

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
jako každé čtvrtletí, tak i nyní na přelomu jara a léta se Vám dostává do rukou druhé letošní
vydání Lysického zpravodaje a v něm nejnovější informace o dění v Lysicích.

Změna ve vedení základní školy
Mezi jednu z nejdůležitějších
událostí tohoto roku v našem městečku nepochybně patří generační
obměna na pozici ředitele místní
základní školy. Dlouholetý ředitel
Mgr. Zdeněk Burýšek se funkce ředitele ke dni 31. července 2019 vzdal
a Rada městyse Lysic tak měla zákonnou povinnost vyhlásit konkurz
na pracovní místo ředitele Základní
školy Edvarda Beneše Lysice. Do
konkurzu se přihlásili 3 uchazeči,
a to Mgr. Iva Müllerová z Brna, Mgr.
Petr Řezníček ze Skalice nad Svitavou a Mgr. Pavla Nesnídalová z Brna. Ústní část konkurzního řízení se uskutečnila v Lysicích na radnici 3. dubna 2019 a konkurzní komise ve složení starosta a místostarosta Lysic,
zástupci Krajského úřadu Jihomoravského kraje a České školní inspekce, bývalý ředitel ZŠ
Letovice a zástupkyně z řad pedagogických pracovníků a školské rady lysické základní školy
se usnesla, že na pozici ředitele jsou vhodní uchazeči v tomto pořadí: na prvním místě Mgr.
Pavla Nesnídalová a na druhém místě Mgr. Petr Řezníček. Rada městyse Lysic při svém rozhodování doporučení konkurzní komise plně respektovala a jmenovala s účinností od 1. srpna
2019 ředitelkou Základní školy Edvarda Beneše Lysice Mgr. Pavlu Nesnídalovou. Věřím, že
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jak konkurzní komise, tak následně i rada městyse rozhodly správně a paní ředitelka povede
školu stejně dobře, jako to po léta činil pan ředitel Burýšek. Lysická škola má zásluhou všech
zaměstnanců v čele s dosavadním panem ředitelem v širokém okolí skvělé renomé a věřím,
že na tomto stavu se nic nezmění ani v budoucnu pod novým vedením. Jako poděkování za
dlouholetou práci a podíl na rozvoji školství v Lysicích jmenovalo Zastupitelstvo městyse Lysic
Mgr. Zdeňka Burýška čestným občanem Lysic. I já osobně se k tomuto poděkování připojuji
a současně nové paní ředitelce přeji v její práci mnoho úspěchů.

„Nová“ ordinace praktického
lékaře
Za velmi důležitou považuji také skutečnost, že se podařilo zajistit znovuotevření
ordinace praktického lékaře ve zdravotním
středisku v Lysicích, v níž v únoru ukončila
svou činnost společnost MediClinic a. s. Ihned poté, co nám byla tato zpráva oznámena,
jsme podali na Krajský úřad Jihomoravského
kraje žádost o vypsání výběrového řízení na
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obsazení místa praktického lékaře v Lysicích. Vítězem výběrového řízení se stala společnost
Všeobecný lékař s. r. o., jehož lékařka MUDr. Tereza Hlaváčková nově zajišťuje lékařskou
péči v lysické ordinaci společně se zdravotní sestrou Alicí Kozlovou, která zde pracovala již
dříve s MUDr. Fabíkem. Jsem rád, že se nám podařilo i druhou ordinaci praktického lékaře
v Lysicích zachovat, a věřím, že se do ní v krátké době vrátí nejen všichni bývalí pacienti, ale
přibudou i další. Ordinace MUDr. Venerové zůstává samozřejmě i nadále v provozu a žádné
omezení služeb neplánuje.

Stavební činnost v obci
I nadále pokračují stavební práce na již
dříve započatých akcích. V souladu s časovým harmonogramem se blíží ke konci stavba hasičské zbrojnice, která má být
hotová k poslednímu červnu. Je dobrou
zprávou, že na této stavbě zůstaly vícepráce
a méněpráce v rovnováze a cena stavby tak
zůstala v původně předpokládané výši. Stejně tak probíhají dle plánu i práce na nových
komunikacích na Horkách.
Již v minulých vydáních zpravodaje
jsem Vás, vážení spoluobčané, informoval o neradostné situaci se stavem vody ve
vodních zdrojích, z nichž jsou Lysice zásobovány pitnou vodou. Jedná se o štěchovské
jímky, vrt na ulici Zámecká a vrt u hřbitova.
V těchto týdnech probíhá realizace projektu s názvem „Vyhledání a průzkum zdroje
podzemních vod pro městys Lysice“, což
není nic jiného, než již v minulém vydání zpravodaje avizované „převrtání“ vrtu
u hřbitova, který je částečně sesutý. Jeho
původní hloubka byla 25 metrů, nyní je
však hluboký asi jen 14 metrů, což samozřejmě negativně ovlivňuje i jeho vydatnost.
Z technických důvodů neprobíhá „převrtání“ na stejném místě, ale o několik metrů
dál, avšak zdroj vody je totožný. Nový vrt
má sahat do hloubky 80 m a svou vydatností by měl výrazně posílit zásobování Lysic
pitnou vodou. Práce provádí společnost
ENVIREX, spol. s r. o., Nové Město na Mo4 - 6/2019
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ravě, která vyhrála výběrové řízení s nabídkovou cenou 1.289.410,- Kč bez DPH. Na tuto akci
se nám podařilo získat od Státního fondu životního prostředí dotaci ve výši 776.100,- Kč. I přes
toto posílení zdrojů pitné vody pro Lysice i nadále pracujeme na administrativní přípravě investičního záměru „Vodovod Lysicko“, který spočívá v napojení vodovodního systému Lysic,
Drnovic a Voděrad na skupinový vodovod města Blanska.
Posledně jsem Vás informoval i o potížích s výběrem zhotovitele stavby nové čistírny odpadních vod. Nabídky obou firem, které se zúčastnily výběrového řízení, byly pro obec nepřijatelně vysoké a městys tak rozhodl o zrušení tohoto zadávacího řízení a následně vypsal
výběrové řízení nové. Tentokrát se do veřejné soutěže přihlásily čtyři firmy. Otevírání obálek
proběhlo v pondělí 17. června. Nejlevnější nabídku, která je pro městys akceptovatelná, podala
firma Metrostav a. s., ve výši 78.402.216,- Kč. Ostatní tři nabídky byly o 10 i více milionů korun
vyšší. Nyní probíhá proces hodnocení nabídek, bude-li po administrativní stránce vše v pořádku, můžeme s vítěznou firmou uzavřít smlouvu o dílo.
Proběhlo i výběrové řízení na zhotovitele nového chodníku na náměstí Osvobození kolem
drogerie k Lidovému domu a dále podél domů č. p. 213 a 149. Vítězem se stala firma pana Porče z Lysic, která již dříve v parku upravovala chodníky a parkovací plochu, a to s nabídkovou
cenou 516.059,- Kč bez DPH. Stavební práce by měly být zahájeny začátkem července.

Kácení v oboře
Jak všichni víte, v roce 2013 se rozlomila stará lípa u zámeckého brodidla, mohutné větve
spadly na chodník podél zámku a zámecké zahrady a pouze dílem šťastné náhody se tehdy nikomu nic nestalo. Městys v návaznosti na tuto událost nechal zpracovat projekt péče
o stromy ve vybraných lokalitách obce včetně alejí v oboře, který řešil ořez doposud životaschopných stromů (ten byl již proveden) a také určil, které stromy by měly být z důvodu
svého velice špatného stavu pokáceny a nahrazeny novou výsadbou. Protože veškeré zásahy
v alejích v oboře spadají do kompetence krajského úřadu, byla v roce 2015 podána na odbor
životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje žádost o povolení kácení některých stromů v těchto alejích. Po různých peripetiích a průtazích (nutnost doložení časově
a finančně náročného biologického hodnocení z hlediska výskytu hmyzu, netopýrů a ptáků,
vydání rozhodnutí o udělení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných
druhů živočichů, vyhlášení oblasti kulturní památkou a následně doložení závazného stanoviska z hlediska kulturní památky, …) bylo v dubnu tohoto roku konečně vydáno rozhodnutí o povolení kácení. Ne všechny stromy, o jejichž pokácení městys žádal, však bylo
povoleno skácet. Odsouhlaseno bylo pokácení 22 stromů s výrazně narušenou stabilitou,
převážně lip, ale i kaštanů a jasanu v alejích „U školy“ a „Za zámkem“. Rozhodnutí o povolení kácení nabylo právní moci 10. května 2019 a byly v něm stanoveny přísné podmínky,
za kterých je možné práce provést - kácet je možné jen v září a říjnu běžného roku pod odborným dohledem sjednaného ekodozoru, je nutné monitorovat netopýry a instalovat pro
ně budky, některé pokácené stromy musíme v alejích ponechat k rozkladu a vytvořit z nich
tzv. broukoviště, u části stromů byly povoleny nebo doporučeny pouze zdravotní a redukční
ořezy, v některých případech do tzv. torz z důvodu výskytu chráněných druhů živočichů,
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a byla uložena náhradní výsadba 15 kusů lip srdčitých. Které
stromy by měly být skáceny, se
můžete na procházce oborou podívat sami, jsou to ty s červeným
křížem. Bohužel, naše představa
postupného komplexního obnovení jednotlivých úseků alejí
tak nemůže být naplněna. Sám
za sebe nemám z kácení v této
kouzelné lokalitě radost, ale je
nezpochybnitelným faktem, že
Alej u školy
mnoho stromů v alejích v oboře je ve velmi špatném stavu. Alejemi vede frekventovaná cesta, kterou chodí lysické děti
do školy, a jejich bezpečí je, věřím, že nejen pro mě, nejvyšší prioritou. My se toho už asi
nedočkáme, ale aby mohly příští generace chodit pod krásnými a bezpečnými vzrostlými
stromy, musíme přistoupit k tomuto nepopulárnímu kroku a do obnovy alejí se pustit. Jsem
přesvědčen, že v budoucnosti naši práci ocení.
Tolik tedy, tentokrát poněkud obsáhlejší aktuální informace o dění v našem městečku. Přeji
Vám, vážení spoluobčané, krásné léto a v klidu prožitou zaslouženou dovolenou!
Mgr. Pavel Dvořáček, starosta



Výpisy z jednání rady městyse

Rada č. 19 – 27. 3.
-

-

rada schválila zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Novostavba chodníků Lysice – ulice Žerůtská“,
schválila zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Novostavba chodníků Lysice – náměstí Osvobození“,
schválila pronájem části pozemku parc. č. 3502/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, na
kterém je umístěna dřevěná přístavba (venkovní kryté posezení u cukrárny), panu Solárovi, Lysice na dobu neurčitou za nájemné ve výši 4.000,- Kč/rok ,
vzala na vědomí nabídku na administraci výběrového řízení na zhotovitele ČOV Lysice
od společnosti INVESTINŽENÝRING a. s., a schválila zpracování veřejné zakázky touto
firmou.

Rada č. 20 – 3. 4.
-

rada vzala na vědomí žádost o koupi stavebního pozemku v lokalitě Horky od pana Karlíčka, Lysice a slečny Minaříkové, Brno
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-

vzala na vědomí žádost pana Holečka o souhlas s provedením prací a položením kabeláže
pro elektrifikaci pozemků zapsané v katastrálním území pod číslem 349/12 a 349/10 dle
předloženého materiálu. Rada souhlasí s položením kabeláže do pozemků ve vlastnictví
městyse dle předloženého nákresu.

Rada č. 21 – 10. 4.
-

-

-

-

-

-
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rada jmenovala s účinností od 1. srpna 2019 Mgr. Pavlu Nesnídalovou na pracovní místo
ředitelky Základní školy Edvarda Beneše Lysice, příspěvkové organizace,
schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce, a. s.,
České Budějovice pro stavbu „Lysice, lokalita 22 RD Za Brančí“ dle předloženého návrhu
smlouvy. Předmětem smlouvy je právo zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční
soustavu (kabelové vedení NN, pojistkové skříně, uzemnění) na pozemcích parc. č. 6994/6,
6994/7, 6994/9, 6996, 7160 a 7161 v obci a k.ú. Lysice ve vlastnictví městyse Lysic včetně
práva provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace, zlepšení výkonnosti včetně jejího odstranění. Služebnost se zřizuje za jednorázovou
úplatu ve výši 5.500,- Kč bez DPH,
schválila uzavření smlouvy o nájmu plynárenského zařízení s firmou GasNet, s. r. o., Ústí
nad Labem dle předloženého návrhu smlouvy. Předmětem smlouvy je pronájem plynárenského zařízení – STL plynovodu v délce 195,1 m a 22 ks plynovodních přípojek v délce
204,8 m ve vlastnictví městyse Lysic na pozemcích parc. č. 7160, 2805, 6994/1, 6994/2,
6994/3, 6994/4, 6994/5, 6994/6, 6994/7, 6994/8, 6994/9, 6994/10, 6994/11, 6994/12,
6994/13, 6994/14, 6994/15, 6995/1, 6995/2, 6995/3, 6995/4, 6995/5, 6995/6, 6995/7 v obci
a k.ú. Lysice za účelem užívání zařízení vymezeným energetickým zákonem a licencí na
distribuci plynu. Nájemné se stanovuje ve výši 12.876,- Kč/rok do konce regulačního období a následně bude upravováno dle odst. III. Smlouvy,
schválila vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa pracovníka údržby městyse Lysice,
schválila záměr prodeje části pozemku parcela č. 7094 v Lysicích o výměře 135 m2, a to
náhradou za část pozemku parcela č. 2899/10 v Lysicích v ul. Brněnská přecházející do
vlastnictví městyse Lysic,
neschválila žádost pana Smutného o umožnění průjezdu přes pozemek parcela č. 214 v Lysicích ve vlastnictví městyse Lysic, protože povrch tohoto pozemku je nezpevněný a není
přizpůsoben provozu vozidel,
schválila zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Vyhledání a průzkum zdroje podzemních vod pro městys Lysice“ dle předloženého materiálu,
odsouhlasila žádost o krátkodobý pronájem kluziště od pana Říhy pro vybudování kontrolního stanoviště v rámci jízdy na srazu velorexů 4. května 2019 a stanovila nájem na
500,- Kč,
neschválila žádost pana Ponížila, Brno o zpřístupnění příjezdové cesty při budování komunikace II v lokalitě Horky,
schválila žádost o pronájem prostoru ke zřízení zahrádky u cukrárny v ulici Komenského
71 v rozsahu 2 – 3 stolků u vchodu,
Lysický zpravodaj

-

schválila Dodatek č. 1 smlouvy o dílo s Ing. Jiřím Bočkem na prodloužení výkonu TDI na
stavbě hasičské zbrojnice o 3 měsíce do 30. 6. 2019,
schválila žádosti o koupi stavebních pozemků v lokalitě Horky – od paní Vostrčilové, Holice a pana Majera, Klobouky u Brna, kteří žádají o koupi pozemku parc. č. 6994/6 v k.ú.
Lysice, od paní Šibalové, Brno a pana Václavíka, Cetkovice, kteří žádají o koupi pozemku
parc. č. 6994/9 v k.ú. Lysice.

Rada č. 22 – 17. 4.
-

rada odsouhlasila opravy v obecním bytě č. 4 v ulici Halasova,
projednala zprávu pana Vašíčka (správce obecních lesů) o hospodaření v lesích městyse,
projednala zprávu paní Tarabové o hospodaření s byty městyse,
schválila panu Davidovi Tejkalovi žádost o provozování plážového baru na koupališti,
projednala přípravu jednání zastupitelstva městyse,
vzala na vědomí rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků SFŽP ve výši 776.000,- Kč
na vrt v ulici Boskovická,
schválila pořádání tanečních zábav na koupališti dle předložené žádosti pana Davida Tejkala s ukončením ve 2 hodiny ráno.

Rada č. 23 – 24. 4.
-

-

-

-

rada schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se společností
Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Praha pro stavbu, jejíž předmětem je právo
umístit na pozemcích parc. č. 846/33 a 7056/1 v Lysicích ve vlastnictví městyse Lysic podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě (HDPE trubky s optickými kabely
včetně mikrotrubiček). Služebnost se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 11.250,- Kč
bez DPH,
schválila zapojení Základní školy Edvarda Beneše Lysice do projektu kraje financovaného
z operačního programu potravinové a materiální pomoci na pozici partnera s finančním
příspěvkem. Název projektu: „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou
ve školách v Jihomoravském kraji V“,
schválila uzavření nájemní smlouvy se společností Všeobecný lékař Brno s. r. o., 1. máje 67,
Kozojedy, o pronájmu nebytových prostor vč. vybavení v nemovitosti č.p. 429 “Zdravotní
středisko” v ulici Komenského v Lysicích za účelem provozování nestátního zdravotnického zařízení – privátní praxe praktického lékaře pro dospělé, na dobu neurčitou za nájemné
ve výši 3.500,- Kč/měsíc,
schválila záměr prodeje pozemku parc. č. 3228/5 o výměře 31 m2, manželům Hřebíčkovým, Lysice na stavbu garáže,
vzala na vědomí doporučení hodnotící komise veřejné zakázky „VYHLEDÁNÍ A PRŮZKUM ZDROJE PODZEMNÍCH VOD PRO MĚSTYS LYSICE“ a schválila jako vítěze
soutěže uchazeče č. 3, firmu ENVIREX, spol. s r. o., Nové Město na Moravě, s nabídkovou
cenou 1.289.410,- Kč bez DPH.
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Rada č. 24 – 10. 5.
-

rada neschválila finanční podporu Linky bezpečí dle předložené žádosti,
schválila znění Dodatku smlouvy o dílo č. 1 s firmou STAVKOM, spol. s. r. o. dle předloženého materiálu,
schválila znění Smlouvy o nájmu prostor pro pořádání rautu u příležitosti zahajovacího
koncertu Concentus Moraviae na Státním zámku Lysice,
vzala na vědomí žádost o byt městyse od pana Porče, Lysice,
nevznesla žádné připomínky k projektové dokumentaci na Mokřadní prvky u Perné,
schválila znění licenční smlouvy o provozování hudebních produkcí,
schválila provoz MŠ Lysice v době prázdnin,
nevznesla námitky k územnímu souhlasu s realizací stavby: “Lysice, ul. Štěchovská, s.ú. NN
Holeček“,
schválila ceny za vstup na koupaliště v letošní sezóně: dospělí 50,- Kč, děti 30,- Kč, rodinné
vstupné 140,- Kč, vstupné po 16. hodině: dospělí 30,- Kč, děti 20,- Kč.

Rada č. 25 – 15. 5.
-

rada odsouhlasila přijetí do pracovního poměru do údržby městyse na dobu určitou 1 rok
následující uchazeče v pořadí: Ing. Ladislav Horňanský, Jan Hanák, Petr Hrachovina
nevznesla námitky k žádosti JUDr. Vosecké Klečkové, Brno k projektové dokumentaci novostavby rodinného domu v lokalitě Horky a k umístění vjezdu z ulice Sadová,
schválila smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse na akce Na Stojáka (30.000,- Kč)
a Lysice se baví (30.000,- Kč),
nevznesla námitky k projektové dokumentaci novostavby rodinného domu pana Matějky,
Lysice v lokalitě Horky,
rozhodla o zrušení veřejné zakázky na akci: Novostavba chodníku ulice Žerůtská“ z důvodu administrativní chyby, výběrové řízení bude vyhlášeno znovu.

Rada č. 26 – 22. 5.
-

-

schválila uzavření smlouvy o dílo na zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem
„Novostavba chodníků Lysice – náměstí Osvobození“ s účastníkem zadávacího řízení, který se umístil na prvním místě, tj. Karel Porč s. r. o., Lysice,
vzala na vědomí žádost o byt městyse od slečny Müllerové, Voděrady,
vzala na vědomí návrh objízdné trasy v rámci realizaci akce „I/19 Propustek přes Sychotínský potok za obcí Sychotín“ v době montáže mostního provizoria - úplná uzavírka
24. – 28. 6. 2019 a demontáže mostního provizoria - úplná uzavírka 23. – 27. 9. 2019,
schválila pronájem části pozemku parc. č. 3502/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 12 m² v Lysicích paní Dlapové, Kunštát, za účelem zřízení malé zahrádky před
provozovnou „Hříšná cukrárna“ v budově čp. 71 v ulici Komenského v Lysicích na dobu
neurčitou za nájemné ve výši 1.800,- Kč/rok,
vzala na vědomí oznámení o konání ohňostroje kategorie F2, F3 a T1 v zahradě zámku

8

Lysický zpravodaj

-

-

-

-

Lysice při příležitosti zahajovacího koncertu MHF Concentus Moraviae dne 1. 6. 2019 od
22.15 hod.,
nevznesla námitky k projektové dokumentaci novostavby RD v lokalitě Horky paní Pernicové,
vyhověla žádosti paní Vojtové o povolení odstranit železné zábradlí na obecním pozemku
v ul. Pod Hvozdcem před domem č. p. 358 z důvodu budování nového oplocení po nezbytně nutnou dobu budování oplocení. Poté musí být zábradlí vráceno na původní místo,
případně zbudováno nové na náklady žadatelky,
nevznesla námitky k projektové dokumentaci na výstavbu rodinného domu v lokalitě Horky manželů Hajnových.

Rada č. 27 – 29. 5.
-

-

-

rada schválila smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Lysic v souladu se schváleným rozpočtem městyse, a to těmto organizacím: Mysliveckému sdružení Lysice – Štěchov
z. s., Žijeme hrou, z. s., Junák – český skaut, středisko Boskovice, z. s., Lysické Jablíčko, z. s.
a Český svaz včelařů, ZO Lysice, dle předloženého materiálu,
nevznesla námitky k umístěním nových tras STL plynovodu, s rekonstrukcí stávajících
plynovodních řadů, s provedením montážních šachet a rýh na stávajícím potrubí, s demontáží a demolicí stávající regulační stanice plynu na ul. Brněnská, s umístěním zařízení
staveniště a se vstupem na pozemky ve vlastnictví městyse parc. č. 6964, 6932, 6933, 7148,
6908, 7157, 7151, 2814/164, 2814/166 a st. 890 vše v obci a k.ú. Lysice dle projektové dokumentace z 12/2018 pro stavbu s názvem „PROP MS Bořitov – Lysice – Býkovice“ stavebníka a investora stavby GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem,
vzala na vědomí oznámení pana Davida Tejkala o konání taneční zábavy v pátek
28. 6. 2019 na koupališti a odsouhlasila konec akce ve 2 hodiny ráno.

Rada č. 28 – 5. 6.
-

-

-

rada projednala zprávu paní Kyrczové o vybírání poplatků za psy a TKO,
jmenovala komisi pro otevírání obálek a zároveň pro hodnocení nabídek na akci „Městys
Lysice - intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace II“ ve složení Mgr. Pavel Dvořáček, Mgr.
Radek Kratochvil, Ing. Zuzana Polická, pan Jindřich Šrámek a Mgr. Ilja Kašík, náhradníky
jmenuje Ing. Ladislava Horňanského, Ladislava Němce, Ing. Tomáše Štercla, Irenu Tarabovou a Alenu Kyrczovou,
schválila účetní závěrku Mateřské školy Lysice za rok 2018. Výsledek hospodaření za rok
2018 ve schvalovacím řízení je 2.146,74 Kč. Rada městyse Lysice doporučuje přeúčtovat
přebytek hospodaření za rok 2018 do Rezervního fondu Mateřské školy Lysice,
schválila účetní závěrku Základní školy Edvarda Beneše Lysice za rok 2018. Výsledek hospodaření za rok 2018 ve schvalovacím řízení je 0,- Kč,
projednala návrh Závěrečného účtu městyse za rok 2018 a zprávu auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření městyse Lysic za rok 2018. Odsouhlasila zprávu o výsledku
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-

přezkoumání hospodaření městyse Lysic za rok 2018 a doporučila Zastupitelstvu městyse
Lysic přijmout následující usnesení v souladu s § 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, v platném znění:
Návrh usnesení:
Projednání závěrečného účtu se uzavírá s vyjádřením podle § 17, odst. 7, písm. a) zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů: Zastupitelstvo městyse Lysic
souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad,
odsouhlasila stavební záměr (RD) manželů Meidlových, Lysice na jejich stavebním pozemku na Horkách,
nevznesla námitky k zamýšlené stavbě domovní přípojky plynovodu na parcelu č. 2814/54
v k. ú. Lysice,
nevznesla námitky ke stavebnímu záměru (RD) manželů Ryskových na jejich stavebním
pozemku na Horkách,
schválila převedení neinvestičních finančních prostředků ve výši 96.788,- Kč do investičních prostředků v rozpočtu MŠ Lysice dle předložené žádosti,
povolila panu Davidovi Tejkalovi stánkový prodej nápojů v parku na nám. Osvobození
v termínu lysické pouti, tj. 28. – 30. 6. 2019 a schválila prodej s tím, že v pátek a v sobotu
(28. a 29. 6.) bude prodej a provoz ukončen v 24.00 hod. a v neděli 30. 6. ve 21.00 hod.

Rada č. 29 – 19. 6.
-

-

-

10

rada projednala přípravu pouti v Lysicích,
v souladu se stanoviskem bytové komise rozhodla o ponechání nájemného v bytě na ul.
Halasova 224 v původně stanovené výši 8.500,- Kč/měsíc,
schválila pronájem části pozemku parc. č. 3502/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 1,0 m² v obci a k.ú. Lysice za účelem umístění stojanu s plynovými bombami
provozovateli prodejny se smíšeným zbožím v RD čp. 205 v Lysicích na dobu neurčitou za
nájemné ve výši 500,- Kč/rok,
schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností
GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem pro stavbu plynárenského zařízení s názvem „Reko VTL
Bořitov-Lysice-Býkovice+2“. Předmětem smlouvy je právo zřídit a provozovat na pozemcích parc. č. 6933, 6932 a 6964 v obci Lysice plynárenské zařízení vč. jeho součástí a příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, vstupovat a vjíždět na tyto pozemky v souvislosti se
zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním tohoto zařízení. Služebnost se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 880,- Kč bez DPH,
vzala na vědomí o byt městyse od paní Colkové, Brno,
odsouhlasila návrh objízdné trasy přes Lysice v termínu Pivní pouti v Černé Hoře dne
21. 9. 2019,
vzala na vědomí žádost o byt městyse od paní Wilderové, Lysice,
schválila mimořádnou odměnu řediteli ZŠ Edvarda Beneše Lysice ze mzdových prostředků školy.

Lysický zpravodaj



Výpisy z jednání zastupitelstva

Zastupitelstvo č. 4 – 24. 4.
-

-

-

-

-

-

zastupitelstvo schválilo zprávu starosty o činnosti rady a dění v městysi,
schválilo Rozpočtové opatření č. 2/2019 dle předloženého materiálu,
schválilo Hospodaření městyse 1-3/2019,
vzalo na vědomí informaci o koncertech Concentus Moraviae v roce 2019
vzalo na vědomí informaci o hospodaření v lesích městyse dle zprávy pana Vašíčka,
vzalo na vědomí zprávu o provozu sběrného dvora,
vzalo na vědomí zprávu o bytovém hospodářství městyse,
schválilo poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu městyse Lysic, a to pro DSO
TS Malá Haná ve výši 131.879,68 Kč,
schválilo uzavření dohody o úhradě podílu na systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů mezi městysem Lysice a DSO TS Malá Haná o úhradě finančního podílu
ve výši 23.272,88 Kč,
schválilo koupi pozemku nově vzniklého na základě geometrického plánu č. 134335/2019 z pozemku parc. č. 2899/10, a to pozemku parc. č. 2899/48 – zahrada o výměře
32 m² v obci a k.ú. Lysice od paní Bělušové, Lysice za cenu v místě a čase obvyklou ve výši
1.920,- Kč,
schválilo koupi dílu „b“ o výměře 33 m² odděleného geometrickým plánem č. 134335/2019 z pozemku parc. č. 2899/11 v obci a k.ú. Lysice od pana Odehnala, Lysice za cenu
v místě a čase obvyklou ve výši 1.980,- Kč,
schválilo koupi dílu „c“ o výměře 64 m² odděleného geometrickým plánem č. 134335/2019 z pozemku parc. č. 2899/12 v obci a k.ú. Lysice od paní Koláčkové, Lysice za cenu
v místě a čase obvyklou ve výši 3.840,- Kč,
schválilo koupi dílu „d“ o výměře 39 m² odděleného geometrickým plánem č. 134335/2019 z pozemku parc. č. 2899/13 v obci a k.ú. Lysice od pana Holcnera, Lysice za cenu
v místě a čase obvyklou ve výši 9.180,- Kč,
schválilo koupi dílu „e“ o výměře 46 m² odděleného geometrickým plánem č. 134335/2019 z pozemku parc. č. 2899/14 v obci a k.ú. Lysice od paní Koch Ondrové, Kunštát,
pana Ondry, Lysice a paní Ondrové, Lysice za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 2.760,Kč.

Zastupitelstvo č. 5 – 15. 5.
– zastupitelstvo schválilo prodej dílu „a“ o výměře 135 m2 odděleného geometrickým plánem
č. 1346-46/2019 z pozemku parc. č. 7094 v obci a k.ú. Lysice panu Bělušovi, Lysice za cenu
v místě a čase obvyklou ve výši 1.920,- Kč,
- schválilo prodej pozemku parc. č. 6994/6 – zahrada o výměře 787 m2 v obci a k.ú. Lysice
panu Majerovi a paní Vostrčilové, za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 1.416.600,- Kč vč.
DPH,
4 - 6/2019
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-

-

-

-

-

-

schválilo prodej pozemku parc. č. 6994/7 – zahrada o výměře 787 m2 v obci a k.ú. Lysice
panu Karlíčkovi a paní Minaříkové, za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 1.416.600,- Kč
vč. DPH,
schválilo prodej pozemku parc. č. 6994/9 – zahrada o výměře 787 m2 v obci a k.ú. Lysice
panu Václavíkovi a paní Šibalové, za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 1.416.600,- Kč vč.
DPH,
schválilo výpověď smlouvy o provádění sběru, odvozu, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů se společností SUEZ Využití zdrojů a. s., jako právním nástupcem
společnosti SLUŽBY K.K.Š., s. r. o., K Lipníkům 31, 680 01 Boskovice,
schválilo SOD se společností ENVIREX, spol. s r. o., Nové Město na Moravě, na zhotovení
stavby „Vyhledání a průzkum zdroje podzemních vod pro městys Lysice“ a pověřilo starostu podpisem smlouvy,
schválilo zřízení zástavního práva a dalších věcně-právních omezení k pozemku parcela
č. 6994/5 – zahrada, o výměře 790 m2 v k.ú. Lysice ve prospěch financující banky Česká
spořitelna, a. s., Praha 4. Hypoteční úvěr je poskytnut manželům Juříčkovým.
schválilo SOD se společností Karel Porč s. r. o., Lysice, na zhotovení stavby „Novostavba
chodníků Lysice – náměstí Osvobození“ a pověřilo starostu podpisem SOD.

Zastupitelstvo č. 6 – 26.6.
-

-

-
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zastupitelstvo udělilo v souladu s ust. § 36 odst. 1 a 84 odst. 2, písm. t) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, čestné občanství městyse Lysic panu Mgr.
Zdeňku Burýškovi za dlouholeté působení ve vedení a mimořádné zásluhy o rozvoj Základní školy Edvarda Beneše v Lysicích,
schválilo poskytnutí věcného daru v podobě poukazu cestovní kanceláře ČEDOK v hodnotě 40 tisíc korun českých a peněžitého daru ve výši 60 tisíc korun českých panu Mgr.
Zdeňku Burýškovi a pověřilo starostu podpisem darovací smlouvy,
schválilo zprávu starosty o činnosti rady a dění v městysi dle předloženého materiálu,
schválilo rozpočtové opatření č. 3/2019 dle předloženého materiálu,
odsouhlasilo celoroční hospodaření městyse, a to bez výhrad,
schválilo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2018,
schválilo účetní závěrku městyse za rok 2018,
vzalo na vědomí doporučení hodnotící komise podlimitní veřejné zakázky na stavební
práce zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, a v souladu s pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020
„Městys Lysice- intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace II“ a na základě tohoto doporučení rozhoduje o výběru dodavatele, a to dodavatele s nejvýhodnější nabídkou - společnosti Metrostav a. s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČ: 00014915, s nabídkovou
cenou 78.402.216,88 Kč bez DPH. Po uplynutí všech lhůt podle zákona č. 134/2016 Sb.,
o veřejných zakázkách, ZML schválilo uzavření smlouvy o dílo s uvedenou společností
a pověřilo starostu podpisem této smlouvy,

Lysický zpravodaj

-

schválilo pokácení dřevin (lip a kaštanů) označených v žádosti městyse Lysic pořadovými
čísly 186, 188, 190, 191, 194, 196, 199, 222, 227, 230, 242, 255, 259, 260, 263, 265, 271 a 279
ve stromořadí „U školy“ rostoucích na pozemku parc. č. 7164 v k. ú. Lysice a dřevin označených pořadovými čísly 158, 159, 160 a 161 ve stromořadí „Za zámkem“ rostoucích na
pozemku parc. č. 3526/3 v k. ú. Lysice v souladu s rozhodnutím Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odboru životního prostředí, č. j. JMK56257/2019 ze dne 15. dubna 2019,
- schválilo zprávu Finančního výboru,
- schválilo zprávu Kontrolního výboru,
- odsouhlasilo zřízení zástavního práva a zákazu zcizení k pozemku 6995/2 v obci Lysice
ve prospěch úvěru pro Českou Spořitelnu, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62,
140 00, IČO 45244782,
- vzalo na vědomí zprávu o připravenosti koupaliště na sezónu 2019 dle předloženého materiálu,
- vzalo na vědomí zprávu o připravenosti letního kina na sezónu 2019 dle předloženého
materiálu,
- schválilo poskytnutí mimořádné odměny ve výši 1 platu starostovi městyse za úspěšnou
organizaci zahajovacího koncertu letošního ročníku Mezinárodního hudebního festivalu
Concentus Moraviae a za obnovení provozu ordinace praktického lékaře v Lysicích,
- schválilo prodej pozemku parc. č. 3228/5 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 21 m2
a dílu „a“ o výměře 10 m2 odděleného na základě geometrického plánu č. 1347-47/2019
z pozemku parc. č. 3228/1 vše v obci a k.ú. Lysice manželům Hřebíčkovým, Lysice, za cenu
v místě a čase obvyklou ve výši 21.700,- Kč stanovenou v souladu se znaleckým posudkem,
- schválilo prodej pozemku parc. č. 79/13 – zahrada o výměře 79 m2 v obci a k.ú. Lysice nově
vzniklého na základě geometrického plánu č. 1344-37/2019 z pozemku parc. č. 79/11 panu
Vorlíčkovi, Lysice za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 2.370,- Kč, stanovenou v souladu
se znaleckým posudkem,
– nevzneslo námitky se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městysem a panem Ing.
Ladislavem Horňanským, členem rady městyse, jehož předmětem bude výkon práce pracovníka údržby.



Knihovna informuje

V měsíci dubnu proběhla v knihovně beseda s dětmi
prvních tříd ZŠ, na které jsme hravou formou skládaly
z písmenek slova a pomocí čárky, háčku nebo přidáním
písmenka z nich pak tvořili nová. A jakou jsme četli pohádku? No, přece o písmenkách!
V sobotu 4. 5. 2019 proběhlo literárně-turistické putování čtoucích rodin, které navštěvují knihovny na Blanensku a Boskovicku. Program jsme zahájili otevřením
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putovní výstavy čepiček pro skřítka a to za přítomnosti autorky knihy Příběhy skřítka Vítka Lenky Dokoupilové. Tím byl ukončen dvouletý projekt čtení a tvoření na skřítkovské
téma. Poté jsme odstartovali nový projekt s názvem „Psí hrdinové“, který uvedla tančící
fenečka Nessie se svojí paničkou Adélou Adámkovou. Malí poutníci navštívili také lysický
zámek, prohlédli si lapidárium, zámeckou knihovnu, zbrojnici a úžasnou výstavu plyšových medvědů. Nechyběla ani vycházka do přírody spojená s plněním úkolů a předáním
drobných odměn. K předčítání jsme si vybrali knihu „Natálka a zlobivé štěně. Čepičky za
knihovnu v Lysicích vyrobily děti z družiny ZŠ.
Poslední květnový den navštívily knihovnu děti z MŠ. Četli jsme pohádku Míša a cesta
kolem světa. S dětmi jsme si pak vyprávěli o tom, co je dobrodružství a opravdové přátelství.
Od 27. 5. do 9. 6. se konala výstava cínované šperky Květy Kolaříkové a obrazy Moniky
Fardové.
V červnu jsme v knihovně opět přivítali děti prvních tříd. Knihovna se proměnila
v království knih, kde pan starosta, v roli pana krále, pasoval děti na čtenáře. Nejdříve nám
ale musely děti ukázat, že umí číst, a složily slavnostní slib. Za odměnu si odnesly pasovací
list, poukaz na registraci do knihovny a knihu Kde se nosí krky, která byla vydána v rámci
projektu Už jsem čtenář - knížka pro prvňáčka.
17. 6. proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů čtenářské soutěže Lovci perel. Děti za přečtené knihy sbíraly perly, vyplňovaly pracovní sešity, malovaly obrázky a za nepovinné
otázky sbíraly razítka. Za ty pak na závěr hry dostaly perlogroše, za které mohly své odměny nakoupit v Lapergrošském krámku. Na 1. místě se umístila Šarlota Kusá s počtem
26 perel, 2. místo obsadil Štěpán Pavlů s 23 perlami a 3. místo patří Kristýně Otrubové,
která si navlékla 22 perel. Vítězové byli odměněni diplomy a knihami.
Knihovna upozorňuje své čtenáře na změnu ve výpůjční době během letních prázdnin. V pondělí a v úterý bude knihovna otevřena do 15 hodin. Jinak zůstává výpůjční doba
nezměněna.
VÝPŮJČNÍ DOBA O PRÁZDNINÁCH
Dětské oddělení
PONDĚLÍ

12:30 - 15:00

ÚTERÝ

08:30 - 10:00

ČTVRTEK

Dospělé oddělení
10:00 - 11:30

13:00 - 15:00
13:30 - 17:30

KNIHOVNA BUDE Z DŮVODU ČERPÁNÍ DOVOLENÉ UZAVŘENA OD 22.7. –
9.8.2019
Přeji krásné léto plné hezkých zážitků!
Miroslava Libichová, knihovnice
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HASIČI informují

První polovina roku 2019 je skoro za námi a jednotka doposud vyjela k 34 událostem.
Jednalo se především o popadané stromy a požáry lesní hrabanky při neopatrném pálení
po těžbě dřeva. Dále pak odstranění nebezpečného hmyzu, požár chaty a různé činnosti,
kterými jsou: dovoz vody na kluziště, čištění koupaliště a požární nádrže, dovoz pitné
vody do vrtu, atd.
Vedle toho jsme také pořádali „pálení čarodějnic“ a prováděli jak požární, tak i zdravotní dozor při různých akcí. Tak jako každý rok jsme i letos organizovali za městys Lysice
celorepublikovou dobrovolnickou akci Ukliďme Česko, která letos proběhla 3. a 6. dubna.
Akce se zúčastnilo 71 dobrovolníků a vysbíralo se cca 500kg odpadu (z toho bylo 23ks
pneumatik). Úklid byl letos rozdělen do dvou dnů. Během těchto dvou dnů jsme uklidili
od odpadků velkou část obce a všechny příjezdové cesty do obce. V lesích jsme našli několik vyhozených pytlů s odpadem. Akce se vydařila a chtěli bychom všem účastníkům
poděkovat za to, že si udělali čas.

Ukliďme Česko

Největší a nejdůležitější akce, která nás čeká, je slavnostní otevření nové hasičské
zbrojnice. Všichni jste si určitě všimli, že stavba je již hotová a do konce června bude firmou předána. Naším úkolem bude, abychom novou zbrojnici dovybavili, přestěhovali se
ze staré na novou a 17. 8. 2019 ji mohli slavnostně otevřít a začít využívat.
Tímto bych Vás chtěl všechny pozvat na slavnostní otevření a dát vám možnost prohlédnout si prostory, které budou členové výjezdové jednotky využívat pro potřeby zajištění akceschopnosti a výjezdu.
Aleš Bohanus, velitel jednotky

4 - 6/2019
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Lysické MC Jablíčko informuje

Dne 8. 5. 2019 se uskutečnila valná hromada. Bylo zvoleno nové vedení spolku:
Mgr. Lucie Růžičková, Veronika Šteffková a Kateřina Libosvárová.
Veškeré kontakty naleznete na našich stránkách: http://www.mcjablicko.xf.cz/
V neděli 19. 5. jsme prožili Sportovní den pro rodiny. Přijely dvě instruktorky in-line
bruslení a celé odpoledne se věnovaly dětem. Akce se nám líbila a chtěli bychom ji ještě
zopakovat.
Pravidelné programy, na které jste byli zvyklí, budou po prázdninách pokračovat.
K pravidelné páteční dopolední Herničce pro nejmenší přibylo ještě v úterý odpoledne
Hraní na pískovišti.

In-line bruslení v MC Jablíčko

O prázdninách budou probíhat tradiční příměstské tábory:
1/ 8. 7. - 12. 7. • BAREVNÝ TÁBOR
2/ 15. 7. - 19. 7. • SHERLOCK HOLMES
3/ 22. 7. – 26. 7. • HRA PRO VELKÉ KLUKY A HOLKY
4/ 29. 7. - 2. 8. • LETNÍ HRÁTKY
5/ 5. 8. - 9. 8. • PUTOVÁNÍ ZA DINOSAURY
6/ 12. 8. - 16. 8. • SPORTOVNÍ TÁBOR
7/ 19. 8. - 23. 8. • PŘÍLESNÍ TÁBOR
8/ 26. 8. - 30. 8. • KDO PŘEŽIJE?
Další aktuality najdete na webových stránkách a našem facebooku. Uvítáme mezi sebou nové aktivní maminky i tatínky pro přípravu a zajištění akcí. Dále nám také můžete
psát nové nápady, připomínky nebo dotazy na mailovou adresu: mc.jablicko@seznam.cz
Mgr. Lucie Růžičková, za Lysické MC Jablíčko

16

Lysický zpravodaj



Co je „You Dream We Run“?

You Dream We Run je
největší charitativní akce
v České republice, jejímž
cílem je splnit sen dítěti či dospělému jedinci
se zdravotním handicapem nebo těžkým životním osudem. Konala se
ve dnech 7. a 8. června
na sportovním stadionu
ASK Blansko pod záštitou starosty města Blanska. Akci pořádal lysický
spolek PROSEN (spolek
na podporu osob sociálně
You dream we run - předseda Roman Jančiar
a zdravotně znevýhodněných), jehož předsedou
je pan Roman Jančiar
z Lysic, a letos proběhl již
VII. ročník.
Pilířem akce je 24 hodinový štafetový „fun“
běh družstev, složených
z libovolného počtu
účastníků. Více než o běh
však jde o setkání lidí a široké veřejnosti, kterým
slovo „charita“ není cizí
a zakoupením účastnického trika charitativní
myšlenku akce podpoří.
Právě výtěžek z prodeje
You dream we run - účastníci štafety
účastnických trik akce je
věnován na splnění „snů“ handicapovaným dětem a dospělým. V letošním roce se k běhu
přihlásilo 4027 běžců ve 101 týmu! Za 6 roků své existence splnil projekt You Dream We
Run sny handicapovaným v hodnotě více než 3,5 milion korun! Lysice každoročně staví
dva týmy. Tým „Základní školy Edvarda Beneše Lysice“ měla na starosti Pavla Nesnídalová a tým „The Best of Lysice“ Irena Sehnalová a Libor Kotrla. V letošním roce daly oba
týmy dohromady 226 členů!!
4 - 6/2019
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Součástí je také doprovodný kulturní program a aktivity pro děti i dospělé. V minulých ročnících akci svým vystoupením podpořili: Anna. K, Michal David, Michal Hrůza,
Laďa Kerndl, Ilona Csáková, Marek Ztracený, Pavel Callta, skupina O5 a Radeček a mnoho dalších pěveckých a tanečních souborů. Hlavním mediálním partnerem akce byla Česká televize. Veškeré informace o akci najdete https://www.youdreamwerun.cz/
Výsledky splněných snů „You Dream We Run - 2019“ na kterých mají výrazný podíl i dva lysické štafetové týmy - „ZŠ Lysice - běžíme i pro našeho Honzíka“ a „Best of
Lysice“: První z nich uběhl za 24 hodin 698 okruhů (279,2 km) a druhý 663 okruhů
(265,2 km). Jelikož generální partner firma Synthon vyhlásil motivaci pro týmy (2,- Kč
za uběhnutý okruh), přispěly tyto týmy svou aktivitou částkou 2.722,- Kč na splnění snů!
Když k tomu připočteme částku za zakoupená účastnická trička 45.615,- Kč a 8.500,- Kč
a částku 8.000,- Kč, kterou věnovali členové Sboru dobrovolných hasičů Lysice z prodeje
nápojů na této akci, přispěly lysické týmy na splnění snů handicapovaným dětem částkou
64.837,- Kč.
Výsledky plnění snů za 1.174 800,- Kč !!!
1. Anna - intenzivní rehabilitace v domácím prostředí 25.000,- Kč
2. Davídek - dětské hřiště 46.000,- Kč
3. Zdeněk - léčebný program dysfagie 130.000,- Kč
4. Štěpánek - pobyt u moře Mallorka 100.000,- Kč
5. Milan - čtyřkolka 128.000,- Kč
6. Dominička - pobyt u moře v Řecku 71.000,- Kč
7. Marek - intenzivní rehabilitace v Piešťanech 130.000,- Kč
8. Honzík - bazén 60.000,- Kč
9. Terezka - notebook a TV 30.000,- Kč
10. Kryštof - školné ve speciální škole 286.000,- Kč
11. Vašík - 40.000,- Kč
12. Erik - 40.000,- Kč
13. Yvetta - 40.000,- Kč
14. Lucie a Jůlinka - let balónem 10.000,- Kč
15. Barbora- 40.000,- Kč
Pokud vás tato akce zaujala a rádi byste se dalších ročníků zúčastnili, veškeré informace najdete na webových stránkách spolku PROSEN.
Velký dík za pomoc při plnění snů zdravotně postiženým patří všem členům štafetových týmů (především pak lysickým), všem, kteří zakoupením triček přispěli finančně,
všem, kteří se podíleli na technickém zabezpečení a průběhu akce a především předsedovi
spolku PROSEN, panu Romanu Jančiarovi, jeho manželce Haně, která je hlavní koordinátorkou akce, a ostatním členům spolku. Ať se vám daří! (Někam fota č. 7)
Podle informací předsedy spolku Romana Jančiara
zpracovala Eva Hošková
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Dramatický kroužek 1. stupně

V letošním školním
roce se v září do dramatického kroužku prvního
stupně přihlásilo 19 žáků,
proto bylo potřeba vybrat
takovou pohádku, kde je
hodně rolí. Nakonec jsme
vybrali a s chutí se pustili
do nastudování divadelní verze známé televizní
pohádky Princové jsou
na draka. Tam sice tolik
rolí není, ale vyřešili jsme
to tak, že místo Hlaváčka
byli tři bratři Hlaváčkovi,
3 rádci a 5 dvorních dam.
Když se nám pak stalo, že
v průběhu zkoušek nám 2 žáci odpadli, nebyla to až taková katastrofa. Členové kroužku se
opravdu pravidelně scházeli každé pondělí a zkoušeli ve třídě. Protože do kroužku přišlo
několik nových členů, museli jsme se hodně věnovat výslovnosti, hlasitosti, tempu, rytmu.
Obzvlášť s výslovností mají děti čím dál větší problémy.
Bohužel lysická sokolovna je v havarijním stavu, proto jsme koncem května začali chodit nacvičovat do sálu Hotelu Lysice. Velké poděkování patří rodičům, kteří pro děti opatřili potřebné kostýmy a pomohli i s obstaráním rekvizit. Představení proběhla 13. června
2019. Dopoledne jsme hráli tři představení pro školu, odpoledne se uskutečnilo představení pro veřejnost. Děti samozřejmě byly natěšené, ale trochu se i bály a měly trému, ale
to ke každému divadelnímu představení patří. Tentokrát také samy zpívaly za doprovodu
Mgr. Pavly Nesnídalové, které tímto patří velké poděkování.
Osoby a obsazení: Král – Natálie Danácová, 5.A, Princezna – Lucie Burianová, 5.A,
Máma – Kristýna Otrubová, 3.A, Syn Honza – Stella Kopalová, 5.A, Syn Martin – Nela
Burianová, 4.A, 1. rádce – Eva Kotolanová, 3.A, 2. rádce – Lenka Rejtharová, 5.A, 3. rádce – Klára Štěpánková, 3.A, 1. dvorní dáma – Adéla Fadrná, 2.A, 2. dvorní dáma – Lucie
Fojtová, 4.A, 3. dvorní dáma – Vendula Opletalová, 2.B, 4. Dvorní dáma - Ema Koláčková,
2.A, bratři Hlaváčkovi – Magdalena Ondrová, 5.A, Jindřich Rejthar, 2.B, Anastázie Kovářová, 2.B, Mireček – Michaela Koutná, 2.B, Princ Bachacha – Magdalena Ondrová, 5.A.
O tom, že se představení povedlo, svědčil velký potlesk na konci, ale i pochvalná vyjádření od diváků. Foto č. 8
Mgr. Olga Tejkalová, vedoucí kroužku

4 - 6/2019

19



Dramatický kroužek 2. stupně

(školní divadelní představení Líný Kuba, holé neštěstí)
I v letošním roce fungovaly na 2. stupni dva dramatické kroužky, tedy pro žáky 6. –
7. ročníku a pro žáky 8. – 9. ročníku. Obvykle bývá starších dětí v kroužku větší počet,
ale tentokrát tomu bylo naopak – větší zájem projevily děti ze 6. ročníku. Po několika
úvodních lekcích, v nichž se všichni poznávali a seznamovali se s dramatickými prvky
(jevištní řeč, pohyb, mimika a gesta…) jsme začali vybírat vhodné divadelní scénáře. Zvítězily upravené pohádky – pro mladší Líný Kuba, holé neštěstí od Petra Tomšů a pro starší
interaktivní Ušatá pohádka od Vlastimila Pešky, ředitele divadla Radost Brno.
Rozdělila jsem role a započal nácvik. Zejména mladší děti se nadšeně chopily svých
rolí, možná proto, že ještě nevěděly, co všechno divadlo obnáší. Samozřejmě, že nejtěžší je
vždy zvládnout text zpaměti.
Bohužel do nácviku Ušaté pohádky nám nečekaně zasáhla nemoc jedné z hlavních
protagonistek, a proto jsem nakonec představení musela zrušit, po dlouhé době jsem se
tak nemohla veřejně rozloučit s absolventy, kteří dramatický kroužek navštěvovali mnohdy už od 6. třídy. Alespoň touto cestou chci poděkovat a popřát hodně štěstí v dalším
studiu Michaele Keslové, Adamu Jílkovi, Jakubu Vajďákovi, Janu Prchalovi a Petře Pešové.
Vzhledem k tomu, že lysická sokolovna je z technických důvodů uzavřena, začali jsme
představení pohádky Líný Kuba, holé neštěstí nacvičovat na jevišti sálu Hotelu Lysice, jež
nám majitelé laskavě propůjčili jak ke zkouškám, tak k závěrečnému vystoupení, a za což
jim patří velké poděkování.
V neděli 2. června 2019 proběhla slavnostní premiéra pro
rodiče a veřejnost. Byla jsem
překvapena a potěšena velkým
zájmem diváků. Dětí účinkovalo jen 10, ale sál byl ze dvou
třetin plný. Závěrečný potlesk
si plným právem zasloužila
Dominika Horáčková a Natálie
Procházková v rolích kouzelné
babičky a dědečka, Edita Setničková jako vodník Štěrbák, Adéla
Janečková ve dvojroli čarodějnice Přeslice a víly Marulky,
Tereza Stejskalová jako trpaslík
Klinopád, loupežníci v podání
Nicol Šteffkové, Karolíny Růžičkové, Lucie Pernicové, Anety
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Pavelkové a samozřejmě Jakub Kovář jako líný Kuba. Snad jsme potěšili i několik malých dětí,
které se přišly podívat na své sourozence, a dodatečně jim dali dárek ke Dni dětí.
V pondělí 3. června se uskutečnila celkem tři představení pro školu. S ohledem na kapacitní možnosti sálu, jsme museli rozdělit diváky na 1. – 3 ročník, 4. – 6. ročník a konečně 7. – 9. ročník. Musím uznat, že malí „dramaťáci“ fyzicky vydrželi tolik jak profesionální
herci (3 x 45 minut s malými přestávkami). Každý z malých herců se bál především svých
starších spolužáků, ale ukázalo se, že představení zaujalo jak ty nejmenší, tak ty nejstarší.
Každé vystoupení přineslo něco nového, někdy diváci výborně spolupracovali, jinde pochopili vtipnou narážku a zasmáli se. A to je na divadle to nejlepší!
Opět musím poděkovat za spolupráci kolegyni Pavle Nesnídalové, která s dětmi secvičila úvodní a závěrečnou písničku a od generální zkoušky mi pomáhala s realizací představení.
Při premiéře byla pořízena videonahrávka divadla a bude zájemcům z řad herců nebo
jejich rodičů k dispozici. Fotografie, které pořídila paní učitelka Tesařová, jsou umístěny
na webových stránkách školy.
V příštím školním roce budeme určitě pokračovat v práci dramatického kroužku, už
po premiéře se mě totiž děti ptaly, co budeme hrát příště. Tak snad jim to nadšení vydrží
i po prázdninách.
Děkuji všem rodičům i přátelům za podporu naší činnosti a těším se na další spolupráci.
Mgr. Simona Kyánková, vedoucí kroužku



Zpráva o činnosti Divadelního
spolku KLYH Lysice

Máme zde konec školního roku, děti už se těší na prázdniny a divadelnímu spolku
začínají tzv. „divadelní prázdniny“, kdy si všichni členové užijí zaslouženou chvilku odpočinku, aby nabrali síly do další sezóny. Dovolte mi nyní poohlédnout se za uplynulou
sezónou.
Jak jste již v minulosti jistě zaregistrovali, náš divadelní spolek se kromě nacvičování
divadla samotného účastní i dalších aktivit konaných v naší obci ve spolupráci s dalšími
lysickými složkami. Těmi jsou např. každoroční návštěva Mikuláše a Den dětí, které ocení
zejména dětské publikum. Určitě jste si všimli nejednoho člena KLYHU v řadách Mikuláše, čertů, andělů. V prosinci také, jako již každoročně, manželé Koláčkovi organizují
na faře v Lysicích Živý betlém, v němž účinkují rovněž herci našeho souboru. Cílem této
akce je finanční sbírka, jež je věnována na rehabilitaci Natálky Maryškové z Brna, holčičky
trpící nejtěžší formou dětské mozkové obrny. V březnu se konal tradiční divadelní ples.
Vzhledem k datu, na který letošní ples vyšel (8. března), se téma MDŽ samo nabízelo.
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Po plese nastal nejvyšší čas vrátit se opět naplno ke zkouškám na divadelní představení, které probíhají intenzivně již od října. Paní režisérka a vedoucí našeho spolku Olga
Tejkalová vybrala scénář našeho oblíbeného autora Vlastimila Pešky Babička v trenkách
aneb aprílová komedie. Ve hře se vyskytovalo opět plno zápletek, nečekaných zvratů a zajímavých rozuzlení, a že to byla komedie, jak má být, se mohli diváci přesvědčit celkem
pětkrát. Premiéra a následná repríza byly odehrány 24. března v Lysicích. 2x plný sál
a bouřlivý potlesk byl pro nás největší odměnou. 6. dubna proběhlo tradiční představení
spojené s Večerem dobré pohody. Po představení pokračovala v zábavě osvědčená kapela
Velvet z Blanska s jejich Abecedou. V letošním roce jsme byli pozváni k hostování také do
dalších obcí. Přestože nebylo v našich časových možnostech vyhovět všem, odehráli jsme
dvě představení mimo naši domovskou scénu. 13. dubna v Lažanech a den poté v Rašově.
Potěšila nás jak velká návštěvnost, tak velmi
kladné ohlasy všech
diváků i to, že jsme na
přespolních představeních zahlédli několik
známých tváří. Přijeli
za námi i někteří lysičtí, kteří neměli možnost
zúčastnit se domácích
představení nebo chtěli
vidět představení opakovaně.
Na Den dětí si několik členů připravilo pohádku pro děti a aktivně se zúčastnilo i následného programu na jednotlivých stanovištích. Představení bylo na námět klasické pohádky Šípková Růženka a zahrály si v ní i děti - diváci.
Všech příznivců našich divadelních představení si nesmírně vážíme a budeme se snažit je nezklamat i v příštích sezónách. Ráda bych zmínila, že již více jak dvacet let vede náš
spolek paní Olga Tejkalová a jí patří největší zásluha a obdiv za to, co vše doposud dokázala, a doufám i věřím, že ještě dlouho dokazovat bude! Věřte mi, že mnohdy musí vynaložit
velkou trpělivost (a že to s námi nemá někdy lehké), ale výsledek vždy stojí za to a slzy
dojetí po představení jsou upřímné a časté. Je třeba také ocenit práce, které nejsou vidět,
jako technické zázemí, příprava kulis, rekvizit a kostýmů, příprava programů a vstupenek
nebo dalších věcí potřebných pro naše akce.
V neposlední řadě musím zmínit i situaci, která podstatně komplikuje provoz a dost
možná i budoucí fungování našeho spolku. Tím je naše domovská scéna, naše zázemí –
sokolovna, kterou jsme měli všichni rádi a v níž nám bylo vždy dobře. Nechci zde v tuto
chvíli hodnotit budoucnost sokolovny, názor našeho spolku na rekonstrukci a případnou
novostavbu je předmětem samostatného vyjádření vedoucí našeho spolku, paní Olgy Tejkalové, za kterým stojí všichni členové spolku. Článek má vyjít ve speciálním zpravodaji.
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Všichni víme, že v tuto chvíli kulturní stánek nemáme a potřebujeme. Přestože jsme tušili,
že sokolovna je již v zoufalém stavu, informace o jejím definitivním uzavření nás zaskočila
uprostřed sezóny a my byli postaveni před hotovou věc. Museli jsme „ze dne na den“ řešit,
kam půjdeme a co bude dál. Naštěstí nám vyšlo vstříc vedení Hotelu Lysice. Celý spolek
jim tímto děkuje, že nám poskytli zázemí nejen na představení a ples, ale také na všechny
zkoušky, které probíhají 2x týdně. Poděkování patří také městysi Lysice, který každoročně
na naši činnost finančně přispívá.
Jak vidíte, celý rok je nabitý činnostmi, za kterými stojí spousta zábavy, ale také hromada práce. Všichni tuto práci děláme ve svém volném čase, s radostí, všechny nás baví
a nabíjí velkým množstvím potřebné energie. Největší odměnou je pro nás potom dobrá
nálada, spokojenost, potlesk a smích Vás, našich diváků. Věřím, že nám zachováte svou
přízeň i v nadcházející sezóně, na kterou se budeme po prázdninách těšit!
Eva Burianová, jednatelka Divadelního spolku KLYH Lysice



Myslivci oslavovali

Ve dnech 14. -16. června si myslivci z Mysliveckého sdružení Lysice - Štěchov z. s. připomněli dvě významná výročí a to 70 let trvání mysliveckého spolku v Lysicích a okolí a 100.
výročí od vzniku první společenstevní honitby v Lysicích. K tomuto výročí myslivci připravili
speciální výstavu ve spolupráci s mysliveckými spolky Sebranice, Drnovice, Býkovice - Dlouhá
Lhota a správou zámku Lysice.
Hlavním motivem této akce bylo důstojné připomenutí si dlouhé historie zdejšího mysliveckého sdružení. Na informačním panelu byl zdokumentován přehled vývoje jednotlivých
honiteb a jejich trvání včetně fotografií. Výstavu také tvořilo množství zajímavých trofejí zvěře
jak z revírů místních, tak i z celé republiky i zahraničí. Tímto chtěli myslivci seznámit mládež
a občany se zajímavostmi z přírody a přiblížit jim zvěř, která je již mnohým neznámá.
Na 12 informačních panelech bylo k vidění velké množství srnčích a daňčích trofejí, dále
pak preparace divočáků, jelenů i muflonů. Dále zde byly i vycpaniny ptáků i různých predátorů. Zvláštní částí byly i trofeje africké zvěře. Se svými úspěchy se pochlubily i děti z Kroužku mladých myslivců a ochránců přírody,
které vystavily poháry získané v národním
kole soutěže O zlatou srnčí trofej, jež probíhá každoročně už víc jak dvě desetiletí.
Zajímavý byl i panel dokumentující
myslivecké hospodaření hrabat Dubských.
Výstava byla velice zajímavá a působivá. Velkým zklamáním pro pořadatele této
akce byla nepatrná návštěvnost. V pátek se
předpokládala návštěva dětí ze školy, ale za
celý den přišlo jen 20 převážně dospělých
Myslivci - výstava diplomů a pohárů
osob. V sobotu výstavu přišlo zhlédnout
4 - 6/2019
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jen cca 100 lidí a v neděli to nebylo lepší. Dokonce ani guláš a 2 harmonikáři
nedokázali přilákat více lidí, kteří by se
přišli pobavit.
Možná je to tím, že veřejnost, pod
tlakem „pseudoochránců“ přírody,
vnímá myslivce jako zabijáky zvířátek,
ale již nevidí obrovské úsilí, které vynakládají na udržení stavů a zlepšení
životních podmínek zvěře v „kulturní
krajině“ kombinované s ohromným
Myslivci - výstava trofejí
množstvím dopravy a také volnočasových aktivit občanů.
Tak snad příště………
Jindřich Vach, za Myslivecké sdružení Lysice - Štěchov z. s.



Žijeme hrou z. s.

Úžasná harmonie v Žijeme hrou i mimo hrací plochu
Psal se přelom měsíců března a dubna roku 2019, kdy se v hlavách trenérů dorostu Žijeme hrou zrodil bezva nápad – vlastníma rukama ve zpravidla vlastním volném čase přispět
ke zvelebení již tak krásného fotbalového stánku v Lysicích na Oulehle, konkrétně obnovení
zkorodovaného závětrného oplocení tribuny. Myšlenky byly po pár dnech přetaveny v realitu
a začala na dnešní dobu ne zcela často vídaná série dobrovolnických brigád. Do této se v období od 5. 4. 2019 do 10. 6. 2019 zapojili dorostenci a trenéři všech věkových kategorií Žijeme
hrou, borci z FK Kunštát a v neposlední řadě i rodiče od lysických přípravkových dětí i děti
samotné. Každý kdo pomohl, to ví, takže zde nebudu všechny jmenovat. Jednak proto, že by
byl seznam velmi dlouhý, protože se do brigád zapojilo na 130 lidí z prostředí Žijeme hrou,
a jednak bych nerad někoho opomněl. Nebude zde dlouze vypisovat ani to, co vše se podařilo
zhotovit a opravit, neboť toto může na hřišti vidět úplně každý na vlastní oči. Menších i větších
brigád o víkendech, státních svátcích i při trénincích proběhlo v uvedeném období celkem
sedmnáct a odpracováno bylo přes 450 hodin. Do těchto statistik jsem zakomponoval i tradiční jarní brigádu pro úklid areálu z 8. 4. 2019, na které se sešlo neuvěřitelných 82 lysických
přípravkových dětí včetně jejich rodičů a prarodičů. Musím říct, že mi i při psaní těchto řádků
běhá mráz po zádech z toho, jak společně děti, rodiče a trenéři žijí hrou nejen na trénincích,
zápasech a turnajích a jak si sami tvoříme bez ohledu na věk, pohlaví, společenské postavení
a vyznání tak úžasnou fotbalovou rodinu.
Velké díky patří všem, co se jakýmkoliv způsobem zapojili a pomohli vytvořit aktuální
vzhled lysického fotbalového areálu. Velmi nerad bych, aby nám výše popsané jedinečné počiny v našich hlavách zevšedněly, ale na druhé straně doufám, že třeba příští rok na jaře zase
někoho něco pro zkrášlení lysického hřiště napadne
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ZŠ Edvarda Beneše Lysice v krajském finále McDonald´s
Cupu v Brně
ZŠ Edvarda Beneše Lysice v celorepublikovém turnaji McDonald´s Cup reprezentovala jako vítěz okresního finále
okres Blansko v krajském finále v kategorii
B (žáci čtvrtých a pátých tříd základních
škol). Turnaj byl odehrán na hřišti s umělým povrchem při ZŠ Janouškova v Brně
v pátek dne 23. 5. 2019. Jednotlivé okresy
Jihomoravského kraje kromě lysické školy
reprezentovaly týmy základních škol Brno
- Bosonožská, Brno - Měšťanská, Ořechov,
Břeclav, Rousínov, Vnorovy a Moravský
Žijeme hrou - McDonalds cup Brno
Krumlov.
Hráčky a hráči ZŠ Lysice odehráli na
turnaji celkem čtyři více méně vyrovnaná a především fotbalově pohledná utkání, kdy po dvou
prohrách a dvou výhrách obsadili konečné krásné páté místo celého Jihomoravského kraje.
Jednak byly při utkáních k vidění krásné individuální i kombinační akce, ale především se do
turnaje zapojilo všech čtrnáct nominovaných žáků a žákyň ZŠ Lysice a vytvořili tak funkční
spolupracující tým s duchem korespondující s filosofií spolku Žijeme hrou, za který většina
z lysických dětí přítomných na turnaji hraje a reprezentuje v soutěžních zápasech.
Chtěl bych touto cestou poděkovat nejen všem dětem z lysické školy za jejich příkladnou
reprezentaci, ale i paní učitelce Zuzaně Koláčkové za to, že týmy ZŠ Lysice do turnaje přihlásila, koordinovala mimo jiné dopravu na turnaje i za její fyzickou účast na všech turnajích
McDonald´s Cupu v roce 2019.
ZŠ Lysice na krajském finále McDonald´s Cupu v Brně reprezentovali: Dominika Švábová, Simona Halečková, Jakub Kašpar, Matěj Brož, Adam Honsejman, Daniel Kytner, Mikuláš
Živný, Antonín Vybíral, Ondřej Horák, Tomáš Kotek, Matěj Ščučka, Tomáš Setnička, Vladislav
Němec a Tomáš Horáček. Tým vedli trenéři Žijeme hrou Jirka Vybíral a Břeťa Šulc.

Lysice se baví
V sobotu 15. 6. 2019 se na lysickém hřišti odehrála sportovně kulturní akce „Lysice se baví“.
Chtěl bych poděkovat hlavnímu organizátorovi akce Pavlu Šmerdovi, který do Lysic dokázal
svým nápadem a organizačními schopnostmi nasměrovat širokou, nejen sportovní veřejnost.
Na akci bylo na osm stovek návštěvníků, kteří si dle vyjádření mnoha z nich událost velmi
užili. Lysice se tak skutečně hodnotně bavili. Součástí bohatého programu byla i fyzická ukázka
spolku Žijeme hrou v podobě tréninkové jednotky napříč věkovými kategoriemi, které se zúčastnily děti a mládež Žijeme hrou ve věku od 4 do 18 roků a na hřišti tak bylo souběžně přes
140 hráček, hráčů a trenérů Žijeme hrou.
4 - 6/2019
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Žijeme hrou a Lysice se baví 15.6.2019

Co se stane?
V sobotu 29. 6. 2019 se na hřišti v Lysicích na Oulehle uskuteční fotbalový turnaj přípravek
jakožto již 5. ročník „O pohár starosty městyse Lysice“, což bude poslední akce soutěžního ročníku 2018/2019. Na turnaj je přihlášeno 15 fotbalových týmů předpřípravek, mladších a starších přípravek z okresu Blansko. Doufám, že se Vám tento zpravodaj dostane do rukou před
touto akcí a přijdete podpořit naše fotbalistky a fotbalisty. Pestré občerstvení bude zajištěno.
O letních prázdninách jsou spolkem Žijeme hrou organizovány fotbalové kempy v Lysicích a Kunštátu, a to příměstské i pobytové, kdy cílovou skupinou jsou přípravkové a žákovské
kategorie. Celkem tří těchto prázdninových týdenních kempů se zúčastní přes 120 dětí a mládežnických fotbalistek a fotbalistů především z Žijeme hrou, ale také desítky dětí z fotbalových
klubů celé republiky.
Příprava na sezonu 2019/2020 startuje v Žijeme hrou pro jednotlivé kategorie v měsíci
srpnu 2019 a do nového soutěžního ročníku je přihlášeno celkem 7 týmů Žijeme hrou do
okresních a krajských soutěží Fotbalové asociace České republiky.
Veškeré informace k Žijeme hrou - termíny tréninků, zápasů a turnajů, kontakty na trenéry
a další - vždy najdete na našich webových stránkách: www.zijemehrou.cz.
Za spolek Žijeme hrou přeji všem pohodové letní měsíce a hromadu prázdninových zážitků všem dětem. V novém soutěžním ročníku se budeme těšit na Vaši přízeň a podporu.
Bc. Břetislav Šulc, za spolek Žijeme hrou


-
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Informace pro občany

svoz TKO probíhá v Lysicích každou druhou středu. V následujícím období bude:
10. 7., 24. 7., 7. 8., 21. 8., 4. 9., 18. 9., 2. 10., 16. 10.
Lysický zpravodaj



Letní kino Lysice

ČERVENEC 2019
Den
Dat.
Po 1.7. 21:15
Út 2.7. 21:15
St 3.7. 21:15
Út 9.7. 21:15
St 10.7. 21:15
Čt 11.7. 21:15
Pá 12.7. 21:15
Po 15.7. 21:00
Út 16.7. 21:00
Čt 25.7. 21:00
Pá 26.7. 21:00

Čas
Film
Johnny English znovu zasahuje
Ten, kdo tě miloval
Bohemian Rhapsody
Cena za štěstí
Zrodila se hvězda
Grinch
Toman
Asterix a tajemství kouzelného lektvaru
Ženy v běhu
Ledová sezóna: Medvědi jsou zpět
Léto s gentlemanem

SRPEN 2019
Den
Dat.
Čt 1.8. 20:45
Pá 2.8. 20:45
So 3.8. 20:45
Ne 4.8. 19:30
Út 6.8. 20:45
St 7.8. 20:45
Čt 8.8. 20:45
Pá 9.8. 20:45
Út 13.8. 20:30
St 14.8. 20:30
Čt 15.8. 20:30
Pá 16.8. 20:30
Út 20.8. 20:30
St 21.8. 20:30
Čt 22.8. 20:30
Pá 23.8. 20:30
Út 27.8. 20:30
St 28.8. 20:30
Čt 29.8. 20:30
Pá 30.8. 20:30
So 31.8. 20:30
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Čas
Film
Psí domov
Colette: Příběh vášně
S tebou mě baví svět
Na stojáka live
Raubíř Ralf a internet
Co jsme komu zase udělali?
Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny
Favoritka
Jak vycvičit draka 3
LOVEní
Aquaman
Skleněný pokoj
Dumbo
Teroristka
Avengers: Endgame
Zelená kniha
Kouzelný park
Ženy v běhu
After: Polibek
Bohemian Rhapsody
Slunce, seno, jahody
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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
4,5,6/2019 vychází v Lysicích v červnu 2019. Vydává Městys Lysice, Horní náměstí 157, pod registrační značkou
MK ČR E 11460. Odpovídá: Mgr. Pavel Dvořáček, starosta.
Tisk, sazba a grafická úprava Tiskárna Brázda – www.tiskarnabrazda.cz.
Cena: zdarma

