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Celá evropská společnost se neustále
islámistů, černochů apod. Nejsem rasista, tedy alespo
pro nějaké výjimky, zvláštnosti
líbil záznam proslovu australské premiérky Julie Eileen Gillardové.

Citáty z jejího prohlášení:  

„Přistěhovalci, a ne Australané
potom ponesete důsledky. Jsem již unavená z obav našich lidí, jestli urážíme n
jednotlivce nebo jejich kulturu. Od teroristických útok
vlastenectví většiny Australanů

„Naše kultura se vyvíjela po dobu dvou staletí boj
a žen, kteří hledali svobodu.“ 

„Mluvíme převážně ANGLICKY“, ne špan
japonsky, rusky nebo jakýmkoliv jiným jazykem. Proto, jestli se chcete stát sou
našeho společenství, naučte se tento jazyk!“ 

„Většina Australanů věří v Boha. To není k
ale fakt, protože křesťanští muži a ženy založili tento stát na k
a je to jasně zdokumentované. A není to pot
Jestli vás uráží Bůh, potom vám navrhuji zvážit jiný kout sv
protože Bůh je součástí naší kultury.“ „My budeme akceptovat vaši víru a nebudeme 
se ptát proč. Vše, co žádáme od vás, je, abyste akceptovali naši víru a žili s námi 
v souladu s mírovým spolužitím. 

Toto je NAŠE KRAJINA, NAŠE ZEM A NÁŠ ŽIVOTNÍ STYL a my vám dáváme 
příležitost, abyste si to vše užívali. Ale jen co si za
Naši ústavu, Naše závazky, Naši k
vyzývám, abyste využili další výhodu velké australské svobody 
Pokud tady nejste šťastní, potom ODEJD
jste požádali, abyste tady mohli být. Takže akceptujte krajinu, pro kterou jste se 
rozhodli a která vás přijala.“ 

Konec citátů, plně se s těmito slovy, odstavci

A ještě jednu moji poznámku politického charakteru.
Ukrajina. Asi by člověk nem
připomínat i svoje činy a skutky a potom …..(ono to kupodivu platí všude 
u nás v obci). Pravdou je, že jsem do školy chodil v
jsem se učil. Pamatuji si na
zavražděného v roce 1968), který v

ÚÚvvooddnnííkk  
čnost se neustále zabývá problematikou menšin 

ů apod. Nejsem rasista, tedy alespoň si to myslím, ale nejsem ani 
mky, zvláštnosti, či dokonce preferování či privilegia. Hodn

líbil záznam proslovu australské premiérky Julie Eileen Gillardové. 

 

hovalci, a ne Australané, se musí přizpůsobit. Buď to akceptujete, nebo ne, ale 
dky. Jsem již unavená z obav našich lidí, jestli urážíme n

jednotlivce nebo jejich kulturu. Od teroristických útoků na Bali zažíváme vzplanutí 
tšiny Australanů.  

„Naše kultura se vyvíjela po dobu dvou staletí bojů, zkoušek a vítězství 
í hledali svobodu.“  

ě ANGLICKY“, ne španělsky, libanonsky, arabsky, 
japonsky, rusky nebo jakýmkoliv jiným jazykem. Proto, jestli se chcete stát sou

čte se tento jazyk!“  

ů ěří v Boha. To není křesťanské pravicové křídlo, politický tlak, 
ř ťanští muži a ženy založili tento stát na křesťanských zásadách 

 zdokumentované. A není to potřebné vystavovat na stě
h, potom vám navrhuji zvážit jiný kout světa jako svů
částí naší kultury.“ „My budeme akceptovat vaši víru a nebudeme 

. Vše, co žádáme od vás, je, abyste akceptovali naši víru a žili s námi 
mírovým spolužitím.  

Toto je NAŠE KRAJINA, NAŠE ZEM A NÁŠ ŽIVOTNÍ STYL a my vám dáváme 
íležitost, abyste si to vše užívali. Ale jen co si začnete stěžovat, bre

Naši ústavu, Naše závazky, Naši křesťanskou víru nebo Náš životní styl, potom vás 
vyzývám, abyste využili další výhodu velké australské svobody – 

ťastní, potom ODEJDĚTE. Nebudeme vás nutit tady z
abyste tady mohli být. Takže akceptujte krajinu, pro kterou jste se 

řijala.“  

ěmito slovy, odstavci ztotožňuji. 

 jednu moji poznámku politického charakteru. Rusko, USA, EU, Krym, 
k neměl zapomínat - respektive je potř

činy a skutky a potom …..(ono to kupodivu platí všude 
u nás v obci). Pravdou je, že jsem do školy chodil v době „nesvobody“, ale angli

il. Pamatuji si na odstavce z projevu M. L. Kinga (černošského „p
roce 1968), který v roce 1963 přednesl dodnes památnou 
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 to akceptujete, nebo ne, ale 
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začínající „ I have a Dream“ (Mám sen)…Tento stát představující  „Zemi svobody“ 
ještě  v roce 1963 v „jižanských“ státech USA neuznával černochy jako rovnoprávné 
občany (platili tam segregační zákony). Tento stát vyvraždil miliony indiánů a volební 
právo a občanství bylo indiánům  „přiděleno“ až v roce 1924. 50. státem USA se staly 
Havajské ostrovy (vzdálené 4.000 km od  pevniny USA) a to v roce 1959 (ovšem 
předtím je v roce 1898 „anektovali“)…a co anexe poloviny Mexika a násilný vznik 
amerických států Texas, Kalifornie, Nové Mexiko, Arizona, Nevada a Utah. A co 
vojenské zásahy bez RB OSN (Rada bezpečnosti) v Kosovu, Libyi (a vůbec „arabské 
jaro“), Iránu, Iráku… 

Já vím, je nerostné bohatství, ropa, diamanty, zlato, měď …je ekonomika, je snaha 
vládnout a ovládat či rozhodovat ….a jsou lidská práva, jsou „nepřizpůsobiví“. 
Nesouhlasím s žádným vražděním, s žádným násilím…ale ani s pokrytectvím. 

Na první pohled to vypadá, že ono to všechno nesouvisí s námi, ale…v některých 
případech mně dění v naší vesnici silně připomíná scénky z filmu „Zítra to roztočíme, 
drahoušku“ – prostě člověk žasne,  jak a proč jsou sousedi schopni „jít si po krku“. A 
tak se setkávám se stesky či připomínkami typu : ten mně chodí po mém pozemku, 
ten tam dělá „bordel“, tam je bahno, tam pořád ještě nejsou chodníky, tam pobíhá 
volně pes či tam jsou psí ho.ínka, jezdí tam jako „pr.se“, ten obtěžuje hlukem,tomu se 
valí černý, smradlavý dým s komína, ten seká zahradu v neděli apod…dělej s tím 
něco, starosto !! Člověk by si měl uvědomit, že, co se nelíbí mu, neměl by dělat 
ostatním, že existuje telefon či lze zaklepat na dveře a dohodnout se (ono i obecní se 
musí považovat za cizí a je třeba se dohodnout)…. Na straně druhé jsme vesnice, 
myslím si normální vesnice, a tak se musí něco tolerovat. Představa, že mezi námi 
udělá pořádek někdo třetí (starosta, radnice, úřad, soud..) je směšná a myslím si, že 
se ani nehodí do každodenního vesnického života.    

Rád poslouchám  „Sváteční slovo“- některé přejdu bez povšimnutí, některé nemusím, 
ale občas se mi něco zalíbí. A v jednom, myslím si, že někdy na začátku března,  se 
mi líbil celý výklad a myslím si, že by to mohlo (mělo) být i východisko pro náš 
společný, vesnický život.  

Dovolím si opět citovat: 

„Orchestr je soubor lidí, jimž je, myslím, spolu dobře a zároveň svou hrou přinášejí 
potěšení posluchačům. Aby zážitek z hudby byl opravdu dobrý, je vedle schopností 
muzikantů potřeba, aby měli stejnou skladbu. Pak je potřebné, aby všichni vnímali 
dirigenta, protože i podle jedněch not se dá hrát různě. Je to dirigent, kdo dává 
zapsané hudbě v notovém záznamu jedinečný výraz. No, a pak je potřeba, aby se 
všichni navzájem poslouchali a přizpůsobovali se. 

I náš každodenní život můžeme nahlédnout skrze obraz koncertu orchestru. Žijeme 
podle nějakých not a muzicírujeme v nějaké tónině, která má své předznamenání. 
A nehrajeme sami – od nejužšího společenství rodiny až po nejširší evropské či 
světové společenství. 

Ať si říkáme, co chceme, záleží na tom, jestli hrajeme podle stejných not, anebo 
improvizujeme ve stejné tónině. Záleží na tom, jestli party, které je nám dáno hrát, 
nějak souzní s ostatními a vytvářejí podivuhodně krásnou hudbu života. Záleží na 
tom, kdo je naším dirigentem, na kterého se díváme a necháme se jím vést – psané 
zákony, nepsané zákony, zvyklosti, svědomí, svoboda, Bůh, víra, demokracie… 



4 
 

Anebo jsou toto vše právě křížky a béčka, která určují, jak píšeme spolu s ostatními 
tóny svého života do jeho linek a jsme tak tvůrci životní symfonie? 

Myšlenky o životě ve světle koncertu symfonického orchestru by se daly domýšlet asi 
ještě z mnoha jiných stran. Každý z nás každý den do velkého koncertu života nějak 
přispívá. Jsem vděčný za to, že se na této hudbě mohu podílet a vytvářet ji i já 
navzdory lecjakému nechtěnému falešnému tónu. Jsem vděčný za předznamenání 
života, které jsem našel v Bohu. Jsem vděčný za ty, kteří jsou kolem mě a s nimiž 
mohu hrát. 

Umím si představit, že jsou lidé, kteří hledají předznamenání a své místo v symfonii 
života. Patříte-li mezi takové, přeji vám, abyste je našli. Nám všem pak přeji co 
nejméně falešných tónů, tvořivost, odvahu, kázeň i citlivost k našemu společnému 
životnímu muzicírování. Kéž nám to společně ladí. A jestli nás někdo poslouchá, ať si 
nemusí zacpávat uši. “ 

Konec citátu. Není to nádhera ?? Zkusme to… 

Občas si „půjčím“ své poslední dva vnoučky – Honzíka a Adámka. Těším se na 
večery – rožneme svíčky, chvilku „blbneme“ a pak  - chtějí hladit a vykládat pohádky 
(tedy někdy i zpívat – to se většinou hrozně divím – já a zpěv ??). Faktem je, že jsem 
si musel celou řadu pohádek znovu „nastudovat“, respektive osvěžit. A najednou si 
člověk uvědomí to, co si celý život (skoro 60 let) nepovšiml a to, že pohádka je 
raneček moudrosti, který nám tu zanechali předkové, abychom věděli, kudy se dát na 
rozcestích. Druhá výhoda pohádky je, že stihne potrestat zlo, kdežto v životě se to 
nestíhá. Proto je asi máme tak rádi. Když byla literatura jen mluvená a neuměli psát, 
tak si to, prý, vyprávěli u ohně, aby se potěšili, aby jim nebyla zima a měli se rádi. Je 
to milý útvar, který nezahyne….Je trochu tragédie, že „až tak pozdě“  si člověk 
uvědomí taková základní a důležitá fakta : nikdo z nás se o život neprosil x děti jsou 
nepopsaný kus papíru, záleží jen na nás, na naší výchově x dobří rodiče dávají svým 
dětem  k o ř e n y  a  k ř í d l a - kořeny proto, aby věděly, kde jsou doma, a křídla 
proto, aby mohly odletět a vyzkoušet si to, co se naučily x   že v životě lidském 
nejcennější není to, co v životě máme, ale koho máme x  že za peníze si můžeme 
koupit všechno, tedy všechno - kromě štěstí x že vždycky nestačí, aby nám  odpustili 
druzí, ale že mi sami se musíme naučit odpouštět….ale je dobře, že si to vůbec 
člověk uvědomí, připustí, objeví …. 

 A tak jim, když už spí a při pohledu na ně, trochu závidím. Mají všechno před 
sebou. Budou hledat poklady, které my jsme nenašli. Věčnou velkou lásku, 
porozumění, pochopení jiných a od jiných…a pak se člověk uvolní a je rád, že se 
většinu svého života snažil, aby se děti, vnuci měli lépe….to je asi to poslání, 
respektive smysl lidského života. Člověk musí mít ideály, cíle, musí mít naději (že ty 
cíle a ideje  dosáhne), musí mít lásku a přátele (sám nikdo žít nemůže).   
 

Před námi je (dle mého názoru) nejkrásnější období roku – jaro. Všude kolem nás se 
rodí nový život…užívejme si to….a zase hledám lýkovec, pozoruji živé včelí 
„bombardéry“ plné pylu, stále obdivuji sílu života…. 

 

        František Kopřiva, starosta 
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Pokusím se podívat na dění v obci a seznámit Vás
Mám takovou svou nevýhodu, nedostatek (živ
doslova…), ve svých zprávách pro zastupitelstvo obce p
mají přehled a že mají spoustu informací
tak se někdy dostáváme do složitých situací  
 
Myslím si – tedy z mého pohledu 
stavební stránce) velmi dobř
během většiny roku 2014. Př
kde se oblastí výstavby (s pohledu roku 2015) zabývám:
Přehled rozpracovaných akcí (vč
 
6.1.1. Oprava chodník ů kolem II/378, III/3783 v
Smlouva o dílo z 30.6.2014 
(Zastupitelstvo obce – usnesení 3/37/ZO z
Rozpočet obce k 15.12.2014                                                     
Skutečná fakturace: 
ROK 2014 
STEMD s.r.o.    9.7.2014                                             300
STEMD s.r.o.  24.7.2014                                             300.000,
STEMD s.r.o.    7.8.2014                                             147.163,
STEMD s.r.o.  29.8.2014          
STEMD s.r.o.  16.10.2014                                           400.000,
STEMD s.r.o.  15.11.2014                                           419.397,
Ostatní: 
DEAS s.r.o. Boskovice 30.10.2014 (
Skutečné náklady r.2014          1.956.124,2 K
Po „euforii“ s obrubníky je problém se vlézt do financí v
propočet ceny díla.…na začátku akce 
se vzala  skutečnost obrubníků
m2 chodníkové dlažby , při ceně
K 16.12.2014 je však zabudováno
Nutno podotknout, že kromě
kolem hospody „ U Plaváčka“, z
samoobsluhy, u základní školy, u prodeje
hotelu a zdravotního střediska….samoz
Prováděla se nová kanalizace v chodnících v
průměru 200mm s připoložením drenáže pr
šachty a jeden protlak, kanalizač
u RD 153, nové ocelové zábradlí u rybníka. Samoz
 
Dále se zakoupilo 1.320 bm
použil od parkoviště u dolního pohostinství až po to
čp.95, od Průchových 20 až po garáže obce,od boží muky až po 
čp.132, park u Škvařilových a

vvoo  ssttaarroosstt

Pokusím se podívat na dění v obci a seznámit Vás, co nás čeká v
Mám takovou svou nevýhodu, nedostatek (životem na radnice 

ve svých zprávách pro zastupitelstvo obce předpokládám, že zastupitelé 
ehled a že mají spoustu informací, na kterých já stavím. Ne vždy to tak je

kdy dostáváme do složitých situací  či nedorozumění.  

mého pohledu – dopadl rok 2014 v životě obce ( tedy alespo
stavební stránce) velmi dobře – především s ohledem na to, s čím jsme se potýkali 

tšiny roku 2014. Předkládám část zprávy z jednání rady obce 22.12.2014, 
avby (s pohledu roku 2015) zabývám: 

ehled rozpracovaných akcí (včetně odsouhlasených smluv) k 22.12.2014:

ů kolem II/378, III/3783 v  intravilánu obce 
30.6.2014 celkem včetně DPH                 

usnesení 3/37/ZO z 30.6.2014) 
15.12.2014                                                             2.165.000,

STEMD s.r.o.    9.7.2014                                             300.000,- Kč       300.000,
STEMD s.r.o.  24.7.2014                                             300.000,- Kč       600.000,
STEMD s.r.o.    7.8.2014                                             147.163,- Kč       747.163,
STEMD s.r.o.  29.8.2014                                             356.213,- Kč    1.103.376,
STEMD s.r.o.  16.10.2014                                           400.000,- Kč    1.503.376,
STEMD s.r.o.  15.11.2014                                           419.397,- Kč    1.922.773,

DEAS s.r.o. Boskovice 30.10.2014 (řezání asfaltu)       33.351,23 Kč 
né náklady r.2014          1.956.124,2 Kč 

obrubníky je problém se vlézt do financí v podstatě odhadovaných m2 pro 
čátku akce – při schvalování smlouvy o dílo v 

nost obrubníků – 3083 bm – vynásobilo se to 1m2 a došli jsme k ploše  3083 
ři ceně 600Kč/m2 – bez DPH to je  2.238.258,- Kč

16.12.2014 je však zabudováno  3618 m2 dlažby  – z toho 606 m2 červené „8“. 
ě „nové“chodníkové dlažby se přeskládávala dlažba v

čka“, z nové zámkové dlažby se provedl vchod do hotelu, kolem 
samoobsluhy, u základní školy, u prodejen STEMDu, vjezd k p. Pánkovi, úprava parkovišt

řediska….samozřejmě práce se nefakturovaly. 
la se nová kanalizace v chodnících v několika lokalitách – RD 214 cca 102m 

řipoložením drenáže průměru 160mm po celé délce + 2 kanaliza
protlak, kanalizační šachta u chalupy  Vaníčkových čp.60, kanaliza

u RD 153, nové ocelové zábradlí u rybníka. Samozřejmě práce se nefakturovaly.

Dále se zakoupilo 1.320 bm záhonového obrubníku (100x20x8)-  záhonový obrubník se 
 u dolního pohostinství až po točnu, od  sjezdu do chaloupek až po 

chových 20 až po garáže obce,od boží muky až po čp.97, od topol
ilových a zahrada u RD čp.85 - celkem cca 1056 m, v
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čeká v nejbližší době. 
otem na radnice desetiletí žiji - 

edpokládám, že zastupitelé 
na kterých já stavím. Ne vždy to tak je, a 

ě obce ( tedy alespoň po 
čím jsme se potýkali 

jednání rady obce 22.12.2014, 

22.12.2014: 

              2.238.288,00 Kč 

2.165.000,- Kč 

č       300.000,- 
č       600.000,-  
č       747.163,-  
č    1.103.376,- 
č    1.503.376,- 
č    1.922.773,- 

ě odhadovaných m2 pro 
zastupitelstvu obce 

vynásobilo se to 1m2 a došli jsme k ploše  3083 
Kč (s DPH – 21%) . 

červené „8“.  
eskládávala dlažba v parku 

nové zámkové dlažby se provedl vchod do hotelu, kolem 
Pánkovi, úprava parkoviště u 

RD 214 cca 102m 
é délce + 2 kanalizační 
čp.60, kanalizační šachta 

 práce se nefakturovaly. 

záhonový obrubník se 
nu, od  sjezdu do chaloupek až po 

čp.97, od topolů až po 
, v místech vjezdů k 
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RD či odstavným parkovištím se prováděl dvojřádek z žulových kostek v celkové délce cca  
197 bm, na vjezdy jsme použili  barevnou dlažbu (která je téměř o 100% dražší než přírodní 
– červená „8“ o 93% dražší než přírodní „6“.). Řešil se problém studny v křižovatce, měnily 
se poklopy v chodnících…tyto práce nebyly oceněny v původním  propočtu  a byly hrazeny 
z akce „chodníky“, ale nefakturovaly se…..( záhonový obrubník cca 120.000,- Kč, dvojřádek 
z žulových kostek cca 55.000,- Kč poklopy,šachty 25.000,- Kč, zábradlí 50.000,- Kč, 
kanalizace cca 105.000,- Kč, přeskládání dlažby cca 15.000,- Kč …tj. „zhruba“ 370.000,- Kč)  
I přes tyto „vícepráce“ jsme došli k ceně 540,66 Kč /m2 včetně DPH tj. 446,83 Kč/m2 bez 
DPH včetně zemních prací a podloží z drti 4/8mm (podotýkám bez značných víceprací, které 
se nafakturovaly, ale do nákladů se započítávaly…a cena za m2 je bez ohledu, jestli je m2 
v přírodní  „6“ či barevné „8“ – myslím si, že je to cena „velice solidní“). Navrhuji tedy akci 
„Oprava chodník ů kolem II/378, III/3783 v intravilánu obce“ doplnit „I. etapa“  a ukončit 
v hodnotě díla 1.956.125,- Kč. 
Jsem šťastný, že do „vánočních svátků“ vydrželo počasí. Po provedené inventuře jsem došel 
k závěru, že na dokončení nám zůstává provést cca 1730m2   (dolní pohostinství – Černá 
skála  - Svěrák 166 (256 +158 bm tj. cca 672m2  + Hlávka 76 – Mrázek 63, tj. cca 1058 m2). 
K dokon čení tedy  navrhuji akci : „Oprava chodník ů kolem II/378, III/3783 v intravilánu 
obce II.etapa“  1.038.000,- K č (včetně DPH).  
 
Akci zařadit do financování z rozpočtu obce 2015. 
 
6.1.2. Oprava ve řejného osv ětlení kolem II/378, III/3783 v intravilánu obce 
Smlouva o dílo z 25.8.2014                                                   1.890.400,- Kč 
(usnesení ZO z 25.8.2014 čj.2/39/ZO) 
Rozpočet obce k 15.12.2014                                                  975.700,- Kč 
Skutečná fakturace: 
Rok 2014 
STEMD s.r.o    11.9.2014                               416.659,- Kč      416.659,- Kč          
Ostatní:             
TALPA s.r.o. 1.9.2014 – protlak                       47.800,- Kč        47.800,- Kč 
TALPA s.r.o. 1.9.2014 – protlak                         9.996,- Kč        57.796,- Kč   
K dokon čení tedy chybí: 914.700,- K č (otázka zůstává použití LED svítidel , která jsou 
min. dvojnásobné ceny – což p ři  68 svítidel p ředstavuje navíc částku min. 300.000,- 
Kč). 
 
Akci zařadit do financování z rozpočtu obce 2015. 
 
6.1.3. Garáže obce 
Smlouva o dílo z 30.11.2010 – „Garáže obce Lipovec –I.etapa“ částka 216.000,- K č 
Skutečná fakturace: 
Rok 2010 
STEMD 10.1.2011                              108 575,- Kč 
Rok 2011 
STEMD 25.1.2011                                51 634,- Kč         160 209,- 
STEMD 18.7.2011                                27 601,- Kč         187 810,- 
STEMD 4.8.2011                                  28 377,- Kč         216 187,- 
rok 2011                                              107 612,- Kč 
11.9.2011 vyčísleny nedod ělky na garážích částkou 898 960,- K č – viz položkový 
rozpo čet zpracovaný p. J. Strej čkem. 
(nebyla v tom samozřejmě zahrnuta demontáž „děravé“ střechy, desky a plech „nového“ 
střešního pláště) 
ROK 2012 
Smlouva o dílo z 28.5.2012 resp. 4.6.2012 – „Garáže  obce Lipovec – II. etapa“  částka 
1.115.147,- Kč 
Ing.Zouhar 22.10.2012                          22 000,- Kč        238.187,-  
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ROK 2013 
LOMAX s.r.o      (vrata)                          20.000,- Kč       258.187,-  
LOMAX s.r.o 8.7.2013  (vrata)               16.351,- Kč       274.538,- 
LOMAX s.r.o 15.7.2013                   -       1.442,- Kč       273.096,- 
LOMAX s.r.o    (vrata)                              7.663,66 Kč    280.759,66 
STEMD 24.10.2013  („nová střecha“)  190.668,- Kč      471.427,66 
STEMD 17.12.2013                               28.556,- Kč      499.983,66 
rok 2013     celkem                             261 .796,66 Kč 
              
ROK 2014 
Vojtěch Zouhar (revize elektro)              4 426,-Kč       504.409,66 
STEMD s.r.o (záloha)                         150 000,-Kč       654.409,66  
K dokon čení tedy chybí: 460.737,40 K č.      
 
Akci zařadit do financování z rozpočtu obce 2015. 
                       
6.1.4. Parkovišt ě sokolovna 
Skutečná fakturace: 
Rok 2010 
STEMD s.r.o.  8.11.2010                         8.760,- Kč 
Rok 2011 
Ing.Kalová – projekt 24.1.2011               34.000,-Kč 
Město Blansko 3.8.2011                           3.000,- Kč  
(stavební povolení komunikace) 
Rok 2012 
Město Blansko 23.4.2012                         3.000,- Kč  
(stavební povolení kanalizace) 
 
Smlouva o dílo z 28.5.2012 resp. 4.6.2012 – „Parkov išt ě u sokolovny v Lipovci“  částka 
1.170.198,- Kč 
Rok 2013 
0 
Rok 2014  
Ing. Přemysl Plch – 27.3.2014                    5.000,- Kč 
(vytyčení hranic a souhlasné prohlášení majitelů pozemků) 
STEMD s.r.o. 28.3.2014                            99.801,00 Kč  
K dokon čení tedy chybí: 1.070.397,- K č (otázka zůstává povýšení o opravu části 
komunikace od p řekopu k RD 333- katastrofální stav vozovky, studna u sokolovny (její 
zakrytí)- ale dle odhadu bychom se mohli do této částky vejít…..). 
 
Akci zařadit do financování z rozpočtu obce 2015. 
 
 
6.1.5. Kanalizace Marianín 
Projektová dokumentace Haška, a.s. 14.6.2011         40.800,- Kč 
Kanalizace Marianín I: 
Bez smlouvy  
Skutečná fakturace (za zahradami Svobodová 19- Šebelová 27 – XI-XII 2013): 
2013 
Ing. Plch – účel. mapa, výšk. zaměření  25.9.2013  4.000,- Kč 
STEMD s.r.o.    9.12.2013                                         2.825,- Kč      6.825,- Kč 
STEMD s.r.o.  16.12.2013                                     135.036,- Kč  141.861,- Kč 
 
Kanalizace Marianín II (hlavní řád v osadě – uložen v místní komunikaci - I- IV 2014): 
Smlouva o dílo z 27.2.2012 – 726.600,- v četně DPH 
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Skutečná fakturace: 
2014 
STEMD s.r.o.   5.1.2014                       180.000,- Kč 
STEMD s.r.o.   5.3.2014                       420.271,- Kč     600.271,-Kč 
 
Kanalizace Marianín III (prodloužení kanalizace pole - Šebelová 27 – skládka II. „šraňk“ – 
VII-VIII 2014): 
Bez smlouvy – rozpočtové opatření v hospodaření obce za rok 2014 – 761.800,- Kč – 
schváleno v ZO 4.8.2014  
Skutečná fakturace: 
2014 
TERNO s.r.o. vyt. tel. Kab. 24.6.2014       1.839,20 Kč 
STEMD s.r.o.  11.8.2014                       453.537,- Kč       455.376,20 Kč 
STEMD s.r.o.    6.11.2014                     305.740,- Kč       761.116,20 Kč  
Ing. Plch geometrické zaměření              7.700,- Kč       768.816,20 Kč 
 
Kanalizace Marianín IV (rybníček – šachta zahrada Svobodová 19) :  
Smlouva o dílo – prozatím není (m ělo by chválit  ZO 26.1.2015) 
 
K propojení kanalizačního potrubí chybí cca 180.000,- Kč 
Akci zařadit do financování z rozpočtu obce 2015 v částce 180.000,- Kč. 
 
Tolik  z jednání RO 22.12.2015. 

Začátkem letošního roku, resp. v I.čtvrtletí 2015, nám opět přálo počasí (myslím tím 
podmínky pro venkovní stavební práce). Opět – již třetí zimu – jsme neměli 
připravené žádné práce „uvnitř“ (ono je to především zvolenou „investiční politikou“), 
takže jsme byli nuceni vegetovat venku. Podařilo se položit – v bojových podmínkách 
- cca 180 m kanalizace průměru 300 včetně 5 šachet a propojit vyústění jednotné 
kanalizace z osady (provedené v lednu až březnu 2014) s kanalizační šachtou na 
rohu zahrady paní Svobodové. Znovu podotýkám v bojových podmínkách. Při těchto 
pracích došlo i k vyčištění „rybníčku“ za zvoničkou (bez toho v podstatě nešlo provést 
kanalizaci – topili jsme se v bahně). Po vyčištění  nezůstalo nic jiného než zpevnit 
břehy  - zvolili jsme formu ztraceného bednění tl.30 cm se zpevňujícími pilíři – jedná 
se o „požární nádrž“ o rozměrech 23 x 13 m. Nutno podotknout, že se jednalo, 
vzhledem ke stísněným podmínkám a velkého množství bahna, o „ruční práci“ – 
někdy si práce „chlapů“ i vážím. Po zásypu „obvodových“ zdí se zde provede 
osvětlení a propojení el. kabelem  obou studní s nádrží  (vše napojené na veřejné 
osvětlení – s možností přečerpávání vody se studní do „požární nádrže“, aby voda 
nebyla „zelená“) a zábradlí a pevně věřím, že zde bude voda a celá akce bude mít 
smysl. Předpokládám, že z rybníčka nebude „biologický septik“ či  „vyhnívající 
žumpa“ ale požární nádrž a v zimě snad někdy i kluziště….V návaznosti na 
prováděný hlavní řád kanalizace se postupně dodělávají kanalizační přípojky včetně 
napojení všech dešťových svodů  ( cca 13 jich bylo vyústěno na obecní pozemky). 
V lokalitě Matuška 15 – Hrubý 18 byly provedeny dvě nové kanalizační větve – 79 m 
PVC 200 vzadu zahradami s přípojkami jednotlivých RD a cca 75 m vpředu na hraně 
„starého“ chodníku opět z PVC 200 pro napojení dešťových svodů z těchto 
nemovitostí… Podobně na „horní“ straně řady RD (blíž k Rozstání) se provedli zemní 
práce pro přípojky RD a v pátek 19.3. by měl nastoupit Zdeněk Ševčík na jejich 
provedení. Chceme, aby všechny tyto práce byly provedeny před nástupem EONu 
na kabeláž rozvodů nn v osadě (měla by se provádět v dubnu).  
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Samozřejmě v souběhu s těmito pracemi se připravuje projekt veřejného osvětlení 
(rada obce 16.3. schválila osvětlení LED svítidly), vzhledem k vlastnictví pozemků 
budou sloupy VO stát na „levé straně“ (levá strana – při příjezdu od Hatmanu – tam, 
kde je obchod…)  a jistě se 23.3. započne se silničními obrubníky na místní 
komunikaci. 
Jenom na doplnění – v současné době se pracuje na Marianíně, zastupitelstvo obce 
odsouhlasilo úvěr ve výši  4mil. Kč. Lze říci, že je shoda i v tom, že budeme pracovat 
na Marianíně až do dokončení komunikace a úvěr vezmeme, až nám dojdou peníze.. 
Proč to říkám či píšu…abych předešel debatám typu - proč se nepokračuje v Lipovci 
na chodnících, na veřejném osvětlení apod. 
 

 

  

  



 

ZZ  jjee

z 3. zasedání Zastupitelstva obce Lipovec,
konaného dne 15.12.2014 od 18.00 hodin 

ve spolkové místnosti Domu služeb v

Usnesení č. 1/3/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje dopln
Lipovec dne 15.12.2014 . 
Výsledek hlasování:   Pro 13  Proti 0   Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno. 
 
Usnesení č. 2/3/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje „Programové 
na volební období 2014-2018“
Výsledek hlasování:   Pro 10  Proti 4 
Zouharová, p. Luděk Kolmačka)
Usnesení bylo schváleno. 
 
Usnesení č. 3/3/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Rozpo
Výsledek hlasování:   Pro 9,  Proti 5 
Zouharová, p. Luděk Kolmačka, p. Josef Strej
Usnesení bylo schváleno. 
 
Usnesení č. 4/3/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Rozpo
2018. 
Výsledek hlasování:   Pro 14   Proti 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Usnesení č. 5/3/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje plán práce Za
Výsledek hlasování:   Pro 15   Proti 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Usnesení č. 6/3/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje rozpo
Lipovec dne 24.11.2014. 
Výsledek hlasování:   Pro 15   Proti 0 
Usnesení bylo schváleno. 
  
Usnesení č. 7/3/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec pověř
v závěru roku 2014 (do 15.1.2015)  do výše 300 tis. K
Lipovec schválí na nejbližším zasedání zastupitelstva obce a rozpo
Výsledek hlasování:   Pro 15   Proti 0 
Usnesení bylo schváleno. 

eeddnnáánníí  ZZOO
Výpis usnesení 

z 3. zasedání Zastupitelstva obce Lipovec,  
konaného dne 15.12.2014 od 18.00 hodin  

ve spolkové místnosti Domu služeb v  Lipovci 
 

Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje doplněný program jednání Zastupitelstva obce 

Výsledek hlasování:   Pro 13  Proti 0   Zdrželi se 0 

Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje „Programové prohlášení Zastupitelstva obce Lipovec 
2018“ 

Výsledek hlasování:   Pro 10  Proti 4 (Ing.Tomáš Zouhar, Ing. Ondřej Zouhar, Mgr. Darina 
čka)   Zdrželi se 0 

Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Rozpočet obce Lipovec na rok 2015.
Výsledek hlasování:   Pro 9,  Proti 5 (Ing.Tomáš Zouhar, Ing. Ondřej Zouhar, Mgr. Darina 

čka, p. Josef Strejček),   Zdrželi se 0  

Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Rozpočtový výhled obce Lipovec na období 2016

Výsledek hlasování:   Pro 14   Proti 0  Zdrželi se 0 

Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje plán práce Zastupitelstva obce Lipovec na rok 2015
Výsledek hlasování:   Pro 15   Proti 0  Zdrželi se 0 

Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje rozpočtové opatření č. 13, které provedla Rada obce 

Výsledek hlasování:   Pro 15   Proti 0  Zdrželi se 0 

Zastupitelstvo obce Lipovec pověřuje Radu obce Lipovec prováděním rozpoč
ru roku 2014 (do 15.1.2015)  do výše 300 tis. Kč s tím, že je Zastupitelstvo obce 

Lipovec schválí na nejbližším zasedání zastupitelstva obce a rozpočet zůstane vyrovnaný.
Výsledek hlasování:   Pro 15   Proti 0  Zdrželi se 0 

10 
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ný program jednání Zastupitelstva obce 

prohlášení Zastupitelstva obce Lipovec 

řej Zouhar, Mgr. Darina 

et obce Lipovec na rok 2015. 
řej Zouhar, Mgr. Darina 

tový výhled obce Lipovec na období 2016-

stupitelstva obce Lipovec na rok 2015 

. 13, které provedla Rada obce 

ěním rozpočtových opatření 
astupitelstvo obce 
č ůstane vyrovnaný. 
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Usnesení č. 8/3/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Vnitřní organizační směrnici č. 1/2014 o veřejných 
zakázkách (dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění a předpisů 
souvisejících). 
Výsledek hlasování:   Pro 15   Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Usnesení č. 9/3/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Dodatek č. 6 ke smlouvě o poskytování  pečovatelské 
služby mezi obcí Lipovec a Diecézní charitou Brno, Oblastní charita Blansko, Komenského 
18, Blansko. 
Výsledek hlasování:   Pro 15   Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Usnesení č. 10/3/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec pověřuje Radu obce Lipovec, aby seznámila příslušné zájemce 
o koupi vlastnického podílu obce na pozemku p.č. 1156/1 v k.ú. Lipovec u Blanska  
s kriteriem prodeje – vyšší cena. 
Výsledek hlasování:   Pro 15   Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Usnesení č. 11/3/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje prodej pozemku parc.č. 711/76  o výměře 802 m2 
v k.ú. Lipovec u Blanska Lucii Ševčíkové a Pavlu Zámečníkovi  za cenu 450,- Kč/m2. 
V kupní smlouvě bude zpracován bod: 
Kolaudace bude provedena do 31.12.2018  s tím, že když nebude provedena, bude 
uhrazeno majitelem pozemku 50 tis. Kč obci (obec by musela vrátit dotaci). 
Záměr na prodej pozemku byl schválen ZO 28.5.2012, vyvěšen od 28.5.2012 dosud na 
elektronické i fyzické úřední desce OÚ Lipovec. 
Výsledek hlasování:   Pro 15   Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Usnesení č. 12/3/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje prodej pozemku parc.č. 711/78  o výměře 1022 m2 
v k.ú. Lipovec u Blanska Igorovi Janků za cenu 450,- Kč/m2. V kupní smlouvě bude 
zpracován bod: 
Kolaudace bude provedena do 31.12.2018  s tím, že když nebude provedena bude uhrazeno 
majitelem pozemku 50 tis. Kč obci (obec by musela vrátit dotaci). 
Záměr na prodej pozemku byl schválen ZO 28.5.2012, vyvěšen od 28.5.2012 dosud na 
elektronické i fyzické úřední desce OÚ Lipovec. 
Výsledek hlasování:   Pro 15   Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Usnesení č. 13/3/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje prodej pozemku parc.č. 711/82  o výměře 784 m2 
v k.ú. Lipovec u Blanska Tomáši Urminskému za cenu 450,- Kč/m2. V kupní smlouvě bude 
zpracován bod: 
Kolaudace bude provedena do 31.12.2018  s tím, že když nebude provedena, bude 
uhrazeno majitelem pozemku 50 tis. Kč obci (obec by musela vrátit dotaci). 
Záměr na prodej pozemku byl schválen ZO 28.5.2012, vyvěšen od 28.5.2012 dosud na 
elektronické i fyzické úřední desce OÚ Lipovec. 
Výsledek hlasování:   Pro 15   Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
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Usnesení č. 14/3/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje prodej pozemku parc.č. 711/83  o výměře 784 m2 
v k.ú. Lipovec u Blanska panu Karlu Bartoňovi za cenu 450,- Kč/m2. V kupní smlouvě bude 
zpracován bod: 
Kolaudace bude provedena do 31.12.2018  s tím, že když nebude provedena, bude 
uhrazeno majitelem pozemku 50 tis. Kč obci (obec by musela vrátit dotaci). 
Záměr na prodej pozemku byl schválen ZO 28.5.2012, vyvěšen od 28.5.2012 dosud na 
elektronické i fyzické úřední desce OÚ Lipovec. 
Výsledek hlasování:   Pro 15   Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Usnesení č. 15/3/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje prodej pozemku parc.č. 711/84  o výměře 784 m2 
v k.ú. Lipovec u Blanska Lence Charvátové za cenu 450,- Kč/m2. V kupní smlouvě bude 
zpracován bod: 
Kolaudace bude provedena do 31.12.2018  s tím, že když nebude provedena, bude 
uhrazeno majitelem pozemku 50 tis. Kč obci (obec by musela vrátit dotaci). 
Záměr na prodej pozemku byl schválen ZO 28.5.2012, vyvěšen od 28.5.2012 dosud na 
elektronické i fyzické úřední desce OÚ Lipovec. 
Výsledek hlasování:   Pro 15   Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Usnesení č. 16/3/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje prodej části pozemku p.č. 52/13 v k.ú. Lipovec  
u Blanska o výměře 176 m2 (nově p.č. 52/48) dle geometrického plánu č. 680-89/2014 ze 
dne  5.8.2014 paní Jarmile Novotné za cenu 100,- Kč/m2. Záměr byl schválen na jednání 
RO Lipovec dne 22.9.2014 a byl vyvěšen na elektronické i fyzické úřední desce OÚ Lipovec 
od 23.9.2014 dosud. 
Výsledek hlasování:   Pro 15   Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Usnesení č. 17/3/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje prodej části pozemku p.č. PK 758/1 o výměře 262 m2 
/nově p.č. 758/32) a 23 m2  (nově p.č. 758/33) v k.ú. Lipovec u Blanska dle geometrického 
plánu č. 631-37/2013 ze dne 23.7.2014 panu Michalu Nečasovi za cenu 100,- Kč/m2. Záměr 
na prodej pozemku byl schválen ZO dne 25.8.2014 a byl vyvěšen na elektronické i fyzické 
úřední desce OÚ Lipovec od 1.9.2014 dosud. 
Výsledek hlasování:   Pro 15   Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Usnesení č. 18/3/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje prodej části pozemku p.č. 1063/5 o výměře 17 m2 
(nově p.č. 1063/63) v k.ú. Lipovec u Blanska dle geometrického plánu č.  678-22/2014 ze 
dne 31.7.2014 za cenu 100,- Kč/m2 následovně: 

- ½ Ing. Pavel Molnár 
- ¼ Ing. Vladimír Molnár 
- ¼ Ing. Marie Molnárová. 

Záměr na prodej pozemku byl schválen v RO dne 23.9.2014 a byl vyvěšen na elektronické i 
fyzické úřední desce OÚ Lipovec od 23.09.2014 dosud. 
Výsledek hlasování:   Pro 15   Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Usnesení č. 19/3/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje rozpočtové opatření č. 14 v hospodaření obce Lipovec 
za rok 2014, které provedla Rada obce Lipovec dne 8.12.2014. 
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Výsledek hlasování:   Pro 15   Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Usnesení č. 20/3/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Jednací řád Zastupitelstva obce Lipovec. 
Výsledek hlasování:   Pro 15   Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Usnesení č. 21/3/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec revokuje usnesení: 
(Usnesení č. 11/39/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje prodej pozemku parc.č. 711/85  o výměře 784 m2 v k.ú. 
Lipovec u Blanska panu Antonínu Sedlákovi, bytem Žižlavice 267, 67801 
a paní Lence Fürstové, bytem Lipovec 200 za cenu 450,- Kč/m2. V kupní smlouvě bude zpracován 
bod: 
Kolaudace bude provedena do 31.12.2018  s tím, že když nebude provedena, bude uhrazeno 
majitelem pozemku 50 tis. Kč obci (obec by musela vrátit dotaci). 
Záměr na prodej pozemku byl schválen ZO 28.5.2012, vyvěšen od 28.5.2012 dosud na elektronické i 
fyzické úřední desce OÚ Lipovec.) 
Výsledek hlasování:   Pro 15   Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Usnesení č.   22/3/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje prodej pozemku parc.č. 711/85  o výměře 784 m2 
v k.ú. Lipovec u Blanska panu Františku Kopřivovi za cenu 450,- Kč/m2. V kupní smlouvě 
bude zpracován bod: 
Kolaudace bude provedena do 31.12.2018  s tím, že když nebude provedena, bude 
uhrazeno majitelem pozemku 50 tis. Kč obci (obec by musela vrátit dotaci). 
Záměr na prodej pozemku byl schválen ZO 28.5.2012, vyvěšen od 28.5.2012 dosud na 
elektronické i fyzické úřední desce OÚ Lipovec. 
Výsledek hlasování:   Pro 15   Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Usnesení č.   23/3/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje odměňování předsedkyně osadního výboru na volební 
období 2014 – 2018 (v souladu se Zák. č. 37/2003 Sb. – nařízení vlády o odměnách za 
výkon funkce členů zastupitelstev v platném znění ) ve výši 500,- Kč/měsíc (odměna se 
nekumuluje se základní odměnou zastupitele).  
Výsledek hlasování:   Pro 15   Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Usnesení č.   24/3/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové 
hladiny nízkého mezi obcí Lipovec a E.ON Distrubuce, a.s. , F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 
České Budějovice. Adresa odběrného místa – p.č. 233/1 k.ú. Lipovec u Blanska (školní 
zahrada). Podíl obce 16.000,- Kč (8000,- Kč do 15ti dnů od uzavření smlouvy, 8000,- Kč do 
7 měsíců ode dne uzavření smlouvy). 
Výsledek hlasování:   Pro 15   Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 

Výpis usnesení 
ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Lipovec, 

konaného dne 26.1.2015 od 18.00 hodin  
ve spolkové místnosti Domu služeb v Lipovci 
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Usnesení č. 1/4/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje program jednání Zastupitelstva obce Lipovec dne 
26.1.2015. 
Výsledek hlasování:   Pro 13  Proti 0   Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Usnesení č. 2/4/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje z rozpočtové rezervy rozpočtu obce Lipovec na rok 
2015 uvolnit částku 1.038.000,- Kč na akci „Oprava chodníků kolem silnic II/378 a III/3783 
v intravilánu obce – II.etapa“. 
Výsledek hlasování:   Pro 13  Proti 0   Zdrželi se 1(Bc.Maršálková) 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Usnesení č. 3/4/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Smlouvu o dílo mezi obcí a STEMD s.r.o. Lipovec na 
akci „Oprava chodníků kolem silnic II/378 a III/3783 v intravilánu obce – II.etapa“ ve výši 
1.038.000,- Kč. 
Výsledek hlasování:   Pro 13  Proti 0   Zdrželi se 1(Bc.Maršálková) 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Usnesení č. 4/4/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje z rozpočtové rezervy rozpočtu obce Lipovec na rok 
2015 uvolnit částku 460.738,- Kč na dokončení akce „Garáže obce“. 
Výsledek hlasování:   Pro 14  Proti 0   Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Usnesení č. 5/4/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje z rozpočtové rezervy rozpočtu obce Lipovec na rok 
2015 uvolnit částku 180.000,- Kč na akci  „Kanalizace Marianín – propojení“. 
Výsledek hlasování:   Pro 14  Proti 0   Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Usnesení č. 6/4/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Smlouvu o dílo mezi obcí a STEMD s.r.o. Lipovec na 
akci „Kanalizace Marianín – propojení“ ve výši 180.000,- Kč. 
Výsledek hlasování:   Pro 14  Proti 0   Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Usnesení č. 7/4/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje z rozpočtové rezervy rozpočtu obce Lipovec na rok 
2015 uvolnit částku 915.000,- Kč na dokončení akce „Rekonstrukce veřejného osvětlení 
kolem silnic II/378 a III/3783 v intravilánu obce Lipovec“. 
Výsledek hlasování:   Pro 14  Proti 0   Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Usnesení č. 8/4/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje z rozpočtové rezervy rozpočtu obce Lipovec na rok 
2015 uvolnit částku 1.070.397,- Kč na dokončení akce „Parkoviště u sokolovny“. 
Výsledek hlasování:   Pro 14  Proti 0   Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Usnesení č. 9/4/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje  zařadit do rozpočtu obce Lipovec na rok 2015 částku 
417.000,- Kč na akci "Vybavení školní zahrady u MŠ“. Částka bude převedena z přebytku 
hospodaření obce za rok 2014 (tato akce byla v rozpočtu obce na rok 2014, byla provedena 
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v závěru roku 2014, byla vystavena faktura, ale nebyly doloženy příslušné revizní zprávy, 
takže faktura nebyla uhrazena). 
Výsledek hlasování:   Pro 14  Proti 0   Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Usnesení č. 10/4/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje  vypracování žádosti o dotaci na akci „Bytový dům 
podporovaného bydlení“ s tím, že v případě přidělení dotace bude financování této stavby 
v souladu s návrhem Ing. Pražáka – samostatný úvěr se splátkami z nájemného. 
Výsledek hlasování:   Pro 13  Proti 0   Zdrželi se 1 (Bc. Maršálková) 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Usnesení č. 11/4/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje  smlouvu o dílo mezi obcí Lipovec a STEMD s.r.o. na 
akci  „Komunikace Marianín“ v hodnotě 3.973.185,- Kč s tím, že v lednu 2015 budou 
zahájeny stavební práce a akce bude finančně vypořádána prostřednictvím úvěru až ve 
druhé polovině roku 2015.  
Výsledek hlasování:   Pro 14  Proti 0   Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Usnesení č. 12/4/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje složení zastupitelů – JUDr. Kolmačka, p. Vojtěch 
Zouhar, p. František Kopřiva -  pro nejvýhodnější výběr finančního ústavu pro úvěr ve výši 
cca 4.000.000,- Kč na akci „Komunikace Marianín“. 
Výsledek hlasování:   Pro 14  Proti 0   Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Usnesení č. 13/4/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje pokračování ve zpracování projektové dokumentace 
pro vodoprávní řízení na akci „Výtlačný řad veřejného vodovodu v obci Lipovec – napojení 
na SV Jedovnice - Ostrov “ s tím, že finanční částka bude upřesněna po vydání územního 
rozhodnutí. 
Výsledek hlasování:   Pro 13  Proti 0   Zdrželi se 1 (Ing. Ondřej Zouhar) 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Usnesení č. 14/4/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec pověřuje starostu obce vypsáním výběrového řízení na 
projektanta akce: „Územní plán obce Lipovec“. 
Výsledek hlasování:   Pro 14  Proti 0   Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Usnesení č. 15/4/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje rozpočtové opatření č. 15 v hospodaření obce Lipovec 
za rok 2014, které provedla Rada obce Lipovec dne 22.12.2014. 
Výsledek hlasování:   Pro 14  Proti 0   Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Usnesení č. 16/4/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 52/13 
v k.ú. Lipovec u Blanska dle vymezení v geometrickém plánu č. 695-158/2014 ze dne 
5.1.2015, pro zajištění přístupu vlastníka pozemku p.č. 52/42 v k.ú. Lipovec u Blanska na 
tento pozemek. 
Výsledek hlasování:   Pro 14  Proti 0   Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 



 

 

IInnffoo
Termíny svozu odpadů  
 
Pátek 10. 4. 2015 – bude probíhat běžný svoz odpadu z
Velikonoc).  

 
1. Pneumatiky - velikost kontejneru bude upřesněna při tel. objednávce odvozu 
Místo odvozu – radnice v Lipovci, prodejna Marianín
2. Velkoobjemový kontejner  1 ks 40 m3 + 1 ks 40 m3
přistavení 12.00 hod. 23.4.2015  
křižovatkou Lipovec-Rozstání-Holštejn)
případná výměna 24.4.2015 (po telefonické výzvě),  kontejner u radnice a u točny 
3. Velkoobjemový kontejner  1 ks 40 m3 + 1 ks 40 m3
přistavení 12.00 hod. 3.9.2015  kontejner u radnice
případná výměna 4.9.2015 (po telefonické výzvě),  kontejner u radnice a u topolů nad rybníkem v 
Lipovci 
 
Svoz nebezpečného odpadu a elektroodpadu 
hodin před radnicí v Lipovci. 
 
 
Pohyb obyvatel v obci Lipovec a osad
 
 

Počet obyvatel obce Lipovec + osada Marianín k
 
V průběhu roku 2014 se: 
 

- přihlásilo k trvalému pobytu v
- odhlásilo z trvalého pobytu v
- narodilo   
- zemřelo  

 
Počet obyvatel k 31.12.2014  v
  
Přihlásili se k pobytu:  
Pi ňosová        Anna        
Musil        Ji ří        
Kupčík         Miroslav    
Kupčíková      Jarmila     
Šildbergerová Dagmar      
Pernica       Marek       
Hýbl           Ondřej      
Felklová       Kate řina    

foorrmmuujjeemmee
 

bude probíhat běžný svoz odpadu z 9. 4. 2015 (posun z

velikost kontejneru bude upřesněna při tel. objednávce odvozu 
Lipovci, prodejna Marianín   13.4.2015

1 ks 40 m3 + 1 ks 40 m3 
  kontejner u radnice v Lipovci a  u topolů (nad rybníkem před 

Holštejn) 
(po telefonické výzvě),  kontejner u radnice a u točny 

. Velkoobjemový kontejner  1 ks 40 m3 + 1 ks 40 m3 
kontejner u radnice v Lipovci a u točny nad benzinovou čerpací stanicí

případná výměna 4.9.2015 (po telefonické výzvě),  kontejner u radnice a u topolů nad rybníkem v 

a elektroodpadu bude dne 30.5.2015 od 9.45 hodin  do 10.30 

obci Lipovec a osadě Marianín v  roce 2013

et obyvatel obce Lipovec + osada Marianín k 31.12.2013 1102 

trvalému pobytu v obci  18 obč
trvalého pobytu v obci  18 obč

 10 dětí
 11 obč

31.12.2014  v obci Lipovec+osada Marianín  1101 obč

 
Anna           Lipovec  282    

í           Lipovec  231    
Miroslav       Lipovec  159    
Jarmila        Lipovec  159    
Dagmar         Lipovec  229    
Marek          Lipovec  42   

ej         Lipovec  210    
ina      Lipovec e. č.54   

16 

ee  
 

9. 4. 2015 (posun z důvodu 

velikost kontejneru bude upřesněna při tel. objednávce odvozu                     
13.4.2015 

topolů (nad rybníkem před 

(po telefonické výzvě),  kontejner u radnice a u točny v Lipovci 

Lipovci a u točny nad benzinovou čerpací stanicí 
případná výměna 4.9.2015 (po telefonické výzvě),  kontejner u radnice a u topolů nad rybníkem v 

od 9.45 hodin  do 10.30 

roce 2013 

 

18 občanů 
občanů 
ětí 

občané 

1101 občanů 
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Tesařová       Miluše         Lipovec  290    
Ehrlich        Václav         Lipovec  105    
Šmíd          Ond řej         Lipovec  171    
Šmídová        Ivona          Lipovec  171    
Pi ňos           Tomáš          Lipovec  290    
Felklová    Kristýna       Lipovec  54   
Šmíd          Vojt ěch        Lipovec  171    
Pi ňos          Matyáš         Lipovec  290    
Felkl         David          Lipovec e. č.54   
 
 
Odhlásili se z pobytu:  
Kučera       Jan             Lipovec    74     
Juříková  Martina        Lipovec   266     
Grimová      Pavla           Lipovec   258     
Musil        Martin          Lipovec   269     
Keprtová     Romana          Lipovec   236     
Hrůšová      Veronika        Lipovec   282     
Crhonek      David           Lipovec   279     
Vlasák        Ji ří           Lipovec   251     
Bezděková    Lucie           Lipovec   160     
Schillerová  Marcela         Lipovec   260     
Juříková     Nicol           Lipovec   266     
Kuchařová    Simona          Lipovec   282     
Juříková     Petra           Lipovec   266     
Keprt        Tobiáš          Lipovec   236     
Hrůšová      Eliška          Lipovec   282     
Kouřil       Matyáš          Lipovec   160     
Schiller     Michal          Lipovec   260     
Schiller     Tomáš           Lipovec   260     
 
Narodili se: 
Ševčík       Ond řej          Lipovec   214   
Najt         Radek           Lipovec   196   
Klusá ček     Aleš            Marianín   17   
Hlavá ček     Matyas          Lipovec   230   
Horá ček      Jakub           Lipovec   161   
Němec        Tobiáš          Lipovec    90   
Brichtová    Adéla           Lipovec   282   
Jank ů        Oliver          Lipovec   338   
Ševčíková    Veronika        Lipovec   245   
Uzel         Martin         Lipovec    67   
Petlachová   Terezie       Lipovec   200   
 
 
Zemřeli: 
Šmardová       Marie             Lipovec   207 
Musil        Miroslav         Lipovec    49 
Dvořáková      Marie             Lipovec   147 
Sotolá ř        Adolf             Lipovec   177 
Kompaník       Viliam            Lipovec   306 
Švédová       Marie             Marianín   12 
Plchová        Anna              Marianín   22 
Čtvrtní ček     Josef             Lipovec   216 
Nedopil        Bronislav         Lipovec    81 
Jelínek        Milán             Lipovec   118 
Vintr          František         Lipovec   293 
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST LIPOVEC 

Promítání o Izraeli 

Na začátku března proběhlo v základní škole promítání a povídání o pouti do Svaté země. 
Přibližně s devadesáti návštěvníky z Lipovce i blízkého okolí jsme si poslechli úvod do 
historických souvislostí a poté jsme se díky promítaným fotografiím a zajímavému komentáři 
podívali na některá biblická místa.  

Děkujeme o. Pavlu Kuchyňovi, že se s námi podělil o své zážitky z pouti a také děkujeme 
paní ředitelce Mgr. Jaroslavě Školařové za poskytnuté prostory.  

Farníci z Lipovce 

VÝZVA  
Milí spoluobčané, 

náš kostel Narození Panny Marie jsme přihlásili do soutěže „NEJLÉPE OPRAVENÁ 
KULTURNÍ PAMÁTKA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE V ROCE 2014 “. Prosíme Vás, 
pošlete hlas formou SMS ve formátu:  

HLA PAMATKY 14  na telefonní číslo 900 77 06. 

SMS zprávu můžete psát jak velkými, tak malými písmeny (bez diakritiky). Cena SMS je 
6 korun. Z jednoho telefonního čísla lze hlasovat jen 1x. Hlasování probíhá od 16. března 
do pátku 10. dubna 2015, přičemž každý hlas pomáhá.  

Šiřte, prosíme, tuto informaci i svým rodinným příslušníkům, příbuzným, přátelům 
a známým, ať se také zapojí do soutěže a přispějí tak k možnosti vyhrát potřebnou finanční 
částku na další opravy.  

Dle počtu obdržených hlasů bude stanoveno konečné pořadí a přiděleny ceny. Náš kostel byl 
zařazen do kategorie a) velké stavby pod číslo 14. V ní bude oceněno první místo částkou ve 
výši 150.000,- Kč a druhé místo částkou ve výši 50.000,- Kč. Vyhlášení výsledků proběhne 
v květnu 2015.  

Adresa webové stránky s informacemi k hlasování a s čísly památek, pod kterými soutěží, je 
http://www.kr-jihomoravsky.cz/pamatky/. Upozornění: Počet hlasů se na webové stránce 
nezobrazí ihned, ale přidané hlasy se zobrazují hromadně skokově několikrát během dne. 

Charakteristika: „Kostel Narození Panny Marie v Lipovci je podílnou jednolodní 
neorientovanou stavbou s příčnou lodí a pětibokým závěrem, která je postavena 
v pseudogotickém slohu. Základní kmen byl slavnostně položen roku 1828, stavba však byla 
pro finanční obtíže v roce 1830 pozastavena. Práce byly obnoveny až roku 1839 a trvaly do 
roku 1842, kostel byl pak vysvěcen v roce 1843. 

Opravy v roce 2014: „Byla provedena 3. etapa opravy kostela, která se týkala opravy 
presbytáře kostela a oken severozápadní strany. Byly provedeny opravy poškozených ploch 
stávající omítky, nový dvojnásobný nátěr silikátovou barvou v bílé barevnosti a závěrem 
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hydrofobní nátěr. Zároveň byla provedena výměna poškozených skleněných tabulek ocelových 
oken za nové z taženého čirého skla a nový nátěr oken v barvě černé a nátěry vchodových 
dveří. 

Zhodnocení: „Práce na obnově vnějšího pláště kostela byly prováděny v souladu s opatřeními 
orgánu státní památkové péče a k 31. 12. 2014 byly dokončeny.“ 

Takže pro shrnutí ještě jednou – prosíme, podpořte opravy kostela Narození 
Panny Marie v Lipovci a pošlete hlas na telefonní číslo 900 77 06 ve formátu: 
HLA PAMATKY 14  do pátku 10. dubna 2015 – ale nejlépe hned, ať na to 
nezapomenete ☺. VELIKÉ DÍKY ZA VAŠI PODPORU! 

Za naši farnost o. Pavel Kuchyňa 

Český svaz zahrádkářů Lipovec 

Zahrádkáři začátkem března na výroční schůzi zhodnotili svoji činnost na rok 2014. 
Připravujeme:   

12.4.2015 – Základní škola Lipovec – prohlídka. Začátek ve 13.45 hodin. Mohou se přidat i 
občané Lipovce. Po prohlídce – ve 14.30 hodin bude přednáška na téma „Moravský kras“, 
přednáší Ing. Ivan Balák. 

23.5.2015 – zájezd – obsazen (Staré Město – bonsaje Velehrad, Modrá – pomoravské 
akvárium, Babice – muzeum pytláků) 

23.8.2015 – zájezd – Země živitelka – České Budějovice 

17.10.2015 – posezení při burčáku – živá hudba 

Dne 7.2.2015 byl košt slivovice. Ze 68 vzorků se na prvním místě umístil: 
1. Pavel Habrovec, Blansko – meruňka 
2. Luděk Kolmačka, Lipovec – švestka 
3. Petr Musil, Sloup – meruňka 

Na závěr přejeme všem občanům příjemné prožití svátků jara. 

       Za zahrádkáře předseda p. Jan Sedlák 

Vážení občané Lipovce a Marianína, 
ráda bych se omluvila a stručně vysvětlila své odstoupení z pozice zastupitele po tak krátké 

době svého působení v Zastupitelstvu obce Lipovec. 
Před osmi lety jsem se přistěhovala do osady Marianín.  Kandidovala jsem hlavně za  Marianín, 

ale po zvolení jsem si uvědomila, že zastupuji i „lipovecké“.  Jak jsem psala, jsem „náplava“, nevím 
toho moc o Marianíně ani o Lipovci,  proto -- abych mohla dělat rozhodnutí,  jak hlasovat -- musela 
jsem se ptát.  

Mé otázky často obtěžují, někdy jsem je možná špatně položila nebo nepřesně formulovala a 
měla jsem pocit, že nevedou ke konstruktivní spolupráci. Spíše se zdálo, že narušují jinak docela 
poklidné zasedání a některé zastupitele velmi znervózňují.  

Proto se moc omlouvám, jestli jsem způsobila komplikace. Své místo zastupitele postoupím 

někomu znalejšímu místních detailů. 

Upřímně Ivana Maršálková 
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Výlet s d ětmi do p řírody – Český svaz žen Lipovec  

Dne 6.9.2014 do vápenky Velká dohoda do lanového centra. Cestou plnily děti různé vědomostní 
úkoly, které byly rozděleny dle náročnosti pro mladší a starší, nechybělo také hledání pokladu. Přímo 
na místě bylo připraveno několik soutěží ( např.jízda na odrážedle, skládání puclí, kop míčem do 
branky,..) a kdo měl zájem za vlastní peníze ( 80,- Kč ) mohl lézt po lanových překážkách. Asi všechny 
starší děti možnosti využily. Tradiční bylo i opékání párků, ale dřevo na oheň jsme si museli zajistit 
sami. Celá tato akce byla velice vydařená, počasí nám přálo, přišlo 23 dětí. Organizace se ujaly naše 
nové mladé členky, které to zvládly na jedničku, za což jim patří velké poděkování a doufáme, že se 
výlet stane tradicí, jak bývalo. Byly to: Lucie Pernicová, Lucie Sedláková, Marie Zukalová. Ještě 
jednou dík. Výbor ČSŽ  
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OSTATKOVÝ PRŮVOD 2015  

Letošní masopustní průvod připadl na sobotu 14. února 2015. Od časných ranních hodin se scházeli 
účastníci průvodu u obecního úřadu, odkud pak společně s kapelou pana Krále byli odvozeni na horní 
konec obce. Poděkování patří panu Tomáši Zouharovi a Rudolfu Kuchaři za sponzoring dopravy. 
Samotný průvod obcí a maškarní veselí absolvovalo celkem 30 krásných masek a 12 muzikantů. Velmi 
nás potěšila i účast nově přistěhovaných občanů. Přejeme si zvýšení zájmu o tuto akci i v příštím roce. 
V průvodu  jsme mohli najít kromě nově zakoupených masek také velmi pěkně vymyšlené a vyrobené 
skupinkové masky. 
Chceme tímto účastníkům průvodu poděkovat za udržování lidové tradice. Velký dík patří také všem 
občanům Lipovce za sponzorské dary a bohatě připravené občerstvení pro průvod. Při pěkných 
dechových písničkách si  mohli všichni společně s maškarády zazpívat a zatancovat. Ukončení celé 
akce proběhlo v restauraci u Mrázka. Přiložené fotografie svědčí o celkové  fantastické atmosféře 
letošních ostatků. 

 
za výbor ČSŽ v Lipovci 

předsedkyně Jaroslava Kuchařová  
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Dětský karneval 2015  
 
V neděli 15. března 2015 pořádal Český svaz žen v Lipovci maškarní karneval pro 
děti. Místní sokolovna se po čtrnácté hodině začala plnit princezničkami, vílami, 
beruškami, kočičkami, tygry, čaroději a jinými krásnými maskami.  

Úvod patřil žonglérskému vystoupení pana Bílka z Lipovce. Zvídavé děti se 
samozřejmě aktivně zapojovaly do tohoto perfektního vystoupení. 

Při představování obdrželo všech 52 masek sladkou i věcnou odměnu. Další odměny 
čekaly děti při různých soutěžích, které probíhaly v průběhu karnevalu. 

Děti se mohly vydovádět, zatancovat i zazpívat při pěkných pohádkových a jiných 
písničkách za hudebního a pěveckého doprovodu slečny Pavlínky Zouharové. 

Nakonec byla vyhodnocena a odměněna nejmladší a nejstarší maska, protože 
v soutěži o nejkrásnější masku by musely vyhrát všechny. 

Děkuji rodičům za zhotovení těchto kouzelných masek, děkuji členkám výboru za 
organizaci celé akce a upečení zákusků a paní Lucii Kučerové za sponzorské 
perníčky. 

 

                                                                                   
za výbor ČSŽ v Lipovci: 
                                                                    
předsedkyně Jaroslava 
Kuchařová 
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9. skautský oddíl Lipovec 
 
Betlémské světlo 2014 

 Děkujeme všem, kteří jakkoliv podpořili novodobou tradici „Betlémského světla“, 
třeba i tím, že nám otevřeli dveře, popřáli krásné svátky a věnovali úsměv. Jsme rádi, že se 
tento zvyk ujal. Příští rok určitě na Štědrý den přijdeme znovu.  
Tříkrálová sbírka 2015  

Letos jsme již šestým rokem pomáhali při Tříkrálové sbírce pořádané Charitou. 
V sobotu 10. 1. 2015 se všichni ti, kteří chtěli pomoci s koledováním, sešli již v 11:30 hod ve 
skautské klubovně. Rozdělili jsme se do skupinek, ve které byl vždy jeden člen starší              
15let a určili jsme si, která skupinka bude kde koledovat. Největší odměnou nám byla 
otevřená náruč našich spoluobčanů, kteří nás již netrpělivě vyhlíželi. Nejen, že přispěli do 
pokladniček, ale obdarovali nás i nejrůznějšími pamlsky. Každému domu jsme udělili 
požehnání nápisem K+M+B 2015 a rozdali cukříky s logem tříkrálové sbírky. V letošním roce 
bylo v Lipovci vykoledováno celkem 22 078 Kč, z čehož bylo 1850 Kč v Marianíně a 20 224 
Kč v Lipovci. Všem, kteří ať už finančně nebo vlastní účastí přispěli ke zdárnému průběhu 
Tříkrálové sbírky, mnohokrát děkujeme. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Připravujeme: 
Po novém roce je aktivit pramálo, ale výhledově nás čeká snad jarní výprava, 

Svojsíkův závod v Jedovnicích, pálení čarodějnic a další zajímavé oddílové schůzky.  
I letos se chystáme na letní tábor. Odjíždíme 18.7.2015 a vrátíme se 1.8.2015. 

Pojedeme do Újezdu u Černé Hory. S táborníky se pomyslně vydáme do Egypta do období 
staveb pyramid. Pokud vše vyjde podle plánů a podaří se nám zajistit materiál, budeme chodit 
na tábořiště po novém mostku přes potok. ☺ 

Pavla Kopřivová 
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Vyhodnocení spolupráce se spolky za rok 2014: 

Všeobecně: 
1. Užívání tělocvičny ZŠ pro spolkovou činnost mládeže do 15 let zdarma 
2. Užívání spolkové místnosti pro akce spolků zdarma 
  Jenom pro orientaci náklady na energie – el.energie 1491kWh x 6,57Kč 
  =9795,87Kč + plyn 636 m3, tj.6744 kWh x 1,34 = 9036,96. To znamená cca 
19.000,-     Kč nás stojí spolková místnost – provoz (není tam navíc úklid,voda, 
odpady,   odpisy…) 
3. Užívání sokolovny pro nevýdělečné spolkové akce  zdarma 
4. Na plesy spolků (včetně ZŠ) se poskytne finanční příspěvek na tombolu ve výši 
   2.000 Kč – skutečnost STEMD poskytl spolkům v roce 2014 zboží v hodnotě 
   19.600,-Kč 
5. Na „nad obecní“ nevýdělečné akce lze požádat o mimořádný finanční příspěvek 
    V roce 2014 – MO ČZS – 50 let trvání 10.000,- Kč. 
6. V případě zajištění dotací se po projednání v ZO bude obec maximálně  podílet na 
   zabezpečení požadovaného spolupodílu. V roce 2014 – 68.000,- TJ Sokol – 
   soc.zařízení. 
 
Konkrétní akce: 
 
 Sokol 
 
Podpora sportu – lze konstatovat, že pravidelná soutěž mužstev v kopané je 
specifickou činností vymykající se ostatní „nepravidelné“ spolkové činnosti. Roční 
příspěvek obce  cca 130 000,- Kč. 
 

- z obecního rozpočtu budou i nadále hrazeny dosud hrazené energie – veškerý 
plyn a voda na sokolovně (kabiny) a hříště (závlaha). Předpoklad cca 80 tis. 
Kč/rok  ( v rozpočtu spojeno s provozem sokolovny…). Během roku se budou 
pravidelně  měsíčně  provádět odpočty vodoměrů, plynoměrů a  vyčíslí se 
průběžná hodnota těchto energií.  

- podmínkou je započatý trend „průhledného“ hospodaření TJ Sokol a 
umožnění kontroly hospodaření TJ Sokol finančnímu výboru zastupitelstva 
obce, resp. „průkazně zdokladovat“  na co byl „příspěvek“ od obce použit 

 
Vyčíslení skutečnosti roku 2014: energie 66.316,96 Kč + finanční hotovost 50.000,- 
Kč, tj. 116.316,96 Kč + podíl na akci „oprava sociálního zařízení 68.000, tj. celkem 
184.316,96 Kč. 
(Stav vodoměrů – SOKOLOVNA (Strejček Josef odpočet k 1.1.2013 i k 1.1.2014, k1.1.2015 
odpočet provedl Kopřiva František) : 

                                              1.1.2013    1.1.2014               1.1.2015 
Venkovní                               3242 m3     4484 m3 (1242)   4485 (1)                 
Vnitřní (kabiny TJ Sokol)       4900 m3     5247 m3 (347)     5381 (134)  
Výměna IV2014                                                                        21 
Výměna V2014 (vodoměr č.19000)                                      1100  
1256 x 43,58 = 54736,48 Kč 
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Stav plynoměrů – SOKOLOVNA (Strejček Josef odpočet k 1.1.2013 i k 1.1.2014, k1.1.2015 
odpočet provedl Kopřiva František) : 

                                                    1.1.2013    1.1.2014                1.1.2015 
Hlavní                                          21676 m3      27691 (6015)     32523 (4832) 
Podružný (spotřeba TJ Sokol )    28270 m3     29746 (1476)     30587  (841) 
Byt  Vojtková                              14384 m3      15718 (1334)      16822 (1104) 
Sokol 
Odebraný plyn  - 841 m3, což je 8918,46kWh x 1,30353 Kč/kWh = 11.625,48 Kč 
TJ SOKOL energie 2014 66.316,96 Kč 
 
Hasiči 
 
Podpora spolku a mládežnického požárního sportu. Roční podpora ve výši cca 
20.000 Kč. Podmínkou je průběžná fotografická dokumentace činnosti a  
zabezpečení následujících požadovaných akcí: 

- zajištění vody na hřbitově – 1.000,- Kč /jedno naplnění s využitím pro 
mládežnický sport/ 

- zajištění lampionového průvodu a zabezpečení „táborového ohně“ k 8.5. 2000 
Kč  

- zajištění, resp. spolupodílení na zajištění občerstvení při rozsvěcování 
vánočního stromku (udírna) 2.000,- Kč 

-  z obecního rozpočtu budou i nadále hrazeny dosud hrazené energie – 
           veškerý plyn, el. energie a voda 
 
Vyčíslení skutečnosti 2014:  energie 7.543,57 Kč + hotovost 13.000, tj.20.543,57 Kč 
 

Stav elektroměrů – RADNICE (k 1.1.2013 i k 1.1.2014 odpočet provedl Josef Strejček, 
k1.1.2015 odpočet provedl Kopřiva František) : 

                                                    1.1.2013    1.1.2014          1.1.2015 
Hlavní                                          86396        89925 (3529)   93158 (3233) 
Podružný (spotřeba SDH )              964          1520 (556)       1958 (438)  
Byty- společné prostory                 1770          2288 (518)       2758 (470) 
SDH -438 kWh x 5,97 Kč = 2.614,86 Kč 
Společné prostory – 470 x 5,97 = 2.805,90 Kč 
 

Stav plynoměrů – RADNICE (Strejček Josef odpočet k 1.1.2014, k1.1.2015 odpočet provedl 
Kopřiva František) : 

                                                                                1.1.2014      1.1.2015 
Hlavní                                                                        6117             8437 (2320)   
Podružný (spotřeba SDH, ale od dubna 2014 )              0               331 (331) 
331 m3,  tj. 3535,57 kWh   x1,34 Kč, tj. 4737,67 Kč 
 

Stav vodoměrů RADNICE (Strejček Josef odpočet k 1.1.2013 i k 1.1.2014, k1.1.2015 
odpočet provedl Kopřiva František) : 
                                                     1.1.2014      1.1.2015 
Hlavní                                                                   2032 
Podružný (spotřeba SDH)                                         9 
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SDH – rok 2014 – energie 7.543,57 Kč + finanční prostředky 
 
Zahrádká ři 
 
Podpora spolku za údržbu stromořadí a veřejné zeleně v obci. Roční podpora ve výši 
cca 10.000 Kč. Podmínkou je průběžná fotografická dokumentace činnosti a  
zabezpečení následujících požadovaných akcí: 
Údržba zeleně  

- stromořadí k vápence  2.000,- Kč 
- „švestkový sad“II. šraňk 2.000,- Kč 
-  Stromořadí - příjezdná cesta Marianín 1.000,- Kč  
-  lípy  k Rozstání, lípy ke Kojálu 1.000,- Kč 
-  Košt slivovice 1.500 Kč 
-  Posezení u burčáku s hudbou 2.500,- Kč 

     + všeobecné 
 
Vyčíslení skutečnosti 2014: 18.240,- Kč 
 
Ženy 
 
Podpora spolku za „důstojné“ uspořádání masopustního průvodu (pochovávání 
basy??) a uspořádání dětského karnevalu. Roční podpora ve výši max.cca 10.000 
Kč. Podmínkou je průběžná fotografická dokumentace činnosti a  zabezpečení 
následujících požadovaných akcí: 

- masopust  100 Kč/maska 
- dětský karneval 50 Kč/maska 
- výlet s dětmi do přírody (min. 25 účastníků) 1.000,- Kč 

      +   všeobecné 
 
Vyčíslení skutečnosti 2014: 8.050,- Kč 
 
Vápeníček 
Podpora občanského sdružení – výstavy, dětský den, vánoční strom…..Roční 
podpora ve výši 50.000,- Kč 
     + všeobecné 
 
Vyčíslení skutečnosti 2014: 50.000,- Kč 
 
Skaut  
 
Podpora spolku za „pravidelnou“ práci s dětmi. Roční podpora ve výši max. cca 
8.000,- Kč. Podmínkou je průběžná fotografická dokumentace činnosti a  
zabezpečení následujících požadovaných akcí: 

- ozdoba vánočního stromu 2.000 Kč 
- pálení čarodějnic  1.000,- Kč 
- program táborový oheň 8.5. 2.000,- Kč 

     +    všeobecné 
 
Vyčíslení skutečnosti: 0 Kč 
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„Senio ři – MO STP…“ 
 
Podpora spolku za „pravidelnou“ práci se spoluobčany.. Roční podpora ve výši cca 
5.000 Kč. Podmínkou je průběžná fotografická dokumentace činnosti a  zabezpečení 
následujících požadovaných akcí: 
Velikonoční  výstava- spolupodílí na org. zabezpečení… 2.500,- Kč 
Vánoční  výstava- spolupodílí na org. zabezpečení… 2.500,- Kč 
 
Vyčíslení skutečnosti 2014: 5000,- Kč 
 
Podmínky pro příspěvky spolkům v roce 2015 zůstávají v podstatě na úrovni a 
podmínkách roku 2014. 

 
Tolik spolková činnost. 
 
 

Bio odpad, kompostování  

Několikrát – především v období říjen- listopad 2014 – mně bylo připomínáno, 
že nestačí kontejnery na biodpad případně, kdy budou vyvezeny. Trochu více jsem 
se touto oblastí začal zajímat. Problém nevidím v počtu kontejnerů – těch můžeme 
mít, kolik chceme – problém je v penězích – jeden 700 l kontejner – respektive jeho 
vyvážení -  nás přijde na 4.000,- Kč ročně – což loni prezentovalo částku 28.000,- Kč. 
Při filozofii, že obec nebude na likvidaci tuhého komunálního odpadu od občanů 
(kam biodpad řadíme) doplácet, je to pouze otázkou výše poplatku od občana – 
faktem je, že současný poplatek 520,- Kč / občan však bezdůvodně zvyšovat 
nechceme, i když v podstatě můžeme jít až na 1.000,- Kč/ občan/rok. Problém 
v počtu kontejnerů to tedy není. 

Mám zahrádku (1.100 m2), občas zde vítězí plevel (lebeda, pěťour,kopřivy 
apod.), ale baví mě – třeba pěstování česneku….Na zahradě mám „plac“ cca 4x4 m 
kam „vyvážím“ všechno – tedy všechno rostlinného původu – dokonce někdy i 
přebytečnou trávu nebo listí z obecních ploch. Mám v živé paměti, když sousedé 
vyhazovali podobný „odpad“ do lipoveckého potoka. Jednou za čas „kompost“ 
přehodím, jednou za čas (3-4 roky) „překatruji“ a doplním nebo vyměním zeminu ve 
skleníku, foliacích či doplním záhonky. Proč to popisuji: nemám právo udílet rady 
v této oblasti, ale myslím si, že vyvážím biodpadu se vlastně zbavujeme skoro toho 
nejcennějšího z našich zahrad…a ještě za to platíme. Na pomoc jsem si vzal internet 
a „zneužil „ireceptáře“: 

 
Recept na kompost 
Kompost je ideálním hnojivem, které mimo jiné zvyšuje odolnost rostlin před škůdci a 
chorobami. Nic nestojí a ještě se zbavíte spousty zahradního i kuchyňského odpadu. 
Základem dobrého kompost je však trpělivost. Nic se nesmí uspěchat, kompost musí 
dozrát a teprve pak výrazně zvýší úrodnost a kvalitu půdy. 
Škoda každého kousku organické hmoty, která skončí v popelnici a ne na kompostu! 
Proč jej posílat na skládku, když z něj lze "vyrobit" kvalitní hnojivo, které stojí jen 
minimum času a práce a ani haléř?  
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Tajemství kompostového receptu 
Slovo kompost pochází z latinského kompositum, tedy složení, skladba. Složení 
kompostu je opravdu to nejdůležitější. Kompostovat je možné prakticky každou 
organickou látku, důležitý je však celkový pom ěr uhlíku k dusíku (C:N), který by 
měl být asi 20-30:1.   

• Při nadbytku uhlíku (příliš mnoho slámy, papír, dřevěná drť, piliny) se pochody 
zpomalují, uniká CO2 a dochází k řašelinatění.  

• Při nadbytku dusíku (kuchyňský odpad, tráva) dochází ke hnití a uniká čpavek.  
• Materiál bohatý na uhlík je navíc strukturní, materiál dusíkatý zase sedá a 

kompost trpí nedostatkem vzduchu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přeměnu 
látek v kompostu můžeme urychlit bakteriálním startérem. Lze jej již hotový zakoupit, 
ovšem stejně poslouží například zákvas z kopřiv, kostivalu, žabince nebo třeba 
drůbežího trusu. 
Zeminy p řidáváme do kompostu asi do 10 %. Menší p říměs zeminy urychlí 
pochody p řeměny, v ětší množství zeminy však rozkladné procesy zpomaluj e. 
Menší příměs zeminy urychlí pochody přeměny, větší množství zeminy však 
rozkladné procesy zpomaluje.  
Jak a co kompostovat? 
Bramborová na ť  je cenná pro obsah draslíku, vápníku a hořčíku. 
Drn poskytne jen chudou zeminu, tzv. drnovku. Nejlepší je drny kompostovat 
odděleně, vrstvíme je kořeny nahoru. Zemina, kterou z drnů za 12 měsíců získáme, 
je po smíchání s kompostem výborná například pro pokojové květiny.  
Hnůj je velmi cenný materiál, jsou ovšem rozdíly mezi jednotlivými druhy hnoje. 
Není-li v hnoji dostatek steliva (sláma, piliny), přidáváme materiál chudý na dusík. 
Kávová sedlina  je velmi hodnotný materiál, jako pochoutku ji vyhledávají zejména 
žížaly labužnice. 
Kůra poskytne základ kvalitního kompostu, zvláště kompostujeme-li ji s drůbežím 
trusem. 
Listí je nejlepší nechat nejprve zfermentovat na oddělené hromadě - různé druhy se 
rozkládají různě dlouho. Poté se k listí přimíchá zemina a starý kompost, dobré je 
přidat i materiál bohatý na dusík, například drůbeží trus. 
Papír a lepenka  zatímco nepotištěný papír je vhodným materiálem, potištěný 
přidáváme do kompostu jen ve velmi malém množství nebo raději vůbec. Barevně 
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potištěný papír zásadně nekompostujeme vůbec, obsahuje mnoho těžkých kovů. 
Papír a lepenku předem roztrháme a navlhčíme. 
Plevel  je hodnotný materiál, ale snažíme se ho kompostovat ještě před kvetením, 
protože likvidace semen v kompostu není nikdy stoprocentní. 
Dřevěný popel je  bohatý na draslík. Do kompostu bychom ho neměli přidávat ve 
větším množství než 3-5 kg na m2. Popel z hnědého uhlí obsahuje sice mnoho 
cenného bóru, ale také množství těžkých kovů, zrovna tak jako popel z uhlí 
černého.   
Posečená tráva  je kvalitní surovina, mícháme se zeminou, pilinami nebo samotným 
kompostem. Pokud nemáme jiný materiál k dispozici, necháme trávu před 
kompostováním zavadnout. 
Sláma  je rovněž velmi hodnotná surovina, kombinujeme ji s materiálem bohatým na 
dusík (hnůj, čerstvá tráva apod.) a se zeminou. 
Větvi čky a klestí  poslouží jako spodní vrstva při zakládání hromady kompostu, která 
umožní přístup vzduchu.  Musíme je ovšem podrtit nebo alespoň nastříhat na kousky 
menší než 5 cm. Větvičky dodávají kompostu dobrou strukturu, ale pomalu se 
rozkládají. 
Tipy pro nejlepší kompost:   

• Mísíme různé druhy kompostovaného materiálu.  
• Nadrobno rozsekaný materiál se přemění na kompost rychleji.  
• Slehlý a nevyzrálý kompost překopeme. 

Slunce a déš ť? Přiměřeně... 
Abychom vytvořili nejvhodnější podmínky pro zrání, je potřeba udržet v kompostu 
optimální vlhkost . Poznáme ji tak, že z hrstě kompostu vymáčkneme jen několik 
kapek vody. Pokud je to méně či více, je třeba vlhkost regulovat:  
Je-li kompostovaný materiál příliš suchý, upadají mikroorganismy do klidového stavu, 
přeměna se zastavuje. Proto kompost chráníme p řed sluncem. Příliš suchý 
kompost m ůžeme zvlh čit vodou, mo čůvkou či bylinným zákvasem.  
 Je-li naopak kompost příliš mokrý, je v něm málo vzduchu a místo aerobních 
pochodů převáží anaerobní hniloba. Hrozí-li tedy přemáčení, kompost zast řešíme 
nebo alespo ň přikryjeme t řeba starým kobercem . 
 
Tolik odborníci…. 
 
Problematikou odvozu biodpadu jsme se zabývali i v radě obce. V únoru jsme 
uvažovali o zakoupení „domácích“ kompostérů (objemu 900 l) s tím, že bychom je 
v podstatě „darovali“ každé domácnosti (samozřejmě za podmínky kompostování 
resp. ukládání bioodpadu – s možností využití na trávník, keře záhonky 
…samozřejmě s podmínkou třeba cca 7 let)). Byla celá řada připomínek – tam žijí 
jenom „staří“ a nemohoucí, tam o to nebude zájem, tam nemají zahrádku, jak se 
svozem (v případě nezájmu o kompost), jsou to vyhozené finance apod. Druhá 
varianta byla využít dotačního titulu a pokusit se zajistit „svozovou techniku“ + 5 
kontejnerů případně štěpkovač a zkusit „obecní kompost“. Nakonec jsme se přiklonili 
k této variantě.Dne 19.3. jsme žádost o dotaci podali (i když je malá 
pravděpodobnost, že na ni dosáhneme – velikost obce x objem peněz …).Nelíbí se 
nám „černé skládky“ po obci – v podstatě celoroční (třeba u Juhasových, pod Vintrem 
294, za benzínovou čerpací stanicí, pod Jelínkovými..). 
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Je to návrat do šedesátých let minulého století (kdy se po obci budovaly betonové 
skládky na odpad na veřejných prostranstvích…). Touto cestou jít nechceme. Prosím 
všechny, kterých se to dotýká, aby po jarním úklidu s těmito skládkami přestali – 
v opačném případě budeme nuceni hledat viníky. Samozřejmě – před jarním či 
„předhodovým“ či zimním sběrem musí mít lidé určitý čas na úklid svého okolí – náš 
názor je, že 14 dní musí stačit…. 
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Zemědělská p ůda…prosba  

Při každé změně dat dotýkající se vlastnictví nemovitostí vidíme, že řada občanů 
prodává svoje pozemky….někdy za 6,- Kč/m2, někdy za 10,- Kč/m2 či 12,- Kč/m2. 
Několikrát jsme uváděli a snažíme se rozšiřovat „mezi lid“ – obec má eminentní 
zájem na koupi zemědělských pozemků (a nabídne většinou vyšší cenu než mají 
vlastníci „nasmlouváno“).Není to žádná hanba (nakonec se to stejně pracovníci na 
radnici vždycky doví..), jde jen o to, abychom v zájmových lokalitách předcházeli 
nesmyslnému vyhazování peněz či volbě jiných tras (třeba přípojka Vn na horním 
konci obce, trasa nového vodovodního přivaděče napojeného na skupinový vodovod 
Jedovnice- Ostrov…atd.). Úplně samozřejmé by to mělo být u pozemků do 500m od 
zastavěné části obce (třeba s ohledem na budoucí rozvoj Lipovce). Možná ne všichni 
znají územní plán obce, případně záměry radnice…moc Vás prosíme, kdo chce 
prodat zemědělskou půdu, nabídněte ji obci… 

 

Varování  

Jsme na radnici někdy hodně překvapeni. Většinou „starší“ lidé k nám mají 
bezmeznou důvěru – ale …..O co jde? Zase se množí případy, kdy přijde občan, 
občanka a …před chvíli u mě byli dva obchodníci a koupil (koupila) jsem „něco“ za 
700 Kč (případně potřebovali rozměnit pětitisícovku..). No a oni odešli (většinou jsou 
dva ) a mně zmizely všechny peníze (úspory) – a někdy jde o „šílené“ částky – i 
82.000,- Kč !!! Udělejte něco, chytněte je!   

Už jsem o tom kdysi ve zpravodaji psal. Starší lidé mají pořád ještě představu, že jim 
všichni chtějí pomoci – aby měli laciný plyn, elektřinu, aby měli dokonalé hrnce, 
případně velmi „zabírají“ u těchto lidí pomůcky a prostředky pro zdraví... 

Nevím, jak jinak to říci, napsat ….Vaše dobro nechce nikdo – chtějí Vaše peníze. No 
a zdraví ?? Je to hrozné, ale to by nebyly hřbitovy….  

Varuji Vás a nikdo Vám většinou už nepomůže – nikomu „cizímu“ neotvírejte, nic 
nepodepisujte, nic nekupujte …. 

 

Obecní majetek  

Máme zase několik oblastí, kdy se nemůžeme dohodnout – sami se sebou. 

Sokolovna – máme po „plesové sezoně“. Během ní se „podařilo“ několik „faux-paux“ 
( snad česky „několik přešlapů“….). Po plese skautů zůstaly v parketách „díry“ , 
hasičům se je podařilo zase „obarvit“ (parkety), po školním plese zůstaly ukroucené 
kliky, rozbitá záchodová prkénka…po divadle Vápeníčku „někdo“ provrtal (zcela 
úmyslně) obvod stolu a to nemluvím o hlíně na stolech…po sokolském plese došlo 
k poškození zdí na záchodě a obložení na sále atd., atd…. Faktem je, že alkohol 
nám všem dodává sílu, ale někdy zůstává rozum stát…Doma se všichni vyzouvají 
hned za dveřmi – v sokolovně není problém v zablácených botách vlézt na stoly, dát 
si tam lavice a posadit se tam (že stoly na to nejsou stavěné nikoho nezajímá, že tam 
zůstane bláto – no na to se přeci dají lavice – snad v dobré víře že se bahno vypaří 
anebo ono to někdo „placený“ uklidí ?) – to vše při divadle, abych viděl. Někdy 
přemýšlím, kde se to v těch lidech bere. Pořád si myslím, že se dobře cítím 
v prostorách, které mají určitou „štábní kulturu“. Většina lidí je vzdělaných, 
inteligentních. Že stůl v roce 2000 stál 6.500,- Kč, že jeho poškození nebude 
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jednoduché opravit,že podobný stůl se již v podstatě nevyrobí, že se určitě najde 
člověk, který různé poškození opraví…ale proč ukroucené kliky, rozbité zdi na WC, 
vytrhané obložení ??? No o ceně parketové podlahy nemusím ani psát (ta původní 
stále něco přes 200.000,- Kč, její „druhé“ vybroušení a nalakování téměř 60.000,- Kč)  
- vzali jsme si od obou spolků po 4.000,-Kč za poškození (co to je…na straně druhé - 
jak se k tomu postavit – navíc když hasiči třeba odpracovali stovky hodin v podstatě 
zdarma na požární autech. A nemyslete si, že to nechce odvahu ze strany radnice). 
Proboha, nikdo nemá nic proti zábavě, naopak proto se náš „kulturní stánek“  
opravoval….dost kritiky. Prosil bych všechny, aby se na společných akcích chovali 
jako doma ( v sokolovně, ve škole – i v její tělocvičně, ve spolkové místnosti DS, na 
hřištích, na zastávkách …. prostě všude). Prosil bych i svědky různých „přešlapů“, 
aby našli odvahu a na viníky ukázali  (ale hned, pořadatelům – přeci každá akce 
musí mít pořadatele-  x či zastupitelům)… ještě jednou zopakuji – nejsem proti 
„kultuře“ ani proti spolkům. 

Veřejná prostranství – mám takovou neblahou skutečnost – co je moje – to je 
nedotknutelné. Co je obecní – to je anonymní a …. Ale proč? Proč „černé“ skládky 
uprostřed obce, proč dokola neřešitelné volné pobíhání psů a co teprve psí 
exkrementy na zpevněných plochách ( prý co děláme s poplatkem za psa – proč 
nejsou kontejnery, zásobníky, pytlíky – i o tom jsme jednali – ale to by poplatek ze 
psa musel být cca 1.000,- Kč/rok – pokud to obec nechce dotovat). Proč bezohledné 
rychlé ježdění po místních komunikacích, proč odstavené „vraky“ na veřejných 
prostranstvích, proč dlouhodobě a bezplatně uložený materiál na „obecním“, proč 
papíry, prázdné láhve, krabičky od cigaret a „vajgly“ v čekárnách, na parkovištích… 
jsme přeci „kulturní lidé“ a záleží nám na tom, v čem žijeme – anebo si myslíme, že 
se ostatní o to postarají, že se s tím porve příroda či i zajíci přezouvají kola ??  

 

 

Prosím, zamysleme se a zkusme se na 
to podívat …. 
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Zprávičky ze školy a odjinud 

Obří slalom v Hodonín ě u Kunštátu  

V pátek 6. března do Hodonína u Kunštátu zamířily děti z prvního stupně ze ZŠ Lipovec, 
Ostrov u Macochy, Sloup a Jedovnice. Provozovatelé ski areálu nám velmi profesionálně 
připravili závody ve sjedovém lyžování – obří slalom. 

Nádherně upravená a vytyčená trať, startovací stan, stupně vítězů, medaile a hodnotné 
věcné ceny pro první tři v každé kategorie a diplomy pro všechny zúčastněné – to vše nám 
poskytli ve ski areálu. Děkujeme a těšíme se na další lyžařskou sezónu - na lyžařském 
výcviku anebo na závodech. 

A jaké bylo umístění? V první kategorii – prvňáci – zvítězila Anna Veselá (ZŠ Lipovec), 2. 
místo – Matěj Hroz (ZŠ Jedovnice), 3. místo – Ondřej Štěpánek (ZŠ Jedovnice) 

V druhé kategorii – dívky 2. a 3. třída – 1. místo – Vendula Benešová (ZŠ Lipovec), 2. místo 
– Anna Musilová (ZŠ Ostrov), 3. místo – Adéla Stiskálková (ZŠ Sloup) 

V druhé kategorii – hoši 2. a 3. třída – 1. místo – Šimon Hrivík(ZŠ Jedovnice), 2. místo – 
Kryštof Urbánek (ZŠ Jedovnice), 3. místo – Tomáš Koubek (ZŠ Jedovnice) 

V třetí kategorii – dívky 4. a 5. třída – 1. místo – Žaneta Doleželová(ZŠ Jedovnice), 2. místo 
– Zuzana Koubková (ZŠ Jedovnice), 3. místo – Simona Svobodová (ZŠ Jedovnice) 

V třetí kategorii – hoši 4. a 5. třída – 1. místo – David Trávníček (ZŠ Lipovec), 2. místo –
Tomáš Fabiánek (ZŠ Sloup) , 3. místo –Tomáš Dvořák (ZŠ Lipovec) 

 

Poděkování za příjemnou atmosféru i fotodokumentaci směřuje ke všem do ski areálu. 
Připravili jste to pro nás prostě super! 

Informace o skiareálu - http://www.skiareal-hodonin.cz/ 

Mgr. Eva Veselá, ZŠ Lipovec 

Beseda s Josefem Klímou  
V pátek 13. 3. 2015 žáci 7., 8. a 9. třídy jeli do kina do Blanska, kde se konala beseda o 
kriminalitě mládeže s novinářem Josefem Klímou.       

Na začátku besedy nám pan Klíma vyprávěl o skutečných případech, se kterými se 
jako spisovatel, novinář a reportér setkal při své práci a při natáčení reportáží pro televizi. 
Mluvil hlavně o takových případech, které bychom mohli zažít i my a z nedostatku zkušeností 
se potom stát pachatelem nebo obětí trestné činnosti. Tyto příběhy, se kterými nás seznámil, 
se staly mladým lidem, často studentům, kteří v životě udělali chybu a zapletli se tam, kam 
neměli  -  například do nevědomého převážení drog či zbraní, dobrovolné či násilné 
prostituce, majetkových podvodů.  Příběhy byly opravdu velmi zajímavé a často také hodně 
smutné – to, když se týkaly vražd nebo trestných činů páchaných na dětech. Až nám někdy 
šel mráz po zádech.  Uvědomili jsme si, že práce pana Klímy je velmi náročná, zodpovědná, 
zajímavá, nebezpečná. Ale na druhou stranu zahrnuje také setkávání s lidmi, cestování, je 
velmi různorodá a všestranná.   

K této práci je třeba velký rozhled, hodně vědomostí, odvahy, empatie, spravedlivý 
pohled na věc a nebát se nikoho a ničeho.       
   Na konci besedy jsme měli prostor na otázky, které byly všechny 
zodpovězeny k naší spokojenosti. Doufám, že všichni, kteří byli na přednášce, si z ní odnesli 
dostatek poučení a vyhnou se uvedeným chybám v jejich dalším životě. 
 
                                                                                                      Martina Buchtová, 7. t řída 
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PODĚKOVÁNÍ 

Vedení MŠ a ZŠ Lipovec d ěkuje paní Mgr. Han ě Trávní čkové za velmi profesionální 
pomoc p ři vedení obou lyža řských kurz ů pořádaných na naší škole – LVK Hodonín a 
LVK Kun čice. 

V obou kurzech vedla začátečníky – děti, které s lyžováním neměly žádné zkušenosti.  

Na kurzech se podílela v době své dovolené, zcela dobrovolně a bez žádného finančního 
ohodnocení. 

Děkujeme. 

 

Opět po roce v Kunčicích na lyžích 

Stejně jako v loňském roce se žáci 2.stupně vydali na lyžařský kurz do Kunčic nedaleko 
Starého Města pod Sněžníkem. Tentokrát počasí slibovalo nádherné podmínky a hlavně 
dostatek sněhu. Celý areál v provozu, 70 cm sněhu a slunečné počasí byl předpoklad 
dobrého kurzu. Po několika letech naše škola jela na kurz sama,bez spojení s jinou školou, 
jak tomu bylo v předchozích letech,kdy jsme jeli několikrát s Jedovnicemi,Křtinami nebo 
Podomím. Letos se nás vypravilo celkem 32 zájemců o bílý sport. 

V neděli 15.2.2015 po naložení všech lyží a batohů do autobusu pana Tesaře jsme nabrali 
směr Jeseníky. Cestou jsme se nemohli obejít bez zastávky na naší oblíbené čerpací stanici 
v Mohelnici,kde ještě všichni doplňovali zásoby a ve 12 hodin jsme již stáli před chatou U 
Smrku. Následovalo rozdělení do pokojů a začátečníci se ihned vydali na setkání se 
svahem,aby již byli připraveni na pondělí na lanovku. Zbytek výpravy šel na poznávací 
vycházku ke sjezdovkám,zjistit jakou kvalitu má letos sníh,zda je pro ně v baru opět 
přichystána oblíbená kukuřice a kofola. 

A v pondělí již vše vypuklo naostro. Na žáky čekalo každý den ráno bodování úklidu 
pokojů,dopolední lyžovačka,polední klid,hned od 13:30 zase lyžovačka do 16 hodin,po večeři 
program a ve 22 hodin byla večerka. Hned od prvního dne Natálie Marková stačila během 
jízdy ještě vše snímat do kamery a připraví ucelené DVD z tohoto kurzu,tímto ji patří velký 
dík. Kromě toho se také dost a dost fotilo,takže je již připraven výběr toho nej nej na rajčeti. 

A tak to šlo každý den,hodiny utíkaly a utíkaly. Ve středu odpoledne následoval povinný 
odpočinek a procházka do "Staráku". Po středě se to přehouplo a nezadržitelně se blížil 
konec kurzu. V pátek byly připraveny závody ve slalomu,které se pro dopolední mlhu musely 
přeložit na odpoledne,kdy již byl sníh trochu sluncem rozbředlý,ale trať jsme tentokrát trochu 
zrychlili a postavili blíže k lesu,kde bylo ještě 
přimrzlo,a proto to průběh vůbec nepoznamenalo. 
Soutěžilo se opět ve třech skupinách,od 
začátečníků přes pokročilé až po výborné lyžaře. 

Večer již všichni netrpělivě čekali na celkové 
výsledky,ale ještě předtím účastníky čekal 
závěrečný kvíz z toho,co každý mohl na kurzu vidět 
nebo zažít a co vše si zapamatoval. Nakonec nám 
syn majitelů chaty - Erik - uspořádal pro zájemce 
diskotéku a byl tu konec. 

A je tu záv ěrečné pod ěkování!!! Především 
děkujeme rodi čům všech žák ů,kteří umožnili svým 
dětem za nemalé finanční prostředky lyžařský kurz absolvovat. Jako každý sport něco 
stojí,tak my se snažíme vždy snížit veškeré náklady na nejnižší cenu. Letos celý týden vyšel 
jednoho žáka i se skipasem na cca 3.800 Kč,a to je myslím hodně slušná cena. 
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Další díky patří Mgr. Haně Trávní čkové ,která letos s námi jela jako třetí instruktor,protože 
jsme měli v tomto roce dost výkonnostně rozdílných lyžařů a dva instruktoři by celou skupinu 
nemohli pojmout. Ceníme si především její práce se začátečníky a hlavně díky ní všichni 
zvládli nakonec i jízdu po nejstrmější sjezdovce vpravo od lanovky. 

Díky také patří panu O.Tesařovi ,na kterého je vždy spolehnutí,co se dopravy týká. Všude je 
přesně na čas,žádné prodlevy a problémy, a proto jeho služby budeme samozřejmě využívat 
i nadále. 

Poděkovat také musíme samozřejmě i našemu doprovodu na kurzu - J.Tesařové a 
R.Nečasovi ,kteří s námi jezdí pravidelně a vždy jsou ochotni a nápomocni pomoci vždy,kde 
je potřeba,na svahu se začátečníky i mimo něj,obzvláště na večerních programech.......o tom 
by především Radim mohl vyprávět. 

Dále děkujeme majitelům chaty U Smrku - rodin ě Soukupové ,kteří se vzorně o nás 
starali,především o naše žaludky a další potřeby. Děkujeme také panu K.Barto ňovi  z 
Lipovce za poskytnutí cen pro závody. 

                                                                                               Mgr. Marek Halla 
Projekt „Digitáln ě a interaktivn ě“  
 
Naše škola pokračuje dále v činnosti jednoho z hlavních současných projektů,jehož 
cílovou skupinou jsou učitelé a hlavním přínosem bude technické vybavení školy 
v rámci ICT. Hlavní patronát nad naší školou má SŠ Artecon v Prostějově,kde 
probíhá školení vybraných osob a dále probíhají školení přímo na naší škole. 
Veškerá spolupráce a realizace projektu je v rukou Mgr. Hany Buchtové a Mgr.Marka 
Hally,kteří jsou zodpovědní za hladký průběh a koordinaci projektu. Součástí projektu 
je dodávka několika kusů NTB Lenovo pro potřeby učitele, zabezpečí  
elearningového  školení všech učitelů a dodávka didaktických programů pro školu. 
Během jednotlivých školení se učitelé učí práci s AV médii. Tento projekt bude 
ukončen v červnu 2015. 
 
Projekt „Moje první firma“  
 
Druhý hlavní projekt v současné době je pořádán ve spolupráci s hlavním patronem 
ZŠ Dvorská. Žáci 9.třídy mají za úkol získávat postupně informace ze sféry 
podnikání,od založení firmy až po její vedení. Absolvují přednášky na různá 
témata,jako jsou marketing,daně,účetnictví a další. Seznamují se s různou 
problematikou. Založí si svou fiktivní firmu pod názvem,vytvoří všechna oddělení ve 
firmě. Součástí je exkurze do ČNB v Praze,případně v dalších firmách. Veškerá 
zodpovědnost je zde na Mgr.H.Buchtové v oblasti komunikace s cílovým 
subjektem,Mgr.Hallovi a Mgr.Hallové v oblasti zabezpečení veškeré tvořivé činnosti a 
realizaci. 
 
Projekt „Perspektiva technického vzd ělávání“  
 
Jak jistě víte z několika předešlých příspěvků,naše škola po dobu 3 let byla součástí 
tohoto projektu,jehož smyslem bylo u žáků probudit zájem o technické 
obory,respektive jejich případné studování na středních školách. Patronát měla nad 
projektem SŠ TEGA v Blansku,pořádaly se soutěže v oblasti elektrotechniky a 
strojírenství pro žáky 7.,8.,9. tříd, dále exkurze do podniků a také do samotné SŠ 
TEGA. Soutěže byly velmi zajímavé,vždy o hodnotné ceny,žákům se to líbilo. Zde 
měl vždy vše na starost Mgr.Marek Halla. Tento projekt právě letos končí. 
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Didaktická technika v ZŠ  
 

V letošním školním roce dochází k dalšímu modernímu technickému vybavení 
naší školy.  Již je plně vybavena jedna kmenová třída – dataprojektorem, 
renovovanou tabulí, interaktivním snímačem a reproduktory.  

Ve třídě se dají promítat prezentace a využívat nejrůznější interaktivní 
programy, které přispívají k zefektivnění výuky.  

Toto moderní vybavení bylo financováno z rozpočtu školy, rozpočtu obecního 
úřadu a sponzorského daru od MUDr. Radka Trávníčka.  Děkujeme. 

V měsíci březnu bude plně interaktivně vybavena další učebna - financováno 
z projektů školy. Na škole budou tedy již tři interaktivní učebny a dvě učebny 
s dataprojektorem. 

Vedení ZŠ a MŠ Lipovec d ěkuje panu MUDr. Radku Trávní čkovi za 
sponzorský dar – dataprojektor, který je umíst ěn v 6. t řídě. 

 
Florbal Cirsium  

Naši starší chlapci se zúčastnili pravidelného turnaje Cirsia ve florbale,který se 
konal 29.1.2015 v Jedovnicích. Turnaje se zúčastnilo všech 6 škol Cirsia a my jsme 
tentokrát po výborných výkonech obsadili jen těsně druhé místo. První zápas jsme 
remizovali s Jedovnicemi  0:0, pak jsme postupně porazili Ostrov 2:0, Podomí  3:1 a 
Sloup 1:0. V zápase o 1.místo jsme remizovali se ZŠ Křtiny 0:0 , a to nám bohužel 
stačilo pouze na druhé místo. Přesto patří všem chlapcům poděkování za vzornou 
reprezentaci školy. 

Poděkování patří těmto žákům:z 9.třídy – Daniel Fürst,Petr Mikoláš,Jakub 
Nešpůrek,Jan Stejskal,Valter Formánek,Michal Hořava,David Ryšánek,z 8.třídy Petr 
Kučera  a z 6.třídy Patrik Cabal. Patrik Cabal, ač byl nejmladší,tak se stal jasně 
nejlepším střelcem se 4 brankami. 

 
Florbal mladších žák ů 

V pátek 20.2. před  jarními prázdninami se naše škola zúčastnila 
každoročního turnaje mladších  žáků ve florbale, který se konal ve Sloupě. Naši 
mladší žáci se postupně utkali se ZŠ  Sloup,se kterou prohráli 1:5, potom zvítězili 
nad ZŠ Jedovnice 10:1 a nad ZŠ Podomí 11:1 a obsadili celkově 2.místo.  

Všem žákům patří poděkování za vzornou reprezentaci naší školy. Jedná se o 
tyto žáky:ze 4.třídy – Alžběta Průchová,z 5.třídy- Vojtěch Říčař,Martin 
Maňoušek,David Schindler a Adam Hořava,ze 6.třídy – Vojtěch Zouhar a Patrik 
Cabal. 

 
Cizinec na naší základce! Wow!  

Od prosince 2015 se na naší 
Základní škole v Lipovci realizuje projekt 
„Cizí jazyky pro život“, jehož cílem je 
uvést používání cizího jazyka do praxe. 
To má být zaručeno rodilým mluvčím, 
který se na výuce anglického jazyka 
přímo podílí. Garantem projektu je 
Národní institut pro další vzdělávání.  
Rodilý mluvčí Brett Hrstka pochází z JAR 
a dochází na naši školu každý pátek, kdy 
navštěvuje pravidelně třídy na druhém 
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stupni, včetně 4.ročníku. Do 3.třídy chodí  příležitostně, ale i to je skvělé, neboť ti 
mladší se jeví více zapálení pro studium, jsou zvídavější, více otevřenější a 
troufalejší. Výhodu mají opravdu ti žáci, kteří jsou přirozeně otevření, přátelští, 
protože se neostýchají s naším rodilým mluvčím hovořit. Pro školu a žáky to 
představuje jedinečnou příležitost v upevňování si znalostí cizího jazyka, které jsou 
dnes téměř nevyhnutelné a potřebné při cestování, v pracovním procesu a pro 
běžnou komunikaci kdekoli s cizinci. Žáci si tímto způsobem upevní správnou 
výslovnost, intonaci, lépe se naučí reagovat na životní situace a určitě je přítomnost 
našeho rodilého mluvčího zpestřením hodiny, tudíž je velice motivující pro žáky a 
jejich studium.  

Rodilý mluvčí Brett Hrstka se snaží v hodině zapojit každého. Při vysvětlování 
je trpělivý a navíc používá gesta, mimiku a zvuky, což je zábavné a navíc poučné a 
efektivní. S žáky hovoří, komentuje jejich názory, vysvětluje, organizuje výuku, 
přidává vlastní názory a zkušenosti a také se například dotazoval žáků 9.třídy na 
výstupy při zpracování skupinových projektů - dotazníků na předem daná témata. 
Žáci měli rovněž  zpracovat odpovědi svých spolužáků.  
Úsudek většiny žáků na přítomnost rodilého mluvčího v hodině je kladný, někteří si 
ovšem myslí i přesný opak. Zprvu, dle jejich názoru, bylo obtížné si zvyknout a 
porozumět, ale časem se ukazuje, že problémy ustupují a jejich konverzace a 
chápání se lepší. A to je přesně to, co očekáváme od tohoto projektu. 

                   Mgr I.Hallová, učitelka angličtiny 
 
ZÁPIS PŘEDŠKOLÁK Ů DO 1. TŘÍDY 
 
Dne 19. 1. 2015 se v naší škole uskutečnil zápis předškoláků do budoucí 1. třídy. Se 
zvědavostí, ale i trošku s obavami se k nám přišlo zapsat 19 dětí. 
Připravila jsem si pro ně 4 úkoly zaměřené na prověření školní zralosti. Náměty jsem 
čerpala z přednášky Mgr. Kovářové. (Mgr. Kovářová působí v PPP Blansko a 8. 1. 
přednášela o školní zralosti rodičům předškoláků v MŠ.) 

Při práci s dětmi jsem se zaměřila na kontrolu rozvoje zrakového a sluchového 
vnímání a předčíselných představ. Poslední úkol (skákání po jedné noze a hod na 
cíl) byl zaměřen na hrubou motoriku dětí. Kupodivu tento poslední úkol byl pro děti 
nejtvrdším oříškem. Opět se ukázalo, že některé děti mají nedostatek pohybu. 

Nicméně se všechny děti 
velice snažily a plnily úkoly ze 
všech sil. Za to si také zasloužily 
krásné odměny. Za pomoc s 
přípravou dárků děkuji žákům ze 
školní družiny a druhého stupně a 
jejich učitelkám Bc. Pernicové, 
Mgr. Pekárkové a Mgr. E. Veselé. 

Velké poděkování také 
patří mým pomocnicím, dívkám 
ze 4. třídy G. Musilové, K. 
Zouharové, V. Kolmačkové a N. 
Jakubcové. Tyto slečny v 
krásných kostýmech provázely 
děti po celou dobu zápisu.  

I letos se někteří rodiče rozhodují u svých dětí pro odklad školní docházky, 
proto zatím přesně nevím, kolik prváčků v září nastoupí. Rozhodně se ale na 
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všechny velmi těším a budu se snažit jim první krůčky ve škole co nejvíce zpříjemnit.                             
          Mgr.Karla Cabalová 
Poděkování  

Dovolujeme si touto cestou poděkovat všem sponzorům za  jejich  štědré 
příspěvky do tomboly- menší  i  větší  dary a  finanční hotovost. Bez jejich pochopení 
a náklonnosti by náš školní ples neměl takový úspěch a oblibu. 
Poděkování putuje i do řad  zúčastněných  hostů, kteří se přišli pobavit, poveselit, 
zatancovat si  a taky utratit finance.☺ 
Velký dík patří všem  obětavým  pořadatelům,  dále žákům, kteří připravili polonézu a 
další kulturní program  včetně výzdoby a přípravy sálu.  
Zkrátka- děkujeme všem, kteří se postarali  o pěknou osvědčenou  akci a budeme se 
těšit na další spolupráci za rok. 
Získané finanční prostředky putovaly do školní pokladny a budou využité  na  to, co 
poslouží dětem k užívání.                                                                                                                                              
Vedení školy 
 
Nabídka- školní kantýna  
Od příštího školního roku nabízíme do  pronájmu  školní kantýnu. Kantýna je 
provozována na vlastní živnostenský list. Bližší informace zájemcům podá ředitelka  
školy  tel. 732 81 96 44,  516 445 184. 
 
 
Pozvánka na besídku pro maminky  
Dovolujeme si s předstihem pozvat nejen maminky, babičky, tety, ale i ostatní  
spoluobčany na tradiční besídku ke Dni matek, kterou připravujeme na neděli 
10.května v 15 hodin. Budeme se na Vás těšit ve školní tělocvičně a máme 
připravený krásný program, který Vám rádi předvedeme. 
                                              Srdečně zvou všichni žáci a vedení školy!                         
Vstupné dobrovolné 
 
Nabídka- masáže  
Mobilní masér pan Luboš Pokorný nabízí masáže v pohodlí Vašeho domova. Tel. 
605 046 103. 
www.prostezarelaxuj.cz 

   
Informace z Vápení čku 
Spolek Vápeníček připravuje několik zájezdů na divadelní představení a to 

• na operetu Oskara Nedbala Polská krev do Janáčkova divadla v Brně. 
Představení bude v pondělí 8.června 2015 v 19:00 hod. Cena vstupenky pro 
dospělé 450,- Kč, pro důchodce 375,- a studenti 225,- Kč, autobus 100,- Kč. 

• Další zájezd plánuje na představení Noc na Karlštejně sehrané na 
Biskupském dvoře v Brně v sobotu 11. července 2015 ve 20:30 hod. Cena 
vstupenky pro dospělé 420,- Kč, pro děti a studenty 285,- Kč, autobus 100,- 
Kč. 

• V neděli 20. září 2015 ve 14:00 hod a v pátek 30.10.2015 v 19:00 hod plánuje 
zájezd na muzikál Děti ráje do Brna. Cena vstupenky je 699,- a autobus 100,- 
Kč.  

Na všechna představení se zájemci mohou přihlásit v prodejně Stemd u Marty 
Ševčíkové nebo ve škole u Mgr. Jaroslavy Školařové co nejdříve, protože je už jen 
pár volných míst. 
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V červnu plánujeme ve spolupráci se skauty sportovní odpoledne pro d ěti.  Přesný 
termín bude včas oznámen. 
Obracíme se na širokou veřejnost s nabídkou spolupráce ve Vápeníčku. Přivítáme do 
svých řad nové členy hlavně z  ,,mladších ročníků“!!! Pokud máte chuť zapojit se do 
organizace kulturních a společenských akcí, jestli máte potřebu ovlivňovat 
společenské aktivity ve vesnici, přijďte mezi nás! Chtěli bychom rozšířit naši činnost i 
o organizaci turistických vycházek, poznávacích zájezdů, ale rádi bychom nabídli  
aktivity  pro mladé maminky s dětmi nebo rozšířili možnost vyžití v oblasti sportovních 
aktivit typu nohejbalových, volejbalových turnajů nebo soutěží ve stolním tenisu 
apod. 
Přijďte s novými nápady, náměty, společně se pokusíme o ty aktivity, které nám 
v obci ještě chybí.  
                                                         Miloslava Koudelková, předsedkyně Vápeníčku 
 
 
MATEŘSKÁ ŠKOLA 

BESEDA S RODIČI 

Ve čtvrtek 8.ledna 2015 ve školce proběhlo milé setkání. Pro rodiče předškoláků jsme ve 
spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP) připravili besedu na téma Školní 
zralost. Přednášky se účasnily i učitelky mateřské školy a prvního stupně základní školy. 
Mgr. Eva Kovářová, vedoucí PPP v Blansku, nejprve rodičům objasnila, co je školní zralost, 
a dále uvedla čeho je třeba si všímat při rozhodování o nástupu či odkladu školní docházky. 
Především se s námi ale podělila o cenné zkušenosti, jak jednotlivé oblasti potřebné pro 
úspěšný nástup do první třídy rozvíjet. Všem se nám líbila příjemná atmosféra, doplněná 
předáváním vzájemných zkušeností. Setkání s odborníkem bylo pro rodiče, ale i pro ostatní 
zúčastněné přínosem.    

BÍLÝ DEN 

Na čtvrtek 15.ledna 2015 jsme naplánovali „Bílý den“. Bílá barva zářila celou třídou, děti si 
přinesly svoje hračky v bílé barvě, které jsme si formou pohybové hry představili. Když se 
řekne bílá barva, představíme si obvykle zimu, mrazivé počasí, sníh, zimní sporty a také 
sněhuláky, na které jsme se letos proměnili my. Jako správní sněhuláci jsme měli knoflíky, 
hrnec, koště a papírovou mrkev. Sněhuláčci mezi sebou závodili v hodu koštětem a počítání 
knoflíků. Nová písnička s pohybem, jak jinak než o sněhulákovi, nám posloužila jako 
rozcvička a bílé radovánky jsme zpestřili pořádnou papírovou koulovanou a imaginární 
chumelenicí. Bílý oběd nesměl chybět a zakončil tak příjemně naše bílé dovádění.  

MODRÝ DEN 

V pátek 13.února 2015 se v naší mateřské škole uskutečnil Modrý den. Ve třídě sluníček 
jsme se tentokrát zaměřili na vodu a vše s ní spojené. Od rána byly u stolečku nachystány 
různé činnosti laděné do modré barvy. Společnými silami jsme na veliký formát papíru 
ztvárnili moře, polepili papírovými mořskými plody, mušličkami a na závěr doplnili papírovými 
lodičkami, které se děti naučily skládat. Ve volné chvíli děti vyrobily námořnickou kotvu, 
vlajku s motivem sluníčka a papírový dalekohled. Po vydatné svačince jsme se totiž vydali na 
imaginární moře. Z molitanových kostek jsme si postavili loď, která byla dostatečně velká pro 
všechny. Dřevěný kroužek se proměnil v kormidlo a paní učitelka v kapitána. Posádka 
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námořníků obsadila svá místa na lodi, po povelu kapitána a vztyčení vlajky mohla loď 
„Sluníčko“ vyplout na moře. Abychom jsme se na lodi nebáli, každý námořník si s sebou vzal 
svou hračku, samozřejmě modré barvy a během plavby jsme si je představovali. Byla to 
velice dobrodružná plavba, hlídka pomocí dalekohledu vypozorovala dokonce žraloka, ale 
naštěstí nám foukal vítr, nabrali jsme rychlost a nedohnal nás. V roli kapitána jsme se 
prostřídali a všichni zjistili, že to není role úplně jednoduchá, naopak velice zodpovědná.  
Atmosféru nám zpestřila také relaxační hudba zvuků moře, větru a zpěvu racků. Když jsme 
dopluli do přístavu, vyhodili jsme kotvu a zatleskali si k úspěšnému dokončení plavby. Po 
náročném  výkonu jsme se protáhli, odpočinuli a nakonec našli truhlu s pokladem, který se 
skládal ze sladké odměny a medaile pro každého námořníka. Plavba se nám všem moc líbila 
a těšíme se na další dobrodružství.  

Ve třídě Berušek proběhl Modrý den ve znamení Šmoulů. Od rána se po třídě rozléhala 
šmoulí hudba a děti vybarvovaly své šmoulí hrdiny. Ještě před svačinkou jsme si objasnili 
význam jmen Koumáka, Šikuly, Trumpetky apod., ale i významy našich jmen. Po svačince 
nás čekala hra s padákem, pohybová hra na Gargamela a dramatická hra, při které jsme 
předváděli různé Šmoulí postavičky dle charakteristických rysů. Všichni modří kamarádi si 
den velice užili.  

KARNEVAL 

Na čtvrtek 19. února 2015 nám plakátek na naší nástěnce sděloval, že tento den se bude 
konat již tradiční karneval. Těšení dětí bylo znát již několik dnů před akcí, všichni jsme si 
promýšleli svoje masky a s nadšením o nich vyprávěli. Důležitá byla také výzdoba tříd, do 
které jsme se s vervou pustili. Okna nám zpestřily barevné ozdoby z krepového papíru, 
lampiony a pestrobarevní šašci. V den „D“ od rána přicházely děti v různých kostýmech 
proměněny k nepoznání. Masky byly různorodé, proháněl se tu pirát, strašil čert, poletoval 
andílek, z rybníka za námi přišel vodník, zapochodoval pan generál, pomáhal a chránil pan 
policista, kouzlila čarodějnice a spoustu dalších. Karneval by nebyl karnevalem bez veselé 
hudby, zábavných soutěží a nafukovacích balonků. Balonky si děti nabarvily podle svých 
představ. Později nás čekala módní přehlídka, při které se masky promenádovaly po 
přehlídkovém molu a představily se nám. Soutěže na sebe nenechaly dlouho čekat, hod na 
koš, foukání míčků do cíle, přeskakování překážek, podlézání tyče – to vše děti úspěšně 
překonávaly. Všichni jsme si užili i taneční rej. Odměnu v podobě medaile a diplomu si 
zasloužily všechny děti a poslední sladkou tečkou byla odměna od andílka, který děti 
podaroval nadílkou ze svého košíčku.  

DIVADLO VE  ŠKOLCE 

Děti mají rádi svět pohádek, svět fantazie. Pohádky jim pomáhají pochopit a uchopit reálný 
svět. Pohádka nás provází prakticky denně v běžném životě školky. Jezdíme s dětmi do 
divadla Radost v Brně, podle možností navštěvujeme různá divadelní představení v Blansku 
nebo Jedovnicích. Zveme si i „pohádku“ za námi do školky. V poslední době jsme měli 
možnost u nás ve školce vidět hned dvě velmi zdařilá představení, a to od pana Tomáše 
Bílka. Ve čtvrtek 5. února to byla pohádka „O Palečkovi“ a ve čtvrtek 19. března pohádka 
„Nebojsa“, kde si zahrál i Tomášův herecký kolega Honza Bílek. Klasické pohádky  
s krásnými kulisami a loutkami doplněné žonglérským uměním se dětem i nám dospělým 
moc líbily. Herci hráli s plným nasazením a vtáhli děti do děje a děti prožívaly pohádky od 
začátku až do konce. Těšíme se na další představení! 
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NÁVŠTĚVA VE ŠKOLCE 

Naší snahou je poskytnout dětem prostřednictvím vzdělávací nabídky co nejvíce prožitků. V 
rámci tématického bloku „Povolání“ jsme si při seznamování dětí s profesemi dospělých 
pozvali do školky Terezku Musilovou, studentku Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. 
Budoucí paní doktorka přiblížila dětem k čemu se používají plastové napodobeniny 
lékařských nástrojů ze školkového doktorského kufříku. Povídala si s dětmi o tom, jak to 
vypadá v ordinaci, co se dělá u paní doktorky. V rámci hry si děti procvičovaly názvy částí 
lidského těla a funkce některých vnitřních orgánů. Nakonec si děti mohly poslechnout tlukot 
vlastního srdíčka pomocí stetoskopu. Děti „hraní“ s „paní doktorkou“ velice bavilo a slečna 
studentka byla zase překvapena vědomostmi našich dětí o lidském těle.  

Info 

V letošním školním roce jsme zakoupili nová lehátka do mateřské školy. Stará kovová 
lehátka nabízíme k odkoupení za 100,- Kč/ks.  

Učitelky Mateřské školy Lipovec 

 



 

Mateřská škola Lipovec

si dovoluje pozvat děti a jejich rodiče na 

ZÁPIS DO MŠ
který se uskuteční 

ve středu

v době 

a od 15.00 do 16.00 hod.

Rodiče prosíme, aby s sebou přinesli rodný list dítěte, 

o očkování dítěte a vyplněnou Přihlášku dítěte k

Tiskopis Přihláška dítěte k
vyzvednout od 7.dubna ve třídě Berušek

provozu MŠ (6.30 

Těšíme se na nové holky a kluky!

 

Mateřská škola Lipovec

 
si dovoluje pozvat děti a jejich rodiče na 

 

ZÁPIS DO MŠ
který se uskuteční  

 

 

ve středu 13.května 2015

v době od 8.00 do 12.00 hod.

a od 15.00 do 16.00 hod.

 

Rodiče prosíme, aby s sebou přinesli rodný list dítěte, 

o očkování dítěte a vyplněnou Přihlášku dítěte k

Tiskopis Přihláška dítěte k zápisu do mateřské školy si můžete 
vyzvednout od 7.dubna ve třídě Berušek kdykoliv během 

provozu MŠ (6.30 – 16.00). 

 

Těšíme se na nové holky a kluky! 
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Mateřská škola Lipovec 

si dovoluje pozvat děti a jejich rodiče na  

ZÁPIS DO MŠ, 

13.května 2015 

od 8.00 do 12.00 hod. 

a od 15.00 do 16.00 hod. 

Rodiče prosíme, aby s sebou přinesli rodný list dítěte, potvrzení 

o očkování dítěte a vyplněnou Přihlášku dítěte k zápisu. 

zápisu do mateřské školy si můžete 
kdykoliv během 
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Sokol Lipovec  

Chtěl bych Vás v krátkosti informovat o přípravě mužstev na jarní část sezóny 2014-
2015. 
 
 
Mužstvo muž ů:      

Zimní přípravu jsme pod vedením trenéra Františka Vrby zahájili začátkem 
února. Trénujeme  třikrát týdně a to v pondělí a ve středu,  kdy jsou  tréninky 
zaměřené na fyzickou přípravu spojené s výběhy v okolí obce, a pátek v místní 
tělocvičně na fyzickou přípravu v posilovně  doplněné o fotbálek. 

Během zimní přípravy sehrálo mužstvo 4 přípravné zápasy. S mužstvem 
Bořitova, které jsme vyhráli 1:0, dále s Medlánkami , kde naše mužstvo také vyhrálo 
3:2, následovalo utkání s mužstvem Černé Hory, kde jsme opět vyhráli 2:1. 
Generálku na mistrovské zápasy, které hraje naše mužstvo 29.3.2015 v Lipovci 
s okresním celkem Kunštátem  bylo utkání se Svratkou Brno, který naše mužstvo 
také zvládlo a vyhrálo 3:1 
  
V jednotlivých zápasech jsme zapojili i naše dorostence, a to zejména Laďa Šíbl a 
Kuba Vágner, kteří projevili zájem se popasovat s muži a předvedli kvalitní výkony 
s dobrou perspektivou do dalšího ročníků soutěží. 
 
Kádr mužstva máme stabilizovaný, na hostování jsme do Vilémovic uvolnili Ondru 
Školaře  a do Otinovse Honzu Koutného. Obnovili jsme hostování s Danem Keprtem 
z Kotvrdovic a Petrem Doleželem se Šošůvky.  
 
 
Mužstvo dorostu  pod vedením trenéra Josefa Grima zahájilo zimní přípravu na 
konci ledna a připravuje se 2x týdně, a to v úterý, kdy nabírají fyzickou kondici 
venkovními výběhy v okolí Lipovce, a v pátek využívají  tělocvičnu v Základní škole 
Lipovec. 
 
Zúčastnili se halového turnaje ve Vyškově, který vyhráli. 
 
 
Mužstvo žák ů  se z důvodu malého množství žáku v jarní části soutěže sloučí 
s družstvem Adamova, který má stejný problém a do jarní části soutěže se vůbec 
nepřihlásil. Po dohodě klubu budou hrát hráči s  Adamova  pod naši hlavičkou SK 
SOKOL Lipovec. 
 
 
Mužstvo p řípravky také trénuje od února 1x týdně, pravidelně ve středu, kdy 
využívají  tělocvičnu Základní školy Lipovec. 
22.2.2015 se zúčastnilo  halového turnaje v Letovicích, kde vybojovali pěkné 5. místo 
z deseti přihlášených družstev. 
 
 
Ještě jednou bych cht ěl pod ěkovat všem hrá čům a rodi čům, kte ří své děti 
podporují v tomto sportu a aktivn ě reprezentují náš klub a také obec Lipovec. 
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Má Lipovec hrá čský potenciál a zárove ň finan ční prost ředky na to, aby hrál 
dlouhodob ě krajskou sout ěž? 
 
Filozofie klubu je nastavena tak, aby za mužstvo mužů nastupovali vlastní 
odchovanci.Máme jen tři hráče na hostování, zbytek jsou místní. Již nyní využíváme 
hráče z dorostu, který čtvrtým rokem kope krajskou soutěž. Tento ročník chceme 
důstojně dohrát a udržet krajskou soutěž 1A. třídy. Od příštího ročníku chystáme 
omlazení týmu o tři až čtyři hráče, kteří postupně vyšli a vycházejí z našeho dorostu.. 
Nejen pro tyto hráče, ale i pro mladší generaci chceme klub stabilizovat v soutěžích 
mužů a dorostu na krajské úrovni a hlavně nabídnout tyto soutěže místním hráčům, 
aby nedocházelo k odchodu do okolních obcí a měst. 
Oddíl má obsazeny prakticky všechny věkové soutěžní kategorie. Kvalitní práce 
s mládeží a výchova hráčů je pro náš klub prioritou. Hráči hrají za klub zcela zdarma, 
jen přespolní dostávají proplacené cestovné. Snahou je udržet místní(vlastní) hráče a 
nabídnout  jim kvalitní zázemí a to převážně s pěknou hrací travnatou plochou, 
sokolovnou s moderními kabinami a materiálového zabezpečení v podobě nákupu 
základního vybavení jako jsou kopačky a tréninkové teplákové soupravy. S takto 
nastavenými podmínkami jsme schopni udržet finanční rozpočet klubu, který byl 
v loňském ročníku 805 tis. Tato částka je vč. údržby celého areálu. Podzimní část 
soutěže nás stála již 618 tis., zde je započtena i rekonstrukce sociálních zařízení 
v přístavku za sokolovnou. S touto rekonstrukcí nám finančně pomohl obecní úřad, 
který nás podpořil částkou 70 tis.korun. Nemáme  hlavního sponzora nebo dárce. 
Finanční příjmy jsou převážně z tanečních zábav, plesu, občerstvení při zápasech, 
od drobných sponzorů a obecního úřadu.  
 
 
Na závěr přeji všem našim družstvům za všechnu tu dřinu v zimní přípravě mnoho 
úspěchů v jarních mistrovských zápasech a tímto bych chtěl pozvat všechny 
příznivce kopané k podpoře a povzbuzení všech týmů reprezentujících náš klub a 
také obec Lipovec. 
               Starosta SK Sokola Lipovec                       Zouhar Vojtěch ml. 
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KVĚTEN 2015 
 
Jančíková                        Helena                    
Blaha                                 Bedřich                  
Dvořáková                    Zdeňka                   
Vintr                                 František                
Keprtová                          Jiřina                   
Janek                                 Vladimír                 
Kolmačková                    Zdenka                   
Slouka                              Rudolf                   
 
ČERVEN 2015 
 
Kolmačka                     František                 
Celá                                  Ludmila            
Škvařilová                        Jiřina                   
Krausová                         Marie                    
Hlávka                              Josef                    
Šenková                         Anděla                   
 
ČERVENEC 2015 
 
Doleželová                     Marie                     
Hlávková                         Drahomíra                 
Kunc                                  Svatopluk                
Kratochvíl                       Josef                    
Burdová                           Marie                    
 
SRPEN 2015 
 
Dvořák                              Antonín               
Kaňová                             Alena                     
Celá                                  Marie                    
Hlaváčková                      Marie                    
Kučerová                         Ilona                    
Vintr                                 Josef                    
Kopřiva                            František                
Dvořáková                       Anna                     
 
 

Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a 

ššii   jjuubbii llaanntt

Helena                     Lipovec  121 
Bedřich                   Lipovec-Marianín  6 
Zdeňka                    Lipovec  269 
František                 Lipovec  233 
Jiřina                     Lipovec  11 
Vladimír                  Lipovec  109 
Zdenka                    Lipovec   13 
Rudolf                    Lipovec  135 

František                  Lipovec  100 
Ludmila                   Lipovec  30 
Jiřina                     Lipovec  82 
Marie                     Lipovec  224 
Josef                     Lipovec  155 
Anděla                    Lipovec  153 

Marie                      Lipovec  199 
Drahomíra                  Lipovec  76 

pluk                 Lipovec  248 
Josef                     Lipovec  236 
Marie                     Lipovec  88 

Dvořák                              Antonín                Lipovec  125 
Alena                      Lipovec  268 
Marie                     Lipovec  188 
Marie                     Lipovec  111 
Ilona                     Lipovec  291 
Josef                     Lipovec  172 
František                 Lipovec  52 

na                      Lipovec  125 

Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a 
spokojenosti. 
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Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a 
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Blahopřejeme  ke stříbrné svatbě 
 
 
manželům Monice a Robertovi Růžičkovým, Lipovec 37 
manželům Evě a Liborovi Šenkovým, Lipovec 320 
manželům Romaně a Josefovi Čtvrtníčkovým, Lipovec 216 
 

 
 
Blahořejeme k diamantové svatbě 
 
 
manželům Drahomíře a Františkovi Hlávkovým, Lipovec 76 
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2 - 4 
5 - 9 
10 - 15  
16 - 45  
46 – 47 
 
 
 
 
 
 
 
Vydavatel:   
Obec Lipovec 
679 15  Lipovec  
odp.zástupce – František Kopřiva
Lipovec 1/2015 –  23.03.2015 
Reg.číslo MK ČR E 11382 
Pozor!!! 
Příští uzávěrka zpravodaje bude 

  
 Úvodník 
 Slovo starosty  
 Z jednání ZO 
 Informujeme 
 Naši jubilanti 

František Kopřiva 

Příští uzávěrka zpravodaje bude 30.08.2015. 
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