
 LYSOVICKÝ ZPRAVODAJ 2022 | 1
Číslo 7/2022

LYSOVICKÝ ZPRAVODAJ 
2022



2 | LYSOVICKÝ ZPRAVODAJ 2022  LYSOVICKÝ ZPRAVODAJ 2022 | 3

SLOVO STAROSTY

Vážení a milí spoluobčané,
ani jsme se nenadáli a další rok 

nám utekl jako voda. Musím říct, 
že to byl rok znovu poměrně ná-
ročný, poznamenaný postupně 
se měnící náladou ve společnos-
ti. Vlnu solidarity a vzájemné po-
moci vystřídala únava, přetížení 
z práce nahromaděné v důsled-
ku lockdownů, posuny v  termí-
nech, nárůst negativních podně-
tů a stížností na vše možné kolem 
nás, čehož bychom si dříve prak-
ticky ani nepovšimli. I přesto jsme 
se dále snažili co nejlépe praco-
vat, abychom mohli dotáhnout 
do konce všechny rozdělané i při-
pravované projekty.

V  těchto dnech však nestojíme 
jen na prahu nového roku 2022, 
ale také v posledním roce našeho 
čtyřletého volebního období. 

Pojďme se tedy společně ohléd-
nout za tím, co se nám v minulém 
roce povedlo, co nás potěšilo, 
nebo naopak, co se nám nepo-
dařilo tak, jak bychom si předsta-
vovali.

Naším cílem bylo dokončit 
změnu č. 2 Územního plánu obce, 
aby mohlo dojít k zahájení přípra-
vy budování nových stavebních 
pozemků, naproti fotbalovému 
hřišti, směrem na Hlubočany. To 
se přes velké zdržení nakonec po-
vedlo a na konci roku byla změ-
na zastupitelstvem schválena. 
V této lokalitě vznikne v první eta-

pě 17 stavebních míst a ve druhé 
dalších 17. Důležité bylo také to, 
že jsme se museli dohodnout se 
společností Rostěnice, a.s., ohled-
ně směny dotčených pozemků, 
abychom se dostali k pozemkům 
ve vlastnictví obce. A  dohoda to 
nebyla vůbec jednoduchá. Smě-
na však byla i přes komplikovaná 
jednání na konci roku schválena. 
Studie vybudování nové lokality 
k  bydlení se blíží ke svému kon-
ci. Stavební plochy chceme ještě 
v tomto roce stihnout rozparcelo-
vat a  zasíťovat, tak aby byly při-
praveny k prodeji novým majite-
lům.

Asi tři roky jsme opakovaně 
podávali žádost o  dotaci na re-
konstrukci tělocvičny na obec-
ním úřadě do různých dotačních 
programů a vždy bezúspěšně. Až 
teprve na konci minulého roku 
se nám podařilo konečně uspět 
a  dotace ve výši 1.580.000,- Kč 
ze Státního zemědělského inter-
venčního fondu (SZIF) nám byla 
schválena. Zadní nevyužívané 
místnosti, kde byla dříve moštár-
na, jsou již opraveny. Staré vlhké 
omítky byly okopány, nahrazeny 
novými odvětranými SDK kon-
strukcemi proti vlhkosti a  byla 
také položena nová dlažba a ob-
klady. Vznikly zde nové dámské 
i  pánské toalety včetně sprcho-
vého koutu. Tyto prostory budou 
využívány návštěvníky víceúče-

lového hřiště a  při pořádání růz-
ných akcí za obecním úřadem. 
Veškeré práce byly prováděny 
obecním zaměstnancem panem 
Leošem Aujeským. A teď můžeme 
začít s rekonstrukcí přední části. 

Bohužel se nám ani loni nepo-
dařilo získat dotaci na opravu 
jednosměrné ulice směrem do 
„Hliníku“, která je již v  kritickém 
stavu. Pokud letos znovu se žá-
dostí o dotaci neuspějeme, opra-
víme alespoň její nejhorší část 
z obecního rozpočtu. To stejné se 
týká prostředního mostu u auto-
busové zastávky. 

Jistě jste si stačili všimnout, že 
vedle Kulturního domu vzniklo 
nové sběrné hnízdo na tříděný 
odpad. Můžete zde využívat kon-
tejner na plast, papír i na biood-
pad. Byly také zakoupeny i  dva 
velké kontejnery k  vyvážení ko-
munálního i  různého jiného od-

padu. Kontejnery několikrát v roce 
přistavíme před obecní úřad a vy 
je budete moci využít. Vždy o tom 
budete včas informováni. Také 
budete mít možnost si kontejner 
pronajmout pro své soukromé 
účely. 

Poslední věc, která byla poříze-
na z dotace podané přes Sdružení 
obcí Větrník, jsou kompostéry. Ty 
už všichni zájemci, kteří se přihlá-
sili přes dotazník, využívají. Pokud 
by měl někdo z  občanů o  kom-
postér ještě zájem, může se při-
hlásit na obecním úřadě. Nějaké 
jsou stále k dispozici. Celková do-
tace činila 375.000,- Kč, obec se 
podílela částkou cca 70.000,- Kč.

Další plánovanou akcí byla re-
konstrukce a  rozšíření plynového 
topení v  celé budově obecního 
úřadu. Starý, poruchový plynový 
kotel se nahradil moderním a vý-
konným, tak aby bylo možné vy-
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tápět všechny prostory obecního 
úřadu včetně zadních místnos-
tí bývalé moštárny. Samozřejmě 
také došlo k  výměně veškerých 
otopných rozvodů a radiátorů. Ji-
homoravským krajem nám byla 
přidělena dotace ve výši 250.000,- 
Kč. Z  rozpočtu obce bylo hrazeno 
asi 430.000,- Kč.

I  v  roce 2021 pokračovala více-
letá obnova kostela Nejsvětějšího 
Srdce Páně v Lysovicích zahájením 
opravy střechy kostela. Havarijní 
stav střešního pláště z  azbesto-
cementových šablon již nutně 
vyžadoval akutní zásah a  zahá-
jení prací. Začali jsme 1. etapou 
opravy střechy kostela provede-
ním logicky ucelené části střechy 
tak, aby opravená část byla plně 
funkční a bylo bez problémů mož-
né navázat další etapou. 

Proběhla oprava střechy nad 
presbytářem, střešní úžlabí a val-
ba napojující se na střechu nad 
lodí kostela. Také byla provede-
na oprava dvou samostatných 
střech přístavků – zákristií.

V  rozsahu prací 1. etapy do-
šlo k  odstranění krytiny, dožilých 
dřevěných bednění, k  vyspravení 
poškozených prvků krovu a souvi-
sejících zednických prací. Násled-
ně bylo provedeno položení nové 
plechové krytiny s  klempířskými 
prvky a obnova části hromosvodu 
- v  rozsahu prací 1. etapy. V prů-
běhu prací byly pravidelně svolá-
vány kontrolní dny, za účasti zá-
stupců orgánů památkové péče. 

Práce bylo možné provést díky 
vícezdrojovému financování za 
přispění Ministerstva kultury, Jiho-
moravského kraje, obce Lysovice 
a z vlastních prostředků farnosti.

V tomto roce 2022 hodlá farnost 
pokračovat v  započatých pracích 
provedením opravy střechy nad 
lodí kostela a nad bočními přístav-
ky vedle věže. Práce budou probí-
hat ve stejném technologickém 
postupu jako v první etapě. Výsled-
kem by tedy měla být dokončená 
kompletní oprava střechy s novou 
plechovou krytinou. Práce budou 
opět probíhat za odborného dozo-
ru orgánů památkové péče.

Vzhledem k opakujícím se přípa-
dům vandalismu a krádeží v naší 
obci, jsme nechali namontovat 
kamerový systém. Před Kulturním 
domem jsou umístěny dvě kame-
ry nasměrované k příjezdu do ves-
nice jak od Zvonovic, tak i od Ku-
čerova a Hlubočan. Další kamera 
je zezadu obecního úřadu a jedna 
je nasměrovaná na prostor před 
obecním úřadem, kde jsou umís-
těny kontejnery na plast, papír 
a  bioodpad, jelikož jsme museli 
neustále odklízet různý komunál-
ní odpad, který sem vůbec ne-
patří. A musím říct, že od té doby, 
co byla kamera nainstalována, 
máme klid. Kamerový systém při-
šel obec asi na 120.000,- Kč.

Jak jistě víte, v červnu loňské-
ho roku postihlo část Jižní Moravy 
velmi silné tornádo, které připravi-
lo spoustu lidí o střechu nad hla-

vou, a některé také o veškerý ma-
jetek. Na pomoci těmto lidem se 
podílela i naše obec vyhlášením 
sbírky pro postižené oblasti. Díky 
vám se vybralo velké množství 
různých potravin a  dalších po-
třebných věcí, které jsme na místo 
osobně dopravili a  tam i  předali. 
Za toto patří všem, kteří se po-
díleli byť jen nějakou maličkos-
tí, obrovské uznání a  především 
veliké poděkování! Ukázalo se, že 
i  v  tak nelehké době, ve které se 
momentálně všichni nacházíme, 
dokážeme pomoct těm, kteří to 
opravdu potřebují. A to je nejvíc.

Bohužel jsme byli nuceni pro le-
tošní rok zvýšit o 50,- Kč poplatek 
za odpad a také se navýšil popla-
tek za pronájem sálu v Kulturním 
domě. Občané s  trvalým poby-
tem v  obci zaplatí za jeden den 
pronájmu 2.000,- Kč, ostatní bez 
trvalého pobytu 5.000,- Kč. Záro-
veň jsme zvýšili příspěvek za na-
rození dítěte s  trvalým pobytem 
v obci na 2.000,- Kč. 

Začali jsme také s  přípravou 
projektu na odkanalizování obce. 
Jelikož stávající projektová do-
kumentace je již zastaralá, bude 
potřeba jí znovu aktualizovat. 
Výběrové řízení na projektovou 
činnost vyhrála firma VH atelier 
s.r.o., která již začala pracovat na 
obnovení projektu. Projektová do-
kumentace bude stát 1.200.000,- 
Kč. 500.000,- Kč nám přispěje 
schválenou dotací  Jihomoravský 
kraj. Pokud půjde vše podle plá-
nu, mohli bychom začátkem příš-
tího roku podávat žádost o  do-
taci. Poté uvidíme, jaké finanční 
prostředky se podaří získat a zda 
bude v  silách obce takto velkou 
a velice finančně nákladnou akci 
zrealizovat. Za sebe bych však 
chtěl říct, že vybudování splaško-
vé kanalizace v naší obci je jeden 
z mých hlavních cílů, který si přeji 
naplnit. Všichni víme, jak vypadá 
potok zejména v  letních suchých 
měsících, jak nepříjemný je zá-
pach z  něho a  co všechno tam 
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plave. Tímto by došlo k výrazné-
mu zlepšení stavu.

Další věc, o  které se musím 
zmínit, je ta nešťastná nelegál-
ní skládka v  bývalém areálu ZD 
Rostěnice. Doslechl jsem se, že 
s tím na obecním úřadě nic nedě-
láme a je nám to jedno. Určitě to 
není pravda a jen pro vysvětlení 
některým ,,rádoby odborníkům“ - 
jediná možnost obecního úřadu, 
jak zabránit nákladním autům vy-
vážet stavební suť na tuto skládku 
a jezdit přes vesnici, byla po pora-
dě se Stavebním úřadem - udě-
lat Rozhodnutí o omezení přístupu 
na místní komunikaci, se zákazem 
vjezdu všech motorových vozi-
del, jejichž okamžitá hmotnost 
přesahuje vyznačenou mez 3,5t. 
Jenomže v areálu podniká více fi-
rem a jedna z nich toto Rozhodnu-
tí napadla, tudíž Dopravní inspek-
torát Policie ČR nám souhlasné 
stanovisko z důvodu diskriminace 
nevydal a omezení tudíž nemoh-
lo být provedeno. Žádnou jinou 
možnost, jak zamezit přístupu na 
soukromý pozemek, z pozice obce 
bohužel nemáme! 

Alespoň jedna dobrá zpráva 
v  tuto chvíli přišla, a ta je, že Ži-
votní prostředí vydalo rozhodnutí 
o  udělení pokuty, která se pohy-
buje nad hranicí sta tisíc Kč. Uvi-
díme, zda to bude stačit. O  dal-
ších krocích ze strany Životního 
prostředí, které jako JEDINÉ může 
v  této věci něco podnikat, vás 
budu i nadále informovat.

Sami vidíte, že nejen za námi, ale 
i před námi je stále spousta práce, 
úkolů a cílů. Já vám můžu slíbit, že 
uděláme vše pro to, abychom je 
dotáhli do zdárného konce.

K 1. 1. 2022 obec disponovala 
vlastními prostředky ve výši 4,6 
mil. Kč.

Dále vás chci znovu požádat, 
aby jste neparkovali svá vozidla 
podél cest, hlavně pak na chodní-
cích, především v zimním období. 
Tato zaparkovaná vozidla překáží 
při provádění zimní údržby silnic. 
Děkuji za pochopení. 

Zastupitelé, zaměstnanci obce 
i  členové kulturní komise v  uply-
nulém období odvedli a  nadá-
le odvádějí velmi dobrou práci 
v  celém spektru činností, za což 
jim moc děkuji. 

A  také nesmím zapomenout 
poděkovat těm z vás, kteří se celý 
rok vzorně staráte o své předza-
hrádky, usnadňujete nám práci 
tím, že si před svým domem vy-
sázíte květiny, posečete trávu, 
smetete listí, okopete obrubníky 
a v zimním období odklidíte sníh.

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

První zasedání ZO Lysovice v roce 
2021 proběhlo 8. dubna a bylo na 
něm mimo jiné schváleno:
	Rozpočtové opatření č. 1
	Účetní závěrka obce Lysovice 

za rok 2020
	Účetní závěrka MŠ Lysovice za 

rok 2020      
	Vyhlášení záměru k prodeji 

obecní parcely č.40/16, 1109, 
57/1 k. ú. Lysovice

	Vyhlášení záměru k prodeji 
části obecní parcely č. 1107/6  
k. ú. Lysovice

	Vyhlášení záměru k prodeji 
části obecní parcely č. 2587  
k. ú. Lysovice

Druhé zasedání ZO Lysovice se 
konalo 29. června 2021:
	Rozpočtová opatření č. 2, 3, 4
	Návrh závěrečného účtu obce 

Lysovice za rok 2020
 Celkem příjmy: 7.569.100,- Kč, 

celkem výdaje: 7.045.900,- Kč  
 Zisk: 523.200,- Kč
Při přezkoumání hospodaření 
obce nebyly zjištěny žádné chy-
by ani nedostatky
	Návrh závěrečného účtu SO 

Větrník za rok 2020      
	Prodej obecní parcely č.40/16 

k. ú. Lysovice
	Prodej obecní parcely č. 1109  

k. ú. Lysovice
	Prodej obecní parcely č. 57/1  

k. ú. Lysovice
	Prodej části obecní parcely  

č. 1107/6 k. ú. Lysovice
	Prodej části obecní parcely  

č. 2587 k. ú. Lysovice
	Schválení smlouvy o poskyt-

nutí dotace z rozpočtu JMK
	Schválení smlouvy o výpůjčce 

mezi obcí Lysovice a SO Větrník 
(kompostéry)

	Schválení smlouvy o smlou-
vě budoucí o zřízení věcného 
břemene (připojení NN k RD)

	Schválení smlouvy o smlou-
vě budoucí o zřízení věcného 
břemene (připojení NN k RD)

	Hospodářský výsledek MŠ Ly-
sovice za rok 2020

	Vyhlášení záměru obce ke 
směně obecních pozemků

Třetí zasedání ZO Lysovice se 
uskutečnilo 30. září 2021:
	Rozpočtová opatření č. 5, 6
	Schválení smlouvy o výpůjčce 

mezi obcí Lysovice a SO Větrník 
(kontejnery)

	Vyhlášení záměru obce k pro-
deji části obecního pozemku  
p. č. 435/3

Čtvrté a  poslední zasedání ZO 
Lysovice proběhlo 14. prosince 
2021:
	Rozpočtová opatření č. 7, 8, 9
	Návrh rozpočtu obce Lysovice 

na rok 2022
	Návrh střednědobého výhledu 

rozpočtu obce na roky 2022– 
2025 
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	Pověření starosty obce k při-
jímání rozpočtových opatření 
v roce 2022

	Příspěvek obce Lysovice pro 
MŠ Lysovice na rok 2022

	Příspěvek obce Lysovice pro 
SO Větrník na rok 2022

	Návrh rozpočtu MŠ Lysovice na 
rok 2022

	Návrh střednědobého výhledu 
rozpočtu MŠ Lysovice na roky 
2023–2024

	Odpisový plán, plán inventur, 
zvolení předsedy a členů in-
venturní komise

	Smlouva o nájmu pozemků p. 
č. 2640 a p. č. 2643 v k. ú. Lyso-
vice

	Prodej části obecního pozem-
ku p. č. 40/2 v k. ú. Lysovice

	Prodej části obecního pozem-
ku p. č. 435/3 v k. ú. Lysovice

	Změna č. 2 Územního plánu 
obce Lysovice

	Dodatek Smlouvy o zajištění 
financování systému IDS JMK

	Smlouva o dílo „Splašková ka-
nalizace Lysovice“ (projektová 
dokumentace)

	Smlouva o zřízení služebnos-
ti – věcná břemena (veřejné 
osvětlení)

	Žádost Českého svazu včelařů 
o poskytnutí fin. příspěvku na 
činnost v roce 2022

	OZV č. 1/2021 o místním po-
platku za obecní systém od-
padového hospodářství

	Směna obecních pozemků  
p. č. 2883, 2814, 2612, 2613, 2619, 
2704 za pozemky ve vlastnictví 
Rostěnice, a.s., p. č. 2905, 2906, 
2910 a 2911 vše v k. ú. Lysovice

	Studie stavebních pozemků 
v nové lokalitě u fotb. hřiště

	Změna poplatku za pronájem 
sálu a navýšení fin. příspěvků

ZE ŽIVOTA V OBCI

Kultura

I  v  loňském roce musela být 
bohužel většina kulturních a spo-
lečenských akcí, které jsou důle-
žitou součástí našeho života na 
vesnici, z  důvodu přetrvávající 
pandemie Koronaviru zrušena. 
A  tak jsme se museli obejít bez 
Novoročního ohňostroje, v  únoru 
se nemohl konat ani tradiční dět-
ský karneval. Obecní ples musel 

být také opět přeložen na další 
rok. Nový termín je stanoven na 4. 
února 2023.

V březnu se nedočkaly své osla-
vy MDŽ ani naše milé ženy, zruše-
no bylo i pálení čarodějnic.

Naštěstí se situace začátkem 
června začala lepšit, a  tak jsme 
alespoň na poslední chvíli stihli po 
roční přestávce uspořádat tradič-
ní krojované hody. V pátek si kro-
jovaná chasa za pomoci místních 

mládenců postavila máj a vše se 
připravilo na to, aby sobotní zá-
bava poprvé proběhla venku před 
Kulturním domem. V  sobotu po 
předání práva, a po velké dešťové 
průtrži, vyšli krojovaní do průvodu 
obcí. A  když předpověď počasí 
na večer nebyla příznivá, mraky 
se neustále honily po nebi a  ob-
čas spadla i nějaká ta přeháňka, 
raději jsme se všichni přesunuli 
do sálu. Nálada byla i  tak výbor-
ná, k čemuž přispěla také kapela 
Zdounečanka. Opět to byl pove-
dený víkend a  všem krojovaným 

a  i  těm, co se podíleli na organi-
zaci, patří velké uznání.

Na konci srpna jsme se všichni 
rozloučili s  prázdninami tradič-
ní Pohádkovou cestou a  noční 
stezkou odvahy, znovu za velké 
účasti nejenom malých dětí, ale 
i dospělých. Během dne si každý 
mohl prohlédnout před Kulturním 
domem přistavenou vojenskou 
techniku.

Na víceúčelovém hřišti proběhl 
v září čtvrtý ročník tenisového tur-
naje „O pohár starosty“, stejně jako 
loni za účasti mužů i žen. V mužské 
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kategorii zvítězil Martin Horák, na 
druhém místě skončil loňský vítěz 
Ondřej Kostelka a třetí nestor lyso-
vického tenisu Petr Bastl. V ženské 
kategorii zvítězila Lenka Rájová, 
která ve finále porazila loňskou ví-
tězku Naďu Kehmovou. Třetí skon-
čila Zuzana Gábelová.

V  říjnu se uskutečnila v  Kultur-
ním domě Halloweenská párty 
pro děti s  divadlem Netratrdlo, 
spojená s  večerním lampiono-
vým průvodem a  o  den později 
Halloweenský večer pro dospělé. 

Našim nejstarším obyvatelům 
jsme rozdali před Vánocemi malé 
dárečky, aby věděli, že i  na ně 

myslíme, jelikož posezení v  Kul-
turním domě se znovu nemohlo 
uskutečnit.

Tak to byl stručný výčet všech 
akcí, které jsme pro vás v  minu-
lém roce stihli přichystat. Můžu 
vám slíbit, že pokud to situace 
v  letošním roce konečně dovo-
lí, budeme je pro vás i nadále s 
radostí připravovat, jelikož nám 
svou hojnou účastí dáváte naje-
vo, že je děláme dobře. 

Všem, kteří se ve svém volném 
čase podílí na pořádání kulturních 
i sportovních akcí, bych chtěl moc 
poděkovat a vyjádřit slova uznání. 

Mateřské škola Lysovice
Milí spoluobčané,

s nastávajícím novým rokem se 
před každým z nás otevírají nové 
dny, nové naděje, představy.

Ač situace všeobecně moc 
k  optimismu nevyzývá, člověk 
má přesto vždy v sobě víru, že ten 
nový rok nese i  něco pozitivního, 
radostného a hezkého….

My v  Mateřské škole máme to 
štěstí, že s  dětmi takové drobné 
radosti a úspěchy zažíváme kaž-
dý den. Děti jsou totiž nevysycha-
jící studnicí radostí a  naděje do 
budoucnosti.

Máme v  letošním školním roce 
opět plný stav – 25 dětí. Bohužel 
docházka je nejhorší za poslední 
roky. První týden v  září nám na-

stoupilo 21 dětí, což je nadprůměr, 
ale to byl také poslední týden, kdy 
se tolik dětí sešlo. Od druhého zá-
řijového týdne už chodí stále ko-
lem deseti - dvanácti dětí.

Neustále se opakující úporné 
virózy a nachlazení spolu s opa-
kujícími se karanténami po vý-
skytu Covidu mají za následek, 
že prakticky všechny plánované 
aktivity pro letošní školní rok mu-
sely být zrušeny. Absolvovali jsme 
pouze logopedické vyšetření dětí 
s  paní logopedkou z  Vyškovské 
poradny.

Plavecká škola nám zrušila pla-
vání, výuka AJ začala poprvé až 
v  prosinci a  nekonal se ani JAR-
MARK, který jsme plánovali na 
další výročí založení MŠ, a na který 

jsme se od září všichni v MŠ pocti-
vě připravovali. 

Velmi nás mrzí zrušení překva-
pení, které jsme pro vás všechny 
na letošek chystali ve spolupráci 
s Obecním úřadem, jako maličkou 
odměnu za loňský sběr železa. Měl 
být u pomníku před Kulturním do-
mem současně s Vánočním stro-
mem nainstalován a  rozsvícen 
Betlém v životní velikosti.  Pomoci 
se ujali manželé Silnicovi a tradič-
ně rodina Aujeských a Polákových, 
za což jim velice děkuji. Postavy 
do Betléma, osvětlení, výzdoba, 
vše bylo od léta postupně připra-
vováno. Bohužel epidemiologická 
situace ve státě nám akci opět 
zhatila. Tak vám slibuji, že bude-
-li to jen trochu možné, při příštím 
rozsvěcení obecního stromečku 
se rozsvítí i Betlém.

Děti se oproti loňskému roku 
dočkaly alespoň vánoční nadílky 
v MŠ, kde sice vzhledem k situaci 
nespaly, ale užily si večerní pro-
cházku, zpívání koled, slavnostní 
večeři i  s  cukrovím od některých 
maminek a MŠ, ale hlavně dárků 
pod stromečkem, kterých bylo 
opět velké množství.

Zahajujeme tedy leden. Nový 
kalendářní rok s  novými plá-
ny a  představami. Seznamování 
s Anglickým jazykem, Den Tří krá-
lů, Karneval, Velikonoční oslava 
s tradicemi, Zápis, Den dětí, snad 
i výlet s rodiči. Vše bude ale opět 
záviset na tom, co nám dovolí 
„covidová situace“.

A na rozloučenou opět pár perli-
ček našich dětiček:
„Moje mamka byla u zubaře 
a víte co? Má v puse bombu!“

P. P.
„Musíme poprosit Bůcha, aby 
jsme byli hodní a Mikuláš nám 
něco donesl.“   

M. R.
„Já vždycky přeju k narozeninám 
něco OSLAVENÝHO. Řeknu vždyc-
ky něco krásnýho a všichni se 
radujou.“

K. B.
Slavíme narozeniny….

Milý Mirečku, já ti přeji hodně 
štěstí, zdraví, a abys netahal 
ocas za pejska.“  

D. P.
Říkadla o zvířátkách: Děti, znáte 

nějaké? „Jo, znám! Když se koze 
nedá do držky, tak ona taky nedá 
do držky.“ 

M. R.

S přáním úspěšného a hezkého 
roku 2022 

Eva Mrázová, ředitelka
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Sport

V letošním roce je tomu už 75 
roků, kdy byla založena naše Tě-
lovýchovná jednota. V červnu 
proběhnou na hřišti oslavy toho-
to výročí, o kterých vás budeme 
včas informovat. 

V sezóně 2020–2021 se nám po-
dařilo v  podzimní části odehrát 
jen devět utkání, protože v  říjnu 
byly veškeré soutěže kvůli Koro-
naviru znovu přerušeny. Všichni 
jsme doufali, že se na jaře situace 
zlepší a nebude se tak opakovat 
černý scénář z  předešlého roku, 
kdy byl na začátku jara celý sou-
těžní ročník anulován. Bohužel se 
tak nestalo a opět se všechny niž-
ší soutěže nestihly dohrát a  byly 
zrušeny. V  těchto devíti podzim-
ních zápasech jsme jich šest vy-
hráli, tři remizovali a  ani jeden 
neprohráli. S  jednadvaceti body 
jsme skončili na třetím místě ta-
bulky, se ztrátou jednoho bodu na 
první Hoštice. Zase ale nikdo ne-
postoupil a ani nesestoupil. 

Nový ročník 2021–2022 byl zahá-
jen v polovině srpna, a světe div se, 
podzimní část byla celá odehrá-
na. Z dvanácti odehraných utkání 
jsme jich devět vyhráli, jeden remi-
zovali a dva prohráli. Na kontě nám 
na druhém místě tabulky svítí 28 
bodů se skóre 47 ku 14. Nejvíce se 
nám dařilo v domácích zápasech. 
Těch jsme odehráli celkem šest 
a  všechny dokázali vyhrát, s  prů-
měrem šesti vstřelenými brankami 
na zápas. Jediný gól nám doma 
daly pouze Drnovice. Nejvyš-
ší výhry jsme na podzim dosáh-
li s  Chvalkovicemi na Hané, které 
jsme porazili 10:0. Nejvyšší prohra 
nás postihla v Hošticích, kde jsme 
utrpěli debakl 5:0. Budeme věřit, že 
po dvou letech už konečně sezónu 
regulérně dokončíme.

Fotbalisté děkují sponzorům 
a také všem svým příznivcům za 
podporu, kterou jim svou účastí 
nejenom na domácích, ale i ven-
kovních zápasech projevují.

 

 

prohra nás postihla v Hošticích, kde jsme utrpěli debakl 5:0. Budeme 
věřit, že po dvou letech už konečně sezónu regulérně dokončíme. 
 Fotbalisté děkují všem svým příznivcům za podporu, kterou jim 
svou účastí nejenom na domácích, ale i venkovních zápasech projevují. 

 
 

 
 
Tabulka 

III. třídy skupiny A, podzim 2021–2022  
 

Poř. Logo Název klubu Z V R P Skóre Body 

1.  TJ Hoštice - Heroltice 12 12 0 0 63:3 36 

2.  TJ Lysovice 12 9 1 2 47:14 28 

3.  FKD B 12 8 1 3 38:22 25 

4.  TJ Ivanovice n. H. 12 7 2 3 33:27 23 

5.  TJ M. Málkovice 12 5 3 4 36:29 18 

6.  TJ Dědice 12 4 3 5 37:31 15 

7.  TJ Kučerov 12 4 3 5 19:25 15 

8.  TJ Radslavice 12 4 2 6 23:29 14 

9.  TJ Račice 12 3 4 5 14:26 13 

10.  TJ Bohdalice BJ 12 3 1 8 30:42 10 

11.  TJ Habrovany 12 3 1 8 24:43 10 

12.  TJ Kroužek 12 3 1 8 21:59 10 

13.    TJ Chvalkovice n. H.   12  1  2    9    10:45  5 
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Myslivecký spolek

Vážení přátelé,
ve stručnosti si vás dovolím se-

známit s  činností našeho spolku 
v minulém roce. 

V  minulém roce se uskutečnila 
Výroční schůze, na které byl zvo-
len nový výbor v tomto složení:

Předseda spolku Jan Moucha, 
místopředseda Zbyněk Konečný, 
hospodář Zdeněk Bačovský, jed-
natel Petr Silnica a  pokladník Ri-
chard Bačovský

Jako každý rok, tak i  loni probí-
haly brigády, kde čistíme zásypy, 
opravujeme krmná zařízení a vy-
budovali jsme novou kazatelnu.

Zakoupili jsme 1,5 t ječmene a 1,5 
t kukuřice od soukromého země-
dělce, dále pak odlomky pšenice 
z Rašnerovy pekárny.

Rok 2021 byl velice špatný 
pro bažantí zvěř, jelikož byl vel-
mi mokrý a to jí nesvědčí, a také 
kvůli velkému pohybu lidí s volně 

pobíhajícími psy. To zapříčinilo 
nemožnost nasednutí slepicím 
na vajíčka. Ba naopak se daří 
zajícům a  srnčí zvěři. Ale máme 
i  problém s  přemnoženou škod-
nou zvěří. Především jsou to lišky, 
které loví drobnou zvěř a i mladá 
srnčata. Za minulý rok se podařilo 
našemu členu Petru Silnicovi od-
střelit 9 lišek, za což mu patří velké 
lovecké díky.

Z  důvodu špatné epidemio-
logické situace jsme loni stihli 
uspořádat pouze jeden hon. Ne-
mohly proběhnout ani tradiční 
soutěže ve střelbách a  ani mys-
livecký ples.

Doufejme, že letošní rok bude 
mnohem lepší než ten minulý.

Za celý spolek vás zdraví a  do 
nového roku přeje vše dobré my-
slivecký hospodář

Zdeněk Bačovský

Knihovna

Milí čtenáři, 
bohužel ani minulý rok nám moc 

nepřál v pořádání kulturních akcí, 
ale i tak jsme přes veškerá naříze-
ní a omezení něco málo stihli.

V dubnu proběhlo autorské čte-
ní se spisovatelkou paní Markétou 
Harasimovou, která si svým vy-
stoupením získala věrné čtenáře 
a naše knihovna také.

Pro děti měla vystoupení na-
zvané Kočkohrátky, kde odehrála 
příběh ze své dětské knihy Příběhy 
kočičky Ťapičky, kterou jsme také 
zakoupili do naší knihovny. Stejné 
vystoupení proběhlo i v naší Ma-
teřské škole, myslím, že se dětem 
hodně líbilo.

V  létě nás již podruhé navštívi-
la paní Zdeňka Adlerová, s  jejími 
Hrátky s  pamětí. Tato akce má 
již své stálé příznivce, ale vítáni 
jste samozřejmě i  všichni ostat-
ní. Hrátky s  pamětí jsou v  plánu 
i v letošním roce.

Na podzim proběhla největší 
akce tohoto roku, kterou byl Noční 

Titanic, pod vedením paní Dany 
Šimkové. V  Kulturním domě, kde 
akce probíhala, jsme se dozvěděli 
mnoho zajímavého z historie po-
topení jedné z nejznámějších lodí. 

Během roku byly v knihovně dvě 
výstavy. Výstava „Čteme“ a  vý-
stava „Galapády“. Další výstavy 
budou i v letošním roce. A pokud 
nám to situace dovolí, proběhnou 
v naší knihovně i přednášky. 

V naší  knihovně máme mnoho 
zajímavých knih, které se snažím 
stále obnovovat. Pokud nějakou 
knihu v  naší knihovně nemůžete 
najít a máte o ni zájem, ráda vám 
ji přivezu z knihovny ve Vyškově.

Vzhledem k tomu, že jsem změ-
nila zaměstnání a pracuji na smě-
ny, tak i  otevírací doba knihovny 
musela být změněna. Knihovna 
je otevřena vždy ve středu a  to 
- lichý týden od 9:00 – 10:00 hod 
a sudý týden od 18:00 – 19:00 hod.

Pokud by vám tato doba ne-
vyhovovala, můžete mě kontak-
tovat a  já s  vámi po dohodě do 
knihovny zajdu kdykoliv.

Naši knihovnu najdete i  na 
Facebooku, pod názvem Míst-
ní knihovna Lysovice, kde jsou 
všechny novinky a důležité infor-
mace.

Všem přeji pohodový rok 2022 
a budu se těšit na setkání s vámi.

     Lenka Pukančíková
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Matrika

Narození nových občánků v roce 
2021
Viktor Rusnák září
Michal Kostiha říjen

„Srdečně blahopřejeme rodi-
čům a  naše malé občánky ví-
táme do života. Přejeme jim, ať 
sudičky jen vše dobré do vínku 
jim dají, a ať pro ně hodně lásky, 
zdraví a štěstí mají“.

Paní Ludmila Štěpánková 75 let
Paní Marie Přecechtělová 80 let
Paní Nataša Chalcarzová 82 let
Pan Cyril Pořízka 82 let
Paní Jana Slavíková 83 let
Paní Marie Dufková 83 let
Paní Františka Kašparová 85 let
Paní Jůlie Rájová 87 let
Paní Marie Škarydková 90 let 

Věkové složení obyvatel obce Lysovice k 31. 12. 2021

Dospělí - muži:  116
Dospělí - ženy:  107
Dospělí celkem:  223

Děti (do 15 let) – chlapci:  35
Děti (do 15 let) – dívky:  20
Děti (do 15 let) – celkem:  55

Děti (15-18 let) – chlapci:  7
Děti (15–18 let) – dívky:  8
Děti (15–18 let) - celkem:  15

Děti (6 - 7 let):  5
Děti (do 3 let):  13

Celkový počet obyvatel obce Lysovice: 293 
Věkový průměr občanů Lysovic: 39 let

Životní jubilea v roce 2021 oslavili
Pan Ladislav Kreif 65 let
Paní Jana Celá 70 let
Paní Jiřina Götzová 70 let
Paní Alena Toporová 70 let
Paní Miroslava Nedělová 70 let
Paní Marie Chludilová 75 let

Opustili nás
Pan Miloš Šírek 64 let
Pan Rafael Rája 88 let
Pan Arnošt Neděla 76 let
Paní Michaela Grimová 32 let
Pan František Lukášek 75 let
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Z OBECNÍ KRONIKY

V letošním zpravodaji budu po-
kračovat výpisem z obecní kroni-
ky rokem 1961–1963.

ROK 1961

„Rok 1961 započal celkově mír-
ným počasím. Zima 1960 – 61 byla 
mírná. Rovněž bylo málo sněhu. 
Nebylo i  velkých mrazů a  vánic, 
ani závějí. Již v  druhé polovině 
dubna počaly kvést rané třešně. 
Od počátku května pršelo, v červ-
nu téměř denně, když ne ve dne, 
tak v  noci, až do 15. 6. 1961. Pak 
chodily malé spršky až do konce 
června. Celkově deštivé počasí.

Žně proběhly celkově rychle. JZD 
zakoupilo svůj vlastní kombajn SK 
– 3, s tímto jako kombajnér určen 
a  též pracoval s. Josef Chludil. 
Dobře se zhostil svého úkolu, po-
kosil i  polehlé žito, na kterém se 
vystřídal lopaťák, samovaz. Kus 
pěkné práce a bez ztrát provedl s. 
Chludil s tímto strojem. I podzim-
ním pracem ze začátku přálo. Ne-
bylo tomu tak se sklizní cukrovky. 
V  počátcích velké deště, rozblá-
cené pole, cesty, ztěžovaly pota-
hům i traktorům práci. Ale vše se 
zvládlo a dopadlo to dobře.

V  tomto roce zastával funkci 
předsedy JZD s. Sotolář z  Vyško-
va. Soudruh Skřepek od 1. úno-
ra přestoupil na funkci předsedy 
do Rostěnic. Celkově v Lysovicích 
dobře si vedl.

Dne 12. 4. 1961 byla z území So-
větského svazu vypuštěna na 
oběžnou dráhu kolem země první 
kosmická loď Vychod, s první člo-
věkem na palubě. Kosmonautem 
této lodi byl občan SSSR, letec 
major Jurij Gagarin.

Školní rok započal 1. září. Učitel-
ský sbor s. ředitel Lad. Lokaj a uč. 
Bohumila Knolová. V tomto roce 
byli žáci 5. postupného ročníku 
přemístěni docházkou do Rostě-
nic. Tato opatření zkvalitnila or-
ganizační lepší práci ve škole. 
V tomto roce dostali všichni žáci 
školní učebnice nové a zdarma. 
Učiněn zájezd na Buchlov, Got-
valdova a  Kroměříže. Odchod s. 
ředitele Lokaje i s rodinou po 14 ti 
leté práci ve škole, do Ořechova 
u Brna. S. ředitel Lokaj udělal ve 
škole velký kus práce, také vy-
bavení obecní knihovny jest jeho 
zásluhou. Jeho manželka Gize-
la Lokajová, učitelka mateřské 
školy má rovněž velkou zásluhu 
na budování v mateřské školce. 
Nebylo jedné státní oslavy, aby 
oba svými dobře připravenými 
programy, zpestřili každou slav-
nost. Děti jsou Vám vděčny, rádi 
Vás budou vzpomínat. Budem 
Vás vzpomínat i my občané Ly-
sovic. Děkujeme Vám oběma 
za všechno, co jste udělali v Ly-
sovicích a  přejeme Vám hodně 
úspěchů na novém působišti 
v Ořechově.

Nástupcem ředitele školy se ve 
školním roce 1961 – 62 stal s. ře-
ditel Josef Götz, rodák z  Černčí-
na, se soudružkou učitelkou Libuší 
Holzerovou. V mateřské školce je 
učitelka s. Štěpánka Celá z Rostě-
nic a s. učitelka Götzová, manžel-
ka s. ředitele Götze.

První osobní auto zakoupili si 
manželé Chovancovi, čís. 98, dne 
18. prosince 1961, značky Oktavie 
za cenu 40.000,- Kč. Byl to první 
nový osobní vůz.“

ROK 1962

„Rok 1962 začal mírnou zimou. 
Sněhu bylo zcela málo. Pozem-
ky holé, v  lednu bez sněhu. Zá-
věje tudíž nebyly. Naopak v dru-
hé polovině měsíce ledna bylo 
deštivé, blátivé počasí. Toto 
počasí napomáhalo chřipkové 
epidemii. Pro velmi se rozšiřu-
jící chřipku, byly mimořádným 
opatřením zakázány schůze, 
kino, divadlo, vyučování atd. 
Toto trvalo tři týdny. První břez-
nové dny byly teplé a  deštivé. 
Celý březen pak byl chladný 
a deštivý, takže na polích se ne-
dalo dělat. Kolem 10. dubna se 
počasí oteplilo a  začalo se set. 
Na svátky velikonoční bylo krás-
né teplé počasí. Zaseta celkem 
všechna řepa jednoklíčkým řep. 
semenem. Použito přesného 
řeposecího stroje. Teplota na-
měřena 23 – 25 st., celkově není 
pamětníka tak záhy z jara velké-

ho oteplení. Příroda a její rozmar 
změnil toto počasí, takže celý 
květen a půl června bylo počasí 
deštivé a  chladné. Toto chlad-
né a deštivé počasí nepřálo na 
vzrůst všech plodin, zvláště ne 
cukrovce. Dokonce 4. 6. v poled-
ních hodinách překvapivě a ná-
hlým větrem ochlazení, napadly 
sněhové ledové kroupy. Počasí 
stále chladné nedopřálo lidem, 
aby se polehku oblékali, praco-
valo se v teplácích, ba i v ruka-
vicích. Zato již 8. června začaly 
teplé dny i v noci a toto počasí 
se drželo až do poloviny měsíce 
listopadu. Příroda rychle zdo-
háněla, co zůstalo chladným 
počasím pozadu. Po sklizni oko-
panin se počasí vrátilo deštivé 
a chladné se sněhem. Celý pro-
sinec již byl známkou větší zimy. 

Školní rok začal 1. září. Nový s. 
ředitel školy Josef Götz a uč. Kno-
lová v  prvním pololetí, v  druhém 
pololetí s. uč. Libuše Holzerová 
z Vyškova, která dojíždí denně au-
tobusem do Lysovic. Počet žáků 
37, z toho 23 chlapců a 14 děvčat. 
Žáci vypomáhali ve sběru bram-
bor v JZD, oškrábání cihel na šat-
ny Sokola, prováděli sběr léčivých 
bylin a  jiného sběru. Provedeno 
více kulturních akcí. Do nábo-
ženství chodilo 19 žáků. Pracoval 
kroužek mičirunský a dramatický.

V úterý 20. února 1962 vypustily 
Spojené státy Americké na oběž-
nou dráhu kolem země kosmic-
kou loď, s člověkem na palubě. 
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Nutno poznamenat též pro časy 
budoucí, že se dostával malý pří-
děl masa, ač bylo volné, do ves-
nice dojížděla pojízdná prodejna 
„Masna“ a dostávalo se na jednu 
osobu 5 – 10 dkg masa. Též tuku, 
sádla a mléčných výrobků másla 
bylo k dostání celkem málo, če-
kající fronty zapříčiňovaly zpož-
děné docházky do práce, které 
nemohly ve stanovených termí-
nech se provádět. Určité osoby 
čekaly i  pět hodin předem na 
prodejnu.

Také v  druhé polovině měsíce 
září se jevil nedostatek el. prou-
du. Pracovali dělníci v  továrnách 
na dvě směny a sice: první týden 
byla směna denní od 8 do 16. ho-
din, druhý týden směna noční, od 
20.45 do 6. hodin. Tak se praco-
valo nejen do konce roku, ale i po 
novém roce. Tudíž každý druhý 
týden se pracovalo v  noci. Tím 
nastalo značné zhoršení pro děl-
níky, kteří tak častou noční smě-
nou byli vyčerpáni a znaveni.

Od října 1962 bylo znovu na-
řízeno odevzdávat z  domácích 
zabíjaček škvařené sádlo, a  sice 
členové JZD 5 kg a  ostatní 7 kg 
z jedné zabíjačky.

V roce 1962 nekonala myslivec-
ká společnost hlavní polní kruho-
vý hon, pro nízký stav zvěře v poli.. 
Rovněž i  další společnosti neko-
naly hlavní polní a lesní hony. Na 
nízký stav zvěře mělo vliv studené 
a deštivé počasí od dubna až do 
půli června.

V  roce 1962 získaly dvě rodiny 
poukaz na osobní auta značky 
Varburg, za jeden vůz vyplati-
li 29.000,- Kč. Jsou to manželé 
Stanislav a Věra Bačovští, čís. 20 
a Arnošt a Anna Vendolští, čís. 101.

Předsedou JZD v roce 1962 byl s. 
Alois Pektor, čís. 30, ostatní funk-
cionáři se nezměnili. PJ = 16,- Kč.“

ROK 1963

„Dlouhá krutá zima. Přicházely 
takové mrazy, že zamrzaly vodo-
vody a  praskaly vodovodní trub-
ky. Stupeň mrazu 25 – 27 pod nu-
lou. Sněhové závěje se utvořily, že 
po tři dny se nemohly děti dostat 
autobusem do školy ve Vyškově 
a dělníci do práce. Bylo místy to-
lik sněhu, že koruny stromků byly 
téměř zaváty. To také mělo za ná-
sledek ohlodání stromků až v ko-
runce od zajíců. Sněhová pokrýv-
ka byla v poli 80 – 95 cm téměř po 
celém katastru. Zvěř se nemohla 
dohrabat a tak se muselo hodně 
krmit. Chodila ke stohu, siláži na 
středisku vždy večer.  Sníh roztál 
poznenáhlu a  nebylo oproti oče-
kávání při tání velkých vod. Tato 
vsákla hodně do půdy a tak byla 
velká jarní vláha. Oziminy, jetele 
přezimovaly velice dobře.

Opožděné jaro následkem vel-
ké vrstvy sněhové, začalo se set 
až kolem Velikonoc 20. dubna. 
Setí zvládnuto za šest dnů. Použi-
to mechanizované čety, takže se 
brzy zaselo. Řepa zaseta všech-

na obrušovaným jednoklíčkovým 
semenem. Výsev 520 kg na 1 ha 
zdálo se málo, ale vyřádkování 
bylo dobré. Po prvním oplečková-
ní přišly první velké bouřky a  tak 
slabé rostlinky zůstaly obnaženy 
a  vyplaveny. Bouřek přišlo více, 
dne 12. května, 24. května, 7. červ-
na a 11. června, poslední 17. června. 
Situace byla hrozná, velké vody 
přišly vždy náhle od Větrníků a tak 
silný příval vod, že se tvořily hru-

bé brázdy přes řepy, zemáky byly 
nahrnuté a hlína téměř i s bram-
borama vyplavena. Odhad škod 
Státní pojišťovnou na řepě 25%, 
brambory 15% atd. To bylo vzato 
průměrem % škody. Do vesnice se 
stékalo tolik vody, nestačily mosty, 
tyto nebylo vidět a u čísla 31, kan-
celáře JZD bylo naměřeno 72 cm 
nad mostem. Voda v těchto mís-
tech byla od jedné strany domu 
až ke druhé. Jsou ponechány pro 
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kroniku snímky, které fotografo-
val s. Účetní Julius Joanovič, který 
působí v JZD. Nastěhoval se z Jižní 
Moravy z  JZD Bulhary, na otiště-
ný inzerát, dostal k obývání dům 
č. 96. Proud vody byl tak silný, že 
stočil prázdné vlečky traktorové 
i potažní a dřevěný těžký vál vzal 
sebou až k číslu 115, kde se zarazil 
o  zeď. Na čísle 36 patřící s. Ber-
nardu a  Anně Přecechtělovým 
přívalem zbořena kolna na dvoře.

Žně začaly sečením kmínu 11. 
července, ozim. Ječmen 17. čer-
vence, ječmen jarní 23.červen-
ce. Skončeno 27. 8. směskou. Žně 
se protáhly stálými poruchami 
u družby JZD – Hajské Slovensko, 
které svým kombajnem SK – 4 
udělalo 28 ha. Dobře si vedl náš 
kombajn SK – 3 s  kombajnérem 
s. Josefem Chludilem.  Všech-
no obilí bylo sklizeno dvoufázově 
a  přímou kombajnovou sklizní. 
K  lisování použito vysokotl. Lysu, 
který řídil s. Arnošt Neděla, rovněž 
si velice dobře vedl. 

Ke sklizni okopanin použito 
u  brambor neseného vyorávače 
na traktoře, u cukrovky sklizňové-
ho řepného kombajnu, který měl 
časté poruchy. Sklizeno 12,60 ha, 
ostatní ručně po vyrorání trakto-
rem s třířádkovým vyorávačem.

Velmi dobrý spád měly podmít-
ky, orby k setí ozimů. JZD zvítězilo 
ve skupině do 400 ha v  hodno-
cení podzimních prací a obdrželo 
5000,- Kč. Vše včas bylo sklizeno 
a naoráno pro rok 1964.

Předsedou JZD v  roce 1963 s. 
Josef Pernica, který byl dříve v JZD 
Lhota. Vedoucí skupin osvědčilí 
pracovníci s. Vendolský a s. Malý. 
Zootechnik s. Antonín Smutník, ro-
dák z Topolan.

Pracovní morálka u družstevní-
ků velice dobrá, PJ = 20,- Kč + 1 Kč 
prémií na každou PJ. Prémie funk-
cionářů 25.000,- Kč. Na doplat-
cích vyplaceno 563.000,- Kč. Po-
stavení šopy železné konstrukce, 
eternitová vlnitá krytina, za cenu 
260.000,- Kč, která jistě poslouží 
k uskladnění strojů.

Postaven provizorně násypník 
a bungr na čištění obilí od kombaj-
nů. Čistilo se automatem MH – 90. 
Nevýhoda násypníku, nebyl zakryt 
stabilně a používání celty bylo ne-
dostačující při náhlém dešti.

Dne 28. 6. v pátek asi o půl 2 byl 
zabit elektrickým proudem místní 
kovářský mistr s. Jaroslav Stuch-
lík, č. 85. Stalo se tak při usazo-
vání elektr. motoru napojeného 
k senometu. Při zapojování káblů 
dotekem nastala okamžitě smrt. 
Soudruh Jaroslav Stuchlík byl 
obětavý pracovník, svědomitý 
v práci a úkolech, jeho pohřeb za 
velké účasti místních i  přespol-
ních, spousta věnců dokazova-
la, že odešel dobrý člověk, který 
bude chybět jak rodině, tak i nám, 
i v JZD. Čest a dík patří Tobě, Jaro-
slave Stuchlíku.

Téhož roku dne 29. srpna byl 
proveden svod dobytka na druhý 
nový kravín. Soudruh zootechnik 

Smutník Antonín posváděl všech-
ny ostatní krávy z  vesnice, které 
byly až dosud ustájení ve vesnici. 
To jistě přispěje jak po stránce zá-
sobování, ale také v dojivosti. Dojí 
se rovněž strojově. Rovněž zabu-
dován na teplou vodu kotel na vý-
krmě pro napájení teplou vodou 
na obou kravínech. Určité zlepšení 
se dostává v živočišné výrobě po 
stránce usnadnění krmení a doje-
ní, než jak tomu bylo ve vesnici. 

V obci provedena částečně ka-
nalizace v  bočních uličkách na 
spodním konci vesnice. Toto bylo 
provedeno u čís. 77, 91, 62, 52, 59, 
64, 55, 50, 56 atd. z  akce „Z“. Na 
materiálu vyčerpáno 9.600,- Kč, 
ruční práce brigádnické 2.400,- 
Kč. Jest třeba dokončení a pokra-
čování na jiných místech.

Školní rok zahájen 3. září 1963. Žáků 
celkem 35, z  toho 20 chlapců a  15 
děvčat. Učitelský sbor s. ředitel Jiří 
Götz a s. učitelka Libuše Holzerová.

Děti se aktivně zúčastnily sbě-
ru léčivých bylin a  při kulturních 
oslavách svým vystoupením do-
plňovaly kulturní program.

Rovněž pracovaly v  pionýrské 
organizaci a  v  zájmových krouž-
cích.

V  tomto roce opět přibyl jeden 
osobní vůz značky Volha dne 23. 
ledna 1963. Majitelé jsou Martin 
a Libuše Jaklovi z čís. 105. Soudruh 
Jakl Martin ml. pracoval jako lesní 
dělník, jeho manželka v  rostlinné 
výrobě v JZD. Osobní auto v ceně 
57.000,- Kč je již čtvrté osobní vo-
zidlo v Lysovicích.

Obec Lysovice k 1. lednu čítá 417 
obyvatel. Obývaných domů 107, 
zanikla čísla 28, 44, 48, 49, 71, 73, 
78 z neobydlených zborů č. 45, 16, 
39. V obci je 98 občanů co vlastní 
rádio a 55 televizorů.“ 

 Jan Malý, kronikář v Lysovicích
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ZÁVĚREM

Vážení spoluobčané,
ještě jednou vám všem chci na 

tomto místě poděkovat jménem 
svým i jménem celého zastupi-
telstva za dosavadní práci i spo-
lupráci ve prospěch naší obce.

Minulý rok jsem zde psal a dou-
fal, že tato špatná a  už tak ne-
příjemná doba skončí a  my se 
budeme moci opět bez problé-
mů společně setkávat na našich 
kulturních, společenských a spor-
tovních akcích. Bohužel neskonči-
la a trvá dál. Nezbývá nám nic ji-
ného, než se s touhle situací smířit 
a opět jen doufat, že snad už letos 
bude líp… 

Znovu vás chci poprosit, pokud 
máte nějaký nápad nebo třeba 
myšlenku, radu či přání - co by se 
mohlo v naší obci udělat, zlepšit - přijďte za námi na obecní úřad a po-
vězte nám o tom. Budeme rádi za každý podnět.

Závěrem mi dovolte, milí spoluobčané, abych vám popřál klidný 
a pohodový rok 2022, hlavně pevné zdraví a mnoho osobních i pra-
covních úspěchů.

Těším se i v novém roce na setkání i jednání s vámi, rád se budu za-
bývat vašimi podněty či problémy. Kdykoliv se na mě můžete obrátit, 
a to buď osobně, anebo přes mobilní telefon. 

Opravdu mi bylo a  stále je ctí s  vámi všemi spolupracovat a  řešit 
vaše oprávněné požadavky.  

Zdeněk Gryc, starosta

Motto:

„Je rozumný, kdo se nermoutí pro to,
co nemá, nýbrž se raduje z toho, co má.“

RECEPTY NAŠICH HOSPODYNĚK

Vepřová pečeně na pivu s jablečnou omáčkou

Suroviny:
1 kg vepřové pečeně
150 ml černého piva      
3 lžíce třtinového cukru 

Omáčka:
1 ks cibule
2 ks jablek
slunečnicový olej
2 lžičky kari
1 hrst rozinek
200 ml kokosového mléka
sůl  

Postup přípravy:
 Vepřovou pečeni svažte provázkem, aby lépe držela tvar, a nechte 

odpočinout při pokojové teplotě. Do rendlíku nalijte pivo, přidejte cukr 
a vařte asi 10 minut, dokud tekutina nezhoustne. Maso dejte do pekáče, 
potřete částí marinády a dejte do trouby vyhřáté na 170 °C. Pečte 40 
minut a během pečení několikrát potřete marinádou.   

 Mezitím připravte omáčku. Cibuli pokrájejte nadrobno, jablka olou-
pejte a  nastrouhejte nahrubo. V  kastrolu zpěňte na lžíci oleje cibuli 
a nechte zesklovatět, přidejte kari a krátce orestujte. Vsypte nastrou-
haná jablka, rozinky a zalijte kokosovým mlékem. Omáčku asi 5 minut 
povařte na mírném ohni a dochuťte špetkou soli.

 Pečeni nechte po vytažení z  trouby alespoň 10 minut odpočinout. 
Krájejte ji na plátky a podávejte s omáčkou.

Dobrou chuť!
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Poplatek za shromažďování, sběr, přepravu a třídění odpadu,  
využívání a odstraňování komunálních odpadů

Tento poplatek bude v  roce 2022 ve výši 500,- Kč na osobu trvale 
bydlící v obci Lysovice a na vlastníka nemovitosti, kde není přihlášen 
nikdo k trvalému pobytu (např. chalupáři). 

Odpad:  500,- Kč/osoba

Stočné:  92,- Kč/osoba starší 15 let

Poplatek za psy: 100,- Kč/za jednoho psa

Obecní úřad Lysovice oznamuje občanům, že poplatky se budou 
vybírat od 1. února.

KALENDÁŘ PLÁNOVANÝCH AKCÍ V ROCE 2022

26. 2. Dětský karneval

5. 3.  MDŽ

30. 4. Pálení čarodějnic

17.–19. 6. Hody

červen Dětský branný den

červen Oslavy 75. výročí založení Tělovýchovné jednoty

27. 8. Rozloučení s prázdninami 

 (Pohádková cesta a stezka odvahy)

září Tenisový turnaj „O pohár starosty“

28. 10. Halloweenská párty pro děti a lampionový průvod

25. 11. Rozsvícení vánočního stromu

1. 1. 2023 Novoroční ohňostroj

Srdečně vás všechny zveme na naše kulturní akce!



KONTAKTNÍ TELEFONNÍ ČÍSLA

Obecní úřad
Tel: 517 358  742

E-mail: obec-lysovice@cbox.cz
Web: www.obeclysovice.cz

Starosta obce Lysovice
Zdeněk Gryc

Mobil: 724 096  625

Místostarostka obce Lysovice
Jiřina Kopuletá

Mobil: 777 315  999
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