

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
přiblížil se konec roku a s ním i nejkrásnější svátky, Vánoce. Dostává se Vám do rukou
poslední letošní vydání Lysického zpravodaje, a protože konec roku je obdobím bilancování, rád bych shrnul, co se v naší obci povedlo, a také Vás seznámil s našimi plány do roku
příštího.
Bezesporu největší investiční akcí roku 2017 byla o prázdninách dokončená rekonstrukce interiérů radnice. U příležitosti státního svátku 28. října jsme pro občany uspořádali den
otevřených dveří, během kterého si radnici přišlo prohlédnout více než 130 návštěvníků,
a myslím, že mohu říci, že jejich reakce byly vesměs kladné a upravené prostory se jim líbily.

Den otevřených dveří na radnici
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Osobně považuji za nejdůležitější projekt, který se podařilo dokončit, nové autobusové zastávky na Oulehle a chodník ke škole, a to proto, že tato stavba výrazně přispěla ke
zvýšení bezpečnosti zejména dětí.
Průběžně během roku byly opraveny chodníky v ulici Halasova, přeložen chodník
v parku na náměstí Osvobození včetně několika nových parkovacích míst. Rekonstrukcí
prošla i požární nádrž na Horním náměstí a stranou nezůstalo ani koupaliště, kde byly
nově vydlážděny chodníky a vyměněna střecha na plážovém baru. V budově knihovny
a v bytových domech č. p. 150 a 271 byla osazena nová plastová okna.
V říjnu byly odbornou arboristickou
firmou z Boskovic za cenu 235.700,- Kč
bez DPH provedeny zdravotní, redukční a stabilizační zásahy na 38 stromech
rostoucích v alejích v lysické oboře. Tyto
stromy byly vzhledem ke svému špatnému zdravotnímu stavu určeny ke kácení,
a proto nebyly ošetřeny v rámci dotace
poskytnuté na revitalizaci zeleně před dvěPro zvýšení bezpečnosti byly ořezány
ma lety. Správní řízení týkající se kácení
stromy v oboře
nebylo doposud krajským úřadem ukončeno, a proto se městys rozhodl z důvodu
zajištění bezpečnosti tyto stromy na vlastní náklady alespoň ořezat a opatřit bezpečnostními
vazbami.
Obec Drnovice prováděla během podzimních měsíců opravu polní cesty vedoucí
z Lysic z Jána do Drnovic. Jelikož se cca 40
m úsek cesty nachází v našem katastrálním
území, položili jsme i my koncem listopadu
nový asfaltový povrch na tuto část tak, aby
byla cesta opravena v celé délce. Obecní
Nově opravená polní cesta z Jána do
pokladnu tato investice přišla na 108.000,Drnovic
Kč bez DPH.
y y započaty
p
y také dvě
V letošním roce byly

Nová akumulační nádrž
pro ATS Štěchovská
o objemu 15 m3
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Nová akumulační nádrž již usazená na místě
Lysický zpravodaj

stavební akce, které budou dokončeny až v příštím roce. První z nich je stavba s názvem „Vodovod Lysice – optimalizace tlakového pásma ATS Štěchovská“, která byla firmou TEKOSTAV, spol. s r.o. Lysice zahájena v říjnu a dokončení je plánováno na duben
2018. Po jejím uvedení do provozu by již neměli mít, ani v parném létě, obyvatelé ulice
Štěchovská problémy se zásobováním
pitnou vodou.
Druhou z akcí je výstavba inženýrských sítí pro nově plánovanou
lokalitu rodinných domů na Horkách. Smlouva o dílo s realizační
firmou MERTASTAV s. r. o., z Předklášteří byla podepsána v červenci
letošního roku a termín dokončení
Na Horkách již konečně začaly práce na
byl stanoven na březen 2018. Stainženýrských sítích
veniště bylo zhotoviteli předáno 27.
září, ale samotné stavební práce byly
po průtazích ze strany realizační firmy zahájeny až 29. listopadu. Vzhledem k tomu,
že součástí původní smlouvy o dílo nebyly vodovodní a kanalizační přípojky pro
budoucí stavební pozemky, byl po zpracování projektové dokumentace rozsah prací
ještě rozšířen o vybudování vodovodních přípojek a přípojek dešťové a splaškové
kanalizace ke všem budoucím domům. Cena zakázky se tak zvýšila o 1.559.000,- Kč
bez DPH a termín dokončení stavby se prodloužil do 20. května 2018.
V příštím roce naše snaha o zvelebování obce určitě nepoleví. Čeká na nás spousta úkolů. Není to jen dokončení započatých projektů, o nichž jsem se zmínil v předchozím odstavci, ale i mnoho nového. Na Horkách bude položen nový plynovod,
energetická společnost E.ON připojí lokalitu k elektrické síti a na závěr bude zřejmě
nutné vybudovat alespoň provizorní komunikaci, aby byla budoucí staveniště rodinných domů přístupná ze zpevněných cest. Bohužel se příprava nových stavebních
pozemků protahuje více, než jsem očekával, a proto si netroufám odhadnout, kdy
bude možné začít s jejich prodejem. Pevně věřím, že k tomu dojde v průběhu příštího roku.
Již více než rok intenzivně pracujeme na administrativní přípravě stavby nové
čistírny odpadních vod. Projektová dokumentace je již hotová, územní rozhodnutí
na umístění stavby je pravomocné a Městský úřad Boskovice, odbor životního prostředí nyní rozhoduje o vydání stavebního povolení. V lednu podáme žádost o poskytnutí dotace na stavbu ČOV ze Státního fondu životního prostředí a budeme
netrpělivě čekat na výsledek. Pokud půjde vše dobře, stavba by mohla být zahájena
v srpnu 2018. Rozpočtované náklady jsou kolem 50 milionů korun, dotace by měla
být ve výši 65% a zbytek bude muset městys uhradit z vlastních zdrojů.
Již v minulém čísle zpravodaje jsem Vás informoval o plánované stavbě nové
hasičské zbrojnice, která by měla rovněž proběhnout v příštím roce. Po vydání stavebního povolení a vypracování prováděcího projektu je nutné ještě vše schválit
Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru a teprve potom můžeme
vypsat výběrové řízení na zhotovitele.
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Příští rok nás čekají i menší akce, např. nové autobusové zastávky na ulici Brněnská, po kterých obyvatelé přilehlých lokalit, zejména Horek, tolik volají. Stejně jako
tomu bylo u zastávek na Oulehle, máme v plánu podat žádost o dotaci ze Státního
fondu dopravní infrastruktury. Předpokládané náklady stavby jsou kolem 3 milionů
korun. Dále bychom rádi vybudovali parkoviště pro osobní auta vedle tělocvičny
základní školy (za cca 800.000,- Kč) a v plánu jsou i opravy chodníků v ulicích Brněnská, Žerůtská a na náměstí Osvobození od drogerie k Lidovému domu. Nesmím
zapomenout ani na novou fasádu radnice.
O tom, že se v našem městečku „jen“ nestaví, ale že žije i bohatým kulturním a společenským životem, svědčí množství akcí, které na podzim proběhly. K uctění vzniku
republiky byl položen věnec k pomníku padlých spojený již poněkolikáté s lampionovým průvodem. Letos nám bohužel příliš nepřálo počasí, a tak byla účast menší.
Doufám, že v příštím roce, kdy oslavíme kulaté 100. výročí vzniku Československa,

Lampionový průvod u příležitosti
oslav vzniku Československa
bude počasí oslavám více nakloněno.
Na začátku listopadu,
v rámci tradičního setkání
seniorů, vystoupil v Lidovém
domě dvojník Waldemara
Matušky, pan Vladimír Walda
Nerušil, který svým zpěvem
potěšil přesně 100 seniorů.

Letošní setkání seniorů mělo
výbornou atmosféru
4

Položení věnce u pomníku padlých
z obou světových válek

Na akci vystoupil Vladimír Walda Nerušil

Přišlo rovných sto občanů
Lysický zpravodaj

První adventní neděli jsme na náměstí společně rozsvítili
krásný vánoční strom
a užili si předvánoční
atmosféry na jarmarku a 5. prosince dováděly děti s čerty a anděly při mikulášské
nadílce v parku. Jak je
vidět, naše městečko
žije. Pro připomenutí přinášíme i několik
fotografií.
Vážení spoluobčaVánoční jarmark navštívilo mnoho obyvatel Lysic i okolí
né, přeji Vám klidné
a příjemné prožití adventního období, krásné, šťastné, veselé
a požehnané Vánoce v rodinném kruhu a v novém roce pak zejména zdraví
a osobní pohodu.
Mgr. Pavel Dvořáček, starosta

Mikulášká nadílka v parku

Rozsvícení vánočního stromu

Mikulášká nadílka v parku

Vystoupení dětí ze ZŠ Lysice při
rozsvícení vánočního stromu
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Cena vody v Lysicích



Výpisy z jednání rady městyse

Stejně jako v minulých letech rozhodlo Zastupitelstvo městyse Lysic o navýšení
ceny vodného a stočného pro rok 2018, tentokrát o 5 %, tj. o 2,85 Kč/m³ bez DPH.
Cena vodného a stočného tak nově bude 59,75 Kč bez DPH. To představuje při průměrné spotřebě 30m³/rok na obyvatele zdražení o cca 85,- Kč/rok. Pro čtyřčlennou
domácnost je to pak 342 Kč/rok. To je únosné zdražení, které nijak citelně nezasáhne
rodinné rozpočty. Voda bude i s DPH stát 72,30 Kč/m3. Jak už jsem psal v loňském
roce, uvědomuji si, že jde o nepopulární krok, který se dotkne výdajů domácností,
a nejsem za něj rád. Je však nutné mít na zřeteli skutečnost, že 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. Výsledná cena vodného
a stočného by teoreticky měla být nastavena tak, aby si obec za dobu předpokládané
životnosti sítí a čistírny odpadních vod z těchto příjmů vydělala na budoucí obnovu tohoto infrastrukturního majetku. Cena vody v Lysicích však zatím na této výši
není. Pokud je cena vody nižší, znamená to, že se bude obec muset v budoucnu kvůli
obnově zadlužit nebo dotovat celou věc ze svých rozpočtů na úkor jiného využití
(silnic, chodníků apod.).
Díky zdražení vody dosáhne plánovaný příjem z vodného a stočného v příštím
roce 874.000,- Kč. Tento plánovaný příjem se každoročně operativně mění podle
toho, zda dochází v průběhu roku k mimořádným událostem a opravám, či nikoli.
Může být tedy výrazně vyšší, ale také nulový až záporný, jak tomu bylo v roce 2015,
kdy došlo k několika haváriím na infrastruktuře a příjem z vodného nepostačoval ke
krytí nákladů na opravy.
Věřím, vážení spoluobčané, že se mi podařilo objasnit Vám důvody, které zastupitele vedly k rozhodnutí o zvýšení cen vody, a že toto nepopulární opatření chápete,
stejně jako já, jako krok ke zlepšení života v obci, nikoli jako pouhé zdražení.
Mgr. Pavel Dvořáček,
starosta

Rada č. 131 – 27. 9. 2017
-

rada schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
s firmou E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice pro stavbu „Lysice, DP Kocianová“ dle předloženého návrhu smlouvy. Předmětem smlouvy je právo zřídit,
provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu (kabel NN) na pozemku
parc. č. 849/5 v obci a k.ú. Lysice ve vlastnictví městyse Lysic včetně práva zřídit,
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mít a udržovat na pozemku potřebné obslužné zařízení, provádět na distribuční
soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace, zlepšení výkonnosti včetně jejího odstranění. Služebnost se zřídila za jednorázovou úplatu ve
výši 1.000,- Kč bez DPH,
projednala dopis stavebníků na ulici Doubek, kteří žádají o opatření k zamezení
poškozování místní komunikace na ulici Doubek. Starosta situaci projednal se
stavebníky a firmami, které se v dané lokalitě pohybují,
neodsouhlasila výměnu luxferů uvnitř jednoho bytu v obecním bytovém domě
č.p. 150,
vzala na vědomí informaci o ředitelském volnu v ZŠ Lysice dne 29. 9. 2017.

Rada č. 132 – 4. 10. 2017
-

-

rada projednala program jednání zastupitelstva,
schválila odpis pohledávky za povinným: Roman Baroň, faktura č. 2017/0022
v částce 242,- Kč z důvodu nedobytnosti, zániku dlužníka,
vzala na vědomí žádost manželů Meidlových o stavební pozemek na Horkách,
schválila smlouvy o přidělení dotace SDH Lysice čj. 2768/2017/KO, 2775/2017/
KO a 2776/2017/KO dle předloženého materiálu a pověřila starostu podpisem
smluv,
vzala na vědomí žádost paní Procházkové, Lysice o výměnu obecního bytu za
větší a žádost předala bytové komisi,
vzala na vědomí žádost pana Kratěny, Lysice o zařazení pozemku parc. č. 3147/3
do nového územního plánu městyse jako stavebního pozemku.

Rada č. 133 – 11. 10. 2017
-

rada projednala přípravu lampionového průvodu,
schválila termíny svateb mimo obřadní síň městyse dle přiloženého materiálu,
vzala na vědomí žádost o byt městyse od paní Nedomové, Lysice,
schválila podpis dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na opravu chodníku na ulici Halasova, Lysice s firmou Karel Porč, s.r.o.,
vzala na vědomí žádost od manželů Dvořákových, Lysice o zařazení parcely
3147/2 jako stavební pozemek do územního nového územního plánu.

Rada č. 134 – 18. 10. 2017
-

rada neschválila žádost paní Korbičkové o pronájem části obecního pozemku
k parkování vozidel u jejího domu na ul. Štěchovská,
odsouhlasila vybudováním přípojek tlakové kanalizace na pozemcích parc. č.
2872/2 + 2873/3 + 2874/2 + 2875/4 + 2876/2 + 2878/4 + 7158 + 7162 ve vlastnictví městyse pro stavebníky rodinných domů na pozemcích parc. č. 2872/1 manželé Crhákovi, pac. č. 2874/1 – pan Vinter, parc. č. 2875/2 - pan Svída, parc.
č. 2875/5 – paní Konopáčová, parc. č. 2878/2 - paní Petříková, parc. č. 6997 manželé Kociánovi, parc. č. 2826/3 - manželé Fojtovi, parc. č. 2814/47 - manželé
Kučerovi a dále vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 7158.
Současně také souhlasila s napojením výše uvedených pozemků ve vlastnictví
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zmíněných stavebníků rodinných domů na hlavní řad tlakové kanalizace a na
hlavní vodovodní řad,
schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce, a.s.,
České Budějovice pro stavbu „Lysice, ul. Štěchovská, s. ú. NN Fadrný“ dle předloženého
návrhu smlouvy. Předmětem smlouvy je právo zřídit, provozovat, opravovat a udržovat
distribuční soustavu na pozemku parc. č. 344/12 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 zřídila za
jednorázovou úplatu ve výši 2.000,- Kč bez DPH,
vzala na vědomí žádosti o dotaci na rok 2018 od ZO Český svaz chovatelů Lysice a TJ
Sokol Lysice a zařadila do rozpočtu.

Rada č. 135 – 25. 10. 2017
-

-

-

rada projednala požadavky od nájemníků bytového domu na ulici Štěchovská týkající se
možnosti zbudování parkoviště u domu a dalších problémů v domě a okolí,
schválila uzavření smlouvy o zemědělském pachtu pozemků se společností ZEAS Lysice,
dle předloženého návrhu smlouvy. Předmětem smlouvy je pacht pozemků ve vlastnictví
městyse Lysic o celkové výměře 50,9486 ha v obci a k.ú. Lysice za účelem jejich zemědělského obhospodařování. Pachtovné bylo sjednáno ve výši 2.900,- Kč/ha, tj. celkem
147.750,94 Kč. Rada pověřila starostu podpisem smlouvy a současně odsouhlasila ukončení smlouvy o nájmu pozemků č. parc. 369/99 včetně dodatků č. 1-5 s výše uvedenou
společností,
schválila uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. NS 1123/11 o nájmu pozemků se společností ZEAS Lysice dle předloženého návrhu. Předmětem dodatku je zvýšení nájemného
za pronájem pozemků ve vlastnictví městyse Lysic v obci a k.ú. Lysice na 2.900,- Kč/ha,
zamítla žádost o byt od pana Koláčka, Ústí nad Orlicí vzhledem k minulému poškozování
majetku městyse v průběhu předešlého nájmu obecního bytu,
vzala na vědomí žádosti o poskytnutí dotace od MS Lysice – Štěchov a od Klubu seniorů
Lysice na činnost v roce 2018 a zařadila k ostatním žádostem.

Rada č. 136 – 8. 11. 2017
-

rada projednala přípravu rozpočtu na rok 2018,
vzala na vědomí žádost o byt od paní Stejskalové, Drnovice,
přidělila byt č. 7 v obecním bytovém domě čp. 663 v ulici Halasova paní Nedomové, Lysice,
přidělila byt č. 6 v bytovém domě městyse čp. 663 v ulici Halasova paní Bohatcové, Kunštát,
vzala na vědomí žádost o přidělení bytu od paní Špidlové, Lysice,
vzala na vědomí žádost o byt od paní Páralové, Drnovice,
schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku a stavby mezi Městysem Lysice
a Žijeme hrou z.s. dle předloženého materiálu.

Rada č. 137 – 15. 11. 2017
8

rada schválila vyřazení majetku městyse dle předloženého návrhu,
Lysický zpravodaj

-

schválila výměnu sporáku v jednom z bytů v bytovém obecním domě čp. 664 v ulici Halasova,
neschválila převod nájmu z bytu č. 3 v obecním bytovém domě čp. 381 v ulici
Zákostelí ze současné nájemkyně paní Šteffkové na pana Pochylého,
vzala na vědomí žádost Ing. Kešnerové o stavební pozemek na Horkách,
vzala na vědomí žádosti o příspěvek z rozpočtu městyse 2018 od oddílu malé
kopané Lysice a rybářů Lysice a zařadila do rozpočtu.

Rada č. 138 – 22. 11. 2017
-

rada projednala přípravu rozpočtu na rok 2018,
vzala na vědomí informaci ZŠ E. Beneše Lysice o ředitelském volnu dne 5. prosince z důvodu přerušení dodávky elektrické energie,
schválila podpis smlouvy o dílo na vypracování žádosti o dotaci na akci: „Autobusové zastávky a zpevněné plochy Lysice – ulice Brněnská“,
vzala na vědomí žádost o koupi stavebního pozemku na Horkách od paní Šerlovské,
vzala na vědomí výpověď nájemní smlouvy na byt městyse od paní Šteffkové,
schválila smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Lysic číslo: 3303/2017/Ko
s Hospodářskou a vzdělávací besídkou Lysice a 3304/2017/Ko se ZO Českého
zahrádkářského svazu Lysice dle předloženého materiálu.

Rada č. 139 – 29. 11. 2017
-

-

-

rada projednala přípravu rozpočtu na rok 2018,
schválila žádost pana Vlacha, Lysice o snížení obrubníků u své nemovitosti na
vlastní náklady. Stavební komise posoudila a doporučila radě schválení,
schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce,
a.s., České Budějovice pro stavbu „Lysice, kabel NN Dolníček“ dle předloženého návrhu smlouvy. Předmětem smlouvy je právo zřídit, provozovat, opravovat
a udržovat distribuční soustavu na pozemcích parc. č. 7008 a 7009 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 zřídila za jednorázovou úplatu ve výši 3.000,- Kč
bez DPH,
schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice pro stavbu „Lysice, Doubek, kab. NN Kunc“ dle
předloženého návrhu smlouvy. Předmětem smlouvy je právo zřídit, provozovat,
opravovat a udržovat distribuční soustavu na pozemcích parc. č. 2862/2, 2865/3,
2866/3, 2866/4 a 3555 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 2.000,- Kč bez DPH,
schválila návrh odměny řediteli ZŠ E. Beneše Lysice a ředitelce MŠ Lysice za celoroční dobrou práci dle předloženého návrhu,
schválila zadání průzkumu trhu na zpracovatele nového územního plánu městyse
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-

Lysice a uložila starostovi obeslat doporučené firmy,
schválila podpis veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu obce na
poskytování sociálních služeb Diecézní charitou Brno, oblastí charita Blansko,
vzala na vědomí žádost o stavební pozemek na Horkách od pana Leskoura, Lipůvka,
vzala na vědomí žádost o stavební pozemek na Horkách od manželů Hodaňových, Lipůvka.

Rada č. 140 – 6.12.2017
-

rada přidělila byt v bytovém domě městyse čp. 663 paní Nedomové, Lysice,
projednala přípravu zastupitelstva městyse,
vzala na vědomí žádost o byt městyse od pana Šafáře.



Výpis z jednání zastupitelstva

Zastupitelstvo č. 24 – 13. 11. 2017
-

-

-

10

zastupitelstvo schválilo zprávu starosty o činnosti rady a dění v městysi dle předloženého materiálu,
schválilo zprávu kontrolního výboru dle předloženého materiálu,
schválilo hospodaření městyse 6 - 10/2017 dle předloženého materiálu,
schválilo rozpočtové opatření č. 5/2017 dle předloženého materiálu,
schválilo smlouvu o příspěvku na financování služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství zařazených do Minimální sítě sociálních služeb
okresu Blansko pro rok 2018 dle předloženého materiálu,
schválilo zvýšení cen vodného a stočného dle návrhu VAS, a.s. ve variantě 2 (5 %,
tj. 2,85 Kč/m³ nárůst ceny vodného a stočného) dle předloženého návrhu,
vzalo na vědomí zprávu o vyhodnocení provozu koupaliště za sezonu 2017 dle
předloženého materiálu,
vzalo na vědomí vyhodnocení nájemních smluv na majetek městyse dle předloženého materiálu,
schválilo celkový plán inventur a jmenování členů inventarizačních komisí dle
předloženého materiálu,
schválilo dodatek č. 1 smlouvy o dílo „Lysice – ulice Horky, Doubek – IS pro
výstavbu RD a pověřilo starostu podpisem tohoto dodatku,
vzalo na vědomí nabídku pana Pospíšila na přenechání jeho nemovitosti městysi
Lysice za přidělení malometrážního nájemního bytu a neodsouhlasilo převod nemovitosti na městys Lysice z důvodu velmi špatného stavebně technického stavu
budovy,
odsouhlasilo prohlášení zástupců obcí a dobrovolných svazků obcí k zákonu
o střetu zájmů iniciovaným dobrovolným svazkem obcí a k tomuto prohlášení se
připojilo.
Lysický zpravodaj



Výsledky voleb do poslanecké
sněmovny parlamentu v Lysicích
20. - 21. 10. 2017

Do seznamu voličů bylo zapsáno celkem 1497 voličů.
K volbám se dostavilo 1022 voličů, t.j. 68%.
4 hlasy byly neplatné.

1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
7. místo
8. místo
9. místo
10. místo

ANO 2011
ODS
KDU-ČSL
ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA
ČSSD
SPD (Tomio Okamura
KSČM
TOP 09
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
STRANA SVOBODNÝCH OBČANŮ

Dále
STRANA ZELENÝCH
REALISTÉ
ROZUMNÍ
SDRUŽENÍ PRO REPUBLIKU (M.Sládek)
ODA
ŘÁD NÁRODA – VLASTENECKÁ UNIE
DOBRÁ VOLBA 2016
SPORTOVCI
DĚLNICKÁ STRANA SOC.SPRAVEDLNOSTI
STRANA PRÁV OBČANŮ (Zemanovci)
RADOSTNÉ ČESKO
CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOST
NÁROD SOBĚ

317 hlasů (31,13%)
120 hlasů ( 11,78%)
104 hlasy ( 10,21%)
101 hlas ( 9,92%)
100 hlasů ( 9,82%)
85 hlasů ( 8,34%)
53 hlasů ( 5,2%)
41 hlas ( 4,02%)
9 hlasů ( 2,84%)
21 hlas ( 2,06%)

16 hlasů (1,57%)
8 hlasů (0,78%)
4 hlasy (0,39%)
4 hlasy (0,39%)
3 hlasy (0,29%)
2 hlasy (0,19%)
2 hlasy (0,19%)
2 hlasy (0,19%)
2 hlasy (0,19%)
1 hlas (0,09%)
1 hlas (0,09%)
1 hlas (0,09%)
1 hlas (0,09%)

Nejvíce preferenčních hlasů obdrželi:
Ing. Stanislav JURÁNEK (KDU-ČSL)
Mgr. Dagmar HAMALOVÁ (KDU-ČSL)
PaedDr. Zdeněk PEŠA (KDU-ČSL)
Petr FIALA prof. PhDr. PhD., LL.M. (ODS)
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26 hlasů
22
22
18
11

Mgr. Ing. Taťána MALÁ (ANO)
Bc. Hana NEDOMOVÁ (ČSSD)
Ing. Lukáš HOLÍK (ANO)



17
17
15
Eva Hošková, zapisovatelka OVK

Poplatek za svoz domovního
odpadu a poplatek ze psů za rok 2018

Vážení občané,
v oblasti místních poplatků se v příštím roce nic nemění. Nedošlo k vydání žádné nové
obecně závazné vyhlášky ani k navýšení poplatků.
Poplatek za svoz domovního odpadu
Tento poplatek zůstává jako v letošním roce ve výši 520,- Kč/osoba/rok a platí ho občané,
kteří mají v Lysicích trvalý pobyt.
Poplatek lze uhradit jednorázově do 28. 2. 2018 nebo ve dvou
splátkách, a to první polovinu poplatku do 28. 2. 2018 a druhou polovinu do 30. 9. 2018.
Občané, kteří mají v katastrálním území Lysice ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci (chatu, chalupu), byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu
žádná fyzická osoba, jsou povinni poplatek ve výši 520,- Kč uhradit do 30. 9. 2018.
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. 2018.
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 hodin, nebo bezhotovostním převodem na
účet městyse Lysice č. 3220631/0100 pod správným variabilním symbolem.
Alena Kyrczová, správa místních poplatků



Informace z úřadu městyse

Svoz TKO probíhá v Lysicích každou druhou středu. V následujícím období bude:
13. 12., 27. 12., 10. 1., 24. 1., 7. 2., 21. 2., 7. 3., 21. 3.

Všechny zprávy hlášené v místním rozhlase najdete na webových stránkách městyse
www.lysice.cz , na titulní straně vlevo v rubrice „hlášení rozhlasu“.
Úřad městyse Lysic bude ve dnech 27. - 29. prosince 2017 uzavřen.
12
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Lysičtí hasiči získali dotace na
nové vybavení a techniku

Městys Lysice začátkem letošního roku požádal Jihomoravský
kraj o dotaci na podporu jednotky sboru dobrovolných hasičů.
Cílem dotačního programu je zabezpečení
materiálně technického vybavení a podpory
jednotky. Jihomoravský kraj nás podpořil
a dotaci jsme obdrželi koncem srpna ve výši
105.000,- Kč se spoluúčastí městyse Lysice
45.000,- Kč. Částka se může zdát vysoká, ale
nároky na technickou vybavenost a odborné
schopnosti jednotek požární ochrany jsou
čím dál vyšší.
Nové vybavení Jednotky SDH Lysice
První, co naše jednotka z dotace pořídila, byla páteřní deska a drobný zdravotnický
materiál. Páteřní deska obměnila již zastaralá látková nosítka, ve kterých jsme nemohli
zajistit pohodlí při transportu nebo vyproštění zraněné osoby. S páteřní deskou jsme
provedli několik výcviků, jedním z nich byl
transport osoby z nedostupného terénu na
delší vzdálenost. Jednalo se o ošetření a snesení osoby ze zříceniny hradu Rychvald. Jako
další byla pořízena vysokotlaká proudnice,
požární hadice, trhací hák, svítilny a zásahové tablety s aplikací GINA. Tato aplikace
slouží při výjezdu pro rychlejší komunikaci
s krajským operačním střediskem a navigací
na místo zásahu.
Zbytek dotace byl použit na nákup
osobních ochranných prostředků hasičů,
které jsou zcela nezbytnou podmínkou akceschopnosti jednotky požární ochrany.
Nasazení hasičů při provádění záchranných
a likvidačních prací na místě zásahu bez
ochranných prostředků je zcela vyloučené.
Členové tak dostali nové zásahové i pracovní rukavice, byla obměněna obuv u 5 členů a pořízen jeden zásahový oblek. Jednalo se především o výměnu poškozených a obnošených věcí.
Jihomoravský kraj tímto dotačním příspěvkem výrazně pomohl jednotce sboru dobrovolných hasičů městyse Lysice při různých zásahových činnostech od dopravních nehod,
přes požáry až po různé technické zásahy.
10 -12/2017
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Předčasným vánočním dárkem pro lysické
hasiče je také nový dopravní automobil s nákladním přívěsem pořízený z dotace Ministerstva vnitra - generálního ředitelství hasičského záchranného sboru, spolufinancovaný Jihomoravským
krajem a městysem Lysice.
Nový dopravní automobil
Naším úkolem bylo pořídit dopravní autolysických hasičů
mobil místo dosavadní Avie, která již po skoro
30 letech dosluhuje. Důležité bylo upravit technickou specifikaci automobilu pro naše potřeby
oproti technickým podmínkám stanoveným GŘ
HZS ČR. Generální ředitelství námi vypracované podmínky schválilo a my mohli začít hledat
dodavatele. Tím se na základě výběrového řízení
stala firma PROGRES SERVIS ŠIBŘINA, která
podle technické specifikace auto vyrobila během
5 měsíců. Auto, které bude sloužit naší jednotce
je Fiat Ducato 2,3 MTJ 150K s možností přepravy
9 osob včetně řidiče. Prostor mezi posádkou a zavazadlovým prostorem je oddělen prachotěsnou přepážkou pro lepší komfort a bezpečnost
při jízdě k zásahu. Vybavení je standartní pro dopravní automobil, najdeme v něm lékárničku
velikosti III, přenosné hasicí přístroje, ruční svítilny a radiostanice, vyprošťovací nástroj a led
světlomety na osvětlení okolí auta. Naší jednotce bude tento vůz sloužit převážně k přepravě
osob k zásahům, výcvikům, školením a ochraně obyvatelstva. Uplatnění najde také pro přepravu členů SDH na pořádané akce a dopravu dětí na závody.
Jak již bylo výše zmíněno, koupě dopravního automobilu byla financována částečně GŘ
HZS ČR z investiční dotace v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“a přispěl také
Jihomoravský kraj a městys Lysice. Příspěvek na nákup vozidla s GŘ HZS ČR byl poskytnut
v plné výši a to 450.000,- Kč, Jihomoravský kraj podpořil nákup vozidla částkou 300.000,Kč. Městys tak do svého majetku získal vozidlo v hodnotě 1.224.126,- Kč při vlastní investici
474.126,- Kč, což představuje 38% vlastního podílu.
Pro nás je nový dopravní automobil vítanou posilou a bude určitě dobře sloužit.
Aleš Bohanus, velitel jednotky



Úspěchy členů kroužku myslivosti a ochrany přírody v roce 2017

Rok 2017 je již téměř za námi, ale ještě mi dovolte malé připomenutí toho, jak byl
celý rok úspěšný v kroužku mladých myslivců.
Ve školním roce 2016/2017 se do kroužku přihlásilo celkem 52 dětí, které byly rozděleny do tří věkových kategorií. Na pravidelných schůzkách s dlouholetým vedoucím
panem Arnoštem Šmétkou se učily o přírodě, zvěři i o zbraních a loveckých psech.
14
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Veškeré znalosti a dovednosti, které děti nasbíraly během 1. pololetí, si mohly již
11. února 2017 ověřit v místním kole soutěže „Zlatá srnčí trofej“. Této části soutěže
se účastnili všichni členové kroužku, do dalšího kola však mohlo postoupit jen 41
nejlepších. Ti nejúspěšnější v každé kategorii byli: Jakub Kašpar z Kunštátu v kategorii A1 (1.-2. třída), Jan Křivánek z Černé Hory v kategorii A2 (3.-5. třída) a Michaela
Homolková z Bořitova 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
Anna Nekoušová, Michaela Homolková a Markéta Kotolánová 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 2. příčku se
ztrátou pouze 1 bodu na vítěze.
Přelom dubna a května byl pro členy kroužku nabitý. 13. 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 7. 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.
Pravou mysliveckou atmosféru doplňovaly lovecké fanfáry v podání trubače Martina
Řezby z LDF Mendelu. 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: Jakub Kašpar v kat. A1, Filip Jančík v kat. A2 a Petra Růžková
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
hlavních prázdnin totiž odjely na myslivecký tábor spojený s národním finále ZST.
V prostředí šumavské přírody 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 13. místě Ondřej Sedláček, na 9. místě Karolína Sedláčková a na 6. místě Filip Jančík. Nutno podotknout, že Filip i Karolína se NF účastnili poprvé.
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V kategorii B byly výsledky přímo ukázkové: 50. místo Sára Štěpánková, 28. místo Marie Nedomová, 11. místo Kateřina Trojanová, 10. místo Martina Štěpánková,
bronzový pohár si odvezla Anna Nekoušová, stříbro získala Petra Růžková a vítězství celé soutěže si vybojovala Michaela Homolková.
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



Mateřské centrum Jablíčko

Děkujeme za Vaši přízeň v roce 2017. Strávili jste s námi spoustu času na našich akcích a jsme za to velice rádi. Věříme, že i v roce
2018 bude opět spousta příležitostí zažít hezké chvíle na akcích
Jablíčka.

Novinky:
Projekt „Když není škola…“
Lysickému Jablíčku se podařilo získat dotaci na příměstské tábory. Od 1.1.2018 tak
rozjíždíme tříletý projekt s názvem „Když není škola...“ Tento projekt přinese možnost
dětem zaměstnaných rodičů (popř. OSVČ, na UP apod.) absolvovat tábor za cenu stravy
a případného jízdného.
Na letní prázdniny plánujeme devět týdenních příměstských táborů, jeden tábor na
jarní prázdniny a jeden na podzimní prázdniny. Podrobné informace včas uveřejníme na
webových stánkách Jablíčka.

Klub mládeže aneb Kroužek deskových a jiných her pro mládež
Od října 2017 běží v MC kroužek deskových, karetních a strategických her vhodný pro
žáky 4. - 9. tříd. Zábavnou formou spojujeme stolní hry např. s YouTube apod. Pořádáme
výlety na herní akce a připravujeme webové stránky a letní příměstský tábor. Přijďte se
zapojit každý čtvrtek od 15 hod. nebo na Vánoční pařbu s rodiči 14. 12. v Jablíčku! Vede
Ivan Jonáš.

Pravidelný program:
Út 8 - 12:00 Pohádková školička
Út 16 – 17:30 Klub Nely
Út 17 - 18:00 Cvičení s Míšou v tělocvičně ZŠ
St 8 – 12:00 Pohádková školička
St 16 – 17:30 Kreativní dílnička - 1x za 14 dní
Čt 15 – 16:30 Klub mládeže
Pá 8:30 – 10:30 Hernička pro děti do 3 let
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Připravujeme:
BRUSLENÍ S Jablíčkem v Blansku na zimním stadionu
V termínech sobota 23. 12. 2017 a sobota 6. 1. 2018, 10:15 - 11:15 hod, zimní stadion Blansko. Stadion je zarezervovaný pouze pro nás. Díky menšímu počtu lidí než na veřejném bruslení je to vhodné i pro děti, které se teprve učí bruslit.
Vezměte si i hokejky (doporučujeme!). Na jedné třetině budou hokejové branky pro malé
hokejisty. Příspěvek za bruslícího 30 Kč.

Maškarní ples pro dospělé na téma Večer plný hvězd
Pátek 16. 2. 2017 od 20 h, Lidový dům. Hraje: Sprint
Bohatá tombola, originální plesová vystoupení mužů a žen, celebrity na pódiu i v hledišti a hlavně akce pro dobrou věc. Přijďte se bavit a staňte se na chvíli známou postavou
z filmu, seriálu, sportu, umění, hudby, …
Na rok 2018 dále připravujeme Tříkrálovou sbírku, tradiční Dětský karneval, Ekohrátky a další
Za MC Jablíčko Markéta Horáková, www.mcjablicko.xf.cz



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 Bůh miluje. 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 hodin mše svatá pro rodiny s dětmi a ve 22 hodin půlnoční
mše svatá.
V pondělí 25. 12. a v úterý 26. 12. budou bohoslužby v 8 hodin. Navíc v pondělí 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



Knihovna

Upozorňuji čtenáře a uživatele knihovny, že od ledna 2018 je změna výpůjční doby:
Pondělí: 12.30 - 17.00 odd. pro děti
Úterý: 08.30 -10.00 odd. pro děti 10.00 -11.30 13.00 - 17.30 odd. pro dospělé
Čtvrtek: 13.30 - 17.30 odd. pro dospělé
10 -12/2017
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Rozšířením úterní výpůjční doby pro děti se přizpůsobila knihovna zejména maminkám s dětmi na mateřské dovolené.
25. 12. 2017 – 1. 1. 2018 knihovna uzavřena
Všem čtenářům a návštěvníkům knihovny přeji pevné zdraví, spokojenost a v novém
roce se těším na setkání s Vámi v knihovně.
Miroslava Libichová



Preventivní oční vyšetření pro seniory zdarma

Zrak je náš nejdůležitější smysl. Očima přijímáme až 80% informací z našeho
okolí. Proto je dobré o oči pečovat a chodit na pravidelné preventivní prohlídky
k očnímu lékaři. Neléčená oční onemocnění mohou totiž vést až k úplné ztrátě zraku a sociální izolaci.
Projekt medbus Nadačního fondu Josefa Hycla nabízí bezplatnou preventivní oční
péči seniorům starším 65 let, kteří nemají možnost pravidelně navštěvovat očního lékaře. Součástí služeb medbusu je i bezplatná doprava k očnímu specialistovi a zpět.
Důležité je, aby byl senior pojištěn u kterékoli z českých zdravotních pojišťoven. Pak
už stačí jen zavolat na telefonní číslo 517 076 800.
Koordinátorky medbusu zajistí termín vyšetření. Řidič medbusu v den vyšetření
objednané seniory vyzvedne v blízkosti jejich bydliště a dopraví je k očnímu lékaři
i zpět domů zcela zdarma. Specializované preventivní vyšetření zraku je plně hrazeno
z veřejného zdravotního pojištění a zahrnuje komplexní oční vyšetření nejmodernějšími diagnostickými přístroji a konzultaci s lékařem.
Pokud bude při preventivním vyšetření zjištěno oční onemocnění, které vyžaduje
další léčbu, v rámci projektu medbus bude pacientovi opět zajištěna doprava k lékaři
a zpět tak, aby se mu dostalo potřebné terapie.
Ve spolupráci s Oční klinikou NeoVize Brno, která poskytuje špičkovou oční péči
tisícům pacientů ročně, se projekt medbus zaměřuje především na prevenci a včasnou
léčbu šedého a zeleného zákalu a na diagnostiku a léčbu onemocnění sítnice a sklivce.
Ukazuje se totiž, že pokud tato oční onemocnění zůstanou neléčena, mohou vést až
k úplné ztrátě zraku a tím pádem k vyloučení nemocného ze společnosti. Se zhoršujícím se zrakem se lidé o sebe nedokáží postarat, za svoji oční vadu či onemocnění se
mnohdy stydí a třeba ani nemají tušení, že právě jejich problém je možné léčit.
Cílem projektu medbus je tedy nabídnout seniorům starším 65 let bezplatnou oční
péči včetně dopravy a současně tak zvýšit povědomí seniorů o očních onemocněních
a možnostech jejich léčby.
Projekt medus byl spuštěn v říjnu loňského roku a k dnešnímu dni má již desítky
spokojených klientů, kteří využili nabízených služeb.
Pokud je vám tedy více než 65 let a dlouho jste nebyli u očního, neváhejte se obrátit
na Nadační fond Josefa Hycla – projekt medbus.
Kontakty pro objednání: Tel.: 517 076 800 E-mail: brno@medbus.cz Web: www.
medbus.cz
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Pro provoz kovovýroby v Bořitově hledáme:

SPECIALISTKU PÉČE
O ZÁKAZNÍKY
Požadujeme: SŠ, PC gramotnost,
řidičský průkaz sk.B,
Technické myšlení, znalost NJ
slovem i písmem
Náplň práce:
komunikace, péče o zákazníky
Kontakt: 775 564 997,
narozna@atomo.cz

Atomo Projekt s.r.o. Bořitov
Pro provoz kovovýroby v Bořitově hledáme:
OBCHODNĚ-TECHNICKÉHO ZÁSTUPCE
Požadujeme: SŠ/VŠ, technické myšlení, řidičský průkaz sk.B,
Náplň práce: řešení technických požadavků zákazníků
Kontakt: 775 564 997, narozna@atomo.cz
10 -12/2017
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TANEČNÍ
NA OBOŘE 2018,
v sále
ále kulturního domu
Zahájení v neděli
7. ledna 2018 v 17:00.
Další
alší lekce 14., 21., 28. ledna
a 12. února.
Závěrečný večírek
v sobotu 24. února 2018.
Učitelé
elé tance manželé Míšenští.
Cena 1200,- Kč za pár.
Přihlášky na:
haviri.obora@seznam.cz,
tel: 731 548 254, 731 548 279.

PF 2018
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 (mobil.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. Za změny programů kulturních a společenských akcí odpovídají pořadatelé.
Anonymy nezveřejňujeme! Číslo 10,11,12/2017 vychází v Lysicích v prosinci 2017. Vydává městys Lysice,
Horní náměstí 157, pod registrační značkou MK ČR E 11460. Odpovídá: Mgr. Pavel Dvořáček, starosta.
20Tisk, sazba a grafická úprava Tiskárna Brázda – www.tiskarnabrazda.cz. Cena: zdarma
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