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ZZpprraavvooddaajj  

lliippoovveecckkééhhoo  úúřřaadduu  

 

Přejeme Vám to, co člověk nejvíc potřebuje – zdraví,  

to, co člověk stále hledá – štěstí, 

a to, bez čeho nelze žít – lásku.  

Krásné Vánoce Vám přejí pracovníci obecního úřadu. 

 

Prosinec 2016 



 

ÚÚ

Advent, Vánoce, Nový rok 
(většina textu je z projevu starosty u p
4.12.2016) 
 
A máme tu druhou adventní nedě
vánočního stromu. Máme tu advent …
 
Adventní tradice sahají daleko hloub
zklidnění. Odpovídalo to životnímu stylu našich p
práce v době od jara do podzimu, kdy bylo nutné zvládnout veškeré zem
a odpočinek v zimě, kdy se vykonávaly domácí práce jako draní pe
apod. 
Pro pohany – většinou zemědělce
ve znamení čekání na slunovrat, kdy se bude sv
to bude zhruba v poledne 21.12. A se slunovratem a potažmo 
 
Pro křesťany je či spíše byl  advent dobou z
na příchod Spasitele. 
K adventu dnes patří adventní vě
sirotčince, kde byl správcem, vě
pokladnička a lidé mohli v předváno
věnce se postupně dostala do ostatních zemí Evropy. Z
který symbolizuje věčnost. Svíč
19. století, opět v protestantském N
Svíčky mají i svou barevnost, a to ne klasickou 
ale tři fialové  a jednu růžovou. Na t
která vyjadřuje radost z toho, že postní období je tém
slavnostnější ráz. 
Dříve byly věnce zavěšovány na stuhách, v poslední dob
Zapalování stále většího počtu svící vyjad
K adventu patří i adventní kalendář
vystřihovánky.  
Jenom na doplnění: 
Tradice zdobení vánočního stromku, jak ji známe dnes, pochází op
nebyl zdoben svícemi. Jedna z prvních zpráv o ozdobeném osv
je v brémské kronice z roku 1570.
V našich vesnicích a městech se č
tento byl „Strom republiky“ postaven na 
Těsnohlídkem. Pohnula ho k tomu událost, kdy s p
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projevu starosty u příležitosti rozsvícení „obecního“ váno

A máme tu druhou adventní neděli, kdy se již tradičně scházíme u příležitosti rozsvícení našeho 
ního stromu. Máme tu advent … 

Adventní tradice sahají daleko hlouběji než na přelom letopočtu. V západní tradici je advent dobou 
ní. Odpovídalo to životnímu stylu našich předků, jejichž přirozeným rytmem byla intenziv

 od jara do podzimu, kdy bylo nutné zvládnout veškeré zem
, kdy se vykonávaly domácí práce jako draní peří, šití, pletení, p

ě ělce-  na severní polokouli jsou nekonečné noci a krátké studené dny 
ekání na slunovrat, kdy se bude světlo zase prodlužovat a nabírat na síle. Letos 

poledne 21.12. A se slunovratem a potažmo  jarem začne nový život…

i spíše byl  advent dobou zklidnění,rozjímání, sebezpytování a  

í adventní věnec - v roce 1838 jeden mnichovský teolog pov
ince, kde byl správcem, věnec, na který připevnil každý den svíč

ředvánočním čase přispět na opuštěné děti. Symbolika adventního 
 dostala do ostatních zemí Evropy. Zůstal všude stejný jen 

nost. Svíčky byly na věncích zapalovány až později, v
t v protestantském Německu. Plamen svíčky má za úkol osvítit každého 

a to ne klasickou červenou, kterou si zakoupíte v každém obchod
Na třetí adventní neděli zapalujeme růžovou svíci, tzv. pastý

uje radost z toho, že postní období je téměř u konce a adventní období získává 

šovány na stuhách, v poslední době jsou především kladeny na st
čtu svící vyjadřuje stupňující se očekávání a radost. 

adventní kalendář, který se  zrodil v Mnichově  v roce 1908 v podob

ního stromku, jak ji známe dnes, pochází opět z německých
edna z prvních zpráv o ozdobeném osvětleném stromku v místnosti 

kronice z roku 1570. 
ěstech se často osvětlují případně umísťují velké vánoč

tento byl „Strom republiky“ postaven na brněnském Náměstí svobody spisovatelem 
. Pohnula ho k tomu událost, kdy s přáteli nalezli v zimě, v roce 1919, v 

 

íležitosti rozsvícení „obecního“ vánočního stromu 

žitosti rozsvícení našeho 

tu. V západní tradici je advent dobou 
irozeným rytmem byla intenzivní 

 od jara do podzimu, kdy bylo nutné zvládnout veškeré zemědělské práce,  
ří, šití, pletení, předení, tkaní, 

čné noci a krátké studené dny 
tlo zase prodlužovat a nabírat na síle. Letos  

čne nový život… 

ní,rozjímání, sebezpytování a  očekáváním  

v roce 1838 jeden mnichovský teolog pověsil na dveře 
ipevnil každý den svíčku. U věnce stála 

Symbolika adventního 
stal všude stejný jen kruhový tvar věnce, 

ncích zapalovány až později, ve druhé polovině  
má za úkol osvítit každého člověka. 

ervenou, kterou si zakoupíte v každém obchodě, 
ůžovou svíci, tzv. pastýřskou, 

 u konce a adventní období získává 

ředevším kladeny na stůl. 
ekávání a radost.  

  v roce 1908 v podobě papírové 

ěmeckých měst. Zpočátku 
ětleném stromku v místnosti  

ují velké vánoční stromy. Poprvé 
spisovatelem Rudolfem 

ě, v roce 1919, v bílovickém 
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lese, prochladlé děvčátko. Tento prožitek ho zasáhl natolik, že se o Vánocích v roce 1924 rozhodl 
vztyčit na náměstí strom, a pod ním uspořádat sbírku na pomoc všem opuštěným dětem. 
 
S přibývajícím věkem se dívám (spíše se snažím dívat) na události kolem sebe “bez růžových 
brýlí”. Není to vůbec jednoduché – člověk “leckdy” musí spolknout řadu “hořkých pilulek”, ale má to 
jednu obrovskou výhodu – člověk se cítí “svobodněji”, a tak trochu “nad věcí”. 
 
A tak toto období – advent - v současné době počítačů, chytrých mobilů, notebooků, tabletů, 
v jejichž názvech se už ani nevyznám, prostě  vidím trochu jinak. Ono – když se podíváme kolem 
sebe-  je to ještě rychlejší tempo než obvykle, předvánoční přípravy, dárková mánie, reklamní 
masáž, podnikové večírky, shon a stres. 
Jsou jistě tací, pro které předvánoční (adventní) doba není jen shon, ale i doba rozjímání, 
duchovního prožitku a skutečného přemýšlení o tajemství Vánoc – ale k tomuto pohledu dojdou 
většinou lidé věkem, nemocí, osamělostí – trochu kruté…. 
 
Začínám se řadit mezi ty starší  a mohu říci, že ani teď to není jednoduché, člověk má sice „životní 
zkušenosti“, snad je i „moudřejší“  - ale  vše se v nás prolíná, vše se v nás přeskupuje, necháme-li 
to působit, poddáme-li se tomu. Čas uzavírání starého a předzvěst, pootevřená vrátka do nového 
roku. Jako by se nás někdo ptal, jak jsme obstáli.  S přibývajícím věkem už ani ne tak, jak jsme 
obstáli před druhými, ale sami před sebou, jak jsme se sebou spokojeni. Jako by nás něco nutilo 
k zamýšlení se a bilancování, naše myšlenky se ubírají k tomu, z čeho se těšíme, i k tomu, na co 
bychom nejraději zapomněli. 
 
„Stůj a naslouchej tichu,“ říkají někdy Vánoce, a někdo by rád zapomněl či poodešel o krok, o dva, 
o kilometr. Dítě se nám narodilo, proroctví se naplnilo, radujme se, veselme se v tomto novém 
roce, zní na adventních koncertech a svíčky plápolají. 
 
Plápolají ale i svíčky vzpomínek na ty, kteří už si tuhle hezkou písničku neposlechnou 
a nezazpívají.  
A v našich očích, ozářených nadějnými svícny v umytých oknech, žije i poznání Jaromíra Nohavici, 
že: 
 
Děvenka Štěstí a mládenec Žal 
spí v jedné posteli, kterou jim vítr stlal 
v plátěných hazukách se tulí ve spánku 
z jednoho talíře snídají pohanku… 
 
Štěstí a žal jsou vedle sebe v našem životě neuvěřitelně blízko. Milost i krutost se od pradávna 
prolínají. I o betlémské noci, kdy andělé radostně pěli ódy, že se narodil Mesiáš, a kdy pastýři 
a králové z východu spěchali se svými dary se mu poklonit, se král Herodes informoval, kde že se 
to narodil ten budoucí král, ten někdo, kdo má tu drzost, že ho chce připravit o jeho korunu. Anděl 
prý Josefa před úmysly zlého krále varoval, a tak ten s malým miminkem Ježíšem a s Marií stihl 
utéct do Egypta. Narozený Mesiáš byl zachráněn, ale odnesli to všichni betlémští a okolní čerstvě 
narození chlapci do stáří dvou let : ty nechal Herodes zabít (údajně jich bylo 4 444). 
O tom se v koledách raději nezpívá. Možná, aby se z Vánoc nestaly svátky absurdity.  
 
Když sleduji dění kolem sebe, neustále se utvrzuji v domněnkách, že si stále méně něčeho 
vážíme, chybí nám úcta, pokora, odpuštění, uznání druhého, opouštíme „morální zvyklosti“, 
zdánlivě drobnosti, které nám rámují život – a to jak ve společnosti, tak v mezilidských či 
partnerských vztazích. Jsme schopni ve vteřině pošlapat všechno – v dané chvíli jsme „mistři 
světa“…. a pak pláčeme jako malé děti. Ať se každý ohlédne a podívá se, co dokázal, co vůbec 
umí  (než začne kritizovat okolí a házet špínu na všechny a na všechno), čím přispěl k lepšímu 
životu nás všech….  
Co jistě vím – já nejsem pro černobílé vidění světa (myslím si, že vím o čem mluvím – zažil jsem to 
v únoru až listopadu 1990, a  potom březen –říjen 2012). Černobílé vidění světa nepřineslo 
v minulosti nikdy nic dobrého, nikdy nic dobrého nepřinese a zároveň to považuji za velmi 
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zjednodušené nazírání na problémy.  A ptám se - chceme opravdu vidět celou realitu takovou jaká 
je? Uneseme ji? 
 
Tak jako každé Vánoce, jistě budou v televizi nádherné  pohádky. O lásce, o vítězství dobra nad 
zlem a zlými čáry, o vítězství života nad smrtí. Já osobně mám rád takové ty romantické Vánoce – 
hodně zidealizované sváteční chvíle…  
 
Vypůjčil jsem si dvě věty od Josefa Fouska: 
„V těchto svátečních chvílích věřím, že dobro se zlem neprohrává. Modlím se, abychom dokázali 
odpouštět, pomáhat si navzájem, nezávidět si a myslet pokorně na cestu, kterou máme všichni bez 
rozdílu před sebou.“ 
Líbí se mi to. 
 
Vážení přátelé, 
 
pokojné svátky, nečekané nálezy i potřebná zastavení k tomu, abychom vůbec mohli nabrat sílu 
a potřebnou ostrost i lehkost k dalšímu prožívání tajemství života, které je všude kolem nás i v nás. 
Všichni jsme lidské bytosti toužící po štěstí. Všichni toužíme, aby náš život byl krásný  
a naplněný. Všichni toužíme být dobří. Ať se nám to daří.  
To přeji nám všem. 
 
 
P.S. 
 
Svoje letošní vánoční a novoroční přání končím opět mým oblíbeným citátem pana Suchého: 

„Nad Betlémem býval vždycky  nápis: Sláva na výsosti Bohu a pokoj lidem dobré vůle. Já všem 
lidem dobré vůle  přeju, aby lidé , kteří dobrou vůli nemají, jim dali pokoj.“ 

 

Šťastné a veselé, šťastný a „normální“ nový rok         

František Kopřiva, starosta 
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ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Lipovec,
konaného dne 26.9.2016 od 18.00 hodin 

ve spolkové místno
Usnesení č. 1/17/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje upravený program jednání ZO dne 26.09.2016.
Výsledek hlasování:   Pro 10  Proti 0   Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
Usnesení č. 2/17/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec s
Petrem Kaňou, Lipovec 270(85,4 m2, 32,
předplacení dvou měsíců nájemného, nájemní smlouva od 1.10.2016). 
Výsledek hlasování:   Pro 10  Proti 0   Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
Usnesení č. 3/17/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje sm
náhrady. (Zastupitelstvo obce Lipovec stanovuje v
128/2000 Sb. o obcích ve zně
náhrad členů zastupitelstva obce.)
Výsledek hlasování:   Pro 10  Proti 0   Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
Usnesení č. 4/17/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec ukládá ú
pokyny“ KÚ JMK, kde jsou řešeny zp
Výsledek hlasování:   Pro 10  Proti 0   Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
Usnesení č. 5/17/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Dodatek 
na akci „Rekonstrukce veřejného osv
Lipovec (povýšení o 450.000,-
Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0   Zdrželi se 0  
Usnesení bylo schváleno. 
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Výpis usnesení 
ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Lipovec,  

konaného dne 26.9.2016 od 18.00 hodin  
ve spolkové místno sti Domu služeb v Lipovci  

Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje upravený program jednání ZO dne 26.09.2016.
Výsledek hlasování:   Pro 10  Proti 0   Zdrželi se 0  

Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje nájemní smlouvu na byt v 
ou, Lipovec 270(85,4 m2, 32,- Kč/m2/měsíc, výpovědní lh

ů nájemného, nájemní smlouva od 1.10.2016). 
Výsledek hlasování:   Pro 10  Proti 0   Zdrželi se 0  

Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje směrnici č. 8  - vysílání na pracovní cesty, cestovní 
náhrady. (Zastupitelstvo obce Lipovec stanovuje v souladu s § 84 odst. 2 písm. t) Zák. 
128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů zásady pro poskytování cestovních 

 zastupitelstva obce.) 
Výsledek hlasování:   Pro 10  Proti 0   Zdrželi se 0  

Zastupitelstvo obce Lipovec ukládá účetní obce, aby důsledněji sledova
řešeny způsoby účtování. 

Výsledek hlasování:   Pro 10  Proti 0   Zdrželi se 0  

Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 25.1.2016 
řejného osvětlení II.etapa“ mezi Obcí Lipovec a STEMD s.r.o. 

- Kč a zrušení čl. 5 písm.1 – zálohy). 
Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0   Zdrželi se 0   

OO  

  
 

 

Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje upravený program jednání ZO dne 26.09.2016. 

 sokolovně s panem 
ědní lhůta 2 měsíce, 

 nájemného, nájemní smlouva od 1.10.2016).  

vysílání na pracovní cesty, cestovní 
souladu s § 84 odst. 2 písm. t) Zák. č. 

 zásady pro poskytování cestovních 

ěji sledovala „metodické 

ě o dílo ze dne 25.1.2016 
tlení II.etapa“ mezi Obcí Lipovec a STEMD s.r.o. 
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Usnesení č. 6/17/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 25.1.2016 
mezi Obcí Lipovec a STEMD s.r.o. Lipovec na akci „Terénní úpravy 8 b.j. příjezdné 
parkoviště“ (zrušení čl. 5 písm.1 – zálohy). 
Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0   Zdrželi se 0   
Usnesení bylo schváleno. 
Usnesení č. 7/17/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Smlouvu o dílo mezi Obcí Lipovec a STEMD s.r.o. 
Lipovec na akci „Kanalizace Čtvrtníček“. 
Výsledek hlasování:   Pro 8  Proti 0   Zdrželi se 1  (Ing. Tomáš Zouhar)  
Usnesení bylo schváleno. 
Usnesení č. 8/17/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Smlouvu o dílo mezi Obcí Lipovec a STEMD s.r.o. 
Lipovec na akci „Čekárna ČAD-U Plaváčka“. 
Výsledek hlasování:   Pro 8  Proti 0   Zdrželi se 1  (Ing. Tomáš Zouhar)  
Usnesení bylo schváleno. 
Usnesení č. 9/17/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1390113 ze dne 
24.2.2014 mezi obcí Lipovec a firmou AQUAPROCON s.r.o. Brno – projektová 
dokumentace pro ÚR „Výtlačný řad veřejného vodovodu v obci Lipovec – napojení na SV 
Jedovnice-Ostrov“ – nová cena 109.505,- Kč včetně DPH. 
Výsledek hlasování:   Pro 10  Proti 0   Zdrželi se 0  
Usnesení bylo schváleno. 
Usnesení č. 10/17/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje rozpočtová opatření č. 8 v hospodaření obce 
Lipovec za rok 2016. 
Výsledek hlasování:   Pro 11  Proti 0   Zdrželi se 0  
Usnesení bylo schváleno. 
Usnesení č. 11/17/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje záměr na směnu části pozemku p.č. 969/2 za část 
pozemku p.č. 396 v k.ú. Lipovec u Blanska (přeložka regulační stanice plynu) 
Výsledek hlasování:   Pro 11  Proti 0   Zdrželi se 0  
Usnesení bylo schváleno. 
  

Výpis usnesení 
ze 18. zasedání Zastupitelstva obce Lipovec, 

konaného dne 17.10.2016 od 18.00 hodin 
ve spolkové místnosti Domu služeb v Lipovci 

Usnesení č. 1/18/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje navržený program jednání ZO dne 17.10.2016. 
Výsledek hlasování:   Pro 13  Proti 0   Zdrželi se 0  
Usnesení bylo schváleno. 
Usnesení č. 2/18/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje složení Hlavní inventarizační komise  
pro inventarizaci majetku obce Lipovec k 31.12.2016: 

   - předseda  -   p. Vojtěch Zouhar 
- členové      -   Mgr. Marek Halla 
                          -   JUDr. Jiří Kolmačka 

-   Ing. Tomáš Zouhar  
-   p. Martin Kubeš 

Výsledek hlasování:   Pro 14  Proti 0   Zdrželi se 0  
Usnesení bylo schváleno. 
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Usnesení č. 3/18/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje sazbu poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Lipovec  
na rok 2017, a to 580,- Kč. 
Výsledek hlasování:   Pro 14  Proti 0   Zdrželi se 0  
Usnesení bylo schváleno. 
Usnesení č. 4/18/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Lipovec č. 2/2016 
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů. 
Výsledek hlasování:   Pro 14  Proti 0   Zdrželi se 0  
Usnesení bylo schváleno. 
Usnesení č. 5/18/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Program pro poskytování dotací z rozpočtu obce 
Lipovec na rok 2017 na kulturní, sportovní a volnočasové aktivity. 
Výsledek hlasování:   Pro 14  Proti 0   Zdrželi se 0  
Usnesení bylo schváleno. 
Usnesení č. 6/18/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje zahrnutí částky 350.000,- Kč do rozpočtu obce 
Lipovec na rok 2017 k realizaci „Programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Lipovec 
na rok 2017 na kulturní, sportovní a volnočasové aktivity“. 
Výsledek hlasování:   Pro 14  Proti 0   Zdrželi se 0  
Usnesení bylo schváleno. 
Usnesení č. 7/18/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Lipovec č. 3/2016 
o nočním klidu. 
Výsledek hlasování:   Pro 13  Proti 1 (p. Martin Pavlica)   Zdrželi se 0  
Usnesení bylo schváleno. 
Usnesení č. 8/18/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Rozpočtové opatření č. 9 v hospodaření obce 
Lipovec za rok 2016 
Výsledek hlasování:   Pro 14  Proti 0   Zdrželi se 0  
Usnesení bylo schváleno. 
Usnesení č. 9/18/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec na základě doporučení komise pro výběrové řízení schvaluje 
kupní smlouvu mezi Obcí Lipovec a TECHSPORT, s.r.o., Palackého tř. 155, 612 00 Brno, 
IČ 25524135 s celkovou cenou 1.009.745,- Kč a to včetně DPH a zplnomocňuje starostu 
obce jejím podpisem. 
Výsledek hlasování:   Pro 14  Proti 0   Zdrželi se 0  
Usnesení bylo schváleno. 
Usnesení č. 10/18/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec nesouhlasí se Smlouvou o budoucí smlouvě směnné mezi 
Obcí Lipovec a RWE GasNet s.r.o., Kližská 940, 401 17 Ústí nad Labem na parcely 969/2, 
st. p.č. 396, obě k.ú. Lipovec u Blanska a se Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene na p.č. 1095/1 a p.č. 969/2 v k.ú. Lipovec u Blanska pro uložení 
plynového zařízení. Požaduje umístění regulační stanice do zelených ploch u oplocení 
hřbitova. 
Výsledek hlasování:   Pro 14  Proti 0   Zdrželi se 0  
Usnesení bylo schváleno. 
 



 

SSlloovv

Konec starého roku a začátek nového roku  je vždy takovým obdobím zastavení a bilancování 
se nám podařilo, co ne, a taky obdobím r
z pohledu obce, podotýkám „svýma
objektů a sítí v majetku obce). 
 
„Bytový dům podporovaného bydlení pro seniory 8 b.j. Lipovec“. Jednalo se o nejv
tohoto roku, respektive dokonč
proinvestovali částku 3.370.226,51 K
souhlas byl vydán 13.6.2016. 
Hodně jsme debatovali o stavbě
kterou můžete nyní vidět. Pravdou je, že tak
v Ostrově či Vilémovicích, se nám nelíbila 
pobíhající psi, ale i lišky…a nějaké soukromí?
Já osobně to oplocení vidím jako zda
Po dokončení této investice má obec 47 „obecních“ byt
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vvoo  ssttaarroosstt

čátek nového roku  je vždy takovým obdobím zastavení a bilancování 
a taky obdobím různých předsevzetí….Já se na to op

svýma očima“ ( a tedy především z pohledu výstavby 

m podporovaného bydlení pro seniory 8 b.j. Lipovec“. Jednalo se o nejv
respektive dokončení rozestavěné investice z roku 2015. V letošním roce jsme 

226,51 Kč. Celkem nás osm bytů stálo 10.327.204,26 K

debatovali o stavbě oplocení kolem těchto bytů. Nakonec vznikla varianta oplocení, 
ět. Pravdou je, že taková volnost, jako je kolem podobné investice nap

se nám nelíbila – otázkou zůstává, co na to nájemníci 
ějaké soukromí? 

 to oplocení vidím jako zdařilé řešení. Akce nás stála 398.586,- Kč.
ení této investice má obec 47 „obecních“ bytů. A jsem rád, že je má…

 

  
 

ttyy  

 

átek nového roku  je vždy takovým obdobím zastavení a bilancování – co 
edsevzetí….Já se na to opět podívám 

pohledu výstavby či údržby 

m podporovaného bydlení pro seniory 8 b.j. Lipovec“. Jednalo se o největší investici 
roku 2015. V letošním roce jsme 

 stálo 10.327.204,26 Kč. Kolaudační 

. Nakonec vznikla varianta oplocení, 
jako je kolem podobné investice např. 

co na to nájemníci – ale volně 

č. 
. A jsem rád, že je má… 
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„Terénní a sadové úpravy v Marianíně“ včetně dokončení chodníků (lokalita Zvonička)  
či přeskládání přilehlých zpevněných ploch (čp. 8) v hodnotě 495.000,- Kč. 
V průběhu roku rozpočtovým opatření č. 3 v hospodaření obce Lipovec v roce 2016  se náklady 
akce povýšily na 712 tis. Kč. Navíc jsme uhradili 56.200,- Kč za geometrické zaměření komunikace 
( a čeká nás ještě „vypořádání cizích“ pozemků). 
Ještě se vrátím k chodníkům – letos se dokončila zpevněná plocha kolem „zvoničky“ a čp.8 –  
vyspárování a „zažehlení“ hotové zámkové dlažby – po celé osadě – neboť chodníky resp. práce 
na nich se dodělávala v druhé polovině prosince 2015, a tak zůstalo  nedokončeno „žehlení“  
a spárování – písek mokrý, dlažba mokrá. Do dlažby mezi „zvoničkou“ a RD 18 jsme zabudovali  
i „rouru“ pro „montáž“ vánočního stromu. 
A ten vánoční strom tam stojí…to je dobře, moc dobře.  
V letošním roce bylo vyfakturováno 347m2 červené zámkové dlažby tl.8cm (celkově 1.099m2)  
a 94m2 přírodní zámkové dlažby (celkem 389m2). 
Takže na Marianíně máme k dnešnímu dni 1511m2 chodníků a odstavných ploch ze zámkové 
dlažby. 
Součástí akce byly i terénní a sadové úpravy (odvoz přebytečného materiálu, betonových prvků, 
stavební suti, likvidace „skládky stavebního materiálu“ na pozemku pana Matušky, doplnění ornice 
do „zelených zálivů“ + výsadba keřů či rostlin….). Byly dokončeny úpravy krajnice příjezdové 
komunikace (zpevnění odvalem 0-32) a dopravní značení – což byly podmínky kolaudace – viz 
„ohlášení stavebních úprav“ a podmínky úvěrové smlouvy. Navíc se provedla úprava zpevněných 
ploch kolem zastávky ČADu včetně obrubníků a nátěru čekárny (prozatím jen základovou barvou, 
a to vlivem počasí resp. nízkých teplot). 5.prosince 2016 byl vydán kolaudační souhlas. 
Osobně mám z Marianína velmi dobrý pocit. 
 
„Rekonstrukce veřejného osvětlení II. etapa“ – pokračování mimo státní silnice  – trasa od digitální 
telefonní ústředny Údolíčko – kde byl „vyveden“ samostatný rezervní kabel 4x16mm2 od hlavního 
rozvaděče. K dnešnímu dni jsou dokončeny téměř všechny zemní práce – i v  lokalitě „Údolíčko“ či 
parkoviště před radnicí – tj. podloží, chráničky, obsyp pískem, výstražná folie, uzemnění a kabel 
AYKY 4x 16mm2 a zabetonovány patky sloupů ( v min. hloubce 80 cm) – bylo „zhotoveno“ celkem 
36 (35+1) patek. Postaveno bylo 36 sloupů AMAKO. Je provedena i  montáž LED svítidel – bylo 
dodáno 40 svítidel LED – 35 + 1(Plaváček) je jich nainstalováno. Zbývající svítidla (+ sloupy) jsou 
plánována do lokality Hlávkovi- Petlachovi – novostavby….Jenom na doplnění – dvě lokality – 
v podstatě parkoviště před radnicí (původně kabel 4x10mm2) a lokalita digitální ústředna - garáže 
– bytovky- řadovky (kde byl sice kabel 4x16mm2, ale nebyl zde kabel místního rozhlasu) se dělaly 
z důvodu propojení a ovládání vedení veřejného osvětlení, ale též z důvodu propojení kabelu 
místního rozhlasu (umístěného v zemi).  
Loni jsem si stěžoval na provádění „stavebních prací“ kolem státních silnic II/378, III/3783 
s odkazem „za plného provozu“…Letos nás pronásledovaly stávající inženýrské sítě včetně 
domovních přípojek – velice složitá byla situace mezi garážemi u bytovek, v bytovkách, 
v řadovkách (kabelové rozvody nn, plyn, voda )…k tomu nutno přičíst stísněné poměry v některých 
lokalitách. Hovořit o tom, že řada domovních přípojek (v podstatě čehokoliv) je provedena 
„šlendriánsky“, je asi zbytečné (běžné jsou domovní vodovodní přípojky v hloubce cca 60 cm, bez 
obsypu, bez jakéhokoliv varování, el. přípojky v hloubce cca 30 cm přes obecní vozovku,  bez 
chrániček, folie přímo na kabelu….). Jsem si vědom, že i v této oblasti dochází postupně ke 
„zlepšování“ – i když na straně druhé to nese „nevoli“ některých stavebníků – prohlubování resp. 
zvyšování nákladů apod…Jsou to věci na první pohled nepodstatné ovšem v určitém časovém 
úseku se „nedůslednost“ vymstí. Možná by si to měli budoucí zastupitelé neustále připomínat… Ve 
složitých poměrech jsme si nechali inženýrské sítě vytyčit (především telefony, rozvody nn  
a rozvody plynu), přesto jsem rád, že z celé trasy v délce cca 1.748m jsme překopli pouze jednu 
vodovodní přípojku, žádný plyn, žádný kabel (snad štěstí, snad i šikovný bagrista)…Ještě je nutno 
říci, že i po vytyčení podepíši protokol, ve kterém jsem upozorněn, že cca 1m na každou stranu – 
po vytyčení sítě - mohu provádět zemní práce pouze ručně a se zvýšenou opatrností. Ještě  
na závěr – na tuto akci jsme posilovali v srpnu rozpočet o 450 tis. Kč (původně odsouhlasena 
částka 1.000.000,- Kč). Na různé připomínky (draho, nevyplatí se to, apod. – nutno také dodat,  
že jsem žádné poptávkové řízení nedělal) lze říci toto – z celé trasy byl „výkopek“ odvezen,  
po položení kabelů byl původní výkop v podstatě celý vyplněn žlutým zásypovým pískem 
(samozřejmě včetně výstražné folie) a až na závěr byl použit odval 0-32mm či „ornice“ – to je určitě 
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nadstandardní postup. Navíc, opět jako vyhodnocení „šetrnosti“, mohu uvést  porovnání 
s výběrovým řízením z 25.6.2012 (kdy jsme dávali dohromady předcházející „resty“), tak ze  
17 firem byla nejlevnější nabídka 331.639,- Kč – a bylo to 442m, 8 svítidel (výbojkových), rok 2012 
a pole neorané…myslím si, že při délce 1.748 m, 36 LED svítidel, desítky přípojek všech medií  
a desítky chrániček -  není co řešit (jenom rozdíl- při počtu 36 na obou stranách – ve svítidlech  
je cca 115.000). K dnešnímu dni lze konstatovat, že všechny „přechody“ přes státní silnice jsou 
geometricky zaměřeny – hlavní křižovatka, digitální ústředna, dolní pohostinství a u Hlouškových. 
Jednotlivé sloupy jsou nafoceny a v současné době se zakreslují, a to včetně jednotlivých tras  
do mapových podkladů. A v současné době je už provedeno i geometrické zaměření všech sloupů 
VO (v I. a II. etapě) a i uložení kabelů. Trochu je letos problém s kvalitou LED svítidel – po různých 
technických úpravách místo  vylepšení došlo ke zhoršení kvality svítidel, způsobené špatným 
těsněním a vnikáním srážkové vody do svítidla… 
Vyfakturováno je 1.459.970,70 Kč. 
Faktem je, že dodnes není projektová dokumentace, dnes už de facto projektová dokumentace 
skutečného provedení…. Asi dořešit zůstanou dílčí větve VO ( a jsem pro schválení další etapy 
v roce 2017), a to kolem MK k sokolovně, v „Pazderně“, kopec s jasany, lokalita Plaváček-topoly, 
za zdravotním střediskem, k JZD, pod školou, ale i „krátké“ přípojky k Zouharovým 228, 
Pernicovým 27, Vytáskovým 28 ..… Ve stručnosti se vrátím  k problematice „Čtvrtníček“, resp. 
k vydání přerušení řízení o odstranění stavby (který vydal MěÚ Blansko, stavební úřad na základě 
stížnosti údajně tří obyvatel…). Že bylo přerušeno řízení o dodatečné povolení stavby 
(rekonstrukce veřejného osvětlení) s termínem předložení dokumentace včetně dalších doplňků,  
a to do 31.1.2017 (snad ještě podotýkám, že jen správní poplatek za povolení je 20.000,- Kč). Já 
vím, mělo by se dodržovat to a to – a radnice by měla jít příkladem - v podstatě dost riskuji (např. 
překop plynu, telefonu, vodovodu či napěťového kabelu, a to nepřemýšlím nad úrazy pracovníků, 
ale i obyvatel v souvislosti s prováděnými pracemi). Na straně druhé mám obrovskou výhodu – na 
provádění většiny inženýrských sítí v obci jsem se přímo podílel, většinu zemních prací  
i v minulosti prováděl STEMD s.r.o. či Drobná provozovna místního hospodářství, mám blízko  
ke „stavařině“ atd. atd. ….V tomto případě mně bylo líto cca 120 tis. Kč – za to mohlo být  
z „balené“ cca 100m komunikace o šířce 3m (navíc jsem k tomu směřoval i odvodnění poměrně 
„prudké“ a úzké komunikace). Ale…. tak jsme to chtěli.    
Nebýt problémů s letošními svítidly, vidím probíhající LED osvětlení obce jako zdařilou akci…  
 
Místní rozhlas. Myslím si, že bylo a je rozumné při provádění  rekonstrukce veřejného osvětlení 
kolem místních komunikací (ale i kolem „státních silnic“) uložit do země i kabel pro místní rozhlas 
CYKY 2x2,5 mm2– samozřejmě v chráničce a s rezervou u každého druhého sloupu veřejného 
osvětlení (kde by měl být umístěn reproduktor místního rozhlasu) – a to i v této „boční větvi“  kolem 
místní komunikace. Kabel 2x2,5 mm2 byl připoložen ke kabelu veřejného osvětlení, tj. samostatná 
chránička, ale stejný výkop, pískové lože, zásyp pískem, ochranná folie zásyp, zhutnění atd. atd. 
tak, jak jsem již mnohokrát uváděl.  
Tento kabel bude zajišťovat hlášení místního rozhlasu prostřednictvím reproduktorů na nových 
sloupech veřejného osvětlení ( kolem místních  komunikací v intravilánu obce) – kabel je vyveden 
u každého druhého sloupu VO – takže cca 60m od sebe….a snad se dořeší i „ozvučení“ nové 
zástavby.  
Finance: 
Místní rozhlas kolem II/378, III/3783 -  akce z roku 2015 resp. zůstatek 132 tis. Kč na reproduktory 
a jejich montáž (ZO 16.5.2016) - vyfakturováno 132.004,41 Kč. 
Místní rozhlas Marianín + úpravy rozhlasová ústředna 143 tis. Kč (ZO 16.5.2016) – vyfakturováno 
129.925,90 Kč. Jenom dodatek – po delší době lze „hlásit“ i v osadě Marianín prostřednictvím 
místního rozhlasu. 
Rekonstrukce místního rozhlasu místní komunikace 215 tis. Kč (ZO 22.8.2016) – vyfakturováno 
151.734,85 Kč. Jenom ještě jednou připomenu, že položením kabelu místního rozhlasu mezi 
garážemi, bytovkami a řadovkou jsme vytvořili podmínky pro „vyasfaltování“ komunikací v těchto 
jmenovaných lokalitách (když pominu jejich „ozvučení“).  
Můj názor – celou akci je potřeba dokončit resp. zprovoznit nové reproduktory a bude to dobré. 
 
Terénní úpravy  kolem 8b.j. + odstavné parkoviště  - toto je, či byla trochu vyvolaná investice. 
Jednak v roce 2011 vznikl projekt místní komunikace s 9 parkovacími zálivy a zelení zužující 
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střídavě tuto komunikaci (osobně si myslím, že bez vlivu a přání radnice - myšlena je místní 
komunikace mezi dvěma řadami nově vznikajících nemovitostí, cílem mělo být zpomalení provozu 
v této lokalitě). Pravdou je, že při vlastním provádění jsme ani výsadbu zeleně ani parkovací místa, 
v podstatě na „úkor“ této místní komunikaci neudělali….no a druhým důvodem bylo, že stavební 
úřad nám nedovolil umístit byty pro seniory blíž ke státní silnici II/378. Takže po krátkých úvahách 
zde vzniklo odstavné parkoviště pro 11 vozidel a kousek „pobytové zeleně“ (altán, lípy, osvětlení  
a časem snad i nějaké hrací prvky). 
Akce nás přišla na 638.299,- Kč. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vodovodní přípojka  obecní garáže a hasička 233/1 k.ú. Lipovec – viz projektová dokumentace  
a povolení – stručný popis: vodoměrná šachta u garáže Kuchař  (vchod na „dvorek“), vodovodní 
potrubí uloženo ve výkopu mezi garážemi (směrem ke státní silnici), přes protlak (pod státní silnicí 
II/378) až do areálu „bývalé školní zahrady“ s odbočkou pro garáže obce….Lze říci, že to jsou další 
přípravné práce pro zahájení stavby nové hasičské zbrojnice (dalšími byla přípojka nn 
v chodnících..). 
Ve financích to představuje 189.358,- Kč. 
 
Kanalizace Čtvrtníček – nové odkanalizování místní komunikace se záchytnými rošty u garáže,  
u nemovitosti čp.181 a pod nemovitostí čp.204 (dle „doporučení“ má být jedna silniční vpusť 60/60 
na 400m2 zpevněné plochy – myslím, že je v této lokalitě „přeroštováno“ – na straně druhé je 
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nutno vzít v patrnost prudký kopec, velké přilehlé svažité okolí - okolní pole, bezohlední občané 
resp. vyústění dešťových svodů z jejich nemovitostí..)           
Akce nás přišla na 209.927,- Kč. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Čekárna ČAD  „ U Plaváčka“ jedná se o nová krytou zastávku – naproti současné „kamenné“ pod 
Kotulánovými)  
Zaplatili jsme 99.994,- Kč. 
 
Myslím si, že to jsou hlavní akce stavebního charakteru, které se podařily. No a co se nepodařilo – 
dotlačit akci "Výtlačný řad veřejného vodovodu v obci Lipovec - napojení na SV Jedovnice - 
Ostrov" do žádosti o dotace na rok 2017 (již třetí rok se pokoušíme o souhlasné stanovisko 
vlastníka pozemku, ale o tom všem jsem již psal, a mnohokrát mluvil). Škoda. Škoda dalšího roku. 
Za velkou prohru svoji, ale především“obce“ považuji zastavení akce „Inženýrské sítě pro stavbu 
RD v lokalitě kostel- sokolovna“. Velká škoda. I o tomto problému jsem již psal – i na webových 
stránkách obce. Paradoxem je, že obě akce se zastavily resp. protahují na základě postojů 
jednoho našeho zastupitele (a radního). Já si vždy myslel, že lidé jdou na kandidátky  
do zastupitelstva obce s cílem za lepší život v Lipovci….asi ne, bohužel. Podotýkám, že nikdo 
nechce, aby někdo dával obci něco zdarma, či se obětoval pro druhé. Na straně druhé – dle mého 
názoru- nejde z obce dělat „dojnou krávu“ (máme více případů, kdy majitelé pozemků je prodávají 
jiným za 12,- Kč, po obci ovšem chtějí 400 či 1000,- Kč/m2) – nemělo by to být naopak?? Ale 
takový je život. O vodovodní přípojce na hřbitov je už zbytečné mluvit – on je to ten sám problém, 
ten sám člověk….  
 
 

No a ještě zůstávají tři akce tak „napůl“ –  dnes už jediný rybník a zemní přehrážka pod obcí jsou 
vypuštěny a čekají na odbahnění, které určitě bude, jenom nevíme ( i ve vazbě na klimatické 
podmínky jestli ještě v letošním roce, či na začátku příštího roku) kdy.  
Druhou akcí bylo dokončení Garáže obce – dokončovací práce spočívají v provedení uzemnění  
a hromosvodu, oplocení, zpevněných ploch ze zámkové dlažby a venkovní fasády). Hodnotu 
dokončovacích stavebních prací vyčíslil 11.12.2011 Josef Strejček a hodnota byla 749.133,- Kč 
bez DPH. Na dokončení stavebních prací chybí částka cca 461.000,- Kč. Faktem je, že akce 
nebyla zařazena do letošního rozpočtu obce, akce přešla „na přetřes“ až na listopadové radě obce  
v návaznosti na práce pro pracovníky STEMDu….( a to i v souběhu s „třetí“ akcí). 
Myslím si, že tato akce „Garáže obce“ si to již zaslouží -  je třeba ji dokončit a zkolaudovat.  
A tou poslední – i když určitě ne významem, je  Hasičská zbrojnice na p.č.233/1 – původně jsem 
letos počítal s provedením základů a základové desky. ZO 17.10.2016 však nerozhodlo o uvolnění 
finančních prostředků, a tak stavba nebyla vůbec v letošním roce zahájena.  
 
Tolik můj pohled na „stavební akce obce“ v roce 2016.  



 

IInnffoo
 

 
 
 
 
 
 
 
Poplatek ze ps ů 2017 

 
Výše poplatku se nem
poplatku do konce b
Upozor ňujeme znovu na povi
prodeje psa) 
 

 

Poplatek za svoz TKO na rok 2017

Dle Obecn ě závazné vyhlášky obce Lipovec 
systému shromaž ďování, sb ěru, p
odpad ů činí poplatek na rok 2017

580,- Kč/osoba nebo nemovitost bez trvale p
Splatnost poplatku 

a) buď jednorázově: 
100 % poplatku do 30.4. př

b) nebo ve dvou splátkách: 
50% poplatku do 28.2. příslušného kalendá
50% poplatku do 31.7. příslušného kalendá

V případě, že splátka 50% poplatku nebude uhrazena  do 28.2. 
příslušného kalendářního roku, je poplatek splatný v
 
Poplatek je možno zaplatit zejména v
na účet obce Lipovec u MONETA Money bank
úhrady se bere datum připsání částky na ú
Od poplatku jsou osvobozeny :

děti, které nedosáhnou v roce 2017 
Upozor ňujeme, že na staré známky se vyváží do konce b
doby nezaplatili, si musí vyzvednout známku na pope lnici na rok 2017 na obecním ú
aby jim odpad byl v dubnu 2017 vyvážen.
Úplné znění všech platných obecn
http://lipovec.cz/. 
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foorrmmuujjeemmee

Výše poplatku se nemění, 300,- Kč/pes, důchodci 200,
do konce b řezna 2017. 
ňujeme znovu na povi nnost psa odhlá sit (v p

prodeje psa) a na zákaz volného pobíhání ps ů po obci.

Poplatek za svoz TKO na rok 2017  

 závazné vyhlášky obce Lipovec č. 2/2016, o místním poplatku za provoz 
ěru, p řepravy, t řídění, využívání a odstra ň

iní poplatek na rok 2017  
/osoba nebo nemovitost bez trvale p řihlášené osoby  

100 % poplatku do 30.4. příslušného kalendářního roku 
 

ku do 28.2. příslušného kalendářního roku 
50% poplatku do 31.7. příslušného kalendářního roku 

, že splátka 50% poplatku nebude uhrazena  do 28.2. 
ního roku, je poplatek splatný v plné výši podle písm. a) tohoto 

k je možno zaplatit zejména v pokladně Obecního úřadu Lipovec nebo zaslat 
MONETA Money bank Blansko, č.účtu 13121514/0600. Jako termín 

řipsání částky na účet obce Lipovec. 
: 

roce 2017 čtyř let. 
ujeme, že na staré známky se vyváží do konce b řezna 2017. Obč

doby nezaplatili, si musí vyzvednout známku na pope lnici na rok 2017 na obecním ú
dubnu 2017 vyvážen.  

ní všech platných obecně závazných vyhlášek obce na internetových stránkách obce 

ee  

chodci 200, - Kč/pes . Splatnost 

sit (v p řípadě smrti či 
ů po obci.  

. 2/2016, o místním poplatku za provoz 
, využívání a odstra ňování komunálních 

plné výši podle písm. a) tohoto článku. 

řadu Lipovec nebo zaslat  
tu 13121514/0600. Jako termín 

ezna 2017. Občané, kte ří do této 
doby nezaplatili, si musí vyzvednout známku na pope lnici na rok 2017 na obecním ú řadě, 

 závazných vyhlášek obce na internetových stránkách obce 
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Děkujeme….  
 

V pátek 9.12.2016 jsme navštívili pana Josefy Kratochvíla, Lipovec 236. Cílem naší návštěvy 
bylo oficiálně mu poděkovat za práci, kterou prováděl pro obec, co by smuteční řečník. 

Pro ostatní  (kteří jsou u nás v obci „noví“ či podstatně mladší) pár vět k jeho osobě, samozřejmě 
z mého subjektivního pohledu. 

Měl jsem možnost s panem Josefem Kratochvílem spolupracovat jako člen rady, předseda MNV 
či jako starosta obce, a to od roku 1981 až do roku 2006 – z toho v období 1986 – 1995 jako 
předseda MNV či starosta obce  versus ředitel naší základní školy (zde musím dodat, že byl 
ředitelem naší základní školy v období 1970 až 1995, tedy plných 25 let). Prožili jsme spolu i první 
velkou školní kalvárii, a to na akci „Přístavba školy I“, která se prováděla v letech 1989 - 1993 . 
V podstatě i z titulu své funkce se velmi aktivně zúčastňoval veřejného života obce. Byl poslancem 
MNV (jednu dobu i místopředseda MNV), byl zastupitelem (a v období 1999-2002 místostarostou 
obce). V říjnu 2006 jsem mu jménem obce děkoval za práci zastupitele, kterou vykonával  
až do svých 71 let. 

Moje zkušenosti z této spolupráce – musím na začátku říci, že stál u mých prvních úmyslů  jít 
pracovat jako uvolněný předseda MNV Lipovec. Při různých jednáních, při řešení problémů školy  
a obce to byl člověk s vlastním názorem, který dokázal i veřejně říci ( a pěkně nahlas) a stál si za 
ním – faktem je, že jsme si názorově byli dost blízko. Nikdy jsem nezažil situaci, ze které by se 
snažil vytěžit nějaký osobní zisk. Vážil jsem si ho i za to, že po událostech  listopadu 1989 
„nezahořkl“, a dokonce jsem po roku 1997 (kdy jsem začal bydlet ve školním bytě) byl svědkem 
především sobotních hodin, kde v sousední třídě připravoval celou řadu žáků- a to především 
z jeho oblíbené matematiky- na různé zkoušky, a to na střední , ale i vysoké školy…klobouk dolů. 

Dlouhou dobu vedl obecní kroniku (po panu Františku Bejčkovi a před Janem Celým), a to od 
roku 1993 až do roku 2008. 

No a od roku 1979 až do loňského roku se jménem obce loučil s celou řadou našich zemřelých 
spoluobčanů. V poslední době především jeho zdravotní stav byl překážkou tuto úlohu zastávat. 

Pane Josefe Kratochvíle, 
vážím si Vaší celoživotní práce pro obec a děkuji Vám za ni. Přeji Vám  ( teď zneužiji oblíbené 
rčení Vašeho „spoluučitele“ Milana Hořavy) :  dlouhý kavkazský věk, pevné sibiřské zdraví, životní 
Švejkův optimismus a trošek židovského štěstí….   

Děkuji Vám.  
 

 
 
Dovětek: 
V návaznosti na předcházející text a pasáž loučení se zemřelými. Přemýšlel jsem jak dál v této 
oblasti. Myslím si, že rozloučení se zemřelým jménem obce má u nás dlouholetou tradici. Osobně 
nemám problém s tímto aktem (nakonec jsem si asi 20x tuto úlohu v minulosti vyzkoušel – a třeba 
s panem farářem Šiškou byla velmi dobrá spolupráce). Chtěl bych zdůraznit, že se jedná o zcela 
svobodné rozhodnutí pozůstalých. A tak navrhuji následující řešení či postup: 

- Je zvykem donést „parte“ na radnici – i z důvodu rozhlasové relace den před 
pohřbem (abychom si rozuměli – ta relace se „vysílá“ den před pohřbem) 

- Při této příležitosti stačí říci, zda-li chce rodina rozloučení několika větami jménem 
obce. Podotýkám, že nikoho nenutíme – je to skutečně svobodná vůle pozůstalých. 
Je třeba i dodat, že rozloučení se zemřelým jménem obce by prováděl  
od „dnešního dne“ starosta obce.   

 

 

 

 

 



 

Parkování na místních komunikacích v
 
Po zkušenostech a zbytečných hádkách p
sněhu, jsme v minulosti v radě obce 
v době sněhové pokrývky. Po dů
Po konzultaci s Policií ČR v roce 
Sb.(tzn., že řidič nesmí zaparkovat na komunikaci,
průjezdné dva třímetrové pruhy). 
O případném odtažení vozidla rozhodují p
komisi pro projednávání přestupků
Takže jenom p řipomínám: 
V radě obce bylo konstatováno, že se p
se obracíme na všechny řidiče, aby bezpodmíne
komunikaci musí zůstat široký pruh min. 3,5 m (radlice za traktor má ší
stranu cca 15 cm) a při kalamitních stavech je nutno mít místní komunikace zcela prázdné 
(komunikace nejde dostatečně prohrnout, pak jsou p
případně, že traktorista zahrnul auto sn
všechny řidi če, aby k danému problému p
 
Proč se vzájemně rozčilovat, prosím, prosím……
 
Parkování na chodnících  
 
Jako když „hrách na stěnu hází“….
Ze Zpravodaje prosinec 2015: 
Jelikož přibývá upozornění na parkování osobních vozidel na chodnících 
bez pohybu vozidla – upozorňujeme všechny 
parkovat na chodnících nelze. V
projednávání přestupků u MěÚ Blansko. Je z
parkovacích míst, ale apelujeme na 
na „svých“ pozemcích.  
 
Projeďte se večer Lipovcem (lze si vzít p
 
Prosba  
 
Obracíme se na všechny občany u jejichž nemovitosti je „obecní“ chodník, aby p
pokrývce zajistili jejich prohrnutí. 
Děkujeme.  
Podobně se s prosbou obracíme na ob
především v kopečcích, aby při sně
zakoupili dalších 10 plastových žlutých kontejner
na Marianíně), „staré“ kovové ko
štěrkem. V době sněhové pokrývky 
problémových lokalitách svézt na 
Děkujeme za pochopení. 
 
Rozmístění nových žlutých plastových kontejner
radnice, dům služeb- průmyslová prodejna, samoobsluha,
prodejna, 2x škola, křižovatka 
a zastávka ČAD. 
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Parkování na místních komunikacích v  zimním období  

čných hádkách při údržbě místních komunikací v době
ě obce několikrát řešili zákaz parkování na místních komunikacích 

hové pokrývky. Po důkladném zvážení jsme dospěli v radě obce 
roce 2015 jsme se utvrdili v názoru, že platí § 25 Zák. 

 nesmí zaparkovat na komunikaci, 
pruhy).  

ípadném odtažení vozidla rozhodují příslušníci Policie ČR, případně se celá v
řestupků u MěÚ Blansko.  

 obce bylo konstatováno, že se příslušný zákon nebude zneužívat, ale na druhé stran
řidiče, aby bezpodmínečně dodrželi, že při parkování na místní 

stat široký pruh min. 3,5 m (radlice za traktor má šířku 3 m a „v
ři kalamitních stavech je nutno mít místní komunikace zcela prázdné 
č ě prohrnout, pak jsou připomínky, že všude se

že traktorista zahrnul auto sněhem, ať to jde odházet apod.).  Ješt
danému problému p řistupovali zodpov ědně. 

ilovat, prosím, prosím…… 

nu hází“…. 

ění na parkování osobních vozidel na chodnících –
ňujeme všechny řidiče, zvláště v nastávajícím zimním období, že 

odnících nelze. V opačném případě bude daný přestupek postoupen Komisi pro 
ěÚ Blansko. Je zřejmé, že v některých lokalitách je nedostatek 

parkovacích míst, ale apelujeme na řidiče a vlastníky pozemků, aby parkování svých vozidel 

er Lipovcem (lze si vzít příklad z Marianína, i když..). I zde prosím, prosím….

čany u jejichž nemovitosti je „obecní“ chodník, aby p
tí.  

prosbou obracíme na občany bydlící kolem „bočních“ místních komunikací, 
ři sněhové pokrývce či náledí tyto komunikace posypali (letos jsme 

zakoupili dalších 10 plastových žlutých kontejnerů na posypový štěrk (loni 8 
kovové kontejnery – ale i ty nové plastové, byly doplně

hové pokrývky či náledí je nutno popelnice ve „známých“ 
na obvyklá zimní svozová místa. 

plastových kontejnerů se štěrkem:  
ůmyslová prodejna, samoobsluha, dolní 

 „údolíčko“, mateřská škola, kostel  

době, kdy napadlo více 
ešili zákaz parkování na místních komunikacích 

ě obce loni k jinému řešení. 
názoru, že platí § 25 Zák. č. 361/2000 

pokud nezůstanou  

ř ě se celá věc postoupí 

íslušný zákon nebude zneužívat, ale na druhé straně  
ři parkování na místní 

řku 3 m a „vůle“ na každou 
i kalamitních stavech je nutno mít místní komunikace zcela prázdné 

ipomínky, že všude se prohrnuje – tam ne, 
Ješt ě jednou prosíme 

– někdy i dlouhodobé, 
nastávajícím zimním období, že 

estupek postoupen Komisi pro 
kterých lokalitách je nedostatek 

, aby parkování svých vozidel řešili 

Marianína, i když..). I zde prosím, prosím…. 

any u jejichž nemovitosti je „obecní“ chodník, aby při sněhové 

čních“ místních komunikací, 
yto komunikace posypali (letos jsme 

(loni 8 – jsou všechny  
doplněny suchým 

i náledí je nutno popelnice ve „známých“ 
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Hledáme….  

 
Pro údržbu veřejné zeleně v obci (včetně sečení trávy, ořezání keřů, ale i zálivky především keřů), 
údržbu, „obecních“ ovocných stromořadí, pro úklid autobusových  čekáren (které jsou leckdy 
vstupní branou do obce), udržení pořádku kolem sběrných kontejnerů, ale i na veřejných 
prostranstvích ( i se zaměřením na náš hřbitov), ale i zimní údržbu chodníků hledáme pracovní sílu 
na plný úvazek (ale mohou to být třeba i dva „schopní“ důchodci). 
Požadujeme: 

- „vztah“ k zeleni, smysl pro pořádek  
- platný řidičský průkaz min. skupiny „B“ 
- vztah k malé mechanizaci – křovinořezy, sekačky, VARI…. 
- samostatnost 
- schopnost rozhodnout se 

Nabízíme: 
- pohyblivou pracovní dobu 
- relativní volnost 
- slušné platové ohodnocení  

 
Nástup 1.4.2017 (bližší informace u starosty či radních) 
 
(K tomu : poměrně vysokou laťku stanovili v minulosti  této práci Josef Král, Zdeněk Kolmačka či 
Lukáš Pernica – tak nějak bychom si představovali výkon této práce).  
 
 
Rozpis stomatologické LSPP - okres Blansko -  1. pololetí  2017   
Služba je sloužena od 8.00 - 13.00 hodin   

    
Leden     

    
1.1.2017 MUDr. Chatrný Boskovice, Lidická 8 516 456 109 
7.1. MUDr. Jaklová Boskovice, Smetanova 24    516 454 046 
8.1. MUDr. Jílková Rájec, Ol. Blažka 145 516 410 786 
14.1. MDDr. Keprtová Boskovice, Lidická 8 516 456 109 
15.1. MUDr. Klapušová Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 452 
21.1. MUDr. Kopáčková Letovice, A. Krejčího 1a 516 474 369 
22.1. MUDr. Kraml Boskovice, Růžové nám. 16  733 644 499 
28.1. MUDr. Mikulášková Letovice, Mánesova 468/2 516 474 488 
29.1. MUDr. Beranová Blansko, Gellhornova 9 735 056 656 

    
Únor    

    
4.2. MUDr. Padalík Boskovice, Nemocnice Boskovice 516 491 263 
5.2. MUDr. Paděrová Šebetov, 117  516 465 452 
11.2. MUDr. Paulíčková Černá Hora, Zdrav. středisko 725 415 615 
12.2. MUDr. Pernicová Boskovice, Růžové nám. 16  774 177 804 
18.2. MUDr. Pokorná M. Blansko, Gellhornova 9 516 412 422 
19.2. MUDr. Nečasová Blansko, ZŠ TGM,  Rodkovského 2 607 812 963 
25.2. MUDr. Řehořek  Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 453 
26.2. MUDr. Řehořek (MUDr. Řehořková) Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 453 

    
Březen    

    
4.3. MUDr. Roth Ostrov, Zdrav. středisko 516 444 326 
5.3. MUDr. Semrádová Sloup, Zemspol, 221 516 435 203 
11.3. MUDr. Sládek Velké Opatovice, nám. Míru 492 516 477 319 
12.3. MUDr. Srpová Letovice, J. Haška 12 604 760 665 
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18.3. MUDr. Staňková V. Jedovnice, Zdrav. středisko 516 442 726 
19.3. MUDr. Nečasová Blansko, ZŠ TGM,  Rodkovského 2 607 812 963 
25.3. MUDr. Ševčíková B. Blansko, Svitavská 1A 516 416 386 
26.3. MUDr. Ševčíková R. Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 454 

    
Duben    

    
1.4. MDDr. Šméralová K. Boskovice, Lidická 8 516 453 998 
2.4. MUDr. Štrajtová Černá Hora, Zdrav. středisko 608 220 806 
8.4. MUDr. Šumberová Lysice, Komenského 429  516 472 227 
9.4. MUDr. Švendová Křtiny, Zdrav. středisko 516 439 404 
14.4. MUDr. Tomášková Blansko, Pražská 1b 734 177 800 
15.4. MUDr. Tomaštíková  Adamov, Smetanovo nám. 327  516 446 398 
16.4. MUDr. Well Adamov, Smetanovo nám. 327  516 447 605 
17.4. MUDr. Vrtělová Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 455 
22.4. MUDr. Zouharová Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 450 
23.4. MUDr. Žilka Benešov, 19 516 467 313 
29.4. MDDr. Potůček Blansko, Pražská 1b 516 419 538 
30.4. MDDr. Bočková Eva Kunštát, nám. ČSČK 38  516 462 203 

    
Květen    

    
1.5. MUDr. Bočková Jana Kunštát, nám. ČSČK 38  516 462 203 
6.5. MUDr. Fenyk Letovice, Tyršova 15 516 474 310 
7.5. MUDr. Grénarová Boskovice, Růžové nám. 16  774 710 550 
8.5. MUDr. Hanáková Blansko, Pražská 1b 516 418 788 
13.5. MUDr. Havlová Blansko, Pražská 1b 516 418 786 
14.5. MUDr. Hepp Rájec, Šafranice 101  516 434 055 
20.5. MUDr. Hosová Rájec, Zdrav. středisko 516 432 138 
21.5. MUDr. Hošák Adamov, U Kostela 4  516 446 428 
27.5. MUDr. Houdková Blansko, Pražská 1b 731 144 155 
28.5. Dr. Hurešová Boskovice, Nemocnice Boskovice 516 491 264 

    
Červen    

    
3.6. MUDr. Chatrná  Boskovice, Lidická 10 537 021 289 
4.6. MUDr. Chatrný Boskovice, Lidická 8 516 456 109 
10.6. MUDr. Jaklová Boskovice, Smetanova 24    516 454 046 
11.6. MUDr. Jílková Rájec, Ol. Blažka 145 516 410 786 
17.6. MDDr. Keprtová Boskovice, Lidická 8 516 456 109 
18.6. MUDr. Stojanov Blansko, B. Němcové 1222/15 605 184 479 
24.6. MUDr. Kopáčková Letovice, A. Krejčího 1a 516 474 369 
25.6. MUDr. Kraml Boskovice, Růžové nám. 16  733 644 499 

    
    

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. 
 
Provozní doba o Vánocích Čerpací stanice pohonných hmot Lipovec  
 
24.12.2016 SO 08.00 -15.00 hod. 
25.12.2016 NE 08.00 -16.00 hod. 
26.12.2016 PO 08.00 -16.00 hod. 
27.12.2016 UT 06.00 -20.00 hod. 
28.12.2016 ST 06.00 -20.00 hod. 

29.12.2016 CT 06.00 -20.00 hod. 
30.12.2016 PA 06.00 -20.00 hod. 
31.12.2016 SO 07.00 -15.00 hod. 
01.01.2017 NE         ZAVŘENO 
02.01.2017 PO 06.00  -20.00 hod. 

 



18 
 

Úpravy da ňového p řiznání – da ň z nemovitostí  

 
V katastru obce Lipovec byla v roce 2016 dokončena digitalizace pozemků.                                                                                    
Ten, u koho došlo ke změně ve výměře pozemků, je povinen podat nové přiznání.                                                                                               
Dále je nutné uvést nově do přiznání pozemky, které dosud byly vedeny ve zjednodušené evidenci 
a za které daň platil pachtýř.         
 
Od roku 2017 už za tyto pozemky musí platit daň vlastník, pachtýř by pak výši daně měl zohlednit 
v nájemní smlouvě.                           
 
Finanční úřad pro JM kraj, územní pracoviště v Blansku chce být nápomocno při podání těchto 
přiznání a proto bude  

v úterý 10.ledna 2017, od 8 do 14 hodin 
přítomno ve spolkové místnosti Domu služeb v Lipovci. 
Pro vyplnění přiznání je nutno doložit nový výpis  z katastru nemovitostí. 
Přiznání je možné také podat v Blansku v úřední dny:                    

pondělí a středa 8,00-17,00 hod. (přízemí vlevo, dveře č. 107). 
Termín pro podání je do 31.ledna 2017.  
Tiskopis: www.financnisprava.cz 
Případné dotazy vyřizuje: Sotolářová Z., tel. 516 487 333 
Email: zdenka.sotolarova@fs.mfcr.cz 
 
 
 
Plánované termíny jednání Zastupitelstva obce Lipov ec v roce 2017  

 

Pondělí 23. ledna 2017  - 20.zasedání - 18.00 hod. Dům služeb 

Pondělí 20. března 2017 - 21.zasedání  - 18.00 hod. Dům služeb 

Pondělí 15. května 2017  - 22.zasedání  - 18.00 hod. Dům služeb 

Pondělí 28.srpna 2017  - 23. zasedání - 18.00 hod. Dům služeb   

Pondělí 23. října 2017  - 24. zasedání - 18.00 hod. Dům služeb 

Pondělí 11. prosince 2017 - 18. zasedání - 18.00 hod. Dům služeb 

 

Podrobný program každého jednání Zastupitelstva obce Lipovec je zveřejněn vždy 7 dnů před 
jednáním na elektronické i fyzické úřední 
desce Obecního úřadu Lipovec. 
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Výlet ČSŽ Lipovec na slavnosti chleba 3.9.2016  
 
Český svaz žen v Lipovci uspořádal pro své členky zájezd na slavnosti chleba ve Slupi u Znojma. 
Protože se nepodařilo naplnit celý autobus, jely s námi ženy z Brna a okolí. 
Všechny nás překvapil bohatý program: 
- dechový orchestr ZUŠ Veselí nad Moravou 
- smíšený pěvecký sbor Bohuslava Martinů z Letovic a pěvecký sbor Vlastimil  
z  Vranovic 
- dětské folklorní národopisné soubory Brněnský Valášek, Dyjavánek Znojmo  
a  Rozmarýnek z Pohořelic 
- folklorní soubor Lipina, Sudaruška, Sousedé, Charvatčané a Slupská chasa  Květinka 
FolkCountry ze Znojma 
- Country tance Novoveská štístka z Pohořelic, Naši sousedé z Chvalkovic  
a  Country kapela Lazaři. 
     Průvod zúčastněných souborů obcí Slup byl obohacen jízdou historických autobusů a traktorů 
Technického muzea v Brně a výstavou zemědělské techniky v Penzionu Za Mlýnem. 
Nechyběla živá ukázka vojenského polního ležení. 
Nejvíce navštěvovanou památkou byl vodní mlýn v centru Slupi spojený s perfektním výkladem a 
ukázkami jednotlivých postupů při mletí obilí. 
Jako bonus si ženy odnesly nejen příjemné zážitky, ale také několik druhů vynikajícího chleba a 
domácích koláčků. 

 
                                        

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Jaroslava Kuchařová, předsedkyně ČSŽ v Lipovci 
 
Výlet d ětí do p řírody s ČSŽ LIPOVEC 
 
Letošního výletu dětí do přírody se ujaly nejmladší členky Českého svazu žen v Lipovci. Připravily 
pro děti i jejich rodiče zajímavé putování za poznáváním přírody. Lesní víly pečlivě ukryly každý 
dopis s novým úkolem. Děti cestou do lanového centra řešily tyto zajímavé a někdy i složité úkoly, 
sbíraly kaštany a semena šišek všech druhů stromů, řešily rébusy a soutěžily o každý bod.  
Za získané body je lesní víly obdarovaly sladkostmi a malými dárky. Hledaly také poklad, který  
si pak rovným dílem rozdělily. Největším překvapením pro děti byl předplacený vstup v lanovém 
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centru ve vápence Velká dohoda. Až se tajil dech, když i ty nejmenší děti se beze strachu 
proplétaly spoustou lan a různými překážkami. Na závěr došlo k opékaní špekáčků u táboráku. 
Poděkování patří především mladým organizátorkám celé úspěšné akce a to Lucii Pernicové, Marii 
Zukalové, Aničce Musilové. Lucie Kučerová upekla pro všechny účastníky vynikající koláčky,  
po kterých se jen zaprášilo. 
 
                                        Jaroslava Kuchařová, předsedkyně ČSŽ v Lipovci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den radostí pro ženy  
 

Český svaz žen v Lipovci uspořádal dne 4. listopadu 2016 tradiční Den radostí pro ženy. Ten byl 
zahájen úchvatných vystoupením místního umělce pana Tomáše Bílka. Následovala precizní 
módní přehlídka paní Denisy Richterové z Lipovce - DENISA – DESIGN. Modely předváděly místní 
modelky, které byly odměněny mohutným potleskem. Velký potlesk sklidilo také vystoupení 
stepařek z Lipovce pod názvem Happy. Velký zájem byl i o další módní přehlídku CHARME 
fashion, paní Marcely Kunc-Polákové z Blanska, pod názvem Metamorfózy. Všechny předváděné 
originální modely si mohly přítomné ženy zakoupit či objednat. Pro radost zákaznic byly připraveny 
u vybraných kolekcí speciální cenové slevy. 

Nepostradatelná byla účast paní Petry Zukalové a jejich dvou asistentek pro regeneraci  
a prohřátí rukou pomocí elektrické rukavice, manikúru, lakování a úpravu nehtů. 

Nově se nám představila slečna Šárka Kučerová z Lipovce jako certifikovaný poradce pro výživu 
a odborné poradenství zdravého životního stylu. Ženy projevily zájem o sestavování výživových 
plánů s jídelníčkem a ochutnávku výtečného dezertu, upečeného dle zdravého fitness receptu. 

Novinkou byla také vlasová stylistka slečna Veronika Musilová z Kotvrdovic. Vytvářela spoustu 
módních účesů pomocí barevných sprejů na pramínky vlasů, žehlením vlasů a pletením copánků. 
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Anna Krajíčková z Blanska, zástupce kosmetické firmy ORIFLAME, předváděla a prodávala 
parfémy, líčidla a spoustu ostatního kosmetického sortimentu. 

Ke krásné ženě neodmyslitelně patří i krásný šperk. Ženy si mohly zakoupit originální ručně 
vyrobené šperky od paní Hany Zouharové ze Senetářova. 

Velký zájem projevily ženy o věštbu a výklad karet. Tuto službu a také prodej ručně vyrobeného 
mýdla nabídla paní Lucie Buriánová a pan Petr Vítek z Ruprechtova.   

Paní Romana Černochová ze Senetářova předváděla své originální výrobky z pedigu  
a  kukuřičného šustí. Dále pak krabičky na šperky, na čaje, na kapesníky a peněženky, dekorované 
technikou decoupage. 

Díky sponzorům akce se ženy radovaly z bohaté tomboly.  Nechybělo i výtečné občerstvení. 
Ozvučení módních přehlídek a hudební produkci po celý večer bravurně zajistil pan Štěpán 

Zouhar z Lipovce. 
Skvělá nálada a atmosféra dýchala ze spokojených úsměvů a nadšení všech přítomných žen  

a dívek. A to je vlastně ten nejhezčí dárek a poděkování pro obětavé organizátorky celé akce. 
Děkuji tímto především výboru ČSŽ a všem členkám, které se angažovaly. 
          

                                        Jaroslava Kuchařová, předsedkyně ČSŽ v Lipovci 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní organizace Svazu t ělesně postižených Lipovec  

 V letošním roce se nám podařilo připravit několik vycházek do našeho nejbližšího okolí. 
Byly to tyto vycházky: 

30. března do lanového centra a na zříceninu hradu Holštejn. 
12. dubna do Kulířova na sběr medvědího česneku. 
12. května po naučné stezce okolo Studnic. 
26. května do Rudického propadání a muzea v rudickém mlýně. 
9. června návštěva Kozí farmy v Šošůvce a prohlídka tamní kaple. 
20. října byla uskutečněna exkurze do Ostrova, kde nás seznámil se svou dílnou a prací pan 

Valer Kovač. 
7. prosince jsme si v zámku v Blansku prohlédli výstavu Olomučanské keramiky a slévárenství. 

Dále jsme obdivovali adventní výzdobu města. 
V Janáčkově divadle v Brně jsme shlédli dvě představení a to 20. února operu Bludný Holanďan  
a 21. října  operetu Polská krev. 
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Vycházky i divadlo se členům velmi líbily, proto v nich budeme v příštím roce pokračovat. 
31. května jsme vyjeli do Bruntálu, kde se nám líbila prohlídka zámku a města, dále návštěva 

muzea dřevěných soch v Jiříkově a arboretum Paseka. 
20. listopadu jsme při členské schůzi vyslechli přednášku RNDr. Miroslava Kovaříka na téma 

Moravský kras. 
Spolku Vápeníček naše členky pomáhají při velikonoční a vánoční výstavě. 
Také naše ženy se pravidelně schází na „Babinci“, akce je již tradicí několik let. 
Rehabilitačních pobytů se v letošním roce zúčastnilo 52 členů a to v Janských Lázních, 

Luhačovicích, Poděbradech, Skalce, Bojnici, Piešťanech, Slatinicích a Třech Studních. Z těchto 
akcí zasíláme průběžně dokumentaci na obecní úřad. 

Jsme si vědomi, že těchto aktivit se nemohou všichni členové organizace zúčastnit jednak  
ze zdravotních důvodů nebo stářím. Na tyto členy nezapomínáme a navštěvujeme je, a to hlavně 
v předvánočním čase. 

Na závěr přejeme našim členům a všem občanům prožití klidných Vánoc a do nového roku 
hodně zdraví a pohodu v kruhu svých nejbližších. 

 
       H. Bejčková, předsedkyně ZO STP 
Český zahrádká řský svaz Lipovec  

 Český zahrádkářský svaz připravuje na příští rok 2017 několik akcí.  První z nich bude 
4.února již tradiční KOŠT SLIVOVICE. Ostatní akce budou včas zveřejněny. Výroční schůze  
se uskuteční v měsíci únoru.   

Výbor ČZS přeje svým členům i ostatním občanům Lipovce a Marianína příjemné prožití vánočních 
svátků a v novém roce 2017 všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví. 

 
Pět pravidel p řijetí reality, které jsou nápomocny  
pro uzdravování lidských vztah ů 
 
Když jsem přemýšlel nad článkem do našeho zpravodaje, napadlo mě napsat určitá pravidla, 
kterými se snažím řídit i ve svém vlastním životě, a která jsou dle mého názoru použitelná pro 
každého člověka, jak věřícího, tak i nevěřícího. 
Chci vám předat pět pravidel, která se týkají přijetí reality. Když je dokážete přijmout, vydáváte  
se na cestu uzdravování vztahů. 
První pravidlo: P řijm ěte skute čnost, že máte nep řátele.   
Občas se dostaneme do hluboké deprese, když si uvědomíme, že máme nepřátele. Mít nepřátele 
je úplně normální věc. Každý má v životě nepřátele, Ježíše nevyjímaje. Mnohokrát jsme zraněni 
tím, co o nás někdo řekl. Ale co čekáte? Že o vás budou všichni mluvit hezky? Vždyť i Ježíš měl 
nepřátele. Podívejte se na papeže, kolik má nepřátel. Podívejte se na největší postavy v historii, 
všichni měli nepřátele. Na světě nebylo muže ani ženy, kteří by neměli nepřátele. Nemůžete čekat, 
že budete jediným člověkem na světě, který je mít nebude. 
To je realita, přijměte ji. Když ji přijmete, zbavíte se bezesných noci, během kterých přemýšlíte, co 
kdo o vás řekl. Pokud vám někdo ublíží, cítíte zranění, ale to je v pořádku, protože jsme lidé. Ale 
přijměte to jako realitu, žehnejte osobě, která vám ublížila, a nebuďte na ní ve svých citech závislí. 
Druhé pravidlo: P řijm ěte skute čnost, že selháváte 
Přijměte skutečnost, že v životě můžete i zklamat. Lidé často prožívají deprese, protože selhali. 
Některé lidi jejich neúspěch natolik vyvede z rovnováhy, že se rozhodnou v životě už nic 
nepodnikat. Ježíš uzdravil mnoho lidí, povolal je ze smrti k životu, nasytil tisíce hladových,  
a navzdory tomu ho ukřižovali. Cožpak to nebyl neúspěch? A proč si myslíte, že vy byste ho mít 
neměli? Být v životě neúspěšný je normální. 
Zkušenost Abrahama Lincolna 
Abraham Lincoln byl velmi dobrý a moudrý prezident. Když vybíral nového člena do své vlády, 
vyžadoval jeho životopis a současně s ním požadoval i seznam neúspěchů, které adept  
na ministerské křeslo zažil. Snažil se zjistit, jak člověk, který se mu nabízel, reaguje na prohru. 
Když viděl, že se dokáže s neúspěchem poprat, byl to ten správný člověk. Nikdy si nevybral toho, 
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kdo se neuměl vůči nezdaru postavit čelem, ale vždycky si zvolil lidi, kteří měli odvahu  
s neúspěchy ve své práci zápasit. Lincoln říkával: „Nepotřebuji ministra, který má jen úspěchy, ale 
každé maličkosti se zalekne. Když se setká s problémem, nebude se k němu umět postavit. 
Pravděpodobně přijde za mnou, abych jeho problém řešil já. Potřebuji člověka, který vzniklý 
problém dokáže vyřešit sám.“ 
Jestli chcete vědět, který člověk je zralý, všimněte si, jak prožívá neúspěch. Je hezké pozorovat 
všechny ty krásné vlastnosti, které se projeví, když je člověk úspěšný, ale všimněte si, jak reaguje 
na nezdar, a poznáte stupeň jeho zralosti. 
Musíme přijmout to, že všichni máme v životě neúspěchy. Lidé někdy říkají: „Chci si vzít život, chci 
se zabít, protože mám problémy.“ Určitě, těžkosti mohou být vážné – například když děvče opustí 
její chlapec, když žena zjistí, že jí byl manžel nevěrný, když matka ztratí syna, když manželský pár 
touží po dítěti a nedostává ho – ale jak se k nim stavíme? Jestliže nás problémy znechucují, 
zmocňuje se nás kvůli nim panika, znamená to, že jsme ještě hodně nezralí. 
Nebojte se selhání, nebojte se neúspěchů. Naopak, musíte je umět využít ve svůj prospěch. 
Nejsilnější jsou ti lidé, kteří nejvíce trpěli. Utrpení může působit dvěma směry: buďto nás vrhne  
do beznaděje, nebo z nás vytvoří zralé lidi. 
Třetí pravidlo: P řijm ěte skute čnost, že neud ěláte dojem na každého 
I to je velmi přirozené, protože ne každý člověk bude schvalovat to, co děláte. Je třeba připustit,  
že nás nebudou mít rádi všichni. Neexistuje jediný člověk na světě, který by byl milován všemi. Je 
to nemožné. Ani Ježíše, který dělal každému jen dobro, nemiloval každý. Mnozí tvrdili, že to, co 
Ježíš dělá, nepochází od Boha, ale od zlého ducha. Za blázna ho prohlásili dokonce i příbuzní. 
Nikdo na světě, kdo žije, ale ani nikdo na světě, kdo bude žít, nebude milován všemi lidmi. Není 
tedy nic zvláštního na tom, když i my zjistíme, že ne každý nás má rád. 
Mnozí lidé nemají ve svém životě úspěch jen proto, že je odradí kritika druhých. Jistě, kritice 
musíme být otevření, ale kritika nás nesmí zdeptat, ale povzbudit. Přijměme to, že každého 
neokouzlíme, že nebudeme pro každého člověka atraktivní, každému se nebude líbit naše 
postava, naše povaha, náš způsob jednání. Přijměme i to jako skutečnost. 
Když člověk zjistí, že ho někdo nepřijímá, hned se ho zmocňuje deprese. To je normální, to se  
v životě stává a je třeba to přijmout jako realitu. K čemu se trápit v bezesných nocích přemýšlením, 
že vás někdo nemá rád? Proč jste v depresi, když se dozvíte, že nějací lidé jsou proti vám? Přece 
ani vy nejste výjimkou! Musíte vědět i to, že kolem vás existuje spousta lidí, kteří o vás mluví, ale 
do očí vám neřeknou, co si o vás myslí. Ale taková je skutečnost. Přijměte to, že vás každý nemá 
rád. 
Čtvrté pravidlo: P řijm ěte skute čnost, že máte své hranice 
Každý z nás je omezený svými možnostmi, ale to nevadí. Fakt, že jste ohraničení, nepovažujte  
za neúspěch. Často se snažíme předvést se lidem jiní, než ve skutečnosti jsme. To není správné. 
Lidé, kteří chtějí skrýt své hranice, jsou často směšní. Stavějí se do pozice, jako by všechno věděli, 
vystupují, jako by byli ve všem kompetentní, jako by se nikdy v životě nezmýlili. Jsou to lidé, kteří 
se před ostatními bojí říci: „Ano, jsem člověk omezený.“ Když takový člověk uslyší nějakou 
připomínku, většinou se hned brání. Nedokáže připustit, že má chyby. 
Zralý člověk přijímá své ohraničenosti, svá omezení. Není třeba stydět se za to, když připustíme, 
že jsme v určitých věcech omezení. Přijměte fakt, že máte své hranice a že potřebujete druhé  
a jejich charismata, jejich schopnosti. Nemrhejte časem a nedívejte se skrz prsty na lidi, kteří mají 
jiné dary, a nezanedbávejte ty vlastní. Každý z nás má dary, které mu Bůh dal. Využívejme je  
a pomáhejme v růstu i druhým. Všichni se navzájem potřebujeme, přestože všichni máme své 
hranice. 
Páté pravidlo: P řijm ěte skute čnost, že každý má sv ůj kříž 
Rozumem tento fakt chápeme, ale v srdci jsme to možná ještě nepřijali. Často, když se v životě 
setkáme s křížem, jsme ve stresu, jsme deprimovaní a nevíme, jak se k němu postavit. Přijměte 
realitu, že každý musí nést svůj kříž. Takový nebo jiný, ale v životě je nutné nést kříž. Je zbytečné 
se proti němu bouřit. Jistě, kříž je vždy jen křížem a nikdo není šťastný, že ho musí nést. I Ježíš  
z něho měl obavy, ale řekl Otci: „Otče můj, jestliže je to možné, ať mě mine tento kalich; avšak  
ne jak já chci, ale jak ty chceš“ (Mt 26,39). Je nutné se modlit k Bohu, aby nám pomohl kříž nést, 
protože bez něho se žít nedá. Tak se nehněvejme na svůj kříž, ale přijměme ho. 
V životě se často stává, že nedokážeme některou z pěti uvedených skutečností přijmout. Když  
je však přijmeme, náš život bude lehčí. Přijměme tedy to, že v našem životě budou i neúspěchy,  
že máme své hranice, že ne každý člověk nás bude milovat, že máme v životě nepřátele a kříž, 
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který je třeba nést! Když přijmeme těchto pět skutečností, budeme mnohem spontánnější, 
mnohem autentičtější. Pokud je nepřijmeme, náš život bude naplněn hněvem a strachem. 
Uvědomme si, že člověk, který prožívá strach nebo hněv, nepřijal některou z těchto pěti 
skutečností. 
Současně vás prosím, abyste se zamysleli nad těmito otázkami: Proč jsem tak vystrašený, proč se 
tak často bojím? Proč jsem zlostný? Možná proto, že jsem v životě zažil určitý neúspěch, který 
nedokážu přijmout, možná proto, že nedokážu přijmout svou ohraničenost, možná proto,  
že nepřijímám skutečnost, že mě každý nemůže mít rád, možná nedokážu přijmout ani to, že mám 
nepřátele, možná proto, že nepřijímám to, že i já mám svůj kříž, který je mi dáno nést. Když 
přijmeme všechny tyto skutečnosti, tak budeme mít lepší vztah nejen k sobě, ale i lidem kolem 
nás. 

R.D. Mgr. Bc. Pavel Kuchyňa - farář 
 
Poděkování za realizaci koncertu Santini z Tel če V Lipovci  

Jménem farnosti Lipovec chci poděkovat Spolku Vápeníček za možnost realizace koncertu Santini 
v Lipovci. Díky Vaší podpoře bylo možné koncert zrealizovat. Spolek Vápeníček zaplatil Santinimu 
náklady na cestu a rovněž příspěvek na koncert v hodnotě 7 000 Kč a rovněž zajistil veškeré jídlo 
od soboty až do neděle, kdy u nás Santini z Telče pobýval. Díky Vaší podpoře bylo možné koncert 
uskutečnit. Veškerý výtěžek z koncertu v hodnotě 7 000 Kč byl věnován na opravy a provoz 
kostela u nás v Lipovci. Ještě jednou velké díky za Vaši podporu. 

R.D. Mgr. Bc. Pavel Kuchyňa - farář 
 

 
 
MATEŘSKÉ CENTRUM VESELÝ PALE ČEK 
            

Stát se rodičem je jedna z nejkrásnějších věcí, která se v životě člověka vyskytne. Je ještě 
hezčí, když se o své pocity, zkušenosti, ale i trable a nejistoty můžeme podělit s ostatními. Každý 
den se učíme, děláme chyby, ale také zažíváme radostné momenty, a proto je úžasné, že toto 
všechno můžeme sdílet s ostatními.  

Mateřské centrum Paleček v Lipovci funguje už necelý rok. Jsme velmi rády, že za námi 
jezdí i maminky z okolních vesnic. V současné době nabízíme několik pravidelných aktivit jako 
např. Cvičení dětí s rodiči od 4. měsíců do 3 let, Tvořeníčko, Jógu nejen pro maminky a Kondiční 
cvičení. Je tu však spousta i nepravidelných aktivit — přednášky, sportovní a zábavné akce atd. 
Z poslední doby jmenujme například přednášky o kontaktním rodičovství a o čínské medicíně, 
Adventní tvoření pro dospělé, Adventní tvoření pro nejmenší a také Mikuláše pro nejmenší. 
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Spoustu dalších akcí pro děti i dospělé plánujeme a rády bychom Vás na ně pozvaly. 
V nejbližší době se jedná o Vánoční hernu s posezením (20. 12. v 9.30 h) a přednášku „Efektivní 
komunikace s dětmi aneb vnímavost a respekt ve výchově“ psycholožky Petry Sapákové (16. 1. 
v 16.30 h).  

O naší činnosti se můžete dozvědět více na webových stránkách 
http://palecek.webnode.cz/lipovec/, na našem profilu na Facebooku a také na nástěnce ve výloze 
prodejny potravin STEMD. 

Naše práce by se neobešla bez pomoci a podpory spousty dalších lidí. Proto bychom rády 
poděkovaly obci Lipovec, Základní škole Lipovec, prodejně STEMD, Lipoveckým hasičům, 
Českému svazu žen Lipovec, Vápeníčku, panu Karlu Bartoňovi a spoustě dalších maminek  
a tatínků, kteří finančně i jinak podporují naši činnost. Nejkrásnější odměnou jsou pak rozzářené 
oči dětí.  

                                                                              Kolektiv MC Veselý Paleček 

 

9. skautský oddíl TILIA  
www.skautlipovec.rajce.idnes.cz  

 
Skautský tábor 2016  

Dne 23. 7. – 6. 8. 2016 pořádal skautský oddíl Lipovec a Vilémovice tábor, který se opět konal 
na tábořišti v Újezdě u Černé Hory.  Letošní téma bylo pojato pod názvem Rok na vsi. Táborníci  
si mohli vyzkoušet dávná řemesla, pálení čarodějnic, stavění májek, lyžování a obhospodařovali  
si svá políčka, na kterých pěstovali obilí a bylinky, které našly své uplatnění v kuchyni. Hlavní 
tématiku představoval rok, jehož měsíce však byly přeházené. Měsíce přeházel lstivý vodník 
Žlažaba a tím způsobil obtížný úkol pro hodného Pána času. Pro něj to byl však úkol nad jeho síly, 
a proto o pomoc poprosil naše táborníky, jejichž cílem bylo poskládat kalendář a vše vrátit  
do pořádku. Ti byli rozděleni do čtyř skupinek.  Každý den tábora představoval jeden měsíc 
kalendářního roku. V polovině tábora přijeli děti navštívit jejich rodiče a příbuzní, pro které byl 
připraven zajímavý program. Konec tábora jsme oslavili Vánocemi a Silvestrem. Letošní tábor 
bychom zhodnotili jako každoročně za velice povedený.  

Zde naleznete video z letošního tábora: 
 https://www.youtube.com/watch?v=6OlkgKe1k5I 
 
Drakiáda  
 V sobotu 8. října 2016 na poli a po cestě směrem ke Střelnici létalo na obloze asi 15 draků 

nejrůznějších tvarů a velikostí. Možná vlivem nehezkého počasí se nás nesešlo na drakiádu 
mnoho, ale o to přátelštější atmosféra byla. Děti si zahrály na schovávanou a opekly párky a rodiče 
si popovídali u ohně. 

 
Lesní lidé  
V sobotu 5. 11. jsme se vydali na hru Lesní lidé do Jedovnic k zaniklé osadě Bystřec. Hru 

každoročně pořádá Skautské středisko Jedovnice. Z Lipovce jsme se bohužel vydali jen 3 - dvě 
děti a jeden vedoucí. Ve hře jsme byli přiděleni k 3. oddílu Jedovnice, vařili jsme čaj, polévku  
a buřtguláš. Počasí nám přálo a pěkně jsme si to užili. Obsadili jsme páté místo. 
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14. skautský bál – MAFIE – 19. listopadu 2016  
 Polovina listopadu a náš skautský bál – spousta starostí, radostí, vyřizování, organizování, 

nákupů a přemýšlení. Přemýšlení, jak bál vylepšit, odlišit a udělat ho zajímavým. Každoročně  
se handrkujeme o maličkostech a věcech, kterých si možná ani nikdo nevšimne, ale opravdu  
se snažíme.   

 Pro letošek jsme si zvolili téma Mafie zasazené do 20.let 20.století, kdy se určité formy 
mafie začaly objevovat na Sicílii a v Americe. Téma spojené s krásnými kostýmy, tvrdými muži  
a elegantními ženami bylo přáním některých z nás už několik roků ☺ a možná proto, se nám 
podařilo zařadit několik novinek, kterých bychom se do budoucna rádi drželi.   

 Například vstupenka zakoupená v předprodeji sloužila jako poukázka na bar v hodnotě 
30Kč. Protože skauti si rádi hrají, hráli jsme celovečerní hru a hledali členy konkurenční mafie, 
poprvé jsme ples zkusili bez půlnoční scénky,..  

 K tanci a poslechu hrála skupina Tamdem, o program se postarala jedovnická polonéza  
a Spolek elegantních dam z Brna. 

 Doufáme, že se ples líbil a uvidíme se i příští rok.  
 Děkujeme všem, kteří nám pomáhali, přispěli do tomboly a přišli na samotný bál. 
 Zde naleznete video z letošního plesu:  
https://www.youtube.com/watch?v=NTNN-cEjZoE&t=3s 
             
Mikulášská vybíjená  
  Je celostřediskový turnaj žáků základních škol ve vybíjené, který tradičně pořádáme 

v tělocvičně ZŠ Lipovec okolo Mikuláše. Letos do Lipovce přijelo asi 80 dětí od 1. do 9. třídy. Naši 
mladší skauti vyhráli 1. místo před Senetářovem a třemi týmy z Jedovnic  a starší skauti obsadili 
krásné 4. místo za jedovnickými týmy a Senetářovem.   

 Děkujeme paní ředitelce Mgr. Jaroslavě Školařové za zapůjčení tělocvičny a každoroční 
trpělivost a vstřícnost při pořádání této akce. Děkujeme 

 
PŘIPRAVUJEME: 
 
ZDOBENÍ VÁNOČNÍCH STROMKŮ V KOSTELE 
 Jako každým rokem, tak i letos, pomůžeme nazdobit vánoční stromečky v našem kostele. 

Zdobení letos proběhne den před Štědrým dnem 23. 12. 2016 v 9:00. 
 
BETLÉMSKÉ SVĚTLO 
 Na Štědrý den dopoledne se skauti a jejich přátelé pokusí přijít do všech domácností 

a odpálit všem symbol Vánoc – Betlémské světlo.  
 Myšlenka Betlémského světla vznikla v sousedním Rakousku v roce 1986, kdy malý 

plamínek, přenesený z věčného světla, jež hoří v jeskynní kapli v dalekém městě Betlémě, 
v jeskyni, v níž se narodil Ježíš Kristus, byl dovezen jako poděkování těm lidem, kteří jakkoliv 
pomohli dobročinné nadaci Světlo ve tmě. Novodobá vánoční tradice se dostala nejen do České 
republiky, ale do celého světa a na Štědrý den je světlo rozneseno do kostelů, domovů důchodců, 
nemocnic, hospiců a rozdáno sousedům, přátelům, rodinám, osamělým lidem… prostě všem, 
komu chceme udělat radost maličkým dárkem, spojeným s úsměvem a ujištěním, že nejsou  
ve světě sami.  

Tato akce není na to, aby ve řejnost v ěnovala pozornost skaut ům, ale aby skauti v ěnovali 
pozornost  ve řejnosti.  Díky této akci mají skauti možnost navštívit ve svém okolí spoustu 
sousedů a známých,… Při této příležitosti můžete skautům v Lipovci přihodit drobné  
do pokladničky. Tyto peníze budou darovány na opravy kostela. Děkujeme. 

 
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
 Začátkem ledna všechny domácnosti navštíví Tři králové v rámci celostátní Tříkrálové 

sbírky. Tříkrálová sbírka je akce organizovaná Českou katolickou charitou a v ní sdruženými 
lokálními charitami. Hlavním účelem je především  pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, 
matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným skupinám lidí, a to zejména v regionech, kde 
sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc 
do zahraničí. 
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Činnost SDH Lipovec v roce 2016  

 
Letošní rok jsme zahájili plesem 15. ledna v sokolovně s tématem „U nás  

na venkově“. Děkujeme všem sponzorům, kteří nám na ples přispěli, i všem účastníkům, kteří nás 
přišli podpořit. Dále bychom chtěli poděkovat všem, kteří se podíleli na uspořádání plesu. 

24. dubna jsme se zúčastnili hasičské pouti ve Křtinách – největšího setkání dobrovolných 
hasičů na jižní Moravě. V neděli 1. května byla v lipoveckém kostele sloužena mše za členy 
našeho sboru.  

V pátek 6.5. jsme zajišťovali doprovod při lampionovém průvodu a následné dohlídání 
vatry. 14. května jsme s mladými hasiči (MH) byli na 1. letošní soutěži, a sice v Ostrově  
u Macochy na jarním kole hry Plamen. Týden na to jsme uspořádali na sokolském hřišti okrskovou 
soutěž v požárním útoku, kterou jsme v kategorii starších MH vyhráli. V letošním roce jsme měli do 
závodů zapojená 3 družstva – mladší A + B a družstvo starších.  

28. května se konala v Kotvrdovicích okrsková soutěž v požárním sportu (požární útok + 
štafety), náš sbor závodil v kategorii MH mladších + starších a mužů. Večer jsme pak uspořádali  
v sokolovně Floriánskou veselici, která ovšem byla poznamenána nepřízní počasí. 

Další soutěž okrskové ligy MH se konala ve Vilémovicích 4.6. Dne 11.6. jsme zajišťovali 
jednu disciplínu na Dětském dnu. SDH Jedovnice slavilo letos 140. výročí založení, zúčastnili jsme 
se nejen schůze, ale rovněž závodů MH konaných v sobotu 18.6. Týden poté jsme s mladými 
hasiči byli v Senetářově na posledních závodech před prázdninami. Jednalo se o noční závody  
a MH se na těchto závodech velmi líbilo. V květnu a červnu jsme s MH 2x navštívili aquapark  
v Kuřimi. 

Na Farní den, který proběhl 3.7., jsme si připravili několik disciplín pro děti 
a pro zpestření jsme předvedli zásah na hořící domeček.  

3. září jsme zakončili okrskovou ligu MH soutěží v Krasové, zároveň jsme po obci posbírali 
železný šrot. Děkujeme všem občanům, kteří nám šrot poskytli. Dále jsme  
v měsíci září uskutečnili pro MH zábavné odpoledne, děti plnily úkoly, opekly si špekáčky, podívaly 
se na film. Vše bylo završeno přespáním na hasičské zbrojnici, ráno na ně ještě čekala rozcvička  
a snídaně.  

V neděli 9. října jsme s mladými hasiči byli na poslední letošní soutěži (podzimní kolo hry 
Plamen), která se konala ve Velkých Opatovicích. Během této soutěže na MH čekal orientační běh 
a na jednotlivých stanovištích měli např. střelbu ze vzduchovky, základy zdravovědy, uzly a další 
disciplíny. 

5.11. proběhlo na sokolovně taktické cvičení, děkujeme za zapůjčení prostor. 12.11. jsme 
navštívili vinný sklep v Čejkovicích. 18. listopadu se na Holštejně konalo vyhodnocení okrskové 
ligy MH. V kategorii mladších jsme se umístili na 4. (družstvo A), respektive 
5. místě (družstvo B), v kategorii starších jsme skončili na místě 2. Za letošní dosažené výsledky 
bychom chtěli poděkovat nejen MH, ale rovněž jejich vedoucím a rodičům.  

2. neděli adventní jsme udili cigáry při rozsvěcování vánočního stromu. V prosinci jsme 
vyrazili na Mikulášskou pochůzku po obci. Letos jsme postrašili i děti v Palečku a v MŠ. 

V průběhu roku máme pravidelně 1. středu v měsíci schůze v hasičské klubovně, zároveň 
provádíme údržbu techniky a kondiční jízdy. Během roku jsme měli 2 zásahy. 

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem našim členům, kteří se aktivně během roku 
zapojovali do činnosti. Dále bychom chtěli poděkovat SK Sokol Lipovec za zapůjčování hřiště na 
tréninky a závody, dále bychom chtěli poděkovat občanům, kteří nám přispěli 
při sběru železným šrotem. 

V současné době jsou již v plném proudu přípravy na ples, jenž se bude konat v pátek 
20.1.2017. Tímto bychom Vás chtěli všechny pozvat! 

 
 

Výbor SDH Lipovec 
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Z naší školy 

Ve škole to žije!  

,,Prosaď se“ 
….to je název  soutěže škol Regionálního sdružení Cirsium pro žáky 5.ročníků. Poměří si zde 

své vědomosti, ale i dovednosti, obratnost, postřeh a fyzickou zdatnost.  
V pátek 21. října se  tedy opět po roce sjeli soutěžící do ZŠ Ostrov. Žáci soutěžili v několika 

disciplínách – český jazyk, matematika, anglický jazyk, vlastivědné otázky, soutěž kufr – hádání 
slov a orientace v českých příslovích, v neposlední řadě také ve sportovních disciplínách. Takže 
záběr byl velmi široký a psychicky i fyzicky náročný. 

Žáci mají tyto akce v oblibě, protože rádi poměřují své schopnosti, dovednosti, ale také se jim líbí 
setkávat se se svými vrstevníky z blízkých škol. 

Letos se vrátil náš tým  s velkým nadšením, protože obsadil 2.místo  ve velmi těsném závěsu za 
vítěznou školou Ostrov. 

Poděkování patří našim žákům: 
Katce Bílkové, Sá ře Hanákové, Míše Uzlové a Honzovi Zouharovi z Lipov ce, Tomovi 

Bejčkovi z Kulí řova a Karolínce Bezd ěkové z Rozstání. 
Poděkovat se sluší rozhodně i pořádající Základní škole Ostrov, která celou akci vzorně připravila 

a zároveň  našim učitelům, kteří pomohli  žáky na tuto akci připravit a doprovodili je tam. 
                                                                                                                                                    
Mgr.P.Vymazal 
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Exkurze Brno  

V úterý 27. září se žáci 
pátého, osmého a devátého 
ročníku zúčastnili exkurze do Brna. 
Prohlédli jsme si hrad Špilberk, 
kde jsme si přečetli základní 
informace o jeho historii. Dále jsme 
navštívili Starou radnici, ve které 
jsme si vyslechli pověsti související 
s touto budovou.  

Absolvovali jsme i velmi 
netradiční a vskutku i adrenalinový 
zážitek – návštěvu Krytu 10-Z, 
který v době komunismu sloužil 
jako protiatomový kryt pro město 
Brno. Kryt jsme prohlíželi 
samostatně, bez průvodce, 
s mapkou v ruce. Šli jsme  
po šipkách, v umělém osvětlení, ve velmi autentických kulisách, a to i zvukových. Mnohé z nás 
vystrašil zuřivý štěkot psů. Měli jsme možnost vyzkoušet plynové masky, dobové uniformy, 
zhlédnout filmové upoutávky. Dýchla na nás atmosféra minulých let.  

Eva Veselá 
 

Přespání ve škole – 6.t řída 

Dne 20. 9. se odpoledne sešli ve škole žáci 6.ročníku. Společně jsme si vysvětlili  organizační 
věci a vydali jsme se opékat párky na střelnici. Spolužačka Lucka Učňová nám k tomu hrála  
na flétnu. Taky jsme měli stezku odvahy a po ní noční hru na prachárnu. Při těchto hrách mnozí 
z nás utržili pár úrazů, ale i to jsme zvládli. A před spaním ve třídě jsme ještě stihli hru na pravdu  
a lež. 

Další den jsme už vstávali v 6 hodin a připravovali jsme si pomazánku na snídani. Byla  velmi 
dobrá!!  

Po snídani jsme se vydali na autobusovou zastávku a těšili se do Brna do Bruna . ☺ 
Zde nás čekal dlouhý tobogán, skákací hrad, opičí dráha, skákací obří polštář, loďky, autíčka, 

lezecká stěna, podzemní bludiště, zrcadlové bludiště, velký labyrint a čluny na jezírku. Všechno 
tam bylo bezpečné, takže se nám nic nemohlo stát. Maximálně jsme mohli skončit ve vodě. 
Všechno bylo super!!! 

Celá akce neměla chybu!! Děkujeme za ni paní učitelce třídní Kateřině Veselé. 
                                          Bětka Průchová, Natálka Zukalová a Lucka U čňová, 6. t řída 
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Spole čná noc prv ňáčků a deváťáků ve škole  

Večer a noc z  20. na  21. října patřila v lipovecké škole našim  prvňáčkům a devéťákům.  
Toto přespání by se zároveň dalo nazvat  stezkou  odvahy pro prvňáky, protože se zprvu 

báli. Ale pomocí zábavných her, co deváťáci pomohli nachystat, se uvolnili a přespání si užili.  
 V 15 hodin, když prvňáčci už byli nachystaní ve škole, mohlo začít zábavné odpoledne. 
Všech 12 prvňáčků se rozdělilo do dvojic, které postupně prohledávaly školu, aby našly  modro-
červené fáborky, které označovaly stanoviště s úkolem. U každého fáborku  stál nejméně jeden 
deváťák, který prvňáčkům zadal a vysvětlil úkol. 

 Stanovišť bylo celkem šest, na každém zábavnější úkol, než na předchozím. Prvňáčci byli 
velmi šikovní a stateční a díky tomu si vysloužili poklad v podobě bonbónů.   
 Po těchto úkolech deváťáci  nachystali další zábavu. Jednalo se o tanec, který prvňáky 
velmi bavil. Tato zábava probíhala  v tělocvičně, kde se později odehrávala opičí dráha. 
Samozřejmě, prvňáčci po takovém perném dni měli hlad, a nejenom oni. I deváťáci.  

Díky hodným rodičům o jídlo nebyla nouze. Rodiče se postarali o to, aby bylo napečeno  
a navařeno, takže hladem nikdo netrpěl. Na stole byly bábovky, koláče, pomazánka, buchty, 
muffiny, pitíčka, šneci z listového těsta a mnoho dalšího.  

Po odpoledních aktivitách  už byli  všichni  unavení a netoužili po ničem jiném, než  
po spánku. Před uložením do spacáku se deváťáci postarali o to, aby všichni měli vyčištěné 
zoubky, potom se přečetla pohádka na dobrou noc a děti mohly jít spát.     
  

Ráno měli prvňáci nachystanou snídani a čaj. Za to, jak byli prvňáci odvážní a stateční   
si všichni vysloužili motýlky s lízátky a medaile, které jim budou sloužit jako upomínka.  

Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přespání, ať už jídlem nebo 
pomoci při chystání her nebo při čemkoliv jiném. 

 
Za 9. třídu M. Buchtová a D. Jelínková 
 

Velké poděkování patří těmto maminkám 
za zajištění občerstvení – paní 
Doleželové, Kajtárové, Kolářové, 
Musilové, Uzlové, Veselé, Vymazalové, 
Vytáskové, Zorníkové. Dále děkujeme  
za poskytnutí sponzorského daru 
(zajištění pitného režimu) firmou Coca -  
Cola prostřednictvím tatínka prvňačky 
Natálky Zorníkové. 

 

 

Ve  škole op ět  sbírali  starý  papír  

Letos  opět  proběhla  na škole v Lipovci  soutěž tříd ve sběru starého papíru – již pošesté. Dva 
týdny v říjnu  žáci nosili do školy starý papír, kartony, noviny, časopisy apod. Vše svázané nebo  
v krabicích, popsané a zvážené. Občas to bylo  hodně náročné, neboť  žáci přiváželi papír 
s pomocí rodičů, prarodičů i jiných rodinných příslušníků,  často a ve velkém množství.  

 A jak to dopadlo? Výborně – žáci odevzdali  celkem krásných 20 399,7 kg.  Na prvním stupni 
zvítězila 4.třída, na druhém stupni byli nejlepší šesťáci. Ale je určitě třeba poděkovat všem dětem, 
které se zapojily – bylo to 136 dětí ( ze 153 ). Všechny třídy za svůj odevzdaný papír již obdržely 
peníze, které použije každá třída pro svoje  vlastní aktivity – např. výlet, exkurze, bowling ,divadlo 
apod. 
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Děkuji touto cestou všem  žákům a jejich rodičům, prarodičům a rodinným příslušníkům  
za  pomoc    a za spolupráci při této náročné akci. Také musím poděkovat chlapcům 9. třídy, kteří  
nám s papírem  moc pomáhali a všech 20 tun papíru jim prošlo rukama při odnášení  a nakládání 
sběru na 3 velká nákladní auta i s přívěsy. A poděkování  patří i učitelům školy, kteří také pomáhali 
přebírat sběr od dětí a také se většina z nich do sběrové akce zapojila a přispěla svým třídám. 

Akce měla určitě velký smysl. Děti zjistily, že se má a musí šetřit příroda, že vydělat penízky není 
vždy lehké a jednoduché, a také se projevila často síla a obětavost kolektivu.  

 
                                                                                           Mgr. Hana  Buchtová, zástupce ředitele  
 
 

Žáci   s nejvíce  odevzdanými  kg  papíru  ( 2016 )  : 

  ( prvních 5 míst z  každého stupně ) : 
 
1.stupe ň : 
1. Pernicová K.                4.tř.                   1008 kg 
2. Benešová  V.               5.tř.                     596 kg 
3. Musilová A.                 1.tř.                     400 kg 
    Musil A.                        4.tř.                    400 kg 
4. Kolmačka J.                 3.tř.                     323 kg 
5. Uzlová M.                      5.tř.                   313,5 kg 
    Uzlová V.                       1.tř.                   313,5 kg 
 
 
2.stupe ň : 
1. Pořízka T.                      9.tř.                   1054 kg 
2. Pernica J.                       6.tř.                  1026 kg  
3. Buchtová M.                 9.tř.                     581 kg      
4. Preisová  A.                  7 .tř.                    540 kg 
5. Štéblová M.                  6.tř.                    511 kg 
 
 
 

Výsledky   sout ěže   ve   sb ěru   starého   papíru  –  1.11.2016  

 
 
 

Odevzdáno  kg  Počet  žáků  ve  
třídě 

Průměr kg na  
1  žáka 

Účastnilo se 
žáků 

I.stupe ň     
4.třída 3434,4 18 190,8 18* 

 1.třída 1693,6 12 141,13 10 
3.třída 2103,3 16 131,46 14 
5.třída 2075,5 18 115,3 15 
2.třída 1665,9 16 104,12  16* 

 10972,7 80 137,16 73 
II. stupe ň     

6.třída 3647,3 17 214,84 16 
9.třída 2548,2 20 127,41 15 
8.třída 1430,5 15 95,37  15* 
7.třída 1801 23 78,3 16 

 9427 75 125,69 62 
Celkem  20399,7 153 133,33 135 
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Preventivní vlak  
 

V úterý 11. 10. žáci 7. – 9. ročníku vyrazili do Brna na zajímavý projekt Preventivní vlak. Velmi 
poutavým způsobem jsme byli seznámeni s nebezpečnými událostmi na železnici, s bezpečným 
chováním při vlakové dopravě a s prací hasičů. 

Celá akce se odehrávala na 3 stanovištích. 
Prvním vagónem bylo  speciální kino- vůz určený k projekci filmu - hraný dokument s názvem To 

nedáš! Dokument seznamuje se základními pravidly bezpečnosti na železnici a v jejím okolí, 
informuje o rizikovém chování a upozorňuje na jeho možné důsledky. Snímek je velmi emotivní, 
protože jednotlivé příběhy vycházejí z reálných mimořádných událostí na železnici.  

Ve druhém vozu jsme vyslechli přednášku a zhlédli prezentaci od hlavního vyšetřovatele nehod 
na železnici. Poutavé vyprávění dokreslené autentickými záběry také nenechalo nikoho chladným 
a lhostejným. 

Na třetím stanovišti jsme si prohlédli hasičský vůz a drážní hasiči předvedli ukázky své práce. 
Žáci si mohli na vlastní kůži vyzkoušet použití nástrojů užívaných při vyprošťování. 

Během dvouhodinového programu jsme získali mnoho užitečných informací.        
                                                                                                                           Mgr.Eva Veselá  
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Víkendový pobyt na fa ře 
 

O víkendu 21., 22. a 23. října se na faře v Lipovci sešlo ke společnému pobytu dvacet žáků  
z 1. až 9. ročníku základních škol z Lipovce a Ostrova, kteří navštěvují hodiny náboženství. Jako 
každým rokem, tak i tentokrát, byl pobyt tematicky zaměřen, a jelikož papež František vyhlásil 
letošní rok Rokem milosrdenství, vše se točilo kolem čtrnácti skutků milosrdenství, o kterých církev 
učí.  

Děti se seznamovaly s jednotlivými skutky a prostřednictvím her si mohly uvědomovat potřebu 
jejich konání v běžném životě. Dělily se o vlastnoručně upečený chléb, hrou s vodou měly 
pochopit, že mnozí lidé na naší planetě nemají vodu a musí pro ni chodit daleko. Také se učily, že 
máme navštěvovat nemocné, těšit zarmoucené, pečovat o hroby našich zemřelých, vzájemně  
si odpouštět, trpělivě snášet obtížné lidi, radit pochybujícím i napomínat hříšníky a konat další 
skutky tělesného a duchovního milosrdenství. 

Starší připravili v pátek večer pro ty mladší stezku odvahy, na kterou se všichni náramně těšili.  
V sobotu jsme navštívili lanové centrum a cestou jsme hráli opět tematické hry. Po splnění 

jednotlivých úkolů dostávaly děti samolepky se symbolem milosrdenství, které si lepily na papírová 
srdce. Večer byl tradiční táborák s opékáním párků.  

U ohně se vyprávěly vtipy a dávaly se hádanky. Před spaním nám pan farář promítal animované 
biblické příběhy, které s tématem milosrdenství úzce souvisely.  
Pobyt jsme zakončili nedělní mší svatou. Po ní se děti rozešly do svých domovů. 

Víkendový pobyt se vydařil  
i díky teplému a slunečnému 
počasí. Děti prožily mnohá 
dobrodružství, zahrály  
si zajímavé hry a snad  
si do běžného života odnesly 
i něco poučného  
o tělesných a duchovních 
milosrdenstvích. Děkujeme 
Otci Pavlovi, že nám poskytl 
přístřeší a několika ženám, 
které se staraly o stravování. 

 
Mgr. Zdeňka Svobodová 

 
 
 
 
 
 

Další fotografie najdete na stránkách www.lipovec.mojefarnost.cz 
 
Projekty 8. t řídy 

V úterý 25. října žáci 8. ročníku předvedli své projekty na téma Zájmy a záliby. Zhlédli jsme 
různé prezentace o počítačích, počítačových hrách, seriálu, koních, sportu, hudbě nebo umění. 
Žáci museli zpracovat počítačové prezentace, ale daleko obtížnější bylo mluvení před publikem. 
Zvláště v dnešní době je třeba neustále trénovat slovní projev a sebevědomé vystupování před 
ostatními lidmi.  
 Pro žáky to byla cenná zkušenost. V letošním školním roce budou ještě zpracovávat projekt 
Známá osobnost. Snad své vědomosti a dovednosti využijí v praktickém životě. 
                                                                               

Mgr.Eva Veselá, třídní učitelka 8.ročníku 
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Exkurze – jeskyn ě Blanických rytí řů 

V pátek 4. listopadu se žáci páté a osmé třídy vydali autobusem do Kunštátu a odtud pěšky 
do Rudky. Šli jsme přes kunštátský hřbitov, kde jsme se zastavili u hrobů básníka Františka Halase 
a literárního badatele a spisovatele Ludvíka Kundery (bratrance Milana Kundery). Do Rudky jsme 
zamířili turistickou stezkou, kde jsme poznávali různé druhy stromů.  

Pískovcové jeskyně Blanických rytířů všechny uchvátily. Paní průvodkyně byla překvapená, 
že se naši žáci nejen slušně chovali, ale reagovali i na otázky. Anička Jarůšková a Katka Bílková 
dokonce převyprávěly pověst o rytířích z hory Blaník. 

A jako bonus jsme se bezplatně mohli podívat do smyslové zahrady a na rozhlednu. 
Většina z nás zakončila pěkný výlet návštěvou pizzerie a cukrárny. 

                                                                                                                           Mgr.Eva Veselá 
 

Preventivní program hasi čů na ZŠ v Lipovci  

V pátek 18. 11. 2016 měla naše škola projektový den na téma bezpečnost. Pozvali jsme k nám 
profesionální hasiče z Blanska. Dorazili tři – plk. ing.Lukáš Vymazal, Mgr.Zdeněk Zouhar a 
kapitánka Mgr.Martina Koubová - všichni z krizového štábu blanenských hasičů. Pro děti měli 
nachystaný skvělý preventivní program. Na třech stanovištích v tělocvičně jim připomněli tísňová 
volání, náplň práce integrovaného záchranného systému, evakuaci obyvatel, druhy hasicích 
přístrojů i ošetření popálenin. S sebou měli propagační materiály i interaktivní pomůcky 
k přednášce. Nakonec vše zakončili soutěžemi a sladkou odměnou pro všechny zúčastněné.  
Věnovali se nám celé dopoledne. Do deseti hodin vyprávěli mladším dětem a do pravého poledne 
si vzali „do parády“ druhý stupeň naší školy. I u nás fungují dobrovolní hasiči – i mezi děvčaty - 
proto se někteří hojně zapojovali a správně odpovídali na položené otázky. 
Celé dopoledne proběhlo v přátelské atmosféře, a protože pan Vymazal i pan Zouhar do naší školy 
dříve chodili, uzavřeli jsme naše setkání prohlídkou zrekonstruovaných prostor. Děkujeme  
a těšíme se na další spolupráci, která bude v druhém pololetí pokračovat. 

 
Za spokojené posluchače Mgr. Kateřina Veselá 
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Divadlo žije a v Lipovci zvláš ť! 

Posledního říjnového dne byl pořádán každoroční večerní zájezd do divadla, který si už 
vybudoval ve školních akcích svoji tradici. Žáci i dospěláci jsou zváni do divadla a „ochutnají“ 
atmosféru nejen školních představení. 

Tentokrát jsme se vydali do Studia Marta v Brně na commedii dell´arte Hvězdy na prodej  v režii 
Igora Dostálka.  

Publikum bylo ze tří stran, herci zpívali, hráli na hudební nástroje a předváděli různé taškařice, 
upadali do zápletek, a pak se z nich vtipně dostávali. Naopak někteří diváci se stali součástí 
představení a staly se z nich na okamžik hvězdy nad šibeničním vrchem. 

Představení se všem líbilo a to je pro pořádajícího vždy velkým zadostiučiněním a velkou 
odměnou. 
                                                                                                            Mgr. Kateřina Veselá 
 

Dětský sbor v Olešnici  

V pátek 4. 11.vyrazil dětský sbor do Olešnice na 21. ročník přehlídky dětských pěveckých sborů 
ZPÍVÁME SI PRO RADOST. Na programu bylo celkově 9 sborů – ze základních škol, 
z uměleckých škol i ze škol středních. Byla to pestrá přehlídka písní i souborů. Zazněly písně 
lidové, populární, zahraniční, v cizích jazycích a celková pestrost i náročnost byla obdivuhodná. 

Náš sbor tentokrát doprovázela Eva Lerchová, rozená Šenková, která svým překrásným 
klavírním doprovodem náš sbor povýšila o stupínek výš. Děkujeme. 

Byli jsme rádi, že s námi jeli i páťáci a osmáci, kteří si udělali svůj program v Kunštátě s paní 
učitelkou Evou Veselou a panem učitelem Petrem Vymazalem a vypravili se i do jeskyně Rudka. 

S naším repertoárem jsme uspěli, protože boomwhackery či boomwhackerybells, tyto nástroje 
bylo použity jen v našem provedení. Děkuji všem zpěvačkám a sólistům, jmenovitě Terezce 
Škvařilové a Lexíku Bartesovi za krásná sóla v písni Nám se stalo něco překrásného.  

Z našich úst ještě zazněly Otázky skupiny Olympic, šanson Edith Piaf, americký tradicionál Oh, 
whenthe Saints a Imagine Johna Lennona. 

 Děkuji všem za jejich pěkné výkony! 
                                                                                        Za pěvecký sbor Katka Veselá  
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Rozsvícení váno čního stromu v Kulí řově 

V sobotu 26. listopadu se v Kulířově konalo rozsvícení vánočního stromu. K pohodě  
a dobré náladě již tradičně přispělo vystoupení pěveckého sboru ZŠ Lipovec pod vedením paní 
učitelky Kateřiny Veselé. Sbor opět zazářil a vykouzlil dojemné okamžiky, které k adventní době 
patří. 

Prskavky, nádherné profesionálně nazdobené perníčky od paní Pernicové a vánoční 
cukroví napečené žáky ZŠ Lipovec dokreslily celkovou atmosféru. 

Spolupráce se ZŠ Lipovec funguje skvěle – děvčata Karolína Brichtová, Stázka Lokajová, 
Martina Buchtová a Terezie Škvařilová pomáhaly s organizací. Dokonce se zde sešli bývalí žáci, 
kteří zpestřili celý večer jako Mikuláš, andělé a čerti – Eliška Štrajtová, Petr Lokaj, Nikola 
Ambrožová, Honza Stejskal, Maruška Hořavová, David Slouka a Petr Kučera. 

Všem, kteří se podíleli na organizaci a přípravách – všichni již jmenovaní a SDH Kulířov  
a restaurace Na kovárně - děkujeme. Děkujeme i všem občanům, kteří se přišli podívat a podpořit 
tuto akci. 

OÚ Kulířov 
 

Vánoční stromy ve Studnicích a Lipovci  

Po rozsvícení vánočního stromu v Kulířově odjíždějí každým rokem naši žáci pod vedením paní 
učitelky i do Studnic, kde se rozsvěcuje stromeček tentýž večer. I zde se akce velmi podařila a pan 
starosta poděkoval našim žákům za vzorné vystoupení i tradičně dobrou a spolehlivou spolupráci. 

 
O týden později v neděli 4.prosince se rozzářil vánoční strom i v Lipovci. Sešlo se opravdu hodně 

dospělých i dětí, kteří spolu s vystupujícími žáčky  pod vedením paní učitelky Mgr. Karly Cabalové  
vytvořili krásnou adventní atmosféru.  

Letošní strom je opravdu krásný- pracovníci Stemdu vybrali urostlý, pravidelný , hustý strom, 
který pan Vojtěch Zouhar pečlivě ozdobil – i jemu patří dík za ochotu a čas! 

Místní hasiči nejen připravili dobré párečky, ale také zajistili odklonění dopravy ze silnice po dobu 
konání této akce- děkujeme za to!!! 

Paní kuchařky ze školní jídelny opět přichystaly a vydávaly čaj i svařené víno, a kdo nepohrdne 
cukrovím, měl možnost ochutnávat spoustu druhů vánočního cukroví, které napekli žáci ve škole 
s paní učitelkou Evou Veselou. 

Je hezké, že se nám daří udržovat pěkné tradice, které vesnici stmelují. Děkujeme všem, kteří  
se jich zúčastňují a zapojují se do nich.                                                            

Mgr. J.Školařová 
 

Mikulášská nadílka  

Letos nás ve škole navštívil Mikuláš již 
2.12.2017 s početnou družinou čertů  
a třemi hodnými andělkami. 
Výborně se tohoto úkolu zhostili žáci  
9. třídy, jak můžete vidět na přiložené 
fotografii. 
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 „Tóómée! Kde zas ten kluk řádí?!“  

Dobrodružství Toma Sawyera aneb 1. stupe ň v divadle 
 

,,Tom nejspíš řádí s Huckem Finnem, tetičko. Buď si vymysleli poklad a teď ho hledají, nebo ulovili 
slušňáka Sida a dávají mu indiánské kapky. On je Tom takový… živý. A Huckleberry Finn? To je 
ten otrhaný kluk? Syn obecního opilce, co jaktěživ nepřišel do školy? Z toho kouká pohroma. 
A pohroma se vážně chystá. Kolem městečka obchází Joe Indián. Říká se, že obelstil smrt! Jak  
si Tom s Huckem poradí, když ve svých vyfantazírovaných dobrodružstvích narazí na skutečného 
zabijáka?“ 
 
V listopadu žáci 1. až 4. třídy společně vyrazili do divadla Polárka na představení Toma Sawyera. 
Příběh o mladém chlapci a jeho kamarádovi se dětem velice líbil. Zažili jsme  scénky vtipné, ale 
i tajuplné. Celkové zhodnocení představení   -  bylo velice pěkné a všichni se úúúúúúúžasně bavili.  

                                                                                                                             
Bc.Kateřina Janáková 

 
Technická olympiáda  

Dne 8.12.2016 se v Blansku v prostorách Střední školy technické a gastronomické uskutečnila 
Technická olympiáda pro žáky základních škol. Soutěž je zaměřena na praktické činnosti 
v elektrotechnice a strojírenství, na práci na PC. Ve velké konkurenci 39 žáků se náš žák 9. třídy – 
Jind řich Vondál umístil na vynikajícím t řetím míst ě a další dva zástupci naší školy Tomáš 
Pořízka a Miroslav Zábojník  na 25. a 28. místě. Všem za účast děkujeme a gratulujeme 
k dosaženým výsledkům. 
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Vyřezávání a dlabání dýní ve školní družin ě 

 
Ani letos jsme neodolali a uspořádali jsme již druhým rokem hromadné dlabání a vyřezávání 

dýní.  
Dýně nám zajistit pan Kolmačka z místního zahradnictví a jednalo se o 90ks, bylo na výběr  

od malých přes větší až po veliké, každý si vybral.  
Zabralo nám to celý týden, ale stálo to za to a svítící strašidélka nádherně  zdobila školní chodby.  
Všechny děti, které se zapojily, dostaly pochvalu a malou odměnu.  
A nás potěšilo, že tentokrát se obešlo vyřezávání bez sebemenšího říznutí.  
Vychovatelky ŠD  

 

Drakiáda ve školní družin ě 

 
8.11.2016 jsme si naplánovali v družině společnou drakiádu I. i II. oddělení šk. družiny,   moc 

jsme se na ni těšili. Děti si donesly draky, tentokrát se mezi kupovanými draky  našli i draci 
vyrobeni ručně. Tímto patří díky tatínkům, kteří si s tím dali práci. 

Bohužel tento den nefoukal vítr, děti proto musely hodně běhat, aby svoje draky udržely chvilku 
nahoře. 

Diplom za nejvýše létajícího draka, diplom za nejhezčího draka a diplomy za ručně vyráběné 
draky jsme i přesto udělili.  

Drakiáda se i přes nepřízeň počasí líbila a děti se aspoň dostatečně vyběhaly.  
 

Vychovatelky ŠD 
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Vážení  přátelé, 

s blížícím se obdobím vánočních svátků a ukončení kalendářního roku bývá zvykem více  
se setkávat, užívat si adventní čas a také si přát. 

Dovolte mi, abych Vám všem popřála, abyste si nejkrásnější svátky v roce prožili s těmi, o které 
stojíte, prožili je tak, jak si přejete v nitru duše a abyste nebyli nikým a ničím zklamáni! 

Užijte si pohodu, čas strávený s nejbližšími ať je zářivý jak vánoční hvězda…Nezapomínejte  
na tradice, které k našemu životu neodmyslitelně patří. Nestyďte se projevit své emoce, neváhejte 
říci svým bližním, že je máte rádi a jste s nimi rádi. 

Do nového roku jděte s dobrými úmysly, s veselou náladou a také s optimistickým myšlením, 
protože optimismus je základem pevného zdraví. A to je v životě potřeba nejvíce!  

Šťastné  Vánoce a pohodový rok 2017 Vám za celý kolektiv z lipovecké školy přeje 

                                                                                                                         Jaroslava Školařová 
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 XV.  ŠKOLNÍ PLES 
Vážení rodiče, milí přátelé, 

ZŠ  A  MŠ v Lipovci si Vás opět po roce dovolují pozvat na 

15. školní ples  do místní sokolovny v 

      pátek 27. ledna 2017    

                 ve 20 hodin. 

            Hudba:    Nonus 

    Program: 

      20:45    polonéza žáků ZŠ Lipovec 

                        pod vedením  Bc.Kateřiny Janákové 

V dalších blocích vystoupí: Stepaři ZŠ a step Blansko 

Bohatá tombola velké losy (10,-)  i malé  losy (5,-). 

Široká nabídka občerstvení, dobrá domácí kuchyně! 

Vstupenka a místenka v ceně 100,- k zakoupení i rezervaci ve škole v Lipovci na 

sekretariátě (tel. 516445184)  od 10.1.2017. 

Vážení rodiče 

obracíme se na Vás zároveň i s prosbou o spolupráci v zajištění tomboly. Pokud by někdo 
z Vás mohl přispět buď finanční částkou, nebo věcným darem, budeme Vám za spolupráci 
vděční. Děkujeme! 

Na Vás všechny se těší vedení MŠ a ZŠ
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Mateřská škola  

 

 

Výlet do Arboreta K řtiny aneb lesní pedagogika v praxi  

 
Jedním z cílů naší mateřské školy je prohlubovat znalosti dětí o přírodě, o lese (environmentální 

výchova). K naplnění tohoto cíle nám velkou měrou pomáhají naše celodopolední vycházky  
do lesa a okolí, které pořádáme jednou za měsíc už několik let. Jejím prostřednictvím chceme 
jednoduchým, přitažlivým a přínosným způsobem přiblížit formou zážitkového učení, her a různých 
aktivit prostředí lesa a přírody. Letos na podzim jsme využili nabídku ŠLP Křtiny a naši tradiční 
poznávací podzimní vycházku do lesa jsme uskutečnili v pondělí 24.10. v Arboretu Křtiny. Počasí 
nám přálo a pohled na krásnou, podzimní a všemi barvami hrající přírodu sliboval velký zážitek. 
V arboretu se nás ujali 2 lesní pedagogové – ing. Monika Bejčková (hajná) a ing. Marie 
Procházková, které mají lesní pedagogiku ve školním lesním podniku na starosti. 

Před putováním po arboretu jsme se rozdělili podle věku na dvě skupiny. Obě skupiny měly 
téměř totožný program, předškoláci jen o trochu těžší. Hajná Monika na nás nebyla ale sama, po 
jejím levoboku pyšně kráčel a pobíhal pes Gery. Program vycházky měly lektorky lesní pedagogiky 
založen na hravosti a zvídavosti, na vlastním prožitku a zkušenosti. Děti si hrály na zvířata, sbíraly 
a určovaly přírodniny, pracovaly s obrázky a porovnávaly je se skutečností. Poslední úkol na nás 
čekal na začátku naší cesty po arboretu. Každý dostal pracovní list s obrázkem smrku, smrkových 
šišek a jader. Na nás bylo nalepit příslušné větvičky a jadýrka pod obrázky. Hotový pracovní list byl 
jako dárek a vzpomínka na podzimní výlet, který byl plný nových informací, zážitků a barev. 
Nadšeni a spokojeni jsme se vraceli do školky. Děkujeme všem, co se o nás při našem podzimním 
putování starali. Těšíme se na viděnou při dalším výletě, který jsme si do Křtin naplánovali na jaro. 
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Svátek svatého Martina  

V pátek 11. 11. jsme s dětmi slavili svátek sv. Martina. Ráno jsme vyráběli koníka bělouše 
pro Martina, děti si mohly zkusit, jaké to je, když kovář kuje podkovičku. Po svačince nás 
čekala pověst o tom, jak to doopravdy bylo se svatým Martinem. Povídá se, že na svatého 
Martina bývá bílá peřina. Peřina (šátek) nám zahalila věci, které jsme měli vystavěné  
na stolečku. A pod bílou peřinou jedna věc zmizela a děti hádaly která. Také se říká 
pranostika „Na svatého Martina drž se, synku, komína“. Na komín (ribstol) jsme vylezli  
a sklouzli se po střeše (lavičce) dolů. Ještě nás čekaly svatomartinské závody na koních. 
Úkolem bylo s koníkem přeběhnout lavičku, vyhnout se kuželkám, zazvonit a běžet zpátky. 
Nakonec si předškoláci udělali pracovní listy a mladší děti si mohly vymalovat omalovánky k 
tématu. 
 
Mikulášsko - čertovská besídka ve školce  
 
V úterý 6.12. jsme v naší MŠ uspořádali Mikulášsko-čertovskou besídku. Pečlivě jsme se na 
ni připravovali. Vyráběli jsme čertíky různými výtvarnými technikami, lepili řetězy, ale nejvíc 
jsme se věnovali chystanému čertovskému vystoupení. Pilně jsme trénovali a vyplatilo se! 
Program se dětem opravdu povedl. Rodičů a známých se sešlo opět velké  množství  
a zaplnili obě třídy MŠ. A z jejich reakcí bylo vidět, že se jim besídka opravdu líbila. Děti  
v krásných čertovských kostýmech přednesly básničky, zazpívaly a zatančily čertovské 
písničky a tanečky. Veselé čertí dovádění uslyšel i Mikuláš se svou družinou, a tak se u nás 
zastavil s nadílkou. Děkujeme Tomáši Bílkovi, Johance Bílkové, Helence Grimové, Katušce 
Pernicové, Radkovi Benešovi – Mikulášské družině ve třídě Berušek a Ondrovi Zouharovi, 
Darině Zouharové a Lukáši Musilovi – Mikulášské družině ze třídy Sluníček.  
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K radostnému prožití vánočního času v mateřské škole patří hned po Mikuláši zdobení 
vánočního stromečku, vánoční focení, výroba přáníček a drobných dárečků, zpěv koled  
a seznamování s vánočními tradicemi. Těšíme se vždy na tradiční společnou dílnu s rodiči  
a vycházku do lesa za zvířátky. V letošním roce nás ještě čeká pohádka v Blansku, výstavka 
keramických výrobků dětí z keramického kroužku, vypouštění balonků s přáním pro Ježíška, 
nadělování dárků od Ježíška a slavnostní oběd.  
Děkujeme všem rodičům za finanční příspěvky na zakoupení vánočních dárků pro děti. 
Přejeme všem kouzelné Vánoce plné pohody a radosti se svými blízkými a hodně zdraví  
a spokojenosti v novém roce. 

 
Ať večer zahoří všem dětem od svíček 
ve šťastných očích tisíce hvězdiček, 

ozdoby zazáří jak zimní náledí, 
a z dálky tichounce koledy zaznějí, 
vánoční stromeček tiše se nakloní, 

prskavka zaprská, zvoneček zazvoní: 
Bim bam, bim bam! 

Veselé Vánoce Vám! 
 

                                   Za všechny zaměstnance a děti mateřské školy Bc. Blanka Zouharová 

 

Co po řádal a p řipravuje Vápení ček???  

Závěr kalendářního roku nás většinou popohání k určitému bilancování. Ve Vápeníčku je to 
ohlédnutí za výstavami, divadelními představeními krásenských ochotníků, setkáním při 
příležitosti Dne dětí…    Všechny akce pořádáme každoročně také proto, že jsou 
navštěvovány ve velkém množství návštěvníky z naší obce a také z okolí.  

Letos jsme uspořádali, po krátké přestávce, pracovní dílny pro děti. Dílny se uskutečnily  
v sokolovně při zahrádkářské akci posezení u burčáku. Dílen bylo pět a děti i dospělí si mohli 
vyzkoušet drátkování, ozdobit perníček, vytvořit obrázek ubrouskovou technikou nebo udělat 
hvězdičku z papíru. Dílny se setkaly se zájmem dětí,  i když v tu stejnou dobu byla drakiáda.  

Na letošní vánoční výstavě byly opět k vidění vánoční a adventní dekorace a ozdoby, 
šperky, svíčky a další krásné věci, které si návštěvníci mohli koupit. Také byly k prodeji 
regionální výrobky jako sýr Niva, výrobky firmy Betas, tvarůžkové zákusky, chlebíčky a také 
palačinky z pekárny z Kunštátu. Letošní vánoční výstavu navštívilo za dva dny asi 900 lidí. 
Tato účast svědčí o stálém zájmu o výstavu jak ze strany spoluobčanů, tak i zájemců z okolí. 

Začátkem prosince byla v Domu služeb výstava betlémů paní Parmové z Blanska. 
Vyřezávaný betlém nám na výstavu zapůjčila rodina Zouharova z Lipovce č. 245. Za půjčení 
velmi děkujeme. Na betlémy se za tři dny, kdy byly k vidění, přišlo podívat pouze 97 lidí  
a z toho bylo několik ze sousedních obcí. Je to škoda, že spoluobčané neprojevili o výstavu 
větší zájem, i když trvala tři dny . Betlémy byly i vidění i při rozsvěcení vánočního stromku.  

V sobotu 10.12.2017 jsme uspořádali předvánoční zájezd do Budapešti. Vyrazili jsme brzy 
ráno a před polednem jsme byli v Budapešti. Paní průvodkyně Lidaříková nás nejprve 
zavedla na tržnici, na které si zájemci mohli nakoupit maďarské výrobky jako např. papriku 
nebo trvanlivé salámy. Potom jsme se s paní průvodkyní prošli po nábřeží a ukázala nám 
historické části Budapešti - hrad, parlament rybářskou baštu, baziliku svatého Štěpána.  
V odpoledních hodinách jsme měli rozchod a mohli jsme se na vánočních trzích vánočně 
naladit. Odjížděli jsme večer a každá ulice byla jinak osvětlená. Všichni máme 
nezapomenutelný zážitek a v předvánočním shonu jsme se na chvíli zastavili, načerpali 
trochu vánoční atmosféry a třeba také inspiraci na připravení Vánoc v našich 
domácnostech.. 
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Děkujeme všem, kteří nám pomáhají naše akce uskutečnit. Děkujeme i těm, kteří nás 
podporují svou návštěvou, protože tím ocení práci, která je s akcemi spojená. 
 

Pozvání na další připravované akce: 

Neděle 25.12. a neděle 1.1.2017      vždy v 18 hodin    zpívání koled  u vánočního stromu 
v Lipovci ( texty koled dostanete na místě) 
 
Úterý 27.prosince  17 hodin   Dům služeb Lipovec     vánoční koncert  Šošůvské scholy  
                                                                                                                  Vstupné dobrovolné 
8.1.2017 se uskuteční koncert ženského sboru Píseň z Jedovnic.  Koncert bude v kostele 
Narození Panny Marie v Lipovci.  Začátek  v 15 hodin.                              Vstupné dobrovolné 
 
Sobota 14. ledna 2017   Honitba Bílá voda ve spolupráci s Vápeníčkem pořádají tradiční 
„Poslední le č“. Od 18.00 k tanci a poslechu hraje DJ Kunc. Během podvečera vystoupí 
známý kouzelník (s překvapením). Od 19 hodin   je na pořadu recitál Josefa Fouska  
doprovázený jeho písničkami. Dále na Vás čeká bohatá tombola a zvěřinové speciality 
(pečený divočák se zelím a knedlíkem  60,- Kč, zvěřinový guláš, knedlík (rohlík, chléb)  60,- 
Kč, svíčková na smetaně z jelena , knedlík  80,- Kč , srnčí, kančí a jelení  řízky, bramborový 
salát 90,- Kč, sekaná ((mix daňčí, kančí a jelení maso)) s čímkoliv 60,- Kč).Přijďte se pobavit. 
.                                                                                                              Vstupné dobrovolné 
 
5.2.2017 v 18,30 hod . bude v sokolovně diashow cestovatele a fotografa Jiřího Kolbaby   
na téma Island. Vstupenky se prodávají v prodejně potravin Stemd, informačním centru 
Blanka v Blansku a v knihovně v Jedovnicích.                             Cena vstupenky je 170,-- Kč. 
 
Neděle 5.února 2017   14.00 Brno –Boby centrum    zájezd na muzikál Mýdlový princ 
Vstupenka  699,- + BUS 80,- . Zájezd je již obsazen. 
 
Pátek 10. února   19.00 sokolovna   divadelní představení  Krásenského divadla    
                                                                                                           Vstupné dobrovolné 
 
Velikono ční výstava   sokolovna     sobota  1. dubna 2017 
 
Sobota 22.dubna 2017  18.00 Brno – Boby centrum   zájezd na muzikál Angelika 
Vstupenka  649,- + BUS 80,- . Zájezd je již obsazen. 
 
Sobota 27.kv ětna  2017  14.00   Praha  - divadlo Hybernia   muzikál Sybila  
Vstupné  395,- + 405,- BUS   celkem 800,-  
Předprodej v prodejně potraviny Stemd  ( M.Ševčíková) nebo ve škole (J.Školařová). 
S dalšími akcemi, které se nám podaří uspořádat,  všechny včas seznámíme. 
 
Obecní knihovna  
Obecní knihovnu najdete v budově základní školy ( vstup hlavním vchodem, pak vlevo  
za školní družinu). 
Využijte široké nabídky nových publikací, které nám zapůjčuje pravidelně Regionální 
oddělení Blansko. 
Půjčovní doba:    čtvrtek 14 – 18 hodin               Těší se na Vás knihovnice Jarmila Elisková 
 
Hledám  
Hledám pečovatelku  na 2 – 3 dny v týdnu  do Krasové k mamince, která trpí Alzheimerovou 
nemocí.  
Střídají se 2 pečovatelky  vždy od 9 – 17 hodin ( buď po týdnu nebo v cyklech 2 dny v týdnu 
a 3 dny v týdnu). 
Další podrobnosti na tel. 606 544 531, meil    vera.hlavsova@seznam.cz 
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LEDEN 
Kučera                     Jan         Lipovec 3
Kolmačková                 Marie       Lipovec 213
Sedláková                  
Šenk                       Libor       Lipovec 320
Pernicová                  Vojt
Kolmačková                 Anežka      Lipovec 115
MUDr. Trávní ček            Radek       Lipovec 278
Pernicová                  
Kakáč                      Josef       Lipovec 211
Novotný                    František   Lipovec 212
 
ÚNOR 
Ing. Molnárová             Marie       Lipovec 10
Nejezchlebová              Anna        Lipovec 250
Fianda                     
Hudečková                  Anna        Lipovec 95
Bezděk                     Ji
Kolmačková                 Marie       Lipovec 136
Musilová                   Ji
Musilová                   
 
BŘEZEN 
Šenký řová                  Marie       Lipovec 97
Kučera                     Josef       Lipovec 235
Kolmačka                   Josef       Lipovec 273
Musilová                   Ji
Skácelová                  
Ševčíková                  Ludmila     Lipovec 80
Zouharová                  Jana        Lipovec 309
Prof.Mikulášek             
Sedlák                     Josef       Lipovec 277
Jan čová                    
 
DUBEN 
Grim                       Ji
Hlávka                     František   Lipovec 76
Ing. Sedláková             Anna        Lipovec 212
Horák                      Ladislav    Lipovec 111
Pernica                    
Zouhar                     Vojt
Pinkavová                  Vojt
Zouharová                  Anna        Lipovec 24
Blahová                    Marie       
Šíblová                    
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ššii   jjuubbii llaanntt

era                     Jan         Lipovec 3  
ková                 Marie       Lipovec 213  

        Marie       Lipovec 69 
Šenk                       Libor       Lipovec 320  
Pernicová                  Vojt ěška    Lipovec 143  

ková                 Anežka      Lipovec 115  
ek            Radek       Lipovec 278  

      Marie       Lipovec 175 
                      Josef       Lipovec 211  

Novotný                    František   Lipovec 212  

Molnárová             Marie       Lipovec 10  
Nejezchlebová              Anna        Lipovec 250  

          Jan         Lipovec 249 
ková                  Anna        Lipovec 95  
k                     Ji ří        Lipovec 204  

ková                 Marie       Lipovec 136  
Musilová                   Ji řina      Lipovec 49  

       Anna        Lipovec 269 

ová                  Marie       Lipovec 97  
era                     Josef       Lipovec 235  

ka                   Josef       Lipovec 273  
Musilová                   Ji řina      Lipovec 43  

            Věra        Lipovec 138 
íková                  Ludmila     Lipovec 80  

Zouharová                  Jana        Lipovec 309  
Prof.Mikulášek             Miroslav    Lipovec 126 
Sedlák                     Josef       Lipovec 277  

          Ji řina      Lipovec 108 

Grim                       Ji ří        Lipovec 23  
Hlávka                     František   Lipovec 76  

Sedláková             Anna        Lipovec 212  
Horák                      Ladislav    Lipovec 111  

              Josef       Lipovec 161 
Zouhar                     Vojt ěch     Lipovec 245  
Pinkavová                  Vojt ěška    Lipovec 161  
Zouharová                  Anna        Lipovec 24  
Blahová                    Marie       Marianín 6 

           Marie       Lipovec 208 

tt ii   
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Blahop řejeme k výro čím svatby: 

manželům Pavlovi a Romaně Kolmačkovým, Lipovec 299  ke stříbrné svatbě 
 
manželům Anně a Svatoplukovi Kuncovým, Lipovec 248  ke zlaté svatbě 
 
manželům Marii a Jaroslavovi Nečasovým, Lipovec 32  ke zlaté svatbě 
 
manželům Anně a Zdeňkovi Hlouškovým, Lipovec 203 ke zlaté svatbě 
 
manželům Marii a Bed řichovi Blahovým, Marianín 6  k platinové svatb ě 
 

 
 

Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a 
spokojenosti. 

 

Druhy výročí svateb 

25 stříbrná 
30 perlová 
35 korálová 
40 rubínová 
45 safírová 
50 zlatá 
55 smaragdová 
60 diamantová 
65 kamenná 
70 platinová (blahodárná, briliantová) 
75 korunovační 
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OObbssaahh::  
  

2 - 4  Úvodník 
5 - 7  Z jednání ZO 
8 - 12  Slovo starosty 
13 - 45   Informujeme 
46 - 47  Naši jubilanti 
 
 

 

 
 

Zvoní, zvoní zvonec, 
   že je roku konec. 

   Zvedněme tedy skleničky 
   a připijme na rok celičký. 

   Ať štěstí, zdraví nás v něm provází 
   a nic dobrého se nezkazí. 

 
 
 
 
Vydavatel:   
Obec Lipovec 
679 15  Lipovec  
odp.zástupce – František Kopřiva 
Lipovec 3/2016 –  13.12.2016 
Reg.číslo MK ČR E 11382 
Pozor!!! 
Příští uzávěrka zpravodaje bude 2.4.2017. 

 

 


