo 631 voličů, v roce 2010 - 596 voličů), 234 volilo celou politickou
stranu (v roce 2014 to bylo 219 voličů a v roce 2010 - 277 voličů) a 87 občanů si pak
vybralo možnost kombinace hlasu straně a preferencí jednotlivcům z jiných kandidátek
10-12/2018
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(v roce 2014 – 122, v roce 2010 této možnosti využili 104 voliči).
KDU-ČSL obdržela od voličů celkem 2926 hlasů. Ve volbách v roce 2014 získala
celkem 2 614 hlasů, v roce 2010 celkem 3 241 hlas. Celkem 31 voličů věnovalo svůj hlas
všem kandidátům na kandidátní listině (v roce 2014 jich bylo 48, v roce 2010 - 66). V novém zastupitelstvu strana získala 4 křesla. Z 15 kandidátů bylo 6 členů KDU-ČSL, ostatní
bez politické příslušnosti. Do zastupitelstva městyse byli zvoleni lídr strany Zdeněk Fojt
st., člen KDU-ČSL, s počtem hlasů 347, Ing. Ladislav Horňanský, bez politické příslušnosti, s počtem hlasů 296, Vladislav Mynář, bez polické příslušnosti, s počtem hlasů 267
a Marek Vala, bez politické příslušnosti, s počtem hlasů 227. Náhradníkem za KDU-ČSL
se stala Ing. Marie Vaňková (získala 204 hlasy).
ČSSD zaznamenala tak jako v posledních třech volebních obdobích úspěch a v letošních volbách se jí podařilo získat 9 mandátů (v roce 2014 jich měli 7, v roce 2010 – 6).
Strana dostala celkem 6 636 hlasů (v roce 2014 – 5 269 hlasů, ve volbách 2010 – 5 129).
Hlasy všem jejím patnácti kandidátům dalo 175 voličů (v roce 2014 volilo celou stranu
108 občanů, v roce 2010 - 140 občanů). Pouze lídr strany Mgr. Pavel Dvořáček a kandidát
č.15 Milan Nedoma jsou členové strany, ostatních 13 kandidátů je bez politické příslušnosti. V zastupitelstvu budou další čtyři roky pracovat Mgr. Pavel Dvořáček, který získal
746 hlasů (nejvyšší počet), Mgr. Radek Kratochvil, který získal 637 hlasů (druhý nejvyšší
počet), Jindřich Šrámek - 547 hlasů, Bc. Břetislav Šulc - 512 hlasy, Ladislav Němec - 490
hlasů, Mgr. Olga Tejkalová - 474 hlasy, Mgr. Ing. Markéta Horáková - 399 hlasů, Mgr.
Zuzana Studýnková, Ph.D. - 352 hlasy a Hynek Olejníček – 331 hlas. Náhradníkem za
stranu se stala Mgr. Lea Máslová (445 hlasů).
ODS obdržela celkem 1 983 hlasy (v roce 2014 měla 1 828 hlasů, v roce 2010 – 1 783
hlasy). Strana obdržela 28 hlasů pro celou stranu (v roce 2014 celou stranu volilo 39 občanů, v roce 2010 - 34 voličů). Obhájila tak svoje 2 křesla v zastupitelstvu. Šest kandidátů
byli straníci, ostatní bez politické příslušnosti. Ve vedení obce bude za ODS pracovat Ing.
David Tejkal (obdržel 272 hlasy) a Martin Koláček (obdržel 242 hlasy). Náhradníkem se
stal Pavel Kovář (218 hlasů).

Hlasy jednotlivým kandidátům
Kandidáti jsou uvedeni v pořadí, v jakém byli zapsáni na hlasovacím lístku. Pro větší
přehlednost jsou jména kandidátů, kteří se dostali do nového zastupitelstva, podtržena.
KDU-ČSL
347 hlasů
204
296
181
161
143
185
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Zdeněk FOJT
Ing. Marie VAŇKOVÁ
Ing. Ladislav HOŇANSKÝ
Jaroslav CHLOUPEK
Mgr. Lucie RŮŽIČKOVÁ
Mgr. Lenka VAŇKOVÁ
Ing. Vítězslav CENTNER

227
142
267
139
148
171
136
179

Marek VALA
Ing. Tomáš BÁRTA
Vladislav MYNÁŘ
Karel RŮŽIČKA
Jaroslav MACKŮ
Ing. Petr ZOUHAR
Mgr. Alena STEJSKALOVÁ
Pavel Jindřich MICHELE
Lysický zpravodaj

ČSSD
746
637
547
490
399
474
352
331
512
445
407
357
400
303
236

ODS
85 hlasů
272
157
242
218
84
80
95
84
198
76
105
90
77
120

Mgr. Pavel DVOŘÁČEK
Mgr. Radek KRATOCHVIL
Jindřich ŠRÁMEK
Ladislav NĚMEC
Mgr. Ing. Markéta HORÁKOVÁ
Mgr. Olga TEJKALOVÁ
Mgr. Zuzana STUDÝNKOVÁ, Ph.D.
Hynek OLEJNÍČEK
Bc. Břetislav ŠULC
Mgr. Lea MÁSLOVÁ
Petr DOLNÍČEK
Ing. Milan CRHÁK
Aleš BOHANUS
Michaela DANÁCOVÁ
Milan NEDOMA

Pavel SEHNAL
Ing. David TEJKAL
Martin VRBA, DiS
Martin KOLÁČEK
Pavel KOVÁŘ
Petr HRACHOVINA
Petr POCHYLÝ
Helena VRBOVÁ
Sabina ŠÁLOVSKÁ
Eliška BENEŠOVÁ
Veronika DOSTÁLOVÁ
Petr ŠTUSÁK
Dominik TEJKAL
Miroslav FOJT
Ladislav ŠÁLOVSKÝ

Srovnání výsledků voleb za minulá volební období - získané mandáty
ODS
KDU-ČSL
ČSSD

2002
2
3
5

2006
3
3
6

2010
2
4
6

2014
2
3
7

2018
2
4
9

Mezi zvolenými členy zastupitelstva městyse je 7 nových, kteří dosud v zastupitelstvu nepracovali: Ing. Ladislav HORŇANSKÝ, Marek VALA, Vladislav MYNÁŘ, Hynek
OLEJNÍČEK, Bc. Břetislav ŠULC, Ing. David TEJKAL a Martin KOLÁČEK.
Šest členů z předchozího zastupitelstva již znovu nekandidovalo. Byli to: Jiří Krška,
Zdeněk Fojt ml., Stanislav Tejkal, Pavel Šmerda, Ing. Václav Vinter a Jaroslav Čechman.
Pan Čechman byl členem zastupitelstva nepřetržitě od roku 1994, člen rady od voleb v
roce 2010.
Sedmý člen zastupitelstva pan Pavel Sehnal v září zemřel.
Většina členů zastupitelstva již v předchozích komunálních volbách kandidovala a
obdržela tento počet hlasů:
rok 2002
Zdeněk Fojt st.
310
Ing. Ladislav Horňanský Marek Vala
Vladislav Mynář
Mgr. Pavel Dvořáček
Mgr. Radek Kratochvil
534
Jindřich Šrámek
370
Ladislav Němec
10-12/2018

rok 2006
415
139
582
485
358

rok 2010
471
130
155
396
572
488
385

rok 2014
464
198
714
658
550
433

rok 2018
347
296
227
267
746
637
547
490
15

rok 2002
Mgr. Ing. Markéta Horáková
Mgr. Olga Tejkalová
Mgr. Zuzana Studýnková, Ph.D.
Hynek Olejníček
Bc. Břetislav Šulc
Ing. David Tejkal
Martin Koláček

-

rok 2006
260
209
156

rok 2010
312
289
244
135

rok 2014
347
339
247
248
310
178

rok 2018
399
474
352
331
512
272
242

Na ustavující zasedání Zastupitelstva městyse Lysic dne 31. 10. 2018 se dostavilo 14
zastupitelů, kteří složili slib.
Pro veřejnou volbu starosty, místostarosty a členů rady se vyslovilo 14 zastupitelů.
Abychom měli v Lysicích pouze jednoho místostarostu hlasovalo 13 zastupitelů, 1 se hlasování zdržel. Čtrnáct zastupitelů hlasovalo pro to, aby funkce starosty byla i nadále
vykonávána jako uvolněná.
Starostou byl zvolen Mgr. Pavel Dvořáček (14 pro)
Místostarostou byl zvolen Mgr. Radek Kratochvil (12 pro, 2 se zdrželi hlasování))
Starosta a místostarosta jsou zároveň i členové rady městyse.
Rada byla doplněna
zbývajícími třemi členy. Zvoleni byli:
Jindřich Šrámek (13 pro, 1 se zdržel hlasování)
Ladislav Němec (12 pro, 2 se zdrželi hlasování)
Ing. Ladislav Horňanský (13 pro, 1 se zdržel hlasování)
Eva Hošková, zapisovatelka volební komise



Informace pro návštěvníky hřbitova

Následující článek je určen nejen těm, kteří mají na lysickém hřbitově písemnou
smlouvou s městysem Lysice pronajatá hrobová místa, ale i těm, kteří hřbitov navštěvují. Pro
všechny, kdo se v areálu hřbitova vč. urnového háje pohybují, platí řád veřejného pohřebiště,
který je vyvěšen ve vývěsce u hlavního vstupu na hřbitov. Je to závazný předpis schválený
zastupitelstvem a byl vytvořen na základě zákona o pohřebnictví a zákona o obcích. I když
je v něm velmi srozumitelně uvedeno, co se na hřbitově smí a co nesmí dělat, každý rok
na našem úřadě řešíme řadu případů porušování povinností nájemců hrobových míst a
návštěvníků hřbitova. Řád veřejného pohřebiště je právní předpis závazný jak pro vlastníka,
správce a provozovatele objektu, kterým je městys Lysice, tak především pro subjekty
zajišťující pohřební služby, pro obstaravatele pohřebních a jiných úkonů, nájemce hrobových
a urnových míst, návštěvníky hřbitova a další osoby, které v areálu hřbitova vykonávají se
souhlasem provozovatele nějaké práce.
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Několik nejdůležitějších ustanovení (pokud se vám článek zdá příliš dlouhý,
přečtěte si alespoň modře vyznačené věty):
Povinnost ohlásit uložení zemřelého a uložení urny s ostatky zemřelého
Správě hřbitova (Úřadu městyse Lysic) je nutné nahlásit jméno a příjmení
zemřelého, datum jeho narození a datum úmrtí. V případě, že nájemce má
v pronájmu dvojhrob nebo trojhrob, je třeba ohlásit, do kterého hrobu bude zemřelý
uložen. Bez souhlasu městyse nelze do hrobového místa ukládat nebo vyjímat urny
s ostatky zemřelých.
Povinnost řádně se o pronajaté hrobové místo starat – výsadba na hrobech
Většina nájemců má poslední místo odpočinku svých nejbližších ve vzorném pořádku,
pečlivě se o ně stará a pietní místo různými hřbitovními doplňky zkrášluje. Jsou však i
nájemci, kteří se domnívají, že zaplacením poplatku za pronájem hrobového místa pro
ně veškeré povinnosti končí. Na takových hrobech pak lze spatřit uschlou „dušičkovou
výzdobu“ i na Velikonoce nebo v létě. Plevel semení na okolní hroby a přerostlá neudržovaná
výsadba omezuje přístup k sousedním hrobům a nájemce takto zanedbaného hrobového
místa poškozuje práva okolních nájemců. Každý nájemce hrobového místa má písemnou
smlouvou pronajaté místo, jehož rozměry jsou dané a uvedené ve smlouvě. Je zakázáno na
hroby vysazovat thuje, jalovce, různé jehličnany, krušpánky (buxus) a další keře a stromky, které
se v budoucnu rozrostou, svými kořeny narušují statiku hrobového příslušenství (mnohdy i
u sousedních hrobů) a obtížně se pak odstraňují. Pokud jste někteří z vás takovou zeleň na
svůj hrob vysadili, odstraňte ji dříve, než začnou problémy. Správce hřbitova je oprávněn ze
závažných důvodů takovouto výsadbu ořezat, popř. ji odstranit, a to bez náhrady tomu, kdo
ji vysadil.
Povinnost ohlásit vybudování jakékoliv stavby či opravy hrobového místa
Tato povinnost je porušována ze strany nájemců hrobových míst nejvíce. Pokud
nájemce opravuje nebo vyměňuje hrobové příslušenství - pomník, obrubu hrobu, popř. další
doplňující stavby na hrobovém místě, musí tuto skutečnost správě hřbitova písemně ohlásit
před započetím prací. Bez souhlasu správy hřbitova nelze žádné opravy na hrobě provádět.
Při výměně obruby hrobu musí být zachovány stávající rozměry hrobu a uličky mezi
hroby.
Není možné rozměry svévolně měnit a rozšiřovat pronajaté místo, dělat kolem hrobů
z dlaždic a jiného stavebního materiálu chodníky a cesty!!!! Pokud stavební práce vykonává
odborná firma, musí nájemce hrobu správě hřbitova ohlásit název firmy a její adresu.
V průběhu stavebních prací musí být udržován pořádek, potřebný materiál skladován na
místech určených správou hřbitova. Znehodnocený stavební materiál, náhrobky a jejich části,
jakož i vykopanou zeminu je nájemce nebo subjekt, který stavební práce vykonává, povinen
před ukončením prací téhož dne odvézt na svoje náklady na místo skládky určené správou
hřbitova. V žádném případě nesmí být tento stavební odpad vyvezen na betonovou plochu
za horní zdí hřbitova, kam se ukládá běžný hřbitovní odpad (vyhořelé svíčky, uschlé kytice
a další rostlinný odpad). Stejně tak nelze bez vědomí správy hřbitova odstraňovat z hrobu
10-12/2018
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zbudované hrobové příslušenství a ze hřbitova je odvážet. Zákaz rozšiřovaní pronajatého
hrobového místa nejčastěji porušují nájemci míst na urnovém háji. Standardní rozměry
pronajatého místa na urnovém háji (mimo atypická místa podél východní zdi UH) jsou 60
x 80 cm. Za tuto výměru nájemce platí. Všichni, kdo si okolo hrobových desek zbudovali
různé chodníčky, nebo dokonce vysadili květiny a keříky, porušili Řád veřejného pohřebiště.
Žádáme je, aby své pronajaté místo upravili tak, aby odpovídalo smluvním podmínkám. Na
hřbitově je dostatek volných jednohrobů (s dostatečnými rozměry pro květinovou výsadbu
a výzdobu různými hřbitovními doplňky), které si může zájemce pronajmout, uložit do něj
urny.
Převod vlastnického práva k jakékoli stavbě či k hrobovému příslušenství
Změnu nájemce (nejčastěji z důvodu úmrtí) je nový nabyvatel povinen bez zbytečného
odkladu písemně oznámit správě hřbitova a také na její vyžádání vlastnické právo doložit.
Každý vlastník hrobového příslušenství jistě velmi dobře ví, že pořízení pomníku a obruby
hrobu, či jejich opravy jsou v dnešní době finančně náročné, a proto by si měl uvědomit, že
v případě úmrtí se tento majetek řeší při vyřízení pozůstalosti a je předmětem dědického řízení.
Ti z vás, kdo s ohledem na přibývající věk předáváte svůj majetek (rodinný dům, pozemky
apod.) svým dětem nebo vnoučatům a jste také vlastníky hrobového příslušenství, měli byste
pamatovat i na tento majetek.
Zrušení nájmu hrobového místa
Nájemní smlouva je s každým nájemcem uzavřena na pětileté období a poté prodlužována.
K neprodloužení smlouvy ze strany pronajímatele může dojít především v případech, kdy
nájemce nezaplatí poplatek za pronájem místa a služby s nájmem související ani po zaslání
opakované výzvy, nebo pokud hrobové místo a příslušenství není udržováno v řádném stavu,
i když byl nájemce na tuto skutečnost upozorněn. Stejně tak nemusí pronajímatel prodloužit
nájemci smlouvu, pokud hrubě poruší Řád hřbitova a svým jednáním omezí nebo ohrozí
nájemce okolních hrobů. Ze strany pronajímatele i nájemce však lze nájem zrušit nejdříve
po ukončení tlecí doby ode dne pohřbení zemřelého. V případě uložení zemřelého do hrobu
je tlecí doba 12 let, v případě uložení do hrobky 15 let. Toto neplatí v případě uložení uren.
Nájemce je jako vlastník hrobového příslušenství povinen při ukončení nájmu hrobového místa
odstranit z hrobu hrobové příslušenství, vč. uložených uren se zpopelněnými ostatky.
Zákaz vodění zvířat na hřbitov
Na závěr ještě jedno upozornění. Na hřbitově nemají co dělat psi ani jiná zvířata. I přesto,
že jsou u vstupu na hřbitov na hlavní i boční bráně umístěny cedulky s tímto zákazem, nejsou
některými návštěvníky respektovány.
Porušení Řádu hřbitova bude ze strany vlastníka hřbitova městyse Lysice vyhodnoceno
jako přestupek proti územní samosprávě a bude postoupeno Městskému úřadu Boskovice
k projednání v přestupkovém řízení podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich.
Eva Hošková, pracovnice pověřená správou hřbitova
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Poplatek za svoz domovního
odpadu a poplatek ze psů za rok 2019
Vážení občané,
v oblasti místních poplatků se v příštím roce
téměř nic nemění. Byla vydána a schválena nová
obecně závazná vyhláška, ve které došlo ze zákona
k zúžení okruhu osob osvobozených od poplatku
(čl. 6 OZV), výše poplatků se nezměnila.
Poplatek za svoz domovního odpadu
Tento poplatek zůstává jako v letošním roce ve výši 520,- Kč/osobu/rok a platí ho občané,
kteří mají v Lysicích trvalý pobyt. Poplatek lze uhradit jednorázově do 28. 2. 2019 nebo ve
dvou splátkách, a to první polovinu poplatku do 28. 2. 2019 a druhou polovinu do 30. 9. 2019.
Občané, kteří mají v katastrálním území Lysice ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci (chatu, chalupu), byt nebo rodinný dům, v nichž není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba, jsou povinni poplatek ve výši 520,- Kč uhradit do 30. 9. 2019.
Poplatek ze psů
Poplatek ze psů se také nemění. Poplatníkem je držitel psa, který má v Lysicích trvalý
pobyt nebo sídlo. Sazba poplatku činí ročně 200,- Kč, za druhého a každého dalšího psa
250,- Kč. Pokud je držitel psa poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo sirotčího
důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, činí poplatek ročně 130,- Kč, za druhého a
každého dalšího psa 180,- Kč. Splatnost poplatku je do 30. 4. 2019.
Podrobnější informace jsou uvedeny v platných obecně závazných vyhláškách.
Poplatek můžete uhradit v hotovosti na pokladně Úřadu městyse Lysice, a to v pondělí
a ve středu od 8.00 do 11.30 a od 12.30 do 17.00, nebo bezhotovostním převodem na účet
městyse Lysice č. 3220631/0100 pod správným variabilním symbolem.
Alena Kyrczová, správa místních poplatků


-

Informace pro občany:

Svoz TKO probíhá v Lysicích každou druhou středu. V následujícím období bude:
12. 12., 26. 12., 9. 1., 23. 1., 6. 2., 20. 2., 6. 3., 20. 3.
Vánoční moštování v Drnovicích se koná v sobotu 15. 12. 2018 od 9 do 12 hodin.
Bližší informace na tel.č. 775 248 927.
Úřad městyse Lysic bude ve dnech 21. - 31. 12. 2018 pro veřejnost uzavřen. Poslední
úřední den v roce 2018 bude ve středu 20. 12. 2018.
Knihovna v Lysicích bude ve dnech 20. - 31. 12. 2018 uzavřena.
Státní zámek Lysice pořádá 25. 12. a 31. 12. prohlídky vánočně vyzdobeného zámku
s povídáním o šlechtických Vánocích. Vstupné 140,-/100,- Kč, prodejní výstava
v renesančním salónku - vstup volný.
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Knihovna informuje

V říjnu proběhly v knihovně 2 besedy pro děti z MŠ
a 10 besed pro děti ze ZŠ Lysice. Do MŠ byl v rámci akce
Týden knihoven pozván ilustrátor Adolf Dudek, který si
pro předškoláky připravil pestrý program. Společně s Klubem seniorů se uskutečnila přednáška o bylinkách, na které si všichni účastníci vyrobili bylinkovou mast a mýdla.
Ve výstavní síni bylo možné zhlédnout výstavu obrázků
karikaturisty Jiřího Wintera – Neprakty, spojenou s fotografiemi, na kterých byl zachycen brněnským fotografem Jaromírem Kitnerem. Knihovna se zapojila do soutěže ČT
Déčko - Skautská pošta 1918, věnované vzniku Československa. Děti si vyzkoušely roli
doručovatelů a knihovna byla kontaktním místem pro všechny soutěžící. Za doručení
dopisu děti získaly další soutěžní materiál - „Skautskou kroniku“. Výherci budou zveřejněni nejpozději do 15. 1. 2019 na www.skautskaposta.cz.
V listopadu byla zahájena soutěž pro děti s názvem“ Lovci perel“, která potrvá do
konce školního roku. Více o pravidlech hry se dozvíte na www.knihovna.lysice.cz. Den
pro dětskou knihu se uskutečnil v pátek 30. listopadu v dětském oddělení. Pro nejmenší
děti byly připraveny pohádky, čertovské hádání, soutěže a malé vánoční tvoření. Starší
děti si mohly zkusit vytvořit svůj komiks a zúčastnit se tak soutěže „Vytvoř si svůj fantazy
příběh“. Soutěžilo se o komiksové časopisy nakladatelství CREW.
Od 30. 11. do 9. 12. 2018 probíhá ve výstavní síni knihovny, denně od 14.00 do17.00
hod., výstava „ Knihy nestárnou aneb co četli v dětství naši rodiče a prarodiče“. Přijďte
si zavzpomínat a nahlédnout do knih. A pokud ještě nemáte vánoční dárek, součástí
výstavy je prodej háčkovaných hraček.
Od 20. 12. do 31. 12. 2018 bude knihovna z důvodu čerpání dovolené uzavřena.
Všem čtenářům a návštěvníkům knihovny přeji krásné prožití vánočních svátků,
příjemné chvíle s oblíbenou knihou a hodně zdraví a spokojenosti v novém roce 2019.
Miroslava Libichová



Úspěchy členů kroužku myslivosti
a ochrany přírody v roce 2018
Ve školním roce 2017/2018 se do kroužku přihlásilo celkem 62 dětí, které byly rozděleny do 3 věkových kategorií. Na pravidelných schůzkách s dlouholetým vedoucím panem
Šmétkou se učily o přírodě, zvěři i o zbraních a loveckých psech.
Veškeré znalosti a dovednosti, které děti nasbíraly během 1. pololetí, si mohly již 17.
února 2018 ověřit v místním kole soutěže „Zlatá srnčí trofej“. Této části soutěže se účastnili všichni členové kroužku, do dalšího kola však mohlo postoupit jen 40 nejlepších. Ti
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nejúspěšnější v každé kategorii byli: Kristýna Otrubová v kategorii A1 (1. - 2. třída), Jakub
Kašpar v kategorii A2 (3. - 5. třída) a Kateřina Trojanová v kategorii B (6. - 9. třída).
Souběžně s celorepublikovou soutěží ZST, která je určena pro členy kroužku mladých
myslivců, probíhala i mezinárodní soutěž „Young people in European forests“ (YPEF - Mladí lidé v evropských lesích) pro žáky základních a středních škol. Již tradičně se zapojila i
Lesní správa Černá Hora, která pro školy v regionu uspořádala místní kolo. Lysickou školu
reprezentovala dvě družstva, z nichž tým ve složení Michaela Homolková, Petra Růžková a
Kateřina Trojanová opět s přehledem zvítězil nad dalšími týmy z okolních škol.
Jarní měsíce byly ve znamení soutěžení, neboť obě soutěže pokračovaly okresními resp.
regionálními koly. Družstvo lysické školy odjelo na regionální kolo YPEF do Brna, kde si
studenti LDF Mendelu pro soutěžící připravili nelehký test s otázkami z lesnictví a botaniky a několik stanovišť s praktickými úkoly. Krásné prostředí univerzity i precizně připravená soutěž jistě pomohly k tomu, že náš tým se ukázal ve velice dobrém světle a odvezl si
krásnou 3. příčku.
Přelom dubna a května byl pro členy kroužku nabitý. 21. 4. 2017 se mezi sebou utkali v
teoretické části okresního kola ZST. I když soutěžící vybírali správné odpovědi na testové
otázky ze 4 možností, neměli to jednoduché. Cílem tohoto kola bylo patřičně prověřit jejich znalosti a do národního finále poslat jen ty nejlepší. Proto se museli předvést nejen na
testech, ale i v praktické části. Ta byla nachystána na neděli 20. 5. 2017. Okresní kolo ZST
je již po několik let zárukou prožití příjemného dne. Na nádvoří lysického zámku proběhlo
slavnostní zahájení, kterého se ujal starosta městyse Lysice pan Pavel Dvořáček a krásně
nás uvedl do soutěžního klání. Po projití poznávací stezkou, na které byly umístěny exponáty z oblasti lovectví, střelectví, botaniky, zoologie, ochrany přírody a kynologie, a následném zhodnocení odpovědí se mohlo přistoupit k vyhlášení výsledků. Nejlepší soutěžící,
a tedy ti, kteří jeli reprezentovat myslivecký kroužek Lysice - Drnovice na národní finále,
byli: Martin Sedláček v kat. A1, Johana Urbanová v kat. A2 a Michaela Homolková v kat. B.
Tempo soutěžení se zpomalilo, abychom si mohli všichni odpočinout při výpravách do
lesa a pozorování zvěře. Hlavní událost ale děti teprve čekala. Během letních prázdnin totiž
odjely na myslivecký tábor spojený s národním finále ZST. V prostředí lesů v okolí Zábřehu
se 14 dní připravovaly nejen na soutěž, ale chodily na čekané, hrály spoustu her a podnikaly pěkné výlety. V předposlední den tábora proběhlo slavnostní vyhlášení celé soutěže ZST.
Při něm se ukázaly nejen vědomosti, ale i velký zájem dětí o myslivost.
V kategorii A se umístili na 4. místě Karolína Sedláčková, na 7. místě Jakub Kašpar, na
14. místě Johana Urbanová, na 15. místě Veronika Vrbová, na 23. Filip Jančík, na 36. místě
Tereza Trojanová, na 41. místě Martin Sedláček, na 54. místě Dominik Dostál a na 56.
místě Lucie Jančíková.
V kategorii B byly výsledky přímo ukázkové: 57. místo Andrea Sedláková, 54. místo
Sára Štěpánková, 28. místo Nikola Dostálová, 24. místo Eliška Pavlíčková, 14. místo Martina Štěpánková, 6. místo Kateřina Trojanová, stříbro získala oproti loňskému roku Michaela
Homolková a vítězství celé soutěže si vybojovala Petra Růžková.
Letošní rok byl pro děti z kroužku mladých myslivců velice vydařený. V těchto úspěších
je tak vidět zájem dětí o přírodu, les, myslivost a také úsilí vedoucích kroužku o to, aby děti
myslivost bavila a získaly co nejvíce poznatků o přírodě a příjemných zážitků.
Naděžda Novotná
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21



Čas radosti

„Čas radosti, veselosti světu nastal nyní…“ Jistě jste všichni poznali českou vánoční
koledu. O jaké radosti se v ní zpívá? Z čeho se každý rok o Vánocích radujeme? Vánoční
radost pramení z narození Božího Syna Ježíše Krista. Ježíš přišel na svět proto, aby řekl
lidem, jak je má Bůh rád. Boží láska k nám lidem je důvodem k této velké radosti.
Tuto radost budeme prožívat i při vánočních bohoslužbách, na které Vás všechny
srdečně zvu. Přijďte si zazpívat koledy a zakusit pravou vánoční radost.
Na Štědrý den bude v 15:00 mše svatá pro rodiny s dětmi a ve 22:00 půlnoční
mše svatá. V úterý 25. 12. a ve středu 26. 12. budou bohoslužby v 8:00. Navíc v úterý
od 14:30 do 17:00 bude možné navštívit kostel a prohlédnout si betlém a vánoční
výzdobu.
Přeji Vám všem radostné Vánoce a těším se na setkání s Vámi.
Váš farář
P. Michal Cvingráf



SDH Lysice - činnost
jednotky v roce 2018

Blíží se konec roku a já Vám nastíním, co se událo v roce 2018. K 30. listopadu 2018 měla
naše jednotka dost práce. Už teď s přehledem mohu říci, že v letošním roce se v žebříčku
výjezdů k mimořádným událostem posuneme nejvýše. Doposud jsme vyjeli k 62 událostem.
Oproti minulému roku to je o 13 výjezdů více. Napomohlo tomu i suché období, které letos
panovalo a což se projevilo na výjezdech k požárům, kterých bylo dvakrát víc než v roce
předešlém. Požáry patří
většinou mezi nejdéle
trvající zásahy a při letošních teplotách také
mnohdy nejvíce vyčerpávající. Začne to tím,
že se hasič obleče do
třívrstvého zásahového
oděvu, což si můžete
představit tak, že si v
létě obleče zimní bundu a doplňky. Po dojetí
na místo události hasič
okamžitě začne bojovat
s plameny, které dosahují velmi vysokých
teplot (hořící dřevo
Požár sady ZEAS
700-1100°C). Takový
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zásah může trvat i několik
hodin.
Jednotka doposud vyjížděla ke 3 požárům rodinných
domů, dvou rekreačních chat,
ke dvěma požárům polí, stohů, požáru plastových beden
v sadech v Lysicích, požáru
karavanu a nákladního auta.
Není to jen o ohni, protože 5
událostí představovala výpoPožár Černovice
moc ZZS, jako je transport
pacienta do vrtulníku z nepřístupného terénu a 4x pomoc
za použití AED. Dále jsme
zasahovali 4x u likvidace obtížného hmyzu, dopravní nehodě a u 11 případů likvidace
spadeného nebo vyvráceného
stromu. Celkem bylo u zásahu
stráveno 172 hodin a dalších
167 hodin bylo odpracováno
při údržbě a opravách techniky. To představuje spoustu
času z osobního volna.
V letošním roce proběhla i řada jak povinných, tak
Požár Lhota u Lysic
dobrovolných výcviků. Hned
začátkem roku výcvik na zamrzlé hladině, kde jsme se učili pomoci tonoucímu propadenému pod zamrzlou hladinu. V
dubnu se procvičili obsluhovatelé motorových pil, dále výcvik pro zdokonalení jednotky při
vyhledávání osob v zakouřeném prostoru, záchrana osoby za pomoci žebříků a také třeba
šestihodinový noční výcvik pro jednotky SDH, pořádané HZS v zařízení Tišnov. Následovala
spousta povinných školení, která máme každé první pondělí v měsíci a na kterých strávíme
celkem 40 hodin ročně. Letos k tomu absolvovalo 5 našich členů specializační týdenní kurz
v Tišnově, aby získali osvědčení pro činnost, jako je třeba nositel dýchací techniky, velitel
družstva, strojník a zdravotník. Veškerá čísla, grafy a podrobné informace za celý rok nebo
další doplňující informace o naší jednotce můžete najít na našich webových stránkách www.
sdhlysice.cz.
Rád bych poděkoval celé výjezdové jednotce a hlavně jim popřál, aby se v příštím roce
bez úrazu a újmy na zdraví vždy vrátili v pořádku ze zásahu domů. Závěrem také chci poděkovat Vám občanům, panu starostovi a zastupitelstvu za vstřícnost.
Všem přeji krásné prožití svátků bez starostí a veselý vstup do roku 2019.
Aleš Bohanus, velitel jednotky
10-12/2018
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Žijeme hrou

Naposledy jsem cestou Lysického zpravodaje o lysickém fotbalovém dění informoval naše
občany v červenci roku 2014, kdy
se stal fotbalový oddíl TJ Sokol
Lysice nedílnou součástí spolku
Žijeme hrou a v této kooperaci
velmi úspěšně pokračuje dodnes.
Proto si dovolím o Žijeme hrou
několik vět.
Spolek Žijeme hrou se zaměřuje především na pravidelnou a
dlouhodobou sportovní činnost
dětí a mládeže a to takovým způsobem, aby byl sport přirozeně zapojený do širšího společenského dění, do rodin
všech hráčů, sportovců, dětí, kam sport podle nás patří. Krom Lysic se do projektu
zapojily především kluby z Kunštátu a Drnovic a v neposlední řadě i Olešnice a Svitávky, přičemž jsou tvořeny společné týmy přihlášené do fotbalových soutěží FAČR
od mladších a starších přípravek, přes mladší a starší žáky po mladší a starší dorost,
který v sezoně 2018/2019 hraje Krajský přebor – tedy nejvyšší krajskou fotbalovou
soutěž. Hlavními principy sportovních aktivit spolku Žijeme hrou je:
• Snaha o jiné pojetí her, ve kterých by například trenér „nezatěžoval“ děti svými
zkušenostmi, ale pomáhal jim objevit podstatu her a sportu jejich vlastní cestou,
ve které by kvalitní sportovní výkony byly výsledkem hráčské chuti a nikoli rodičovských ambicí nebo trenérského tlaku.
• Budování pozitivního vztahu mezi trenéry, sportovci a jejich sociálním prostředím. Prostřednictvím přátelské atmosféry, vzájemného respektu a naslouchání
následně vytváříme partnerství, kterého základem je ctění dohodnutých pravidel, smysl pro odpovědnost a samozřejmě fair play.
• Schopnost dětí chápat proces učení se z vlastních chyb, nezatěžkaných obavou
nebo strachem „hlavně něco nepokazit“.
• Nikoho předem neodmítnout - dát možnost sportovat každému bez rozdílu talentu, genderu, původu, vyznání, ale i ekonomického nebo sociálního statusu.
• Eliminace dříve běžných stavů, že děti končily s fotbalem, protože jich bylo v tom
kterém týmu jednotlivých klubů nedostatek.
Spolek aktuálně čítá z Lysic, Drnovic a Kunštátu na 250 dětí a mládeže ve věku
od čtyř do osmnácti roků. V Lysicích dochází na tréninky v kategoriích pohybové
školičky (předpřípravka do 6 roků věku), mladší přípravky (6 – 8 roků věku) a starší
přípravky (8 – 10 roků věku) průměrně 50 dětí z Lysic a okolních vesnic, přičemž
jich evidujeme přes sedmdesát. Všechny kategorie trénují dvakrát týdně po celý ka-
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lendářní rok mimo letní prázdniny, kdy spolek Žijeme hrou organizuje sérii prázdninových sportovních kempů a ne jinak tomu bude v roce 2019.
Mimo tréninky hrají děti soutěžní zápasy a turnaje Žijeme hrou jsou i pro ty nejmenší děti, kde si dá gól úplně každý. Dovolím si konstatovat, že jsme v Žijeme hrou
pyšní na skutečnost, kolik dětí jsme schopni výše popsanými principy zaujmout a
přivést k pravidelnému pohybu s úsměvem, i přes všechny vymoženosti dnešní doby
- mobilní telefony, tablety apod., které je lákají.
Na lysickém hřišti na Oulehle to od března do listopadu fotbalově žije tréninky
a zápasy minimálně šest dní v týdnu. Prostřednictvím dobrovolnických brigád, do
kterých se zapojili trenéři a rodiče fotbalových dětí Žijeme hrou, proběhlo na jaře
letošního roku odstranění starých nátěrů z brankových konstrukcí a stožárů záchytných sítí a opatření nátěry novými.
V měsíci červenci 2018 byla realizována tolik potřebná revitalizace hrací plochy.
Díky uvedenému ve spojení s pravidelnou údržbou fotbalového stánku patří ten lysický na Oulehle mezi ty nejhezčí na okrese.
V případě zájmu vězte, že veškeré informace o Žijeme hrou (termíny veškerého
dění - tréninky, zápasy, turnaje, kontakty na trenéry a další) najdete na adrese: www.
zijemehrou.cz.
Bc. Břetislav Šulc, za spolek Žijeme hrou

10-12/2018
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Putování za Ježíškem
aneb živý betlém 2018

Členové divadelního spolku KLYH Lysice, Římskokatolická farnostt L
Lysice,
i COOP
Lysice a MC Lysické Jablíčko srdečně zvou děti a rodiče na Putování za Ježískem aneb
Živý Betlém, které proběhne v neděli 23. 12. 2018.
Začátek akce bude na nádvoří Státního zámku Lysice, kde si budete moci od 16.00
hod. odpálit Betlémské světlo. Lucerničky si přineste s sebou.
V 16.20 hod. vejde průvod do farního dvora, kde vystoupí žáci ZŠ E. Beneše Lysice,
členové kroužků Zpívání paní učitelky Nesnídalové a Dramatického kroužku 1. stupně
paní učitelky Tejkalové.
Budete si moci prohlédnout „ svatou rodinu“ a přispět na sbírku pro Natálku, která
trpí spastickou formou dětské mozkové obrny.
K občerstvení je možné využít farní sál, kde bude připraven teplý nápoj.
Těšíme se na Vás a budeme rádi, když se nám i letos podaří v rámci této akce přispět
rodičům Natálky a pomoci jim v jejich nelehké životní situaci.
Členové divadelního spolku KLYH Lysice



Retro výstava 1918 – 1968

Komise společenskovědních předmětů při ZŠ Edvarda Beneše Lysice uspořádala
u příležitosti 100. výročí vzniku republiky výstavu předmětů vztahujících se k naší
minulosti. Expozice se skládá z mnoha věcí, které se už v dnešní době nepoužívají, a
tudíž mnohé děti ani neví, jak se nazývají či k čemu vlastně sloužily.
Vystavené exponáty jsme získali zapůjčením od rodičů, prarodičů i příbuzných
našich žáků, zapojili se však i kolegové z pedagogického sboru. Vznikla tak velmi
zajímavá expozice starých knih a tiskovin, fotografií, osobních dokumentů, fotoaparátů, oděvních doplňků i věcí pro osobní potřebu, která je umístěna v osvětlených
vitrínách 2. patra budovy školy. Ve dvou výklencích chodby jsme pak naaranžovali
větší předměty. Návštěvníky by mohly zaujmout např. svatební šaty z roku 1946,
dětský kočárek, hasičská helma nebo šicí a psací stroje.
Lysická veřejnost mohla výstavu zhlédnout v době třídních schůzek 13. a 14. listopadu a 7. prosince v době konání Vánočního jarmarku 1. stupně. Mile nás překvapilo, kolik lidí možnosti navštívit výstavu využilo, a pochvalné ohlasy nám udělaly
velkou radost.
Děkujeme touto cestou ještě jednou všem, kdo nám exponáty laskavě zapůjčili.
Mgr. Simona Kyánková,
za komisi společenských věd
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Krásné Vánoce a do nového
roku pevné zdraví a hodně lásky
od svých nejbližších
přejí všem spoluobčanům
členové zastupitelstva
a zaměstnanci
Úřadu městyse Lysic

Lysický zpravodaj. Za obsahovou správnost materiálů zveřejněných v Lysickém zpravodaji ručí autoři.
Příspěvky přijímá Eva Hošková v kanceláři matriky (mobilní tel: 724189208, e-mail: matrika@ mestys.
lysice.cz). Příspěvky zasílané e-mailem musí být zpracovány ve formátu A4 na výšku, text ve WORDU
a obrázky ve formátu jpg. Obrázky se posílají samostatnou přílohou, nikoli jako součást textu. Za
změny programů kulturních a společenských akcí odpovídají pořadatelé. Za tiskové chyby neručíme.
Anonymy nezveřejňujeme! Číslo 10,11,12/2018 vychází v Lysicích v prosinci 2018. 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
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