

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
léto skončilo, prázdniny a dovolené jsou za námi, děti se vrátily do školy a jako tradičně na konci každého čtvrtletí vychází další číslo Lysického zpravodaje, z něhož se
dozvíte o novinkách v našem městečku. Tak tedy bez dlouhých úvodů pojďme na to.
Předně Vás chci informovat o změně ve složení Zastupitelstva městyse Lysic. Členka
zastupitelstva Mgr. Ing. Markéta Horáková změnila trvalé bydliště, z Lysic se odstěhovala a z tohoto důvodu rezignovala na svůj mandát. Novým členem zastupitelstva se stal
pan Petr Dolníček.
Byla dokončena výstavba komunikací ke stavbě rodinných domů v nové lokalitě na
Horkách. Nyní jsou zde tedy hotové veškeré inženýrské sítě a stavebníkům již nic nebrání ve stavbě jejich nových domků. Stavba komunikací se bohužel neobešla bez víceprací,
neboť únosnost pláně byla nižší, než předpokládal projekt. Proto bylo třeba provést celoplošnou sanaci pláně pod silnicí štěrkodrtí v tl. 0,4 m. Toto opatření
stálo 1.135.787,p
Kč bez DPH. Silnice by však
měla být v pořádku a unese
i těžkou nákladní dopravu,
která se zde minimálně po
dobu výstavby domků předpokládá. Setkal jsem se také
s dotazem, proč není nová
silnice až po ulici Sokolskou.
Je to proto, že komunikace
se dělala jen tam, kde doposud nebyla vůbec žádná.
Oprava dosavadní silnice na
ulici Doubek bude provedeHotové komunikace na Horkách
na výhledově.
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Již v červnovém čísle zpravodaje jsem Vás podrobně informoval
o připravovaném kácení v oboře.
Hlavní práce proběhnou v říjnu,
a proto chci tuto připravovanou
akci jen krátce připomenout. Pokáceno bude 22 stromů, převážně
lip. V aleji ke škole to bude 18 stromů a za zámkem 4 stromy. Na tyto
práce byla vypsána veřejná zakázka, v níž podal nejnižší nabídku
Bc. Milan Dvořáček z Boskovic.
Ten tedy pokácí všech 22 stromů,
odstraní veškerou dřevní hmotu
a vyfrézuje pařezy za 193.800,- Kč
bez DPH. Dalších 17 stromů, které nebylo povoleno pokácet, ořeže
a opatří bezpečnostními vazbami
za 129.700,- Kč. Následně ještě na
podzim bude na uvolněná místa
vysázeno 15 nových lip srdčitých,
a započne tak postupná obnova
stromořadí.
Byly dokončeny práce na „převrtání“ vrtu u hřbitova. Proběhla i čerpací zkouška a laboratorní vyšetření odebraných vzorků
vody. Jsem rád, že Vám mohu sdělit dobrou
zprávu, že se podařilo obnovit vydatný zdroj pitné vody pro Lysice. Obnovený vrt poskytuje cca
3,7 litru vody za vteřinu, což je 320 m³ za 24 hodin. Kvalita vody je velice dobrá. Nyní se zpracovává projekt napojení vrtu do vodovodního
řadu a na jaře by mohlo být realizováno. Věřím,
že nebezpečí nedostatku pitné vody pro Lysice
bylo tímto opatřením na dlouhou dobu zažehnáno. Příprava na realizaci „Vodovodu Lysicko“
však samozřejmě pokračuje i nadále.
Firma pana Porče zahájila práce na nových
chodnících na náměstí Osvobození. Proběhlo
i výběrové řízení na nový chodník na ulici Žerůtské. Zde se stala vítězem společnost CREA2

Kácení v oboře začalo

Nový vrt u hřbitova

Nový chodník na nám. Osvobození
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TIVE BUILDINGS, s. r. o., z Brna,
která nabídla zhotovení stavby
chodníku za 951.063,- Kč včetně
DPH. Těsně před uzavřením smlouvy o dílo si však celou věc firma
rozmyslela a od zakázky odstoupila.
Proto bylo rozhodnuto o jejím vyloučení z výběrového řízení a vítězem se stala firma, která se umístila
na druhém místě. Tou je společnost
Karel Porč, s. r. o., z Lysic s nabídkovou cenou 980.186,- Kč s DPH.
Umístění budoucí ČOV
Na ulici Žerůtské je však ve velmi
špatném stavu kanalizace, která pochází z roku 1932. Tuto kanalizaci bude nejprve třeba
vyměnit a až poté opravit chodník. Práce tak budou s největší pravděpodobností odloženy na jaro.
Na začátku září bylo také předáno staveniště budoucí nové čistírny odpadních vod,
kterou postaví společnost Metrostav, a. s., za 78.402.216,- Kč. Termín dokončení je 450
kalendářních dnů od předání staveniště. Hotovo by tedy mělo být na konci příštího
roku.
Přeji Vám, vážení spoluobčané, příjemné podzimní dny.
Mgr. Pavel Dvořáček, starosta

Škodlivost spalování plastů
Vážení spoluobčané, s příchodem topné sezony se na Vás obracím se žádostí o zamyšlení se nad problematikou spalování plastů v kotlech a kamnech na tuhá paliva.
Velká část obyvatel Lysic ve svých domech tuhými palivy topí. Bohužel ne všichni jen
dřevem. Najdou se i takoví, kteří spalují plasty a podobné nevhodné látky, které do
kamen určitě nepatří.
Jak jistě víte, zbavovat se plastů jejich pálením je obecně velmi nevhodné a škodlivé (kromě toho pálení odpadů není zákonné). Spektrum a nebezpečnost spalin se
však výrazně liší podle toho, o jaký plast se konkrétně jedná a kde a při jaké teplotě se
plasty pálí. Ve spalovnách (jakkoliv nejsou ideálním způsobem zneškodňování odpadů) je při hoření docilováno vysoké teploty a plyny vznikající hořením jsou následně
nákladně čištěny, než vyletí z komína do ovzduší. Při dokonalém spalování PET (polyetylen-tereftalátu), který je plastem obsahujícím v molekule uhlík, vodík a kyslík,
vzniká pouze oxid uhličitý a voda. Problém je, že v domácích kamnech a kotlích takového ideálního spalování jen těžko dosáhneme a plasty v sobě na rozdíl od suchého
dřeva nemají množství pórů a přístup kyslíku při hoření je v případě plastů včetně
PET mnohem horší. Díky tomu jsou z hlediska pálení plastů nejméně škodlivé tenké
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nebarevné mikrotenové sáčky, u kterých je možno v pořádném neskomírajícím ohni
docílit téměř dokonalého spalování. PET lahve jsou silnější a snadněji vzniká větší
množství a spektrum škodlivin. Jimi se zabývala při hoření za obvyklých domácích
podmínek studie A. N. Garcíi v roce 2003. 73% obsaženého uhlíku bylo spáleno na
jeho oxidy, ale z toho přes 13% na toxický oxid uhelnatý (váže se na červené krvinky
místo kyslíku). 15,6% plynů vzniklých hořením pak byly těkavé uhlovodíky (methan,
ethen, toluen, karcinogenní benzen, aj.), 2,9% tvořily PA H (polycyklické aromatické
uhlovodíky), z nichž většina působí negativně na zdraví organismů (např. silně karcinogenní benz(a)pyren vzniká v množství 30 mg na 1 kg spálených PET). V malém,
ale značně proměnlivém množství se uvolňují i jedovaté dioxiny (ty vznikají i pálením
nedostatečně proschlého dřeva). U plastů obsahujících cyklické řetězce (polystyren
aj.) a především další prvky (PVC - v řetězci chlor, polyurethany, aj.) je spektrum
a nebezpečnost spalin ještě horší. Plastové etikety na některých PET lahvích jsou přímo z PVC, aniž by to z jejich označení bylo patrné. Škodlivost spálení takové PET
lahve je ještě výrazně vyšší (hořením PVC vznikají jedy jako vinylchlorid či fosgen!).
Toto jsou, jak jistě uznáte, dostatečné důvody pro to PET lahve a obecně plasty
nepálit. Znovu ovšem připomínám, že co a hlavně v jakém množství hořením vzniká, závisí velmi na podmínkách hoření. Nejhorší je doutnající přidušený oheň, když
kamna nemají „správný tah“ apod. Stanovit jasně negativní účinek na zdraví také není
možné, protože vztah dávky a účinku zde není jednoduchý. Predikovatelnost ztěžuje
fakt, že látky působí společně ve směsi, což je jiné, než kdyby působily každá zvlášť
jako při klinickém testování. Přirozeně však účinek stoupá s koncentrací škodlivin
a délkou expozice. Záleží potom také hodně na zdravotním stavu a dispozicích konkrétního člověka. Karcinogenita a jedovatost mnoha látek vznikajících nedokonalým
spalováním plastů však byla jasně prokázána.
Žádám Vás proto důrazně, pokud ve svých domácích kotlech spalujete nevhodné
látky, abyste tak nečinili. Vyrábíte tak toxické látky přímo u sebe doma a otravujete
tak sebe, své blízké, své zahrady a plodiny, které zde pěstujete. Zplodiny, které ze
spalování plastů vznikají, jsou vysoce zdraví škodlivé. V obci se provádí sběr plastů,
využívejte této možnosti a chovejte se prosím ekologicky. Děkuji za pochopení.
Mgr. Pavel Dvořáček, starosta

Náš městys a odpad
Vážení občané, rádi bychom Vás touto cestou informovali, jaké změny chystáme
v odpadovém hospodářství našeho městečka. Česká republika patří v evropském průměru mezi země, kde se stále obrovská množství odpadu skládkují a minimálně využívají. Řada z Vás si jistě také myslí, že nahrnout odpad do jámy a zasypat není zrovna vhodným řešením. Jedním z omezení, o kterém již někteří z Vás slyšeli, je zákaz
skládkování neupraveného směsného komunálního odpadu, který by měl začít platit
od roku 2030. Připravovaný zákon o odpadech, který by měl začít platit od 1. 1. 2021,
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plánuje postupné zdražování
ukládání směsného komunálního odpadu na skládku,
a právě v roce 2030 jeho úplný zákaz.
To by mohlo pro naši
obec znamenat zvýšení nákladů na odpadové hospodářství o desítky až statisíce korun, jež by musely být
Takové popelnice obdrží
promítnuty do výše poplatku
všechny domácnosti v rodinných domech
za odpady, který každoročně hradíte převodem z účtu
nebo přímo na pokladně úřadu. Abychom se na nadcházející změny co nejvíce nachystali a co nejvíce snížili množství směsného odpadu, jehož likvidace bude v budoucnu stát nemalé peníze, budeme měnit náš systém třídění a svozu odpadu. A jak
co nejvíce snížit množství směsného odpadu? Odpověď je jednoduchá. Co nejvíce
třídit!
Pokud se nám podaří ze směsného odpadu vytřídit co nejvíce využitelných odpadů, jako je papír, plast nebo bioodpad, nebudou náklady na odpadové hospodářství
růst tak dramaticky a nebude nutné razantně zvyšovat místní poplatek za odpady.
Papír, plast, sklo i kovy jsou suroviny, z nichž lze vyrobit ještě spoustu nových věcí
a jež je škoda bez užitku zahrnout do země. Stejně tak biologicky rozložitelný odpad
do popelnic na směsný odpad nepatří. Tento odpad se dá velmi snadno zkompostovat
a získat velmi kvalitní hnojivo – kompost, který obohatí půdu o živiny a zvýší tak její
kvalitu bez přídavků chemie. Proč platit velké peníze za likvidaci stovek tun směsného
komunálního odpadu, když můžeme 60% z něj vytřídit, vytříděný odpad využít a ještě
ušetřit?!
A jak bude nový systém vypadat? Aby byl pro Vás nový systém co nejvíce pohodlný a pro městys efektivní, dostane každá domácnost bydlící v rodinném domě zdarma
do zápůjčky popelnice na plast, papír a bioodpad. Ty vám budou pravidelně sváženy,
stejně jako směsný odpad, přímo od domu.
Nebude tedy nutné s tříděným odpadem chodit desítky metrů k nejbližšímu sběrnému místu.
Možná se ptáte, kdo zaplatí nákup stovek popelnic?! Obec získala dotaci z EU na
jejich nákup prostřednictvím Dobrovolného svazku obcí Technické služby Malá Haná
a máme tedy prostředky na popelnice pro každý rodinný dům.
Proto se všichni zapojme do nového systému! Tříděním recyklovatelných odpadů
nejenže pomůžete rozpočtu městyse, ale hlavně životnímu prostředí, a tím obojím
i sobě.
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Výpisy z jednání rady městyse

Rada č. 30 – 26. 6. 2019
-

-

-

rada vzala na vědomí doporučení hodnotící komise podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a v souladu s pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020 „Městys
Lysice- intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace II“ a na základě tohoto doporučení rozhodla o výběru dodavatele s nejvýhodnější nabídkou - společnosti Metrostav a. s., Praha
s nabídkovou cenou 78.402.216,88 Kč bez DPH,
schválila dodatek č. 2 Smlouvy o dílo pro stavbu Hasičská zbrojnice Lysice se společností
STAVKOM, spol. s r. o., Boskovice, dle předloženého materiálu,
schválila dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Lysice - ulice Horky – Doubek, inženýrské sítě pro
výstavbu RD“ se společností SWIETELSKY stavební, s. r. o., Odštěpný závod SWIETELSKY stavební, s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Brno, dle předloženého
materiálu,
vzala na vědomí zprávu bytové komise a přidělila byt v bytovém domě v ulici Halasova 662
panu Kotlanovi,
odsouhlasila provedení parkovacího místa pro jeden osobní automobil na pozemku
městyse před RD č. p. 101 v ul. Boskovická, na náklady žadatele,
schválila smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Lysic v souladu se schváleným
rozpočtem městyse, a to Tělovýchovné jednotě Sokol Lysice, z. s. – fotbal, dle předloženého
materiálu.

Rada č. 31 – 3. 7. 2019
-

-

rada odsouhlasila stavební záměr manželů Němečkových na jejich stavebním pozemku na
Horkách,
stanovila úhradu za zábor veřejného prostranství v parku na náměstí Osvobození stánkem
s občerstvením provozovaným panem Tejkalem o pouťovém víkendu na částku 3.000,- Kč,
schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce, a. s.,
České Budějovice pro stavbu „Lysice, kab. sm. NN garáž Kolář, u ZŠ“ dle předloženého
návrhu smlouvy. Předmětem smlouvy je právo zřídit, provozovat, opravovat a udržovat
distribuční soustavu (kabel NN) na pozemku parc. č. 782/1 v Lysicích ve vlastnictví městyse Lysic včetně práva provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace, zlepšení výkonnosti včetně jejího odstranění. Služebnost byla zřízena za
jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč bez DPH,
schválila uzavření darovacích smluv s vlastníky pozemků parc. č. 2875/1, 2878/1, 2825
v Lysicích. Předmětem smlouvy je finanční dar městysi ve výši 25.000,- Kč od vlastníka/
spoluvlastníka pozemku na stavbu tlakové kanalizace v ulici Doubek v Lysicích vybudované městysem Lysice v roce 2018 za účelem umožnění napojení soukromých pozemků
v této lokalitě na kanalizační řad obce.
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Rada č. 32 – 10. 7. 2019
-

rada vzala na vědomí žádost pana Okůnka o byt městyse a předala bytové komisi,
vzala na vědomí žádost pana Korčeka o byt městyse a předala bytové komisi.

Rada č. 33 – 17.7.
-

rada schválila Smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České
republiky a pověřila starostu podpisem této smlouvy.

Rada č. 34 – 31. 7. 2019
-

-

-

-

-
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rada projednala návrh společnosti LENKA LIDA, s. r. o., Svitávka, o prodloužení nájemní smlouvy na prodejnu potravin na náměstí Osvobození. Žádost bude opětovně
předložena v roce 2022,
schválila pronájem části pozemku parc. č. 3502/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 10 m² v Lysicích paní Buriánové, Brno za účelem zřízení sezónní venkovní
zahrádky před provozovnou „NAKAFE“ v ulici Potoky v Lysicích na dobu neurčitou za
nájemné ve výši 1.500,- Kč/rok dle předloženého návrhu smlouvy,
rozhodla o výběru dodavatele na stavební práce s názvem „Novostavba chodníků Lysice
– ulice Žerůtská“ a na základě doporučení hodnotící komise vybrala dodavatele s nejvýhodnější nabídkou – společnost CREATIVE BUILDINGS, s. r. o., Brno, s nabídkovou
cenou 951.063,63 Kč vč. DPH. Schválila uzavření smlouvy o dílo s uvedenou společností
a pověřila starostu podpisem této smlouvy,
vzala na vědomí doporučení hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Kácení v přírodní památce Lysická obora“ a na základě tohoto doporučení
rozhoduje o výběru dodavatele s nejvýhodnější nabídkou – pan Dvořáček, Boskovice,
s nabídkovou cenou 193.800,- Kč bez DPH. Schválila uzavření smlouvy o dílo s uvedeným dodavatelem a pověřila starostu podpisem této smlouvy,
vzala na vědomí žádost pana Bočka o přidělení bytu městyse a předala bytové komisi,
vzala na vědomí žádost pana Sedláčka o přidělení bytu městyse a předala bytové komisi,
vzala na vědomí žádost slečny Janíčkové o přidělení bytu městyse a předala bytové
komisi,
odsouhlasila záměr stavby rodinného domu paní Vosecké Klečkové na stavebním pozemku na Horkách,
vzala na vědomí soupis vad a nedodělků, revizi R3, po podmíněném předání stavby
hasičské zbrojnice a vyzvala zhotovitele k urychlenému odstranění všech vad a nedodělků dle tohoto aktuálního soupisu dokládajícího stav k 30. 7. 2019. Konstatovala, že
zhotovitel všechny zásadní vady uvedené v soupisu do 31. 7. 2019 neodstranil, čímž je
bráněno plnému užívání stavby. Rada z tohoto důvodu rozhodla o uplatnění článku XII.
odst. 12.1 smlouvy o dílo, kde je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,02 % z ceny díla bez
DPH za každý započatý den prodlení od 30. 6. 2019 do dne odstranění vady, vč. dodání
průvodní technické dokumentace.
Lysický zpravodaj

Rada č. 35 – 7. 8. 2019
-

-

rada odpověděla na dopis týkající se údržby zeleně a nedodržování stanovené rychlosti aut
v ulici Štěchovská,
schválila uzavření darovací smlouvy mezi společností ZEAS Lysice, a. s., jako dárcem
a městysem Lysice jako obdarovaným, jejímž předmětem je poskytnutí daru ve výši
17.000,- Kč na dovybavení hasičské zbrojnice v Lysicích,
odsouhlasila stavební záměr manželů Majerových na jejich stavebním pozemku na
Horkách.

Rada č. 36 – 14. 8. 2019
-

-

-

-

-

rada vzala na vědomí písemné oznámení společnosti CREATIVE BUILDINGS, s. r. o.,
Brno, o odstoupení od veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem
„Novostavba chodníků Lysice – ulice Žerůtská“,
rozhodla proto o vyloučení účastníka zadávacího řízení společnosti CREATIVE BUILDINGS, s. r. o., z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
na stavební práce s názvem „Novostavba chodníků Lysice – ulice Žerůtská“,
provedla nové posouzení a hodnocení nabídek v rámci výše uvedené veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce s názvem „Novostavba chodníků Lysice – ulice Žerůtská“ a rozhodla o výběru dodavatele s nejvýhodnější nabídkou, který se po odstoupení společnosti CREATIVE BUILDINGS, s. r. o., umístil na prvním místě, tj. Karel
Porč, s. r. o., Lysice, s nabídkovou cenou 1.123.913,34 Kč s DPH. Schválila uzavření
smlouvy o dílo s uvedenou společností a pověřila starostu podpisem této smlouvy,
schválila darovací smlouvu mezi městysem Lysice jako obdarovaným a panem Kudličkou - Elektromontáže, Boskovice, jejímž předmětem jsou komponenty k elektronickému zabezpečovacímu systému hasičské zbrojnice v ceně 1.672,- Kč, a pověřila
starostu podpisem této smlouvy,
odsouhlasila záměr novostavby rodinného domu manželů Juříčkových na parcele
č. 6994/5 v lokalitě Horky,
odsouhlasila záměr novostavby rodinného domu manželů Mizerovských na parcele
č. 6994/15 v lokalitě Horky.

Rada č. 37 – 28. 8. 2019
-

-

rada se na základě neodstraněných vad a nedodělků po podmíněném předání stavby hasičské zbrojnice schválila dohodu se zhotovitelem společností STAVKOM, spol. s r. o., o formě
úhrady sankce přímým nákupem vybavení hasičské zbrojnice ve stanovené hodnotě,
schválila Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na stavbu „Hasičská zbrojnice Lysice“ se
společností STAVKOM, spol. s r. o., dle předloženého materiálu,
schválila Smlouvu o sběru, přepravě a odstraňování odpadu v městysi Lysice č. 24/18
se společností Technické služby Malá Haná, s. r. o., a pověřila starostu podpisem této
smlouvy,
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schválila žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Lysic na rok 2019 ve výši
5.000,- Kč od pana Kubína na organizaci a zabezpečení turnaje ve stolním fotbale,
odsouhlasila bez připomínek záměr realizace novostavby RD manželů Hajnových
v lokalitě Horky na pozemku parc. č. 6994/3,
vzala na vědomí žádost paní Paučíkové o přidělení bytu městyse a předala bytové
komisi,
vzala na vědomí žádost slečny Kučkové o přidělení bytu městyse a předala bytové
komisi,
schválila vyřazení následujícího nepotřebného majetku městyse:
mobilní telefon NOKIA 225, rok pořízení: 2015, pořizovací cena: 1.399,- Kč, důvod vyřazení: nefunkční, neopravitelný, způsob likvidace: likvidace ve sběrném
dvoře, záložní zdroj UPS TRUST 600VA, rok pořízení – 2014, pořizovací cena
2.088,- Kč, důvod vyřazení: nefunkční, neopravitelný, způsob likvidace: likvidace ve sběrném dvoře, tiskárna HP OFFICEJET PRO 8610+, rok pořízení – 2016,
pořizovací cena: 4.492,- Kč, důvod vyřazení: nefunkční, neopravitelná, způsob
likvidace: likvidace ve sběrném dvoře, mobilní telefon MICROSOFT LUMIA 650,
rok pořízení – 2016, pořizovací cena: 3.995,- Kč, důvod vyřazení: nefunkční, neopravitelný, způsob likvidace: likvidace ve sběrném dvoře, podstavec pro katalogy
v knihovně, rok pořízení – 2003, pořizovací cena: 1.435,- Kč, důvod vyřazení:
nefunkční, neopravitelný, způsob likvidace: likvidace ve sběrném dvoře, podstavec
pro katalogy, rok pořízení – 2003, pořizovací cena: 400,- Kč, důvod vyřazení: nefunkční, neopravitelný, způsob likvidace: likvidace ve sběrném dvoře, světýlka na
vánoční stromek, rok pořízení – 2002, pořizovací cena: 245,- Kč, důvod vyřazení:
nefunkční, neopravitelná, způsob likvidace: likvidace ve sběrném dvoře, schůdky
kovové, rok pořízení – 2003, pořizovací cena: 235,- Kč, důvod vyřazení: nefunkční,
neopravitelné, způsob likvidace: likvidace ve sběrném dvoře, mikrovlnná trouba
PROFESSOR MGE-235, rok pořízení – 2005, pořizovací cena: 2.760,- Kč, důvod
vyřazení: nefunkční, neopravitelná, způsob likvidace: likvidace ve sběrném dvoře,
vzala na vědomí cenovou nabídku Ing. Václava Práška, Ph.D., na výkon biologického dozoru stavby při akci „Kácení v přírodní památce Lysická obora“ v předpokládané ceně 37.525,- Kč a tuto nabídku odsouhlasila,
stanovila v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 122 odst. 2 zákona č.
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č.
341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
a nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. září 2019 ředitelce Mateřské
školy Lysice, příspěvkové organizace, Mgr. Monice Sklářové plat dle platového
výměru,
dle návrhu bytové komise přidělila byt v bytovém domě městyse v ulici Halasova
662 panu Bradáčovi,
Lysický zpravodaj

-

schválila Smlouvu o poskytnutí služeb spočívajících ve sběru a odstraňování jedlých tuků a olejů s panem Liborem Černohlávkem, Církvice, a pověřila starostu
podpisem této smlouvy.

Rada č. 38 - 4. 9. 2019
-

-

-

-

-

rada odsouhlasila krátkodobý pronájem plážového baru na koupališti v termínu
6. – 7. září 2019 pro soukromou oslavu za nájemné ve výši 500,- Kč,
schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice pro stavbu s názvem „Lysice, V Zahradách, DP Hargaš“ dle předloženého návrhu smlouvy. Předmětem smlouvy je právo zřídit a provozovat na pozemku parc. č. 3560/4 v Lysicích ve vlastnictví městyse
Lysic energetické zařízení distribuční soustavy (kabel NN) včetně práva opravovat
a udržovat distribuční soustavu a provádět na ní úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti včetně jejího odstranění. Služebnost se zřídila za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,- Kč bez DPH. Rada současně odsouhlasila umístění a provedení stavby dle koordinačního situačního výkresu
z 08/2019 vypracovaného společností Energetika Boskovice, spol. s r. o.
schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice pro stavbu s názvem „Lysice, ul. Štěchovská, s.ú. NN Holeček“ dle předloženého návrhu smlouvy. Předmětem smlouvy
je právo zřídit a provozovat na pozemku parc. č. 363 v Lysicích ve vlastnictví městyse Lysic energetické zařízení distribuční soustavy (kabelové vedení NN a pojistková
skříň) včetně práva opravovat a udržovat distribuční soustavu a provádět na ní úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti včetně
jejího odstranění. Služebnost se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,- Kč
bez DPH a současně odsouhlasila umístění a provedení stavby dle výkresu nového
stavu z 04/2019 vypracovaného společností ELQA, s. r. o.,
schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s panem Holečkem, Brno pro stavbu s názvem „Elektro přípojka Lysice – Lys1“ dle předloženého návrhu smlouvy. Předmětem smlouvy je právo zřídit a provozovat na pozemcích parc. č. 363 a 353/3 v obci Lysice ve vlastnictví městyse Lysic kabelovou
přípojku NN, oprávnění vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se
zajištěním provozu, oprav, údržby a odstranění kabelové přípojky NN. Služebnost byla zřízena za jednorázovou náhradu ve výši 2.700,- Kč bez DPH a současně odsouhlasila umístění a provedení stavby dle katastrálního situačního výkresu
z 09/2019 vypracovaného panem Václavem Hasoněm,
vzala na vědomí žádost Spolku občané sobě o spolupráci při využívání prostor beach volejbalového hřiště na koupališti a odsouhlasila využívání hřiště členy spolku
za podmínek stanovených v příslušné smlouvě,
schválila smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Lysic v souladu se
schváleným rozpočtem městyse, a to Tělovýchovné jednotě Sokol Lysice, z. s. –
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malá kopaná, Tělovýchovné jednotě Sokol Lysice, z. s. – tenis, Ondřej Kubín, Svaz
tělesně postižených v ČR MO Lysice, SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Lysice,
dle předloženého materiálu.

Rada č. 39 – 11. 9. 2019
-

-

-

-

rada schválila dodatek smlouvy o dílo na kácení v přírodní památce „Lysická obora“, jehož předmětem je provedení redukčních řezů a zdravotních zásahů na stromech, které nebylo povoleno pokácet, dle cenové nabídky pana Milana Dvořáčka,
Boskovice,
zvýšila částku za pronájem učeben v budově ZŠ Edvarda Beneše v Lysicích na částku 40,- Kč měsíčně za třídu a jeden den v týdnu den s účinností od 1. října 2019,
schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou GasNet, s. r. o,
Ústí nad Labem dle předloženého návrhu smlouvy. Předmětem smlouvy je právo
zřídit a provozovat na pozemcích ve vlastnictví městyse parc. č. 2805, 2814/164,
6964, 7160, 7161 a 7162 v obci Lysice plynárenské zařízení vybudované v rámci
stavby „Přemístění VTL RS Lysice – Brněnská, číslo stavby 51547“ včetně práva
vstupovat a vjíždět na tyto pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Věcné břemeno bylo zřízeno za jednorázovou úplatu 4.963,40 Kč včetně DPH,
odvolala Mgr. Ing. Markétu Horákovou z funkce předsedkyně Komise pro rodinu
a volný čas z důvodu její rezignace na mandát zastupitelky a zániku trvalého bydliště v Lysicích. Předsedkyní Komise pro rodinu a volný čas jmenovala s účinností
od 12. září 2019 Mgr. Lucii Růžičkovou,
jmenovala člena zastupitelstva pana Petra Dolníčka členem Stavební komise
s účinností od 12. září 2019,
nedoporučila prodej části pozemku parc. č. 72/1 v Lysicích o výměře cca 13 m² za
budovou zdravotního střediska a postoupila zastupitelstvu k projednání,
odsouhlasila cenovou nabídku pana Martina Horňanského na dodávku a výsadbu 15
ks lip srdčitých o obvodu kmene 12 – 14 cm v oboře po vykácení přestárlých stromů.
vzala na vědomí žádost o zaslepení oken pánského WC na zdravotním středisku,
protože je z nich vidět na soukromý pozemek a se zaslepením nesouhlasila.

Rada č. 40 – 18. 9. 2019
-
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rada projednala zprávu paní Tarabové o nájemních smlouvách městyse,
projednala žádost společnosti E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, o odprodej části pozemku parc. č. 3272/1 o výměře cca 37 m2 v Lysicích dle předloženého plánku pro výstavbu trafostanice. Společnost E.ON Distribuce, a. s., zpracuje
a předloží geometrický plán. Rada schválila záměr prodeje předmětného pozemku
a vyvěšení záměru na úřední desce. Po zpracování geometrického plánu bude věc
předložena zastupitelstvu k projednání.
Lysický zpravodaj



Výpis z jednání zastupitelstva

Zastupitelstvo č. 7 – 28. 8. 2019
-

-

-

členka zastupitelstva Ing. Mgr. Markéta Horáková změnila v srpnu trvalé bydliště
a vzdala se funkce zastupitele v Lysicích. Byl osloven první náhradník na kandidátní listině ČSSD Mgr. Lea Máslová. Ta se však tohoto postavení vzdala. Po ní
tak nastupuje další z náhradníků, a to pan Petr Dolníček. V souladu s § 69 odst. 2
zákona o obcích složil pan Dolníček slib, který stvrdil podpisem,
zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o připravenosti Základní školy Edvarda Beneše Lysice na školní rok 2019/2020. Ve škole došlo k personálním změnám. Školu
po mnoha letech dobře odvedené práce opustil pan ředitel Zdeněk Burýšek, dále
pak Marie a Karel Horbasovi, Vanda Ošlejšková, Irena Ševčíková a Petra Galbová.
Na první stupeň nastoupila Veronika Sedláková, na druhém stupni přibyli Šárka
Heralová, Jiří Kůra. Oba budou vyučovat zejména pracovní činnosti. Dále nastoupil Jiří Hajdamach s aprobací TV- Z a Marcela Šromová s aprobací ČJ - VV. Přibyla
i jedna nová asistentka, paní Provazníková. Ve škole pracuje 34 učitelů, 2 vychovatelky, 10 asistentů (z toho 7 s vysokoškolským vzděláním), školní psycholožka
a 12 provozních zaměstnanců. Škola má více jak 500 žáků v 10 třídách na 1. stupni,
12 třídách na 2. stupni a ve 2 speciálních třídách. Čtrnáctým rokem bude škola
pracovat podle školního vzdělávacího programu s názvem „Škola pro život a pro
všechny“, který je pravidelně doplňován a upravován tak, aby vyhovoval požadavkům a trendům ve vzdělávání. Díky projektu Šablony II získala škola finanční prostředky i pro vedení a vybavení Školního klubu, např. kroužku deskových her nebo
čtenářského klubu, kam mohou žáci docházet ve volném čase. Také je větší prostor
pro jednodenní projekty, vzájemnou spolupráci učitelů či spolupráci s lidmi, kteří
se pohybují mimo školu (paní Libichová z knihovny nebo pan Šmétka z mysliveckého kroužku apod.). Jedná se o částku 2.291.139,- Kč. Největší a nejzásadnější
změnou ve vybavení školy je realizace projektu s názvem Infrastruktura ZŠ Lysice.
Tento projekt měl rozpočet 10.009.180,- Kč,
zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o připravenosti Mateřské školy Lysice na
školní rok 2019/2020 dle předloženého materiálu. Kapacita školky je 92 dětí,
v nastávajícím školním roce bude školku navštěvovat 77 lysických dětí a 15 dětí
z okolních obcí. Od 1. 9. 2019 je prodloužena provozní doba školky do 16.30 hodin. Všechny paní učitelky ve školce jsou plně kvalifikované pracovnice v oboru
předškolní pedagogiky, dvě vysokoškolsky vzdělané. Ve školce jsou dva asistenti
pedagoga, jeden školní asistent, který je dotovaný z programu OP VVV. Celkem je
ve školce 17 zaměstnanců. Ve školce proběhly drobné opravy. Opravila se podlaha
v jedné třídě, byl zakoupen nový elektrický sporák do kuchyně. Budova školky je
ve velmi dobrém stavu, vše je zrekonstruováno, vyměněn veškerý starý nábytek,
školka je bohatě vybavena hračkami a pomůckami. Začínají ale dosluhovat dětské
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prvky v zahradě, které jsou starší deseti let. Ve školce je nový školní vzdělávací
program. Na prvním místě je klid a pohoda pro děti. Dětem je ve školce poskytována logopedická prevence, probíhají další aktivity, jako kroužek předškolák,
plavání, lyžování, angličtina. Výborná je spolupráce s SPOZ, ZŠ, knihovnou, zámkem, hasiči. Rodiče mají možnost přijít do školky i během dopoledne a zapojit se
do aktivit. Někteří toho využívají,
schválilo zprávu starosty o činnosti rady a dění v městysi dle předloženého materiálu,
schválilo Hospodaření městyse 4 - 6/2019 dle předloženého materiálu,
schválilo Rozpočtové opatření č. 4/2019 dle předloženého materiálu,
vzalo na vědomí zprávu o stavu požární ochrany dle předloženého materiálu
a současně vyjádřilo uznání a poděkování celé jednotce SDH v čele s velitelem
Alešem Bohanusem i dalším členům SDH, kteří se podíleli na přípravách slavnostního otevření nové hasičské zbrojnice, za skvěle připravenou akci,
vzalo na vědomí vyhodnocení kalkulace ceny vodného a stočného v Lysicích k 30.
6. 2019 dle předloženého materiálu,
schválilo smlouvu o sběru, přepravě a odstraňování odpadů s Technickými službami Malá Haná, s. r. o., dle předloženého materiálu a pověřilo starostu podpisem
této smlouvy,

Upozornění na splatnost poplatku
za svoz domovního odpadu
Splatnost druhé poloviny poplatku za svoz domovního odpadu
na rok 2019 končí 30. 9. 2019. Stejně tak splatnost poplatku za svoz
odpadu u domů a bytů bez trvalého pobytu, chat a chalup.
Žádám poplatníky, kteří poplatek dosud neuhradili, aby tak učinili co nejdříve, a to buď v hotovosti na pokladně Úřadu městyse
Lysic v pondělí a ve středu od 8:00 do 11:30 a od 12:30 do 17:00 hodin, nebo bezhotovostním převodem na účet č. 3220631/0100 pod
správným variabilním symbolem.
Alena Kyrczová,
správa místních poplatků
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Senioři, nebuďte důvěřiví!

Stále dokola upozorňujeme prostřednictvím místního rozhlasu nebo zpravodaje především starší spoluobčany, aby byli velmi obezřetní v komunikaci s cizími
osobami. Stále dokola varujeme před zneužíváním jejich důvěry, někdy až naivity
různými prodejci a obchodníky s energiemi a v podstatě s čímkoli. A stále se mezi
seniory nacházejí jedinci, kteří jsou ochotni za drahé peníze nakoupit zboží, které
v podstatě ani nepotřebují, uzavřít podpisem smlouvu, o které nic nevědí a často
ani neví, co podepsali.
Nekomunikujte s cizími lidmi, neotvírejte jim dveře, nezvěte je do svého
bytu, nepodepisujte žádné smlouvy a nekupujte od nich žádné zboží.
Podomní prodej a nabízení služeb je v Lysicích vyhláškou městyse zakázáno!!!
I když je u každého vjezdu do Lysic umístěna cedule s tímto zákazem, prodejci
ho nerespektují a vy, kteří od nich zboží kupujete, také ne. Mnoho z Vás starších
neumíte pracovat s počítačem a nemáte tak možnost porovnat si ceny zboží nebo
služeb na trhu, nemáte možnost si zajet do větších měst a vybrat si z velké nabídky
zboží za nejlepší cenu. Jste z generace, která neumí reagovat na neustálé přemlouvání a různé fígle a vychytávky těch, co Vám chtějí něco prodat. Neumíte je stroze
odmítnout, neumíte jim říci rovnou ne. Byli jste rodiči vychováni k úctě k jiným
lidem a zavření dveří před člověkem považujete za neslušné. Proto jste skupinou obyvatel, kterou podomní prodejci oslovují. Lidé, kteří Vám u vašich dveří
něco nabízejí, ale většinou slušní vůbec nejsou. Jsou draví, prolhaní, ziskuchtiví
a mnohdy jdou hodně za hranice lidskosti.
Koupě předraženého nekvalitního zboží je často to menší zlo, které Vás může
potkat. V tom horším případě se z tzv. „prodejců“ mohou vyklubat prachobyčejní
zloději a násilníci. Pokud se Vás prodejce u Vašich dveří nenápadně mezi řečí zeptá, zda se na zboží nechce podívat i někdo další, kdo je doma, a Vy mu ochotně
sdělíte, že jste doma sami, může se Vám stát, že budete vykradeni, nebo dokonce
fyzicky napadeni. Těžko se mladšímu člověku ubráníte a oni to dobře vědí. Mnohdy navíc bývají na Vás i dva a více. Pro tyto případy je určitě dobré naistalovat na
dveře řetízek nebo s člověkem, který u Vás zazvoní, komunikovat z okna. Samozřejmostí by dnes už mělo být zamykání všech vchodů do domu i v době, kdy jste
doma.
V poslední době se v Lysicích několikrát „prodejci“ objevili, úspěšně své zboží
prodali a zmizeli. Je pozdě si jít pak někam stěžovat. Jsou dávno v jiné obci a nabízí
své zboží jiným důvěřivým lidem. Vy jste o mnoho tisíc korun chudší a doma máte
věci, které byste v obchodech nebo na e-shopech pořídili třeba desetkrát levněji.
Zbydou Vám jen oči pro pláč, jak jste naletěli. Sami jste si dobrovolně zboží kou-

7-9/2019

15

pili, sami jste prodejci předali peníze a s cenou tak souhlasili, takže obec takovéto
lidi pak může pokutovat pouze za porušení vyhlášky o zákazu podomního prodeje,
nikoli za to, že vám prodali předražené zboží. Většinou tyto lidi neumíte vůbec popsat, nevíte, jak vypadali, odkud přijeli, čím přijeli, jak se jmenují, a nemáte žádný
doklad o koupi zboží. Prodejci často k Vašim dveřím přijdou pěšky, ale věřte, že
auto mají někde poblíž. To pro případ, že byste jim pohrozili zavoláním policie
nebo pracovníků radnice. Pak většinou velmi rychle Váš dům opustí a odjedou.
Pro případ, že by byly někde po obci nainstalované kamery, se např. pojistí čepicí
s kšiltem, aby jim nebylo vidět do tváře.
Nenechte se obalamutit pěknými slovíčky, příjemným vystupováním prodejce,
zájmem o Vás a o Vaše zdraví, o Vaše starosti. Tím, že si s Vámi u dveří se zaujetím
a dlouze povídají, si pouze mapují situaci, jak žijete, s kým žijete, kolik máte dětí,
vnoučat, jaké nemoci Vás trápí, aby věděli, co Vám mají nabízet. V žádném případě nevěřte informacím, že mají doporučení Vás navštívit od pana starosty nebo
některé pracovnice radnice, že mají vše na úřadě domluvené. Stejně tak nevěřte
argumentu, že je za Vámi posílá Vaše ošetřující lékařka z místního zdravotního
střediska. Jména praktických lékařů si snadno přečtou na internetu. Používají také
jména Vašich sousedů a lidí v obci veřejně známých, které jim ale ochotně sdělili jiní důvěřiví spoluobčané. Proto ani Vy nedoporučujte prodejcům nikoho ze
svých blízkých a známých a nesdělujte jim žádná jména nebo telefonní kontakty
na ně.
Jistě zboží kupujete v dobré víře, že Vám výrobek pomůže, že budete mít třeba
dárek pro Vaše blízké na Vánoce nebo k jubileu, ale věřte, že zboží, které Vám prodejci nabízejí, většinou Vaše zdraví neutuží a dětem nebo vnoučatům radost neudělá, protože ho buď nepotřebují, nebo se jim nelíbí a ještě jsou na Vás nazlobení,
kolik peněz jste tzv. „vyhodili oknem“. Chcete-li jim něco dát, raději se s nimi
domluvte, co opravdu potřebují a uvítají. Určitě to nebudou peřiny za 8 tisíc, když
se dají koupit ve stejné kvalitě za 600,- Kč, nebo zdravotní deky z ovčí vlny za 10 až
12 tisíc, které ovšem z ovce nemají vůbec nic a jejichž hodnota je řádově ve stokorunách. Při přepisu dodavatele energií, při změnách tarifů telefonních operátorů
apod. se nejdříve, než něco podepíšete, poraďte s Vaší rodinou, se známými nebo
s lidmi, kterým věříte a které znáte. Žádnou smlouvu nepodepisujte bez důkladného prostudování, i kdyby Vám nabízející sliboval v případě okamžitého podpisu
sebevětší slevy. Vaši blízcí pak musí složitě napravovat, co jste jedním neuváženým
podpisem způsobili. Stejně tak nedávejte po telefonu souhlas k jakékoliv změně
nějaké Vaší smlouvy ani souhlas k návštěvě prodejce u Vás doma. Hovory mají
nahrávané a v případě nutnosti Váš souhlas po telefonu použijí na svoji obranu.
A hlavně, naučte se říkat NE!
Eva Hošková,
pracovnice Úřadu městyse Lysice
16

Lysický zpravodaj



Extrémní překážkový běh –
čas překročit hranice

Tento příběh dvou sourozenců se začal psát
7. 5. 2017 na tankodromu v Milovicích u Prahy.
Tenkrát ještě bahnem nepolíbení Jakub a Alena
Dufkovi z Lysic zažili něco, po čem už nebylo
cesty zpátky – běh extrémním terénem s různorodými překážkami, které prověřily nejen
jejich fyzickou, ale i psychickou odolnost.
Bylo to jako droga. S každým zdolaným
kilometrem, překonanou překážkou, proběhnutým cílem a medailí houpající se na krku se
stupňoval zápal pro tento sport, který se překlenul do stylu života.
Za dva roky a po mnoha dokončených závodech nastal okamžik, o kterém se ani jednomu nesnilo – Jakub se 15. - 16. 6. 2019 zúčastnil
dvoudenního závodu ve Spartan race na Dolní
Moravě. V sobotním kratším devítikilometrovém Sprintu si doběhl ve své kategorii pro 4.
místo a v nedělním patnáctikilometrovém Super pro 8. místo.
Díky těmto úžasným výkonům se kvalifikoval na Mistrovství Evropy ve Spartan race
v italských Dolomitech. Tam se i s Alenou 29. 6.
2019 pod vlajkou České republiky a městyse Lysic vydali, aby mohl poměřit síly s těmi nejlepšími z celé Evropy. Závod se konal v lyžařském středisku Alleghe a sportovce prověřila
trať dlouhá 22 km, s převýšením 1 700 m a s téměř 40ti překážkami. Největší překážkou
se ale ukázalo počasí, kdy i přes nadmořskou výšku 1 500 m dosahovala teplota až 35°C.
Jakub se do závodu vrhl s vervou a s vidinou cíle proletěl trať za 3 hod. a 45 min., čímž
vybojoval 147. místo a mohl hrdě pozvednout vlajku a nést medaili, o kterou se popasoval
s bezmála 2 tisíci závodníky.
V současné době se oba pilně připravují na další závody; Alena startuje v tuzemských
závodech seriálu Gladiator race ve smíšené dvojici se svým přítelem Milošem, kde se pravidelně umisťují v TOP 10, a snaží se o co nejlepší celkový výsledek v celoročním bodování. Jakub trénuje na Spartan race, který se bude konat v září na Lipně.
Tímto bychom chtěli moc poděkovat za podporu lidem, kteří nám věří a jezdí fandit.
Děkujeme a třeba za rok na Mistrovství světa v řecké Spartě – AROO!
Alena a Jakub Dufkovi
7-9/2019
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Hasiči v novém

Dne 17. 8. 2019 byla v Lysicích za účasti veřejnosti, zástupců GŘ HZS ČR, JmK a KSH slavnostně otevřená nová hasičská zbrojnice. Velmi
nás potěšil zájem občanů. Troufám si odhadnout, že na hasičku se přišlo podívat okolo 500
návštěvníků, pro které bylo zajištěno občerstvení, doprovodný program pro děti a od pozdního
odpoledne akci zpříjemnila kapela Classic, večer
Nová hasičská zbrojnice
pak proběhla ohňová show a ohňostroj.
Hasičská zbrojnice je umístěná v centru obce, v místě, které na výstavbu čekalo dlouhá
léta. Tři roky zabraly přípravy včetně samotné stavby, kterou vyhrála firma Stavkom.
Nová základna vyhovuje všem nárokům a konečně dává jednotce Sboru dobrovolných
hasičů Lysice dostačující prostor nejen pro zásahovou techniku, ale také vybavení, očistu výstroje, pro odbornou přípravu a cvičení hasičů.
Do nové zbrojnice jsme techniku a potřebné prostředky pro výjezd přestěhovali 18.
8. 2019 a od té doby jsme již vyjeli k 7 událostem. Ten pocit, když se můžeme v dostatečně
prostorné a suché šatně převléci a pohodlně vyjet z prostorné garáže k mimořádné události,
je asi ten největší rozdíl oproti podmínkám na původní zbrojnici. Nyní stále probíhá dovy-
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bavení zbrojnice a stěhování posledních
věcí ze staré zbrojnice. Věřím, že jednotka
bude o novou zbrojnici pečovat a bude ji
udržovat v provozuschopném stavu, aby
vydržela dalším a dalším generacím.
V letošním roce jsme vyjeli k 60 událostem. Zatím největším zásahem letošního roku byl požár hospodářského stavení
v Černovicích dne 20. 9. 2019. Naše jednotka zde strávila více jak 8 hodin, přičemž hodinu a půl trvalo, než se oheň doPožár Černovice
stal pod kontrolu. Jednotky dále rozebíraly
požárem zasažené střešní konstrukce a vyskladňovaly uložené seno a jiný požárem
zasažený materiál. Na místě byl vyhlášen
II. stupeň poplachu a zasahovalo zde 15
jednotek. Jednotky svým zásahem uchránily hodnoty ve výši 2 miliony korun. Po
takovém náročném zásahu jsme mohli
naplno vyzkoušet možnosti zázemí nové
hasičské zbrojnice, protože všichni zasahující hasiči se z takového zásahu vrátí kompletně černí od sazí a popelu a velice ocení
sprchu. Následně je potřeba uvést techniku
do akceschopného stavu, tedy doplnit použitý materiál jako jsou hadice, dýchací technika a podobně, což už nemusíme provádět na
ulici, ale v prostorné garáži, a špinavé zásahové oděvy můžeme vyprat ve vlastní pračce. Tato
po-zásahová činnost nám zabrala necelé dvě hodiny.
Každoročně náš sbor pořádá soutěž v požárním útoku na fotbalovém hřišti, kde za krásného počasí mohl proběhnout závod sportovních nadšenců. Nejlépe se v mužské kategorii dařilo
družstvu Olešnice X a v ženském Nedvězí. Letos byla soutěž okořeněna kategorií veteráni,
kterou vyhrálo družstvo z Hartmanic. Naši veteráni skončili na 4. místě. Proběhla také obnova
lysického družstva žen, které běžely v Lysicích poprvé a mají v plánu se aktivně účastnit dalších
soutěží v příští sezóně.
Další námi pořádanou akcí byla silová soutěž TFA Lysický kabrňák, která se letos poprvé
běžela na počest Pavla Sehnala, jenž byl výhercem prvního ročníku TFA. Z důvodu potkání se
více akcí v jednom termínu nebyla účast závodníků taková jako v předešlých ročnících, ale my
a diváci jsme si akci užili. Více v tabulce výsledky níže.
Chtěl bych poděkovat, že jste přišli na naše akce a podpořili naši činnost, a chtěl bych Vám
popřát krásný a poklidný zbytek roku.
Aleš Bohanus, velitel jednotky
7-9/2019
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Výsledky muži 2019
kat. do 35 let

kat. nad 35 let

1.místo

Jakub Mazal

(Lysice)

Petr Čandrla

(Podolí)

2.místo

Jakub Pokruta

(Lysice)

Martin Mikula

(Lysice)

3.místo

Dominik Tejkal

(Lysice)

Vladislav Mynář

(Lysice)

Výsledky ženy 2019
1.místo

Eva Kašparcová (Žernovník)

2.místo

Hana Kašparová (Žernovník)

3.místo

Lenka Dvořáčková (Žernovník)
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Tenisový turnaj

Zdravím všechny příznivce „bílého sportu“.
V sobotu 14. 9. 2019 uspořádali členové místního tenisového oddílu 5. ročník turnaje
Memoriálu Pavla Zezuly ve čtyřhrách. Za velmi příznivého počasí a výborné nálady všech
účastníků bylo v krásném prostředí obory sehráno mnoho atraktivních zápasů. Turnaj navštívilo i několik diváků, kteří mohli fandit přímo v areálu. Zajímavá podívaná se nabízela také
náhodným kolemjdoucím.
Turnaje se zúčastnili tito hráči: Miroslav Kyrcz, Jiří Meidl, Martin Koláček, Václav Kokta,
Jan Ponížil, Jiří Vaněk, Vlastimil Mikulčický, Martin Kyznar, Martin Meidl a Petr Macháček.
Po skvělém výkonu se z vítězství radovala dvojice – Miroslav Kyrcz a Jiří Vaněk. Umístěným na medailových pozicích byly předány poháry a všem účastníkům věcné ceny.
Po chvíli odpočinku bylo pro zpestření sehráno exhibiční utkání vybraných hráčů, kteří
svými kousky bavili sebe i blízké okolí.
Po ukončení turnaje bylo přichystáno relaxační posezení pro všechny hráče. Turnaj byl
příjemným zpestřením konce venkovní hrací sezóny a už teď se všichni těšíme na další ročník.
Tímto bych chtěl pozvat všechny příznivce tenisu k návštěvě nadcházejícího ročníku, který
bude uspořádán v měsíci září 2020.
Martin Koláček, za členy tenisového oddílu

7-9/2019
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Pozvánka na
lampionový průvod
Městys Lysice zve všechny občany a především děti
a jejich rodiče na tradiční lampionový průvod konaný
u příležitosti oslavy vzniku Československé republiky.

Akce proběhne v pátek 25. října 2019.
Sraz účastníků od 19 hodin u radnice
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Pozvánka na tradiční
setkání seniorů
V pátek 8. listopadu 2019 od 17 hodin se v sále hotelu
Lidový dům v Lysicích uskuteční již tradiční setkání seniorů. K tanci i poslechu bude hrát skupina Retro. Součástí
je i bohatá tombola. Občerstvení je samozřejmě pro všechny zajištěno. Popovídat si můžete nejen se sousedy, ale i se
členy rady městyse, a dozvědět se tak spoustu zajímavých
informací.
Těšíme se na Vás!

7-9/2019
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Pozvánka na talk show
Do Lysic zamíří Radim Uzel a Ivo Šmoldas
Zábavná talk show Radima Uzla a Ivo Šmoldase se uskuteční ve čtvrtek 20. února 2020
v sále Hotelu Lysice. Součástí programu bude i autogramiáda. Předprodej vstupenek probíhá v prodejně Tiro v Lysicích a v informačních kancelářích v Blansku, v Boskovicích, v Rájci
-Jestřebí, v Kunštátě a v Letovicích. Počet míst je omezen.
Pavel Šmerda
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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
7-9/2019
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Česká pojišťovna a.s. agentura Blansko
Do týmu profesionálů hledáme nového kolegu na pozici správce stávajícího
klientského kmene. Nabízíme možnost nadstandartního výdělku, profesionální
zaškolení, příležitost pro osobní i kariérní rozvoj, kancelářské zázemí, přidělení
stávajícího klientského kmene. V případě Vašeho zájmu zašlete svůj životopis na
adresu: ludmila_laura.klauda@ceskapojistovna.cz nebo volejte na tel.: 603 528 408



INFORMACE PRO OBČANY:
svoz TKO probíhá
v Lysicích každou druhou středu.
V následujícím období bude:
2. 10., 16. 10., 30. 10.,
13. 11., 27. 11., 11. 12.

7-9/2019

27

Lysický zpravodaj. Za obsahovou správnost materiálů zveřejněných v Lysickém zpravodaji ručí autoři. Příspěvky
přijímá Eva Hošková v kanceláři matriky (mobilní tel: 724 189 208,
e-mail: matrika@ mestys.lysice.cz).
Příspěvky zasílané e-mailem musí být zpracovány ve formátu A4 na výšku, text ve WORDU a obrázky ve
formátu jpg. Obrázky se posílají samostatnou přílohou, nikoli jako součást textu. Za změny programů kulturních
a společenských akcí odpovídají pořadatelé. Za tiskové chyby neručíme. Anonymy nezveřejňujeme! Číslo
7,8,9/2019 vychází v Lysicích v září 2019. Vydává Městys Lysice, Horní náměstí 157, pod registrační značkou MK
ČR E 11460. Odpovídá: Mgr. Pavel Dvořáček, starosta. Tisk, sazba a grafická úprava Tiskárna Brázda – www.
tiskarnabrazda.cz.
Cena: zdarma

