

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
prožíváme adventní čas
a těšíme se na příchod nejkrásnějších svátků v roce – Vánoc. A aby Vám to čekání lépe
ubíhalo, můžete se začíst do
posledního letošního vydání
Lysického zpravodaje, které se
Vám právě dostává do rukou.
V plném proudu je stavba
nové čistírny odpadních vod,
kterou jsme po opakovaném
výběrovém řízení zahájili v září
tohoto roku. Čistírnu staví společnost Metrostav a. s., za cenu
78.402.216,- Kč a dokončena
by měla být na konci příštího
roku. Vzhledem k poměrně
svižnému tempu stavebních
prací věřím, že se termín podaří dodržet. Již nyní je proinvestováno téměř 10 milionů korun. Stavba bude financována
částečně z dotace Státního fondu životního prostředí ve výši
cca 37 milionů korun, zbývajících zhruba 41 milionů musí
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zaplatit městys Lysice. Za tímto
účelem jsme již v loňském roce
požádali čtyři bankovní domy
působící v České republice o nabídku úvěrových podmínek.
S nejvýhodnější nabídkou přišla
Komerční banka a. s., když poskytla půjčku s pohyblivou sazbou 0,07 % + 6M PRIBOR, což
v tuto chvíli činí úrokovou sazbu 2,29 %. Úvěr budeme splácet
až od roku 2022 a splátky jsou
rozloženy do 20 let. Na výstavbu
ČOV jsme také požádali o dotaci Jihomoravský kraj, který by
mohl poskytnout až 5 milionů
korun.
Na podzim byla opravena
střecha kiosku v letním kině,
která byla v havarijním stavu.
V postupných opravách areálu
letního kina bude městys pokračovat i nadále. V příštím roce by
měla být vyměněna dlažba před
promítacím plátnem.
V nové lokalitě pro stavbu
rodinných domků na Horkách
již probíhá poslední fáze budování inženýrských sítí, a to
osazování veřejného osvětlení.
Stožáry již byly umístěny téměř
v celé lokalitě, nicméně svítidla
budou v této chvíli umístěna
pouze na páteřní komunikaci
z ulice Horky na ulici Doubek
a v dolní části ulice Sadová nad
benzínovou čerpací stanicí. Veřejné osvětlení buduje společnost ENERGETIKA Boskovice
spol. s r. o., která zajišťovala pro
společnost EON současně i po2

Sloupy veřejného osvětlení na ulicích Horky - Doubek

Nově vysázené lípy v oboře

Lysický zpravodaj

kládku kabelů nízkého napětí
pro elektrické přípojky budoucích rodinných domů. Práce
byly prováděny současně, což
je pro městys ekonomicky výhodnější. Nebylo třeba znovu na
místo dopravovat techniku a kabely veřejného osvětlení jsou
umístěny ve stejném výkopu
jako kabely nízkého napětí, což
ušetřilo náklady za výkopové
práce. Samotná svítidla budou
s LED technologií stejná, jako
Nové herní prvky na dětském hřišti v oboře
jsou nová svítidla i jinde v obci,
např. na cestě k letnímu kinu.
Vybudování veřejného osvětlení
v této nové části městyse bude
stát zhruba 1,8 milionu korun.
V minulých vydáních zpravodaje jsem Vás informoval
o kácení v oboře. Stromy, které
bylo povoleno vykácet, již byly
odstraněny včetně pařezů a na
jejich místě bylo v listopadu vysazeno 15 nových lip. Věřím, že
Nové posilovací stroje v oboře
nové stromky rychle porostou
a že se aleje takto podaří co nejdříve obnovit do původní krásy.
V rámci dotace z Ministerstva pro místní rozvoj za druhé místo v soutěži Obec přátelská rodině byly pořízeny nové venkovní posilovací stroje, které jsme umístili v oboře vedle
dětského hřiště. Současně byly z tohoto dětského hřiště odstraněny herní prvky, které již dosloužily a byly neopravitelné, a na jejich místo byly pořízeny nové. Dotace bohužel nestačila
na celé dětské hřiště, proto v příštím roce městys z vlastních zdrojů pořídí na volné místo
ještě další herní prvky.

Cena vody v Lysicích
I letos stejně jako v minulých letech Zastupitelstvo městyse Lysic přistoupilo ke zvýšení
cen vodného a stočného. Doposud stál 1 m3 vody v Lysicích 65,55 Kč bez DPH, s DPH 75,38
Kč. Od nového roku se cena zvyšuje o 5 %, tj. o 3,25 Kč/m3 na 68,80 Kč bez DPH za kubík
vody. Občanů by se však tato změna neměla nijak negativně dotknout, neboť v roce 2020
pravděpodobně dojde ke snížení DPH na vodné a stočné z 15 % na 10 %. V tom případě
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bude cena vody činit nově s DPH po zdražení 75,68 Kč a v podstatě tedy zůstane ve stejné
výši jako nyní (75,38 Kč). Cenu vody je bohužel nutné průběžně navyšovat, aby se vodohospodářská infrastruktura ve vlastnictví obce stala tzv. samofinancovatelnou, tedy aby bylo
možno její rekonstrukce a opravy hradit z výnosu vodného a stočného a nebylo třeba investovat prostředky z daní, které jsou primárně určeny na jiné účely, např. na opravy chodníků.
V Lysicích této samofinancovatelnosti doposud nebylo dosaženo.

Komunální odpad
V letošním roce ukončil městys Lysice spolupráci se společností SUEZ CZ, a. s., (dříve
SITA), která po dlouhá léta prováděla v naší obci sběr a svoz komunálního odpadu a od roku
2020 bude tuto činnost pro naše městečko vykonávat společnost Technické služby Malá
Haná s. r. o. K této
změně jsme přistoupili
zejména z toho důvodu, že Technické služby
Malá Haná jsou novou
společností vlastněnou
stoprocentně
městy a obcemi v našem
blízkém okolí, které
za tímto účelem založily Dobrovolný svazek obcí Malá Haná.
V tomto svazku jsou
např. Velké Opatovice,
Na besedě k novému systému svozu odpadů bylo plno.
Letovice, Borotín, Sudice a dalších více než
30 obcí, včetně Lysic.
Svazek obcí a jím vlastněné Technické služby
se začaly připravovat
na zdražování skládkování směsného odpadu a na úplný zákaz
tohoto skládkování od
roku 2030 tím, že pro
své členy a svážené obce
připravily nový systém
třídění odpadu, tzv.
Starostové obcí sdružených v DSO Malá Haná
door to door systém,
u nového svozového vozu
kdy každá z domácností
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Lysický zpravodaj

v rodinných domech obdrží barevné popelnice, do nichž bude zvlášť ukládat plast, papír
a bioodpad a které budou pravidelně sváženy, stejně jako směsný odpad, přímo od domu.
Blíže se této problematice věnoval článek v minulém čísle zpravodaje. Na tomto místě Vás
chci, vážení spoluobčané, ujistit, že od nového roku k žádné převratné změně v systému svozu odpadů nedojde. Zatím vše zůstane při starém, jen společnost SUEZ CZ, a. s., naposled
sveze odpad v sobotu 28. prosince 2019 a další svoz již provedou Technické služby Malá
Haná s. r. o., ve čtvrtek 9. ledna 2020. Nově bude svozovým dnem směsného odpadu každý
sudý čtvrtek. Barevné popelnice budou do domácností postupně rozdány v průběhu první
poloviny roku 2020 a svážet se začnou od 1. července 2020.
Vzhledem k finanční náročnosti právě budované čistírny odpadních vod bude v příštím
roce stavební aktivita v obci menší, než jsme si za poslední léta zvykli. Probíhat budou spíše
menší a udržovací práce. Budeme však připravovat další projekty, k jejichž realizaci bude
možno přistoupit po dokončení nové čističky. Mezi ně nepochybně patří rekonstrukce ulice
Halasova či Horního náměstí před radnicí, stejně jako chodníky na Oulehle a další.
Přeji Vám, vážení spoluobčané, 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



Výpisy z jednání rady městyse

Rada č. 41 – 25. 9. 2019
-

-

rada schválila dodatek č. 2 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,
odsouhlasila umístění a provedení stavby kabelové elektropřípojky pro pozemek
parc. č. 349/12 v Lysicích vlastníku panu Holečkovi, Brno,
neodsouhlasila žádost pana Hubinského, Brno, o dlouhodobý pronájem části pozemku parc. č. 7094 v Lysicích.

Rada č. 42 – 2. 10. 2019
-

-

rada projednala žádost pana Kučery, Lysice, o provedení opravy a možné stavební
úpravy závady před jeho domem, která způsobuje zavlhání fasády jeho nemovitosti, a předala k posouzení stavební komisi. Provedení opravy proběhne pouze
za předpokladu, že majitel nemovitosti doloží znalecký posudek, který prokáže, že
zavlhání fasády bylo způsobeno obecními úpravami terénu před domem,
projednala záměr stavby rodinného domu pana Šmardy, Brno, v ulici V Zahradách. K souhlasu městyse se stavbou rada požaduje doložit budoucí řešení současného propustku mezi domem a parkovacím stáním a přechod přes něj.
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Rada č. 43 – 9. 10. 2019
-

-

-

rada schválila dodatek č. 1 Mandátní smlouvy ze dne 1. 8. 2010 s Ing. Františkem
Piliarem na výkon odpovědného zástupce pro živnost vázanou – podnikání v oblasti nakládání s odpady, dle předloženého materiálu,
vzala na vědomí žádost pana Smutného, Drnovice, o byt městyse,
schválila Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu „Podpora JSDH – zdokonalení řidičských schopností strojníků JPO
III, městys Lysice“ dle předloženého materiálu,
vzala na vědomí žádost paní Filipové, Polička, o byt městyse,
vzala na vědomí záměr stavby RD manželů Majerových na jejich pozemku v Lysicích, v lokalitě Horky a proti záměru nevznesla připomínky,
vzala na vědomí záměr budoucího řešení současného propustku mezi domem
a parkovacím stáním a přechod přes něj u plánované stavby rodinného domu pana
Šmardy, Brno, v ulici V Zahradách a k navrženému řešení nevznesla námitky.

Rada č. 44 – 16. 10. 2019
-

-

rada projednala přípravu lampionového průvodu v pátek 25. 10. 2019,
schválila uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory v bytovém domě č. p.
5 o celkové ploše 11,25 m2 s panem Linhartem, Lysice, dle předloženého návrhu
smlouvy za cenu 200,- Kč měsíčně,
schválila záměr prodeje pozemku parcela č. 3502/34 o výměře 19 m2 v Lysicích
panu Solárovi a doporučila zastupitelstvu ke schválení,
projednala žádost manželů Mikulových o koupi části pozemku parcela č. 3212
v Lysicích a postoupila zastupitelstvu k projednání,
vzala na vědomí záměr stavby RD manželů Ryskových v Lysicích, v lokalitě Horky
a nevznesla žádné námitky,
vzala na vědomí záměr stavby RD manželů Hajnových v Lysicích, v lokalitě Horky
a nevznesla žádné námitky,
vzala na vědomí záměr stavby RD paní Šibalové a pana Václavíka v Lysicích, v lokalitě Horky a nevznesla žádné námitky.

Rada č. 45 – 30. 10. 2019
-

-
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rada projednala přípravu jednání zastupitelstva městyse,
vzala na vědomí žádost paní Odehnalové, Brťov – Jeneč, o pronájem bytu městyse,
schválila smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Lysic pro SH ČMS
– SDH Lysice, ZO ČZS Lysice, Divadelní soubor KLYH Lysice a Hospodářskou
a vzdělávací besídku, z. s., v souladu se schváleným rozpočtem městyse, dle předloženého materiálu,
schválila termíny pro konání svatebních obřadů v roce 2020 dle předloženého návrhu matriky.
Lysický zpravodaj

Rada č. 46 – 6. 11. 2019
-

-

rada projednala přípravu Setkání seniorů v pátek 8. 11. 2019 v sále hotelu Lidový
dům,
vzala na vědomí informaci vedení ZŠ Edvarda Beneše Lysice o proběhlé stávce
dne 6. 11. 2019, která byla zřizovateli oznámena písemnou formou v pondělí 4. 11.
2019,
schválila odměnu ředitelce ZŠ Edvarda Beneše Lysice dle předloženého materiálu.

Rada č. 47 – 13. 11. 2019
-

-

rada projednala návrh rozpočtu na rok 2020
schválila Smlouvu o spolupráci mezi Národním památkovým ústavem zastoupeným Územní památkovou správou v Kroměříži a městysem Lysice při provádění
občanských sňatků v areálu státního zámku Lysice dle předloženého materiálu
a pověřila starostu podpisem smlouvy,
vzala na vědomí žádost paní Frantelové, Lysice, o byt městyse,
vzala na vědomí žádost pana Setničky, Drnovice, o byt městyse.

Rada č. 48 – 15. 11. 2019
-

rada schválila konání veřejné sbírky na charitativní účely – finanční podporu rodiny tragicky zesnulé učitelky ZŠ E. Beneše Lysice a pověřila starostu podáním
oznámení o konání veřejné sbírky na Krajský úřad Jihomoravského kraje.

Rada č. 49 – 20. 11. 2019
-

-

-

rada schválila Dodatek č. 1 Kupní smlouvy uzavřené mezi městysem Lysice a manžely Mizerovskými, kterým se prodlužuje splatnost kupní ceny za stavební pozemek dle předloženého materiálu,
schválila uzavření Veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání
přestupků mezi městysem Lysice a městem Boskovice dle předloženého návrhu,
schválila Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu „Zvýšení bezpečnosti chodců na nám. Osvobození v Lysicích“ ve výši
100.000,- Kč,
projednala žádost pana Fojta, Lysice, o pronájem části pozemku městyse parc. č.
7004 Lysice – místní komunikace o výměře 21 m2, kterou žadatel a jeho právní předchůdci již dlouhodobě zemědělsky využívá jako součást svého ovocného
sadu. Vzala na vědomí nesouhlasné vyjádření pana Hoška k záměru pronájmu
části pozemku parc. č. 7004 a žádost o zrušení tohoto záměru pronájmu části
pozemku, aby se mohla rozšířit cesta. Vzala na vědomí také námitku k pronájmu
části pozemku p. č. 7004 podanou manžely Knotkovými, Lysice. Žádosti o zrušení
záměru pronájmu části pozemku nevyhověla, s argumenty zmíněnými v námitce
nesouhlasila, neboť oplocení se nachází na stejném místě již po mnoho desítek let
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-

a za plotem je dlouhodobě zemědělsky využívaný vzrostlý sad. Rozšíření komunikace by narušilo souvisle zemědělsky obhospodařovanou půdu. Pronájem části
pozemku parc. č. 7004 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 21 m² v Lysicích panu Fojtovi, za účelem zemědělského obhospodařování pozemku na dobu
neurčitou za nájemné ve výši 420,- Kč/rok rada schválila,
projednala záměr stavby garáže manželů Hřebíčkových, Lysice, na pozemku parc.
č. 3228/5 v Lysicích a nevznesla námitky,
vzala na vědomí záměr stavby RD manželů Kratochvílových, Lysice na jejich pozemku parc. č. 6994/14 v Lysicích, v lokalitě Horky a nevznesla námitky.

Rada č. 50 - 27. 11. 2019
-

-

rada projednala žádost pana Adámka, Kuřim, o odkoupení části pozemku parc.
č. 3092/39 v Lysicích, ul. Brněnská, na přístavbu garáže u domu. Záměr schválila
a pozemek o výměře 68 m2 za účelem výstavby garáže a vjezdu doporučila zastupitelstvu ke schválení,
schválila mimořádnou odměnu ředitelce MŠ Lysice dle předloženého materiálu,
schválila návrh provozu MŠ Lysice o vánočních prázdninách a přerušení provozu
mateřské školy od pondělí 23. 12. 2019 do pátku 3. 1. 2020,
vzala na vědomí žádost pana Krejčího, Kunštát, o byt městyse.

Rada č. 51 – 4. 12. 2019
-

-
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rada vzala na vědomí žádost pana Svítka, Prosetín, o byt městyse,
schválila celkový plán inventur a jmenování členů inventarizačních komisí dle
předloženého materiálu,
schválila umístění sídla SHČMS Okrsku Lysice na adrese Družstevní 692 (nová
budova hasičské zbrojnice),
schválila Dodatek č.
1 ke smlouvě o zpětném odběru použitého jedlého tuku
a olejů s firmou Černohlávek oil, Církvice, dle předloženého
materiálu,
jmenovala paní Veroniku Šteffkovou
členkou Komise pro
rodinu a volný čas
s účinností od 4.
prosince 2019.
Vánoční tvoření na radnici
Lysický zpravodaj



Výpis z jednání zastupitelstva

Zastupitelstvo č. 8 – 4. 11. 2019
-

-

-

-

-

-

zastupitelstvo schválilo zprávu starosty o činnosti rady a dění v městysi dle předloženého materiálu,
zastupitelstvo schválilo Rozpočtové opatření č. 5/2019 dle předloženého materiálu,
zastupitelstvo schválilo založení dobrovolného svazku obcí s názvem Svazek obcí vodovod Marek, smlouvu o vytvoření tohoto dobrovolného svazku obcí ve znění, které
tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení a stanovy tohoto dobrovolného svazku obcí ve znění, které tvoří přílohu č. 2 tohoto usnesení. Současně zastupitelstvo pověřilo starostu
obce Mgr. Pavla Dvořáčka, aby zastupoval městys v orgánech Svazku obcí vodovod
Marek,
zastupitelstvo schválilo zvýšení cen vodného a stočného na rok 2020 dle návrhu VAS,
a.s. ve Variantě 2, tj. nárůst ceny vodného a stočného o 5,0%, V+S celkem bez DPH
68,80 Kč/m3 (+3,25 Kč/m3), vodné 36,20 Kč/m3 (+1,70 Kč/m3 +4,93%), stočné
32,60 Kč/m3 (+1,55 Kč/m3, +5,00% ), nájemné celkem 1.167,5 tis. Kč,
zastupitelstvo schválilo smlouvu o příspěvku na financování služeb sociální prevence
a odborného sociálního poradenství zařazených do Minimální sítě sociálních služeb
okresu Blansko pro rok 2020 dle předloženého materiálu,
zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o vyhodnocení provozu koupaliště za sezonu
2019 dle předloženého materiálu,
zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitým
věcem mezi bankou UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., zástavcem
Městysem Lysice a zástavci a dlužníky manž. Ing. Karlem Mizerovským a Anežkou
Mizerovskou. Předmětem smlouvy je vznik zástavního práva a věcného práva zákazu
zcizení a zatížení pozemku ve vlastnictví městyse Lysic parc. č. 6994/15 v k.ú. Lysice.
zastupitelstvo nesouhlasilo s prodejem části pozemku parc. č. st. 72/1 v k. ú. Lysice
dle předložené žádosti,
zastupitelstvo nesouhlasilo s prodejem části pozemku parc. č. st. 3272/1 v k. ú. Lysice
dle předložené žádosti,
zastupitelstvo schválilo koupi pozemků parc. č. st. 1021 – zast. pl. o výměře 41m2
a parc. č. 224/5 – ost. pl., jiná pl. o výměře 69 m2 v obci a k.ú. Lysice nově vzniklých na základě geometrického plánu č. 1354-2488/2018 z pozemku parc. č. 224/3
od společnosti Česká pošta, s.p., za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 44.000,- Kč
stanovenou v souladu se znaleckým posudkem č. 3534-109/17 ze dne 07.12.2017 vypracovaným Karlem Konopáčem, Sokolská 454, Kunštát, znalcem v základním oboru
ekonomika, ceny a odhady nemovitostí a pověřilo starostu podpisem kupní smlouvy,
zastupitelstvo schválilo prodej pozemku parc. č. 3502/34 – ost. pl., ost. komunikace
o výměře 19 m2 v obci a k.ú. Lysice nově vzniklého na základě geometrického plánu
č. 1362-310/2019 z pozemku parc. č. 3502/4 panu Jakubu Solárovi za cenu v místě
a čase obvyklou ve výši 1.740,- Kč stanovenou v souladu se znaleckým posudkem
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č. 3716-70/19 ze dne 23.10.2019 vypracovaným Karlem Konopáčem, Sokolská 454,
Kunštát, znalcem v základním oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí a pověřilo starostu vypracováním a podpisem kupní smlouvy.



Novela zákona
o místních poplatcích

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila dne 15. října 2019 novelu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákona o místních poplatcích“), s účinností od 1. ledna 2020. Novelou dochází
k výrazným změnám zákona o místních poplatcích, které mají dopady do úpravy jednotlivých místních poplatků.
Největší změnou je, že byl zrušen poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a byl
nahrazen poplatkem z pobytu. Poplatníkem je osoba, která v obci není přihlášená,
a předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.
Další změna je u poplatku ze psů, a to taková, že sníženou sazbu poplatku platí držitel psa, který je starší 65 let. (Dříve to byl poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, nebo poživatel
sirotčího důchodu).
Všechny změny budou upraveny v obecně závazných vyhláškách, které budou
schváleny na zasedání Zastupitelstva městyse Lysic 16. 12. 2019, následně vyvěšeny na
úřední desce, zveřejněny na webových stránkách městyse a nabudou účinnosti dnem
1. 1. 2020.

Poplatek za svoz domovního odpadu
a poplatek ze psů za rok 2020
Poplatek za svoz domovního odpadu: Tento poplatek zůstává jako v letošním roce
ve výši 520,- Kč/osoba/rok (kde nezajíždí popelářský vůz snížená sazba 490,- Kč/osoba/rok) a platí ho občané, kteří jsou v Lysicích přihlášení.
Poplatek lze uhradit jednorázově do 29. 2. 2020 nebo ve dvou splátkách, a to první
polovinu poplatku do 29. 2. 2020 a druhou polovinu do 30. 9. 2020.
Občané, kteří mají v katastrálním území Lysice ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci (chatu, chalupu), byt nebo rodinný dům, v nichž není přihlášená
žádná fyzická osoba, jsou povinni poplatek ve výši 520,- Kč uhradit do 30. 9. 2019.
Poplatek ze psů: Výše poplatku ze psů se také nemění. Poplatníkem je držitel psa,
který je v Lysicích přihlášený nebo tu má sídlo. Sazba poplatku činí ročně 200,- Kč, za
druhého a každého dalšího psa 250,- Kč.
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Pokud je držitel psa osoba starší 65 let, činí poplatek ročně 130,- Kč, za druhého
a každého dalšího psa 180,- Kč. Splatnost poplatku je do 30. 4. 2020.
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



Knihovna informuje

V měsíci říjnu proběhlo v knihovně 9 besed pro žáky 1. stupně ZŠ. Pro každou třídu bylo zvoleno jiné téma a součástí besedy bylo představení a čtení ukázek z nových
knih pro danou věkovou kategorii. V Týdnu knihoven nás navštívil spisovatel Marek
Šolmes Srazil. Představil nám své knihy, čtení doplnil i hrou na kytaru a naučil děti
písničku Hurá prázdniny. Děti pak společně malovaly postavičky z jeho pohádkové
knížky.
17. 10. se uskutečnila přednáška Trénink paměti s lektorkou Janou Zemánkovou
a následně byl zahájen kurz, kterého se účastní členové Senior klubu. Kurz je rozdělen
tematicky do několika lekcí.
10. 11. proběhlo v dětském oddělení Listování – scénické čtení na motivy knihy
Mé dětství v socialismu. Vtipné, dojemné a někdy i mrazivé texty předčítali herci Věra
Hollá a Jiří Ressler.
Od 16. 11. do 24. 11. se uskutečnila výstava Kouzlo patchworku Ing. Dagmar Dudkové z Kunštátu.
Projekt Den pro dětskou knihu jsme si letos připomněli se spisovatelkou Lucií Hlavinkovou, která přijela za dětmi do ZŠ a představila zde svoje knihy. K jejím literárním
úspěchům patří soutěž nakladatelství Albatros, již vyhrála s příběhem chlapce, který
si nadevše přeje psa, a tak vymyslí plán jak ho získat. Kniha nese název Projekt pes (ten
můj) a dočkala se několika pokračování. Knihy jsou k zapůjčení v knihovně.
Od 2. 12 do15. 12. probíhá ve výstavní síni knihovny denně od 14.00 – 17.00 prodejní výstava Paličkovaná krajka s výrobky paní Ivy Vanžurové z Jevíčka.
17. 12. se od 16 hod ve výstavní síni knihovny uskuteční pro Klub seniorů přednáška spisovatelky a lektorky Bc. Dany Šimkové s názvem Koledy. Během poslechu
a zpěvu koled lektorka přiblíží historii jejich vzniku, církevní dějiny od narození Ježíše
po současnost a vánoční tradice.
Vánoční provoz knihovny: 23. 12. - 3. 1. bude knihovna uzavřena. Běžný provoz
bude zahájen v pondělí 6. 1. 2020.
Všem čtenářům knihovny přeji krásné vánoční svátky.
Miroslava Libichová , vedoucí knihovny
10-12/2019
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LiStOVáNí na základní škole

V úterý 5. listopadu na naši školu zavítal program LiStOVáNí, jehož zakladatelem je populární herec a v současné době také propagátor kvalitních restaurací Lukáš Hejlík.
Tento projekt již běží více než 15 let, získal záštitu Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy jako forma podpory čtenářství. Projekt je určen jak dětem, tak dospělým, nabízí přes 75 knižních titulů
a ročně se odehraje téměř 300 představení v různých městech i prostorách, z toho je obvykle 10 premiér. Je to vlastně forma scénického
čtení, kdy během necelé hodiny odvyprávějí dva nebo tři herci za doprovodu hudby a využití kostýmů a rekvizit divákům obsahy zajímavých, aktuálních knih.
Každý z herců představuje samozřejmě několik literárních postav.
„LiStOVáNí tak výborně podporuje čtenářství jako takové. Svou živou akční formou
dokazuje především dnešní mladé generaci, že dnes, kdy je možné skoro všechno, pořád
ještě není kniha pasé,“ uvádí se na webových stránkách projektu.
Kromě Lukáše Hejlíka k nám přijela Petra Bučková, herečka hrající v současné době
v Praze v divadle Na zábradlí, a Alan Novotný, kterého bychom mohli vidět v mnoha představeních Městského divadla Brno. Všichni účinkovali ve třech představeních, která jsme
si objednali. Nejmladším žákům byla určena kniha Petry Soukupové Bertík a čmuchadlo,
pro 4. - 6. ročník to byla kniha Petry Braunové Ztraceni v čase, zbývající ročníky pak viděly
Život k sežrání francouzského autora Mikäela Olliviera. Všechny tituly jsou velmi zábavné,
ale zároveň vždy řeší nějaký aktuální problém. Jedná se opravdu o velice kvalitní literaturu.
Vzhledem k tomu, že projekt už u nás dvakrát byl, nepřekvapily nás pochvalné reakce
žáků. Věříme, že se jim tato forma představení nejen líbila, ale že jim také ukázala, jak by
mohli vyplnit volný čas, třeba o vánočních prázdninách. Do školní knihovny byly zakoupeny všechny prezentované knihy, žáci sami měli také možnost si knihy zakoupit a nechat
si je od herců podepsat.
Věříme, že LiStOVáNí bude i nadále nacházet inspirativní knihy, a těšíme se na další
setkávání s tímto skvělým projektem.
Simona Kyánková

TANEČNÍ NA OBOŘE 2020, v sále kulturního domu
Ve 2 kategoriích: Začátečníci a Pokročilí
Zahájení v neděli 12. ledna 2020. Další lekce 19., 26. ledna, 2. a 9. února
Začátečníci v 17:00 / Pokročilí v 19:00
Závěrečný společný večírek v pátek 14. února 2020
Učitelé tance, manželé Míšenští. Cena 1.500,- Kč za pár
Přihlášky na: haviri.obora@seznam.cz, tel: 731 548 254, 731 548 2
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Lysický zpravodaj



Čertovské dovádění aneb
Mikuláš zase po roce v Lysicích

I v letošním roce si zástupci Sboru pro občanské záležitosti, členové divadelního
spolku KLYH Lysice a členové SDH Lysice za finanční podpory Městyse Lysice připravili pro děti v parku velkou oslavu. Lucifer totiž slavil 5. 12. narozeniny a splnit
jeho přání nebylo vůbec lehké. Přál si, aby k narozeninám dostal takovýý dárek,, kterýý
peklo ještě nevidělo.
Celý program zahájili svým příchodem andělé, kteří spadli do kašny, když
si prohlíželi Lysice z nebeské výše. Dětem
sdělili, že dnes budou doprovázet Mikuláše, který se ještě zdržel ve vedlejší vesnici, a že mu musí pomoci s balíčky pro
děti.
V tu chvíli si vzpomněli na čerty a lysický park se za doprovodu krásného ohňostroje a světelných efektů přeměnil na
peklo s malými i většími čerty, do kterého
byly děti pozvány. Všichni čerti si vzpomněli, že má dnes Lucifer narozeniny, tak
začali pilně uklízet a leštit kotle.
Po příchodu Lucifera do pekla zazněla
narozeninová píseň, kterou zazpívali čerti a všichni malí i velcí hosté čertovského
podvečera. A začalo nadělování. Lucifer dostal obrázky
od dětí, které donesly až do
parku. Od čertů dostal hříšníka, kterého proměnili na
sněhuláka. Dalšího hříšníka
čerti přeměnili na vycvičeného psa a posledním dárkem byly balíčky pro děti,
které čerti ukradli andělům.
Andělé se dožadovali
vrácení balíčků a vysvobození hříšníků. Lucifer rozhodl, že vysvobození hříšníků je možné pouze tehdy,
10-12/2019
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pokud děti přijdou do
pekla a řeknou básničku
o čertovi. Druhý požadavek byla písnička od všech
dětí. Třetí požadavek napečení cukroví pro Lucifera místo balíčků.
V Lysicích jsou opravdu velmi šikovné, hodné
a odvážné děti. Všechny úkoly se jim pomocí
andělů podařily splnit,
pekelníci odešli a místo
nich se objevil tak dlouho
očekávaný Mikuláš. Děti ho pozdravily básničkou a Mikuláš všem rozdal balíčky za
pěkné chování po celý rok.
Rozzářené oči dětí, trochu strachu z čertů a hromada radosti v dětských tvářích,
když jim Mikuláš osobně předal balíček, nás ujistil, že se program obohacený osobitým vyjádřením andělů, čertů a Mikuláše, světelnými a zvukovými efekty, hudební
kulisou a kvalitním ozvučením i letos vydařil.
Všem, kteří se na vzniku čertovského dovádění podíleli, bychom chtěli touto cestou velmi poděkovat a již nyní se těšíme na další příchod Mikuláše s jeho družinou.
Členové SPOZ Lysice



Putování za Ježíškem
aneb Živý Betlém

Přijměte pozvání na již tradiční zastavení se v předvánočním čase, které se uskuteční 23. 12. 2019. Od 16 hodin si budete moci na nádvoří lysického zámku odpálit
Betlémské světlo a zazpívat vánoční koledy v doprovodu zástupců skautského oddílu
- 12. oddíl Corleonis Lysice. Průvodem s anděly se přesuneme na farní zahradu, kde
bude připraven program dramatického a pěveckého kroužku žáků ZŠ E. Beneše Lysice, Svatá rodina a také občerstvení pro děti i dospělé.
Hlavním cílem této akce je sbírka pro Natálku trpící vážnou nemocí. Výtěžek bude
věnován rodině na rehabilitační cvičení. Předem děkujeme za vaši účast a za vaše
přispění na dobrou věc.
Všem občanům přejeme krásné prožití adventní doby.
Z. Koláčková za divadelní spolek
KLYH Lysice
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Žijeme hrou

Začátkem měsíce listopadu 2019 týmům fotbalové akademie Žijeme hrou skončila
podzimní část soutěžní sezony 2019/2020, do které jich bylo přihlášeno celkem sedm
v kategoriích mladších a starších přípravek, mladších a starších žáků a mladšího a staršího dorostu. Naše týmy v tomto období odehrály přes sto mistrovských utkání. U kategorií přípravek z rozhodnutí Fotbalové asociace ČR, v kontextu mimo jiné s filozofií
Žijeme hrou, se průběžné tabulky neevidují z důvodu zbytečného zatěžování malých
fotbalových dětí tabulkovým pořadím jejich týmů a případným taktizováním. U těchto dětí, tedy ve věku 4 – 10 roků, jde především o tvorbu kladného vztahu ke sportu
a pohybu. Do bohatého programu nejmenších dětí se podařily termínově vtěsnat i tři
mimosoutěžní turnaje Žijeme hrou v Bořitově, Lysicích a Kunštátě. Od kategorií žákovských po kategorie dorostenecké již fotbalové týmy tabulkové pořadí vnímat mají a také
vnímají, proto několik čísel. V právě probíhající sezoně zaujímá po podzimní části tým
Žijeme hrou mladších žáků v tabulce soutěže 1. třídy Jihomoravského kraje druhé místo
za TJ Start Brno a před FK Znojmo a tým staršího dorostu obsadil průběžné krásné třetí
místo v Krajském přeboru, tedy v nejvyšší krajské dorostenecké soutěži, s nepatrnou
ztrátou za týmy ČAFC Židenice 2011 a FC Boskovice.
Protože se spolek Žijeme hrou dlouhodobě věnuje fotbalovým dětem a mládeži celoročně, tak koncem podzimní částí soutěžní sezony pro Žijeme hrou nic neskončilo. Od
14. 11. 2019 do 21. 3. 2020 pořádáme více jak čtyřicet turnajů Žijeme hrou pro děvčata
i chlapce všech věkových kategorií ve sportovních halách především ve Svitávce a Kunštátě. Starší žáci Žijeme hrou se v zimním období navíc účastní již tradiční Tišnovské
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ligy na velkoplošných hřištích s umělým povrchem v Tišnově, Blansku a Boskovicích.
Týmy přípravek a žáků jsou přihlášeny i na brněnské turnaje v Tréninkovém centru mládeže, které se odehrávají v nafukovacích halách s umělým travnatým povrchem. I zde
jsou naši svěřenci konfrontováni kvalitními týmy velkých klubů, jako je např. Zbrojovka
Brno, 1. SK Prostějov, Vysočina Jihlava a spoustou dalších.
V současné době je ve spolku Žijeme hrou registrováno přes 270 dívek a chlapců
ve věku 4 – 18roků. Z toho prošlo či prochází lysickou líhní 109 jedinců, z nichž je 52
bydlištěm přímo z Lysic. V souvislosti s těmito čísly se zmíním krátce i o finančních
nárocích spolku Žijeme hrou, jakožto neziskové organizace. V průběhu právě končícího
roku 2019 bylo na chod spolku vynaloženo téměř 2,7 milionu korun a rozdělil bych je
na tři zdroje příjmu. V největší míře se jedná o sponzorské dary. Dále jde o dotace z veřejných prostředků jednotlivých samosprávních celků zapojených do projektu Žijeme
hrou, z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Fotbalové asociace ČR. Třetím
zdrojem příjmu spolku jsou zdroje vlastní, v podobě nastavených členských příspěvků,
z pořádaných fotbalových turnajů a letních prázdninových kempů. Termíny kempů na
rok 2020 s možností vyplnění přihlášky již najdete na našem webu: www.zijemehrou.
cz/kempy.
V rámci srdečného pozvání si dovolím uvést dvě konkrétní akce Žijeme hrou. Jednak se v sobotu dne 21. 12. 2019 od 9.00hod uskuteční souběžně ve sportovních halách
v Kunštátě a Svitávce VI. ročník dobročinného turnaje Žijeme hrou a za druhé dne 7. 3.
2020 organizujeme v sále hotelu Lidový dům v Lysicích 1. Společenský ples Žijeme hrou.
Za spolek Žijeme hrou přeji všem hodnotné prožití svátků vánočních, bohatou nadílku nejen dětem, mnoho úspěchů a především zdraví v roce 2020.
Břetislav Šulc
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Lysické Jablíčko

Závěrem roku si dovolím krátce shrnout, co se nám v Jablíčku podařilo.
Celé prázdniny fungovaly příměstské tábory, které byly plně obsazeny. Tento zájem rodičů a spokojenost dětí nás velmi těší.
Koncem září proběhly cyklo závody v oboře. Nové místo mělo
mnoho kladných ohlasů, a proto plánujeme uspořádat tuto tradiční akci v oboře i příští rok.
V říjnu jsme byli na exkurzi v přečerpávací elektrárně Dlouhé stráně a ve Velkých Losinách.
Strašidýlková diskotéka si také našla své příznivce. Děkujeme všem rodičům, kteří se aktivně zapojili.
Od září se pravidelně schází rodiče s dětmi v páteční herničce. Středy jsou vyhrazeny na
tvoření pro děti i maminky. Každou středu se zaměřujeme na jednu věkovou skupinu. Od nejmladších dětí až po maminky a babičky. Největší úspěch zatím mělo tvoření skřítků a pečení
perníčků.
A co nás čeká?
V neděli 22.12.2019 Vánoční večírek pro děti v sále Lidového domu.
Nový rok zahájíme tradičním Maškarním plesem pro dospělé 24.1.2020 a Karnevalem pro
děti 2.2.2020.
Na všechny akce vás srdečně zveme.
Přejeme všem klidné vánoční svátky a šťastný rok 2020.
Za Lysické Jablíčko Lucie Růžičková
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Nové hřiště v oboře

Během měsíců října a listopadu byly v oboře nainstalovány nové herní a posilovací prvky.
Ty mohly být zakoupeny díky dotaci Obec přátelská rodině.
Lokalitu jsme vybrali tak, aby byla dostupná nejen obyvatelům Lysic, ale také návštěvníkům zámku, kteří často chodí do obory na procházky.
Dětské hřiště i posilovací stroje dodala firma Monotrend s.r.o. z Tišnova.
Věřím, že nové vybavení nám dlouho vydrží a každá generace si na něm najde své.
Za komisi pro rodinu a volný čas
Lucie Růžičková



Hasiči informují

Není ani možné jak další rok utekl a je před námi samotný závěr. I ve výjezdové jednotce
děláme jako každý rok vyhodnocení roku, kde zhlédneme celoroční činnost prezentovanou
v grafech nebo si připomeneme ty nejzajímavější zásahy tohoto roku. Zatím naše jednotka
vyjela k 67 událostem a uvidíme, na jakém čísle se zastavíme. Veškeré vyhodnocení za rok 2019
můžete vidět začátkem nového roku na našich stránkách www.sdhlysice.cz .
Někteří jste zaznamenali, že v sobotu 30.11.2019 byla naše jednotka okolo 17. hodiny vyslána k požáru skladovací haly ve sběrném dvoře v Lysicích, kde se ale jednalo o prověřovací
cvičení.
Oprávnění provést prověřovací cvičení své jednotky má velitel jednotky nebo zřizovatel
jednotky, tedy starosta obce. Jedná se o cvičení, kdy vše probíhá stejně jako při ostrém zásahu
a zasahující hasiči se skutečnost, že jde o cvičení, dozví až na místě události. Cílem cvičení je
prověřit akceschopnost jednotky, dojezdové časy, postupy a taktiku vedení zásahu. Námětem
cvičení byl požár skladovací haly ve sběrném dvoře v Lysicích, kde vzhledem k charakteru
budovy hrozí velké riziko požáru. Zásah by dále komplikovala také skutečnost, že na místě se
skladují nebezpečné látky.
Posledním bodem bych chtěl informovat členy SDH o konání valné hromady v sobotu
18.ledna v 14:30 na nové hasičské zbrojnici. A také chci informovat všechny občany o již tradičním hasičském plese, který proběhne v sobotu 1.února 2020 v sále Hotelu Lysice, kde k tanci a poslechu zahraje hudební skupina Classic.
Děkujeme všem, kteří naše akce navštěvují a podporují činnost sboru.
Nyní nejen za mě, ale za celou výjezdovou jednotku a sbor, bych vám chtěl popřát krásné
vánoční svátky. Ať je prožijete v klidu a radosti se všemi, které máte rádi. Do nového roku 2020
Vám přeji hodně štěstí, zdraví a osobních úspěchů.
Aleš Bohanus
velitel jednotky
20
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Nesem Vám noviny

„Nesem vám noviny, poslouchejte, z betlémské krajiny, pozor dejte.“ Jistě jste všichni poznali slova známé vánoční koledy. Přiblížily se nám Vánoce a my budeme opět slavit narození
Ježíše Krista. Připomínáme si událost, kdy se Boží Syn stal člověkem, aby nám řekl, jak nás
má Bůh rád. Ukázal to i svým životem, když se ujímal těch posledních v tehdejší společnosti
– vdov, sirotků, chudých, nemocných a nešťastných lidí. Svou láskou, odpuštěním a v případě
potřeby i zázračnými uzdraveními jim vracel důstojnost a pomáhal ke šťastnému životu. Ježíš
tak ukázal, že Bůh má rád každého člověka bez výjimky. A to je důvod k velké radosti.

Ježíšovo narození budeme slavit i letos vánočními bohoslužbami, na které Vás všechny
srdečně zvu. Na Štědrý den bude v 15:00 mše svatá pro rodiny s dětmi a ve 22:00 půlnoční mše
svatá. Ve středu 25. 12. a ve čtvrtek 26. 12. budou bohoslužby v 8:00. Těším se na setkání s Vámi
nejen při vánočních bohoslužbách.

Váš farář
P. Michal Cvingráf.
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Úřad městyse Lysic
bude v pondělí 23. prosince 2019
z důvodu čerpání dovolených uzavřen.
Poslední letošní úřední den bude
středa 18. prosince 2019.
Prvním úředním dnem v novém roce bude
pondělí 6. ledna 2020.

Náhradní termín svozu
domovního odpadu
Svoz domovního odpadu, který měl proběhnout
o vánočním svátku ve středu 25. 12. 2019,
bude proveden v náhradním termínu,
a to V SOBOTU 28. 12. 2019.

V roce 2020 bude nově svozovým dnem odpadu každý sudý čtvrtek.
První svoz v novém roce proběhne ve čtvrtek 9. ledna 2020.
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Slavnostní rozsvícení vánočního stromu spojené
s vánočním jarmarkem na první adventní neděli

Setkání seniorů 8. listopadu 2019 na Lidovém domě
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PF 2020
Krásné Vánoce a do nového
roku pevné zdraví a hodně lásky
od svých nejbližších
přejí všem spoluobčanům
členové zastupitelstva
a zaměstnanci
Úřadu městyse Lysic
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