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Vážení spoluobčané,
blíží se závěr roku a jako na
konci každého čtvrtletí se k Vám
i nyní dostává Lysický zpravodaj.
Ke svému konci se blíží i stavba nové čistírny odpadních vod.
Již proběhly komplexní zkoušky
funkčnosti technologického zařízení, vše je v pořádku a funguje
tak, jak má. Proto mohlo být přikročeno k přepojení kanalizace
ze staré čistírny na novou, což
probíhá od 7. prosince. Po přepojení nová čistírna poběží ve
zkušebním provozu, který potrvá
rok. Až pak bude fungovat v běžném režimu. Z důvodu koronavirové epidemie sice došlo na
stavbě k mírnému zpoždění, to
se však naštěstí netýká funkčních
částí, ale pouze terénních úprav
a zejména bouracích prací na
staré čistírně, která bude srovnána se zemí. Pro případné budoucí použití tak zůstane stát pouze
domek, kde se nacházelo pracoviště obsluhy.
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V prosinci bude dokončena i oprava kanalizace na ulici Žerůtské, která se nečekaně
protáhla z důvodů, o nichž jsem Vás informoval v minulém vydání zpravodaje. Oproti
původně plánovanému rozsahu bylo navíc opraveno 52 metrů kanalizace a provedena sanace stávajících kanalizačních šachet. Tyto vícepráce navýšily cenu stavby o 426.906,- Kč
bez DPH. Firma pana Porče již začala s dlouho odkládanou opravou chodníku, která bude
stát necelý milion korun. Práce budou pokračovat podle toho, jak to umožní počasí.
Obnovený vrt u hřbitova už
je fyzicky ukončen a po kolaudaci připraven dodávat vodu do
domácností. Dílo bylo předáno
zhotovitelem, Vodárenskou akciovou společností, a. s., v souladu se
smlouvou o dílo již v říjnu. Na celou akci v hodnotě 2.298.0000,- Kč
bez DPH se městysi podařilo zísObnovený vodní zdroj u hřbitova
kat dotaci z Jihomoravského kraje
ve výši 1.608.600,- Kč.
A nyní pár vět k plánům na příští rok. Jak jste jistě zaznamenali z médií, nastane v příštím roce pravděpodobně propad příjmů veřejných financí. Jak velký tento propad bude, lze
těžko odhadovat. Záleží také na tom, jaká bude konečná podoba daňových zákonů, o nichž
bude ještě v prosinci rozhodovat parlament. Nicméně již nyní je třeba se připravit na to, že
příjmy městyse mohou být i významně nižší než v letech, kdy náš stát zažíval solidní ekonomický růst. Při sestavování rozpočtu na příští rok jsme s tímto nepříjemným vývojem
počítali a odhady daňových příjmů adekvátně snížili. Navíc plánujeme několik stavebních
akcí, na které je možné získat dotaci, a zátěž pro obecní finance tak nebude taková, jako kdyby městys platil vše sám. Jednou z nich je oprava komunikace na ulici Sadové. Zde budeme
žádat Ministerstvo pro místní rozvoj o příspěvek z dotačního programu na opravy místních
komunikací. Cena prací by se dle rozpočtu měla pohybovat někde kolem 2.900.000,- Kč. Případná dotace by byla 80 % uznatelných výdajů.
Další takovou akcí, na niž je
možno čerpat dotaci, je stavba nového rybníka. Ten by měl vzniknout na obecních pozemcích nad
zastavěným územím Lysic směrem
na Štěchov, pod krajskou silnicí III.
třídy. Účelem nového „Rybníka
Badalky“, jak je nazván v projektové dokumentaci stavby, je zadržení
vody v krajině za účelem zlepšení
V těchto místech by měl vzniknout nový rybník
mikroklimatu v okolí, extenzivní
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chov ryb a v neposlední řadě zásoba vody pro hašení případných
požárů. Tvar rybníka je nepravidelný, velikost vodní plochy je 2 900
m2. Hloubka vody ve vodní nádrži
je uvažována v rozmezí 2 až 4 m.
Délka hráze je 49 m. Stavba rybníka by měla stát zhruba 4,5 milionu
korun, přičemž dotace by mohla
činit 3 miliony.
Městys plánuje i celkovou rekonstrukci bytového domu č. p. 150
na náměstí Osvobození. Náklady
by měly být asi 24 milionů korun. Je
Podoba budoucího rybníka
jasné, že akci tohoto rozsahu nelze
platit pouze z rozpočtu obce a bude
tedy nutné získat dotaci, samozřejmě čím vyšší, tím lépe. Rekonstrukce počítá se zvýšením střechy,
vybudováním tří nových podkrovních bytů (celkem bude v domě 15
bytů), společenské místnosti a rovněž s instalací výtahu. Celá koncepce domu je zamýšlena jako bydlení
pro soběstačné seniory. Realizace
v příštím roce není jistá, je třeba
Vizualizace nové podoby šaten a toalet na koupališti
vyčkat na vhodný dotační titul.
Je připraven i projekt modernizace zázemí
á
í llysického
i kéh kkoupaliště.
liště ŠŠatny
t a WC jjsou již
dlouhou dobu nevyhovující, proto bychom v roce, kdy bude koupaliště slavit 60 let od svého otevření, rádi příslušenství zmodernizovali. Projekt zpracovala projekční kancelář Ing.
Ilona Janíková s. r. o., a předpokládané náklady jsou 3,5 milionu korun. Na objekty tohoto
typu bohužel momentálně žádné dotační tituly nejsou, přesto je rekonstrukce zařazena do
rozpočtu na příští rok, neboť koupaliště si opravu ke svému 60. výročí zaslouží. Práce jsou
plánovány tak, aby neohrozily začátek sezóny.
Na začátku příštího roku plánuje společnost EON přeložku elektrického vedení na
ulici Brněnské ze sloupů do země. Přitom bude nutné rozebrat chodník a při té příležitosti
městys na své náklady chodník od křižovatky s ulicí Žerůtskou po odbočku na Horky
opraví. Současně je v plánu vybudování nového přechodu pro chodce u sokolovny. Vedle
sokolovny ve stráni umístí EON novou trafostanici a kvůli přístupu před ní vznikne zpevněná plocha. Náklady na opravu chodníku a vybudování přechodu se budou pohybovat
kolem 2 milionů korun.
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Mimo tyto hlavní akce je připraveno i několik menších, např. oprava posledního z bytů
v bytovém domě na ulici Zámecké č. p. 5 a drobné opravy silnic. Původně plánovaná rekonstrukce ulice Halasova, o níž jsem Vás informoval v předchozích vydáních zpravodaje, musela být odložena. Hlavním důvodem je příprava projektu napojení Lysic, Drnovic
a Voděrad na skupinový vodovod. A právě po ulici Halasova povede hlavní vodovodní řad
tohoto vodovodu. O tomto tématu píšu podrobněji v samostatném článku. Rekonstrukce
Horního náměstí před radnicí by měla proběhnout až v roce 2022. Až v tomto roce totiž
EON přislíbil přeložit nadzemní vedení nízkého napětí na Horním náměstí do země. Pokračují i práce na projektu rekonstrukce chodníků na Oulehle, v jejímž rámci vzniknou
i nová parkovací místa, která na sídlišti chybí.
Přeji Vám, vážení spoluobčané, klidné a příjemné prožití adventního času a šťastné,
veselé a požehnané Vánoce. V novém roce pak především zdraví a osobní pohodu.
Mgr. Pavel Dvořáček, starosta



Informace o činnosti dobrovolného
svazku obcí Svazek obcí vodovod
Marek

Již v minulosti jsem Vás, vážení spoluobčané, informoval o problémech spojených
s nedostatkem vody. Dlouhodobé sucho způsobuje úbytek vodních zdrojů. Vydatnost lysických zdrojů vody rovněž klesá a městys na tuto situaci musí reagovat.
Prvním krokem bylo „převrtání“ vodního zdroje u hřbitova. Pro tuto chvíli je tedy
nebezpeční nedostatku vody zažehnáno. Bylo by však chybou domnívat se, že tím je problém navždy vyřešen. Je třeba myslet dál. Proto v listopadu loňského roku zastupitelstvo
schválilo založení dobrovolného svazku obcí Svazek obcí vodovod Marek a vstup Lysic do
tohoto svazku. Dalšími členy jsou obce Drnovice a Voděrady. Obě obce mají také problémy s nedostatkem vody. Náklady se budou mezi obce dělit poměrně podle počtu obyvatel.
Svazek byl zaregistrován Krajským úřadem Jihomoravského kraje dne 20. května 2020
a tímto dnem úředně vznikl.
Smyslem vzniku a činnosti svazku je navýšení nedostatečné kapacity zdrojů vody ve
stávajících vodovodech členských obcí úpravou stávajících a zbudováním nových vzájemně propojených vodovodů, vodojemů a vodárenských zařízení a jejich napojení na stávající
skupinový vodovod Blansko, který přivádí vodu z velkokapacitních zdrojů ze Spešova, Lažan a z Velkých Opatovic. Konkrétně je v plánu vybudovat napojení na stávající vodojem
v Bořitově, který se bude muset rovněž stavebně upravit. Délka vodovodu bude cca 6 900
metrů a bude končit v nově vybudovaném hlavním vodojemu na svahu kopce Marku ve
výšce 410 m n. m. s objemem 2 x 200 m3. Do nového vodojemu Marek budou samostatným
potrubím napojeny zdroje vody Štěchovské jímky a vrt u hřbitova. Z vodojemu Marek budou novým páteřním vodovodem zásobovány vodojemy v Zákostelí a v oboře nad školou.
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Právě potřeba nového páteřního vodovodu, který povede ze Štěchovské přes Halasovu
ulici a Zákostelí, brání rekonstrukci Halasovy ulice, neboť nově opravená komunikace by
se za několik let musela rozkopat a opět opravovat. Proto byla oprava odložena. Lysická
vodovodní síť bude propojena s drnovickou nedaleko školní zahrady. Drnovice a Voděrady již vodovody propojené mají.
Nový svazek navázal spolupráci s firmou SWC AUDIT s. r. o., která je odbornou firmou
zabývající se poradenstvím v oblasti vodohospodářských staveb a jejich financování. S firmou uzavřel svazek příkazní smlouvu, jejímž předmětem je zpracování a podání žádosti
o dotaci dle pravidel Národního programu životního prostředí na zpracování projektové
dokumentace dálkového vodovodu a konzultace k organizaci výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu na projektanta. Výběrové řízení na projekční práce na vodovodu
dle investičního záměru připraveného VAS a. s., již proběhlo. Byly osloveny tři projekční
kanceláře, o nichž je známo, že jsou schopny takto velký projekt zpracovat. Vítězem se stala firma VEGAspol v. o. s., která projektovala i lysickou ČOV, s cenou 1.960.000,- Kč. Byla
podepsána smlouva o dílo a firma už projektuje. Žádost o dotaci se zpracovává, a bude-li
svazek úspěšný, může získat až 90 % uznatelných nákladů na projekt.
Mgr. Pavel Dvořáček, starosta



Odpadové hospodářství v obci

Nový systém třídění a svozu odpadu v Lysicích zafungoval přesně dle předpovědí odborníků a podobně jako v dalších členských obcích společnosti TS Malá Haná, které tento systém
zavedly již před rokem a půl. Tříděný papír se zvedl díky nádobám v domácnostech na čtyřnásobek, zhruba o polovinu více máme plastů a směsný komunální odpad se snížil o necelých
50%. V prvních dvou čtvrtletích tvořil směsný odpad 79 a 81 % celkového množství odpadu
a ve 3. čtvrtletí to bylo „jen“ 43 %. Z těchto údajů tedy vyplývá, že i přesto, že jsme měli v městysi hustou veřejnou síť barevných kontejnerů, tak třídění odpadů nebylo ideální. Ve směsných
nádobách končil především bioodpad a papír. Jasná změna k lepšímu tedy v Lysicích nastala,
ale určitě je stále ještě co vylepšovat. Stále máme obrovské množství papíru, které se hromadí
kolem modrých kontejnerů na hnízdech. Toto bohužel není jen problém Lysic, papíru je všude

Výsledky třídění odpadů za jednotlivá čtvrtletí
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spousta. Snad se situace na trhu zlepší a školy začnou opět pořádat sběry papíru. Chtěl jsem
Vás, vážení spoluobčané, v této souvislosti požádat, abyste papírové krabice neházeli do kontejnerů vcelku, ale pokud možno rozložené. Nádoba se pak jeví jako plná, i když tomu tak není,
a ostatní nechávají papír vedle. Větší množství papíru či velké krabice je samozřejmě možné
i nadále odevzdávat ve sběrném dvoře.
V příštím roce se také změní svozové
dny odpadu. Bioodpad bude svážen vždy
v úterý a ostatní druhy odpadu, tedy papír,
plasty a směsný odpad, ve středu. Intervaly však zůstanou stejné jako letos. Papírové
kalendáře s vyznačenými termíny svozu
jednotlivých odpadů budou včas k dispozici
Igelitové pytle do bioodpadu skutečně nepatří
a obdržíte je do schránek.
Na tomto místě důrazně apeluji na občany, aby do nádob s bioodpadem nedávali
igelitové pytle a další směsný odpad. Stává se
to bohužel pravidelně. Takový přístup znehodnotí celé svezené množství bioodpadu
z Lysic a na kompostárně tento materiál odmítnou vzít a musí jít na skládku. Igelitové
pytle a jiný odpad než bio skutečně půdu nezlepší! Na kompostárnách neradi vidí i tzv.
kompostovatelné sáčky, protože ne vždy je
tvrzení výrobce zcela pravdivé. Stejně tak do
bioodpadu v dnešní kovidové době nepatří ani kontaminované kapesníky a utěrky. Pokud BIO
z Lysic na kompostárně z uvedených důvodů odmítnou, městys bude muset platit za skládkování více financí než na kompostárně. Věnovali jsme přece energii a finance do těchto systémů
proto, abychom byli zodpovědní k přírodě a sobě samým a co nejméně skládkovali odpady.
Děkuji mnohokrát všem, kteří se aktivně zapojili a nový systém si osvojili. Množství odpadů stále narůstá a bez zodpovědného přístupu každého z nás se budoucnost v odpadovém
hospodářství neobejde.
Mgr. Pavel Dvořáček, starosta



Cena vody v Lysicích

I v tomto roce Zastupitelstvo městyse Lysic přistoupilo ke zvýšení cen vodného a stočného. Doposud stál 1 m³ vody v Lysicích 68,80 Kč bez DPH, s DPH 75,68 Kč. Od nového roku
se cena zvyšuje o 5,38 %, tj. o 3,70 Kč/m³ na 72,50 Kč bez DPH za kubík vody. Sazba daně
z přidané hodnoty je u vodného a stočného od června letošního roku stanovena na 10 %. Do
té doby to bylo 15 %. Občané tedy zaplatí za 1 m³ vody 79,75 Kč.
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Parkování v obci

Již několikrát jsem psal do zpravodaje článek na téma parkování. Děkuji všem, kteří se
nad tímto problémem zamysleli a neparkují na chodnících a na úzkých místech, kde zaparkovaná vozidla ohrožují bezpečnost silničního provozu. Stále se však najdou občané, kteří
svým jednáním porušují zákon a parkují na chodnících a dalších místech, kde je to zakázané, mnohdy i přes to, že mají možnost parkovat na vlastním pozemku či v garáži. Zákon
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích říká, že řidič smí zastavit a stát jen
vpravo ve směru jízdy co nejblíže k okraji pozemní komunikace. Při stání musí zůstat volný
alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy. Řidič nesmí zastavit
a stát v nepřehledné zatáčce, na křižovatce atd. A samozřejmě ani na chodníku. Je třeba si
uvědomit, že zaparkováním na chodníku sice auto nepřekáží ve vozovce, nicméně znemožňuje průchod po chodníku a třeba maminky s kočárkem musí kvůli takové bezohlednosti
vstupovat do vozovky, aby auto obešly. Parkování na chodníku navíc znemožňuje i zimní
údržbu. Automobilů stále přibývá a městys při úpravách komunikací myslí na zvyšování
počtů parkovacích míst. Ovšem každý by si měl uvědomit, že nelze vždy zastavit přímo
u cíle, ale že je třeba mnohdy i pár desítek metrů dojít pěšky. Občané si stále více oprávněně
stěžují na nevhodné až bezohledné parkování. Proto, pokud řidiči nebudou při parkování
dodržovat zákon, obci nezbude jiné řešení než nejhorší přestupky monitorovat a oznamovat
Městskému úřadu v Boskovicích. V této souvislosti chci zdůraznit, že v řádu měsíců bude
opraven chodník na Žerůtské a stání na novém chodníku městys nebude tolerovat.
Mgr. Pavel Dvořáček, starosta



Výpisy z jednání rady městyse

Rada č. 82 – 30. 9. 2020
•

rada schválila vyřazení následujícího majetku a jeho prodej firmě Technické služby Malá Haná
s. r. o., Sudice 164, IČ:07037970, za pořizovací cenu 500,-Kč /ks:
IČ:1078 – skříňka plechová šatníková, rok pořízení: 2002, pořizovací cena: 500,-Kč, důvod vyřazení: nepotřebná, prodej
IČ:1079 – skříňka plechová šatníková, rok pořízení: 2002, pořizovací cena: 500,-Kč, důvod vyřazení: nepotřebná, prodej
IČ:1080 – skříňka plechová šatníková, rok pořízení: 2002, pořizovací cena: 500,-Kč, důvod vyřazení: nepotřebná, prodej
IČ:1081 – skříňka plechová šatníková, rok pořízení: 2002, pořizovací cena: 500,-Kč, důvod vyřazení: nepotřebná, prodej
IČ:1082 – skříňka plechová šatníková, rok pořízení: 2002, pořizovací cena: 500,-Kč, důvod vyřazení: nepotřebná, prodej,

10-12 / 2020

7

•

•
•

schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a. s.
České Budějovice pro stavbu s názvem „Lysice, V Zahradách, DP Šmarda“ dle předloženého návrhu smlouvy. Předmětem smlouvy je právo zřídit a provozovat na pozemku parc. č.
3092/33 v obci Lysice ve vlastnictví městyse Lysic distribuční soustavu (kabelové vedení 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 byla zřízena za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,- Kč bez DPH,
vzala na vědomí žádost o nájemní byt městyse od paní Solárové, Lysice,
schválila smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 1.835.800,- Kč
na realizaci akce „Lysice, napojení vrtu LY-1-19“.

Rada č. 83 – 7. 10. 2020
•
•
•

rada schválila rozpočtového opatření č. 5 a doporučila zastupitelstvu ke schválení,
schválila přiznání mimořádné odměny ředitelce Základní školy v Lysicích Mgr. Nesnídalové,
dle předloženého materiálu,
schválila přiznání mimořádné odměny ředitelce Mateřské školy Lysice Mgr. Sklářové, dle
předloženého materiálu.

Rada č. 84 – 21. 10. 2020
•
•
•

•
•

rada odsouhlasila v souladu s návrhem bytové komise snížení výše nájemného v obecním bytě
na ul. Halasova čp. 224 na výši 6.179,50 Kč měsíčně,
vzala na vědomí návrh projektové dokumentace rodinného domu manželů Bočkových na jejich pozemku na Horkách a nevznesla proti předloženému návrhu žádné námitky,
vzala na vědomí souhlas k přechodné úpravě provozu a vedení objízdné trasy v rámci realizace
stavby „II/376 – LYSICE – DRNOVICE“ dle předloženého materiálu a s návrhem souhlasí za
podmínky, že uzavřený úsek silnice II/376 zůstane průjezdný alespoň kyvadlově pro občany
žijící na Oulehle a pro zaměstnance školy tak, aby se dostali ke svým domům a do práce. Dále
musí být na místní komunikace v ulici Zákostelí a Pod Hvozdcem umístěn zákaz vjezdu s výjimkou dopravní obsluhy, aby nedocházelo k objíždění uzavírky těmito místními komunikacemi s nevyhovující šířkou vozovky (nevyhnou se zde 2 auta),
schválila termíny rezervací svatebních obřadů pro rok 2021,
vzala na vědomí připomínku pana Běluši k novému územnímu plánu a předložila ji pořizovateli ÚP a projektantovi.

Rada č. 85 – 4. 11. 2020
•
•
•

projednala rozpočet na rok 2021,
vzala na vědomí připomínku manželů Knotkových k novému územnímu plánu a předložila ji
pořizovateli ÚP a projektantovi,
schválila příkazní smlouvu se společností WITERO s. r. o., Praha 9 – Vysočany, jejímž
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Lysický zpravodaj

•

•
•

•
•
•
•

předmětem je příprava a průběh výběrového řízení na realizaci projektu „Chodníky
v ul. Brněnská, městys Lysice“ dle předloženého materiálu a pověřila starostu podpisem
smlouvy,
schválila spolupráci se společností Natura Koncept s. r. o., Praha, na realizaci záměru vybudování „Rybníka Badalky“ spočívající v manažerském řízení projektu, které zahrnuje nutné
úpravy projektu, kompletaci podkladů a podání žádosti o dotaci, komunikaci s poskytovatelem dotace, organizaci a administraci výběrového řízení na zhotovitele, vč. vyhodnocení,
a monitoring projektu v případě přidělení dotace, dle předložené nabídky a pověřila starostu
objednáním prací a podáním žádosti o dotaci na realizaci akce,
odsouhlasila podání žádosti o dotaci na rekonstrukci místní komunikace ulice Sadová do programu MMR dotační titul Podpora obnovy místních komunikací,
schválila vypsání výběrového řízení na opravu bytu č. 4 v bytovém domě č. p. 5 na ul. Zámecká
v souladu s dodanou projektovou dokumentací a pověřila starostu zajištěním administrace
výběrového řízení,
vzala na vědomí žádost paní Surovcové, Litobratřice, o přidělení nájemního bytu městyse,
vzala na vědomí žádost o vyjádření k zamýšleným stavebním úpravám RD č. p. 237 v ulici
Zákostelí manželů Kudových, a vůči záměru nevznesla námitky,
vzala na vědomí záměr pana Drápely, Lysice, vybudovat za svou prodejnou č. p. 668 v Lysicích
přístavbu kotelny a přístřešku na dřevo a nevznesla žádné námitky,
vzala na vědomí Výroční zprávu o činnosti Základní školy Edvarda Beneše Lysice za školní
rok 2019/2020.

Rada č. 86 – 18. 11. 2020
•

•

•

•

rada schválila Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce kanalizace na ulici Žerůtské v Lysicích“ se společností TRASKO BVT, s. r. o.,Vyškov, dle předloženého materiálu
a pověřila starostu podpisem dodatku,
schválila Dohodu o vypořádání bezdůvodného obohacení se společností ENERGETIKA Boskovice spol. s r. o., Boskovice, jejímž předmětem je vypořádání vzájemných vztahů v souvislosti s realizací stavby veřejného osvětlení v lokalitě Za Brančí, ul. Doubek, Sadová, dle předloženého materiálu a pověřila starostu podpisem dohody,
vzala na vědomí návrh Smlouvy o spolupráci s Národním památkovým ústavem Praha 1
o podmínkách konání svatebních obřadů v areálu zámku v Lysicích a s tímto návrhem nesouhlasí. Národní památkový ústav trvá na hodinovém intervalu mezi začátky jednotlivých
svatebních obřadů na jednom místě a na různých místech 45 minut. Rada navrhla dostatečně dlouhý interval 45 minut a 60 minut u obřadů s více než 70 účastníky, mezi obřady
na různých místech 30 minut. S hodinovým intervalem rada souhlasila jen za předpokladu,
že se na stejném místě bude v daný den konat pouze jediný svatební obřad a požadovala
zapracování tohoto ustanovení do smlouvy.
vzala na vědomí záměr stavby RD pana Karlíčka na jeho pozemku v lokalitě Horky a nevznesla
proti stavbě námitky,
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•

odsouhlasila žádost Tělovýchovné jednoty Sokol Lysice, z. s., o dotaci na obnovení mužského fotbalu v Lysicích pod hlavičkou fotbalového oddílu TJ Sokol Lysice a jeho přihlášení do
soutěžního ročníku 2021/2022. S poskytnutím dotace v požadované výši souhlasila a zařadila
požadovanou částku do rozpočtu na rok 2021.

Rada č. 87 – 25. 11. 2020
•

•
•
•

•
•

rada schválila Smlouvu o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů dle článku 37 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů se společností
K-net Technical International Group, s. r. o., Brno, dle předloženého materiálu a pověřila starostu podpisem smlouvy,
schválila mimořádnou odměnu ředitelce Mateřské školy Lysice Mgr. Monice Sklářové dle
předloženého návrhu,
schválila mimořádnou odměnu ředitelce Základní školy Lysice Mgr. Pavle Nesnídalové dle
předloženého návrhu,
projednala žádost pana Dostála, Kunice, o zpevnění obecní přístupové komunikace k jeho
domu na parc. č. 3224/2 v Lysicích a žádost neodsouhlasila, neboť jde o přístup k soukromému
pozemku bez dalších návazností,
vzala na vědomí žádost TJ Sokol Lysice, z. s., o změnu účelu dotace - namísto pronájmu sportovní haly na pořízení sportovních pomůcek. Rada změnu schválila,
odsouhlasila stavbu „Lysice, př. NN pro občerstvení koupaliště“ na pozemcích parc. č. 76/1,
71/3 a 3502/29 v obci Lysice ve vlastnictví městyse dle předložené koordinační situace ze
07/2020 vypracované firmou ELQA, s. r. o., Kuřim, jejímž předmětem je stavba přípojky NN
zemním kabelem ze stávajícího sloupu do pojistkové skříně. Městys Lysice bude po skončení
stavby zhotovitelem vyzván ke kontrole stavu povrchů dotčených pozemků, zejména chodníku ze zámkové dlažby.

Rada č. 88 – 2.12.2020
•
•

•

10

rada stanovila termín otevírání obálek k výběrovému řízení na opravu bytu č. 4 v bytovém
domě č.p. 5 v ul. Zámecká na den 9. 12. 2020,
schválila vyřazení tohoto majetku:
Party stan 6x12m, bílý ohnivzdorný vč. bouřkové sady na upevnění, rok pořízení 2015, pořizovací cena 34 388,-Kč, důvod vyřazení: nefunkční, neopravitelný, způsob likvidace: likvidace
ve sběrném dvoře,
Office Home and Business 2013, rok pořízení 2015, pořizovací cena 5 690,-Kč, umístění - PC
pokladna, důvod vyřazení: nefunkční,
schválila uzavření smlouvy o nájmu s Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové dle předloženého návrhu smlouvy. Předmětem smlouvy je dočasné užívání části pozemků parc. č. 760/1
o výměře 210 m2, parc. č. 3504/1 o výměře 19 m2 a parc. č. 80 o výměře 91 m2 vše v obci
Lysice, na kterých je umístěn vodovodní vrt, vodovodní a odpadní potrubí a přípojka NN.
Lysický zpravodaj

•
•
•
•
•

Nájemné bylo sjednáno na dobu určitou od 01.01.2021 do 31.12.2025 dohodou ve výši 2.675,Kč s každoroční valorizací,
přidělila byt č. 10 v ulici Halasova 662 o velikosti 1+1, 34,70 m2, v souladu s návrhem bytové
komise paní Březinové, Lysice,
schválila návrh ředitelky MŠ Lysice na provoz školy v období vánočních prázdnin, tj. přerušení
provozu od středy 23. 12. 2020 a zahájení provozu od pondělí 4. 1. 2021,
vzala na vědomí oznámení kastelánky státního zámku Lysice, že v roce 2021 nebudou probíhat
v areálu zámku žádné civilní sňatky zajišťované matrikou Úřadu městyse Lysic,
schválila vybudování dětského hřiště na pozemku zahrady městysem Lysice zřízené Mateřské
školy Lysice, a odsouhlasila jeho provoze po dobu minimálně pěti let,
odsouhlasila Mateřské škole Lysice, podání žádosti o nadační příspěvek ČEZ a poté přijetí
nadačního příspěvku do majetku organizace.



Výpis z jednání zastupitelstva

Zastupitelstvo č. 14 – 11. 11. 2020
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•

zastupitelstvo schválilo zprávu starosty o činnosti rady a dění v městysi dle předloženého materiálu,
schválilo hospodaření městyse 7-9/2020 dle předloženého materiálu,
schválilo Rozpočtové opatření č. 5/2020 dle předloženého materiálu,
schválilo Rozpočtové opatření č. 6/2020 dle předloženého materiálu,
schválilo zvýšení cen vodného a stočného na rok 2021 dle návrhu VAS, a. s. ve variantě 2, tj.
nárůst ceny vodného a stočného o 5,38%, V+S celkem bez DPH 72,50 Kč/m3 (+3,70 Kč/m3),
vodné 38,00 Kč/m3 (+1,80 Kč/m3,+4,92% ), stočné 34,50 Kč/m3 (+1,90 Kč/m3, +5,86% ), nájemné celkem 1.173,5 tis. Kč,
vzalo na vědomí informace o činnosti DSO Svazek obcí vodovod Marek,
schválilo smlouvu o příspěvku na financování služeb sociální prevence a odborného sociálního
poradenství zařazených do Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2021 dle
předloženého materiálu,
vzalo na vědomí zprávu o vyhodnocení provozu koupaliště za sezonu 2020 dle předloženého
materiálu a poděkovalo Veronice Kučírkové za výborné zvládnutí provozu koupaliště,
neodsouhlasilo prodej části pozemku parc. č. 7004 v k. ú. Lysice dle předloženého návrhu,
schválilo koupi pozemků parc. č. st. 1021 – zast. pl. a nádvoří o výměře 41 m2 a parc. č. 224/5 –
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 69 m2 v obci a k.ú. Lysice od společnosti Česká pošta, s. p., Praha, za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 95. 469,- Kč vč. DPH stanovenou v souladu se znaleckým
posudkem ze dne 22. 2. 2020 vypracovaným Karlem Konopáčem, Kunštát, znalcem v základním
oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí, a pověřilo starostu podpisem kupní smlouvy.
schválilo odpis pohledávky ve výši 74.674,- Kč za společností PUBSY BRNO, s. r. o., z důvodu
zániku této společnosti.
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Co možná o třídění ještě nevíte
aneb 7 nejčastějších omylů při
třídění odpadů

Dvě třetiny Čechů odpad třídí. Nepovažují to za nijak složitou věc. Do zelených kontejnerů
patří sklo, do modrých papír a do žlutých plast. Jenže není papír jako papír a není plast jako
plast. Navíc se mohou občas v domácnosti objevit neobvyklé odpady, se kterými si nemusí
správě poradit ani zkušený tříditel.
Konkrétní informace o třídění odpadu, co kam patří a nepatří, jsou na popiskách přímo na
jednotlivých barevných sběrných kontejnerech. O systému sběru tříděného odpadu totiž rozhoduje každá obec sama, a proto se všude třídí jiným způsobem. Záleží na dohodě mezi obcí
a svozovou firmou a technickém vybavení třídicích linek v okolí.
Omyl 1: Musí to být dokonale čisté
Do kontejnerů na směs plastů je možné kromě PET láhví vhazovat často také fólie, sáčky,
plastové tašky, obaly od CD disků a mnoho dalších výrobků z plastů. Včetně obalů od potravin,
pokud v nich nejsou zbytky jídla. Častým omylem je, že tyto plastové odpady musí být dokonale čisté. Nemusí! Drobné znečištění plastových obalů nevadí. Je však dobré mít na paměti,
že mastnota a zbytky obsahu omezují recyklaci vytříděných obalů. A také znepříjemňují život
obsluze dotřiďovacích linek. Proto se doporučuje obzvlášť znečištěné obaly umýt nebo je uložit
do směsného komunálního odpadu.
Problém ale je mastnota. Plastovou lahev od rostlinného oleje je potřeba pořádně vymýt.
Do plastů patří tento obal až po pečlivém vymytí teplou vodou a přípravkem na mytí nádobí.
Pokud někdo nechce lahev od oleje vymývat, ať ji raději dá do směsného odpadu. Proto je lepší
před vhozením do žlutého kontejneru vymýt nebo alespoň pořádně vyškrábat i plastový kelímek od jogurtu.
Naopak se není třeba bát do tříděného odpadu vyhodit prázdné obaly od mýdel nebo šamponů a dalšího běžného drogistického zboží. V tomto případě se nejedná o žádné nebezpečné
látky, stačí tedy, když zbytky kosmetických přípravků, jako jsou mýdla, šampony, krémy, zcela
spotřebujete.
Obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek do žlutého kontejneru nepatří vůbec.
Stejně jako podlahové krytiny z PVC či novodurové trubky.
Omyl 2: Polystyren do plastu nepatří
Patří. Ať už jde o termoobaly, do kterých vám v restauraci zabalí jídlo, nebo o výplně krabic
pro spotřební elektroniku. Pozor ale na polystyren, který byl použit jako stavební izolace. Pokud
je na něm omítka, pak do plastů nepatří a měl by se vyhodit jako stavební odpad.
Omyl 3: Zrcadlo je vlastně sklo
12

Lysický zpravodaj

Poznat, jaký obal je ze skla, asi nedělá problém nikomu. Sklo patří do zeleného kontejneru,
v některých obcích se třídí zvlášť i čiré sklo, které patří do bílého kontejneru.
Vhodit do zeleného kontejneru můžete také tabulové sklo z oken a ze dveří. Autosklo už do
něj ale nepatří. Ani zlacená a pokovená skla, a tedy ani zrcadla. Pokovení dělá při tavení skla
problémy. Také s keramikou a porcelánem si při recyklaci ve sklárnách neporadí. Takže rozbitou keramickou mísu a slepé zrcadlo vyhoďte do směsného odpadu.
Omyl 4: Plato od vajec patří do papíru
Většina z nás by karton od vajíček s čistým svědomím vhodila do modrého kontejneru určeného ke sběru papíru. Jenže papírové obaly od vajec už se dost dobře recyklovat nedají. Jsou
sice z papíru, ale již tolikrát recyklovaného, že jde o poslední uplatnění hmoty. Je proto lepší je
vyhodit do směsného odpadu. Nebo ještě lépe zkompostovat.
Podobné je to s roličkami od toaletního papíru. Papír lze totiž recyklovat pouze sedmkrát.
Poté už je jeho vlákno příliš krátké a nelze z něj papír opět vyrobit. V případě obalu od vajíček
a ruliček od papíru proto nemusíme být ve třídění tak svědomití. Můžeme pro ně najít jiné
uplatnění a použít je třeba na jaře jako provizorní květináčky na sadbu.
Omyl 5: Papírové kapesníky mohu házet do papíru
Papírové kapesníčky jsou sice z kvalitního papíru, po jejich použití ale do kontejneru na
papír z hygienických důvodů nepatří. Recyklaci papíru navíc ztěžuje jakékoli znečištění, a proto
není vhodné do modrého kontejneru obecně vhazovat mastné nebo jinak zašpiněné papírové
obaly. Nepatří do něj ani laminovaný a voskovaný papír.
Papírové pleny většinou kromě papíru obsahují také plast. Proto do kontejneru na papír
nepatří ani ty nepoužité. Všechny věci výše popisované mají přijít do popelnice.
Omyl 6: Obálka s okýnkem do papíru nepatří
Naopak, sběru papíru nijak nevadí obálky s fóliovými okénky ani papír s kancelářskými
sponkami, během dalšího zpracování vytříděného papíru dojde k jejich oddělení. Akorát z bublinkové obálky je dobré odstranit plastový vnitřek. Je to operace na pár sekund.
Omyl 7: Žádné nebezpečné odpady doma nemáme
Pokud je na obalu nebo výrobku symbol přeškrtnuté popelnice, obal nepatří do žádného
kontejneru, ani do toho na směsný odpad. Jedná se totiž o nebezpečný odpad, jeho konkrétní
nebezpečné vlastnosti popisují další grafické symboly v oranžovém poli, například lebka nebo
symbol ohně. Ty prozradí, zda je konkrétní věc či látka toxická, žíravá, hořlavá, dráždivá, výbušná či jinak škodlivá. Kromě označení zde také musí být srozumitelně napsáno, co za nebezpečnou látku výrobek obsahuje.
K takovým a v domácnostech běžně se vyskytujícím nebezpečným odpadům patří třeba
elektroodpad nebo nedobrané či prošlé léky všeho druhu. Pokud skončí v koši nebo v záchodové míse, mohou kontaminovat vodu či půdu. Ani čistírny odpadních vod si totiž s kontaminovanou vodou nemusejí stoprocentně poradit. Léky je nejsnazší odnést zpátky do lékárny,
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v některých od vás převezmou i použitý zdravotnický materiál. S léky můžete rovněž zamířit
do sběrných dvorů.
Nebezpečným odpadem jsou také zbytky syntetických barev, ředidel, lepidel, laků, nátěrů
a mořidel i jejich obaly. Často mají hned několik nebezpečných vlastností. Dráždivé či jedovaté
látky obsahují i některé čisticí a úklidové prostředky. Jak naložit s obalem obsahujícím zbytky
těchto látek se dozvíte na etiketě. Nejčastějším doporučením je odložení na místo sběru nebezpečného odpadu. Tím jsou především sběrné dvory nebo místa určené k jejich odložení.
Zdroj: Ekolist.cz



Distanční výuka na ZŠ Edvarda
Beneše Lysice

Na začátku školního roku jsem
všem kolegům a žákům přála klidné
prožití co možná nejobvyklejšího školního roku. Školního roku, kdy bude
škola naplněna dětským štěbetáním,
smíchem … Školního roku, kdy si žáci
zase užijí všechny obvyklé aktivity, zapojí se do kroužků, pojedou na výlety,
přijedou za námi divadelní soubory se
svými představeními pro školy, užijeme si koncerty, soutěže sportovní či
kulturní, žáci se budou moci sdružovat podle svých sociálních potřeb. Ale
vše dopadlo jinak.
Už začátek školního roku doprovázela opatření, která s sebou přinesla
mnohá omezení. Zákaz vstupu rodičů do školy byl pro rodiče prvňáčků
smutnou vyhlídkou na to, že své děti
neuvidí poprvé usednout do školní
lavice. Připravili jsme časový rozvrh tak, aby se rodiče prvňáčků s ostatními žáky školy nepotkali, a přístup rodičů jsme pro ten slavnostní okamžik umožnili. Rozjelo se vyučování.
Pak nám přidali roušky. Přišla další vlna šíření nemoci covid-19 a školy byly opět uzavřeny.
I když jsme všichni chtěli věřit, že k plošnému uzavření škol už nedojde, připravovali
jsme žáky na možnost dalšího distančního vzdělávání. Hned od prvních školních dnů učitelé ukazovali a připomínali cestu do aplikace Teams, kterou teď už plošně využívá celá škola
k distanční výuce. U žáků 2. stupně se již předpokládala určitá dovednost práce s IT zaří14
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zeními. Jednalo se tedy
spíše o upevnění dovedností z minulého
školního roku. Učitelé
přes aplikaci Team např.
zadávali domácí úkoly,
aby si ověřili, že si žáci
v Teams poradí.
Náročnější to bylo
rozhodně u žáků 1.
stupně. Tady jsme se naštěstí mohli spolehnout
na spolupráci s rodiči,
která je ve většině případů naprosto skvělá.
d potíže
íž s vybavením
b
í svých
ý h dě
l výuku,
ý k škola
šk l měla
ěl
V případě, že měla rodina
dětíí pro on-line
připraveny notebooky k zapůjčení. Zájemci podepsali smlouvu o zápůjčce a zařízení si ve
škole vyzvedli. Tuto nabídku využili rodiče 21 žáků.
Po celou dobu distanční výuky vaříme pro žáky obědy, které si mohou vyzvednout do
svých jídlonosičů oknem školní jídelny.
Víte, že
• učitelé mohli pracovat z domova i ze školy?
• jsme dodrželi doporučení MŠMT o denním počtu on-line vedených vyučovacích hodin?
• učitelé v naší škole do konce měsíce listopadu odučili 1732 hodin on-line
• připravili pro žáky 10776 zadání pro individuální práci doma?
• učitelé při distanční výuce týdně (!) opraví 8159 prací? Za pět týdnů distanční výuky je
to celkově asi 40795 prací.
• žáci 2. stupně mohli plnit listopadovou výzvu z tělesné výchovy?
• po dobu distanční výuky jsme denně pro žáky vařili kolem 160 obědů?
• učitelé pracovní a výtvarné výchovy připravili pro žáky „Vánoční výzvu“? Žáci si mohou
vyzkoušet péct cukroví, něco zajímavého uvařit, vyzdobit vánočně svůj domov či něco
vánočního vyrobit.
• chystáme „Školní vánoční kuchařku“ sestavenou z nejoblíbenějších domácích rodinných receptů našich žáků?
• došlo k renovaci dveří v přízemí školy?
• máme školu krásně vánočně vyzdobenou?
S poslední položenou vánočně laděnou otázkou, mi dovolte popřát všem klidné a radostné Vánoce strávené v kruhu svých blízkých a do nového roku hodně zdraví, štěstí a pohody.
Mgr. Pavla Nesnídalová, ředitelka ZŠ E. Beneše Lysice
10-12 / 2020
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Mateřská škola Lysice
informuje

Letošní podzim probíhal v Mateřské škole Lysice ve znamení karantén. Přes veškeré
nadšení zaměstnanců i dětí užít si tuto krásnou roční dobu ve znamení her, tvořivých činností, vzdělávacích aktivit a dlouhých procházek přírodou nás čekalo období zvýšené dezinfekce, viróz a omezování programu školy.
Mateřským školám bylo vládou pouze doporučeno dodržovat u dětí a zaměstnanců zvýšenou respirační hygienu, používat dezinfekci a udržovat odstup, což lze zajistit především
u dětí jen velmi sporadicky.
Mateřské školy byly zcela vyjmuty z jakýchkoliv opatření, kterými by byli zaměstnanci,
děti a jejich rodiny alespoň částečně chráněni před nákazou, a proto mateřská škola za podpory zřizovatele požádala rodiče, kteří jsou na mateřské nebo rodičovské dovolené a rodiče
nezaměstnané, pokud mohou, aby si děti ponechali doma. Mateřská škola tak byla v provozu jen pro malý počet dětí pracujících rodičů, což velmi usnadnilo dodržování hygienických opatření a snížilo riziko nákazy.
Během podzimu prošly střídavě tři třídy ze čtyř karanténou, covid-19 prodělaly některé
paní učitelky a několik dětí. I přes tuto situaci nebyla mateřská škola uzavřena a fungovala
nepřetržitě pro děti zaměstnaných rodičů. Díky sníženému počtu dětí ve třídách a tomu, že
všichni zaměstnanci školy používají celý den respirátory, nedošlo k masivnímu šíření a opakovanému testování velkého počtu osob.
Paní učitelky poskytly nejstarším dětem, které zůstaly doma, soubor pracovních listů, se
kterými mohly děti pracovat v domácím prostředí. Na webových stránkách školy jsou umístěny zajímavé odkazy, na kterých najdou rodiče různé nápady, jak zaměstnat své děti. Paní
učitelky se snažily zůstat s rodiči v kontaktu a informovat je průběžně o situaci v MŠ, taktéž
na webových stránkách se nalézají aktuální informace.
Děkujeme všem rodičům, kteří si děti během nevětšího šíření nemoci nechali doma.
Velmi si jejich zodpovědného a vstřícného přístupu vážíme.
Od prosince se rozběhla činnost školy již na plné obrátky. Prožíváme advent a chceme
si ho s dětmi užít. Letos bude vše trochu jinak než jiné roky, bohužel bez účasti rodičů.
Mikuláše i čertíky si budeme muset vykouzlit sami, ale to pro kreativní paní učitelky není
problém. Čeká nás zábavná čertovská cesta oborou s rozvernými úkoly i Mikulášská nadílka.
Před Vánoci se těšíme na vyrábění ozdob, přáníček, pečení cukroví, tradiční zvyky a koledy.
Chystáme dětem ve třídách vánoční stromečky a věříme, že nám do MŠ Ježíšek přinese i pár
nových hraček.
Mateřská škola bude v prosinci otevřena do 22. 12. 2020. Od 23. do 31. 12. 2020 bude
uzavřena a po svátcích se otevře od 4. ledna 2021.
Přejeme všem dětem i dospělým co nejkrásnější adventní období plné klidu, pohody,
vůně cukroví, pohádek a radostí a v novém roce hlavně hodně zdraví.
Monika Sklářová, ředitelka MŠ Lysic
16
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HASIČI LYSICE

Končí rok, který snad pro všechny byl ten nejprapodivnější. Člověk žil v nejistotě, chaosu a různých omezeních. I v naší jednotce jsme měli spousta omezení. Třeba na výjezdy
k mimořádným událostem jsme museli vyjíždět v omezeném počtu a za přísných hygienických podmínek a po každém výjezdu vše dezinfikovat.
Nejhorší bylo, že jsme byli nuceni zrušit to, co je pro nás nejvíce přínosné a co nás stmeluje. Byly to veškeré výcviky, školení, cvičení a různé akce. Za celý rok jsme stihli pouze omezený počet výcviků a to v době prázdnin, kdy nám to covidová situace dovolovala. První
výcvik, který musí jednotka absolvovat, je výcvik v dýchací technice, který proběhl v místní
ZŠ. Další výcvik byl uskutečněn v letním kině, kde proběhla práce se žebříkem a lezecký
výcvik. Posledním výcvikem v terénu je pilařský, kdy se zdokonalíme v technice při kácení. Letošní rok proběhly dva pilařské výcviky a jeden z nich jsme využili k prořezání cesty
od štěchovského hřiště po ulici Badalky. Právě tudy jsme nuceni jet v případě mimořádné
události v části Badalek, do které se nedostaneme s velkou technikou. Poslední důležité školení je prodloužení odborné způsobilosti velitelů a strojníků, které probíhá každý rok u HZS
JmK, ale letos z důvodu opatření toto školení musí každý absolvovat sám doma formou e-learningu.
Pro členy výjezdové jednotky, starostu a další pozvané hosty pořádám každoročně formou prezentace zhodnocení roku a bohužel ani tato vždy pozitivně hodnocená akce nemůže
být uskutečněna. Veškeré vyhodnocení a shrnutí tohoto roku ale budete moci i vy spoluobčané zhlédnout na našich webových stránkách www.sdhlysice.cz začátkem roku 2021.
Výjezdů v tomto roce nebylo málo a každým rokem jich přibývá víc a víc. V době, kdy
jsem psal tento článek, naše jednotka měla 79 událostí, což je o 10 více než v předešlém
roce. Nejvíce k tomu přispěl měsíc únor, kdy naše jednotka vlivem silného větru vyjela k 23
událostem za měsíc. Dalším pro naši jednotku náročným byl měsíc duben, kdy jsme zase
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vlivem sucha vyjížděli k 8 požárům lesa. Tyto zásahy byly většinou v nepřístupných terénech
a kvůli opatřením jsme byli nuceni vyjíždět pouze v počtu 1+3, díky této skutečnosti byly
zásahy velmi dlouhé a náročné. Zmíním zde jeden den, kdy se vyjelo k požáru lesa před 14.
hodinou odpoledne, odtud se přejíždělo na další požáry lesa a jednotka se na svoji základnu
vrátila až něco málo před 22. hodinou. Než se vše doplnilo a uklidilo, tak nám to celé zabralo
náročných 9 hodin.
Dalším typem zásahů, kterých letos přibylo, jsou zásahy na záchranu osob za pomocí autonomního defibrilátoru. Celkem jsme zatím vyjeli k 8 případům, kterým napomohla doba
covidová.
To, že všechny uvedené události se podařilo vyřešit a bylo nám umožněno bezpečně se
vrátit domů, je velká zásluha Úřadu městyse Lysic a zastupitelstva. Vždyť právě oni jsou naším zřizovatelem a odpovídají za naši vybavenost. Větší letošní investicí byla výměna původního pneu u naší cisterny. Osobně si myslím, že spolupráce s obcí je na velice dobré úrovni
a funguje k oboustranné spokojenosti.
I tento rok zamíchal kartami v plánovaných akcích SDH.
Jarní vlna covidu napomohla uskutečnění rekonstrukce zázemí občerstvení v letním
kině, které jsme celkově rozšířili a vybavili novým nábytkem a nerezovými stoly. Z hygienických důvodů jsme se dočasně vrátili k používání jednorázových kelímků. Dále se nám
podařilo opravit větší počet laviček, kde materiál dodal městys, a práce v kině byla zdarma
odvedena členy SDH. Tento rok byl divácky méně úspěšný, přesto se nám podařilo investici
do úprav v kině pokrýt z výdělku, jelikož to neděláme jen pro sebe, ale hlavně pro Vás. Proto
děkujeme za diváckou podporu.
Dále jsme v letošním roce pokračovali s pracemi na uložení potrubí pro plnění nádrže
a kabelu elektroinstalace na tréninkové dráze vedle fotbalového hřiště na Oulehle. To jsme
posléze využili při pořádání závodů, tento rok jen v „malém“, jelikož většina závodů byla
zrušena a závodní družstva si dala roční volno. Jsem rád, že na závodech bojovalo jak naše
družstvo mužů, tak i žen. Na tomto místě bych chtěl poděkovat správcům hřiště za sečení
a údržbu trávní plochy.
Po rozšíření nákazy koronaviru jsme byli donuceni zrušit silový závod TFA na koupališti, i když jsme na něj byli z velké části připraveni.
I tento rok jsme se snažili držet v činnosti kroužek mladých hasičů, i když pravidelné
závody jak na jaře, tak i na podzim byly zrušeny. Ale i tak s námi děti přišly na jiné myšlenky. Děkujeme za dotace MŠMT a městysi Lysice na vybavení a činnost mladých hasičů, kde
jsme pořídili část nového vybavení pro sport mládeže.
Oproti předešlým ročníkům byl jiný i letní příměstský tábor, jelikož jsme nemohli navštívit složky IZS. Nicméně se nám podařilo přepracovat program tak, aby si děti odnesly
plno krásných zážitků.
Pandemie rovněž zamíchala s plánovaným programem činnosti našeho veterána Austro
Daimler. Letošní rok jsme zahájili drobnou údržbou. Výstavy a další hasičské ukázky byly
zrušeny včetně celorepublikového srazu v Litoměřicích. Ale i tak jsme zakončili tuto sezónu
návštěvou dožínkových slavností v Hodoníně.
18
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Uvidíme, jak se bude epidemiologická situace dále vyvíjet a zda nám bude umožněno
uspořádat výroční valnou hromadu členů SDH, Hasičský ples a mnoho dalších aktivit.
A pokud bude přát i počasí, jsme připraveni udělat pro trochu pohybu led na kluzišti.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům SDH za odvedenou práci. Přeji krásné a pohodové vánoční svátky. Ať je prožijete v klidu ve zdraví a radosti se všemi, které máte rádi.
Do nového roku 2021 Vám přeji hodně štěstí, zdraví a osobních úspěchů.
Aleš Bohanus, velitel jednotky, Marek Vala, starosta SDH



Zahrádkáři v letošním roce

Naše organizace zahájila letošní aktivity tradičně VČS dne 8. 3. 2020. Na této schůzi
jsme spolu s členskou základnou za přítomnosti pozvaných hostů zhodnotili naši činnost
v minulém roce a stanovili si aktivity pro letošní rok. Náš program se týkal tradičních bodů,
oproti loňskému roku byl rozšířen o pořádání výstavy zahrádkářských výpěstků. Bohužel,
jak všichni víme, v následujícím týdnu se již projevily opatření první vlny novodobé pandemie, které se pochopitelně dotkly i práce naší organizace. Kromě jarního úklidu jsme
předpokládali uspořádání dvou setkání pro naše přátele v areálu Beraníku, pak uspořádání
zmíněné výstavy a na vstupu do adventní doby pak uspořádání tradičního Mikulášského
večírku v hostinci U Labutě. Bohužel nástup 2. vlny nám do toho negativně vstoupil a jak
výstavu, tak Mikulášský večírek jsme museli v rámci přijatých opatření vypustit.
Jinak obě plánovaná setkání proběhla úspěšně, první 18. 7. při poměrně málo příznivém
počasí proběhlo jak ve venkovních, tak vnitřních prostorách našeho areálu. Kromě lysických
hostů se zúčastnili i zástupci sesterských organizací z Drnovic, Černé Hory a Ráječka. Při
pořádání druhého setkání jsme se orientovali především na naše seniory a uspořádali jsme
pro ně v sobotu dne 29. 8. v odpoledních hodinách malou neformální přehlídku vystoupení
lysických harmonikářů. Zahájení jejich vystoupení je na přiložené fotografii. I když účast
byla tentokráte menší (tu sobotu probíhalo v Lysicích více akcí), myslíme, že v podvečer
všichni hosté odcházeli spokojeni nejen s vystoupením účinkujících, ale i s nabídnutým občerstvením.
Jak všichni víme, náš areál vyžaduje stálou péči a údržbu, proto jsme v letošním roce
opravili plot ze strany Obory (původní dřevěný již nevyhovoval) a navázali jsme tak na
oplocený obecní pozemek. Při jeho
zhotovení nám vyšla ochotně vstříc
lysická firma Živa.
Při úhradě nákladů na jeho zhotovení jsme využili finanční příspěvek od našeho městyse pro letošní
rok.
Ing. Jaromír Vaněk, CSc.,
předseda MO ČZS
10-12 / 2020
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NARODIL SE KRISTUS PÁN

V těch dnech vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby se v celé říši provedlo sčítání lidu. To
bylo první sčítání a konalo se, když byl v Sýrii místodržitelem Kvirinius. Šli tedy všichni, aby se
dali zapsat, každý do svého města. Také Josef se odebral z galilejského města Nazareta vzhůru
do Judska do města Davidova, které se jmenuje Betlém, protože byl z rodu a kmene Davidova,
aby se dal zapsat spolu s Marií, sobě zasnoubenou ženou, která byla v požehnaném stavu. Když
tam byli, naplnil se jí čas, kdy měla porodit. A porodila svého prvorozeného syna, zavinula ho do
plének a položila do jeslí, protože v zájezdním útulku nebylo pro ně místo.
V té krajině nocovali pod širým nebem pastýři a střídali se na hlídce u svého stáda. Najednou
u nich stál anděl Páně a sláva Páně se kolem nich rozzářila a padla na ně veliká bázeň. Anděl jim
řekl: „Nebojte se! Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid: V městě Davidově se vám
dnes narodil Spasitel ‒ to je Kristus Pán. To bude pro vás znamením: Naleznete děťátko zavinuté do plének a položené v jeslích.“ A náhle bylo s andělem celé množství nebeských zástupů
a takto chválili Boha: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, v kterých má Bůh zalíbení!“ Když andělé odešli od nich do nebe, řekli si pastýři mezi sebou: „Pojďme tedy do Betléma
podívat se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil!“ Pospíchali tam a nalezli Marii a Josefa
i děťátko položené v jeslích.
Takto popisuje Bible narození Božího Syna Ježíše Krista, jehož narozeniny o Vánocích slavíme. Vidíme, že se narodil chudým rodičům ve stáji pro dobytek. Jako první se mu přišli poklonit
pastýři, kteří měli v tehdejší společnosti poslední místo. A právě jim Bůh skrze anděly oznamuje
příchod Božího Syna na svět. Dává tak najevo, že mu záleží na každém člověku. I na tom, který
prožívá těžkou ekonomickou situaci a má těžkosti s bydlením. Bůh nikomu nestraní. Každý člověk je jeho milovaným dítětem, každému chce pomáhat. Stačí, když ho v modlitbě poprosíme.
To ať je pro všechny povzbuzením v této nelehké době.
Milí přátelé, rád bych Vás všechny touto cestou pozval ke slavení Ježíšova narození při vánočních bohoslužbách. Bohužel to asi letos nebude možné. Aktuální informace naleznete na webových stránkách farnosti. Přeji Vám a Vašim rodinám radostné Vánoce, prožívané s vědomím, že
Bůh, který se stal člověkem, je nám nablízku i v této složité době. Každý den na Vás myslím ve
svých modlitbách a vyprošuji Vám u dobrého Boha pomoc a ochranu.
Váš farář P. Michal Cvingráf



Pozvání, pro vás osobně, na dobu
adventu, vánoc a nového roku L.P. 2021

Jaké budou letošní Vánoce? Touto otázkou bych vás rád pozval k malému zamyšlení.
Můžete se k němu vrátit třeba i před štědrou večeří nebo kdykoliv o Vánocích. Lidé si budou za
pár dnů přát šťastné a veselé...bohatého ježíška... různá další přání. Jaké budou letošní svátky
u vás doma, u sousedů, v našem národě či jiných zemích?
20
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Beránka ze stáda svého zpívá se v jedné líbezné vánoční koledě. Každý nese darem Ježíškovi to nejlepší, co může dát. A jaký dárek bychom mu přinesli my dnes? Co by si asi tak přál
k narozeninám samotný Ježíš?
Takto jsem se zeptal v jedné diskuzní skupince lidí, které znám.
Vybral jsem z odpovědí tyto:
* Určitě jeho přání by bylo, abychom s ním trávili víc času.
* Aby jeho oběť nebyla (pro nikoho) zbytečná.
* Více našeho srdce.
* Aby jeho církev byla normální a lidská.
* Více lidí, kteří v něj uvěří a které by mohl zachránit pro život věčný.
* Ježíš v poselstvích říká, že touží po sjednocení křesťanů.
* Ježíš si přeje v modlitbě, aby lidé byli s ním a Otcem v jednotě a aby svět poznal, že byl
poslaný nebeským Otcem, a abychom byli tam, kde je On.
* Asi by si přál nějakou mast na problémy s křížem. :-D
* Nejkrásnější dárek pro Ježíše je pozvat ho mezi sebe, do svých rodin a slavit s Ním.
Tak co, napadá Vás ještě něco jiného? Přeji Vám touhu udělat si čas na cestu k duchovnímu
obsahu a smyslu letošních vánočních svátků a dojít do betléma, když na Vás někdo čeká.
Martin Kopecký, farář

BOHOSLUŽBY
Srdečně Vás osobně VŠECHNY BEZ ROZDÍLU věřící (kteréhokoliv vyznání),
hledající i nevěřící zveme na sváteční setkání ve společenství
Církve československé husitské.
Lysice – radnice - zasedací síň
O ADVETNÍ SOBOTĚ 5. 12. v 17:30
V PÁTEK 25. 12. ve 16:00
Vánoční slavnost s rozdáváním vánočních oplatků.
V SOBOTU 26. 12. v 10:30
Na svátek Štěpána.
O NOVOROČNÍ SOBOTĚ
2. 1. 2021 v 17:30
Těším se na setkání s každým z Vás.
Věřím, že využijete čas k povzbuzení a pěknému prožití této krásné doby. Požehnané
Vánoce a šťastný rok L. P. 2021 Vám přeje
farář Martin Kopecký
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Sbírka pod vánočním stromem

Vážení spoluobčané,
přichází doba adventní, která vrcholí radostnými vánočními svátky.
V Lysicích je první adventní neděle tradičně spojována se slavnostním rozsvícením vánočního stromu a se sbírkou na pomoc potřebným. Aktuální situace nám však neumožňuje
uspořádat slavnostní rozsvícení vánočního stromu tak, jak tomu bylo v předchozích letech.
Avšak tradice ozdobení stromu a sbírky pod vánočním stromem přerušena nebude. Tentokrát
je ozdoben stříbrný smrček, který se nachází vedle pomníku na náměstí Osvobození. Výtěžek
letošní sbírky bude určen pro zařízení a služby Oblastní charity Blansko. Z vybraných peněz
bude možné financovat služby, které stát ani jiné fondy nepodporují.
Významnou složkou této sbírky bývají i dary od podnikatelů. Věřím, že i v této nelehké
době přispějete svým darem do pokladničky u stromu, případně jej můžete odevzdat do drogerie paní Stejskalové. Na finanční dar lze vystavit i darovací smlouvu, kterou můžete uplatnit
v rámci svého daňového přiznání.
Za dary do sbírky Vám předem děkujeme.
Jménem spolku Hospodářská a vzdělávací besídka v Lysicích Vám přeji radostné prožití
adventu, požehnané Vánoce a hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 2021.
Ing. Milan Žáček, předseda spolku



Tříkrálová koleda zazní,
i když možná on-line

Už více než dvacet let chodí koledníci žehnat do Vaší obce
Vašim domovům. Tříkrálovou sbírku chystáme od 1. ledna do
24. ledna 2021 i v příštím roce. V této chvíli však nedokážeme
říct v jaké podobě. I tři králové totiž musí počítat s možností,
že epidemiologická situace neumožní setkání koledníků s dárci
tváří v tvář. Proto se připravujeme na koledu s rouškami i na koledu virtuální prostřednictvím
našich webových stránek www.blansko.charita.cz a facebooku charitablansko. Štěstí, zdraví,
dlouhá léta, a především požehnání do roku 2021 chtějí koledníci přinést do Vašich domovů
i navzdory koronavirovým opatřením. „Jen velmi neradi bychom koledovali pouze virtuálně,
protože osobní setkávání je jedním z pilířů sbírky. Přesto se i na tuto variantu pilně chystáme,“
říká koordinátorka Tříkrálové sbírky Charity Blansko Marie Sedláková. Už teď ale víme, že
Tříkrálová sbírka se v žádné svojí variantě neobejde bez pomoci dobrovolníků a štědrosti dárců. Cíl sbírky i motto totiž zůstávají stejné – hlavní je pomoc lidem v nouzi a pomáhá každá
koruna. Proto sledujte naše stránky www.blansko.charita.cz, kde se dozvíte aktuální informace, a buďte s námi.
Děkujeme, velmi si Vaší podpory vážíme.
Ing. Pavel Kolmačka, ředitel Charity Blansko
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Vážení a milí spoluobčané Lysic,

dovoluji si přispět několika málo slovy do našeho „Zpravodaje“. Jsem velmi ráda, že zpravodaj pravidelně vychází, že jsme informováni tom co, kdy, kde a kdo. Vše v pořádku, jsme
informováni a komu tyto informace nestačí a má zájem, na daný problém se sám zajde optat na
radnici.
Já bych pouze připomněla, že u nás v Lysicích tak nějak zapomínáme na malá domácí zvířátka (nemám na mysli myšky, osmáky, chovné potkany, veverky, sklípkany apod.). Snažím se
připomenout pejsky a hlavně - KOČKY.
Co se psů týká, jsou občané občas informováni o zákazu volně pobíhajících psů po obci
a také, že jejich majitelé mají povinnost sbírat jejich hovínka a dávat je v igelitových pytlících tam,
kam patří. Do košů k tomu určených, které jsou rozmístěny po obci.
Kočky (zřejmě proto, že jsem jejich velká milovnice) se mi zdají stále tak nějak „nedořešeny“,
či jak to nazvat. Všimli jste si prosím někdo, že se u nás v Lysicích pohybují (potulují) kočky,
které - nevím, z jakého důvodu - nikomu nepatří? A že jich není zrovna málo? Možná tak trochu
chápu, že se za prodejnou masny stále nějaké kočičky vyskytují, poslední číslo bylo 8. Dotyčný
občan, který je tam umístil, to s kočkami zřejmě myslel dobře. V masném průmyslu se vždy
najde nějaký ten odřezek, kočky se nají. Ale tohle přece není řešení!! No, možná tam odněkud
došly samy, protože se o ně nikdo nestaral, nevím.
Proto také nechápu, kde se vzalo šest - nyní už odrostlejších koťat - v Příční ulici za bývalým
Lidovým domem. A k tomu ještě jedna dospělá kočka, která pravidelně po třech měsících rodí
nová koťata. Nikoho není, nikomu nechybí. Jen se pak - kde nic, tu nic - objeví další malá kočičí
hladová stvoření. A k tomu všemu ještě na zahradu za bránu domu č. 150 někdo hodil dvě asi
dvouměsíční koťata. Moc děkuji všem, co v obecním domě čp. 150 bydlí, že se jich ujali, krmí je,
platí jim stelivo a starají se o ně. Útulky jsou plné!!!
Po poradě s panem starostou Dvořáčkem, kdy jsem upozornila na tento problém a požádala
o příspěvek na kastraci těchto koček, aby se dále nemnožily, jsem obdržela částku 6 000 Kč!! Ta
byla schválena radou a díky tomu se mi společně s paní Radomírou Škrabalovou - a to si dovoluji
podotknout, že především ona je hlavní osobou, která se o kočky stará a často je na vlastní náklady krmí, se nám díky zakoupení odchytové klece podařilo šest kočičích stvoření chytit a nechat
kastrovat!! Děkuji i panu veterináři Dokoupilovi z Černé Hory, který si pro kočky vždy osobně
přijel, provedl zákrok a zase je dovezl zpět, aniž by si dopravu. účtoval. Odchytová klec byla pořízena z oněch 6 000 Kč a je nyní - pro všechny občany Lysic - zdarma - k zapůjčení po dohodě na
telefonním čísle 777 323 146. Podotýkám - a jak je i v návodu klece samotné udáno - klec je určena k odchytu drobných zvířat pouze k humánním účelům. Odchytím, zajistím, ale neusmrtím!!!
Nevím, zda jste pochopili, proč se v dnešní - dost těžké době díky coronaviru - vůbec zaobírám takovými „přízemními“ starostmi, jako jsou toulavé kočky a navíc se o tomto problému
dovoluji vyjádřit do našeho zpravodaje. Dřív se prostě kočce narodila koťata, za rok by jich bylo
od jedné kočky nejméně 18, tak co s nimi - do kýble s vodou nebo na špalek. Hrozné!! Ale tehdy
normální. A to jsem se ještě v nějaké historické knížce dočetla, že byla koťata - tedy jejich vyčiněná
kůžička - používána panovníky místo dnešního toaletního papíru.
10-12 / 2020
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Ale my už jsme snad jako civilizovaní lidé o hodně dál... Už přece víme, že i ty kočky si zaslouží naši pozornost, naši lásku. Mnohé čičinky si díky svým pozorným páníčkům užívají teplo
domova, mají své pelíšky, dobré jídlo, měkké podušky, hlazení, atd.
Spoustě dalších to bohužel dopřáno není. Jako těm „našim“ v Příční ulici.
Moc se za ně přimlouvám, zejména nyní - v době nadcházejících Vánoc, kdyby komukoli
z vás zbyla nějaká ta koruna, kupte alespoň malou konzervu s kočičí stravou nebo trvanlivé granule. A nechejte je, moc prosím, třeba za branou zahrady domu č. 150 nebo u mě doma V Zahradách čp. 514. Moc děkuji!!!
No, a jaký závěr bych měla na konci tohoto kočičořečení zanechat? Třeba si někdo konečně
uvědomí, že když si ten jeho nekastrovaný kocourek vyrazí támhle v noci někam na procházku,
tam potká jednu krásnou nekastrovanou kočičku, budou se mít moc rádi - a za nějaký čas se
„někde“ objeví pár malých kočičích drobečků, kteří budou na obtíž, a...?
Proto prosím, nemáte-li přehled, kde se vaše kočičky a kocourkové toulají, nechejte je kastrovat. Osvětové letáčky „Kas Pro“ budu postupně doručovat do schránek.
Třeba se jednou dočkáme, že budou Lysice městysem, ve kterém budou mít nejen lidé, ale
také každé zvířátko svůj domov, svoji lásku, svoje zázemí.
Moc Vám všem děkuji!
Dagmar Kosičková

TANEČNÍ NA OBOŘE 2021, v sále kulturního domu.
Ve 2 kategoriích: Začátečníci a Pokročilí.
Zahájení v neděli 10. ledna 2021. Začátečníci v 17:00 /
Pokročilí v 19:00 hod.
Další lekce 17., 24., 31. ledna, a 7. února.
Závěrečný společný večírek v sobotu 13. února.
Učitelé tance manželé Míšenští. Cena 1500,- Kč za pár.
Přihlášky na: haviri.obora@seznam.cz, tel: 731 548 254.
Uਲਪਲ਼ਤਭ੧ਭ੍ ਠਪਢਤ ਤ ਹੂਵਨਲਫ ਭਠ ਲਧਮਬਠચਮਵਠਢ੍ਢਧ
ਮਬਤਹਤਭ੍ਢਧ, ਪਲ਼ਤੂ ਡਣਮ ਵ ਲ਼ ਣਮਡ੧ ਯਫਠਲ਼ਨਲ਼.
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Co dělat, když se dítě chytí
špatné party

Výchova dítěte je velmi náročná disciplína. Snažíte se svému potomkovi předat ze sebe
jen to nejlepší, naučit ho pozdravit, poprosit a poděkovat, mít úctu ke starším lidem, pomáhat
s domácími pracemi a spoustu dalšího. Existuje však jedna noční můra rodičů – možnost,
že se vaše dítko chytí špatné party a začne tropit hlouposti, ubližovat, chodit za školu, kouřit,
nebo třeba i brát drogy… Křik, pláč a zákazy však situaci nepomůžou, ba naopak ji mohou
ještě zhoršit. Co dělat? Jak se zachovat? Co pomůže?
Zájmy, aktivity a pravidla…
Možná vás napadlo, že dítěti jeho „kamarády“ jednoduše zakážete. Nebo že mu dáte výprask a domácí vězení, a to ho naučí. Opak je pravdou. Jakákoliv razantní řešení totiž povedou
pouze ke vzdoru, a v horších případech např. k útěku z domu. Zkuste na to jít jinak. Zde je
několik rad, jak na to.
Ukažte dítěti, že vám na něm záleží a že se o něj zajímáte
Mnoho rodičů bývá pod velkým tlakem. Z práce chodí domů pozdě, musí zařídit spoustu
věcí a na dítě jim nezbývá tolik času, kolik by si přáli. Děti ztrátu rodičovské pozornosti snáší
velmi špatně. Snaží se na sebe stůj, co stůj upozornit, a to i výběrem kamarádů. Vytvořte si
proto určité rituály, např. společnou večeři, u které si popovídáte o tom, jak se vaše dítě celý
den mělo, co dělalo, co ho trápí, co ho zajímá… O víkendu vyrazte třeba někam na výlet, na
procházku, do kina.
Mimoškolní aktivity
Děti tráví stále více času bez dozoru rodičů. Takže jim určitě nemůžete zabránit stýkat se
s těmi, co chtějí. Čas trávený s těmi „nesprávnými“ kamarády můžete alespoň omezit. A to tak,
že dítěti nabídnete co nejvíce volnočasových aktivit. Baví syna fotbal? Pošlete ho na trénink.
Miluje dcera tancování? Vyberte společně nějaký taneční kroužek apod. Čím méně času bude
dítě na partu mít, tím méně jí propadne. Samozřejmě ale všeho s mírou, myslete na to, že nechcete dítě přetěžovat. A pokud se žádným aktivitám nechce věnovat, vymyslete něco, čemu
se budete věnovat jako rodina společně.
Pravidla
Stanovte si s partnerem pravidla, která chcete, aby dítě dodržovalo. A co je důležité, domluvte se na trestech, které budou po jejich překročení následovat. V tomto musí být oba
rodiče velmi důslední a jednotní, aby dítě nemělo tendenci situaci využít proti vám. Jakmile
budete s partnerem zajedno, promluvte si s dítětem. Nechejte mu také prostor na to, aby se
ke všem bodům vyjádřilo, hledejte přípustné kompromisy. Dítě získá pocit, že vám záleží i na
jeho názoru, a snáze se mu budou dodržovat pravidla, na jejichž vytvoření se samo podíle10-12 / 2020
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lo. Snažte se nový systém zavést nenásilně,
vysvětlete dítěti, proč je pro vás určité jeho
chování nepřípustné, co vy sami cítíte…
Když se dítě chytí špatné party, je to
především zkouška trpělivosti pro rodiče.
Komunikace je základním stavebním kamenem úspěchu. Naslouchejte svému dítěti,
mluvte s ním, poukazujte na chyby dětí, se
kterými se kamarádí, a mluvte o nich, proč
je jejich chování špatné apod. Zjistěte, proč
se s nimi vaše dítě skamarádilo. Buďte trpěliví a nenásilnou formou se snažte dítě přesvědčit o tom, že tito kamarádi nejsou vhodní.
Pokud byste si nebyli jisti, jak vše zvládnout, můžete požádat o pomoc, např. třídní učitelku,
školní nebo dětskou psycholožku, nebo navštívit různá rodinná centra, kde vám poradí. V rodinných centrech se vaše dítě také může potkat s dětmi, se kterými se skamarádí, nebo tato
centra nabízejí i různé možnosti volnočasových aktivit pro děti i rodiče.
PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz
www.mojra.cz
Pokud řešíte podobný, nebo jiný problém, můžete si objednat konzultaci na www.mojra.cz.
Použijte slevový kód LYSICE a získáte slevu 10 % z ceny objednávky. Případné otázky nebo
podněty k článkům zasílejte na email poradna@mojra.cz nebo volejte na +420 731 226 690.



Informace

• ÚŘAD MĚSTYSE LYSIC bude v době vánočních svátků UZAVŘEN.
Poslední úřední den v letošním roce bude v pondělí 21. prosince.
První úředním dnem v novém roce bude v pondělí 4. ledna.
• KNIHOVNA MĚSTYSE LYSIC bude v době vánočních svátků UZAVŘENA.
V prosinci se bude společně půjčovat v dětském oddělení i v oddělení
pro dospělé v pondělí 7. 12., ve čtvrtek 10. 12. a v pondělí 14. 12. vždy
od 13 do 17 hodin.
První půjčovní den v roce 2021 bude v pondělí 4. ledna.
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Přání k narozeninám

Dne 14. listopadu oslavil báječné
sté narozeniny náš tatínek, dědeček
a pradědeček, pan Miloslav Kučera.
Narodil se ve Vilémovicích, dětství a mládí prožil v Moravském krasu, ve Sloupu a na Macoše, kde jeho
rodiče vlastnili hostinec a stánek
s občerstvením. Vystudoval měšťanku v Blansku. Z důvodů vážné
nemoci a dlouhé rekonvalescence
nastoupil na střední školu až v roce
1938. Odmaturoval v Brně na obchodní akademii, ve studiu ekonomie pokračovat nemohl, protože
byly uzavřené vysoké školy. Vysokou
školu vystudoval až později při zaměstnání, v 60. letech. Aby se vyhnul
nasazení v Německu, začal pracovat
jako účetní v hospodářském družstvu v Kunštátě.
Účetnictvím
K štátě Úč
t i t í a ekonomií
k
ií se zabýval
bý l celý
lý svůj
ůj
pracovní život. V důchodu si dokonce pořídil živnostenský list a s vedením účetnictví přestal
až po své devadesátce.
V roce 1956 byl zvolen do zastupitelstva Lysic, v roce 1971 byl zvolen starostou (tehdy
předsedou MNV). V době jeho starostování byla v Lysicích mj. zahájena plynofikace, postaveno letní kino, fotbalové hřiště na Oulehle, naplánována stavba školní tělocvičny a vypracována
technická dokumentace k sídlišti Oulehla. Funkci vykonával až do roku 1981, kdy odešel do
důchodu.
V důchodu se věnoval vnoučatům, šlechtění jabloní a své knihovně. Má pravděpodobně
nejpočetnější soukromou sbírku knih v Lysicích. Dnes už moc číst nemůže, ale sbírá a zapisuje
vtipy, citáty a říkanky pro pravnoučata.
Velikou součástí jeho života je i sport. V mládí aktivně hrával okresní přebor ve fotbale,
volejbal, věnoval se i plavání a šermu. Dlouhá léta byl členem Sokola, kromě cvičení se podílel
také na organizaci sokolských společenských akcí. Účastnil se i sokolského sletu v Praze roku
1948. Dodnes rád sleduje sportovní přenosy.
Na pouťovém fotbalovém zápase v roce 1943 se seznámil se svou budoucí ženou Ludmilou. Vzali se ještě za války, v létě roku 1944. Manželství trvalo téměř 65 let. Narodili se jim tři
synové, později vnuk a čtyři vnučky a k dnešnímu dni sedm pravnuků a tři pravnučky.
Přejeme všechno nejlepší.
Synové s rodinami
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Krásné Vánoce
a do nového roku
pevné zdraví a hodně lásky
od svých nejbližších
přejí všem spoluobčanům
členové zastupitelstva
a zaměstnanci Úřadu městyse Lysic

Lysický zpravodaj. Za obsahovou správnost materiálů zveřejněných v Lysickém zpravodaji ručí autoři. Příspěvky
přijímá Eva Hošková v kanceláři matriky (mobilní tel: 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 10,11,12/2020 vychází v Lysicích
v prosinci 2020. Vydává Městys Lysice, Horní náměstí 157, pod registrační značkou MK ČR E 11460. Odpovídá: Mgr.
Pavel Dvořáček, starosta. Tisk, sazba a grafická úprava Tiskárna Brázda – www.tiskarnabrazda.cz.
Cena: zdarma

