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ží je také holá. Dosazujeme poslední rrůže a jiné
okrasné rostliny – vytrvalé květiny,
kv
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Úvodník
Nedávno jsme byli v Praze – šli jsme se podívat na Staroměstské
ěstské nám
náměstí - hlavně
na orloj. Byl nádherný den, na náměstí
nám stí obrovská spousta lidí. Jsem nahluchlý – proto jsem
asi češtinu v podstatě neslyšel – já vím, turistický ruch, dolary, eura a bohatí cizinci. Sedl
jsem si na lavičku
ku za starou radnicí a díval jsem se – skutečně
č ě česky hovo
hovořila v parku
za starou radnicí různá
zná špinavá individua hlídajíc odpadkové koše – pokud si cizinec koupil
něco (co špatně odhadl) a skončilo
skonč to v popelnici - ihned reagovali. Trochu jsem se styděl.
styd
Česky ještě mluvili kočí
č bryček
ček a lidé v převleku medvěda,
da, soch a „bubliná
„bublinář“ – vystupující
na náměstí
stí pro pobavení a peníze lidí. Po nám
náměstí jezdili tři rozjaření černoši
noši na dvoukolkách
(segway) a navíc dost bezohledně.
bezohledn No a když jsem viděl muslimské
ské burky a šátky vzpomněl
vzpomn
jsem si na dlouhodobé spory
spor kolem imigrantů – snad bych měl
ěl ještě dodat, že nejsem
rasista. Neměl jsem z toho všeho vůbec
v
žádný dobrý pocit.
řetřásají
ásají otázku, zda jsou dnešní masoví migranti hodní chudáci,
Naše média měsíce přetřásají
kteří prchají před
ed válkou, ekonomi
ekonomičtí migranti, kteříí si jedou pro dávky
do Německa,
mecka, Švédska (nebo vů
vůbec do Evropy) nebo fanatičtí
tí islamisté, kte
kteří mají pocit, že
jsou nám nadřazení a chtějí
ějí nás zotro
zotročit.
it. Papež chce na každou faru „imigrantskou rodinu“ –
proč?? Hned na začátku
čátku tohoto problému (asi v roce 2012) jsem si uložil vybrané citáty
z prohlášení bývalé australské premiérky Julie Gillard (byla premiérkou Austrálie v období
2010-2013) – cituji:
„Přistěhovalci,
hovalci, a ne Australané se musí p
přizpůsobit. Buď to akceptujete, nebo ne, ale potom
ponesete důsledky.
sledky. Jsem již unavená z obav našich lidí, jestli urážíme některé
ně
n
jednotlivce,
nebo jejich kulturu. Od teroristických útoků
útok na Bali (doplňuji říjen
íjen 2001) zažíváme vzplanutí
vlastenectví většiny
tšiny Australanů.
Australanů
Naše kultura se vyvíjela po dobu dvou staletí bojů,
boj zkoušek a vítězství
ězství milionů
milion mužů a žen,
kteří hledali svobodu.
Mluvíme převážně ANGLICKY“, ne španělsky,
špan
libanonsky, arabsky, čínsky,
č
japonsky,
rusky, nebo jakýmkoliv jiným jazykem. Proto, jestli se chcete stát součástí
sou
našeho
společenství, naučte
te se tento jazyk!
Většina Australanů věří
ěří v Boha. To není kkřesťanské pravicové křídlo,
řídlo, politický tlak, ale fakt,
protože křesťanští
anští muži a ženy založili tento stát na křesťanských
k
anských zásadách a je to jasně
jasn
zdokumentované. A není to potřebné
pot
vystavovat na stěnách
nách našich škol. JJestli vás uráží
Bůh,
h, potom vám navrhuji zvážit jiný kout sv
světa jako svůjj nový domov, protože B
Bůh
je součástí
ástí naší kultury.“ „My budeme akceptovat vaši víru a nebudeme se ptát pro
proč. Vše, co
žádáme od vás, je, abyste akceptovali naši víru a žili s námi v souladu
uladu s mírovým spolužitím.
spolužitím
Toto je NAŠE KRAJINA, NAŠE ZEM A NÁŠ ŽIVOTNÍ STYL a my vám dáváme příležitost,
p
abyste si to vše užívali. Ale jen co si začnete
za
stěžovat,
ěžovat, bre
brečet a frflat
na Naši ústavu, Naše závazky, Naši křesťanskou
k
anskou víru nebo Náš životní styl,
sty potom vás
vyzývám, abyste využili další výhodu velké australské svobody – PRÁVA ODEJÍT. Pokud
tady nejste šťastní,
astní, potom ODEJD
ODEJDĚTE. Nebudeme vás nutit tady zůstat.
ůstat. Vy jste požádali,
abyste tady mohli být. Takže akceptujte krajinu, pro kterou jste se
se rozhodli
rozh
a která vás
přijala.“
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Tolik vybrané pasáže. Plně jsem se s těmito větami ztotožnil a hledám resp. budu
podporovat politiky (třeba ve volbách), kteří budou v tomto duchu vystupovat.
Mám v paměti povídání mé matky ( a taky obou babiček) o II. světové válce
a vystěhování téměř celého Lipovce. Jak vystěhovalci, většinou starci a stařeny, matky
s dětmi na rukou, rodiny s uzlíky majetku těžce hledali své nové domovy a jak byli všude
vítáni. V televizi však vidím křepce si vykračující „imigranty“, mladé, dobře a zdravě
vypadající muže s chytrými mobilními telefony. Já vím, uplynulo více jak 70let, přesto.
A když už jsem došel k druhé světové válce i zde mám problém. Prostě nesouhlasím
s pokusy jakýchsi omluv tu sudetským, tu brněnským Němcům za odsun. Proboha za co,
za Sudety 1938 a vyhnání 300 tis. Čechů, za Böhmen und Mähren, za Lidice, Ležáky,
Terezín, ale i za další poválečný vývoj. Jak může lidovecký ministr jezdit na sraz
sudetoněmeckého landsmanšaftu? Co to je za vládu? Já vím, dějiny se dají přepisovat, já
vím, média hrají svoji velkou roli. Vám to nevadí ??
Já když poslouchám ( se sluchátky ) občas televizi, tak šílím – v neděli 28.8. 2016
poslanec Parlamentu za ODS bývalý ministr spravedlnosti Blažek uvedl:
„Evropská unie
bez USA není schopna se ubránit třeba útoku Ruska“ – nerozumím tomu – Evropská unie
bohatá, 510 mil. Kč obyvatel versus Rusko – údajně zaostalé a mající pouze cca 147 mil.
obyvatel – nějak mně to nejde dohromady, rozum to nebere. No a ta media a jejich role –
Krym a Rusko, to je dodnes neustále protřásaná událost, sankce a…. no a Turecko vesele
válčí na území Sýrie – bez pozvání, bez RB OSN, prostě jen tak a mediím to nevadí. No
a o USA (po celém světě – Afrika, Blízký východ ) vůbec nemluvím. Islámský stát – kdo
kupuje jejich ropu, kdo jej financuje – není to nakonec sama EU (potažmo Turecko)??
Vyznáte se někdo v tom ??
Ještě něco z Blesku (2x jsem ho koupil na dovolené a žasl jsem) – naše známá herečka
žije v USA, ale léčit se jezdí domů – do ČR (údajně je tam lékařská péče drahá). Za krádež
erotických pomůcek byli zloději odsouzeni na dva roky podmíněně, za miliardové tunely byla
prezidentská amnestie, nebo vůbec nic nebo dokonce státní půjčka 700 mil. Kč. Tak
to opravdu chceme ?
Takže na závěr: Nechci se dožít toho, že své vnuky budu varovat před návštěvou Prahy,
Brna , protože tam hrozí bombové útoky. Nechci se dožít toho, že místo soudů u nás bude
o běžných denních záležitostech platit „šaría“. Nechci v Lipovci (ale nikde jinde u nás
minaret. Použil bych pár vět od Václava Klause ml. – Komentáře - Novinky :
„Ale hlavně bychom se měli starat, jak jsme na tom my sami. Jak jsme zdecimovaní
a čím. Máme ještě vůbec společně sdílené hodnoty západní demokracie nebo toho, co z ní
zbylo? Vychováváme třeba ve školách mladé lidi v duchu úcty k tradicím, vlastenectví,
odvahy hájit právo na názor, na majetek, na svobodu… tedy v duchu křesťanského
desatera“.

František Kopřiva
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Z jednání ZO
Výpis usnesení
ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Lipovec,
konaného dne 21.3.2016 od 18.00 hodin
ve spolkové místnosti Domu služeb v Lipovci
Usnesení č. 1/14/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje upravený program
p
jednání ZO dne 21.3.2016.
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 2/14/ZO
Pro rok 2016 bylo upřesněno
ř
ěno
no složení ZJ SDH a Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje
dohody o provedení práce a výši odměn
odm s těmito občany:
Josef Strejček – velitel 3.000,3.000, Kč/rok, ing. Ondřej Zouhar – zástupce velitele 1.000,1.000, Kč/rok,
Libor Švéda 800,- Kč/rok
č/rok
/rok jako velitel družstva a strojníci Vlastislav Pernica, Zden
Zdeněk Ševčík,
Jiří Voráč, Štěpán
pán Zouhar, Tomáš Zouhar, Petr Ku
Kučera
era a ing. Tomáš Zouhar – všichni
po 600,- Kč/rok.
/rok. Dohody o provedení práce v rámci ZJ SDH jsou v celkové výši 9.000,9.000, Kč.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 1 (ing.Tomáš Zouhar)
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 3/14/ZO
ZJ SDH Lipovec je zařazena
řazena do JPO V, pro rok 2016 má dle přiloženého
iloženého seznamu 19 členů
(dle příslušného
íslušného zákona 247/2001 Sb. v platném znění)
ní) musí mít minimáln
minimálně 9 členů –
1 velitel, 2 velitelé družstva, 2 strojníci a 4 hasiči).
hasi
Úrazové pojištění
ění je na 9 členů (pojištění
je bezejmenné), pojištění
ění na trojnásobek (na smrt úrazem 90000,
90000,- /hlava, trvalé následky
180.000,- Kč /hlava a doba nezbytného lé
léčení 30.000,- Kč/ hlava). Roční
ční pojistné členů ZJ
SDH Lipovec tedy činí 400,- Kč/osoba,
Kč
což je 3.600,- Kč. Pojištění
ní je bezejmenné.
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 4/14/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec odsouhlasilo v roce 2016 pojištění odpovědnosti
ědnosti zaměstnance
zam
vůči zaměstnavateli
stnavateli na pojistnou částku 200.000,- Kč – výše pojistného 800,800, Kč/rok/osoba.
Pojištění
ní se bude vztahovat na řidiče
ř
ZJ SDH, a to ing. Ondřej
ej Zouhar, Zden
Zdeněk Ševčík, Petr
Kučera, Jiří Voráč,, ing. Tomáš Zouhar. Pojišt
Pojištění platí dál včetně
ě seznamu osob. Roční
pojistné je tedy 4.000,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 1 (ing.Tomáš Zouhar)
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 5/14/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje dohody o provedení práce na opravu motoru
požárního vozidla CAS s Jiřím Voráčem
Vorá em (65 hodin), Lipovec 259 a Petrem Kučerou
Ku
(15
hodin), Lipovec 3, s hodinovou sazbou 100,100, Kč.
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 6/14/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje dotaci z rozpočtu
tu obce Lipovec na rok 2016 organizaci
Svaz tělesně postižených ČR, z.s. – pobočný
ný spolek Lipovec, ve výši 5.000,
5.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 1(starosta)
Usnesení bylo schváleno.
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Usnesení č. 7/14/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje dotaci z rozpočtu obce Lipovec na rok 2016 organizaci
Českého svazu žen, pobočný spolek Krajská organizace ČSŽ, Jihomoravský kraj,
Řehořkova 5, 618 00 Brno, základní organizaci Lipovec ve výši 9.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 1 (Mgr.Jaroslava Školařová) Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 8/14/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje dotaci z rozpočtu obce Lipovec na rok 2016 organizaci
Junák – český skaut, středisko Jedovnice, z.s. – 9.skautský oddíl Lipovec, ve výši
10.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 9/14/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje dotaci z rozpočtu obce Lipovec na rok 2016 organizaci
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Lipovec, ve výši 12.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 2 (Mgr.Darina Zouharová, Ing. Ondřej
Zouhar)
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 10/14/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje dotaci z rozpočtu obce Lipovec na rok 2016 organizaci
Český zahrádkářský svaz, z.s. – pobočný spolek Lipovec, ve výši 41.000,- Kč. Zastupitelstvo
obce Lipovec schvaluje povýšení rozpočtu obce ve výdajích par. 1031 o 31.000,- Kč
a ponížení rezerv par.6409 o 31.000,- Kč (rozpočtové opatření č. 4).
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 1 (ing. Tomáš Zouhar)
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 11/14/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje dotaci z rozpočtu obce Lipovec na rok 2016 organizaci
Spolek Vápeníček, ve výši 49.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 12/14/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje dotaci z rozpočtu obce Lipovec na rok 2016 organizaci
Tělocvičná jednota Sokol Lipovec, v celkové výši 165.000,- Kč v případě přidělení dotace
od KÚ JMK na opravu oplocení. V případě nepřidělení dotace od KÚ JMK schvaluje
Zastupitelstvo obce Lipovec dotaci pro TJ Sokol Lipovec na rok 2016 v celkové výši
135.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 2 (Luděk Kolmačka, Vojtěch Zouhar) Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 13/14/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PV014330033876/001 mezi Obcí Lipovec a E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice
na pozemky obce – akce „Marianín – obnova NN“. Za zřízení věcného břemene bude
jednorázová úhrada ve výši 30.000,- Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 14/14/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PV014330035154/001 mezi Obcí Lipovec a E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice
na pozemky obce – akce „Lipovec-úprava DS,Arner“. Za zřízení věcného břemene bude
jednorázová úhrada ve výši 5000,- Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 15/14/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Smlouva o zřízení věcného břemene č.: PVu014330034813/001 mezi Obcí Lipovec a E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice na
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pozemky obce – akce „Lipovec-úprava DS, Vítková“. Za zřízení věcného břemene bude
jednorázová úhrada ve výši 10.000,- Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 16/14/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec revokuje následující usnesení ZO č. 6/12/ZO ze dne
14.12.2015.
(Usnesení č. 6/12/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje prodej části pozemku p.č. 51/10 o výměře 41 m2
a části p.č. 51/10 o výměře 13 m2 pí. Aleně Kolaříková a p. Jiřímu Poláškovi, Lipovec 264
za cenu 100,- Kč/m2. Záměr na prodej pozemku byl schválen na jednání Rady obce Lipovec
23.11.2015, vyvěšen na elektronické i fyzické úřední desce OÚ Lipovec od 25.11.2015
dosud.)
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 17/14/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje prodej části pozemku p.č. 51/10 o výměře 48 m2
a části p.č. 51/10 o výměře 7 m2 v k.ú. Lipovec u Blanska dle GP 721-202/2015 pí. Aleně
Kolaříková a p. Jiřímu Poláškovi, Lipovec 264 za cenu 100,- Kč/m2. Záměr na prodej
pozemku byl schválen na jednání Rady obce Lipovec 23.11.2015, vyvěšen na elektronické
i fyzické úřední desce OÚ Lipovec od 25.11.2015 dosud.
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 18/14/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje směnu pozemku p.č. 106/2 o výměře 33 m2 (ve
vlastnictví p. Nyffenegger, Lipovec 44) za část p.č. 52/16 o výměře 49 m2 (ve vlastnictví
obce Lipovec), vše v k.ú. Lipovec u Blanska s tím, že doplatek za rozdíl ve výměře (16 m2)
bude za cenu 100,- Kč/m2. Záměr na směnu pozemků byl schválen na jednání RO
16.2.2016 pod usn.č. 47/6/RO, vyvěšen na fyzické i elektronické úřední desce OÚ Lipovec
od 17.2.2015 dosud.
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 19/14/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje rozpočtové opatření č. 2 v hospodaření obce Lipovec
v roce 2016.
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 20/14/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje rozpočtové opatření č. 3 v hospodaření obce Lipovec
v roce 2016 (navýšení výdajů na „Terénní a sadové úpravy Marianín“ o 217.000,- Kč –
ponížení rozpočtové rezervy).
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 5 (ing. Tomáš Zouhar, Ing. Ondřej
Zouhar, Mgr. Darina Zouharová, p. Martin Kubeš, p. Josef Strejček).
Usnesení bylo schváleno.
Výpis usnesení
z 15. zasedání Zastupitelstva obce Lipovec,
konaného dne 16.5.2016 od 18.00 hodin
ve spolkové místnosti Domu služeb v Lipovci
Usnesení č. 1/15/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje upravený program jednání ZO dne 16.05.2016.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
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Usnesení č. 2/15/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje závěrečný účet obce Lipovec za rok 2015 dle § 17
odst. 7 Zák. č. 250/2000 Sb. ve znění novely č. 465/2011 Sb. včetně příloh, dále zprávu
auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lipovec za rok 2015 bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 3/15/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Účetní závěrku obce Lipovec za rok 2015.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 4/15/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Účetní závěrku ZŠ a MŠ Lipovec, příspěvkové
organizace za rok 2015 dle předložených materiálů - Rozvaha – bilance k 31.12.2015,
Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2015 a Příloha účetní závěrky – dle § 18 a § 19 zákona
o účetnictví 2015.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 5/15/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Výsledky hospodaření ZŠ a MŠ Lipovec, okres
Blansko, příspěvkové organizace za rok 2015 a z pozice zřizovatele rozhodlo
o hospodářském výsledku organizace za rok 2015 takto: zisk ve výši 58.223,25 Kč bude
převeden do rezervního fondu organizace.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 6/15/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec stahuje z programu jednání zastupitelstva obce bod č. 6)
Projednání a schválení hospodaření obce Lipovec k 31.3.2016.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 7/15/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV014330033147/001 mezi Obcí Lipovec a E.ON Distribuce, a.s. –stavba „LipovecDP,Pytlíček“ – kabelové vedení NN. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene
ve výši 4.800,- Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 8/15/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje prodej části pozemku p.č. 79/1 o výměře 88 m2
a části pozemku p.č. PK 758/1 o výměře 153 m2 v k.ú. Lipovec u Blanska dle geometrického
plánu č. 622-20/2013 ze dne 12.5.2013 panu Jiřímu Bezděkovi, Lipovec 204 za cenu 100,Kč/m2. Záměr na prodej pozemku byl schválen na Radě obce Lipovec dne 4.4.2016 vyvěšen
na fyzické i elektronické desce OÚ Lipovec od 6.4.2016 dosud.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdrželi se 1 (František Kopřiva)
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 9/15/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje prodej části pozemku p.č. 53/2 o výměře 61 m2, části
pozemku p.č. PK 53/8 o výměře 33 m2 a části pozemku p.č. 817/7 o výměře 34 m2 v k.ú.
Lipovec u Blanska dle geometrického plánu č. 736-14/2016 ze dne 4.4.2016 paní Marii
Kopřivové, Lipovec 283 a paní Janě Bezděkové, Jedovnice 627 za cenu 100,- Kč/m2. Záměr
na prodej pozemku byl schválen na Radě obce Lipovec dne 7.3.2016 vyvěšen na fyzické
i elektronické desce OÚ Lipovec od 9.3.2016 dosud.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
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Usnesení č. 10/15/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje odkup následujících pozemků pod chodníky v horní
části obce (po chybě katastru):
- p.č. 1100/33 o výměře 37 m2 – Vlastimil Kotulan, Lipovec 331
- p.č. 1066/47 o výměře 47 m2 – ing. Antonín Zouhar a Bc. Blanka Zouharová,
Lipovec 65
- p.č. 1066/49 o výměře 5 m2 – Lukáš Kučera, Ondřej Kučera, Josef Kučera, Zuzana
Staňková, Lipovec
za cenu 100,- Kč/m2.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 11/15/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV014330036107/001 mezi Obcí Lipovec a E.ON Distribuce, a.s. –stavba „LipovecDP,Knoflíček“ – kabelové vedení NN. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene činí
12.000,- Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 12/15/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje změny v příjmech rozpočtu v hospodaření obce
Lipovec za rok 2016, a to
– povýšení příjmů o 208.000,- Kč v následujících paragrafech:
- par. 2141
+ 4.000,- Kč (DS vratky energií a pronájem spolk.místnosti)
- par. 2219
+ 500,- Kč ( prodej dlažby)
- par. 3314
+ 500,- Kč (poplatky knihovna)
- par. 3639
+ 28.000,- Kč (věcné břemeno + prodej pozemku)
- par. 6171
+ 7.000,- Kč (místní správa, vratky energií)
- par. 4116
+ 168.000,- Kč (pracovníci z ÚP)
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 13/15/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje změnu ve výdajové části rozpočtu par. 2321 –
povýšení výdajů o 23.000,- s tím, že tato částka bude pokryta z rozpočtové rezervy
v hospodaření obce Lipovec za rok 2016.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 14/15/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje objednání studie proveditelnosti a následně smlouvu
o dílo s firmou GRANIA s.r.o., nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5 na částku 60 250,- Kč +
21 % DPH – tj. 72.902,50 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 15/15/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje změnu ve výdajové části rozpočtu par. 3745 –
povýšení výdajů o 236.000,- s tím, že tato částka bude pokryta částečně z dotace z úřadu
práce (168.000,- Kč), částečně z ostatních navýšených rozpočtových příjmů (40.000,- Kč)
a částečně z rozpočtové rezervy (28.000,- Kč) v hospodaření obce Lipovec za rok 2016.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 16/15/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje změnu ve výdajové části rozpočtu par. 3119 –
ponížení výdajů o 300.000,- a povýšení par. 3113 o 300.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
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Usnesení č. 17/15/ZO
ZO schvaluje uvolnit částku 132.000,- Kč na práce spojené s rekonstrukcí místního rozhlasu
– montáž reproduktorů a kabelové vedení s odkazem na smlouvu a prostavěnou z roku 2015
s tím, že tato částka bude pokryta z rozpočtové rezervy v hospodaření obce Lipovec za rok
2016.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 18/15/ZO
ZO schvaluje uvolnit částku 143.000,- Kč z rozpočtové rezervy na práce spojené
se znovuzavedením místního rozhlasu do osady Marianín, a to včetně úpravy rozhlasové
ústředny v Lipovci.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 19/15/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec pověřuje Radu obce Lipovec výběrem varianty řešení
konečných úprav kolem 8BJ v Lipovci (oplocení, zeleň, altán…) a s případným provedením
rozpočtového opatření do výše 335.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 20/15/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec bere na vědomí informaci o dotacích a financování požárního
automobilu včetně dosavadního postupu a dodatečně schvaluje žádost o individuelní dotaci
z rozpočtu Jihomoravského kraje.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Výpis usnesení
ze 16. zasedání Zastupitelstva obce Lipovec,
konaného dne 22.8.2016 od 18.00 hodin
ve spolkové místnosti Domu služeb v Lipovci
Usnesení č. 1/16/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje upravený program jednání ZO dne 22.08.2016.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 2/16/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec ukládá starostovi obce projednat závěry studie proveditelnosti
ČOV – variantu B - s Krajským úřadem Jihomoravského kraje, CHKO Moravský kras
a s Povodím Moravy v termínu do konce října 2016.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 3/16/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje výsledky hospodaření obce Lipovec k 30. 6. 2016.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 4/16/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje výsledky hospodaření ZŠ a MŠ Lipovec, příspěvková
organizace k 30. 6. 2016.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 5/16/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec ukládá starostovi obce přizvat na další jednání Rady obce
Lipovec vedoucí školní jídelny k doplnění podkladů pro hospodaření ŠJ a s patřičným
předstihem poskytnout tento materiál členům RO.
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Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 6/16/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace Obci Lipovec z rozpočtu
Jihomoravského kraje na „Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH“ ve výši
300.000,- Kč s termínem realizace do 31.12.2016.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 7/16/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje přidělení dotace ve výši 450.000,- Kč od MV ČR
na „Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH – dopravní automobil s požárním
přívěsem nákladním“ s termínem realizace do 30.6.2017.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 8/16/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje dofinancování akce „Pořízení nového dopravního
automobilu pro JSDH – dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním“ z rozpočtu
obce Lipovec v roce 2016.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 9/16/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje„Zadávací dokumentaci – Pořízení nového dopravního
automobilu pro JSDH“ (technické parametry) a výzvu pro podání nabídek.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 10/16/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje složení komise pro otevírání obálek a hodnocení
nabídek v návaznosti na Vnitřní organizační směrnici Obce Lipovec č. 1/2014 o veřejných
zakázkách na akci: „Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH“:
Předseda: p. František Kopřiva (náhradník p. Josef Strejček)
Členové:
JUDr. Jiří Kolmačka (náhradník Ing. Ondřej Zouhar)
Mgr. Marek Halla (náhradník p. Martin Kubeš)
p. Vojtěch Zouhar (náhradník Mgr. Darina Zouharová)
Ing. Tomáš Zouhar (náhradník p. Luděk Kolmačka)
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 11/16/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje smlouvu mezi obcí Lipovec a E.ON Distribuce, a.s. –
zřízení věcného břemene na umístění kabelu NN a pojistkové skříně – „Lipovec – rozšíření
DS, hasička“. Jednorázová úhrada obci 3000,- Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 12/16/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje novou veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené
působnosti na úseku projednávání přestupků mezi Obcí Lipovec a Městem Blanskem
na období od 1.1.2017 na dobu neurčitou, paušální roční příspěvek 20.000,- Kč + 1.500,- Kč
za projednaný případ.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 13/16/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje prodej částí pozemku p.č. 51/10 o výměře 174 m2 dle
GP č. 733-34/2016 ze dne 8.7.2016 paní Marii Pernicové a panu Rudolfovi Pernicovi,
Lipovec 27 za cenu 100,- Kč/m2. Záměr na prodej pozemku byl schválen 2.5.2016 v Radě
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obce Lipovec, vyvěšen na elektronické i fyzické úřední desce OÚ Lipovec od 3.5.2016
dosud.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 14/16/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Rozpočtové opatření č. 6 v hospodaření obce Lipovec
v roce 2016.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 15/16/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje návrh smlouvy o zřízení zástavního práva pro MMR
ČR k nemovitosti čp. 388 – 8bj. Zástavní smlouva na 20 let tj. do 13.7.2026.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 16/16/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje novou pojistnou smlouvu na bytový dům čp. 338 a čp.
388 (8bj) + odpovědnost s roční částkou 9.464,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 17/16/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje smlouvu o spolupráci při likvidaci odpadů mezi obcí
Lipovec a firmou EKO-PF spol. s r.o. Hlincová Hora – odvoz PET lahví s olejem.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 18/16/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje vrácení částky 1150,- Kč paní Ivě Sedlákové, Lipovec
124 a stornování kupní smlouvy č. 6/2004 ze dne 4.6.2004 mezi obcí Lipovec a paní Ivou
Sedlákovou, Lipovec 124.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.

Termín dalšího zasedání Zastupitelstva obce Lipovec je:
Pondělí 17. října 2016 – 17. zasedání – 18.00 hod. Dům služeb
Předpokládaný program:
1. Místní hospodářství obce (veřejná zeleň, veřejné osvětlení, místní rozhlas, místní
komunikace, chodníky, hřbitov, parkoviště, autobusové zastávky, veřejné
prostranství).
2. Projednání a schválení zajištění inventarizace majetku obce Lipovec k 31.12.2016.
3. Stanovení poplatku za svoz TKO 2017 – novelizace vyhlášky.
4. „Program pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí“ z rozpočtu
obce pro rok 2017.
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Slovo starosty
Blíží se pololetí….
Za chvíli budeme v polovině
ě tohoto volebního období. P
Předkládám
edkládám Vám „své“ hodnocení
tohoto období – zřejmě
ě neprovedu vyhodnocení všech oblasti „programového prohlášení“
tohoto zastupitelstva, ale pokusím se :
Doprava
Dopravní obslužnost
- současný stav – poččet spojů i finanční zátěž resp. současná
časná spoluú
spoluúčast obce
na zajištění
ní dopravní obslužnosti vyhovuje;
- ve spolupráci s pracovníky KORDIS JMK a.s. a zástupci okolních obcí (obcí „na trati“)
minimálně zachovat souč
současné jízdní řady;
- podporujeme Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje.
Čekárny
provádění úklidu chceme provést poměrně
ě ě rozsáhlou opravu
- kromě pravidelného provád
zastávky ve středu
ředu
edu obce (u Kotulanových). Je to jedna ze vstupních bran do naší
obce.
Místní komunikace
- našim cílem je dořešit
řešit pozem
pozemky pod komunikací „k moštárně
ě a palírně“
palírn s následující
opravou jejího povrchu a propojením s místní komunikací ke kostelu;
- musíme dokončit
čit opravu komunikace v bytovkách (včetně
ě garáží), část příjezdové
komunikace do řadovek v „Údolíčku
„Údolí
I“ včetně parkoviště před
řed bytovkou 268, 269;
- provedeme parkoviště u sokolovny, kde po majetkoprávních problémech a instalaci
nadzemního požárního hydrantu nic nebrání k dokončení
ení této potř
potřebné investice,
a v souvislosti s touto investicí se budeme snažit hledat možnosti alespoň
ales
částečné
opravy komunikace k sokolovně
sokolovn (od překopu u RD č.p. 333);
- provedeme zpevněnou
ěnou plochu ve st
středu obce – k pohostinství Harašta včetně
v
parkování a částí
ástí komunikací k č.p.
.p. 12, 13, 14, 16 a 98 (samozřejm
(samozřejmě po provedení
vodovodního výtlačného
čného řádu);
ř
- budeme se snažit obnovit úsilí o zpevnění
zpevn
cyklostezky „Kojál“ - „Kaštan“;
- budeme pokračovat
čovat ve snaze majetkoprávně
majetkoprávn vypořádat
ádat pozemky pod místní
komunikací za zdravotním střediskem;
st
- komunikace v osadě,
ě, ale i k Marianínu (od lesa) - je to priorita této oblasti;
obla
Chodníky
- dokončení
ení rekonstrukce chodník
chodníků (zámková dlažba) včetně
č ě výměny
vým
silničních
a záhonových obrubníků bude hlavním úkolem pro období 2014 – 2018. I toto by
měla
la být práce pro STEMD s.r.o.;
- navíc chceme do chodníků
chodník dát nové rozvody veřejného osvětlení,
ětlení, místního rozhlasu;
- součástí chodníků
ů bude rozmíst
rozmístění „odpočinkových
inkových souprav“ po obci – v lokalitách
Černá
erná skála, park pod benzinkou, lípa u č.p. 49, zastávka ČAD uprost
uprostřed obce,
kostel, obchod u č.p. 82.
Zpevněné plochy
- budeme se snažit řešit úpravu
úp
zpevněné
né plochy u silnice III/3783 – v lokalitě naproti
samoobsluhy - včetně
č ě dopravních napojení p
přilehlých
ilehlých místních komunikací.
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Hodnocení oblasti Doprava:
V této oblasti jsme prozatím „utratili“ hodně peněz. Přesto zde máme ještě celou řadu úkolů
a slibů, které máme plnit. Určitě lze kladně hodnotit dokončení chodníků kolem státních silnic
II/378 a III/3783. Podařilo se dokončit i parkoviště sokolovny a částečně opravit místní
komunikaci k sokolovně. Myslím si, že kladně lze hodnotit opravu místní komunikace
v Marianíně včetně příjezdné komunikace od „Hatmanu“ a opravu chodníků a zpevněných
ploch v osadě. U některých „slibů“ se nám nedaří pokročit v majetkoprávních záležitostech –
mám na mysli odkoupení pozemků pod místními komunikacemi (obě akce jsou doprovázeny
přestřelkami – ústními i písemnými a řešení je v nedohlednu) tj. kolem moštárny (ing. Jan
Ševčík 87) a za zdravotním střediskem (Antonín Škvařil 14) – bez majetkoprávního
vypořádání pozemků nelze nic dělat s povrchem těchto místních komunikací. U „jiných
slibovaných akcí“ probíhají nutné přípravné práce – myslím tím vodovodní přípojku pro
novou hasičskou zbrojnici mezi garážemi u bytovek (provedenou duben, květen 2016),
dodatečné nové podzemní vedení místního rozhlasu a veřejného osvětlení v „Údolíčku“
(částečně provedeno květen 2016 a dále se bude provádět v září 2016) – což
je předpokladem oprav komunikací v bytovkách, mezi garážemi či příjezdné komunikace
k řadovkám (resp. k Pliskovým 300) včetně parkoviště před bytovkou 268,269. Komunikace
a zpevněné plochy uprostřed obce resp. provedení jejich povrchových úprav je odvislé
od provedení nového vodovodního řádu napojeného na skupinový vodovod JedovniceOstrov. Velký dluh máme u zpevněné plochy naproti samoobsluze. Ta je v majetku
Jihomoravského kraje – SÚS Blansko. Lze konstatovat, že se jednak „zaspalo“ při přípravě
investice v roce 2011 – a tato část se nezařadila do „dotované akce“ a později to už nešlo
a dále nám bylo v roce 2014 přislíbeno, že po geometrickém zaměření opravené státní
silnice provedeme majetkové vypořádání pozemků, a pak může obec provést „nějakou“
opravu – svým způsobem zvláštní – no, ale….
Vodní hospodářství
Vodovod
- v tomto období musíme zajistit dostatek „vhodné“ pitné vody v obci. V návaznosti
na havarijní stav současného výtlačného řádu z Holštejna, kvality vody a způsobu
chlorování, předpokládáme napojení „našeho vodovodu“ na skupinový vodovod
Jedovnice – viz projekt pro územní rozhodnutí. Bude to druhá velká investice (cca
9 mil. Kč) a zásah do místních komunikací v lokalitě „pod kostelem“.
Kanalizace
- předpokládáme běžnou údržbu či drobné rozšíření v lokalitách, kde kanalizace dosud
chybí („Pazderna“, ke Čtvrtníčkovým…);
- počítáme s dokončením odkanalizování osady Marianín;
- provedeme odkanalizování místních komunikací (Zouhar 9, Zouhar 99, Pernica 70,
Kajtár 372, Burýšek 174, Arner 166, Bezděk 204).
ČOV
- v období 2014-2018 o realizaci neuvažujeme.
- zpracujeme analýzu výhodnosti různých způsobů čištění odpadních vod v naší obci,
její výsledky předložíme k diskusi obyvatelům Lipovce a na základě této diskuse
zahájíme přípravu na realizaci akce v příštím volebním období
Hodnocení oblasti vodního hospodářství:
Tak jak jsem byl v roce 2014 nadšen probíhajícími pracemi na obrubnících, chodnících
a protlacích (v chodníku v lokalitě křižovatka Holštejn-Rozstání- Senetářov měla vést část
vodovodního řádu), došlo k „těžkému vystřízlivění“. Celá příprava akce resp. zpracování
prováděcí dokumentace pro územní rozhodnutí ztroskotala či zpozdila na několika lidech –
Antonín Škvařil, ing. Pavel Molnár, Petr Mrázek a ing. Tomáš Zouhar: V podstatě 3 roky
se řeší jejich podmínky (které nebyli „někteří“ schopni dlouho „definovat“). Antonín Škvařil –
tam se úplně změnila trasa vodovodu – nově jde obecní cestou od „Plaváčka“ kolem
Šenkýřových až na obecní cestu mezi Molnárovými 10 a Zouharovými 9 až k vodojemu
(ovšem cesta je ve skutečnosti jinde než je evidována v mapách, její obnovení, uznání hranic
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…a vypořádání pozemků i pod vodojemem – to byla kalvárie), Molnárovi nesouhlasili
s elektropřípojkou ze sloupu na svém pozemku (který byl obecní a paradoxně jsme jej „před
chvílí“ prodali – ovšem bez věcného břemene – možná „za dobrotu na žebrotu), nesouhlasili
ani s náhradním řešením z dalšího sloupu v travnatém povrchu jejich zahrady (což z počátku
připouštěli) – takže připojení je až ze sloupu mezi Ševčíkovými 12 a Kolmačkovými 13 .Petr
Mrázek je majitelem sousedních „lesních parcel“ – původně chtěl příjezdovou cestu na své
parcely – ta se zapracovala do projektu – přesto dál nesouhlasí se zdůvodněním, kdyby
stromům prorostly kořeny do hloubky 1,5m a poškodily vodovodní potrubí , že by musel
škodu hradit !? Nechápu…Ing. Tomáš Zouhar uvedl, že přípojkou vody pro hřbitov by si
znehodnotil svůj pozemek ( jedná se o současnou cestu vedle kostela), a co se týká
vodovodu – výtlačného řádu dlouho nevěděl, co si dát za podmínky ( vypořádání pozemků
pod vodojemem za bývalým areálem JZD atd. , takže z května 2014 se zdá reálný duben
2017 – ale kdo ví…). Nutno dodat, že od dubna 2016 je podepsána smlouva o smlouvě
budoucí. Mezitím jsme promeškali několik termínů pro dotace na akci, projekt zastihla
digitalizace pozemků a tedy nové předělání dokumentace – takže desítky tisíc navíc.
Problém dostatku pitné vody se stává pro naši obec „kardinální“ – v době sucha nestačí
současné zdroje, navíc se poměrně hodně staví nové rodinné domky. Měl by to být problém
celého zastupitelstva – někdy bohužel i radní takto neuvažují. Tolik k vodě.
Kladně lze hodnotit dokončení kanalizace na Marianíně. Provedli jsme i záchytné rošty
u Burýškových 174 a Kolmačkových 24 v dolní části obce samozřejmě včetně napojení
na kanalizaci. Svým způsobem překvapením pro mne byl můj návrat z dovolené a přípis
městského úřadu. Údajně 2-3 lidí z Lipovce si stěžovali na provádění kanalizace a veřejného
osvětlení v lokalitě Čtvrtníčkovi – Bezděk - Kuncovi…..Pravdou je, že jsme v této lokalitě
obnovili starou kanalizaci, kterou jsme navíc prodloužili k nově vybudovaným záchytným
roštům (které jsou u garáže Mikulášek, místní komunikace Bezděk 204 – Nedopilová 81
a u chalupy Husových 181) Velký spád terénu, vyústění všech dešťových svodů z přilehlých
nemovitostí na terén – to vše způsobuje problémy s povrchem místní komunikace v dané
lokalitě….
No a co se týká veřejného osvětlení – škoda mluvit. Do veřejného osvětlení jsem se pustil
bez projektu, a to po zkušenostech s VO v nové zástavbě naproti bývalému areálu JZD –
stejné délka komunikace, stejná svítidla, ale v jedné řadě 10 svítidel, v druhé 6 – projektant
mně sdělil, že je to dle významu komunikace, a že si mám dávat pozor na „zebru“ – o LED
svítidlech jsem již vícekrát psal.
Co k tomu dodat: faktem je, že dotyčný stěžovatel má celou řadu „svých“ problémů –
na „černo“ garáže (i na obecních pozemcích – ale pronajatých), pilu s el. přípojkou
(mimochodem přes obecní pozemek, bez povolení, bez revize…), na pozemku odstaveny
v rozporu se vším dva automobilové vraky, no a co dělal s dešťovými svody ze své
nemovitosti, to je až „sranda“ (a že až bezohledně zásobuje dešťovou vodou sousedy pod
ním – to mu vůbec nevadí….). Vrcholem všeho je občasná privatizace lesního porostu.
Nevím, nevím. Faktem je že dodatečně provedená dokumentace skutečného provedení akce
nás přijde na cca 110 tis. Kč , což je cca 94m třímetrové komunikace s živičným povrchem tl.
6 cm (já jsem slíbil, že pokud zaústí v dané lokalitě dešťové svody, že tu komunikaci
„vyasfaltujeme“ – teď už to neslibuji, za to naši nástupci budou mít dokonalý přehled, kudy
vede kabel nn, zemnící páska či trubka z PVC). Jednu dobu jsem uvažoval, že se pokusím
finance získat – třeba přes Zák.128/200 Sb. (vraky, pronájem…) apod. Pak jsem si řekl,
že nebudu “jitřit“ vzniklou situaci, že dám nějaký čas a potom…..
Školství
Mateřská škola
- problematika mateřské školy, jejího provozu a vybavení je naší prioritou (bez dětí
není budoucnost);
- dotáhneme vybavení školní zahrady hracími prvky;
- chceme podporovat mladé rodiny, a proto budeme prosazovat zrušení příspěvku
rodičů za dítě v MŠ
Základní škola
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chceme mít školu s patřičným vybavením a vhodnými podmínkami pro výuku,
chceme vzdělané a obětavé učitele;
finančně podpoříme vybavení školních prostor – interaktivní tabule, tablety,
notebooky, projekční technika;
chceme provést modernizaci učeben – minimálně pro přírodopis, jazyky
a počítačovou učebnu.

Hodnocení oblasti Školství:
Každý rok uvolňujeme částku přes 300 tis. (ale i 1 mil.Kč) Kč na dovybavení školy
(interaktivní tabule, počítače, programy, židle, školní zahrada, plynové hořáky….). A pokud
dostaneme konkrétní požadavek, snažíme se ho i finančně pokrýt. Co se týká modernizace
odborných učeben – zastupitelstvo pořád čeká na impuls od vedení školy – dotační tituly
jsou vypsány.
Kultura a sport
Knihovna – současný stav vyhovuje, resp. nové smysluplné náměty na akce či vybavení
budeme podporovat.
Kronika – současný stav vyhovuje.
Zpravodaj – pokračovat ve větším zapojení „ostatních“ v návaznosti na příspěvky.
Vápeníček a další spolky – jsme rádi za každý aktivní spolek a každý takový budeme
podporovat. Vážíme si především práce s mládeží, a to ve všech spolcích, a hodláme
ji podporovat i finančně (fotbal – žáci, dorostenci, mladí hasiči, skauti…..).
- při „průhledném“ hospodaření spolku jsme schopni a ochotni přispět roční finanční
podporou konkrétních akcí až do výše 350 000,- Kč ročně (suma je dohromady pro
všechny spolky);
- činnost spolků budeme rovněž podporovat bezplatným užíváním veřejných prostor
při neziskových akcích;
- budeme se podílet na hrazení provozních nákladů sportovního areálu, sokolovny
a hasičských prostor na radnici;
Sbor pro občanské záležitosti – současný stav vyhovuje.
- budeme pokračovat v akcích typu přijetí nejlepších žáků školy (včetně rodičů)
u starosty obce, rozloučení s žáky (včetně rodičů) opouštějícími naši školu, zahájení
školního roku, ukončení školního roku, vánoční besídky, vánoční strom, beseda
s důchodci, návštěva seniorů při významných životních jubileích, návštěva „rodáků“
v pečovatelských ústavech, kondolence při úmrtích….
Spolková místnost – budeme pokračovat v bezplatném užívání tohoto prostoru pro spolky –
samozřejmě za předpokladu dodržování pravidel - zákaz kouření, náhrada způsobené
škody, úklid nadměrného znečištění sociálního zařízení
Sokolovna – dbát na pořádek a postupně dle připomínek dovybavovat – prostora by měla
sloužit veřejnosti a spolkům, opět za dodržování určitých pravidel – zákaz kouření, náhrada
způsobené škody, úklid nadměrného znečištění všech užívaných prostor.
Školní tělocvična – zachováme možnost využívání této prostory pro veřejnost, žákům,
skautům a mládeži do 18 let zdarma (samozřejmě i zde za předpokladu dodržování pravidel
- zákaz kouření, náhrada způsobené škody, úklid nadměrného znečištění sociálního
zařízení).
Hřiště – víceúčelové – zachováme bezplatné užívání zájemcům. Budeme se snažit
vybudovat ještě jedno podobné se zaměřením na školu. Dětské u MŠ zpřístupníme
veřejnosti.
Hodnocení oblasti Kultura a sport:
To, co jsme slíbili, bez problémů dodržujeme.
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Zdravotnictví, sociální péče
Musí být naší povinností udržet „lékařské služby“ na současné úrovni. Jako majitelé budovy
vytvoříme přijatelné podmínky pro jejich udržení.
V rámci okresu nebudeme podporovat jakoukoliv formu privatizace zdravotnických zařízení
lůžkového typu.
Ve spolupráci s vedením školy zajistíme obědy pro seniory včetně jejich roznášky. Cenu
obědů pro seniory se budeme snažit držet do 50,- Kč.
Moje hodnocení oblasti Zdravotnictví, sociální péče:
I zde lze říci, že to, co jsme slíbili, bez problémů dodržujeme.
Bytové hospodářství
Obecní byty stávající
- budeme pokračovat ve smysluplném využití stávajících bytů s „rozumnou“ výší
nájemného a zajistíme jejich běžnou údržbu;
- budeme se snažit řešit problematiku společných prostor u bytů na radnici;
- v návaznosti na postupně narůstající náklady s provozem obecních bytů budeme
aktualizovat výši nájemného;
- příjmy z nájemného budeme vracet do obecního bytového fondu.
Obecní byty nové
- budeme podporovat rozvoj sociálního bydlení;
- zahájíme a dáme do provozu 8b.j. pro seniory – třetí velká (10 mil. Kč) investice.
Individuální bytová výstavba
- vzhledem k tomu, že se podařilo prodat skoro všechny zainvestované obecní
stavební pozemky, připravíme pro bytovou zástavbu novou lokalitu pro možnost
výstavby jakékoliv formy bydlení - upřednostňujeme lokalitu „Kostel – sokolovna“;
- jsme si vědomi, že možnost bydlení má podstatný vliv na všechny oblasti vesnického
života (MŠ, ZŠ, lékaři, obchody….) a musíme jí věnovat rozhodující pozornost.
Hodnocení oblasti Bytové hospodářství:
Nedávno se dalo do užívání 8 bytových jednotek, což byla velká investice. Obecní byty –
- je jich 47 - jsou plně obsazeny, problémy jsou běžného charakteru. Faktem je, že
od 1.1.2017 zvedneme nájemné cca o 2,- Kč/m2 ( na 32,- Kč/měsíc a m2) v obecních
bytech.
Co se týká nových lokalit – tam jsme se „zasekli“. Problém je s výkupem pozemků v lokalitě
kostel- sokolovna (stanovisko resp. požadavek Jana Musila na výkupní cenu přesahuje
zřejmě 20x jeho prodejní cenu v podstatě sousedního pozemku realitní společnosti – dost
dobře nechápu).
Lokalita kostel - kříž se postupně „zastavuje“ – i když se postupuje dost problematicky.
V současné době jsme před realizací nové přípojky nn od kostela, která kromě současných
domků, plynové regulační stanice a hřbitova řeší i novostavbu Dalibora Kučery a je tam
i rezerva pro případnou další výstavbu. Z opačné strany je největším problémem komunikace
a kanalizace. Myslím si, že postup Josefa Vintra nebyl vůči stavebníkům „úplně fér“, ale
to je jen můj názor (kupující pozemky zřejmě viděli no a že se neinformoval na radnici…).
Chtít po obci milionovou investici do komunikace, veřejného osvětlení – jen tak ? A navíc bez
souhlasu dalších majitelů pozemků v podstatě nelze vyřešit odkanalizování dané lokality
včetně případného odvodnění nové komunikace. To není „úplně fér“ i vůči obci, ale i to je
pouze můj názor.
Místní hospodářství
Veřejné osvětlení
- v návaznosti na rekonstrukci chodníků provedeme rekonstrukci veřejného osvětlení
kolem státních silnic II/378, III/3783 v intravilánu obce;
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v souvislosti s uložením rozvodů NN do země v osadě Marianín provedeme nové
veřejné osvětlení v této osadě.
Pohřebnictví
- dořešíme majetkově pozemek pod „starým“ hřbitovem s následnou opravou
„shnilého“ oplocení;
- postupně provedeme opravu oplocení současného hřbitova;
- postupně provedeme odborný a razantní řez přerostlých tújí
- na „novém“ hřbitově provedeme vodovodní přípojku vody, rozšíření rozvodů vody
po hřbitově, zajistíme postupnou obnovu zpevněných cest na hřbitově a likvidaci
skládek kolem kostela (včetně „zařízení“).
- hřbitovní poplatky musí hradit vynaložené provozní náklady spojené s provozem
hřbitova (voda, elektrická energie, odvoz odpadů, sečení trávy…)
Veřejná zeleň
- budeme pokračovat v současném trendu, tj. budeme se podílet na rozšiřování
veřejné zeleně;
- budeme pravidelně ošetřovat travní porosty uvnitř obce, 2x ročně zabezpečíme
„posečení“ trávy ve stromořadí k vápence, k VKT, k Marianínu a II. šraňku. 2x ročně
zajistíme postřik zpevněných ploch a chodníků Roundupem;
- zajistíme pravidelnou údržbu stávajících okrasných keřů a stromů – i s možností
postupné obnovy;
- budeme se bránit kácení lip, v nutných případech zajistíme náhradní výsadbu.
Odpadové hospodářství
- budeme zdokonalovat, resp. rozšiřovat současný systém svozu a třídění
komunálního odpadu – je třeba zdokonalit především systém „bio odpad“;
- poplatek za svoz odpadů musí hradit vynaložené provozní náklady spojené s likvidací
komunálního odpadu, velkoobjemového odpadu, nebezpečného odpadu, tříděného
odpadu, bio odpadu…
Veřejná prostranství
- domníváme se, že je dobré postupovat v současně nastoupeném trendu, tj. bránit
dlouhodobému, svévolnému a bezplatnému užívání veřejných pozemků.
- je nutno řešit bývalý areál VKT, kde hrozí, že likvidace pozůstatků staveb, betonové
jímky a celkový nepořádek zůstane na bedrech obce
- budeme řešit problém psích exkrementů.
Nebytové prostory
- hřbitov, pohostinství, oblouková hala, ordinace na zdravotním středisku, zastávky,
garáže – běžná údržba včetně odstraňování nedostatků.
- aktualizovat nájemné či poplatky, ale držet je v „rozumných“ mezích.
STEMD s.r.o.
- nadále předpokládáme jeho existenci, stále si myslíme, že je to nejlevnější
a nejjednodušší varianta zajištění běžné údržby obce, drobných stavebních prací, ale
třeba i údržby veřejného osvětlení či prohrnování místních komunikací v zimě,
případně zajištění prodeje potravin v naší osadě Marianín.
- budeme držet dobrý standard „obecní“ prodejny potravin a prodejny průmyslového
zboží;
- v osadě Marianín udržíme „obecní“ prodejnu smíšeného zboží.
Poštovní služby –
- vyvineme maximální úsilí k zachování pobočky „České pošty“ u nás.
Hodnocení oblasti Místní hospodářství:
Je to poměrně rozsáhlá oblast. O veřejném osvětlení jsem již částečně mluvil. V provozu
je nové veřejné osvětlení v Marianíně, v provozu je nové veřejné osvětlení kolem silnic II/378
a III/3783. Letos provádíme – v podstatě navíc - nové veřejné osvětlení místních komunikací
v lokalitě Údolíčko – drůbežárna, které by mělo být též do konce roku 2016 v provozu.
O vodovodní přípojce na hřbitov jsem již hovořil – nesouhlas ing. Tomáše Zouhara. Úpravy
starého hřbitova v postatě padly – je to majetek Římskokatolické farnosti a nedošlo ke shodě
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o dlouhodobém pronájmu. Je škoda, že ze zdravotních důvodů ukončil pracovní poměr
Zdeněk Kolmačka (udržující zeleň a pořádek na obecních prostranstvích) a navíc údajně
z finančních důvodů k 1.9.2016 i jeho nástupce Lukáš Pernica, který se vrací ke svému
řemeslu – i ten byl bezproblémový, ovšem 130 Kč/hod. čistého?? Ostatní části úseku Místní
hospodářství jsou v podstatě bezproblémové resp. se řeší běžné „provozní“ problémy a jsou
v souladu se „sliby“ z programového prohlášení „nového zastupitelstva“.
Vnitřní správa
Radnice
- maximálně využijeme možnosti zaměstnání našich spoluobčanů prostřednictvím
veřejně prospěšných prací k provádění běžných stavebních prací především
na údržbě obce a k zabezpečení přijatelných každodenních potřeb v naší dědině;
- budeme dbát, aby agenda související s výkonem státní správy, byla na dobré úrovni,
podobně i ostatní služby (Czech point, smlouvy – dotýkající se obecních pozemků,
oblast povinných subjektů o svobodném přístupu k informacím apod.).
Zastupitelstvo
- budeme se snažit pokračovat v jednotném postupu v problematických oblastech;
- chceme navázat na „včasné“ předkládání materiálů k projednávaným bodům s cílem
poskytovat dostatečné informace zastupitelům pro snazší rozhodování;
- budeme se snažit aktivně dohlížet na dodržování „Obecně závazných nařízení“
a svých vlastních usnesení.
Požární ochrana
- budeme podporovat činnost zásahové jednotky SDH a udržíme vybavení zásahové
jednotky na odpovídající úrovni;
- budeme podporovat odbornou přípravu členů zásahové jednotky SDH včetně jejich
pojištění;
- zajistíme další 2 nadzemní hydranty v rámci „Krizpointu“ (u č.p.132 a v parku naproti
samoobsluze Jednoty);
- jsme si vědomi, že v případě „bleskových“ živelných katastrof a nenadálých událostí
musíme spoléhat především sami na sebe – je to nejúčinnější;
- budeme se snažit o realizaci stavby nové hasičské zbrojnice (čtvrtá a poslední velká
investice pro období 2014 – 2018) i s výhledem pořízení „nového“ cisternového
požárního auta.
Místní program obnovy vesnice
- každoročně provedeme podrobné vyhodnocení tohoto programu s aktualizací
jednotlivých oblastí
Vytvoření obecního znaku a praporu
- v zájmu zvýšení sounáležitosti obce a jejích občanů a ve spolupráci s odborníky
na tuto oblast vytvoříme obecní znak a prapor s cílem jeho využívání při běžném
provozu obce i při slavnostních příležitostech
Územní plán obce – projednáme a schválíme nový územní plán obce
Hodnocení oblasti Vnitřní správa:
Začnu od konce – povinnost „předělat“ územní plán obce byla termínově prodloužena –
z roku 2015 na rok 2020 a my jsme se dohodli, že změnu územního plánu necháme
na novém zastupitelstvu po volbách v roce 2018. Obecní znak a prapor – úkol splněn –
i když chybí jejich praktické zhotovení. MPOV – provádíme každoroční lednové vyhodnoceni.
Postupně nacházíme shodu i v oblasti požární ochrany- snad jsme už jednotní i co se týká
stavby hasičské zbrojnice. Jsem rád, že prozatím máme vysokou účast zastupitelů
na jednání zastupitelstva obce – snad až na Luďka Kolmačku ( ten nedokáže ani svoji
neúčast nějak omluvit…). Mojí největší oporou je JUDr. Jiří Kolmačka. Trochu problémy (a to
již při letošním auditu) je činnost, či spíše nečinnost, finančního výboru – kontrola
hospodaření – především ZŠ a MŠ je nutná. Martin Kubeš je takový „váhavý střelec“ –
věřím, že jen dočasně. V letech 2014 a 2015 jsme využívali pracovníky na veřejně
prospěšné práce. V letošním roce jsme měli požadavek na 8 pracovníků, úřad práce nám
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potvrdil tři a nemáme k dnešnímu dni nikoho. Udělal jsem pro minulé zastupitelstvo takovou
orientační kalkulaci : 14.000,- Kč /1 osoba na veřejně prospěšné práce – resp. dotace
/měsíc – hodnota 6 měsíců 8 lidí tj. 672.000,- Kč dotace – hodnota prací při kalkulaci
200 Kč/hod 1.536.000,- Kč ….tj. to, co nám dělá čáru přes rozpočet na úseku oprava,
údržba a veřejná zeleň obce.
Finance
Mandatorní výdaje
- snahou bude tyto výdaje udržet na „přijatelné“ výši, resp. postupnými opravami
a údržbou se budeme plynule snažit o snižování nákladů na veškeré energie
ve všech „obecních“ prostorách;
- tyto „obecní“ budovy chceme a musíme udržovat v solidním stavu;
- jsme pro každodenní využívání těchto obecních prostor, pokud možno zdarma,
ale za dodržování daných podmínek.
Investice
- v podstatě byly pojmenovány, je však třeba připomenout, že není nutné se bát
„nových“ investicí i třeba s „úvěrovým“ spolupodílem obce – připomínáme podmínku
dotací. Investice musí mít „hlavu a patu“, sloužit dobré věci a být k dobru většině
občanů!
Hodnocení oblasti Finance:
Z mého pohledu bez problémů.

Dodatek k veřejné zeleni
Zdeněk Kolmačka, pracovník udržující veřejnou zeleň obce, ukončil pracovní poměr s obcí
k 18.8.2016 a to ze zdravotních důvodů.
Lukáš Pernica, pracovník udržující veřejnou zeleň obce, ukončil pracovní poměr s obcí
k 31.8.2016 a to z finančních důvodů.
Vzhledem k této situaci obec hledá vhodné pracovníky pro tuto práci (nejlépe z řad důchodců
– není podmínkou), kteří mají vztah i k technice a nebojí se zimy (zimní údržba chodníků).
Bližší informace – termín možného nástupu, výdělek apod. – u starosty obce.
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Inffo
ormujeme
Volby do zastupitelstev krajů
kraj a Senátu Parlamentu ČR

Prezident republiky vyhlásil volby na 7. a 8.10.2016.. Rozhodnutí bylo publikováno
pod č.. 138/2016 Sb, o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České
eské republiky a o vyhlášení
voleb do zastupitelstev krajů.
Volební místností pro volby do zastupitelstev krajů
kraj a do Senátu Parlamentu ČR bude
spolková místnost Domu služeb,
služeb první patro, čp. 318.
Volby budou probíhat:
Pátek 07.10.2016 v době
ě od 14.00 do 22.00 hod.
Sobota 08.10.2016 v době
ě od 8.00 do 14.00 hod.
V návaznosti na § 15, písm.c) Zák.č.130/2000
Zák. .130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev kraj
krajů
a o změně některých zákonů,
ů, ve zn
znění pozdějších předpisů a v návaznosti na § 14c, písm.
c) Zák. č.. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně
zm
a doplnění
některých dalších zákonů,
ů, ve zn
znění pozdějších předpisů,, stanovil starosta minimální po
počet
členů Okrskové volební komise Lipovec 7.
V návaznosti na § 17 odst. 6 Zák.č.130/2000
Zák. .130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů
kraj
a o změně některých zákonů,
ů, ve zn
znění pozdějších předpisů a v návaznosti na § 14e odst. 7
Zák. č.. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České
eské republiky a o zm
změně a doplnění
některých dalších zákonů,
ů, ve znění
zn
pozdějších předpisů jmenuji zapisovatelem Okrskové
volební komise Lipovec paní Marii Kopřivovou,
Kop
Lipovec 283 (hospodářsko
řsko-správní pracovnici
a matrikářku OÚ Lipovec).

ůsobu
sobu hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů
kraj
Informace o způsobu
v roce 2016
Volby do zastupitelstev krajů v 13 krajích České republiky vyhlásil prezident republiky dne
6. května 2016 svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů
ů pod č. 138/2016 Sb.
Volby do zastupitelstev krajů se konají ve dvou dnech, v pátek 7. října 2016 od 14.00
hodin do 22.00 hodin a v sobotu 8. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Hlasování
probíhá pouze ve volebních místnostech na území České republiky. Na území hlavního
města
sta Prahy se volby do zastupitelstev kraj
krajů nekonají.
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Volič
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku
nejméně
18 let
a
je
přihlášen
k trvalému
pobytu
v obci,
která
náleží
do územního obvodu kraje.
Občan České republiky, který není přihlášen k trvalému pobytu na území České republiky,
nesplňuje podmínky práva volit do zastupitelstev územních samosprávných celků.
Voliči zapsaní ve zvláštních seznamech voličů vedených zastupitelskými úřady
V případě, že se volič v minulosti nechal zapsat do zvláštního seznamu voličů vedeného
zastupitelským nebo konzulárním úřadem ČR, je automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu
voličů v místě svého trvalého pobytu na území České republiky. Pokud chce být tento volič
v případě návratu na území České republiky opětovně zapsán do stálého seznamu voličů
v místě svého trvalého pobytu, musí požádat příslušný zastupitelský nebo konzulární úřad
ČR, v jehož zvláštním seznamu voličů je zapsán, o vyškrtnutí.
O vyškrtnutí lze zažádat písemně nebo osobně na příslušném zastupitelském nebo
konzulárním úřadě ČR. Písemná žádost je dostačující i tehdy, pokud je faxová. Uznat lze též
žádost voliče o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů zaslanou elektronicky a podepsanou
uznávaným elektronickým podpisem. Běžná žádost prostřednictvím e-mailu není dostačující
z důvodu nedostatečné identifikace voliče a anonymity odesílatele; ze stejných důvodů není
přípustná ani telefonická žádost. Podpis voliče na žádosti o vyškrtnutí není nutno úředně
ověřovat.
V případě, že je volič zastupitelským nebo konzulárním úřadem ČR na základě své žádosti
vyškrtnut ze zvláštního seznamu voličů, má o této skutečnosti potvrzení a hodlá uplatnit své
volební právo při letošních volbách do zastupitelstev krajů, popřípadě i při volbách do 1/3
Senátu Parlamentu České republiky, jestliže se v příslušné obci letos konají, je nutné, aby
toto potvrzení odevzdal přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu má
místo trvalého pobytu. Obecní úřad na základě předloženého potvrzení o vyškrtnutí
ze zvláštního seznamu voličů zruší u zápisu dotyčného voliče údaj o vyškrtnutí; zároveň má
volič možnost při této příležitosti ověřit si správnost ostatních údajů.
Nejzazší možností, kdy lze předložit zmiňované potvrzení, je v den voleb okrskové volební
komisi, v jejímž obvodu má volič místo trvalého pobytu. Okrsková volební komise voliče
na základě ustanovení § 31 odst. 4 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev
krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o volbách
do zastupitelstev krajů“), popřípadě i ustanovení § 19 odst. 5 zákona č. 247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, dopíše do výpisu ze stálého seznamu voličů; na základě toho
potom volič může uplatnit své volební právo. Poznámka ve stálém seznamu voličů
o vyškrtnutí voliče na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů na zastupitelském úřadě
v souvislosti s volbami do Parlamentu České republiky by měla být následně zrušena.
Volební místnost
Ve volební místnosti budou na viditelném místě vyvěšeny hlasovací lístky označené nápisem
"vzor", případná prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury nebo zmocněnce o odvolání
kandidáta, pokud byla doručena do 48 hodin před zahájením voleb; při zjišťování výsledků
voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží; dále případná informace
o tiskových chybách na hlasovacích lístcích s uvedením správného údaje. Volební místnost
musí být pro každý volební okrsek rovněž vybavena zákonem o volbách do zastupitelstev
krajů, který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.
Hlasování
Hlasovací lístky
Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev krajů (barvy šedé) jsou vytištěny pro každou
politickou stranu, politické hnutí nebo koalici samostatně. Na každém hlasovacím lístku
je uvedeno číslo určené losem. Dodané hlasovací lístky nemusí tvořit úplnou číselnou řadu,
neboť převážná většina kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic nekandiduje
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ve všech krajích. Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka příslušného krajského úřadu.
Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem
voleb (4. října 2016). V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že
nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou
volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost
a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem
České republiky. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky
potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Hlasování na voličský průkaz
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu voličů ve dnech voleb
ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny
a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. Volič, který se dostavil
do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání totožnosti a státního
občanství tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze stálého
seznamu voličů. Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů obdrží volič od okrskové
volební komise prázdnou úřední obálku (šedé barvy) opatřenou úředním razítkem.
Způsob hlasování
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného
k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu
hlasovacích lístků, nebude mu hlasování umožněno.
V tomto prostoru volič vloží do úřední obálky šedé barvy jeden hlasovací lístek (stejné tj.
šedé barvy jako úřední obálka) pro politickou stranu, politické hnutí nebo koalici, pro kterou
se rozhodl hlasovat. Na hlasovacím lístku může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše
u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává
přednost. Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 4 kandidátům, počítá
se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice;
k přednostním hlasům se však nepřihlíží. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají
na posuzování hlasovacího lístku vliv. Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou
na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které
nejsou vloženy do úřední obálky.
Volby do zastupitelstev krajů se konají na 1/3 území společně s volbami do Senátu; úřední
obálka pro volby do zastupitelstev krajů je barevně odlišena od úřední obálky pro volby
do Senátu, tzn., že hlasovací lístek pro volby do zastupitelstev krajů (shodné, tj. šedé, barvy
jako úřední obálka) musí být odevzdán v úřední obálce barvy šedé, určené pro volby
do zastupitelstev krajů, jinak je neplatný. Je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích
lístků, je hlas neplatný.
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku
s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže
pro tělesnou vadu vybrat a případně upravit zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst
nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič,
nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit
do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad
a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost,
avšak pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební
komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy
s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
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Informace o způsobu hlasování ve volbách do Senátu Parlamentu
České republiky v roce 2016
Volby do třetiny Senátu Parlamentu České republiky (dále jen „Senát“) ve 27 volebních
obvodech vyhlásil prezident republiky dne 6. května 2016 svým rozhodnutím publikovaným
ve Sbírce zákonů pod č. 138/2016 Sb.
Volby do Senátu se konají ve dvou dnech, v pátek 7. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00
hodin a v sobotu 8. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na území České republiky, a to ve
volebních obvodech, kde jsou volby do Senátu vyhlášeny.
Volič
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku
nejméně 18 let. Ve druhém kole voleb do Senátu může volit i občan, který alespoň druhý den
konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
Volební místnost
Ve volební místnosti musí být na viditelném místě vyvěšeny hlasovací lístky označené
nápisem „vzor“, prohlášení o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidátů, pokud byla
doručena do 48 hodin před zahájením voleb a dále případná informace o tiskových chybách
na hlasovacích lístcích s uvedením správného údaje. Volební místnost musí být pro každý
volební okrsek rovněž vybavena zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České
republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.
Hlasování
Hlasovací lístky
Hlasovací lístky pro volby do Senátu jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně. Na
každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. Dodané hlasovací lístky nemusí
tvořit úplnou číselnou řadu, a to v případech, kdy přihláška kandidáta k registraci nebyla
zaregistrována ani na základě přezkoumání soudem.
Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka pověřeného obecního úřadu v sídle volebního
obvodu. Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede
dnem voleb (4. října 2016). V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič
zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti
okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.
Hlasovací lístky pro I. kolo voleb do Senátu jsou barvy žluté.
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost
a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebnými doklady,
nebude mu hlasování umožněno.
Hlasování na voličský průkaz
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb
ve volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby do Senátu vyhlášeny
a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. Volič, který nebydlí na území
České republiky a voličský průkaz mu vydal zastupitelský nebo konzulární úřad České
republiky na základě zápisu voliče ve zvláštním seznamu voličů vedeném těmito úřady,
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může hlasovat v kterémkoli volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou
vyhlášeny volby a kde zároveň obdrží úplnou sadu hlasovacích lístků. Volič, který se dostavil
do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání totožnosti a státního
občanství tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního
seznamu voličů. Po záznamu ze zvláštního výpisu obdrží volič od okrskové volební komise
prázdnou úřední obálku žluté barvy opatřenou úředním razítkem.
Způsob hlasování
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného
k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu
hlasovacích lístků, nebude mu hlasování umožněno.
V tomto prostoru volič vloží do úřední obálky žluté barvy jeden hlasovací lístek žluté barvy
pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje.
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky,
které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Konají-li
se volby do Senátu společně s volbami do zastupitelstev krajů; úřední obálka a hlasovací
lístek pro volby do I. kola Senátu (barva žlutá) jsou barevně odlišeny od úřední obálky
a hlasovacího lístku pro volby do zastupitelstev krajů (barva šedá), tzn. hlasovací lístek žluté
barvy pro volby do Senátu, musí být odevzdán v úřední obálce žluté barvy, určené pro volby
do Senátu, jinak je neplatný. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce vloženo několik
hlasovacích lístků.
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku
s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže
pro tělesnou vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být
v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen
okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho vložit do úřední obálky, a popřípadě
i úřední obálku vložit do volební schránky.
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze
v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise
zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou
volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Hlasování mimo volební obvod, kde má volič trvalý pobyt
Aktivní volební právo je ve volbách do Senátu podmíněno trvalým pobytem voliče
v příslušném volebním obvodu. Volič, který je zapsán ve stálém seznamu voličů na území
České republiky, tak může hlasovat ve volbách do Senátu pouze v roce, kdy se v jeho
volebním obvodu konají volby (viz. Seznam volebních obvodů, ve kterých se budou konat
volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky v roce 2016 – uveřejněné na webu
Ministerstva vnitra pod samostatným odkazem).
Volební zákon neupravuje žádný institut, jakým je například korespondenční hlasování.
Proto, nachází-li se volič ve dnech voleb z jakéhokoliv důvodu na území jiného
volebního obvodu nebo v zahraničí (např. z důvodu hospitalizace nebo služební
cesty), jedná se o faktickou překážku ve výkonu volebního práva.
Výše uvedené neplatí pro voliče, kteří jsou zapsáni ve zvláštních seznamech voličů
na zastupitelských nebo konzulárních úřadech České republiky v zahraničí.
Druhé kolo voleb
Pokud žádný z kandidátů nezíská ve volebním obvodu, kde kandiduje, v prvním kole voleb
do Senátu, konaném ve dnech 7. a 8. října 2016, nadpoloviční většinu všech odevzdaných
hlasů, a nebude tak zvolen žádný z kandidátů, bude se konat druhé kolo voleb. Hlasování
bude zahájeno šestý den po ukončení hlasování v prvním kole, tzn., že II. kolo voleb
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do Senátu proběhne ve dnech 14. a 15. října 2016, ve stejném čase jako při konání prvního
kola voleb, tj. v pátek 14. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 15. října 2016
od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Ve druhém kole kandidují pouze dva kandidáti, kteří se v prvním kole umístili na prvých dvou
místech.
Jestliže se před druhým kolem voleb ve volebním obvodu kandidát své kandidatury vzdá,
pozbude práva být volen nebo zemře, postupuje do druhého kola voleb kandidát, který
se v prvním kole voleb v konečném pořadí umístil na třetím místě; v takovém případě
se druhé kolo voleb koná třináctý den po ukončení hlasování v prvním kole (21. a 22. října
2016).
Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb již voliči nebudou dodány předem, ale volič je obdrží
přímo ve volební místnosti ve dny voleb.
Hlasovací lístek a úřední obálka pro II. kolo voleb do Senátu jsou barvy šedé.

Rozpis stomatologické LSPP - okres Blansko 2. pololetí 2016
Služba je sloužena od 8.00 - 13.00 hodin
Červenec
2.7.
3.7.
5.7.
6.7.
9.7.
10.7.
16.7.
17.7.
23.7.
24.7.
30.7.
31.7.

MUDr. Chatrná
MUDr. Chatrný
MUDr. Jaklová
MUDr. Hosová
MDDr. Keprtová
MUDr. Klapušová
MUDr. Kopáčková
MUDr. Kraml
MUDr. Křížová
MUDr. Padalík
MUDr. Kučerová M.
MDDr. Kučerová P.

Boskovice, Lidická 10
Boskovice, Lidická 8
Boskovice, Smetanova 24
Rájec, Zdrav. středisko
Boskovice, Lidická 8
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Letovice, A. Krejčího 1a
Boskovice, Růžové nám. 16
Knínice u Boskovic
Boskovice, Nemocnice Boskovice
Lysice, Komenského 429
Lysice, Komenského 429

537 021 289
516 456 109
516 454 046
516 432 138
516 453 998
516 488 452
516 474 369
733 644 499
516 452 808
516 491 263
516 472 460
516 472 460

Srpen
6.8.
7.8.

MUDr. Kulhánková
MUDr. Kupková

516 414 291
516 488 457

13.8.
14.8.
20.8.
21.8.
27.8.
28.8.

MUDr. Kutlíková
MUDr. Láníková
MUDr. Pernicová
MUDr. Lukeš
MUDr. Mikulášková
MUDr. Beranová

Křtiny, Zdrav. středisko
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Boskovice, Růžové náměstí
2345/12
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Boskovice, Růžové nám. 16
Boskovice, Smetanova 24
Letovice, Mánesova 468/2
Blansko, Gellhornova 9

Boskovice, Nemocnice Boskovice
Šebetov, 117
Černá Hora, Zdrav. středisko
Svitávka, Hybešova 197
Blansko, Gellhornova 9
Blansko, Pražská 1b
Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 491 263
516 465 452
725 415 615
516 471 210
516 412 422
516 419 538
516 488 453

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 453

Září
3.9.
4.9.
10.9.
11.9.
17.9.
18.9.
24.9.
25.9.

MUDr. Kubínová
MUDr. Paděrová
MUDr. Paulíčková
MUDr. Loskot
MUDr. Pokorná M.
MDDr. Potůček
MUDr. Řehořek
MUDr. Řehořek (MUDr.
Řehořková)
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516 453 997
516 488 456
774 177 804
516 454 046
516 474 488
735 056 656

28.9.

MUDr. Roth

Ostrov, Zdrav. středisko

516 444 326

Říjen
1.10.
2.10.
8.10.
9.10.
15.10.
16.10.
22.10.
23.10.
28.10.
29.10.
30.10.

MUDr. Semrádová
MUDr. Sládek
MUDr. Srpová
MDDr. Staňková K.
MUDr. Staňková V.
MUDr. Stojanov
MUDr. Ševčíková B.
MUDr. Ševčíková R.
MUDr. Štrajtová
MUDr. Šumberová
MUDr. Švendová

Sloup, Zemspol, 221
Velké Opatovice, nám. Míru 492
Letovice, J. Haška 12
Boskovice, Lidická 8
Jedovnice, Zdrav. středisko
Blansko, B. Němcové 1222/15
Blansko, Svitavská 1A
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Černá Hora, Zdrav. středisko
Lysice, Komenského 429
Křtiny, Zdrav. středisko

516 435 203
516 477 319
604 760 665
516 453 998
516 442 726
605 184 479
516 416 386
516 488 454
608 220 806
516 472 227
516 439 404

Listopad
5.11.
6.11.
12.11.
13.11.
17.11.
19.11.
20.11.
26.11.
27.11.

MUDr. Tomášková
MUDr. Tomaštíková
MUDr. Vrtělová
MUDr. Well
MUDr. Zouharová
MUDr. Žilka
MUDr. Adamová
MUDr. Nečasová
MDDr. Bočková Eva

Blansko, Pražská 1b
Adamov, Smetanovo nám. 327
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Adamov, Smetanovo nám. 327
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Benešov, 19
Letovice, Masarykovo náměstí 18
Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2
Kunštát, nám. ČSČK 38

734 177 800
516 446 398
516 488 455
516 447 605
516 488 450
516 467 313
516 474 018
607 812 963
516 462 203

Prosinec
3.12.
4.12.
10.12.
11.12.
17.12.
18.12.
24.12.
25.12.
26.12.
31.12.

MUDr. Bočková Jana
MUDr. Fenyk
MUDr. Grénarová
MUDr. Hanáková
MUDr. Havlová
MUDr. Hepp
MUDr. Hosová
MUDr. Hošák
MUDr. Houdková
MUDr. Chatrná

Kunštát, nám. ČSČK 38
Letovice, Tyršova 15
Boskovice, Růžové nám. 16
Blansko, Pražská 1b
Blansko, Pražská 1b
Rájec, Šafranice 101
Rájec, Zdrav. středisko
Adamov, U Kostela 4
Blansko, Pražská 1b
Boskovice, Lidická 10

516 462 203
516 474 310
774 710 550
516 418 788
516 418 786
516 434 055
516 432 138
516 446 428
731 144 155
537 021 289

1.1.2017

MUDr. Chatrný

Boskovice, Lidická 8

516 456 109

Mimo výše uvedenou je služba zajištěna v Brně, Úrazová nemocnice, Ponávka 6,
tel. 545 538 111.
Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, tel. 545 538 111 službu zajišťuje ve všední dny
od 17.00 hodin do 7.00 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24.00 hodin.
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E-kapka 1
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E-kapka 2
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Dětský karneval v Lipovci
Neděle 3. dubna v Lipovci patřila dětem. Již od rána maminky, někde i tatínkové, chystaly
nádherné kostýmy pro své ratolesti, ve kterých se mohly děti odpoledne předvést
na tradičním dětském karnevale.
Karneval každoročně pořádá v místní sokolovně výbor Českého svazu žen. Při hezkých
písničkách a zdařilé hudební produkci Pavlínky Zouharové masky tancovaly a skotačily až do
pozdního odpoledne. Skvělý program estrádního umělce pana Tomáše Bílka zaujal všechny
děti i dospělé. Děti mohly soutěžit v hádání pohádek podle obrázků a podle nejznámějších
písniček z různých pohádek. Mohly si vyzkoušet žonglování s talířky a také ukázat svoji sílu
při otáčení plechového rytíře. V soutěžích získaly mnoho pamlsků a různé jiné dobrůtky. Při
představování dostala každá
maska čerstvé zákusky, které
upekly členky ČSŽ v Lipovci
paní Marie Kolmačková a paní
Lucie Kučerová. Domů si děti
odnesly
mimo
krásných
zážitků také věcné dárečky
jako
jsou
pastelky
a plastelína. Závěrem byla
vyhlášena
a
odměněna
nejmladší a nejstarší maska.
Za organizaci celé akce patří
velký dík výboru ČSŽ, zvláště
pak paní Vlastě a Marii
Grimové,
dále
velké
poděkování patří také rodičům
nebo prarodičům za výrobu velmi pěkných masek.
Jaroslava Kuchařová, předsedkyně ČSŽ v Lipovci
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Český svaz žen v Lipovci pořádá v sobotu 24. září 2016 tradiční výlet dětí do přírody. Sraz
účastníků je v 9 hod. u masny. Tentokrát bude cílem výletu Holštejn, kde bude pro děti
připraveno velké překvapení.
Děti se mohou těšit na bohatý program, spoustu soutěží a zábavy, hledání sladkého pokladu
a jiné dobroty. Občerstvení je zajištěno. Milé maminky a čilé babičky, vezměte děti
a vnoučátka na krásný výlet.
Srdečně zve výbor ČSŽ v Lipovci.

Proč být křesťanem?
Když jsem rozmýšlel nad duchovním tématem do obecního zpravodaje, napadlo mě možná
celkem zásadní téma: Proč být vlastně křesťanem? K čemu je to dobré? Tuto otázku by
si snad měl položit každý člověk, ať už se k víře hlásí, nebo ne. Proč? Protože každý člověk
je osobou bytostně věřící! Zde asi spousta z Vás bude mít určité námitky, ale svoji tezi hned
vysvětlím. Člověk, ať chce nebo nechce, je na věcech víry bytostně závislý už zde na zemi.
Pokud například jde někdo po přechodu pro chodce, tak věří, že auto, které se k přechodu
blíží, zastaví. Vědec, když dělá výzkum, věří, že vytvoří něco nového. Jestliže jste vstoupili
do svazku manželského, určitě jste věřili, že Vám Váš svazek vydrží na celý život, jinak byste
do toho zřejmě nešli, a také jste neměli žádnou záruku. Stejné je to i tehdy, když člověk
začne podnikat. S vírou je spojena ještě jedna vlastnost, které se říká naděje. V co věříme,
do toho vkládáme i své naděje a naděje je motorem našeho života. Zatím jsem Vám neřekl
asi nic nového, ale připravil jsem si půdu pro to, abychom se dostali k jádru křesťanství. Proč
být vlastně křesťanem? Největší výhoda celého křesťanství je ta, že máme naději spojenou
s vírou, která přesahuje lidský svět. Lidský život se totiž podobá úsečce. Člověk se narodí,
žije a nakonec odejde z tohoto světa. Nevíme kdy, ale víme, že se každým dnem blížíme
ke svému konci na tomto světě. Křesťanství jako jediné náboženství má jednoho, o kterém
téměř bezpečně víme, že vstal z mrtvých, a to Ježíše Krista. Dnes asi žádný solidní historik
nebude popírat fakt, že Ježíš skutečně žil. Je o něm mnoho zpráv i v mimobiblické literatuře
natolik dostatečných, aby k žádnému sporu nedošlo. Otázkou bude vždy zmrtvýchvstání.
Ježíš se totiž po svém vzkříšení nezjevil ani Pilátovi, ani veleknězi Kaifášovi, který se nejvíce
zasadil o Ježíšovo odsouzení, ale pouze těm, kdo jej nějakým způsobem poslouchali. Pokud
by tato zvěst nebyla pravdivá, tak jak lze vysvětlit sílu učedníků a dalších, kteří v sobě
najednou našli za celkem krátkou dobu sílu hlásat Ježíše ukřižovaného a vzkříšeného, a to
až tak mnoho, že byli ochotni za něj jít až na smrt. Kdybychom totiž četli pozorně evangelium
týkající se posledních Ježíšových dní, potom bychom zjistili, že učedníci kromě Jana se zde
chovali velmi zbaběle. A najednou ti samí učedníci jsou ochotni položit za hlásání Ježíše
zmrtvýchvstalého i svůj vlastní život a také jej kromě apoštola Jana, který umírá opuštěn
ve vyhnanství, všichni položili. Kde by se v nich vzala ta síla, pokud by tato zvěst nebyla
pravdivá? Nevím, myslím si, že po vyslechnutí a zhodnocení všech historických pramenů
je daleko racionálnější věřit ve zmrtvýchvstání než je popírat. A pokud opravdu jeden vstal
z mrtvých, pak je celkem logické, že mohou vstát i ostatní. Pokud by nikdo nikdy z mrtvých
nevstal, potom věřit na nějaké zmrtvýchvstání by bylo asi velmi naivní. Základem křesťanství
je tedy zmrtvýchvstání, které člověku zajišťuje naději, která přesahuje tento svět, a myslím,
že to je nejhlavnější důvod pro to, aby člověk byl křesťanem.
P. Mgr. Bc. Pavel Kuchyňa – farář
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Český zahrádkářský svaz Lipovec
Český zahrádkářský svaz Lipovec pořádá 1.10.2016 zájezd do Křtin - prohlídka kostela,
zvonkohry a kostnice. Následuje návštěva jeskyně Výpustek a hvězdárny Brno.
Zájemci se mohou přihlásit u p. Sedláka do 15.9.2016. Musí se zamluvit vstupné
do hvězdárny. Přihláška je závazná.
8.10.2016 pořádají zahrádkáři „Posezení u burčáku“.
K tanci a poslechu hraje v sokolovně skupina TOM SOYER BAND.
Každý pátek se od 17.00 do 18.00 hodin moštuje.

Závěr školního roku 2015/2016 v ZŠ a MŠ Lipovec
LIPOVECKÁ KUŇKA
16. 3. 2016 proběhla v hudebně ZŠ Lipovec pěvecká soutěž nazvaná Lipovecká
kuňka. Děti vystoupily v kategoriích sólo nebo duo. Zaznělo celkem devět písniček ve třech
kategoriích.
Pro porotu bylo velmi obtížné vybrat nejlepší výkony, nakonec do oblastního kola
v Jedovnicích postoupili Barbora Kaňová ze 3. třídy, Leona Štěpaníková ze 4. třídy, Alžběta
Průchová z 5. třídy a Alexandr Pavel Bartes ze 7. třídy. Všem účinkujícím děkujeme
za příjemnou atmosféru a skvělé výkony.

Školní kolo – Lipovecká kuňka – středa 16. 3. 2016
JMÉNO
Sólo
1. Markéta Zrníková

NÁZEV PÍSNĚ

2. Barbora Kaňová

Šípková Růženka
(Tři bratři)

Duo
3. Anna Veselá
Martina Raušová
4. Daniel Ševčík
Martin Petružela
Sólo
5. Lýdie Šmatárová
6. Leona Štěpaníková
7. Alžběta Průchová
Duo
8. Nikol Rajnochová
Sára Hanáková
Sólo
9. Alexandr Pavel
Bartes

KATEGORIE

Popletený rokenrol

I.
(3. třída)
I.
(3. třída)

Pramen zdraví
(Svěrák, Uhlíř)
Tři citronky

I.
(2. třída)
I.
(3. třída)

Otázky (Olympic)

II.

Buchet je spousta
(Kouzla králů)
Horehronie (Kristýna)

II.
(4. třída)
II. (5. třída)

Ty a já
(Kryštof)

II.
(4. třída)

Když jsem já šel do
lidušky (Svěrák, Uhlíř)

III.
(7. třída)
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(6.
třída)

UMÍSTĚNÍ

JEDOVNICKÁ KUŇKA
Základní umělecká škola Jedovnice ve spolupráci se Základní školou v Jedovnicích
se opět po roce ujaly pořadatelské role a uspořádaly tradiční pěveckou soutěž Jedovnická
kuňka pro všech šest škol sdružených v Regionálním sdružení Cirsium.
Soutěže se jako vždy zúčastnili nejlepší zpěváci ze ZŠ Jedovnice ,Křtiny, Lipovec,
Sloup, Podomí a Ostrov u Macochy a zpívalo se v Kulturním domě v Jedovnicích.
Soutěžící se utkali buď v oblasti sólového zpěvu nebo vícehlasého zpěvu , a to ve třech
věkových skupinách: I. kategorie - 1. - 3. třída ; II. kategorie - 4. - 6. třída; III. kategorie - 7. 9. třída.
O
umístění
soutěžících
rozhodla odborná porota složená
z učitelů všech zmíněných škol.
Zpěváci zpívali za doprovodu klavíru,
kytary nebo
je doprovázela hudba
z CD. Výběr písní byl velmi pestrý,
nápaditý a mnohá vystoupení pohladila
pozorné posluchače po duši.
Konkurence
byla
opět
po roce velmi silná. Ale všichni zkrátka
na pomyslné bedně stát nemohou.
Důležité je zapojit se, zúčastnit se,
zkusit si to, nebát se a pokusit se udělat
posluchačům radost.
A to se povedlo opravdu všem.
Poděkování patří nejen všem
zpěvákům, ale i jejich učitelům, kteří je vedli, připravovali, doprovázeli
a povzbuzovali. Další dík směruje k porotě za vynikající práci a spravedlivé rozhodování
a určitě velké poděkování patří pořadatelům, kteří velmi zodpovědně a perfektně celou akci
připravili.
Vyhodnocení:
Sólový zpěv
I.kategorie
1.místo
Natálie Malachová 3.třída Ostrov
Kdyby se v komnatách
2.místo
Eliška Dekanová
1.třída Křtiny
Rozvíjej se poupátko
3.místo
Barbora Kaňová
3.třída Lipovec
Když si tě, dívko, představím
II.kategorie
1.místo
Kamila Vágnerová 4.třída Podomí
Mně sílu dáváš
2.místo
Alžběta Průchová
5.třída Lipovec
Horehronie
3.místo
Radko Zajíček
4.třída Sloup
Hlídač krav
III.kategorie
1.místo
Alexandr Pavel Bartes7.třída Lipovec
Když jsem já šel do lidušky
2.místo
Ludmila Ševčíková 9.třída Ostrov
Usnul nám, spí
3.místo
Zuzana Nippertová 9.třída Křtiny
I ses fire
Vícehlasý zpěv
I.kategorie
1.místo
Daniel Kocman,
Klára Přikrylová
2.třída Jedovnice
Nám se stalo
2.místo
Michal Šebela,
Kdyby tady byla taková
Eliška Švendová
2.třída Křtiny
panenka
II.kategorie
1.místo
Marek Pernica,
Karolína Sehnalová 4. a 5.třída Jedovnice
Buchet je spousta
2.místo
Julie Látalová,
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III.kategorie
1.místo

Iveta Kišnerová

5.třída

Sloup

Marie Sekaninová,
Ludmila Ševčíková

8. a 9.třída Ostrov

Jsou tady zlé časy

Marvin Gaye

Zdokumentovala Mgr. Jaroslava Školařová, Lipovec

České korunovační klenoty na dosah
Na pátek 8. dubna zajistila paní učitelka Eva Veselá pro II. stupeň žáků ze ZŠ a MŠ
Lipovec výstavu o Karlu IV. Tento panovník, který je nazýván otec vlasti, má letos 700 let
od svého narození.
Výstava ve vyškovském muzeu o něm byla nesmírně zajímavá a poutavá. Paní průvodkyně
byla oblečena v dobovém kostýmu a taktéž i žáci se během prohlídky oblékli do kostýmů
a zatančili si i tanec, vyzkoušeli brnění. Třešničkou na dortu pak byla kopie korunovačních
klenotů. Na cestu jim požehnal magický meč, v dílničce si vyrobili jablko, korunku či korunu,
a tak odcházeli spokojení, plni informací a ve škole jsme se ještě vrátili k této výstavě formou
pracovních listů. Akci hodnotíme zvednutým palcem a smeknutým kloboukem. ☺
Mgr. Kateřina Veselá, ZŠ a MŠ Lipovec

Studenti ze SŠ Tega v ZŠ Lipovec
V pondělí 21. března se děti 1. – 6. třídy zúčastnily gastro- přednášky s praktickou
ukázkou a ochutnávkou na téma Velikonoce. Studenti SŠ Tega Blansko pod vedením paní
učitelky M. Sedláčkové představili svou školu, seznámili žáky s Velikonocemi – tradičními
zvyky a pokrmy a předvedli ukázky velikonočního stolování.
Děti nejvíce zaujalo tvoření – mohly si ozdobit vlastní velikonoční cukroví. Také
ochutnávka slavila velký úspěch.
Děkujeme SŠ Tega za velmi kvalitní program. Se SŠ Tega spolupracuje naše ZŠ
v mnohých oblastech – máme zapůjčeny stavebnice Merkur, děti se účastní soutěží, v dubnu
jsme dokonce vyjeli na strojírenskou a elektrotechnickou exkurzi a již jsme absolvovali jednu
gastro- přednášku na téma Vánoce.

33

Sloupský vodník
V úterý 22. března ZŠ Sloup uspořádala již třetí ročník plaveckých závodů.
Zúčastnilo se pět škol – Jedovnice, Podomí, Ostrov, Sloup a my. Ve velké konkurenci jsme
obstáli výborně.
Získali jsme nejcennější trofej – zlatý pohár za štafetu, který jsme obhájili již potřetí.
Štafetu složenou – mladší dívka, mladší chlapec a starší dívka, starší chlapec,
bezkonkurenčně o délku bazénu a půl vyplavali Anna Veselá, Aleš Musil, Alžběta Průchová
a David Trávníček.
I v jednotlivcích naši žáci úžasně zabodovali – v mladších dívkách vyplavala 2. místo
Anna Veselá (2. tř.) a 3. místo Natálka Pernicová (2. tř.), z mladších kluků jsme obdrželi opět
dvě medaile - 1. místo Aleš Musil
(3. tř.) a druhé místo Adam Vládek
(3. tř.). Ze starších holek
na krásném 3. místě skončila
Bětka Průchová (5. tř.) a 7. místo
odhodlaně a ve své rozplavbě
nejlépe
vybojovala
Gabča
Musilová(5. tř.). Za starší kluky
vyhrál 1. místo David Trávníček (5.
tř.). Filip Křtěn (4. tř.) a Tomáš
Bejček (4. tř.) plavali také velmi
statečně -9. a 10. místo.
Kromě závodů si děti užily
spoustu legrace ve vodě, kde
trávily čas mezi jednotlivými
závody. A radost z jakéhokoliv
sportu je nejdůležitější.
Eva Veselá

Výsledky 3.ročníku plaveckých závodů škol Cirsia
„Sloupský vodník“
Sloup, 22. března 2016
Kategorie 2.-3. třída
Dívky:
1. Adéla Zavřelová
2. Anna Musilová
3. Natálie Pernicová
1. Aleš Musil
Chlapci:
2. Adam Vládek

(Sloup)
(Lipovec)
(Lipovec)
(Lipovec)
(Lipovec)
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3. Kryštof Heger
(Podomí)
Kategorie 4.-5. třída
Dívky:
1. Marie Nedomová
(Sloup)
2. Julie Látalová
(Sloup)
3. Alžběta Průchová
(Lipovec)
Chlapci:
1. David Trávníček
(Lipovec)
2. Štěpán Bezděk
(Ostrov)
3. Víťa Martínek
(Sloup)
Pořadí závodu štafet o putovní pohár „Sloupského vodníka“:
1. ZŠ Lipovec
2. ZŠ Sloup
3. ZŠ Podomí
4. ZŠ Jedovnice

Exkurze do SŠ Tega
Žáci 7. a 8. ročníku se ve čtvrtek 7. 4. zúčastnili exkurze do SŠ Tega. Hned ráno nás
vřele uvítal pan ředitel a spustil krátkou prezentaci o škole a představil nám vyučující, kteří
nás prováděli nejrůznějšími prostorami celé školy - dílnami, odbornými učebnami a školní
cvičnou kuchyní s restaurací.
Naši žáci si vyzkoušeli
vyrobit hrací kostku z duralu,
pájeli. Dokonce zacházeli i s 3D
skenerem a soutěžili v poznávání
jídelních příloh a spatřili ukázku
flambování, viděli práci na CNC
strojích aj. Žáci si během
dopoledne vyzkoušeli mnoho
praktických činností, seznámili se
s novými věcmi, soutěžili –
zkrátka si vyzkoušeli trochu jiné
věci než při běžné výuce.
Děkujeme
SŠ
Tega
za krásnou exkurzi a za neustálé
prohlubování spolupráce mezi
našimi
školami
(gastropřednášky, zapůjčení Merkurů
atd.)
M. Pekárková a E. Veselá, ZŠ Lipovec

Víkendový pobyt
Žáci základních škol v Lipovci a Ostrově u Macochy, kteří navštěvují hodiny náboženství,
měli možnost prožít předposlední dubnový víkend společně se svým panem farářem
na lipovecké faře. Ti, kteří této možnosti využili, se kromě společných her a soutěží seznámili
s biblickými postavami Starého zákona.
Celkem 28 žáků se v pátek v podvečer sešlo na faře. Po společně prožité bohoslužbě
v kostele Jména Panny Marie si zahráli různé pohybové hry, a jakmile se setmělo,
absolvovali stezku odvahy. Při ní se dozvěděli, že je v sobotu čeká setkání s mnohými
biblickými postavami. Před spaním ještě zhlédli animovaný film o Jonášovi.
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Druhý den ráno jsme se
společně vydali kolem lomu Velká
dohoda k holštejnské hladomorně
hledat poklad. Cestou se formou
her děti setkaly s Noem a
pomáhaly mu donést do archy
zvířátka, s Abrahámem a Sárou
a obsluhovaly jejich hosty.
Přitom ještě zbyl čas na
různé míčové hry. Když jsme se
odpoledne vrátili na faru, ženy
z farnosti už na nás čekaly
s chutným obědem, který přišel všem velmi vhod. Po obědě jsme se pustili do výroby
mořských ryb a jiných mořských živočichů, které jsme rozvěsili na stromy před farou tak,
abychom připravili „moře“ pro velrybu, která polkla Jonáše a plula s ním do města Ninive.
Děti si potom vyzkoušely plavbu ve velrybím břiše, což jim působilo velikou radost. Jelikož se
blížil večer, přesunuli jsme se na farní dvůr, tam děti soutěžily v tom, která ze tří skupin
postaví vyšší Babylonskou věž. Nejvíce je bavilo věže pobořit. Jelikož se blížil večer, zapálili
jsme oheň a opékali párky. Po náročném, ale zajímavém, a snad i poučném dni, děti vklouzly
do svých spacáků a dříve než usnuly, zhlédly animovaný příběh o další významné biblické
postavě, o Mojžíšovi.
Víkendový pobyt jsme zakončili nedělní mší svatou, po které si svoje děti rodiče
odvedli domů. Přesto, že předpověď počasí na víkend nebyla příznivá, počasí nám přálo
a společně strávený víkend se vydařil. Děkujeme O. Pavlovi, že poskytl dětem faru a věnoval
jim svůj čas. Také děkujeme ženám, které se postaraly o stravování a úklid fary. Věřím, že
si děti odnesly pěkné zážitky i něco podnětného do života.
Mgr. Zdeňka Svobodová

Den Země v Kulířově
Žáci 7. ročníku ZŠ Lipovec v pátek 22. dubna uklízeli odpadky v Kulířově. Mezi domy –
přímo ve vesnici – se vše jevilo uklizené a čisté, občané dbají na své okolí. A to je dobře.
Za pozitivní pokládáme, že černá skládka, kterou jsme uklidili minulý rok – na dolním konci
vesnice na začátku lesa – zůstala čistá.
Za alarmující pokládáme rokli pod
místem, kde se pálily ohně. Tady jsme měli
vskutku mnoho práce a sesbírali jsme čtyři
plné pytle skla, konzerv, starého nádobí,
PET lahví aj.
Dále jsme uklidili po neznámém čuněti,
které neváhá naložit své nechutné odpadky
na kárku a vyveze je přímo doprostřed
zeleně – na louky. Proč člověk vynaloží
takové úsilí, aby „zasvinil“ přírodu?
Smutné je, že po loňském úklidu okolí
cesty směrem ke Kopaninám na stejném
místě někdo opět založil černou skládku.
Ale nevzdali jsme se a opět jsme
zmobilizovali všechny síly a skládku jsme
zlikvidovali – 4 těžké plné igelitové pytle.
A na závěr snad už jen poděkování všem, kteří udržují pořádek, třídí odpad
a chovají se ohleduplně ke svému prostředí, a to blízkému i vzdálenějšímu….
Eva Veselá

36

Keňa a gorily
Ve středu 27. dubna jsme v jedovnickém kulturním domě zhlédli velmi zajímavou
projekci paní Kateřiny Motani – Keňa a gorily.
Program nás velmi zaujal – fotograficko-filmová projekce z velmi náročné cesty
východní Afrikou s nádhernými uchvacujícími a fascinujícími záběry. Pohlédli jsme takřka
z očí do očí žirafám, obdivovali jsme červené slony, sledovali napínavý život Masajů
a uchvátily nás gorily, které se schovávaly v korunách stromů. Výborná podívaná, soutěže
o ceny, poutavé vyprávění, jedinečný zážitek!
Jednalo se již o druhou projekci pro celý druhý stupeň a věříme, že všichni se těší
na další projekce z cest této zajímavé dvojice – Kateřiny a Miloše Motani.

Malá Cirsiáda v Podomí
V úterý 10. 5. 2016, den před Cirsiádami ve Sloupě, se uskutečnila tzv. Malá Cirsiáda
v Podomí. Byl to teprve 2. ročník a je určen pro páťáky z řad spřátelených škol, kteří se mezi
sebou utkali v matematice, češtině a angličtině. Naši školu reprezentovali:
David Trávníček, Bětka Průchová, Gábinka Musilová, Lucka Kratochvílová a Lucka Učňová.
Vynikajícího 2. místa dosáhla Gábinka Musilová v matematice. Gratulujeme!

Dyslektická olympiáda
V pátek 13. května proběhla v areálu sloupské školy tradiční dyslektická olympiáda.
Soutěžila čtyřčlenná družstva ve dvou kategoriích.
Mladší žáky zastupovali páťáci - Dominik Kaderka, Kryštof Jirava, Natálka
Jakubcová a Valentýnka Kolmačková. Tyto děti vybojovaly 2. místo.
Ve starší kategorii nás reprezentovala děvčata ze sedmého ročníku - Bára
Machalíková, Stázka Lokajová, Veronika Voráčová a Karolína Brichtová. Děvčata
obsadila 3. místo.
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Všichni zúčastnění opět předvedli, že se umí velmi dobře prosadit v konkurenci okolních
škol. Ukázali, že mají nejen spoustu vědomostí, ale že jsou i obratní a umí pracovat v týmu.
Patří jim velké poděkování.
Jana Kolmačková, učitelka I. stupně

Turnaj v přehazované
Ve čtvrtek 19. května se v Ostrově u Macochy konal turnaj v přehazované. Naši páťáci
(Bětka Průchová, Monika Štéblová, Gábina Musilová, Jakub Kološ, David Trávníček, Huslen,
Kryštof Jirava a Dominik Kala) byli bezkonkurenční a získali zlatý pohár – 1. místo.
Ve skupině starších – žáci 6. a 7. třídy jsme po velmi statečných a vyrovnaných bojích
obdrželi 4. místo (z šesti zúčastněných škol) - Bára Machalíková, Kája Brichtová, Kája
Říčařová, Patrik Cabal, Broňa Hampl, Vojta Zouhar, Vojta Říčař, Tomáš Dvořák, David
Schindler.
Děkujeme všem za účast a odhodlání ke hře.

Úspěchy našich bývalých žáků
V mé meilové poště se v červnu objevilo několik fotek ze slavnostního
předávání
maturitního vysvědčení žáků Střední průmyslové školy strojnické v Jedovnicích.
Na fotkách byli dva naši bývalí žáci- Martin Celý a Kamil Kopřiva. Velmi potěšující pro mne
( ale hlavně pro žáky samotné a jejich rodiče!!) bylo zjištění, že mezi čtyřmi žáky Střední
průmyslové školy v Jedovnicích, kteří maturovali s vyznamenáním, se objevili právě dva
naši bývalí žáci. Martin Celý
jako jediný z celé školy měl samé jedničky!!!!
BLAHOPŘEJEME!!!!!!
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Lipovec
byl
na tomto
slavnostním
vyhodnocení
skloňován
ován ve všech pádech.
Když tam poté pan ředitel
chválil jednu jedinou dívku jedovnickou studentku, která
téměř dosáhla na vyznamevyzname
nání, pan učitel
itel Matuška
z publika nahlas řekl,
ekl, že je
lepší být z Lipovce, že tam je
jisté vyznamenání!
Načež se ozval
zval potlesk a pan
ředitel
editel s humorem vytknul
panu Matuškovi, že on jako
jedovnický patriot, má chválit
Jedovnice a ne Lipovec
Z takových zpráv máme velkou radost a přejeme
p ejeme našim studentů
studentům další úspěchy!
Je to pro nás velmi dobrá vizitka…
Z meilu pana Jana Celého čerpala J.Školařová
J.Škola

Školička předškoláků
Celkem deset úterků
ů docházeli budoucí prvňáčci
prv
ci do základní školy, aby se co nejlépe
připravili na vstup do 1. třídy.
Naučili se říkanky
íkanky s pohybovým doprovodem na rozcvičení
rozcvi ení celé ruky i jednotlivých
prstů, upevňovali
ovali si správný úchop tužky, vybarvovali obrázky a snažili se napodobovat
předepsané
edepsané tvary. Skládali také rozstříhané
rozst
obrázky a vyprávělili o nich, roztleskávali slova
sl
na slabiky a určovali pořadí
řadí hlásek. Procvi
Procvičovali
ovali prostorovou orientaci a zabývali se také
počítáním
ítáním i geometrickými tvary.
Přínosem společného
čného
ného setkávání bylo také to, že se seznámili blíže s prost
prostředím školy
a třídy.
ídy. Vyzkoušeli si, jak se sedí a pracuje
pracuje v lavicích a seznámili se se svou budoucí třídní
t
učitelkou.
Věřím,
ím, že u mnohých budoucích žáčků
žá
se vytratil strach z neznámého a že o to
radostněji vykročí 1. září
ří do školy.
Jana Kolmačková, budoucí učitelka
čitelka prv
prvňáčků
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Průkaz cyklisty
Ve čtvrtek 9. června se čtvrťáci vypravili do Blanska s cílem co nejlépe zvládnout test
z dopravní výchovy a zároveň ukázat na dopravním hřišti, jak se má správně chovat cyklista
při jízdě na kole.
Tento úkol bez problémů splnilo dvanáct žáků a dostalo zaslouženě průkaz cyklisty.
Pouze jeden čtvrťák nebyl úspěšný.
Věřím, že po zvládnutí dopravního výcviku se budou žáci cítit na silnicích bezpečněji
a budou vědět, jak se mají v různých situacích zachovat.
Jana Kolmačková, učitelka 4. třídy

Sportovní dopoledne
V pátek 10. června si na místním hřišti společně zasportovali třeťáci se čtvrťáky.
Nejdříve sehráli velmi vyrovnaný turnaj ve vybíjené. Potom se střídali na jednotlivých
stanovištích, kde plnili různé úkoly. Například skákali v pytlích, přeskakovali přes švihadlo,
trefovali se do plechovek nebo překonávali překážky s míčem. Každý splněný úkol byl
oceněn sladkou odměnou.
Ke zdárnému průběhu akce přispělo i slunečné počasí, které nás provázelo celé
dopoledne.
Jana Kolmačková, učitelka 4. třídy
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Projekty 9. třídy
Dne 14. 6. 2016 žáci 9. třídy měli za úkol předvést celoroční práci. Témata žáků byla
libovolná, ale podmínkou bylo si vybrat téma, o co daný žák má zájem a baví ho to. Učitelé
této práci říkají projekt, ale my menší maturitka.
S dějepisným tématem se nám předvedli Petr Lokaj s bitevními loděmi a Luboš Nešpůrek
s tanky s názvem Tank Tiger. Luba přinesl ukázat vlastnoručně lepené modely tohoto tanku
a dokázal je popsat do detailů. Obě tyto práce byly velice odborné a poutavé.
Velmi procítěnou práci nám předvedla Eliška Štrajtová s názvem Rotvajler. Jejím cílem
bylo ukázat nám, že toto plemeno není to, za které jej většina lidí považuje.
Po Elišce vystoupil s domácími chemickými pokusy Petr Kučera. Celá práce byla spíše
praktická a napínavá. Předvedl nám explodující sopku, faraonovy hady, chemikovu
zahrádku a hořící kapesník. Hádám, že když žáci z menších ročníků přišli domů, něco
z těchto pokusů určitě vyzkoušeli.
S trochou fyziky přišel Dominik Jakubec s elektrickými obvody. Na ukázku nám přinesl
vlastní stavebnici, na které ukázal, jaké zkušenosti s elektrickými obvody již má.
O Dominikovi se ví, že v tomto oboru je velice nadaný. Zúčastnil se různých soutěží,
na kterých skončil velice úspěšně. Žáci si osvěžili vzorečky proudu, odporu a ti mladší
poznali, co je v hodinách fyziky čeká.
Se svojí oblíbenou knihou Harry Potter se nám ukázala Marie Hořavová. Jako jedna
z mála lidí radši čte než je na internetu a toho si určitě někteří jedinci cení. Musím
podotknout, že i já.
Veronika Kotulanová hovořila o Sluneční soustavě. Bylo to velice těžké a vyčerpávající
téma, ale Verča to zvládla na výbornou.
S velmi zajímavým tématem "Subkultury naší společnosti" přišla Šárka Plisková. Menší
nevýhoda Šárky je tichost jejího hlasu. Mně osobně to mrzelo, protože na toto téma jsem
se těšila nejvíc. Bohužel jsem seděla v místnosti daleko od ní a pochytila jsem jen část jejího
projevu.
David Slouka vypracoval téma jehož název byl "Nesplnitelný sen Buggati Veyron".
Ukázal nám, že o tomto autu má přehled a to ne malý. Chvílemi nás všechny velice pobavil
jeho smyslem pro humor a doufejme, že sen se mu jednou splní.
Se zeměpisným tématem se ukázaly: Andrea Jančíková, Nikola Ambrožová a Kateřina
Hudcová. Andrea si vybrala Japonsko. Téma začala v japonštině a myslím si, že určitě bylo
těžké se řeč naučit. Zdobily ji červené čínské šaty a japonský účes. Čínské šaty se podílely
na jejich otázkách.
Nikola Ambrožová si vybrala Austrálii. Na Nikči se projevila menší nervozita, ale práci
úspěšně zvládla. Jejím snem je si pochovat koalu. Držím ji palce, ať si sen splní.
Já (Kateřina Hudcová) jsem si vybrala Madrid a španělské tance. Po tak náročné době
jsem chtěla všechny z místnosti osvěžit vychlazeným melounem a trošku nasytit španělskou
klobásou Chorizo.
Posledním tématem byli Představitelé popu od 50. let 20. století do současnosti. Simona
Preisová ve své práci popsala interprety jako Michael Jackson, ABBA a současnou, její
nejoblíbenější skupinu One Direction. Na konci pustila písničky od nich a všichni měli hádat,
od jakého interpreta píseň je. Za správnou odpověď jako odměnu jedinci dostali lízátko.
A na závěr bych chtěla napsat, že všichni ze sebe dostali to nejlepší, co mohli. Pracovali
jsme na naších pracích pečlivě a trpělivě. Za všechny bych chtěla poděkovat učitelům, co
nám s tématy pomáhali celý školní rok. Jsme Vám nesmírně vděční. Tato změna témat
si myslím, že je velice dobrá. Žáci vypráví o svých koníčcích a z některých nervozita úplně
spadne, protože ví, o čem mluví. Ze začátku jsme v nervozitě sice byli, ale když jsme
se rozpovídali, nervozita opadla. Všem,na které čeká vypracování těchto prací, přeji, ať
se jim práce povede a učitelům přeji mnoho trpělivosti.
Kateřina Hudcová - 9.třída
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NÁŠ VÝLET DO JIŽNÍCH ČECH
Náš pan učitel Halla nám připravil poslední a nejlepší výlet na základní škole do Českého
Krumlova a jeho okolí. První den jsme vstávali brzy, ale nevadilo nám to, protože jsme byli
natěšeni a zvědaví, co nás bude čekat.
Cesta vlaky byla pro některé až moc dlouhá a po chvilce nás přestala bavit, avšak cestu
vlakem vystřídala chůze s krosnami na zádech v přírodě. Náš první cíl byla zřícenina Dívčí
Kámen. Dostali jsme složku místo průvodce a vše jsme si prošli v klidu sami s dějinami
v ruce.
Druhý cíl byl kemp Zlatá Koruna u Vltavy. Po asi 10 km jsme dorazili do cíle. Byl to snad
nejlepší kemp ze všech výletů. Měli jsme hezké chatky, dobré jídlo a bylo tam živo. Druhý
den jsme vyrazili do Českého Krumlova. Navštívili jsme zámek a zahradu s otáčivým
hledištěm, grafitový důl, a když jsme měli rozchod, někteří si zašli do zrcadlového bludiště.
V grafitovém dolu nás před vstupem do podzemí oblékli do černých a fialových obleků, dali
nám gumáky a helmu se žárovkou. Nejprve jsme si sedli do malých žlutých vláčků a vydali
se kilometr do podzemí. Cestou vláčkem byla tma a hrozný hluk, ale všem se to líbilo. Když
jsme vystoupili, paní průvodkyně nám vysvětlovala,jak se grafit těží nebo na co měli u sebe
trpaslíka. Na jedné zastávce jsme si mohli sáhnout na grafit a naše kluky nenapadlo nic
jiného než všechny umazat .
Pak nás čekala jen cesta vlakem do kempu. Předchozí den jsme po večeři navštívili místní
klášter, a teď jsme se prošli podél Vltavy a zpívali si u táboráku.
Třetí den jsme si cestou na první vlak udělali přestávku v klášteru, ve kterém jsme byli i první
den. Po prvním vlaku následovaly další dva vlaky a nakonec autobus. Ze všech tří dnů jsme
byli nejvíce unavení z toho posledního, i když jsme jen seděli ve vlacích. Tenhle výlet se nám
všem líbil nejvíc asi proto, že to byl náš poslední výlet a chovali jsme se jak jedna velká
parta.
Simona Preisová – 9.třída
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Sloupský slavík
Je už zaběhlou tradicí, že dětský sbor se zúčastňuje každoročně nesoutěžní přehlídky
školních sborů ve Sloupě. Letos jsme tam byli v ostřílené sestavě PS Sopránek z TGM
Blansko, Krápníček ze Sloupu a MY. Myslím, že z blanenského vystoupení nás nejvíc
zaujala poslední píseň ze Lvího krále s bravurní taneční kreací pana sbormistra Martina
Grobára, která rozesmála celý sál.
Krápníček zařadil i lidové písně mého srdce – Anička, dušička a Ej, padá, padá rosenka
a okořenili to Čechomorem.
Naše vystoupení mělo ohlas zejména díky boomwhackerům a také BW bells – vyladěným
zvonečkům. Otázky od Olympicu doprovodily Klárka Zouharová s Luckou Učňovou na flétnu,
o to bylo vystoupení pestřejší.
Děkujeme deváťákům za milou podporu a chválím všechny sborové zpěvačky za celoroční
práci.
Mgr.Katka Veselá – sbormistryně sboru

Co bylo nového ve škole?

Bylo před prázdninami a prvňáčci už umí číst, psát a počítat. Kromě toho působil v první třídě
nový kroužek ,,Moudrý přírodovědec a malý zahrádkář.“
Žijeme totiž v jednom z nejkrásnějších míst naší vlasti, v Moravském krasu. V naší krajině
je ukryté nesmírné bohatství – bohatství krápníkových jeskyní, smíšených lesů, nádherných
zahrad a kouzelných luk plných bylinek. Díky naší přírodě a čistému vzduchu se k nám jezdí
léčit lidé s dýchacími potížemi. Mnozí z nás ani netuší, jaký nám byl dán dar, že máme
možnost žít v tak kouzelném místě.
Baví nás vycházky a hry v přírodě, sběr bylinek i jejich zpracování. Dokážeme vypěstovat
i některou zeleninu, uvařit si nejen čaje , ale zvládneme i salát plný vitamínů.
Už víme, proč na podzim opadává listí. Co dělají zvířátka v zimě a také jim umíme pomáhat.
Poradíme si s výrobou dárků z přírodnin. Například růže z javorového listí nás nic nestojí
a přece potěší u srdíčka.
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Podařilo se nám vytvořit první bylinkový záhon
na školní zahradě. Na vlastní kůži jsme zjistili,
jak je práce v přírodě a na zahradě namáhavá.
Na druhou stranu je mnohem zajímavější
si květiny a bylinky pěstovat, prohlédnout
i ochutnat, než o nich jen číst v knížce nebo
počítači.
Teprve vůně a chuť bylinek
a rostlin dokáže kompletně vystihnout jejich sílu.
Je v nich žár slunce i vláha deště. Je v nich
láska těch, kteří se o ně starají.
Už víme, že nestačí jen sbírat odpadky, ale
mnohem důležitější je, abychom je do přírody
vůbec neházeli. Nelíbí se nám, když někteří
dospělí dělají z parků a lesa smetiště.
Rádi bychom využili této příležitosti a poděkovali
všem lidem, kteří nám pomáhali. A věřte, nebylo
jich málo. Mezi naše pomocníky patří naše paní
učitelka Cabalová, paní Piňosová, ředitelka ZŠ
paní Školařová, pan Pernica, pan Petružela,
paní Kaderková, děti z 1. třídy i další kamarádi.
Celý rok jsme se snažili starat o přírodu a je moc
hezké, že nám pomáháte. Vždyť nás na počátku bylo jen 7 a dnes je nás už víc. Věříme, že
příští školní rok nás bude ještě přibývat. Příroda se nám za to odvděčí a bude u nás ještě
krásněji. Těšíme se na další školní rok.
Marie Bezděková a děti z 1. třídy

Ukázka stolování
V pondělí 6. 6. se žáci 6. – 8. ročníku
zúčastnili ukázky slavnostních tabulí žáků
oboru kuchař – číšník SOŠ Tega
v Dělnickém domě v Blansku.
K vidění
byly
tabule
k nejrůznějším
příležitostem
- maturita, promoce,
narození
dítěte,
oslavy
narozenin,
valentýnské, ale i méně obvyklé –
čarodějnické nebo halloweenské.
Celá akce se nesla v duchu inspirujících
nápadů a efektního provedení. Studenti SŠ
Tega se ukázali jako praví profesionálové.

Eva Veselá
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Celodenní výlet sedmé třídy
V pátek 3. 6. jsme v šest ráno vyrazili do vojenské pevnosti Josefov a na Safari do Dvora
Králové nad Labem.
Cesta autobusem byla náročná a dlouhá, trvala přes tři hodiny. Přes menší obtíže jsme
našli vchod do pevnosti. Tam si nás převzaly průvodkyně a rozdělily nás do šesti skupin na dělostřelce, hostinské, řemeslníky, velitele, kuchařky a minéře. Většina cesty byla
v podzemí – v chodbách, kde podle pověsti straší duch jednoho pána. Chodby se neustále
zužovaly a některé dokonce i skončily. Z nízkých strašidelných chodeb, které jsme
procházeli jen při svíčkách, šel strach. Ale zážitek to byl nezapomenutelný! Líbilo se nám
plnění různých úkolů – poznávání nástrojů, křesání ohně, hledání dělostřeleckých koulí aj.
Zoologická zahrada opět nezklamala. Prošli jsme si pavilony i volné výběhy. Také jsme
hodně času strávili na provazových průlezkách.
Cestou domů jsme se zastavili v Hradci Králové a mohli jsme se rozhodnout, jestli
se navečeříme v KFC nebo u Mc Donalda.
Domů jsme se vrátili až ve čtvrt na deset – unavení, ale šťastní. Výlet se nám vydařil. Všem
se tady líbilo.
Anna Jarůšková a A. P. Bartes, 7. tř.

Proslov 9. třídy

(slavnostní vyřazení vycházejících žáků v Obřadní síni Lipovce)

Dobrý den vážená paní ředitelko, pane starosto, milí učitelé a rodiče. Nyní bychom
se chtěli s vámi podělit o naši cestu základní školou.
1. stupeň ZŠ Lipovec
Náš příběh začíná zápisem do 1. třídy, kdy se naše velikost rovnala velikosti
mravenců a kdy jsme neměli ani ponětí, co vše nás čeká a co od života můžeme očekávat.
Náš 1. školní den začal milým přivítáním paní ředitelky a deváťáků, kteří nám darovali
kytici. Naší třídní učitelkou se stala Mgr. Jana Kolmačková, která nás provázela první tři roky.
Naučila nás spoustu důležitých věcí, bez kterých bychom nemohli postoupit do dalších
ročníků. Chybí nám razítka s obrázky, sladkosti za odměnu a při příležitosti narozenin,
ale hlavně nám chybí naše milá paní učitelka Jana Kolmačková.
S paní učitelkou Kolmačkovou nás zároveň opustil i náš spolužák Patrik Řezníček
a naší novou třídní učitelkou se stává Mgr. Ivana Hallová a začíná 4. třída.
Jakožto malí chudáčci jsme byli přestěhováni do třídy v nejvyšším patře vedle
kabinetu pana učitele Hally. Čtvrtá třída pro nás byla velice úspěšným rokem. Někteří z nás
byli veškerým učením natolik vytížení, že chtěli skákat do propasti Macocha. Avšak…..
nakonec jsme se zmohli jen ke skokům ze židle a lehkým otřesům mozku. Zbytek třídy
vyhazoval z oken papírové vlaštovky s nápisy S.O.S. Po úspěšném ukončení 4. třídy - bez
ztráty životů - postupujeme do 5. ročníku a společně s dalším ročníkem přichází spolužáci
z Rozstání.
1. stupeň Rozstání
Do první třídy nás nastoupilo celkem 9 a naší třídní učitelkou se stala paní učitelka
Bezděková. Díky ní se náš život obohatil o čtení, psaní a počítání. Však největší radost jsme
měli ze sluníček a naší největší motivací pro každý úkol, ať už domácí nebo školní, bylo zlaté
sluníčko, které se později změnilo na zlatou jedničku. Asi v druhém pololetí nás opustil jeden
z našich spolužáků, který se na začátku druhé třídy zase na chvíli vrátil.
Ve druhé třídě naší třídní byla stále paní učitelka Bezděková, která při snaze naučit nás
správně matematiku zcela pohořela. (Mimochodem někteří jedinci stále pořádně počítat
neumí.) A nejlepší bylo, že jsme se konečně mohli setkat s „tetkou“ Božkou, která byla
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učební pomůckou pro prvouku – tudíž to byla kostra. A když už jsme byli v té druhé třídě, tak
/2 z nás měla na vysvědčení 2 z matiky.

1

Naše třetí třída byla docela přelomovým ročníkem. Museli jsme se začít učit anglicky.
Angličtinu nás učila paní učitelka Sedláčková, která do naší školy ten rok nastoupila. Dalším
zlomem pro nás však bylo i to, že se nám změnila třídní učitelka na paní ředitelku
Vystavělovou.
Ve čtvrté třídě jsme konečně měli moc nad domečkem a dřevěnou stavebnicí v družině
a taky jsme mohli konečně sedět u zadního stolu v jídelně, což pro nás do té doby bylo
přísně zakázáno. Ve čtvrté třídě jsme se rozloučili s naší krásnou školou a do páté třídy jsme
nastoupili do Lipovce.
2. stupeň
Jako každý rok nás paní ředitelka slavnostně přivítala v tělocvičně. Poté jsme
se přesunuli do třídy a všichni se společně začali seznamovat. Rozdali jsme si sešity
a rozmístili jsme se do lavic, ale zasedací pořádek se během roku ještě tisíckrát změnil.
Úspěšně pokračujeme do 6. třídy. Celý školní rok probíhá celkem klidně. Dostali jsme
novou paní učitelku češtiny, kterou jsme zpočátku neměli moc v oblibě a dělali jí naschvály.
Nyní nemáme ani tušení, proč jsme něco takového prováděli, protože jsme přišli na to, že je
moc hodná a takové věci si nezasloužila.
Postupujeme do 7. třídy a opouští nás naše spolužačka Adéla Cibuláková. Sedmá
třída byla poslední s paní učitelkou Hallovou, která nám připravila skvělý výlet, na který
se jen tak nezapomíná. Navštívili jsme hrad Špilberk, Kapucínskou hrobku
a Laser game arénu. Ačkoli jsme se po Brně plazili ve 42°C, domů jsme se vrátili bez újmy
na zdraví a spokojení. Ale! Na konci výletu jsme se dozvěděli zprávu, která nás všechny
„strašně moc potěšila“ a zároveň překvapila. Naším novým třídním učitelem se stane pan
učitel Halla. Společné výlety jsme zakončili bowlingem v Blansku.
8. třída - k našemu (ne)štěstí jsme
opravdu dostali za třídního pana učitele Hallu. A začíná vojna. Hned na začátku nám byla
oznámena pravidla. Porušení pravidel se trestá referáty do dějepisu, které vyfasovala
polovina třídy. Ačkoli jsme měli ze začátku z pana učitele bobky v kalhotách, zjistili jsme, že
není vůbec špatný. Připravil nám skvělý výlet. Vyrazili jsme do Českého ráje, kde jsme
navštívili Prachovské skály a hrad Valdštejn. V Prachovských skalách jsme museli čekat, než
se pan učitel prodere úzkými uličkami. V kempu jsme hráli volejbal. K našemu štěstí
v neštěstí jsme zjistili, že místní jídlo se nedá jíst, a proto jsme chodili na kebab a hranolky
do protějších stánků, kde jsme samozřejmě pravidelně potkávali pana učitele. Na večer paní
učitelka K. Veselá pořádala plavecký kroužek v místním rybníku a poslední večer na výletě
nám zpříjemnil táborák, u něhož jsme si zpívali. Sice zpívat neumíme, ale zpíváme rádi.
Poslední týden ve školním roce nás pan učitel mile překvapil a vzal nás do Holštejna
na kofolu a hranolky, které zaplatil. A školní rok jako vždy byl ukončen v tělocvičně.
Se školním rokem nás zároveň opustil náš spolužák Martin Kleveta.
9. třída - Tak jako jsme my byli v 1. třídě přivítáni kyticí od žáků 9. třídy, tak jsme letos
přivítali nové prvňáčky. Bylo zajímavé si tyto role vyměnit a uvědomit si, jak moc jsme
se za ty roky změnili… a jak rychle ten čas letí…
Již od začátku školního roku jsme se začali připravovat na příjímací zkoušky. Každé
pondělí a středu jsme měli po vyučování „dobrovolné hodiny“ matematiky a češtiny,
na kterých nás připravovaly paní učitelka Eva Veselá a Hana Buchtová, za což jim moc
děkujeme.
Během roku nás potkala ještě spousta akcí, jako například školní ples, který jsme chystali už
od listopadu a myslíme, že se celkem vyvedl. Děkujeme paní učitelce Kateřině Janákové
za to, že nás naučila polonézu a paní učitelce Martině Pekárkové za to, že s námi přichystala
veškerou výzdobu. Duben byl pro nás snad nejnáročnějším měsícem v tomto roce. Čekaly
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nás přijímací zkoušky a všichni z toho byli samozřejmě na větvi. Ale i přesto jsme se všichni
dostali tam, kam jsme chtěli.
Ale tím naše strastiplná cesta nekončí. Do konce roku nás čekala ještě spousta písemek,
zkoušení, ale také výletů a akcí.
Školní výlet byl tím nejlepším za celých devět let. Zakotvili jsme v kempu Zlatá
Koruna u Českého Krumlova, který byl vodáckým kempem. Navštívili jsme například zámek
a grafitový důl. Výlet jsme zakončili táborákem a zpěvem.
Nyní tu stojíme před vámi a vyprávíme vám o jedné z našich cest životem. Na závěr
bychom chtěli poděkovat všem, kteří nás učili a našim rodičům, kteří nás během školních let
podporovali.
Vaši žáci 9. ročníku

Odchod žáků 9. třídy na SŠ na nový šk. rok 2016/2017
Jméno žáka
Dominik Jakubec
Petr Kučera
Petr Lokaj
Luboš Nešpůrek
David Slouka
Nikola Ambrožová
Marie Hořavová
Kateřina Hudcová
Andrea Jančíková
Veronika Kotulanová
Šárka Plisková
Simona Preisová
Eliška Štrajtová

Název oboru
Název školy
elektrikář-silnoproud
SŠ TEGA Blansko
strojírenství
SPS Jedovnice
aplikovaná chemie
SŠ logistiky a chemie Olomouc
kuchař-číšník
VOŠ ekon. a zdrav.Boskovice
mechanik, elektromechanik SŠTE Brno
veterinářství
Tauferova SOŠ, veterinární Kroměříž
obchodní akademie
OA a Szdš Blansko
hotelnictví
ISŠ Slavkov u Brna
užitá malba a design interiéru SŠ designu a módy Prostějov
kuchař – číšník
SŠ TEGA Blansko
obchodní akademie
Gymn. a SOŠ zdrav. a ekon. Vyškov
obchodní akademie
Gymn. a SOŠ zdrav. a ekon. Vyškov
bezpečnostně právní činnost Bezpečnostně právní akademie Brno

Vyhodnocení nejlepších žáků šk.roku 2015/2016
V obřadní síni byli starostou obce panem Františkem Kopřivou přijati nejlepší žáci tohoto školního
roku:
1.třída
Karolína
Petruželová
Lipovec
2.třída
Pavlína
Zukalová
Lipovec
3.třída
Alena
Gawliková
Lipovec
4.třída
Tomáš
Bejček
Kulířov
5.třída
Lucie
Kratochvílová
Rozstání
6.třída
Erika
Jelínková
Lipovec
7.třída
Ivana
Kalová
Lipovec
8.třída
Martina
Buchtová
Kulířov
9.třída
Simona
Preisová
Studnice
vyznamenaní žáci z 9.ročníku:
Petr
Kučera
Lipovec
Marie
Hořavová
Rozstání
Eliška
Štrajtová
Rozstání
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Další ocenění udělovaná na slavnostním ukončení šk.roku v tělocvičně
Cirsiády - medailová místa :
Malá Cirsiáda ( 5.ročníky škol Cirsia):
Matematika
2.místo

Gabriela Musilová

Cirsiády 6. – 8.ročníku :
Matematika 8.ročník
Český jazyk 7.ročník

Martina Buchtová
Lucie Kaňová

2.-3.místo
1.místo

Dyslektická olympiáda (soutěž družstev):
2. – 5. ročník
2. místo

6. – 9. ročník

Lipovec

Kulířov
Lipovec

Dominik Kaderka
Valentýna Kolmačková
Kryštof Jirava
Natálie Jakubcová

3. místo

Bára Machalíková
Anastázie Lokajová
Veronika Voráčová
Karolína Brichtová

Branný závod pro druhý stupeň
1.místo
Klára Zouharová
8.tř.
Sabina Švédová
8.tř.
Nikol Raušová
8.tř.
Adéla Vymazalová 8.tř.
2.místo
Jindřich Vondál
8.tř.
Karel Voráč
8.tř.
Terezie Škvařilová 8.tř.
Kristýna Grossová 8.tř.
Diana Nejezchlebová 8.tř.
3.místo
Radek Piňous
7.tř.
Patrik Cabal
7.tř.
Radek Trávníček
7.tř.
Alexandr Pavel Bartes 7.tř.
Vojtěch Zouhar
7.tř.
4.místo
Alžběta Průchová
5.tř.
Monika Štéblová
5.tř.
Gabriela Musilová
5.tř.
Karolína Zouharová 5.tř.
5.místo
Martina Buchtová
8.tř.
Nikol Hallová
8.tř.
Monika Průchová
8.tř.
Natálie Szymszová 8.tř.
Projekt 9.ročník
1.místo
Kateřina Hudcová
Studnice
2.místo
Luboš Nešpůrek
Rozstání
3.místo
Andrea Jančíková
Rozstání
Další ocenění ( bez udání umístění):
Petr
Lokaj
Baldovec
Dominik
Jakubec
Lipovec
Eliška
Štrajtová
Rozstání
Petr
Kučera
Lipovec
Marie
Hořavová
Rozstání
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5.tř.
5.tř.
5.tř.
5.tř.

7.tř.
7.tř.
7.tř.
7.tř.

Lipovec
Lipovec
Lipovec
Lipovec
Holštejn
Baldovec
Lipovec
Kulířov

Lipovec
Marianín
Marianín
Holštejn
Lipovec
Lipovec
Lipovec
Rozstání
Rozstání
Holštejn
Lipovec
Lipovec
Kulířov
Lipovec
Lipovec
Lipovec
Lipovec
Lipovec
Kulířov
Lipovec
Lipovec
Rozstání
Madrid a španělské tance
Tanky typu Tiger
Japonsko
Bitevní lodě 2.sbvětové války
Elektrické obvody
Rotvajler
Chemické pokusy doma
Fenomén Harry Potter

David
Nikola
Veronika
Šárka
Simona

Slouka
Ambrožová
Kotulanová
Plisková
Preisová

Rozstání
Baldovec
Lipovec
Studnice
Studnice

Nesplnitelný sen Bugatt Veyron
Austrálie
Sluneční soustava
Subkultury naší společnosti
Představitelé zahr.populární hudby od
50.let do současnosti
+ celá 9.třída pochvala za celoroční ochotnou pomoc učitelům
pochvala za pomoc při přípravě a realizaci různých školních akcí
pochvala za vzorné chování na školním výletě
Vzorná docházka do školy ( žádné zameškané hodiny v celém školním roce)
4.třída
Nikol
Rajnochová Lipovec
7.třída
Karolína
Brichtová
Kulířov
8.třída
Tomáš
Pořízka
Rozstání
Pochvala za pomoc v mateřské škole :
9.třída
Petr
Lokaj
Baldovec
Petr
Kučera
Lipovec
Dominik
Jakubec
Lipovec
Luboš
Nešpůrek
Rozstání
David
Slouka
Rozstání
Pochvala za práci pro třídní kolektiv a za pomoc tř. učitelce :
1.třída
Nela
Šenková
Lipovec
Kateřina
Zouharová
Lipovec
Laura
Petrželová
Lipovec
Tereza
Hallová
Lipovec
Karolína
Petruželová Lipovec
Pochvala za vzornou reprezentaci školy:
2.třída
Anna Veselá
Kulířov
Martina Raušová
Marianín
David Sedlák
Lipovec
Pochvala za pomoc třídní učitelce :
3.třída
Aleš Musil
Lipovec
Daniel Ševčík
Lipovec
Pochvala za vzornou práci pro třídní kolektiv a pomoc třídní učitelce:
3.třída
Barbora Kaňová
Lipovec
Michaela Nečasová
Lipovec
Alena Gawliková
Lipovec
Tereza Vondálová
Lipovec
Hana Doleželová
Lipovec
Pochvala za práci ve školním časopise :
4.třída
Sára Hanáková
Lipovec
Valentýna Vagnerová
Lipovec
Kateřina Bílková
Lipovec
Leona Štěpaníková
Lipovec
Jan Zouhar
Lipovec
Vendula Benešová
Holštejn
Pochvala za práci pro třídní kolektiv :
5.třída
Monika Štéblová
Lipovec
Karolína Zouharová
Lipovec
Jakub Kološ
Lipovec
Dominik Kaderka
Lipovec
Pochvala za sportovní reprezentaci a úspěchy :
5.třída
David Trávníček
Lipovec
Pochvala za sportovní a kulturní reprezentaci školy :
5.třída
Alžběta Průchová
Lipovec
Pochvala za kulturní reprezentaci školy a statečné zdolání nemoci :
49

5.třída
Josef Pernica
Lipovec
Pochvala za dobrou práci v třídní samosprávě :
4.třída
Tomáš Bejček
Kulířov
Filip Křtěn
Rozstání
Jan Zouhar
Lipovec
Leona Štěpaníková
Lipovec
Stanislav Vymazal
Holštejn
Kateřina Bílková
Lipovec
Jakub Jarůšek
Holštejn
Pochvala za práci pro třídní kolektiv :
6.třída
Vojtěch Říčař
Baldovec
David Schindler
Senetářov
Lucie Hořavová
Rozstání
Pavel Voráč
Lipovec
Nela Petrželová
Lipovec
Pochvala za práci pro třídního učitele a za pomoc třídnímu učiteli :
6.třída
Jana Gawliková
Lipovec
Michaela Šmehlíková
Lipovec
Matyáš Paděra
Lipovec
Erika Jelínková
Lipovec
Silvie Raušová
Marianín
Pavel Voráč
Lipovec
Pochvala za reprezentaci školy a výborný prospěch :
7.třída
Lucie Kaňová
Lipovec
Alexandr Pavel Bartes
Kulířov
Pochvala za práci pro třídní kolektiv a výborný prospěch :
7.třída
Anna Jarůšková
Holštejn
Ivana Kalová
Lipovec
Pochvala za vynikající projekt na téma Tvorba počítač.her, za výborný prospěch a
účast na Cirsiádě :
7.třída
Patrik Cabal
Lipovec
Pochvala za celoroční péči o školní akvárium :
7.třída
Anastázie Lokajová
Baldovec
Karolína Brichtová
Kulířov
Anna Jarůšková
Holštejn
Veronika Voráčová
Lipovec
Ivana Kalová
Lipovec
Pochvala za pomoc a práci pro třídní kolektiv :
7.třída
Natálie Szymszová
Rozstání
Martina Buchtová
Kulířov
Terezie Škvařilová
Lipovec
Nikola Raušová
Marianín
Karel Voráč
Lipovec
Jindřich Vondál
Lipovec
Kristýna Grossová
Rozstání
Sabina Švédová
Marianín
Pochvala za vynikající prospěch a reprezentaci školy :
8.třída
Nikol Hallová
Lipovec
Tomáš Pořízka
Rozstání
Denisa Jelínková
Lipovec
Pochvala za vynikající studijní výsledky po celou dobu docházky do ZŠ- ve všech
ročnících měla samé jedničky :
9.ročník
Simona Preisová
Studnice
Pochvala za výborný prospěch a soustavné zlepšování studijních výsledků v 9.ročníku
:
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9.třída
Petr Kučera
Pochvala za práci v dramatickém kroužku :
8.třída
Martina Buchtová
Kristýna Grossová
Sabina Švédová
Nikol Raušová
Klára Zouharová
Nikol Hallová
Terezie Škvařilová
7.třída
Karolína Brichtová
9.třída
Luboš Nešpůrek

Lipovec
Kulířov
Rozstání
Marianín
Marianín
Lipovec
Lipovec
Lipovec
Kulířov
Rozstání

Organizace školního roku 2016/2016 v ZŠ a MŠ Lipovec
Zahájení
Státní svátek
Státní svátek
Podzimní prázdniny
Státní svátek
Projektový den
Rozsvícení vánočních stromů

1. 9. 2016
28. 9. 2016
28.10. 2016
26. 10. – 27.10. 2016
17. 11. 2016
18.11.2016
26.11. nebo 3.12.2016
4.12.2016
26. – 27.11. 2016
11.12.2016
23. 12. 2016 - 2. 1. 2017
3.1.2017
3.1.- 7.1. 2017

středa
pátek
středa,čtvrtek
čtvrtek
pátek
Kulířov, Studnice
Lipovec

Vánoční výstava v sokolovně
Vánoční besídka
Vánoční prázdniny
Zahájení vyučování v roce 2017
úterý
Instruktorský kurz pro výuku lyžování
Pec pod Sněžkou
(M.Halla, K.Veselá)
Pololetní vysvědčení
31. 1.2017
úterý
Další vzdělávání-pedagogové (Mgr.Opravil)31.1.2017
odpoledne
Pololetní prázdniny
3. 2. 2017
pátek
15. školní ples
27.1. 2017
pátek
Lyžařské kurzy:
I.stupeň
termín bude upřesněn
Hodonín
II.supeň
5.2. – 11.2. 2017
Čenkovice
Jarní prázdniny pro okres Blansko
13.3. - 19.3. 2017
Velikonoční prázdniny
13.4. - 17.4. 2017
Státní svátky
1. 5. a 8. 5. 2017
pondělí
Konec školního roku
30. 6. 2017
pátek
Hlavní prázdniny
1. 7. - 1.9. 2017
Zahájení výuky ve šk.roce 2017 / 2018
4.9. 2017
pondělí
Plavecká výuka 1. -3. roč. ( Plavecký areál Aquapark Vyškov)
Soutěž ve sběru starého papíru
10. – 21.10. 2016
Vzdělávací program o Brazílii pro II.stupeň 4.10.2016
v KD Jedovnice
Burzy středních škol (pro 9.třídy )
listopad 2016
Sloupský vodník
pořádá ZŠ Sloup
Jedovnická kuňka
pořádá ZŠ a ZUŠ Jedovnice
Turnaj v bowlingu ke Dni učitelů
březen 2017
bowling Blansko
Turnaj ve vybíjené dívek Cirsia
pořádá ZŠ Lipovec
Cirsiády
květen 2017
pořádá ZŠ Sloup
Turnaj v přehazované žáků Cirsia
pořádá ZŠ Ostrov
Sloupský slavík
červen 2017
pořádá ZŠ Sloup
Projekty 9.třídy
červen 2017
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Pedagogické rady
_________________________________________________________________________
I.
1.část
čtvrtek
25.8. 2016
9.00 2.část středa 31. 8. 2016 9.00
II.
středa
9. 11.2016
III.
pondělí
24. 1.2017
IV.
středa
5. 4. 2017
V.
pondělí
26.6. 2017
Třídní schůzky:
Provozní porady:

úterý 15. 11. 2016 (1.pololetí)
pondělí 10. 4. 2017 (2.pololetí)
středy
5.10.2016
7.12.2016
1.3. 2017
3.5. 2017

Přehled tříd a počtu žáků ve školním roce 2016/2017
třída

celkem

chlapci

dívky

tř.učitel

umístění

I.stupeň
1.třída
12
5
7
Mgr. Jana Kolmačková přístavba 1.patro
2.třída
16
7
9
Mgr. Karla Cabalová
přístavba 2.patro
3.třída
16
11
5
Bc. Kateřina Janáková přístavba 1.patro
4.třída
18
9
9
Mgr. Hana Plisková
přístavba 2.patro
5.třída
18
9
9
Mgr. Petr Vymazal
hl.budova 2.patro
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------celkem
80
41
39
průměr žáků na třídu - I.stupeň 16,0
5 tříd
II.stupeň
6.třída
19
9
10
Mgr.Kateřina Veselá
hl.budova 2.patro
7.třída
24
11
13
Mgr.Ivana Hallová
hl.budova 1.patro
8.třída
15
6
9
Mgr.Eva Veselá
hl.budova přízemí
9.třída
20
7
13
Mgr.Martina Pekárková hl.budova přízemí
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------celkem
78
33
45 průměr žáků na třídu- II.stupeň 19,5
4 třídy
celkem v ZŠ 158 žáků ( 74 chlapců
Mateřská škola
2 oddělení

51 dětí

Školní družina
2 oddělení

55 dětí

84 dívek )

9 tříd

průměr 17,55 žáků /třídu

Pedagogičtí pracovníci – základní škola
Mgr.
Mgr.
Bc.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.

Jana Kolmačková
Karla Cabalová
Kateřina Janáková
Hana Plisková
Petr Vymazal
Kateřina Veselá
Ivana Hallová
Eva Veselá

tř. uč.
tř. uč.
tř.uč.
tř. uč.
tř. uč.
tř. uč.
tř. uč.
tř. uč.

1.třídy
2.třídy
3.třídy
4.třídy
5.třídy
6.třídy
7.třídy
8.třídy
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uč. I.stupně
uč. I.stupně
uč.I.stupně
uč. I.stupně
uč.II. stupně TV+Z
uč.II. stupně ČJ+HV
uč. II.stupně M+Př+Aj
uč.II.stupně Čj+ zákl.techniky

Mgr. Martina
Pekárková
tř. uč. 9.třídy uč. II.st. syst. biol.a ekologie+chemie
Mgr. Marek
Halla
výchovný poradce a metodik informačních a komunikačních
technologií ( metodik ICT)
uč.5.-12.ročníku D-Nj
Mgr. Hana Buchtová zástup. ředitelky školy a metodička prevence uč.II. stupně M-Fy
Mgr. Jaroslava Školařová ředitelka školy
uč.5.-12.ročníku Čj+Hv
Bc. Jana Odehnalová asistent pedagoga ( od 1.9..2016)- autistické dítě Jakub Kaderka
celkem 12 učitelů + 1 asistent pedagoga
Školní družina
Lucie Pernicová
vychovatelka školní družiny
Mgr. Hana Plisková
vychovatelka ŠD (částečný úvazek)
celkem 2 vychovatelé
celkem 14 pedagogických pracovníků ZŠ (včetně asistenta pedagoga)
Mgr. Taťána Novotná ( učitelka na MD – od r. 2011)
Mateřská škola
Bc.Blanka
Zouharová
Dominika
Pernicová
Bc.Ivana
Kolmačková
Lenka
Pernicová

vedoucí učitelka
učitelka
učitelka
učitelka

Lenka
Zuzana

školnice
kuchařka

Kolmačková
Staňková

Provozní zaměstnanci
Marie
Doleželová
Miloslava
Koudelková
Jaroslava
Marková
Zdeňka
Tesařová
Jiřina
Keprtová

administrativní pracovnice, mzdová účetní
účetní ( od 1.9.2013)
vedoucí školního stravování
hlavní kuchařka
kuchařka

Věra
Kateřina
Vladimír
Vlastimil

uklízečka
uklízečka
údržbář
topič

Šíblová
Jakubcová
Šíbl
Ševčík

9 provozních zaměstnanců v ZŠ
ZŠ + MŠ celkem 29 zaměstnanců

1.třída 2016/2016
č.
Jméno
Bydliště
--------------------------------------------------------------------1.
Vymazal Miloslav
Holštejn
2.
Cabal Richard
Lipovec
3.
Veselá Eliška
Kulířov
4.
Kajtárová Miriam
Lipovec
5.
Uzlová Veronika
Lipovec
6.
Sotolář Marek
Lipovec
7.
Zorníková Natálie
Lipovec
8.
Musilová Anna
Lipovec
9.
Vítková Karolína
Lipovec
10.
Doleželová Jitka
Lipovec
11.
Vytásek Martin
Lipovec
12.
Kolář Šimon
Rozstání
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Mateřská škola
Výlet do westernového městečka v Boskovicích
Jaký by to byl konec školního roku bez výletu? Tentokrát jsme se vydali po stopách indiánů
a kovbojů do Westernového městečka v Boskovicích. Navázali jsme tak na indiánský týden
ve školce. Děti měly možnost vidět pohřebiště odpadků - dozvěděly se, za jak dlouho se věc,
kterou odhodíme rozloží. Ve městě nás přivítal šerif, uvedl nás do hlediště, ze kterého jsme
měli možnost sledovat nevšední podívanou cvičených koní, jejich tanec. Cestou kolem
indiánské osady jsme potkali skutečného indiána. Děti se měly možnost seznámit
s indiánskou tradicí, viděly ukázku střelby z luku, hod oštěpem. Po nevšedním zážitku jsme
se přesunuli k ohradě se zvířaty – kozami a tažnými psy Sibiřskými husky. V areálu
městečka pak pro nás byly nachystány nejrůznější vědomostní soutěže a atrakce. Snad
nejvíce se dětem líbilo na Ostrově pokladů, kde měly možnost pomocí sítek a lopatek hledat
drahokamy, staré mince apod. Se zájmem se pustily do hledání a nalezené poklady
si odvezly děti domů. Tato činnost bavila i paní učitelky :). Plní zážitků jsme se vraceli
do naší školky.
Na zážitky z výletu navazovala i indiánská noc.

Přespání ve školce pro předškoláky aneb Indiánská noc
V pátek 17.6 v odpoledních hodinách, tj. po ukončení běžného režimu MŠ, se naše školka
změnila v indiánskou osadu. Celý týden probíhal ve znamení indiánů, a tak si děti vyráběly
i pravé indiánské čelenky, které ale záhadně zmizely. Chtěli jsme přijít na kloub tomu, proč
se tak stalo, a kdo v tom má prsty.
Odpověď na naši kladenou otázku nám začala docházet v pátek odpoledne, kdy jsme
odhodláni vyšli před školku a dle indiánských znamení a tvrzení bílých tváří, které nám
pověděli, že kolem školky viděly pobíhat indiána, jsme usoudili, že pravá indiánská osada
bude blízko.
Pomocí našich společných sil jsme brzy vypátrali dopis a přiloženou mapu, kde byla
indiánská osada označena. V dopise stálo, že nám čelenky, pomocí nadpřirozených sil
a rituálů, odcizili právě indiáni, jak jsme všichni tušili. Indiáni v dopise slibovali dobrodružství
a nelehkou cestu plnou překážek.
Vydali jsme se vstříc dobrodružství, po cestě jsme měli za úkol sbírat indiánská
znamení, která nám značila trasu. Také nám pomáhala již zmiňovaná mapa. Došli jsme
daleko za hory a doly, když jsme zaslechli podivné skřehotání a zvuk, co vydávají jen
samotní indiáni. Když jsme vystoupili na kopec, naskytl se nám pohled na indiánskou osadu.
Viděli jsme rudé a dovádějící indiány, kteří skotačili kolem totemu, tee-pee, uloveného
bizona, bílé tváře uvázané u kůlu a hráli na indiánské nástroje. Indiáni jako by byli příbuzní
samotného Vinnetoua.
V mnohých z nás vyvolal pohled na indiány i nepatrný strach. Náčelnice kmene, jejíž
jméno bylo tak dlouhé a složité, že ho dokáže vyslovit jen ona a rudé tváře, nám tajemným
indiánským jazykem, kterému jsme ale nakonec porozuměli, oznámila, že pokud chceme
získat naše ztracené čelenky, musíme splnit náročný úkol. Čelenky byly totiž uschované
a pečlivě začarované mocnými silami v indiánské truhle, ke které pasoval jen jeden, jediný
klíč.
Když jsme se rozhlédli kolem sebe, všude v blízké přírodě bylo klíčů několik. Ano,
naším úkolem bylo najít správný klíč, odemknout truhlu, získat čelenky a osvobodit nebohou
bílou tvář, která byla stále uvázaná u kůlu.
Protože jsou děti šikovné,dravé a hravé, klíč jsme po nějaké době našli a truhlu
úspěšně otevřeli. Mimo nich byl v truhle také poklad v podobě zlaťáků a sladkých
indiánských pochutin. Osvobodili jsme bílou tvář, s indiány se skamarádili, vyfotili a pozvali
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je k nám do školky. Indiáni nadšeně souhlasili, pozvání přijali s tvrzením, že neví, co školka
je a moc rádi se na nějakou takovou podívají.
Protože ale indiáni nikdy nelení, slíbili nám ještě spoustu dalších úkolů a zasloužené
odměny. Jak slíbili, tak se také stalo. Když naše veselá a hlučná výprava došla na zahradu
školky, indiáni opět použili temné síly a v mžiku se z naší zahrady stala indiánská stezka.
Indiánská stezka byla složena ze čtyř disciplín, a to: střelba z luku na bizona
a do terče, Kneippův chodník, rýžování zlata a navlékání indiánských korálků. Za splnění
jednotlivých úkolů dostaly děti peříčko na čelenku. Za čtyři pírka pak všichni od náčelnice
dostali velké bílé pírko. Potom také děti dostaly na památku od indiánů zub z bizona, který
hrdě nosily na krku.
Protože nám všem vyhládlo, společně jsme si nad ohněm opekli špekáčky
a za výborné nálady a atmosféry jsme si užívali zbytek večera. Hrálo se na kytary, zpívalo
a tancovalo, přišla ale také únava, která na nás na všechny začala pomalu doléhat. Uklidili
jsme, uhasili oheň, rozloučili jsme se s indiány a šli jsme se do naší školky pomalu uložit
ke spánku. Před tím ale ještě proběhlo odměnění v podobě diplomů pro všechny malé a moc
statečné indiány.
Indiánský večer jsme zakončili pyžamovou diskotékou. To byla opravdu poslední
tečka za neobyčejným dnem, který v nás všech zanechal a myslím, že ještě zanechá
spoustu krásných pocitů. Tato indiánská noc byla především pro naše předškoláky, kteří
se s námi koncem letošního školního roku rozloučí a od září budou navštěvovat základní
školu. Doufáme, že to byl pro ně velký zážitek stejně jako pro nás. Důležité ale je, moc
poděkovat našim indiánů, bez kterých by naše indiánská noc nebyla indiánskou nocí.
Ze srdce tedy děkujeme indiánům, kteří jsou ve skutečnosti příležitostní indiáni
a nemají jen indiánská jména. Děkujeme živelné a milé náčelnici Aničce Pernicové a členům
indiánského kmene - Františku Pernicovi, Heleně a Silvě Grimovým a Kačence a Pepíku
Pernicovým. Děkujeme také maminkám za upečené koláčů, muffin a pečiva, na kterých
si děti pochutnaly na snídani. A to konkrétně paní Uzlové, Vítkové, Veselé, Kajtárové
a Sotolářové. Vám všem velký dík.
Howhg, domluvila jsem!

Další akce v závěru školního roku:
Květen
2.5. Červený „srdíčkový“ den ve školce
4.5. Besídka ke Dni matek ve školce
9.5. Screeningové vyšetření zraku dětí v MŠ
12.5. Zápis do mateřské školy
Červen
1.6. Den dětí v MŠ – malování na obličej (s p.uč.Dominikou), dopoledne plné sportovních
a vědomostních disciplín v tělocvičně ZŠ ve spolupráci s žáky 9.třídy a sladká
zmrzlinová tečka nakonec
2.6.
Návštěva paní ředitelky ve školce (pedagogická rada)
5.6.
Tablo předškoláků umístěno v prodejně potravin
9.6.
„Se Sluníčky za zvířátky“ aneb celodopolední vycházka spojená se šipkovanou
a návštěvou hospodářských zvířat
15.6. Závěrečné vystoupení kroužku Pohybové průpravy pro rodiče
21.6. „Rozloučení s předškoláky“ – besídka s rodiči, za účasti paní ředitelky Mgr. Jaroslavy
Školařové, paní učitelky 1.tř. Mgr. Jany Kolmačkové a za OÚ paní Dáši Průchové
(SPOZ)
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JAK POMOCI DÍTĚTI
ĚTI PŘI
PŘ VSTUPU DO ŠKOLKY
Pro většinu dětí ve věku
ěku od tří, ččtyř let je pobyt v dětském kolektivu přínosem.
řínosem. Jak co nejlépe
zvládnout tuto velkou změnu
ěnu v život
životě dítěte? Brzké ranní vstávání, smutek z odloučení,
obavy z cizího prostředí – to vše přispívá
p
k problémům s docházením do školky.
š
Dítě nechce
vstávat, cestou do školky se loudá nebo se rozpláče
rozplá těsně před
ed odchodem rodi
rodiče a nechce
se ho pustit. Co s tím? Odložit docházku do mateřské
mate
školy na později?
ěji? Odtrhnout dítě
dít a jít
do práce s výčitkami?
Strach z odloučení
Univerzální recept
ept na „školkový“ ranní pláč
plá neexistuje. Smutek z odloučení
odlouč
je pro dítě
přirozený, pláčem
em zcela jasně dává najevo své emoce. Proto by rodiče
rodič měli smutek
akceptovat. Říci dítěti,
ti, že i jim bude v práci smutno, ale že budou pospíchat, aby si dítě
dít co
nejdříve vyzvedli. Ve školce si pohraje s dětmi a odpoledne s rodiči.
či. Dlouhé proslovy na dítě
dít
obvykle nepůsobí, zvláště
ě ne v situaci, kdy pláče.
e. Je lepší si promluvit, dokud je dítě
dít v klidu,
třeba cestou z domova, prozradit mu, co ho odpoledne čeká a načč se může
m
po návratu
ze školky těšit.
Výčitky rodičů
Než si dítě na docházku do mate
mateřské školy zvykne a než skončí
čí dramatické situace
při loučení, rodiče často
asto odcházejí do zaměstnání
zam
plni výčitek
itek a lítosti. Ty však nejsou
na místě. Dítěti v předškolním
ředškolním za
zařízení nic nechybí. Jakmile zjistí, že jste mimo dosah
a účast
ast ve školce je pro tento den nevyhnutelná, přestane
p estane plakat a rychle se zabaví. Zatímco
se trápíte, vaše dítě je celé dopoledne spokojené a veselé. Smiřte
Smiřte se také vy s počátečním
ranním pláčem svého dítěte.
Do školky zvesela
Každé dítě je jiné, někdy
ěkdy mů
může být s nástupem dítěte
te do školky skutečný
skuteč
problém, který
je třeba řešit s psychologem. V drtivé většině případů si však dítě
ě na školku brzy zvykne
a pravidelná docházka je přestane
řestane trápit. N
Někdy se stává, že dítě zpočátku
čátku navšt
navštěvuje školku
nadšeně.. Ve chvíli, kdy si rodič
rodiče myslí, že je vyhráno, se však pro dítě
ě školka stane rutinou
a raději by zůstávalo
stávalo doma s maminkou. Problém s ranní nechutí jít do
d školky, běžný
u většiny dětí, se tak o několik
ěkolik dní posune. I takové dít
dítě si však na zaběhnutý
ěhnutý režim nakonec
zvykne.
Několik užitečných rad
Jak dítěti
ti nástup do školky co nejvíce usnadnit? Vyzkoušejte naše tipy pro zvládnutí
počátečních problémů. Nemusí být stoprocentně
stoprocentn účinné, ale některý z nich možná vašemu
mrňouskovi
ouskovi smutná rána trochu rozveselí.
Akceptujte smutek dítěte,
dítě
ale zbytečně jej neprohlubujte. Dejte mu najevo svou
účast, ale zároveň
ň zachovejte klid a tva
tvařte se, že je vše v pořádku.
řádku. Pl
Pláč dítěti nikdy
nevyčítejte.
Zůstaňte
te celé ráno co nejvíce klidní a laskaví. Počítejte
ítejte dopř
dopředu s negativními
reakcemi dítěte
te a nenechte se rozčílit
roz
či jinak vyvést z míry. Nebuďte
Nebu
přehnaně
pozorní, ale přirozeně
ř
ě vlídní a trp
trpěliví.
Ze vstávání, přípravy
vy a odchodu do školky se pokuste udělat
udělat p
příjemný rituál.
Zkuste pravidelnou krátkou ranní pohádku nebo říkanku
íkanku pro dobré vstávání, ušijte
dítěti maňáska,
áska, který ho bude celé ráno doprovázet a mluvit na n
ně připravte dítěti
něj,
vtipnou snídani, připevně
řipevněte na ledničku
ku obrázek prozrazující vaše spole
společné odpolední
plány. Můžete dítě
ě nechat jet do školky na ttříkolce, s kočárkem, cestou
se na několika
kolika místech zastavit a pozorovat zm
změny v zahradách, pozdravit pejska
za plotem, natrhat kytičku
kytič pro paní učitelku.
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Zvolte zajímavý způsob loučení, který bude dítě bavit. Vymyslete říkanku
na rozloučenou, poplácání dlaněmi, šeptání do ouška. Můžete dítěti pokaždé
zamávat do okna nebo mu dovolit vzít si s sebou oblíbenou hračku.
Loučení příliš neprotahujte. Pokud dítě pláče a žádný rituál či nápad na něj
nepůsobí, snažte se odchod co nejvíce urychlit. Čím dříve odejdete, tím dříve
přestane plakat.
Neprodlužujte zbytečně pobyt ve školce. Snažte se dítě vyzvedávat včas
a ve stejnou hodinu, nikdy ne jako poslední! Využijte babiček a dědečků, aby
se s vámi při vyzvedávání dítěte střídali. Vyzvedávejte dítě pravidelně i po obědě,
alespoň jednou týdně.
Zajímejte se o to, jak se dítě ve školce mělo. Prohlédněte si nové obrázky
na nástěnce, zeptejte se na paní učitelku i kamarády, aktivně si s dítětem povídejte
o všem, co vám chce sdělit. Navozujte v dítěti co nejsilnější pocit propojení školky
a domova.
Pochvalte dítě za dílčí úspěchy. Nezapomeňte ocenit, že plakalo méně, že se vám
společná cesta do školky líbila, dejte mu najevo, jak je šikovné a samostatné.
Zeptejte se učitelky na chování dítěte ve školce a pochvalte je za různé úspěchy –
za snědený oběd, šikovnost při hře atd.

Vážení rodiče, milé děti,
máme tu začátek nového školního roku. Každý začátek je plný očekávání – těšení se, ale
i obav z neznámého… Přejeme všem dětem, ať vykročí pravou nohou, obavy (pokud nějaké
mají) ať se rychle rozplynou a zůstane radostné těšení se na pobyt mezi kamarády
v mateřské škole. Rodičům přejeme hodně trpělivosti a pozitivní mysl. Jde vlastně o první
životní zátěžovou situaci pro vaše děti, kdy se musí odloučit od rodiny a zůstat v novém
prostředí samy. Ponechme jim tedy dostatek času pro získání pocitu jistoty a bezpečí!
Děkujeme všem ochotným maminkám a šikovným tatínkům za pomoc při akcích školky,
za drobné opravy a za finanční dary na nákup her a hraček. Těšíme se na další spolupráci
v novém školním roce!
Za kolektiv zaměstnanců mateřské školy Bc. Blanka Zouharová
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Plánované akce Spolku Vápeníček do konce roku 2016

V sobotu 8.10.2016 budeme pořádat pracovní dílny pro děti i dospělé ( součást koštu
burčáku, který pořádají zahrádkáři).
Na dílnách si děti budou moci vyrobit různé ozdoby např. hvězdičky, ozdobit perník a další
věci. Také plánujeme pozvat kartářky. Tato akce bude od 14,00 – 17,00 hod. Po celou dobu
budou zahrádkáři prodávat burčák.

Sobota 26.11. - neděle 27.11.2016 plánujeme vánoční prodejní výstavu.
Pokud by někdo ze spoluobčanů chtěl na výstavě vystavovat nebo prodávat, ať se přihlásí
u některého člena spolku Vápeníček.

25.12.2016 v 18 hodin bude zpívání u stromku před radnicí.

Tyto akce mám již naplánované. Pokud se nám podaří zajistit ještě další akce, budeme
spoluobčany včas informovat.
Miloslava Koudelková, předsedkyně Vápeníčku

Obecní knihovna
Půjčovní doba čtvrtek 14 – 18 hodin v prostorách základní školy ( vstup hlavním vchodem).
K zapůjčení jsou k dispozici nové knihy z výpůjčního fondu Regionálního oddělení Knihovny
Blansko.
Knihovnice Jarmila Elisková
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Naši jubilanti
ZÁŘÍ
Kopřiva
Hamplová
Musilová

František
Miroslava
Anna

Lipovec 52
Lipovec-Marianín 1
Lipovec 249

ŘÍJEN
Musilová
Kučerová
Bejček
Pernicová
Sehnal
Jelínková
Pernicová
Bílá
Ing. Jelínek
Štelcl

Anna
Františka
Milan
Marie
Rudolf
Terezie
Anežka
Marie
František
Jaroslav

Lipovec 292
Lipovec 75
Lipovec 260
Lipovec 182
Lipovec 25
Lipovec 154
Lipovec 70
Lipovec 268
Lipovec 154
Lipovec 226

LISTOPAD
Hasoň
Sedlák
Skácel
Skřivánková
Wagner
Urbánková

Radovan
Josef
Alois
Marie
Oldřich
řich
Olga

Lipovec 45
Lipovec 45
Lipovec 39
Lipovec 241
Lipovec 47
Lipovec 257

PROSINEC
Kučera
Grimová
Nečasová
Petýrková
Vysloužilová
Kompaníková
Musilová
Kučerová
MUDr. Kolmačková

Josef
Marie
Marie
Marie
Marie
Marie
Marie
Jitka
Dana

Lipovec 291
Lipovec 131
Lipovec 32
Lipovec 230
Lipovec 7
Lipovec 306
Lipovec 21
Lipovec 220
Lipovec 344

Blahopřejeme
ejeme ke zlaté svatbě
svatb
manželům Boženě a Janovi Fiandovým, Lipovec 249
manželům Jiřičce
ce a Miroslavovi Reznerovým, Lipovec 92
manželům Jaroslavě a Rostislavovi Štéblovým, Lipovec 275

Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a
spokojenosti.
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Příští uzávěrka zpravodaje bude 11.12.2016.
60

