Vážení spoluobčané,
mílovými kroky se blíží konec roku a to je vhodný čas k bilancování, co se v roce 2015
z pohledu městyse podařilo, co naopak ne, ale také k plánům pro rok nastávající.
První větší akcí, kterou se podařilo dokončit, byla oprava střechy radnice za cca 2,2
milionu korun. Městys také vložil nemalé finanční prostředky do sportovních zařízení. Bylo
vybudováno nové multifunkční hřiště s umělou trávou na sokolském hřišti v ceně cca 1,6
milionu korun. Na kluzišti byl v srpnu položen nový asfaltobetonový povrch vhodný nejen
pro in-line bruslení za cca 800 tisíc korun.
Nepřehlédnutelnou a možno říci i poněkud kontroverzní akcí byla realizace projektu
Revitalizace veřejné zeleně, jejímž předmětem byla údržba a obnova zeleně v celé obci
v hodnotě cca 1,6 milionu korun. V rámci projektu proběhl ořez stromů v alejích v oboře, což
přispělo ke zvýšení bezpečnosti ošetřených stromů. Zde je však třeba poznamenat, že
vzhledem ke stáří stromů a jejich stavu nelze v žádném případě hovořit o tom, že v oboře již
nyní nehrozí žádné riziko pádu větve či dokonce celého stromu. Naopak, při pohybu v oboře
je stále na místě zvýšená opatrnost. Postupná obnova alejí navržená odbornou firmou, která
jediná by vedla k radikálnímu zvýšení bezpečnosti v areálu, nebyla ze strany odboru životního
prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje povolena, a proto byly předmětem údržby
jen stromy vyžadující pouze redukční a zdravotní řezy. Stromy navržené ke kácení
předmětem údržby nebyly. Proběhlo také ořezání stromů na náměstí Osvobození. První dva
stromy (ve směru od pošty) vzhledem ke svému stavu vyžadovaly radikálnější zásah.
Zbývající stromy jsou v lepším stavu, a proto u nich byla navržena a provedena redukce
v menším rozsahu. Údržba stromů probíhala v souladu s projektem zpracovaným odbornou
firmou SAFE TREES s. r. o. Pokud se jedná o realizované výsadby, nejvíce rozporů
vyvolávají zřejmě listnaté stromy na hřbitově, ale i jinde po obci. Ano, je pravda, že na
podzim bude listí ze stromů opadávat. Úklid však zabezpečí zaměstnanci městyse a po zbytek
roku nové stromy pomohou vytvořit v obci krásné a příjemné prostředí.
Za zmínku stojí rovněž projekt Prevence vzniku BRKO v Lysicích, v jehož rámci byly
pořízeny kompostéry za více než 1 milion korun, které jsou postupně rozdávány zdarma
občanům. Doposud bylo rozdáno asi 230 ks kompostérů z 500 ks, které má městys
k dispozici. Prosím proto ty z vás, kteří si doposud kompostér nevyzvedli a mají o něj zájem,
aby tak učinili. S likvidací biologicky rozložitelného odpadu souvisí i pořízení nových
kontejnerů, do kterých je možno odpad ukládat a které obec pravidelně vyváží. Jeden je trvale
umístěn na Oulehle, druhý na Horkách a další je k dispozici ve sběrném dvoře a na přání
občanů může být přistaven kdekoli po obci.
Pro naše nejmenší městys opravil dětské hřiště v oboře a na Oulehle a přikoupil nové herní
prvky. Vzniklo také nové dětské hřiště před sokolovnou, za což jsem obzvláště rád, neboť
v této části obce podobné zařízení chybělo. V této souvislosti patří poděkování předsedkyni
komise pro rodinu Mgr. Ing. Markétě Horákové, která se zasloužila o vítězství městyse Lysic
v soutěži Obec přátelská rodině, díky němuž jsme obdrželi dotaci 900 tisíc korun, z níž bylo
možno celkovou částkou cca 300 tisíc korun dětská hřiště financovat.
Byly uskutečněny také menší akce jako např. oprava bytu v bytovém domě čp. 5 v ulici
Zámecká v ceně kolem 300 tisíc korun, oprava místní komunikace vedoucí do sběrného
dvora, která stála přibližně 200 tisíc korun, oprava mostu přes potok na konci ulice Zámecká
za 110 tisíc korun, oprava klenutého kanálu v ulici Halasova za 150 tisíc korun a další.

V blízké době by měla v obci proběhnout také instalace orientačních tabulí (orientačního
systému), který zde, nejen dle mého názoru, chybí. U školy, na vjezdu do obce ve směru od
Kunštátu bude umístěn radarový měřič rychlosti.
Co se naopak doposud nepodařilo, je dotáhnout do konce projekt rekonstrukce interiérů
radnice. Doufám, že se to v brzké době podaří a oprava v příštím roce proběhne.
Vzhledem k tomu, že dosavadní osobní automobil městyse Škoda Fabia ve svých 10 letech
pomalu dosluhuje a přestává být spolehlivý, rozhodlo zastupitelstvo o uvolnění finančních
prostředků na zakoupení nového služebního vozu. Volba padla na rumunskou značku Dacia a
její model Duster. Vozy této značky patří k tomu nejlevnějšímu na našem automobilovém
trhu a mají velmi příznivý poměr cena x výkon. Sáhli jsme po SUV modelu Duster, protože
auto bude využíváno nejen na silnicích, ale i na nezpevněných cestách. Cena nového vozu
byla 341 tisíc korun.
Na závěr svého souhrnu nejdůležitějších informací o dění v naší obci za uplynulý rok mám
jednu nepříliš potěšující zprávu. Zastupitelstvo na svém zasedání dne 2. listopadu 2015
jednomyslně schválilo mírné navýšení cen vodného a stočného, a to o 5 %. Problematice ceny
vody se podrobněji věnuje jeden z následujících článků.
Ještě vás zbývá, vážení spoluobčané, seznámit s nejdůležitějšími plány a záměry městyse
na příští rok. Největší investiční akcí bude rekonstrukce Horního náměstí. Jak jsem vás již
informoval v jednom z minulých vydání zpravodaje, předběžná cena úprav byla vypočítána
kolem 5 milionů korun. Věřím, že ve výběrovém řízení dosáhneme ceny výrazně nižší. Další
nemalou investicí bude rekonstrukce technologie úpravny vody na koupališti, která je ze
sedmdesátých let a pomalu dosluhuje. Předběžná cena se pohybuje kolem 2 milionů korun.
Jak jsem se již zmínil výše, rádi bychom zrekonstruovali interiér radnice, což je opět
několikamilionová položka. Nesmím zapomenout ani na projekt napojení drnovické
cyklostezky, jehož realizace je plánována na jaro. Cyklostezka bude končit na Oulehle nad
sochou sv. Jana Nepomuckého. Předběžná cena je asi 850 tisíc korun a Jihomoravský kraj
nám na ni poskytne dotaci ve výši 60 %.
Vážení spoluobčané, přeji vám klidné a příjemné prožití adventního období a krásné,
šťastné, veselé a požehnané Vánoce v rodinném kruhu. V novém roce pak zejména zdraví a
osobní pohodu.
Mgr. Pavel Dvořáček, starosta

Cena vody v Lysicích půjde mírně nahoru
Nepopulární, ale nutné opatření. Vedení městyse Lysic přistoupilo k 1. 1. 2016 k zvýšení ceny
vody. „Cena vody se naposledy měnila na konci roku 2013. O pět procent. Přesně po dvou
letech jsme tedy rozhodli o dalším navýšení. Ve stejné míře,“ říká starosta Pavel Dvořáček.
„Je sice pěkné, že máme nejlevnější vodu široko daleko, ale tahle výhoda má i opačnou stranu
mince. Máme nízký výnos, který nám už v současné době nestačí pokrýt náklady na
nejrůznější havárie. A to ani nemluvím o rekonstrukci vodovodu nebo kanalizace, která nás
do budoucna na některých místech městyse čeká,“ uvádí.
Lysice se v letošním roce potýkaly hned s několika havarijními stavy. „Řešili jsme
zhavarovaný vrt v Boskovické ulici, propadený kanál v Brněnské ulici a další věci. Je toho
poměrně hodně. Peníze, které na vodě vyděláme, nám tyhle mimořádné události nestáčí
pokrývat, jdeme do minusu a havárie musíme platit ze svého rozpočtu. Proto jsme dospěli
k závěru, že není od věci začít pomalu zvyšovat cenu vody. Musíme opravovat infrastrukturu
a rádi bychom vytvořili také určitý fond pro případ nenadálých havárií. Řeknu to upřímně.
Zvýšení ceny vody neznamená, že bychom chtěli více vydělávat, ale chceme méně
prodělávat,“ vysvětluje Pavel Dvořáček.
Zastupitelé rozhodli o nejmenším možném navýšení, tedy o pět procent. Za kubík vody lidé
od ledna zaplatí o 2,60 Kč navíc (1,30 Kč vodné, 1,30 Kč stočné). Současná cena 51,80
Kč/m3 se tak zvýší na 54,40 Kč/m3. „Při průměrné spotřebě 30 kubíků na obyvatele to
představuje zvýšení asi o 90 korun, pro průměrnou čtyřčlennou rodinu to tak dělá necelých
400 korun ročně navíc,“ vypočítává Pavel Dvořáček.
I když si starosta uvědomuje, že jakékoliv zvýšení ceny čehokoliv je nepopulární opatření, je
to podle něj rozumný krok, který by neměl výrazně zatížit rodinné rozpočty obyvatel Lysic.
„Rád bych navíc upozornil na to, že cena vody by měla i do budoucna nepatrně, ale neustále
růst,“ dodal.
Pavel Šmerda, člen zastupitelstva

VÝPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE
Rada č. 43 – 30.09.2015
- Rada projednala nabídky na stavební úpravy v budově knihovny vyvolané problematickým
stavem stropů a rozhodla situaci projednat s členy zastupitelstva,
- schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.
1030025282/001 s firmou E.ON Distribuce, České Budějovice pro stavbu "Lysice, náměstí,
kab. NN pro kult. akce“ dle předloženého návrhu smlouvy. Věcné břemeno bude zřízeno za
jednorázovou úplatu ve výši 2.000,- Kč bez DPH,

- schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. PV-014330033336/001 s firmou
E.ON Distribuce, České Budějovice pro stavbu "Lysice, V Zahradách, kab. NN Špaček“ dle
předloženého návrhu smlouvy. Služebnost se zřizuje za jednorázovou úplatu ve výši 2.000,Kč bez DPH,

- schválila dodatek č. 1 smlouvy o dílo s firmou Stavosport na vícepráce dle předložené
nabídky,
- vzala na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace na pořízení kompostérů od MŽP ČR,
- pověřila starostu podpisem smlouvy se SFŽP ČR v rámci Operačního programu životního
prostředí č. 15236184.
Rada č. 44 – 7.10.2015
- Rada projednala žádost pana Adámka o odkup pozemku p.č. 3092/39 na garáž. Vyžádala si
stanovisko stavební komise. Podmínkou odprodeje a zbudování garáže je zbudování
příjezdové cesty na náklady stavebníka,
- projednala zprávu o hodnocení nájemních smluv na majetek městyse,
- schválila uzavření smluv o výpůjčce a následném darování zahradních kompostérů
pořízených v rámci projektu "Prevence vzniku BRKO v Lysicích" mezi městysem Lysice a
zájemci o zapůjčení těchto kompostérů z řad občanů městyse,
- schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.
1030023533/001 s firmou E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice pro stavbu "Lysice, příp.
VN SKLADY ZEAS“ dle předloženého návrhu smlouvy. Věcné břemeno bude zřízeno za
jednorázovou úplatu ve výši 2.000,- Kč bez DPH,
- vzala na vědomí žádost pí Nahodilové o byt městyse,
- vzala na vědomí žádost o příspěvek na uspořádání koncertu Jaroslava Uhlíře v termínu 25.
června 2016 a rozhodla zařadit do rozpočtu 2016,
- odsouhlasila osvobození od poplatku za odvoz TKO paní Danillové a její rodině žijící
v cizině,
- vzala na vědomí žádost o byt městyse od p. Poláka,
- vzala na vědomí žádost o výměnu oken v bytovém domě městyse čp. 150 a rozhodla zařadit
do dlouhodobých potřeb městyse.
Rada č. 45 – 14.10.2015

- Rada schválila umístění zrcadla na výjezdu z ulice Luční na Štěchovskou, realizace byla
provedena pracovníky městyse ve spolupráci se SÚS Blansko,
- vzala na vědomí rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR ev. č. 115D122004801 o
poskytnutí dotace na projekt Revitalizace veřejné zeleně,
- schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.
1030024234/001 s firmou E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice pro stavbu "Lysice,
Doubek, kab. NN Svída“ dle předloženého návrhu smlouvy. Věcné břemeno bude zřízeno za
jednorázovou úplatu ve výši 2.000,- Kč bez DPH,
- schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.
1030025138/001 s firmou E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice pro stavbu "Lysice,

Doubek, kab. NN Kocian“ dle předloženého návrhu smlouvy. Věcné břemeno bude zřízeno za
jednorázovou úplatu ve výši 2.000,- Kč bez DPH,
- schválila vyřazení následujícího majetku městyse:
Počítačová sestava, rok pořízení: 2009 – stavební úřad
Počítačová sestava, rok pořízení 2009 – matrika
Počítačová sestava, rok pořízení 2010 – stavební úřad
Záložní zdroj, rok pořízení 2005 – stavební úřad
-nařídila provedení revize knihovního fondu a stanovila revizní komisi,
- vzala na vědomí výpověď nájemních smluv na pozemky od p. Mynáře,
- schválila harmonogram svatebních obřadů mimo obřadní síň úřadu dle předloženého
materiálu matrikářky,
- vzala na vědomí protokol o provedené kontrole matriční agendy – bez závad,
- vzala na vědomí žádost o byt městyse od pana Vítka.
Rada č. 46 – 21.10.2015
- Rada vzala na vědomí požadavek do rozpočtu na rok 2016 od Svazu tělesně postižených
ČR, MO Lysice a rozhodla zařadit do rozpočtu 2016,
- vzala na vědomí rozpočtové opatření č. 7 a postoupila zastupitelstvu.

Rada č. 47 – 28.10.2015
- Rada přidělila byt v čp. 150 pí Kozákové,
- schválila výměnu vodovodní baterie v jednom z bytů v čp. 271,
- vzala na vědomí žádost pí Bartekové o směnu bytu městyse,
- jmenovala členy nové školské rady při ZŠ Edvarda Beneše Lysice za městys ve složení paní
Zdena Jonášová a pan Radek Kratochvil,
- projednala návrh rozpočtu na rok 2016.

Rada č. 48 – 4.11.2015
- Rada projednala znovu problematický stav stropů v budově knihovny a rozhodla vyžádat
stanovisko statika,
- znovu projednala návrh rozpočtu městyse na rok 2016,
- schválila smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na „Výdaje na
zabezpečení akceschopnosti JSDH obce na rok 2015“ č. 033703/15/OKH,
- vzala na vědomí protokol o provedení revize knihovního fondu v knihovně městyse Lysic.

Rada č. 49 – 11.11.2015
- Rada pověřila starostu průzkumem trhu na realizaci vrtu pro vodu na koupališti
k doplňování a na záchody. Vzala na vědomí nabídku společnosti ENVIREX spol. s r. o.,
Nové Město na Moravě na provedení vrtu a pověřila starostu podpisem smlouvy dle
předloženého návrhu. ána. Práce na vrtu byly zahájeny,
- vzala na vědomí rozpočtové opatření číslo 9,
- vzala na vědomí žádost o byt městyse od pí Šikulové,
- schválila žádost o povolení vyvážení odpadních vod a septiků od občanů Kunic do ČOV
Lysice,
- schválila osvobození od poplatku za TKO pí Černákové z důvodu dlouhodobého pobytu
v zahraničí,
- schválila vyřazení následujícího majetku:
Mobilní telefon NOKIA 300, rok pořízení: 2012 - nefunkční
Taška na notebook rok pořízení: 2007- nepoužitelná
-stanovila cenu za kalendář na rok 2016 na 95 Kč za kus.
Rada č. 50 – 18.11.2015
-Rada vzala na vědomí žádost o byt městyse od pí Lipovské,
- schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na rekonstrukci cesty do lomu dle předloženého
návrhu,
- vzala na vědomí žádost paní Zezulové o prodej části pozemku p.č. 6136/1. Záměr vyvěšen
na ÚD, pak bude předloženo zastupitelstvu,
- schválila smlouvu o poskytnutí dotace z JmK na cyklostezku číslo 034137/15/ORR.
Rada č. 51 – 25.11.2015
- Rada schválila podpis smlouvy o příspěvku na služby sociální prevence s městem Boskovice
pro rok 2016,
- schválila osvobození od poplatku za TKO pí Jones, protože se dlouhodobě zdržuje
v zahraničí,
- schválila podpis smlouvy s firmou Elasteflex na provedení stavby na pozemku městyse dle
předloženého návrhu s podmínkou, že bude předložen dodatek smlouvy řešící pronájem
dotčené plochy firmou Elasteflex,
- schválila finanční příspěvek 1000 Kč na SONS na rok 2016 dle předložené žádosti.

Rada č. 52 – 2.12.2015
-Rada projednala žádost o posunutí označníku začátku městyse na ulici Brněnské. Rozhodne
po vyjádření Policie ČR,
- vzala na vědomí žádost p.Španěla o byt městyse.

VÝPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo č. 9 – 2.11.2015
-Zastupitelstvo schválilo zprávu starosty o činnosti rady a dění v městysi dle předloženého
materiálu,
-schválilo zprávu o hospodaření městyse 1-9/2015 dle předloženého materiálu,
- schválilo Rozpočtové opatření č. 7/2015 dle předloženého materiálu,
-schválilo Rozpočtové opatření č. 8/2015 dle předloženého materiálu,
-schválilo zvýšení cen vodného a stočného dle návrhu VAS, a.s. ve variantě II. (5% nárůst
ceny vodného a stočného) dle předloženého návrhu,
-vzalo na vědomí zprávu o vyhodnocení provozu koupaliště za sezonu 2016 dle předloženého
materiálu,
-vzalo na vědomí vyhodnocení nájemních smluv na majetek městyse dle předloženého
materiálu,
- schválilo celkový plán inventur a jmenování členů inventarizačních komisí dle předloženého
materiálu,
-schválilo provedení rekonstrukce Horního náměstí dle předloženého projektu Ing. Patočky,
-schválilo návrh rekonstrukce sokolovny dle předložené studie s tím, že se dopracuje zázemí
pro divadelního technika a pověřilo radu městyse zadáním výběrového řízení na zpracování
projektu,
-projednalo návrh rozpočtu městyse na rok 2016,

INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTYSE
-

-

Termíny svozu domovního odpadu : ST 16.12., 30.12., 13.1., 27.1., 10.2., 24.2.
Další úřední dny JUDr. Vlasty Němcové na ÚM Lysice budou: 9.12., 20.1., 10.2.
Městys nechal zpracovat studii stavebních úprav sokolovny. Občané se s ní mohou
seznámit na webových stránkách městyse, popř. na stavebním úřadě, a vyjádřit svůj
názor. Na základě této studie bude následně zpracován projekt rekonstrukce
sokolovny.
Městys Lysice vydal nástěnný kalendář leteckých snímků Lysic na rok 2016.
Kalendáře jsou k dispozici na radnici za cenu 95,- Kč/ks.


Všechny zprávy hlášené v místním rozhlase najdete na webových stránkách
městyse www.lysice.cz na titulní straně vlevo v rubrice "hlášení rozhlasu".
-

Termíny plesů
SO 9.1. – myslivecký, PÁ 15.1. – obecní, PÁ 22.1. – divadelní
PÁ 29.1. – hasičský, SO 13.2. – rybářský, PÁ 19.2. – maškarní

Co nového v knihovně
20. Během měsíce října se v obou odděleních knihovny malovalo, byla provedena renovace
parketových podlah – obroušení a lakování. Na chodbu byl položen zátěžový koberec, aby se
zabránilo poškození podlah. Současně s těmito úpravami jsme dělali revizi knihovního fondu.
Tím se oddálila možnost otevření knihovny. Pravidelný provoz byl zahájen 12. listopadu.
Každé listopadové pondělí četly dětem “pohádkové babičky“ příběhy z knihy Kaštánkova
dobrodružství. Potom děti tvořily drobné výrobky z papíru. 30. září besedoval v knihovně
s dětmi mateřské školy a žáky 1. tříd ilustrátor Adolf Dudek. Besedy byly vtipné a veselé a
dětem i dospělým se velice líbily. 7. října přijela za dětmi 3. tříd paní Marcela Marboe
s besedou o své knize Zrzoun, hrdina dvou světů. Je to příběh o zrzavém kocourovi, který
odhaluje nešvary ve světě lidí. Začátkem listopadu se uskutečnila beseda s panem Navrátilem
na cestovatelské téma Turecko – oblast Kappadokie. V pátek 20. listopadu jsme s paní
Havířovou tvořily vánoční dekorace . Akce se všem, kteří přišli, líbila a každý si domů odnesl
své zdařilé výrobky. Během měsíce prosince přijdou na besedu žáci 1. tříd a pochlubí se tím,
jak už umí číst.
Přeji vám v novém roce pevné zdraví, spokojenost a pěkné chvíle strávené nad dobrou knihou.
Těším se na setkání s vámi v naší knihovně.
Půjčovní doba: Pondělí : 12 – 17 hodin pro děti
Úterý:
Čtvrtek:

9 – 11 13 – 17.30 pro dospělé
13 – 17.30 pro dospělé

Kontakt: telefon: 516 472 166, e-mail: knihovna@mestys.lysice.cz, www.lysickaknihovna.cz

Jitka Severová, vedoucí knihovny

Kalendář na rok 2016 „Lysice očima dětí“
Pro všechny rodiny z Lysic je připraven stolní kalendář na rok 2016 s názvem
„Lysice očima dětí“. Do kalendáře přispělo svým obrázkem 57 dětí z Lysic a
okolí. V kalendáři kromě obrázků najdete i fotografie Lysic a také připravované
akce pro veřejnost. Formát kalendáře jsme na základě vašich požadavků zvolili
menší. Slavnostní předání odměn a kalendářů autorům obrázků proběhne
v neděli 13.12.2015 od 16:00 na Vánočním večírku pro děti v Lidovém domě.
Více informací je na samostatném plakátku. Distribuce kalendářů do rodin začne
od 14.12.2015 prostřednictvím zastupitelů městyse Lysice.
Děkujeme všem dětem za obrázky, učitelkám ZŠ i MŠ a vedoucím z MC za
organizaci malování, organizacím za poskytnutí termínů akcí a grafičce Mgr.
Marcele Šromové za fotografie a zpracovaní kalendáře.
Ing. Mgr. Markéta Horáková za komisi pro rodinu a volný čas
Změna zákona o místních poplatcích
Dne 14. října 2015 byl ve sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 266/2015 Sb., kterým se mění zákon č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, který s účinností od 1. ledna 2016
do praxe zavede několik podstatných změn.
Dle ustanovení § 10b odst. 3 zákona o místních poplatcích bude od 1. ledna 2016 nově od
místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadůosvobozena fyzická osoba, která je:





umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon
ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči
na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu,
na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo
nezletilého,
jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na
základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo
umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově
se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

Zásadní změnu přináší možnost vyměření všech místních poplatků (s největším dopadem
zejména u místního poplatku za svoz komunálního odpadu) u nezletilých osob.
Dle platné právní úpravy platí, že v případě, kdy je poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit
poplatek nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně

a nerozdílně; zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník.
Obecní úřad může vyměřit poplatek jednomu z nich.
S účinností od 1. ledna 2016 již nebude možné vyměřit poplatek poplatníkovi, který je ke dni
splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve
svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění. Vznikne-li takové osobě
nedoplatek na poplatku, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce
nebo tohoto opatrovníka, přičemž zákonný zástupce nebo opatrovník mají stejné procesní postavení
jako poplatník.
Díky této změně už nebudou mít děti, za které rodiče poplatek neuhradí, v den své plnoletosti
na poplatku vůči úřadu žádný dluh.
Zastupitelstvo městyse Lysic bude na svém prosincovém zasedání schvalovat novou vyhlášku o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadu, ve které se objeví výše uvedené změny s účinností od
1. ledna 2016. Výše poplatku ani splatnost se nemění, zůstává stejná jako v letošním roce.

Alena Kyrczová, správa poplatků

MATEŘSKÉ CENTRUM JABLÍČKO
Srdečně zveme na připravované akce:
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA – pátek 8.až neděle 10. 1. 2016 – každý dům v Lysicích navštíví
tři koledníci a jejich dospělý doprovod vybavený od pořádající charity kasičkou. Děkujeme za
vaši štědrost ve prospěch Charity Blansko.
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL - "VEČERNÍČKOVÝ“ - neděle 7. 2., sokolovna.
Ve spolupráci s HVB a Jednotou Orel Lysice. Děti se mohou těšit na písničky, tancování, hry
a bohatou tombolu. Vítáme i dospělé v maskách na téma Večerníček.
MAŠKARNÍ KARNEVAL PRO DOSPĚLÉ „CESTA KOLEM SVĚTA“ - Pátek 19. 2.,
20 h, Lidový dům. Připravujeme tombolu a soutěž masek. Pro pobavení hostů zatančí odvážní
tatínci a maminky z Lysic a okolí.
AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD PRO RODINY S DĚTMI - Čtvrtek 24. 3. – zveme na společný
výlet. Kam? To ještě vymýšlíme 
V novém roce 2016 vám přejeme hodně zdraví, štěstí a úsměvů a děkujeme všem, kteří budou
i v tomto roce patřit mezi naše příznivce 
Za MC Jablíčko Markéta Horáková, Dana Fritzová a Marcela Šromová
www.mcjablicko.xf.cz, mc.jablicko@seznam.cz

Putování za Ježíškem aneb živý betlém
Členové Divadelního spolku KLYH Lysice a Římskokatolická farnost v Lysicích ve spolupráci
s MC Jablíčko vás zvou ve středu 23. 12. 2015 na vánoční pochod k Ježíškovi. Sraz všech
účastníků bude od 15.40 na nádvoří Státního zámku v Lysicích, kde si budete moci připálit
Betlémské světlo. V 16 hodin bude zahájen průvod do farního dvora, kde bude připraven živý
betlém, malé občerstvení, zvířecí kamarádi a vystoupení pěveckých kroužků a divadelního
kroužku ZŠ E. Beneše Lysice. Minulý rok jsme výtěžek ve výši Kč 2.750,-- věnovali na konto
holčičky Natálky, která onemocněla nejhorší formou dětské mozkové obrny. I tento rok
bychom chtěli ve sbírce pokračovat a alespoň tímto způsobem přispět rodičům na její
rehabilitaci.
Pro děti bude připraven čaj, pro rodiče občerstvení ve farním sále. Všem děkujeme nejen za
podporu této akce, ale také za zastavení se v předvánočním shonu.
Přejeme krásné prožití vánočních svátků.
Zuzana Koláčková za Divadelní spolek KLYH Lysice

ÚTÍKAJÍ, UTÍKÁME, UTÍKÁM.
Svět je v pohybu a bude ještě více. Jestli oni utíkají dnes, my docela klidně můžeme zítra...
Blíží se Vánoce, kdy se i my setkáváme s putující, utíkající Svatou rodinou: Marie, Josefa i
malého Ježíše. Josef a Maria putují do Jeruzaléma, nenajde se pro ně místo pod střechou...
narodí se Ježíš a budou nuceni utéci před zlobou Herodovou do vyhnanství v Egyptě.
Ne, nejsem „kulti-multi sluníčkář“. Ne, nechci, aby moje dcera nosila burku, a o mnohých z
imigrantů jsem bez iluzí. Asi tak jako průměrný Němec. Ten však má důvěru ve svůj právní
stát, a tak se nebojí. Já důvěru v náš právní stát nemám a nejspíš ji nemají ani naši politici,
když navrhují krátkozraká řešení problému zatím jednoduchého oproti tomu, co nás čeká v
budoucnu. Neumíme řešit problém romský. A řešit problém uprchlíků ostnatým drátem
vystačí jen na jedno volební období. Nebude však stačit za dvacet let, kdy bude mít Afrika
přes dvě miliardy obyvatel. A bude sucho, nebude voda a bez ní ani potraviny. (Myslete na to
třeba, když si čistíte zuby...) Církve, které brojí proti antikoncepci Afričanů, jim jíst a pít
nedají. Místo vývozu demokracie „po našem“ jsme jim patrně než ryby měli dávat udice.
Přesto se nebojím. Z Bible přece nejčastěji slyšíme Hospodinovo slovo: Nebojte se! Bůh ví,
že strach má velké oči, ochromuje soudnost, rozum i cit. Proto ho mocní světa vždycky
užívají, jako nejúčinnější a nejjednodušší metodu vládnutí. Společně se snahou médií dodat co
nejvíce senzací nás strachem masírují a manipulují. Ano, „namakaní“ mladíci jdou za lepším.
Jenže – riskovali byste svůj život kvůli „lepšímu“ utonutí v moři? A teroristé mezi nimi?
Nedejte se vysmát! Ti přiletěli letadlem a v pařížských restauracích nebo s bílou pletí třeba ve
Stockholmu plánují své... Přece nebudou riskovat utopení nebo strastiplný pochod s děcky na
zádech! Jenže právě o takto prchající jde. Že mají nóbl oděv, mobil, tablet? Nepřicházejí z
časů Lawrence z Arábie nebo Schweitzerova pralesa, ale z technologicky vyspělé společnosti
jako je naše. Sice s jiným „náboženským zavazadlem“ v sobě, ale s drobným rozdílem:
Utíkají ani ne před, ale z válčení. A mnozí jako vyznavači islámu utíkají před Islámským

státem. Jasně, že jim mají pomáhat souvěrecké země! Některé pomoc poskytují, jiné staví
babylonské věže dubajské, kterými se my jezdíme kochat! Utíkají "zatím" ani ne k nám, ale
do Německa. Kdo by to byl řekl, když víme o dobách, kdy se z Německa utíkalo! Po
sedmdesáti letech od války si sebe s igelitkou, batohem a děckem na zádech představit
neumíme. Nemaskujeme svůj strach obavami o naši křesťanskou Evropu? (Což v Čechách zní
dvojnásob komicky.) Raději se ptám, co v této době mohu a mám udělat já?
Myslím, že jedno jediné. Žít upřímně, pravdivě a věrně svoji křesťanskou víru.
Vážit si, ctít a prohlubovat vlastní tradice, na nichž stojíme už tolik staletí. Kdo nepatří
nikomu a ničemu a je mu bohem jen "vlastní břicho", pozdě bude jednou říkat, kdyby bývalo
bylo...
Chci raději naplňovat svoji osobní odpovědí otázku: "Kde domov můj“.
Odpověď je na každém z nás za sebe. Není to někdo vedle, ale já i ty. Nezvou nás právě
Vánoce k tomu, abychom začali? Jak je prožijeme? Dáme jim duchovní rozměr? Nezraje čas
velice nápadně k tomu, abychom se spojili v prosbách za mír a pokoj. Naříkajících na poměry
je hodně, ale kdo žehná našemu domovu a proměňuje tento čas dobrými věcmi? Je to na
našem chtění.
Pokojné svátky přeje farář Martin Kopecký
Farnost Církve československé husitské
BUĎTE U NÁS VÍTÁNI!
Otevíráte dveře do našeho společenství a my vás upřímně zveme dovnitř.
Jsme rádi, že jste si přečetli článek z naší farnosti.
Co vám chceme nabídnout? Jsme otevřeným společenstvím svobodných, zodpovědných
a tolerantních lidí, kteří chtějí mít dobré vztahy k Bohu i lidem kolem sebe. Snažíme se
přes svoji nedokonalost a nedostatky vytvářet dobré zázemí pro všechny, kdo stojí o
hodnoty víry, naděje a lásky. Pravidla našeho jednání k Bohu i lidem: být svobodný
a zodpovědný, mít úctu k druhým, jednat pravdivě a otevřeně, zkrátka být v životě v
pohodě.
Zveme vás i k návštěvě u nás, neváhejte a pojďte dál.
BOHOSLUŽBY
Srdečně vás osobně bez rozdílu vyznání, věřící (kteréhokoliv vyznání),
hledající i nevěřící zveme na tato sváteční setkání.
V LYSICÍCH, V ZASEDACÍ SÍNI ÚŘADU MĚSTYSE:
V pátek 25. 12. v 16:00 hodin
Hod boží s rozdáváním vánočních oplatků.
V sobotu 26. 12. v 10:30 hodin
Na Štěpána s koledami.
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. 2016 vám přeje farář Martin Kopecký

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hledám do palírny veselého, optimistického pracovníka-pracovnici bez
sklonu k alkoholismu, nejlépe z Lysic z řad důchodců nebo inv. důchodců
(není podmínkou).
Práce je v teple a je sezonní, závislá na úrodě. Mzda se odvíjí od vypálených
litrů.
V případě zájmu volejte mobil : 603 944 264 Brodecký
------------------------------------------------------------------------------------------------Pronajmu reklamní plochu na začátku Lysic, příjezd od Brna.
Mob. : 603 944 264
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VINAŘSTVÍ LYSICE
Srdečně zveme do nově zrekonstruovaných prostor v Lysicích, Komenského 138.
Nabízíme: kvalitní lahvové víno (archivní, výběry z hroznů…….)
sudové víno (bílé, červené, růžové)
doplňkový sortiment (slané pečivo, sladké pečivo – palačinky, vafle,
medovníky)
různé druhy kávy, čaj, horká čokoláda, grog, svařené víno,
vánoční punč ……..

Příjemné posezení!
Možnost objednávek na tel.č. 739 083 767 pí. Tomášová
774 490 032 p. Ždánský

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dechová hudba Lysice
Dechová hudba Lysice uzavírá letošní šňůru koncertních vystoupení, na kterých jsme reprezentovali
náš krásný městys.

Na závěr úspěšné sezony uspořádáme veřejnou zkoušku 18.12.2015 v hostinci U Labutě.
Začátek bude v 17.00.
Zveme všechny příznivce dechové hudby
Slávek Sehnal - kapelník
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPOZ v Lysicích
pořádá za finanční podpory městyse Lysic a sponzora

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ
v pátek 11. prosince 2015
od 17.30 hodin
ve velké zasedací místnosti
Úřadu městyse Lysic

Společné tvoření jednoduchých i náročnějších vánočních a
zimních dekorací
je určeno starším dětem, mládeži a dospělým.
Ke všem dekoracím budou připraveny vzory.

Děti mohou tvořit pouze za přítomnosti dospělého.

Odstávka systému – OBČANSKÉ PRŮKAZY
CESTOVNÍ PASY
V souvislosti s novelou zákona o občanských průkazech a cestovních dokladech
bude ve dnech
24. prosince až 31. prosince 2015 odstávka systému
pro nabírání žádostí o vydání občanských průkazů a cestovních pasů a jejich
předávání. Důvodem tohoto přerušení jsou technické úpravy, které vyžadují
odstávku systému.
Podávat žádosti o vydání občanského průkazu a cestovního pasu a předávat
vyrobené doklady bude možné na úřadech s rozšířenou působností (Měst.ú
Boskovice, Měst. Ú Blansko….) nejpozději do 23.12.2015 vč.
V době odstávky bude možné požádat o vydání občanského průkazu bez
strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc, za jehož vydání nebude
vybírán správní poplatek.

„Nesem vám noviny, poslouchejte…“ Jistě jste všichni poznali
slova známé české koledy, a jistě jste už všichni slyšeli novinu, že je od srpna
v Lysicích nový duchovní správce. Díky panu starostovi mám možnost vás
všechny pozdravit v předvánočním čase, ve kterém se všichni těšíme na Vánoce,
především děti. O Vánocích navštěvujeme svou rodinu, u štědrovečerní večeře
se scházíme s těmi, které máme rádi. O Vánocích oslavujeme velkou událost,
kdy se Bůh stal malým dítětem Ježíšem a narodil se do lidské rodiny, aby přinesl
všem lidem lásku, pokoj a mír. Toto slavení probíhá především při vánočních

bohoslužbách, proto vás všechny zvu do našeho kostela. Na Štědrý den budou
dvě bohoslužby, první v 16.00 pro rodiny s malými dětmi a druhá ve 22.00.
25. a 26. prosince budou bohoslužby v 8.00. Kromě toho bude 25. prosince
v době od 14 do 17 hodin otevřený kostel, abyste si mohli přijít prohlédnout
betlém. Přeji vám všem, ať prožijete Vánoce se svými blízkými v pokoji a lásce.
Těším se na setkání s vámi nejen při vánočních bohoslužbách.
P. Michal Cvingráf, farář v Lysicích

------------------------------------------------------------------------------------Úřad městyse Lysic bude ve dnech 23.12.2015 až 31.12.2015 pro
veřejnost uzavřen. Poslední úřední hodiny budou v pondělí 21.12.
2015.
Knihovna v Lysicích bude ve dnech 23.12.2015 až 31.12.2015 pro
veřejnost uzavřena. Poslední půjčovní den bude úterý 22.12.2015.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PF 2016
Krásné Vánoce a do nového roku pevné zdraví a hodně lásky
od svých nejbližších přejí všem spoluobčanům
členové Zastupitelstva městyse Lysic
a
zaměstnanci úřadu městyse
----------------------------------------------------------------------------------Lysický zpravodaj. Za obsahovou správnost materiálů zveřejněných v Lysickém zpravodaji
ručí autoři. Příspěvky přijímá Eva Hošková v kanceláři matriky (tel.: 516 472 210, e-mail:
matrika@ mestys.lysice.cz. Příspěvky zasílané e-mailem musí být zpracovány ve formátu A4
na výšku, text ve WORDU a obrázky ve formátu jpg. Za změny programů kulturních a
společenských akcí odpovídají pořadatelé. Anonymy nezveřejňujeme! Číslo 11,12/2015
vychází v Lysicích v prosinci 2015. Vydává Městys Lysice, Horní náměstí 157, pod
registrační značkou MK ČR E 11460. Odpovídá: Mgr. Pavel Dvořáček, starosta. Tisk, sazba a
grafická úprava Crha, Moravskotřebovská tiskárna, Tel.: 461 310 917. Cena: zdarma

