

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
jarní měsíce uplynuly jako voda a nastává léto, doba prázdnin a dovolených. Ještě předtím, než vyrazíte s rodinami či přáteli za hranice všedních dnů, dostává se Vám do rukou
nové vydání Lysického zpravodaje s informacemi o dění v obci.
Na jaře započal v obci čilý stavební ruch. První stavbou, která byla dokončena, je napojení cyklostezky z Drnovic na místní komunikaci na Oulehle, včetně vybudování odpočívadla. Stavba proběhla bez zásadních problémů a v dohodnutém termínu. Výsledná cena
se nijak nelišila od nabídkové. Vybudování cyklostezky tak stálo 719 791,49 Kč včetně DPH
a byla na ni čerpána 60 % dotace z krajského rozpočtu.
Velmi důležitým projektem, alespoň z pohledu přicházejícího léta, se jeví rekonstrukce
strojovny koupaliště, kterou provedla pražská firma Sportakcent spol. s r. o. Rekonstrukce
byla kompletní, původní zůstala pouze betonová vyrovnávací nádrž. Staré železné filtry ze
sedmdesátých let, umístěné za budovou strojovny směrem k bazénu, byly nahrazeny novými, které se nyní nachází přímo v budově strojovny. Změna umístění byla možná proto, že
nové filtry jsou výrazně menší než ty staré. K jejich praní také stačí mnohem menší množství
vody. Nové jsou také veškeré potrubní rozvody vody, včetně 2 čerpadel, a chemické hospodářství, tedy systém dávkování bazénové chemie do vody. Účet za tuto rekonstrukci se vyšplhal na 1.804.775,- Kč vč. DPH. Navýšení oproti původní nabídkové ceně o 86.151,- Kč činí
dodávka 2 kusů frekvenčních měničů s řídicí jednotkou, ke každému čerpadlu jeden, které
nebyly součástí původní nabídky a nebyly ani původně ze strany obce požadovány. Nicméně
z odborného hlediska se jejich instalace jeví jako vhodná, neboť zajišťují plynulé spouštění
čerpadel (výkon čerpadla nabíhá postupně, nikoli naráz, čímž chrání systém i čerpadla samotná před nárazy vody při spuštění) a umožňují i regulaci jejich výkonu. Dle propočtů by
se cena frekvenčních měničů měla za pár let vrátit na úsporách elektřiny. Současně s rekonstrukcí strojovny proběhla i oprava fasády budovy strojovny, výměna oken a dveří, kterou
provedl TEKOSTAV za 244.373,- Kč. Firma pana Sedláčka pak zajistila kompletní novou
elektroinstalaci. Na koupališti bylo dále opraveno poslední brodítko, byl proveden nátěr celého bazénu a zprovozněn nový vrt, od něhož si slibujeme vyřešení obměny a dopouštění
vody zejména v období sucha. Koupaliště bylo letos poprvé otevřeno v neděli 19. června
2016. V dalších letech by měla na koupališti proběhnout výstavba nové akumulační nádrže,
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nejspíše na místě dosavadního umístění starých železných filtrů, oprava dlažby, popř. instalace nějakého systému ohřevu vody. Vše je ovšem závislé na finančních možnostech obce,
které jsou bohužel omezené.
Neméně důležitou a také největší letošní investiční akcí je rekonstrukce Horního náměstí, která je právě v plném proudu. Na přelomu března a dubna proběhlo výběrové řízení na zhotovitelskou firmu. Nabídku zaslalo 8 uchazečů a vítězem výběrového řízení se
stala společnost PORR a. s., se sídlem Dubečská 3238/36, Praha 10, s nabídkovou cenou
2.498.293,- Kč vč. DPH. Vzhledem k tomu, že předpokládaná cena stavby byla dle projektu
někde kolem 5 milionů korun, podařilo se ve výběrovém řízení dosáhnout výrazné úspory.
Smlouva byla podepsána a termín dokončení stavby je 31. července 2016. Při realizaci stavby se průběžně řeší obvyklé i méně obvyklé problémy, které budou mít ve výsledku prav-

Horní náměstí již rekonstrukci nutně potřebovalo

Stavební práce na Horním náměstí jsou v plném proudu
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Lysický zpravodaj

děpodobně vliv na celkovou cenu stavby. Městys požádal na tuto akci o dotaci z rozpočtu
Jihomoravského kraje. O té by mělo být rozhodnuto do konce června.
Z dalších, tentokrát již menších investičních akcí bych rád zmínil opravu stavidla
u brodidla před zámkem za 82.000,- Kč, která proběhla v březnu, v červnu pak byla opravena polní cesta přes Jaškovy loučky za cca 54.000,- Kč. Připravuje se realizace chodníku
z ulice Štěchovské na dolní Badalky, kterou provede firma TEKOSTAV jako vítěz výběrového řízení za cenu 313.605,- Kč vč. DPH. Smlouva byla podepsána a stavba by měla
být zahájena začátkem července.

Nově nainstalované filtry ve strojovně koupaliště

Nové rozvody vody k filtrům a nová čerpadla
4-6/2016
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Odpočívadlo na novém lysickém úseku cyklostezky

Začátek nové cyklostezky na Oulehle
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Lysický zpravodaj

Připravujeme výběrové řízení na opravu části komunikace v Zákostelí, směrem ke
kinu, která je v neutěšeném stavu. S žádostí o dotaci obec bohužel neuspěla, tak opravíme
z vlastních zdrojů alespoň část této silnice. Městys dále podal žádost o dotaci z rozpočtu
Jihomoravského kraje na akci „Vodovod Lysice – optimalizace tlakového pásma ATS Štěchovská“. Pokud s touto žádostí uspějeme, zrekonstruujeme přečerpávací stanici na ulici
Štěchovské, která je v nevyhovujícím stavu. Zásadním způsobem se tak zlepší zásobování
domácností v této části obce vodou.
Přeji Vám, vážení spoluobčané, krásné léto a na zasloužené dovolené příjemné odpočinutí od každodenních starostí.
Mgr. Pavel Dvořáček, starosta

Provoz koupaliště byl letos zahájen v neděli 19. června



Intenzifikace Čistírny
odpadních vod Lysice

Zastupitelstvo městyse Lysic na svém jednání 2. května 2016 řešilo problematiku intenzifikace lysické čistírny odpadních vod. V současné době je situace taková, že čistírna
odpadních vod Lysice je zatížená nad kapacitu, na kterou byla před více než 20 lety vybudována. Lysice se rozvíjí a čistírna nemá kapacitu na to, aby pojmula další odpadní vody.
Do hry vstupuje i zpřísnění limitů pro čistotu vody. Byl tedy zpracován investiční záměr,
studie variant, jak by se tato situace dala řešit. V investičním záměru je zpracováno několik
variant s ohledem na připravovanou legislativu. Kapacita stávající lysické čističky je zhruba
nad úrovní 50 – 60% požadované kapacity obce na to, aby byla obec schopna splnit dané
limity z hlediska čištění odpadních vod.
4-6/2016
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Varianty řešení předpokládají vlastní čistírnu pro městys Lysice a společné čištění odpadních vod i pro okolní obce Drnovice, Voděrady, Štěchov, Lačnov. První varianta řeší rozšíření
čistírny stávající, což z hlediska stavebního je velmi problematické řešení, protože prostor
a místo areálu čistírny už nelze rozšířit. Umístění je v lokalitě obce a má své ochranné pásmo,
které je minimálně sto metrů. V lokalitě ČOV nelze provést do budoucna žádnou novou
výstavbu. Je to řešení bez dalšího možného rozšíření. Druhá varianta je společné řešení se
Štěchovem a Lačnovem. Čistírna by byla umístěna v Lysicích, samostatně asi 750 m ve směru
pod obcí před dálničním tělesem, byla by to čistírna pro Lysice a byla by vybavena tím, co
městys potřebuje i s přihlédnutím k potřebám do budoucnosti. Ve třetí variantě je zohledněno navíc ještě společné čištění pro Voděrady a Drnovice. Čistírna ve třetí, společné variantě,
by byla z hlediska provozních nákladů velice výhodná a stočné nejvýhodnější a nejlevnější.
Řádově náklady těchto tří řešení jsou: 1. varianta 35 milionů Kč, 2. varianta 49 milionů
Kč, 3. varianta pro všechny tři obce 108 milionů Kč, včetně kanalizace Voděrad a Drnovic,
kanalizačních přivaděčů, i přivaděčů v Lysicích. Nejvýhodněji z hlediska budoucích provozních nákladů a stočného vychází 3. varianta. Pořizovací náklady by podle přepočtů na
jednotlivé obce byly - pro Lysice 42 mil. Kč, pro Drnovice 25 mil Kč, pro Voděrady 41 mil.
Kč. Financování je možné např. z Fondu životního prostředí. Případná dotace by však činila maximálně 65 % uznatelných nákladů. Zastupitelstvo schválilo realizaci varianty 3 dle
citovaného investičního záměru a pověřilo starostu a Radu městyse Lysic vedením jednání
v této věci. Zastupitelstva Drnovic a Voděrad o věci dosud oficiálně nejednala. Oba starostové jsou společnému řešení nakloněni, otázkou je, jak se jim podaří přesvědčit zastupitelstva svých obcí. Pokud by se tyto obce nakonec pro společné řešení ČOV nerozhodly,
nezbude Lysicím jiné řešení, než varianta 2, tedy nová ČOV umístěná u dálničního tělesa.
Mgr. Pavel Dvořáček, starosta



Mobilní rozhlas

Městys Lysice se neustále
snaží zlepšit komunikaci s občany. V tomto směru je další nově
zaváděnou službou Mobilní rozhlas. Díky této službě registrovaní uživatelé dostávají aktuální informace o důležitých událostech
v naší obci přímo na svůj mobilní
telefon formou SMS zpráv. Služba nenahrazuje hlášení místního rozhlasu, které bude vždy
podrobnější, ale vhodně jej doplňuje tak, aby opravdu důležité
informace, jako je např. vypnutí
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elektrické energie, poruchy na vodovodním řadu, změny v ordinačních hodinách lékařů
a podobně, obdrželi registrovaní uživatelé formou SMS zprávy. Tato služba je pro občany
zcela zdarma. Registrovat se můžete způsoby uvedenými v přiloženém letáku. V současné době je registrováno již 155 občanů.



Facebookový profil městyse

Městys Lysice má od března nový facebookový profil, na kterém se dozvíte nejnovější
informace o dění v městysi – připravovaných a probíhajících projektech, stavbách, opravách, kulturních akcích apod. Součástí informací jsou samozřejmě i fotografie. Budeme
rádi, když naše facebookové stránky navštívíte na www.facebook.com/mestyslysice/.

4-6/2016
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Změna ve vedení knihovny



Kompostéry na bio odpad



Výpisy z jednání rady městyse

Jak mnozí z Vás již víte, rozhodla se naše knihovnice paní Jitka Severová k 30. červnu
2016 pro odchod do důchodu. Městys proto vypsal k tomuto datu výběrové řízení na
uvolněné místo knihovnice. Na výzvu se přihlásilo 7 uchazeček, z nichž výběrová komise
vybrala paní Miroslavu Libichovou. Věřím, že čtenáři budou s paní Libichovou spokojeni tak jako s paní Severovou.
Na tomto místě chci odcházející knihovnici poděkovat za její dlouholetou práci, do
dalších let popřát pevné zdraví a pohodu a její nástupkyni, paní Libichové, aby se jí na
novém působišti líbilo.
Pro čtenáře i ostatní návštěvníky knihovny nebo výstavních prostor se měnit nic nebude. Pro bližší informace zavítejte na stránky Knihovny městyse Lysice, kde je popsán
i provoz knihovny v době letní dovolené.
Mgr. Pavel Dvořáček, starosta

V rámci projektu Prevence vzniku BRKO v Lysicích bylo na podzim pořízeno 500 ks kompostérů, které jsou zdarma rozdávány občanům. Od října loňského roku bylo vydáno celkem 325 ks kompostérů. K dispozici je tedy stále ještě
175 ks kompostérů. Žádáme proto občany, kteří si doposud kompostér nevyzvedli a mají
o něj zájem, aby tak učinili.
Nově si kompostér mohou vyzvednout i chalupáři (chataři), kteří mají v Lysicích
uhrazený poplatek za svoz odpadu.
Také občané, kteří již kompostér mají a měli by zájem o další, mají možnost vyzvednout si kompostér ještě jeden.
Kompostér je možné si vyzvednout ve sběrném dvoře na základě předávacích protokolů, které jsou k vyzvednutí na radnici.

Rada č. 67 – 30. 3. 2016
-

8

rada neschválila žádost o odprodej části obecního pozemku u budovy zdravotního
střediska pro výstavbu garáže
stanovila hodnotící komisi veřejné zakázky malého rozsahu “Lysice, Horní náměstí –
Rekonstrukce zpevněných ploch“, která plní i funkci komise pro otevírání obálek
ve složení: předseda – Ing. Jiří Boček, členové – Mgr. Pavel Dvořáček, Ing. Zuzana
Polická, pan Jaroslav Čechman a pan Zdeněk Fojt, náhradník Mgr. Radek Kratochvil
Lysický zpravodaj

Rada č. 68 – 6. 4. 2016
- rada odsouhlasila novou uzamykatelnou branku u dětského hřiště před budovou sokolovny,
- vzala na vědomí žádost o byt městyse od slečny Kotlánové
- schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s firmou
RWE GasNet, Ústí nad Labem pro stavbu „Přemístění VTL RS Lysice – Brněnská,
číslo stavby: 51547“ dle předloženého návrhu smlouvy. Předmětem smlouvy je právo budoucí oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat plynárenské zařízení
včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů; věcné břemeno
bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 7,- Kč za každý započatý délkový metr
plynárenského zařízení
- revokovala svoje usnesení ze dne 14. 10. 2015 týkající se smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice pro
stavbu „Lysice, Doubek, kab. NN Kocian, Svída“ z důvodu změny technologického
řešení stavby a současně schvaluje uzavření nové smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou E.ON; věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou
úplatu ve výši 2.000,- Kč bez DPH
- revokovala svoje usnesení ze dne 07. 10. 2015 týkající se smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice pro
stavbu „Lysice, příp. VN SKLADY ZEAS“ na pozemku parc. č. 7062 v obci a k.ú.
Lysice z důvodu změny technologického řešení stavby a současně schvaluje uzavření
nové smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene; věcné břemeno bude
zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 2.000,- Kč bez DPH
- schválila doporučení hodnotící komise k veřejné zakázce: „Lysice, Horní náměstí –
Rekonstrukce zpevněných ploch“; rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče
PORR a.s., Bubenečská 3238/36, Praha
- schválila seznam akcí pořádaných v letošní sezóně na koupališti nájemcem s tím, že
v případě překračování hlukových parametrů dojde k omezení dalších zamýšlených
akcí

Rada č. 69 – 13. 4. 2016
-

-

rada vzala na vědomí nabídky na opravy části fasády čističky koupaliště včetně obnovy výplní stavebních otvorů; vyhodnotila jako vítěznou nabídku firmy TEKOSTAV
Lysice
rada odsouhlasila vyřazení majetku městyse:
IČ 1333 Záložní zdroj Back UPS
IČ 1805 Příslušenství k TEŘE
IČ 83 Regál na stavební úřad dřevěný
IČ 1856 Záložní zdroj TRUST 1000VA UPS
IČ 1684 Laminátor FILUX LM 980 HC
IČ 1160 Vysavač AS5
IČ 2004 Mobilní telefon SONY C 12905 yellow
IČ 1340 Presso ROWENTA EF 120
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Rada č. 70 – 20. 4. 2016
-

rada projednala se zástupci VAS Boskovice problematiku řešení čistírny odpadních
vod v Lysicích
- seznámila se s programem festivalu Concentus Moraviae 2016 a s koncerty v Lysicích
- schválila znění smlouvy o dílo s firmou H.K.U. spol. s r.o., Poděbradova 113, Brno na
rekonstrukci napojení polní cesty Drnovice – Lysice na silnici II. třídy Lysice – Kunštát
- starosta domluvil financování napojení polní cesty Drnovice – Lysice na silnici II. třídy Lysice – Kunštát s firmami ZEAS Lysice a.s., SEDOS TRANSPORT s.r.o. a SEDOS
STAVBY a.s.; vjezd v hodnotě 138.500,- Kč vč. DPH bude financován i městysem
Lysice na čtvrtiny; rada schválila znění darovacích smluv s výše uvedenými firmami
- přidělila byt v bytovém domě čp. 5 v ulici Zámecká panu Štaudovi
- rozhodla o zvýšení ceny za reklamu ve zpravodaji na 600,- Kč bez DPH za celostránkovou inzerci

Rada č. 71 – 27. 4. 2016
-

-

-

rada schválila uzavření nájemní smlouvy se společností Future This! s.r.o., IČ
04581750, se sídlem Lidická 700/19, Brno dle předloženého návrhu smlouvy; předmětem smlouvy je pronájem části pozemku parc. č. 3502/4 o výměře 28,5 m2 v obci
a k.ú. Lysice, na kterém je umístěna dřevěná přístavba (venkovní kryté posezení)
restaurace provozované v čp. 71 v Lysicích; nájemné se stanovuje ve výši 4.000,- Kč/
rok
schválila uzavření nájemní smlouvy se společností Future This! s.r.o., IČ 04581750,
se sídlem Lidická 700/19, Brno dle předloženého návrhu smlouvy; předmětem
smlouvy je pronájem části pozemku parc. č. 3502/4 o výměře 12 m2 v obci a k.ú.
Lysice za účelem zřízení letní zahrádky před restaurací Emanuel Deutsch Restaurant
provozované v čp. 71 v Lysicích; nájemné se stanovuje ve výši 1.800,- Kč/rok
projednala program jednání zastupitelstva
projednala znění darovací smlouvy na vodovodní řad budovaný k zahrádkám
za školní tělocvičnou a postoupila zastupitelstvu ke schválení
schválila smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK na akci Restaurování sochy
sv. Jana Nepomuckého ve výši 34.000,- Kč
schválila přijetí dotace z rozpočtu JmK dle usnesení číslo 2509/16/Z26 z dotačního
programu Podpora rodinné politiky na úrovni obcí ve výši 20.000,-Kč
schválila dohodu o provedení záchranného archeologického průzkumu s Ústavem
archeologické památkové péče Brno
schválila příspěvek 10.000,- Kč pro ČSV, z.s. ZO Lysice na úhradu cestovného na
exkurzi do Starého Města u Bruntálu
schválila plán údržby v letním kině dle předloženého materiálu od pana Müllera

Rada č. 72 – 4. 5. 2016
10

rada projednala zprávu o stavu nájemních bytů městyse, vyúčtování služeb atd.
projednala zprávu o činnosti ve sběrném dvoře
projednala problematiku řešení čistírny odpadních vod v Lysicích a bude spolu se
Lysický zpravodaj

-

-

starostou vést jednání vedoucí k realizaci varianty č. 3 dle usnesení zastupitelstva
vzala na vědomí žádost o přidělení bytu městyse od pí Přibylové
schválila Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Lysice
vzala na vědomí zprávu o zápisu do MŠ Lysice pro školní rok 2016/17
vzala na vědomí žádost o byt městyse od pí Orlické
odsouhlasila žádost p. Davida Tejkala o povolení stánkového prodeje a hudební produkce na nám. Osvobození o pouťovém víkendu (pá – ne) v odpoledních a večerních
hodinách a povolila ohňostroj
vzala na vědomí žádost o byt od p. Slezáka
schválila smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK č. 036332/16/OKH na obnovu dýchací techniky ve výši 140.000,- Kč.

Rada č. 73 -18. 5. 2016
-

-

-

rada schválila uzavření nájemní smlouvy s pí Lefnerovou; předmětem smlouvy je
pronájem části pozemku parc. č. 6994 o výměře cca 6 650 m2 v obci a k.ú. Lysice;
nájemné se stanovuje ve výši 700,- Kč/rok; smlouva bude uzavřena na dobu určitou
do 1. 5. 2017
schválila pronájem části pozemku v areálu koupaliště v termínu 27. - 29. 5. 2016; uzavřela nájemní smlouvu se Spolkem evropských bojových umění, Kročehlavy; předmětem smlouvy byl pronájem části pozemku parc. č. 76/1 o výměře cca 814 m2 v obci
Lysice za účelem zřízení stanového tábora pro účastníky soutěže v bojové a lovecké
lukostřelbě; nájemné bylo stanoveno ve výši 1000,- Kč
odsouhlasila uzavření Mateřské školy Lysice v měsíci srpnu 2016 dle žádosti paní
ředitelky
schválila výměnu vadné el. trouby v jednom z bytů v čp. 5 v Zámecké ulici
schválila výsledek výběrového řízení na akci: “Lysice, oprava spojovacího chodníku
ul. Badalky – Štěchovská“ dle předloženého protokolu výběrové komise a pověřila
starostu podpisem smlouvy s vítěznou firmou Tekostav Lysice s nabídkovou cenou
313.605,- Kč vč. DPH

Rada č. 74 – 25. 5. 2016
-

-

rada odsouhlasila výměnu kuchyňské linky ve dvou bytech v bytovém domě čp. 271
v ulici Štěchovská
schválila Základní škole E. Beneše Lysice zapojení se do projektu kraje financovaného z operačního programu potravinové a materiální pomoci na pozici partnera
s finančním příspěvkem; program pokryje celoroční platbu za obědy pro vytipované
sociálně slabé děti ve škole
schválila účetní závěrku Základní škole E. Beneše Lysice za účetní období 2015 sestavenou ke dni 31. 12. 2015
schválila účetní závěrku Mateřské škole Lysice za účetní období 2015 sestavenou ke
dni 31. 12. 2015
projednala návrh Závěrečného účtu městyse za rok 2015; odsouhlasila zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Lysice za rok 2015 a odporučila Zastupitelstvu městyse Lysice přijmout následující usnesení v souladu s § 84, odst. 2 písmena
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-

-

b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění : Projednání závěrečného účtu
se uzavírá s vyjádřením podle §17, odstavce 7 písmeno a) zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů: Zastupitelstvo městyse Lysice souhlasí s celoročním hospodařením, a to s výhradou
rozhodla o neprodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3 v bytovém domě čp. 663 v ulici Halasova vzhledem k dlouhodobému neplnění podmínek nájemní smlouvy
vzala na vědomí žádost o byt městyse od pí. Graciasové
stanovila výběrovou komisi na výběr pracovnice na knihovnu ve složení: předseda:
Mgr. Pavel Dvořáček, členové: paní Severová, paní Konstanzová, pan Fojt, Mgr. Radek Kratochvil
vyhlásila výběrové řízení na pozici pracovníka údržby městyse Lysice

Rada č. 75 - 22.6.2016
-

-

-

rada projednala zprávu o vybírání poplatků za TKO a psy,
schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce,
a.s., pro stavbu „Lysice, náměstí, kab. NN pro kult. akce“ dle předloženého návrhu smlouvy. Předmětem smlouvy je právo zřídit, provozovat, opravovat a udržovat
distribuční soustavu (pilíř na pozemku, kabel NN v pozemku) na pozemku parc.
č. 3502/3 v obci a k.ú. Lysice ve vlastnictví městyse Lysic včetně práva zřídit, mít
a udržovat na pozemku potřebné obslužné zařízení, provádět na distribuční soustavě
úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace, zlepšení výkonnosti včetně jejího odstranění. Služebnost se zřizuje za jednorázovou úplatu ve výši 2 000,- Kč bez
DPH,
schválila podepsání nájemní smlouvy s Lesy ČR na pozemky u vodojemu v ulici
Zámecká,
vzala na vědomí zprávu o kontrole matriky – bez závad,
schválila podepsání smlouvy o právu provést stavbu pro manžele Bednaříkovi, dle
předloženého návrhu smlouvy,
schválila převod nájemní smlouvy bytu č.6 v bytovém domě čp. 663 v ulici Halasova
jmenovala komisi na výběrové řízení pro přijetí zaměstnance do technické čety
ve složení: předseda: Mgr. Pavel Dvořáček, členové: Zdeněk Fojt, Jindřich Šrámek,
Radek Kratochvil,
schválila finanční dar panu starostovi.



Výpisy z jednání zastupitelstva

Zastupitelstvo č. 13 - 2. 5. 2016
-

12

schválilo zprávu starosty o činnosti rady a dění v městysi dle předloženého materiálu,
schválilo Hospodaření městyse za 1-3/2016 dle předloženého materiálu,
schválilo Rozpočtové opatření č. 3 a 4/2016 dle předloženého materiálu,
vzalo na vědomí zprávu o připravenosti letního kina na sezonu dle předloženého
materiálu
Lysický zpravodaj

-

-

-

-

-

vzalo na vědomí zprávu sociální a bytové komise dle předloženého návrhu,
vzalo na vědomí zprávu o provozu a využití sběrného dvora dle předloženého materiálu,
vzalo na vědomí informaci o koncertech Concentus Moraviae 2016,
projednalo se zástupci VAS a.s. Boskovice varianty řešení ČOV v Lysicích
Vyjádření Ing. Mikuláška, náměstka VAS a.s.:
Čistírna odpadních vod Lysice je zatížená nad kapacitu, na kterou byla vybudována.
Životnost čistírny se uvádí tabulkově, stavební část např. 30 let, strojní část 15 let,
ale jsou to jen orientační čísla. Lysice se rozvíjí a čistírna nemá kapacitu na to, aby
pojala další odpadní vody. Takový stav je teď. K tomu všemu je třeba přihlédnout
k dalším věcem, jako je změna plánu povodí, zpřísnění limitů pro čistotu vody atd.
Přihlédnout se musí i na finanční zdroje, což lze ale řešit dotací z evropských fondů.
Poslední období, kdy se mohou využít tyto fondy, je do roku 2020. Vzhledem ke lhůtám potřebným k vyřízení, kolaudaci atd. je teď nejvhodnější doba k vyřešení daného
problému s využitím evropských peněz,
po dohodě se zástupci obce VAS a.s. Boskovice se objednalo zpracování investičního
záměru, studie variant, jak by se tato situace dala řešit; dokumentace je k nahlédnutí
u starosty městyse Lysic,
zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o stavu ČOV Lysice a navrhované varianty
řešení dle investičního záměru ČOV Lysice zpracovaného společností VEGA spol.
s r.o., Brno a schválilo realizaci varianty 3 dle citovaného investičního záměru a pověřilo starostu a Radu městyse Lysic vedením jednání v této věci,
schválilo výkup částí pozemku parc. č. 790 v obci a k.ú. Lysice, a to dílu „a“ o výměře
8 m2 a dílu „b“ o výměře 50 m2 oddělených z parc. č. 790 v k.ú. Lysice geometrickým
plánem č. 1254-10016/2016 od vlastníků manželů Libišových, Lysice za cenu 50,- Kč/
m2 dle předloženého návrhu smlouvy,
vzalo na vědomí informace o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu ceny
podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2015 dle předloženého materiálu,
schválilo uzavření darovací smlouvy na stavbu vodovodu v hodnotě 120.000,- Kč
realizovanou na pozemcích parc. č. 783 a 792/26 v k.ú. Lysice pod názvem stavby
„Lysice, U Hutě – rozšíření vodovodu“ dle předloženého návrhu smlouvy s tím, že
smlouva může být uzavřena až po vydání kolaudačního souhlasu na předmětnou
stavbu; stavba byla provedena a financována vlastníky zahrádek v lokalitě u základní
školy zastoupených p. Mazourkem, Lysice.

Zastupitelstvo č. 14 – 13. 6. 2016
-

zastupitelstvo schválilo zprávu starosty o činnosti rady a dění v městysi dle předloženého materiálu,
schválilo Hospodaření městyse za 1-5/2016 dle předloženého materiálu,
schválilo Rozpočtové opatření č. 5/2016 dle předloženého materiálu,
schválilo závěrečný účet městyse Lysic za rok 2015,
schválilo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Lysic za rok 2015,
schválilo hospodářský výsledek za rok 2015 a souhlasí s celoročním hospodařením
městyse s výhradou,
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-

vzalo na vědomí zprávu finančního výboru dle předloženého materiálu,
vzalo na vědomí informace o hospodaření v lesích městyse dle předloženého materiálu,
vzalo na vědomí zprávu o připravenosti koupaliště na sezonu 2016 dle předloženého
materiálu
schválilo prodej části pozemku parc. č. 3502/4 v obci a k.ú. Lysice dle geometrického
plánu č. 1255-10016/2016 označené jako díl „a“ o výměře 39 m2 pí Fagulcové za cenu
50,- Kč/m2 dle předloženého návrhu kupní smlouvy,
určilo Základní školu E. Beneše Lysice jako další místo pro sběr využitelných složek
komunálního odpadu (papír) v předem dohodnutých termínech,
schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Lysic č. j. 1325/2016/KO
dle předloženého materiálu.

-

-

Vážení čtenáři, milí přátelé,
po 41 letech ukončuji práci v naší knihovně. Ráda bych se touto cestou s Vámi
rozloučila a popřála Vám, abyste byli s novou paní knihovnicí Miroslavou Libichovou spokojeni a knihovně i nadále zachovali svoji přízeň. Knihy představují nádherný svět, který jsme jejich zásluhou společně poznávali a prožívali. Právě proto budu
na svou práci a na Vás ráda vzpomínat.
Jitka Severová



Program - letní kino Lysice
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Pá
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Dat.
1.7.
6.7.
7.7.
8.7.
12.7.
13.7.
14.7.
15.7.
19.7.
20.7.
21.7.
22.7.
29.7.

Čas
21:30
21:15
21:15
21:15
21:15
21:15
21:15
21:15
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00

Film
Pat a Mat ve filmu
Vánoční kameňák
Uuups! : Noe zdrhnul …
Rudý kapitán
Ganster KA
Ledová sezóna
Padesát odstínů černé
Jak básnící čekají na zázrak
Ganster KA: Afričan
Hodný dinosaurus
Dvojníci
Lída Baarová
Rodinný film
Lysický zpravodaj

SRPEN 2016
Den
Pá
Út
St
Čt
Pá
Út
St
Čt
Pá
Út
St
Čt
Pá
Po
Út



Dat.
5.8.
9.8.
10.8.
11.8.
12.8.
16.8.
17.8.
18.8.
19.8.
23.8.
24.8.
25.8.
26.8.
29.8.
30.8.

Čas
20:45
20:45
20:45
20:45
20:45
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30

Film
Muzikál aneb Cesty ke štěstí
Robinson Crusoe: Na ostrově zvířátek
Star Wars: Síla se probouzí
Řachanda
Teorie tygra
Deadpool
Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda
REVENANT Zmrtvýchvstání
Děda
Batman vs. Superman. Úsvit spravedlnosti
Jak se zbavit nevěsty
Zootropolis: Město zvířat
Učitelka
Sezn@mka
Kung Fu Panda 3

Zpráva z Mateřské školy Lysice

Školní rok 2015 - 16 se blíží ke svému konci, a proto mi dovolte krátké ohlédnutí za
událostmi tohoto roku.
Mateřská škola Lysice je od září 2014 čtyřtřídní zařízení, jehož celková kapacita je
92 dětí. Ty přijímáme přednostně z naší obce a v případě volné kapacity nabízíme místa
také dětem z okolních obcí. Zápis do MŠ probíhá každoročně na jaře, počet volných
míst se odvíjí od počtu dětí, které z naší MŠ odcházejí do 1. třídy základní školy. Letos se rozloučíme pouze se 16 dětmi, 6 – 8 dětí bude mít odloženou školní docházku.
V přijímacím řízení bylo na tato místa od září 2016 přijato 16 dětí, z toho 15 dětí z Lysic
a 1 předškolák z jiné obce.
MŠ Lysice nabízí dětem bohatou vzdělávací nabídku. Vytváříme vlastní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je všestranný osobnostní rozvoj každého dítěte spolu s osvojováním kompetencí potřebných pro další učení ve vyšších stupních vzdělávací soustavy.
Snažíme se u dětí vytvářet kladný vztah k našemu životnímu prostředí, hodnotám, které
děti obklopují, učíme je žít mezi vrstevníky, komunikovat, pomáhat si, spolupracovat. Vytváříme také podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.
Intenzivně se věnujeme prevenci řečových vad u dětí a jejich nápravě. Disponujeme
výborně vybavenou logopedickou pracovnou, máme vyškolené 4 logopedické asistentky
(pí uč. J. Kotlánovou, Y. Miholovou, A. Novotnou a H. Mynářovou), které pracují s dětmi
jak individuálně, tak ve skupinách. Pro rodiče je velkou pomocí, že s těmito dětmi nemusejí dojíždět např. do Boskovic.

4-6/2016

15

Připravujeme děti na vstup do základní školy. Učíme se hrou, každý den zařazujeme
vzdělávací aktivity, kterými se děti učí něco nového. Rozvíjíme je po stránce rozumové,
komunikační, tělesné, výtvarné, pracovní, hudební, snažíme se o maximální prožitek
při učení. Sledujeme individuální vývoj každého jednotlivého dítěte s cílem maximálně
rozvíjet všechny jeho stránky. Pracujeme s diagnostickými materiály podle Bednářové,
do kterých u jednotlivých dětí zaznamenáváme dosažené kompetence, a cíleně rozvíjíme
ty, které stagnují.
Děti, které potřebují intenzivnější přípravu na školu, navštěvují se svými rodiči kroužek „Předškolák“ – tzv. edukačně stimulační skupiny, ve kterých se pod vedením paních
učitelek J. Kotlánové a A. Novotné připravují k zápisu do 1. tříd.
V naší MŠ mohou rodiče přihlásit děti do angličtiny, do plavání, lyžování a do „Pískání na flétničku“.
Jednou z priorit naší MŠ je úzká spolupráce s rodiči. Rodiče mají možnost kdykoliv
nahlížet do Školního vzdělávacího programu, který je volně přístupný, do diagnostik
svých dětí, konzultovat je s paními učitelkami. Během roku pořádáme společné akce pro
děti a rodiče, jejichž cílem je vzájemné poznání, komunikace a spolupráce mezi učitelkami, rodiči a dětmi. V tomto školním roce proběhlo několik takových setkání. Na podzim
to byla sportovní akce „Hejbejte se, kosti moje“, v prosinci adventní dílna s návštěvou
Mikuláše a čerta a s nadílkou pro děti, na jaře na zahradě „Čarodějnický rej“ v maskách se soutěžemi, v květnu oslava Dne rodiny s besídkami ve třídách a v červnu velká
„Zahradní slavnost“ u příležitosti ukončení školního roku. Zveme rodiče k nám do MŠ
také v dopoledních hodinách při různých příležitostech, např. pečení štrůdlů, perníčků,
výroba vánočních ozdob apod.
Mimo tyto hlavní akce pro celé rodiny probíhají během roku další zábavné aktivity pro
děti. Za nejvydařenější letos považujeme návštěvu VIDA centra v Brně, Halloween v MŠ,
oslavu sv. Martina s projížďkou na koních, dětský karneval v maskách, návštěvu Wikylandu, zájezdy do loutkového divadla Radost, návštěvy zvířátek v MŠ (kůzlata, draví ptáci,
lišky, čápa, koní), prohlídku kravína v ZEAS Lysice, školní výlet do pohádkové vesničky
Podlesíčko. Do konce školního roku se ještě vypravíme do Obory za „pokladem“.
Na prázdniny je v mateřské škole naplánována rekonstrukce suterénu, pravidelná
údržba a úklid. Provoz MŠ bude pro děti zajištěn v měsíci červenci, v srpnu budeme mít
zavřeno.
Mateřská škola děkuje za spolupráci všem partnerům, kteří se podílejí na zkvalitnění
naší vzdělávací nabídky, a to především:
- městysi Lysice (zřizovatel MŠ) za finanční podporu
- Základní škole E. Beneše Lysice za bezplatné pronajímání tělocvičny pro děti mateřské
školy a za spolupráci při vzájemných návštěvách dětí MŠ, 1. tříd a školní družiny, paní
učitelce Pavle Nesnídalové za uspořádání přednášky o školní zralosti pro rodiče dětí
MŠ
- paní kastelánce Martině Medkové Rudolfové za prohlídky zámku i zahrady
- paní Jitce Severové za zajímavé besedy pro děti v knihovně
- SPOZ – za pomoc a spolupráci při uspořádání Mikulášské besídky, za účast na Zahradní slavnosti a za dárky pro předškoláky
- Jednotě Lysice za mikulášskou nadílku pro všechny děti MŠ
16

Lysický zpravodaj

-

SDH Lysice za uspořádání prohlídky hasičské techniky
paní Černé z Býkovic za povožení dětí na koních v oboře, za přivezení kůzlátek na
zahradu MŠ
panu Františku Procházkovi za darované vánoční stromečky
ZEAS Lysice za umožnění prohlídky krav a telátek
všem rodičům a přátelům školy za celoroční podporu
Přejeme dětem krásné prázdniny a rodičům klidnou a pohodovou dovolenou.
Mgr. Monika Sklářová, ředitelka



Mateřské centrum Jablíčko

Přeji každému, aby našel partu lidí, do které bude patřit a kde mu bude dobře. Vězte,
že Jablíčko je společnost otevřená a kdykoliv přivítáme mezi námi další tváře, které naše
společenství zase obohatí. Záleží jen na Vás, jak moc se budete chtít zapojit do činnosti.
Česká cesta v Jablíčku – v květnu do Jablíčka přijeli zaměstnanci firmy NET4GAS a celé
odpoledne nám zdarma v rámci teambuldingu pomáhali zvelebit prostory v MC, opravili
hřiště na zahradě, posekali dřevo a natřeli lavičky před MC. Děkujeme! V červnu přijedou
pracovat ještě jednou. Zažívali jsme společně pocity spokojenosti nad dobře vykonanou
prací. Moje nadšení ze spolupráce s agenturou Česká cesta stále ještě trvá. Práce sbližuje,
má na budování vztahů pozitivní vliv... a co teprve, když se dílo podaří. Díky společnosti
Česká cesta, která celou akci zorganizovala, jsme v Jablíčku zažili něco mimořádného.
Příměstské tábory – zveřejňujeme ještě jednou seznam příměstských táborů – na některých jsou ještě volná místa. Cena za pětidenní tábor je 700 Kč plus 220 Kč na obědy.
Nástup na tábor je každý den v 8:00 a konec v 16:00. Zázemí je v MC.
Skautský týden - 11. 7. - 15. 7. 2016 – obsazeno
Angličtina je zábava - 18. 7. - 22. 7. 2016
Máme rádi zvířata - 25. 7. - 29. 7. 2016
Pohádkový týden s Žížaláky – 1. 8. - 5. 8. 2016
Hokus Pokus 8. 8. - 12. 8. 2016
Sportovní tábor - 15. 8. - 19. 8. 2016 - obsazeno
Pátraní po naší minulosti - 22. 8. - 26. 8. 2016
Plavba na čemkoliv – 13. 8. 2016 – soutěž v plavbě na jakémkoliv plavidle. Vítáme
odvážné týmy, které se pokusí pokořit rybník pana Šerlovského. Zajistíme odměny, občerstvení i doprovodný program. Registrace do soutěže plavidel zdarma.
Aktuální nabídku akcí najdete vždy včas na webových stránkách http://www.mcjablicko.xf.cz, na facebooku, na plakátech a v sekci hlášení na stránkách městyse Lysice. Zájemcům posíláme informace přímo na e-mail – stačí se přihlásit: mc.jablicko@seznam.cz.
Těšíme se na další setkávání s Vámi.
za MC Jablíčko Ing. Mgr. Markéta Horáková,
www.mcjablicko.xf.cz , mc.jablicko@seznam.cz
4-6/2016
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Na Dni pro rodiny, který pořádal městys 15. května 2016 vystoupilo mimo jiné Divadlo Koráb s pohádkou O perníkové chaloupce.
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Paní Colombová zasahuje aneb
Kam zmizel ten diamant?
V letošní divadelní sezoně si Divadelní spolek KLYH Lysice připravil pro své příznivce divadelní komedii současného autora Jana Váchala Paní Colombová zasahuje aneb
Kam zmizel ten diamant.
Lord Ham-milk-ton zakoupil vzácný diamant zvaný Růžový Ptakopysk, ale hned
druhý den byl tento drahokam ukraden. Lord se rozhodl na svoje panství pozvat všechny světoznámé detektivy, aby případ vyřešili. Pozvání však nakonec přijal pouze poručík
Colombo, ze kterého se ovšem po příjezdu vyklubala madam Colombová. Podezřelých
bylo mnoho, od lady Ham-milk-tonové přes lordovy milenky, zámecké služebnictvo
až po, jako v každé správné detektivce, vždy podezřelého zahradníka. Scénář nabízel
spoustu až ztřeštěných situací, pochopitelně všechno se zamotalo, ale nakonec madam
Colombová, ve skvělém podání Marcely Polanské, všechno vyřešila a co nejrychleji před
pověstnou anglickou kuchyní odjela do USA.
Premiéra tohoto představení v Lysicích proběhla 3. dubna 2016. V sále se při představení několikrát ozvala salva smíchu i potlesk na otevřené scéně. Spolek hrál toto představení v Lysicích celkem čtyřikrát, jednou bylo sehráno v Drnovicích. Protože lidé odcházeli z divadla velmi spokojeni a nešetřili chválou, věřím, že představení bylo zdařilé
a volný čas, který členové spolku věnovali nácviku, byl pro dobrou věc.
Osoby a obsazení: lord Ham-milk-ton - Pavel Dvořáček, komorník James 1 - Jan Meidl, komorník James 2 - Filip Kotlán, madam Colombová - Marcela Polanská, lady Ham-
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-milk-tonová - Simona Kyánková, redaktorka Pamela Pulicerová - Zuzana Koláčková,
konstábl Crashman - Martin Horňanský, služka Annet Elizabeth Laura Jane Jacqueline
Brenda - Pavla Baláčová, služka Amanda - Eva Burianová, milenka Anna Marie -Míša
Danácová, milenec Mário Antonín - Antonín Adámek, milenka Medvídek -Andrea Musilová nebo Radka Máslová, zahradník - Jiří Hanzl. Pod vedením Simony Kyánkové při
představení zatančily Terezie Jančálková, Adéla Kyánková, Gabriela Medková, Michaela
Ryzí a Michaela Žáčková. Hudební doprovod ke hře zajistil Jiří Sedláček, o kulisy a osvětlení se staral Antonín Adámek, napovídala Míša Danácová.
Olga Tejkalová, vedoucí spolku



Lysičtí hasiči zasahují s AED

Vážení spoluobčané,
možná již někteří z Vás ví, že místní hasiči vyjíždí i na zásahy týkající se záchrany
osob s náhlou zástavou oběhu. Výjezdová jednotka hasičů v Lysicích je vybavena automatickým externím defibrilátorem (AED). Rád bych prostřednictvím Lysického zpravodaje uvedl několik skutečností, proč naši hasiči vyjíždí na záchranu osob se zdravotnickou záchrannou službou.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Lysice (JSDH Lysice) byla v prosinci 2014 zařazena do projektu Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje (ZZS JmK).
Tento projekt si klade za cíl, aby při záchraně osob, u kterých došlo k významné poruše
20
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srdečního rytmu, byla co nejdříve zahájena resuscitace, popř. byla provedena defibrilace pomocí AED. Po 5 minutách od vzniku náhlé srdeční zástavy dochází k nezvratnému poškození mozkových buněk. I když týmy ZZS dojíždějí k pacientům průměrně
do 8 minut, je tato doba pro život pacienta rozhodující, pokud na místě není poskytována laická první pomoc. Defibrilace je jedním z postupů neodkladné resuscitace
a podstatně zvyšuje její následnou úspěšnost. Jestliže je defibrilace provedena okamžitě
po srdeční příhodě, je šance na přežití až 94%, za 5 minut 50 % a za 12 minut už jen 25 %.
Z tohoto důvodu byla zapojena jednotka do programu ZZS JmK. Hasiči vyjíždí zároveň
se zdravotnickou záchrannou službou na zásah, kde hasiči do příjezdu ZZS provádí potřebnou činnost k obnovení srdeční činnosti. Po příjezdu posádky ZZS, hasiči předávají
pacienta do jejich péče.
Důvodem vzniku tohoto článku je také naše snaha seznámit občany se skutečností,
že pokud volají na tísňovou linku 155 a ohlásí případ se srdeční zástavou, mohou na
místo přijet dříve hasiči než tým ZZS a to s jediným cílem – poskytnout člověku se srdeční zástavou potřebnou pomoc, a tím se pokusit zachránit lidský život. Naše jednotka
nevyjíždí jenom v Lysicích, ale i do okolních obcí. Jednotka dostala defibrilátor v roce
2010 darem od sponzora. Pro zkvalitnění tohoto druhu zásahu byla jednotka postupně
dovybavena kyslíkovou terapií, pulzním oxymetrem, manuální odsávačkou a ostatním
zdravotnickým materiálem a vše bylo přehledně uloženo do záchranářského batohu.
Členové výjezdové jednotky se musí stále zdokonalovat na školeních, kde spolupracují
se ZZS. Od prosince 2014 do května 2016 jsme vyjeli již na 9 zásahů týkajících se pomoci osobě s náhlou zástavou oběhu. Z toho byly 3 úspěšné resuscitace dospělé osoby
a jednoho dítěte.
Tímto článkem jsem Vás chtěl seznámit se specifickým druhem zásahu naší výjezdové jednotky městyse Lysice a poděkovat vedení městyse za příspěvky na zdravotnické
vybavení a na pořizování jednorázových elektrod. Nakonec chci hlavně poděkovat všem
členům výjezdové jednotky za kvalitně odvedenou práci při těchto složitých zásazích.
Zdeněk Němec, velitel JSDH Lysice
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Výjezdová jednotka městyse Lysic
ve spolupráci s SDH Lysice
Vás zve na již tradiční závod v TFA

Lysický Kabrňák,
soutěže v silových hasičských disciplínách.
Soutěž se bude konat v sobotu 17. září 2016
od 10:00 hodin v areálu koupaliště v Lysicích.
Po celý den budou k vidění výkony hasičů, kteří plní
fyzicky velmi náročné disciplíny simulující činnost
hasičů u reálného zásahu. Soutěž je plně otevřená
komukoliv, kdo se nebojí a přihlásit se může každý. Na
místě bude po celý den bohaté občerstvení a po soutěži
bude následovat posezení s hudbou.
Více informací se dozvíte na stránkách
www.sdhlysice.cz/TFA



Informace z úřadu městyse

-

termíny svozu domovního odpadu :
ST 29.6., 13.7., 27.7., 10.8., 24.8., 7.9., 21.9., 5.10.

-

další úřední dny JUDr. Vlasty Němcové na ÚM Lysice budou: 7.9., 21.9.

-

všechny zprávy hlášené v místním rozhlase najdete na webových stránkách městyse
www.lysice.cz , na titulní straně vlevo v rubrice „hlášení rozhlasu“
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Den dětí

V neděli 29. května 2016 proběhl v areálu lysické sokolovny Den dětí, který připravili
členové Sboru pro občanské záležitosti městyse Lysic

4-6/2016
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Lysický zpravodaj. Za obsahovou správnost materiálů zveřejněných v Lysickém zpravodaji ručí autoři.
Příspěvky přijímá Eva Hošková v kanceláři matriky (tel.: 516 472 210, mobil: 724189208, e-mail: matrika@
mestys.lysice.cz. Příspěvky zasílané e-mailem musí být zpracovány ve formátu A4 na výšku, text ve
WORDU a obrázky ve formátu jpg. Za změny programů kulturních a společenských akcí odpovídají
pořadatelé. Anonymy nezveřejňujeme! Číslo 4,5,6/2016 vychází v Lysicích v červnu 2016. Vydává městys
Lysice, Horní náměstí 157, pod registrační značkou MK ČR E 11460. Odpovídá: Mgr. Pavel Dvořáček,
zdarma
24starosta. Tisk, sazba a grafická úprava Tiskárna Brázda – www.tiskarnabrazd.cz. Cena:Ly
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