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ÚVODNÍK

Vážení spoluobčané,

právě se k Vám dostalo 1. letošní číslo lipoveckého zpravodaje nesoucí označení „velikonoční“. Letošní 
svátky jara budou ovšem v „krizovém režimu“. Situace posledních týdnů je taková, jaká je. Máme 
státem nařízenou karanténu, která bude ještě nějaký čas trvat. V souvislosti s karanténou jsou 
v platnosti různá nařízení a omezení, která mají přispět k omezení šíření koronaviru na našem území. 
Situaci s koronavirem není možné zlehčovat a je nutné dodržovat nařízení, která byla v této souvislosti 
vydána. Obec Lipovec se snaží k těmto nařízením přistupovat zodpovědně a děláme, co je v našich 
silách, abychom šíření koronaviru zabránili – šijeme a rozdáváme roušky, snažíme se, aby obecní 
obchod byl plně zásoben, což je u určitých segmentů zboží téměř nadlidský výkon, vozíme nákupy 
seniorům domů, v průmyslovém zboží prodáváme dezinfekci, pro seniory máme vyhlášené nákupní 
hodiny,… Snažíme se, aby občané měli vytvořeny podmínky takové, aby se koronavirus nemohl dále 
šířit. Aby veškerá naše snaha byla účinná, je důležité, abyste Vy, občané, dodržovali pravidla, která jsou 
na Vás ze všech stran chrlena – pravidla používání roušky, dodržování pravidel hygieny, umývání 
rukou, dezinfekce domácích prostor a další! Striktní dodržování pravidel je jedinou možností, jak 
koronavir porazit. Na obecních stránkách (https://lipovec.cz/informace-koronavirus/) umisťujeme 
materiály týkající se současné problematiky, sledujte proto tyto stránky.

Chtěli bychom poděkovat všem zodpovědným spoluobčanům, kteří nastavená pravidla dodržují. Dále 
si velké poděkování zaslouží ti, kteří se aktivně zapojili v naší obci do boje proti koronaviru šitím 
roušek, které potom distribuujeme mezi obyvatele naší obce. Do dneška jsme roušek rozdali téměř 
500. Je důležité si uvědomit, že bez vzájemné pomoci by se nastalá situace dala jen velmi těžko 
zvládnout. Proto ještě jednou velké díky za jakoukoli pomoc!

I přesto, že řešení současné situace zabírá poměrně velkou část našeho času, pokračujeme i nadále 
v záležitostech, které máme rozpracované. V prvním čtvrtletí letošního roku jsme podali několik 
žádostí o dotace – mezi největší patří žádost o dotaci na rekonstrukci kotelny v ZŠ a výměnu osvětlení 
v tělocvičně ZŠ, zasíťování nových stavebních parcel v lokalitě kostel – sokolovna, dostavba hasičské 
zbrojnice a další. V současné chvíli netrpělivě čekáme, jestli byly naše žádosti úspěšné, či nikoliv.

Hodně úsilí se neustále věnuje nové lokalitě kostel – sokolovna. Na posledním zastupitelstvu obce se 
schválil odkup pozemků od současných majitelů, nyní dopracováváme kupní smlouvy. Jakmile budou 
hotové, nebude nic bránit tomu, abychom pozemky potřebné pro výstavbu získali do svého vlastnictví. 
Poté by následoval výběr firmy, která bude realizovat zasíťování nové lokality.

 

V měsíci únoru nabylo právní moci dodatečné stavební povolení na dokončení hasičské zbrojnice. 
Opět se tedy rozběhly práce na zbrojnici – jsou zhotoveny rozvody vody a topení, dokončují se 
rozvody elektrické energie, pracuje se na sádrokartonech.

Pozitivní zpráva do dnešních dní je ta, že se konečně podařilo do konce dotáhnout proplacení školních 
učeben realizovaných v loňském roce. Na účet by nám, po zkrácení žádosti o platbu o 117 000,- Kč, 
mělo každým dnem přijít 4,3 mil. Kč.

Do dnešní nelehké situace bychom Vám chtěli popřát zejména hodně zdraví a síly, abychom tuto etapu 
co nejrychleji překonali a mohli se opět vrátit do běžného života. I když letošní svátky velikonoční 
budou trochu jiné, než na jaké jsme zvyklí, přejeme Vám, ať si je alespoň trochu užijete.

Ondřej Zouhar, Zbyněk Kopřiva
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HISTORIE OBCE

Okénko do historie. Železnice přes Lipovec?

Koncem 19. století docházelo k prudkému rozvoji železniční dopravy, jenž se měl dotknout i oblasti 
Drahanské vrchoviny. Na přelomu 19. a 20. století se jako první objevil návrh železniční trati 
Blansko–Vyškov, který měl postupně několik variant. Dalšími uvažovanými možnostmi byly plány
na vybudování trati Líšeň – Jedovnice, která měla být dle dalších návrhů prodloužena až do Sloupu, 
lokální trati z Rájce nad Svitavou přes Sloup do konečné stanice Molenburk  a také trati Prostějov – 
Plumlov – Drahany – Lipovec – Jedovnice. Během první světové války byl rozvoj drah z finančních 
důvodů utlumen, k jeho dalšímu prosazování došlo a po jejím skončení. 18. února 1919 byl na Zasedání 
Národního shromáždění československého přednesen návrh, aby byla vystavěna železniční dráha
z Bílovic nad Svitavou přes Kanice, Křtiny, Jedovnice, Lipovec, Rozstání, Drahany a Plumlov
do Prostějova jako stavba z nouze. V odůvodnění se uvádí: „Navrhovaná trať by poskytla  železničního 
spojení asi 60 obcím, které mají posud 5 až 25 km k železniční stanici, a zejména Drahanská vysočina, 
po stránce železniční úplně zanedbaná, dosáhla by výhodného a přímého železničního spojení
do Brna. Na navrhované trati jsou nevyčerpatelné zásoby dobrého vápence s četnými vápenkami, dále 
hojné lomy, z nichž se těží výborná droba; vedle toho bohaté doly různých druhů ohnivzdorných hlín, 
jakož i nevyčerpatelné zásoby dřeva. Kromě toho by nová dráha otevřela i Moravský kras cizineckému 
ruchu. Projekt dráhy z Prostějova přes Plumlov na Jedovnici a do Křtin jest již dávno podrobně 
vypracován a i zemská subvence byla pro něj povolena. V řečeném kraji jest velká nezaměstnanost, 
takže by stavba dráhy i po této stránce byla pro kraj požehnáním. Po stránce formální budiž návrh 
přikázán výboru železničnímu.“

Rozvoj železnic v našem okolí  prosazoval 
zejména starosta Ostrova u Macochy Josef 
Šamalík, který byl říšským a později zemským 
poslancem, rájecký velkostatek se však 
k projektům stavěl víceméně negativně. V dalších 
letech docházelo ke sporům, které projekty by 
byly z hlediska rozvoje Drahanské vrchoviny 
nejvýhodnější. V roce 1922 se objevila další 
varianta, kterou bylo plánované vybudování 
elektrické dráhy Prostějov – Plumlov – Drahany 
– Lipovec – Sloup, která měla ve Sloupu 
navazovat na elektrickou dráhu  Blansko – Sloup 
– Brno. Inspirací na tento projekt byla Křižíkova 
trať z Bechyně do Tábora. Tato elektrická dráha 
měla využívat stávající silniční síť. Silniční výbor 
blanenského okresu o ní jednal 22. března 1923 a 
vyslovil se souhlasně. Projekt se však nakonec 
neuskutečnil jednak kvůli soupeření jednotlivých 
projektů, které se táhlo dlouhou dobu, jednak 
s ohledem na možnosti financování.  V roce 1927 
se ještě znovu „oprášily“ plány na vybudování 
železnice Blansko – Jedovnice – Vyškov, ale to už byla labutí píseň výstavby železnic. Začal být kladen 
větší důraz na zlepšování stávajících silnic, což  vyšlo daleko levněji, než náročné stavby drážních těles. 
Po nich začaly jezdit první pravidelné autobusové linky, došlo k postupnému rozvoji automobilové 
nákladní i osobní dopravy. A tak Lipovec zůstal bez železnice………

Jan Celý, kronikář
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ŠKOLNÍ OKÉNKO

Zdravíme Vás v této těžké době. Černým dnem se stal 10. březen 2020, kdy jsme se z médií dozvěděli, 
že školy budou uzavřeny. Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR se z 
důvodu ochrany obyvatelstva před onemocněním COVID-19 od středy 11. 3. 2020 uzavřela činnost 
základní školy. Žáci zůstávají doma do odvolání opatření. Prognózy, kdy se školy opět otevřou, jsou 
různé a konečné datum se vzdaluje před očima. Termín přijímacích zkoušek se odkládá na dobu 14 dní 
po znovuotevření škol. Informace a podklady k samostudiu žáků zasílají třídní učitelé emailem 
zákonným zástupcům každé pondělí. Týdenní učivo (bez příloh) naleznou zákonní zástupci a žáci i na 
webových stránkách v záložce Týdenní plány - učivo pro žáky. 

Situace je pro všechny zúčastněné složitá. Víme, že někteří nedisponují širokým technickým 
vybavením, v některých domácnostech chybí počítače, tiskárny, MS Office, ve kterých lze zhotovovat 
dokumenty či powerpointové prezentace, to vše musíme zohlednit při zadávání učiva. Samozřejmě 
přihlížíme k tomu, abychom nezadávali žákům učivo, které by bez výkladu jen těžko chápali. Snažíme 
se postupovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a věříme, že ve spolupráci s rodiči i dětmi
to společně zvládneme. 

Ve škole jsme v novém roce nezaháleli. 
První stupeň navštívil místní knihovnu, 
kde je mile přivítala paní knihovnice 
Elisková. Páťáci dramatizovali pohádky, 
za druháky a šesťáky přijeli profesionální 
hasiči. I přes letošní horší sněhové 
podmínky se uskutečnil lyžařský výcvik 
s 21 lyžaři z I. stupně, a to opět 
v Hodoníně u Kunštátu, který se stal 
naší domovskou scénou pro malé lyžaře. 
Třeťáci navštívili dětskou nemocnici v 
Brně. 

Žáci 4. a 5. třídy dostali za úkol výtvarně ztvárnit některé obory kreativních průmyslů. Vzniklé obrázky 
budou vystaveny na soutěži Creative Business Cup 2020 pořádané agenturou Czechinvest.  Páťáci a 
žáci z druhé a čtvrté třídy se vypravili do Brna do zábavního parku Bruno a také navštívili výstavu 
Českých korunovačních klenotů, která se konala v Letohrádku Mitrovských. 4. a 5. třída se zúčastnili 
programu na téma šikana. Také k nám do školy přijela herečka paní Hrušková s pohádkou Čert a 
Káča. Poslední akcí, kterou jsme na prvním stupni zvládli, byl ve středu 4. března turnaj ve florbalu 

v rámci sdružení škol Cirsia, který byl 
určen pro žáky 1. stupně.  

A co dělali žáčci v obou odděleních 
školní družiny? Vyráběli si 
narozeninový kalendář, stavěli 
z kostek, sypali barevné písky do 
sklenic, stavěli z lega, chodili na 
hřiště, modelovali z marcipánu, 
batikovali si svá trička a připravili 
také družinový karneval!
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1. února se konal v řadě již 18. školní ples. Celou výzdobu plesu zajistila 9. třída a byla v duchu 
animovaného filmu Shrek. Ples zahájil slavnostní waltz deváťáků v choreografii Kateřiny Janákové, dále 
vystoupily gymnastky Josefa Sekaniny
a do třetice zatančili deváťáci překvapení, které symbolizovalo jejich život od narození až po první 
lásky.

Na druhém stupni jsme se vydali na lyžařský výcvikový kurz do Karlova pod Pradědem. Přivítaly nás 
zasněžené sjezdovky a známá chata s útulnými pokoji. I se Základní školou Ostrov nás bylo téměř 
60. Výcvik dopadl výborně, proběhl bez jediného úrazu a všichni se naučili či zdokonalili v lyžování. 
Dále proběhla soutěž ve sběru vybitých baterií. Tentokrát žáci soutěžili jako třídy. K druhotnému 
využití bylo odvezeno 262 kg vysloužilých baterií, což je o 16 kg více než v loňském roce. Žáci 8. třídy 
zavítali do dílen SŠ TEGA Blansko, kde si děvčata vyzkoušela práci ve strojírenské dílně a chlapci 
pracovali v dílně elektrotechnické. Podruhé se dívky seznámily s pájením a kluci pracovali 

v elektrikářské dílně. 

V únoru zamířila 8. a 9. třída do Divadla Polárka na netradiční představení Vnitřní nepřítel. Osmáci se 
zúčastnili exkurze do spalovny SAKO Brno. Celá akce byla financována spolkem MAS Moravský kras.  

Sami vidíte, že pro žáky připravujeme různé akce, které je obohacují a vzdělávají jinak než pouze 
tradiční výukou. Všechny články a fotografie najdete na www.zslipovec.cz. Držme si v těchto těžkých 
chvílích pěsti. Věříme, že se ve zdraví s dětmi co nejdříve opět v naší škole setkáme.

Mgr. Tomáš Vintr a zaměstnanci ZŠ Lipovec

Normal text — Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
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Muzikoterapie v mateřské škole - výukový program s drumbeny „Barevný les“
Muzikoterapie s drumbeny „Barevný svět“ se odehrála v pondělí 20.1.2020. Lektorka, pedagožka Eva 

Sádlíková si připravila pro děti zajímavý program 
k rozvoji jemné a hrubé motoriky, orientace 
v prostoru, posilování pozornosti, k jednoduché 
rytmizaci a práci s barvami. Drumben je 
multifunkční didaktická pomůcka, herní prvek
a hudební nástroj v jednom, která rozvijí u dětí 
umělecké, pohybové, enviromentální a sociální 
znalosti a dovednosti. Hravý a současně vzdělávací 
program „Barevný les“ nás zavedl do lesa mezi 
zvířátka. Děti se učily dodržovat stanovený rytmus, 
procvičily si barvy, z drumbenů stavěly stromy
v lese, hledaly v nich zvířátka, která následně 
ztvárnily hrou na drumbeny. Nechyběly ani známé 
dětské písničky (nejen o zvířátkách z lesa), které
si děti za doprovodu hry na drumbeny zazpívaly.

Karneval ve školce
Ve středu 26.2. proběhlo ve školce tradiční karnevalové dopoledne. Děti se převlékly za Spidermany, 
princezny, Elsy, piráty, rytíře, víly, hasiče, fotbalisty a spoustu dalších pohádkových postav či různých 
profesí. Ve třídě Berušek na děti čekalo pět barevných karnevalových úkolů, za jejichž splnění děti 
obdržely barevný žeton. Za získané žetony si děti v obchůdku „U Mochomůrky“ koupily malé 
drobnosti. Nemohla chybět ani tradiční karnevalová diskotéka, diplomy a medaile. Děkujeme jedné 
z našich maminek Monice Janků za upečené muffiny. 

U Sluníček se třída proměnila na Cirkus. Co to znamenalo? Děti obdržely vstupenku do Cirkusu 
Sluníčka, nejlepšího cirkusu na světe, kterého se staly součástí. Čekalo je několik úkolů na procvičení 
hrubé a jemné motoriky, postřehu a pozornosti. Nejdříve každé Sluníčko představilo svůj kostým 
průchodem slavobránou. Za splnění všech úkolů si rozdali odměny - diplom za krásný kostým, medaili 
a sladkou odměnu. Již nyní se těšíme na další karneval, který nás čeká opět příští rok!

Zápis do MŠ
O termínu zápisu do Mateřské školy Lipovec spojeným se dnem otevřených dveří vás budeme 
informovat na webových stránkách Mateřské školy www.mslipovec.estranky.cz.

 

Bc. Blanka Zouharová

MŠ LIPOVEC
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST LIPOVEC

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST LIPOVEC

Slovo o. Pavla
Asi není nikdo z nás, kdo by neslyšel o koronaviru Covid-19. Je to jistě velká tragédie i zásah do života 
každého z nás. A člověk se může ptát, proč? Proč to postihlo zrovna i naši zem? Proč jsme omezeni 
v našich právech a v užívání si života? Ano, dnes skutečně žijeme v době, kdy se mnoho mluví o právu, 
ale už ne tolik o povinnostech, které jsou nutné k tomu, aby nějaké právo vůbec mohlo být. Jsme 
pohlceni v uvozovkách natolik drobnými věcmi, že nám ty velké unikají, dokud nepřijde nějaká velká 
tragédie. Možná největší tragédií není ten samotný vir, ale to, že byl kontaminovaný povrch našeho 
srdce, a to našim vlastním egoismem. 

Tento vir, má možná zastavit svět, přinutit nás podívat se do sebe a kolem sebe. Už jsme se nemohli jen 
slepě hnát vpřed. Buďme vděční, že se můžeme zastavit, být s našimi dětmi, myslet s láskou na staré, 
slabé, ohrožené… Hodnotu věcí chápeme, až když nám chybí. Virus, který nám bere možnost obejmout 
druhého, možná že přišel právě proto, aby nás zachránil. A neodejde, dokud to nepochopíme.

Člověk by měl být vždy rád, když jej něco vykolejí z automatické rutiny, a toto je opravdu masivní 
vykolejení, vykolejení do klidu. Najednou budeme muset vyplnit ono prázdno sami sebou, to prázdno, 
které nastane, když umlkne múza a hluk lidí, když ze života odpadne ona sportovní, umělecká, 
společenská, cestovní nadstavba, se kterou jsme se tak sžili. Možná se naučíme být více sami se sebou, 
sami sebou a se svým Stvořitelem. Možná se naučíme lépe kontemplovat, a když ne, bude aspoň čas na 
vytřídění oněch zážitkových fotek, nastřádaných za tolik let. Zůstat doma a otevřít svá srdce. Jestliže
z takového návratu uděláme vakcínu proti strachu, posvětíme tím i práci a námahu lékařů, zdravotních 
sester a mnoha dalších.

Antiochia
V této chvíli asi nikdo z nás nedokáže říci, co bude za týden, neřkuli za měsíc a déle, ale pokud vše 

dobře dopadne, tak do naší obce o prázdninách ve čtyřech 
týdenních turnusech dorazí společenství mladých s názvem 
Antiochia, a to od 11. 7. – 10. 8. 

Co to vlastně Antiochia je? Antiochie je město v Sýrii, bohužel 
dnes velmi poničené válkou, kde se usídlila první křesťanská 
obec, když byla vyhnána z Jeruzaléma. A Antiochie se stala 
hlavním městem prvních křesťanů, odkud vyráželi apoštolové 
do celého světa, zejména apoštol Pavel. 

V 90. letech, po pádu komunismu napadlo, tehdy ještě 
bohoslovce Marka Dundu, dnes již kněze, který bude mít letos 
výročí 30 let kněžství, co to takhle obrátit? Neupínat se 
k jednomu místu, ale naopak vyrazit tam, kde je to třeba. Tedy 
v praxi to znamená, že parta mladých věřících lidí z celého 
Česka vyrazí na nějaké místo, většinou je to do konkrétní obce, 
kde celý měsíc dobrovolně působí. Ať už jde o návštěvu 
seniorů, divadla, ale třeba i práce na faře a v okolí, tak 
především o vytváření programů, jako jsou různé hry a další 
aktivity pro děti a mládež. 

Protože jsou to věřící lidé a víra pro ně hodně znamená, tak se 
také každý den společně modlí a chodí do kostela, nejen na mši 

svatou, ale i různé adorace, atd. To však není podmínka pro ty, kteří za nimi na faru přijdou. Oznámí se 
dopředu, je to i v denním programu, že teď jdou „antiošáci“ do kostela a kdo chce, tak může jít s nimi, 
ale rovněž nemusí. “Antiošáci“ jsou mladí lidé, většinou ve věku od 15 let, nemůže být mladší a nejstarší 
většinou kolem 27 let - v drtivé většině studenti, buď střední školy, nebo vysoké, jakéhokoliv oboru. 

Pro místní jsou všechny akce Antiochie bezplatné a můžou být na nich všichni, třeba celý den, jen
na jídlo se chodí domů, protože „antiošáci“ si sice sami vaří, ale už nezajišťují stravování pro nikoho 
jiného, jen drobné odměny za různé soutěže.
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Letošní rok jsme v našem mateřském centru pokračovali v již zaběhlých pravidelných aktivitách 
(cvičení dětí s rodiči od 6 týdnů do 3 let, angličtina pro děti, herna, tvoření pro děti, jóga nejen pro 
maminky). Nově se u nás v pondělí (8.30–9.30) koná kondiční cvičení, při němž si maminky dávají 
do těla a děti si mezitím hrají. Od února nově v úterý (16.00–17.00) probíhá cvičení školkových dětí
(od 3 let), při němž se k nám vrátily cvičit děti, které jsme poprvé přivítali jako půlroční miminka.
To nás velmi těší.

Na konci ledna měly maminky ještě jednu možnost 
vytvořit si krásné smaltované lžičky. Děti se pak
ve spolupráci s maminkami a tatínky pustily
do malování smaltovaných hrnečků (plecháčků). 
Hrnečky se dětem moc povedly a teď už z nich 
určitě s radostí doma pijí. Konec ledna jsme 
zakončili odpolední hernou spojenou s promítáním 
pohádek, všechny děti seděly jako přibité
a s  napětím očekávaly, jak příběhy nakonec 
dopadnou.

11. 2. 2020 k nám opět zavítalo divadlo, tentokrát se 
jednalo o loutkové představení s názvem Skřítkovo 
putování. Děj byl velmi napínavý, ale nakonec 
všechno dobře dopadlo a zvítězilo dobro nad zlem. 

Velmi děkujeme všem, kteří na divadlo přišli a zejména paní Charvátové, která nám krásné představení 
se všemi kulisami a vlastnoručně ušitými loutkami sehrála. Hned druhý den odpoledne se sešly 
maminky, aby rozšířily své zkušenosti s háčkem a tentokrát si vytvořily jarní čepičky pro své děti. 
V únoru nesmělo chybět ani tvoření pro děti, na kterém si děti z papírových tácků, peříček a korálků 
vyrobily lapače snů. Teď už sny našich dětí nebude nic rušit a budou spát jako dudci. Na konci února 
proběhla odpolední herna, na kterou si přišly pohrát i děti školkou povinné. Měsíc únor jsme zakončili 
velmi oblíbeným výletem do zábavního centra Šmoulíkov v Prostějově. Sněhová nadílka, která nás ráno 
překvapila, nikoho neodradila a díky panu řidiči autobusu, který se nenechal zastrašit ani kamionem 
přes silnici, jsme se nakonec všichni v pořádku 
dostali až do cíle. Tam už se děti s velkým nadšením 
vrhly na všechny skluzavky, lanovku, tobogan, 
trampolíny a další atrakce. Unavení, ale spokojení 
jsme po poledni nasedli do autobusu a byli jsme 
rádi, že už se situace na silnicích uklidnila a dorazili 
jsme v pořádku domů.

V měsíci březnu nás navštívila paní Renata 
Hrabalová s přednáškou o zdravém životním stylu, 
na které jsme se dozvěděly spoustu užitečných 
informací a měly možnost ochutnat několik 
vynikajících zdravých pokrmů. Byly naplánované i 
další akce jako bazárek jarního a letního oblečení, 
divadlo, velikonoční tvoření a další, bohužel jsme

Jak je to s odměnou pro samotné „antiošáky“? Na Antiochii jezdí lidé bez nároku na jakoukoliv finanční 
odměnu, dokonce si „antiošáci“ sami platí jízdenku, aby se na Antiochii dostali, tam a zpět domů
a rovněž si i přispívají na stravu, tam je to po domluvě s místním knězem, případně když jim někdo 
něco donese k jídlu. Sám jsem byl na Antiochii třikrát během bohosloveckých let a jídlo a další věci mě 
vyšly zhruba na 500 Kč, a to jsme měli turnusy čtrnáctidenní, pravda, před deseti lety. 

 

  MC VESELÝ PALEČEK
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VÁPENÍČEK
Vzhledem k současné situaci  musel Spolek Vápeníček zrušit  nebo přesunout několik plánovaných 
a domluvených akcí.  Přednáška pana Jiřího Kolbaby byla přeložena na náhradní termín 30.9.2020 
v 18:30 hod. Prodané vstupenky budou platit  na tento  náhradní termín. Musel být odvolán i koncert 
kapely Listověj, který se měl uskutečnit v kostele.

Zrušili jsme také velikonoční výstavu a zájezdy do termálních  lázní v Maďarsku (zatím jen ty jarní 
termíny - 13.4. a 16.5.). Uvidíme, zda bude možné vyjet v září 2020. Dále máme rezervované termíny 
na divadla: Prodaná nevěsta (Janáčkovo divadlo Brno),  Mamma Mia  (Městské divadlo Brno) - tato 
představení budou určitě také zrušena, pokusíme se domluvit náhradní termíny.

Zda se uskuteční další  zamluvená  divadelní představení na Biskupském dvoře Brno, zatím  ještě 
nevíme (vše je momentálně nejisté, ani divadla sama nemohou nic potvrdit ani vyvrátit). Dáme všem 
zájemcům včas vědět.

Děkujeme za pochopení a přejeme všem hodně energie do zvládnutí nelehké situace, která nás 
potkala.  Věříme, že se vše zvládne díky porozumění všech občanů a brzy se zase budeme scházet při 
kulturních a společenských akcích v obci.

vzhledem k situaci, která v republice nastala, museli aktivity prozatím odložit. Doufáme, že se co 
nejdříve vše vrátí do normálu a zase se všichni ve zdraví potkáme na některé z akcí v našem centru. 

Plánujeme pro Vás pálení čarodějnic pro nejmenší 
děti a jejich rodiče (konec dubna), olympiádu pro 
mladší děti „Šmouliádu“ (červen), odpolední herny, 
tvoření pro děti a spoustu dalších aktivit. O všech 
akcích Vás budeme včas informovat, a to na 
nástěnce v prodejně potravin Stemd, na FB 
Paleček Lipovec a webových stránkách

www.palecek.webnode.cz/lipovec. 

Buďte všichni hlavně zdraví, trpěliví, užívejte si 
chvíle strávené doma s rodinou a vězte, že každá 
věc jednou skončí a pak už budeme všichni jen 
vzpomínat.
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JSDH Lipovec - ohlédnutí za rokem 2019
Ze života výjezdové jednotky
Aktuální stav hasičů v zásahové jednotce je k dnešnímu dni 21. V průběhu roku se k nám přidal Václav 
Košťál, který již sloužil jako dobrovolný hasič v Brně. Jeho začlenění do tzv. zásahovky bylo poněkud 
jednodušší, jelikož již měl zkušenosti a také absolvovaná patřičná odborná školení jako je např. kurz 
motorových pil, u kterého je dnes velký problém jej získat z důvodu obrovského zájmu uchazečů.

V roce 2017 jsme se potýkali s přírodními živly, rok 2018 byl spíše rokem požárů, a to v důsledku sucha. 
V roce 2019 jsme se opět vrátili k živelným pohromám. Počasí je v současnosti hodně nevyzpytatelné. 
Stačí si večer v televizi zapnout zprávy, kde můžeme sledovat události plné záplav, rozlehlých 
nekontrolovatelných požárů či tajfunů. Takové extrémy tu sice naštěstí nemáme, ale sucho nám dělá 
nejednu vrásku na čele. A to ještě když se podíváme do našich okolních lesů, ale to je jiná kapitola. 

Výjezdy 2019
2. ledna jsme byli vyslání ke dvěma spadeným stromům přes cestu směrem na Holštejn. Silný vítr tam 
shodil dva menší stromy, které lehce zasahovaly do komunikace. 

6.2. nás KOPIS vyslal na požár lesa za hřištěm směrem k Ostrovu u Macochy. Jednalo se však nakonec 
o neohlášené pálení lesní hrabanky. 

11. března jsme se opět rozjeli po větrné vichřici ke spadeným stromům mezi Lipovcem a Holštejnem. 
Tyto stromy tentokrát zapříčinily, že se stala komunikace z obou stran neprůjezdnou. 

20. června v podvečer nás vytáhla do akce silná bouře doprovázená vichřicí. Odstranili jsme vyvrácené 
a polámané stromy. Na žádost starosty jsme pak ještě zlikvidovali nánosy bahna a kamení, které 
se splavily z přilehlých polí na místní komunikace, a to u Paděrů, u kostela a na tzv. vrchním konci 
u Kučerů. Problematickou lokalitou také bývá křižovatka u pohostinství Harašta. Po každém velkém 
dešti tu vzniká laguna kvůli ucpanému kanálu. 

Závěrem k výjezdům bych rád vyzdvihl nasazení a účast kluků. Sešlo se nás vždy minimálně deset a čas 
výjezdu dle záznamu z KOPISU se pohybuje kolem 8 minut od nahlášení události, což má určitě velký 
vliv na rychlost odstranění následků nebo při záchraně života, kdy jde o každou minutu.

 

Pomoc obci
Našich odborností stále více obec využívá v oblasti místní zeleně. Pokud tedy nejde vyloženě o rizikové 
kácení, nebo takové, na které nemáme patřičnou techniku. Jak jsem již zmiňoval, kůrovec se nevyhýbá 
ani naší vesničce. A zde se právě snažíme pomáhat a bojovat s tímto problémem. Stromy tak byly 
odstraněny například v lokalitě u benzinky či kolem hřbitova. Jednou z větších výzev se stalo 
odčerpání vodní nádrže tzv. “přehrážky” pod Lipovcem, kde byl více než rok nefunkční požerák 
z důvodu jeho ucpání. Vodní hladina se zvyšovala tak dlouho, až začala přetékat přes hráz a byla tedy 
téměř o metr výš oproti normálnímu stavu. Ano, hrozilo její protržení, čemuž by mohly pomoci i silné 
nárazové deště, kterých tu máme čím dál tím víc. Tuto záležitost jsme dali do pořádku až s nástupem 
současného starosty. Nyní je již hladina v běžné výšce a požerák opět funguje. 

Na podzim jsme ve spolupráci s vedením obce provedli pokácení tújí na místním hřbitově.

 

Vybavení
Co se týká vybavení, zažádali jsme o dotaci na čtyři kusy nové dýchací techniky značky Dräger. Dva ze 
čtyř kusů dýchacích přístrojů Saturn, kterými disponujeme, jsou již za svojí životností a uhradit 
pořízení nových pouze z našeho rozpočtu by bylo finančně náročné. Žádali jsme tedy o dotaci a tu 
nám přiklepli ve výši 131 000,- Kč i díky dlouhému dojezdovému času profesionálních hasičů. 

V rámci dotace bylo také pořízeno 16 nových kusů kukel. Z našich prostředků jsme pak koupili jedny 
zásahové boty, sběrač a páteřní desku.

SDH LIPOVEC
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Akce hasička
V roce 2019 jsme se dostali do fáze, kdy jsme museli nechat vypracovat novou projektovou 
dokumentaci stavby, v důsledku čehož nebylo možné na nové hasičce de facto nic dělat. Musely se 
zastavit veškeré práce a až s příchodem roku 2020 se mohlo znovu začít. Za poměrně krátkou dobu se 
práce na hasičce rozběhla velice slušným tempem. Nyní se již dokončují rozvody vody, topení, 
elektroinstalace. Tímto musím poděkovat našemu starostovi za to, jakou intenzitou se na ní pracuje. 
Vzhledem k tomu, že máme již v pořádku projektovou dokumentaci, mohli jsme zažádat o dotaci. Nyní 
netrpělivě čekáme, zda nám ji schválí. Pro letošek byly zatím z obecního rozpočtu vyhrazeny 3 miliony. 
Uvidíme, jak se bude tato situace dále vyvíjet i vzhledem k současnému dění ve světě.

15. hasičský ples
V lednu jsme uspořádali 
tradiční hasičský ples, 
tentokrát na motivy pohádky 
Tři bratři. V průběhu večera 
nesmělo chybět vystoupení 
mladých hasičů, půlnoční 
překvapení, bohatá tombola ani 
bohaté občerstvení. 

Děkujeme všem, kdo nás přišli 
podpořit. Fotky si můžete 
prohlédnout na našem 
facebooku SDH Lipovec, kde 
najdete i odkazy na záznamy 
vystoupení mladých hasičů i 
půlnočního překvapení.

Závěrem 
Uvidíme, co nám přinese letošní rok. Ohledně koronaviru tu bude asi ještě mnoho otazníků. A proto 
bych chtěl všem popřát pevné zdraví a hodně síly při zvládání této neobvyklé situace.

Nebuďme lhostejní a pomáhejme si navzájem!

Josef Strejček

velitel JSDH 
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ČESKÝ SVAZ ŽEN

Masopust v Lipovci 2020
Letošní ostatky připadly na sobotu 22.2.2020. Možná i toto magické datum bylo předzvěstí úspěšné 
akce. Již v časných ranních hodinách se u obecního úřadu začala scházet spousta krásných masek. 
Některé masky čekala premiéra, zatímco další již patří mezi stálice lipoveckého masopustního 
průvodu. Celkem 36 masek v průvodu bylo tradičně doprovázeno desetičlennou dechovou kapelou 
pana Krále, která se postarala o skvělou atmosféru ke skotačení a tanci. Za vydařenou akci bychom 
chtěli poděkovat Vám všem, kteří jste nám v průběhu průvodu nabídli něco na zahřátí a k snědku. Bez 
Vás by to nebylo ono! To Vy děláte tu správnou atmosféru a svou péčí a ochotou každoročně 

přesvědčujete další a další 
masky, aby se této akce 
účastnily. Pozdní sobotní 
odpoledne jsme nakonec 
zakončili v domu služeb, kde 
pro nás závěrečné posezení 
s občerstvením připravily 
členky výboru ČSŽ, kterým 
touto cestou velmi děkujeme. 
Za výborný gulášek děkujeme 
Františku Kopřivovi. Dále 
musíme poděkovat paní Šárce 
Kučerové za vzornou 
organizaci celé akce a pánům 
řidičům, Rudolfu Kuchařovi a 
Karlu Pernicovi, kteří nám 
ušetřili nemálo kroků. Inu 
Lipovec je dlouhá ves a 
Marianín je také kus cesty.

              

Za ČSŽ v Lipovci

Jaroslava Kuchařová, předsedkyně
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Ohlédnutí za jubilejním rokem 2019
Tento rok jsme jako každoročně zahájili 15. koštem slivovice. Sešlo se celkem 70 vzorků slivovice. 
Tombola byla bohatá. V závěru večera se sečetlo hlasování a byli vyhlášeni tři vítězové. Účast byla 

k naší spokojenosti bohatá. Na jaře 
jsme provedli stříhání obecních 
stromků. Tento rok se nesl k výročí 
55 let od založení naší organizace. 
Jeden ze zakladatelů a první 
předseda byl Antonín Doležel. 
V loňském roce jsme si připomněli 
jeho 20. výročí úmrtí mší svatou 
v našem kostele. Proběhl také 
zájezd do Kutné Hory a okolí, který 
se všem líbil. V říjnu jsme 
uspořádali oslavu k výročí založení 
a posezení u burčáku. Součástí 
oslav byla výstava výpěstků našich 
občanů a výzdoba jak květin, tak 
výrobků žáků naší základní školy. 
V průběhu roku jsme vymalovali 
celou budovu moštárny. Zajistili 
jsme moštování pro občany, ale 

úroda byla velmi slabá. Na požádání obecního úřadu proběhlo prořezání a zvýšení korun obecních lip. 
Těšíme se, že letos bude lepší úroda a na další spolupráci s naší obcí.

 

Za výbor ČZS Lipovec

Petr Bednařík

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ

Plánovaný zájezd zahrádkářů
Zahrádkáři pořádají 13. června 
2020 zájezd.

Program: 
Želiv – klášter, pivovar 
Pelhřimov – muzeum rekordů, 
festival na náměstí, zahrada.

Zájemci se mohou přihlásit do 
konce května na tel. 
737 833 942 Mgr. Hana Plisková 
nebo 732 190 008 Jan Sedlák.

Akce se bude konat jedině 
v případě, že bude zrušena 
karanténa.

Zahrádkáři přejí všem občanům příjemné prožití Velikonočních svátků.
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INFO Z OBECNÍHO ÚŘADU

Pohyb obyvatel v obci Lipovec a osadě Marianín v roce 2019
Počet obyvatel v obci Lipovec a osadě Marianín k 31.12.2018       1152 občanů

 V průběhu roku 2019 se:

- přihlásilo k trvalému pobytu v obci                                                  36 občanů

- odhlásilo z trvalého pobytu v obci                                                    16 občanů

- narodilo                                                                                                 16 dětí

- zemřelo                                                                                                   5 občanů

Počet obyvatel k 31.12.2019  v obci Lipovec + osada Marianín       1183 občanů

Lipovečtí jubilanti, kteří dali souhlas se zveřejněním výročí: DUBEN – SRPEN 2020
p. Bedřich Blaha Lipovec - Marianín 6 95 let

p. Josef Grim Lipovec 223                          50 let

VŠEM JUBILANTŮM SRDEČNĚ GRATULUJEME A PŘEJEME PEVNÉ ZDRAVÍ!
V případě zájmu o zveřejnění Vašeho výročí v některém z dalších čísel zpravodaje se, prosím, ozvěte 

na e-mail: zpravodaj@lipovec.cz, případně se osobně zastavte na obecním úřadě.

Správné nošení roušky z nanomateriálu a péče o ni
Roušky dodané obecním úřadem během března byly ušity z běžně dostupných materiálů, roušky 
dodané v dubnu jsou již šité z nanomateriálu, který má lepší filtrační vlastnosti, ale je třeba dodržovat 
následující pravidla:

1. ROUŠKA Z NANOMATERIÁLU DODANÁ OBECNÍM ÚŘADEM JE STERILNÍ A JE PŘIPRAVENA K 
POUŽITÍ - NENÍ NUTNÉ JI PRÁT (pozn.: ROUŠKA Z NANOMATERIÁLU SE NESMÍ PRÁT!).

2. Rouška ušitá z nanomateriálu je schopna hubit všechny viry vč. koronaviru. Její účinnost je 95 % po 
dobu používání 24 hodin. Roušku proto používejte pouze tehdy, pokud půjdete tam, kde hrozí nákaza 
virem (obchod, lékař, autobus,…)! Doma a v okolí domu používejte roušku bavlněnou.

3. Díky obsahu antibakteriálních látek v nanomateriálu není nutné roušku prát.

4. Po každém použití je možné roušku přežehlit přes kapesník, a to POUZE na nízkou teplotu (nylon, 
syntetika) nebo ji lze dezinfikovat v sušičce na 70°C po dobu 30 min.

5. Roušku je nutné nasazovat čistýma rukama! Proto si nejdřív pečlivě umyjte a ideálně i dezinfikujte 
ruce, aby se viry zachycené na rukou nepřenesly na roušku.

6. Roušku si nasaďte přes nos a ústa a přesvědčte se, že 
mezi obličejem a rouškou nejsou žádné mezery. Nos a brada 
nesmí zůstat odkryté.

7. Během nošení se roušky nedotýkejte a nesahejte na ni! 
Pokud se jí dotknete, vydezinfikujte si nebo umyjte ruce.

8. Roušku sundávejte zezadu za šňůrky (nebo gumičky) 

a nedotýkejte se přední části!!! Roušku je potřeba měnit 
ihned, jak zavlhne!

9. Po sundání roušky je opět důležité si důkladně umýt nebo 
vydezinfikovat ruce.

Rouška z nanomateriálu

(nanomateriál vypadá podobně jako netkaná textilie)

Obec Lipovec zajišťuje nákupy pro seniory až do domu. Stačí si zavolat mezi 14:00 – 15:00 na tel. 
číslo 725 915 643, nákup Vám pak bude druhý den přivezen až ke dveřím.
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