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ÚVODNÍK

Vážení spoluobčané,

v  uplynulém období se uskutečnila celá řada akcí, se kterými bychom Vás  v  krátkosti chtěli seznámit.

Nejdůležitější událostí, která úzce souvisí s budoucností Lipovce, je bezpochyby vybudování nové 
lokality pro výstavbu rodinných domů (kostel – sokolovna). Stavební pozemky v této lokalitě chceme 
primárně nabízet Vám, lipoveckým spoluobčanům, proto na dobu 1 roku jsou tyto pozemky 
rezervovány právě pro Vás. Od pondělí 7.9.2020 se přijímají nabídky na stavební parcely, kterých je 
celkem nabízeno 17. S napětím očekáváme, jaký bude zájem. Již proběhlo výběrové řízení na dodavatele 
inženýrských sítí do této lokality, jehož vítězem se stala firma M.I.S. Protivanov. V souvislosti nejen s 
touto akcí byl v minulém týdnu pořízen, za částku 1,8 mil. Kč, zánovní traktorbagr Terex. Jeho využití 
se předpokládá i na dalších obecních akcích, které bychom chtěli v budoucnu realizovat.

Přes letní prázdniny proběhla na základní škole rekonstrukce kotelny a výměna osvětlení v tělocvičně. 
Na tyto 2 akce bychom měli obdržet z Ministerstva financí dotaci ve výši 3,33 mil. Kč. Školní kotelna je 
nyní vybavena moderními plynovými kotly, které by měly mít daleko vyšší účinnost než kotle 
předchozí, a do tělocvičny bylo instalováno 18 LED světel vč. nových elektrických rozvodů.

V uplynulých měsících jsme se začali intenzivně zajímat o problematiku ČOV a kanalizace v naší obci. 
Proběhla jednání a konzultace s odborníky pohybujícími se v této oblasti – projektanti, zástupci obcí, 
zástupci Ministerstva životního prostředí,… Letos se mmj. provedl monitoring současné kanalizace, 
některé úseky nebylo možné zmonitorovat napoprvé, bylo nutné je prvně vyčistit a poté 
domonitorovat. V následujících dnech bychom měli obdržet výstupy z provedeného monitoringu. Do 
konce letošního roku by mělo padnout rozhodnutí o typu ČOV a kanalizace pro naši obec, následně by 
se pak podnikly další kroky (projekt, žádost o dotaci,…).

K našemu malotraktoru Vega jsme v květnu přikoupili stranový mulčovač. Tento se používá zejména na 
sečení “zelených ploch” našich sadů (II. šraňk, teletník), třešňové aleje, parku u benzinky, polních cest 
a dalších ploch. Hlavní výhoda - rychlejší a ekonomičtější sekání travnatých ploch.

Na podzim bychom chtěli vypsat výběrové řízení na rekultivaci areálu bývalého teletníku. Na jednání 
zastupitelstva obce byl schválen odkup pozemku p. č. 759/44, který se nacházel uvnitř našich 
pozemků. Po provedení odkupu se vytvoří scelená plocha o rozloze cca 8 000 m2, kterou bychom po 
rekultivaci chtěli smysluplně využívat např. k pronájmu, případně zde vybudovat kompostárnu, sběrný 
dvůr,…

Do konce letošního roku plánujeme obměnu hracích prvků na dětském hřišti u tenisového kurtu 
(výběrové řízení bylo uskutečněno, nyní zbývá podepsat smlouvu), dále je v plánu dovýsadba některých 
stromků v extravilánu obce (třešňová alej, alej u bývalého teletníku, příjezdová cesta do Marianína). 
Rovněž bychom chtěli na konci podzimu brigádnicky provést výsadbu stromů v obecním lese, který 
jsme v roce 2019 museli vykácet kvůli kůrovci. 

Na hasičské zbrojnici byly dokončeny rozvody elektřiny. Aktuálně se pracuje na vnitřních omítkách. 
Díky koronaviru jsme v letošním roce na hasičku nedostali z Jihomoravského kraje dotaci, se kterou 
jsme počítali.

Z vybraných poplatků za psy (v obci je jich 138) plánujeme v budoucnu nakoupit a zabudovat v 
intravilánu a extravilánu obce koše na psí exkrementy. Důvod je ten, že ne všichni po svých mazlíčcích 
uklízí. Nejen při sečení trávy je to pak problém. Pokud byste měli tip na umístění koše, ozvěte se.

Doba koronavirová ukázala potřebnost vesnických obchodů. Vy, občané, jste využívali služeb našich 
místních obchodů, což bylo výborné a samozřejmě se to projevilo na zvýšení tržeb prodejen. Naším 
přáním je, abyste zachovávali přízeň zdejším obchodům i nadále. Děkujeme.

Nyní se opět na pořad dne dostává COVID 19. Chtěli bychom Vás vyzvat, abyste dodržovali hygienické 
návyky a doporučení ze strany státních institucí.

O víkendu nás čekají tradiční hody - jejich program je uveden na plakátu na zadní straně zpravodaje. 
Děkujeme Vám za předhodový úklid obce a přejeme, abyste si letošní hodové veselí užili!

 

Ondřej Zouhar, Zbyněk Kopřiva
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Výpis z usnesení zastupitelstva obce konaného dne 19.5.2020:
Usnesení č. 2/16/ZO
Zastupitelstvo obce schvaluje Zadání  Územního plánu Lipovec.

Výsledek hlasování: Pro 12              Proti 0                  Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Usnesení č. 8/16/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje odkup zbytků stavby na pozemku parc. č. st. 349 v k.ú. Lipovec u 
Blanska od společnosti AWCOM s.r.o. Boskovice za cenu 1,- Kč dle předloženého návrhu smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro 12        Proti 0          Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Usnesení č. 17/16/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec neschvaluje poskytnutí částky 7500,- Kč na provoz Linky bezpečí.

Výsledek hlasování: Pro 9     Proti 0      Zdrželi se 3 (Ing. .Uzel, Bc. Školařová, p. Luboš Ševčík)

Usnesení bylo schváleno.

  

Výpis z usnesení zastupitelstva obce konaného dne 23.6.2020:
Usnesení č. 8/17/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec souhlasí se zařazením svého správního území do území působnosti MAS 
Moravský kras z.s. v období 2021-2027 a souhlasí s přípravou komunitně vedené integrované strategie 
území MAS Moravský kras z.s. pro období 2021-2027 na svém území.

Výsledek hlasování: Pro 13     Proti 0       Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č. 31/17/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce malého 
rozsahu s názvem „Výměna osvětlení v tělocvičně ZŠ Lipovec“, která je spolufinancována ze státního 
rozpočtu – MF ČR – Program 298D2280- Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny 
regionálního školství v působnosti obcí.

Jako nejvhodnější byla vybrána nabídka firmy HR Elektro s.r.o., Rudolfovská tř. 202/88, 370 01 České 
Budějovice, IČO 01684141 s nabídkovou cenou 132.773,- Kč včetně DPH.

Výsledek hlasování: Pro 13      Proti 0        Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č. 32/17/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Smlouvu o dílo mezi obcí Lipovec a firmou HR Elektro s.r.o., 
Rudolfovská tř. 202/88, 370 01 České Budějovice, IČO 01684141 na akci „Výměna osvětlení v tělocvičně 
ZŠ Lipovec“ dle předloženého návrhu s cenou díla  132.773,- Kč včetně DPH a zplnomocňuje starostu 
obce podpisem smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro 13      Proti 0        Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.

ZASTUPITELSTVO OBCE
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Usnesení č. 33/17/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce malého 
rozsahu s názvem „Rekonstrukce plynové kotelny ZŠ Lipovec“, která je spolufinancována ze státního 
rozpočtu – MF ČR – Program 298D2280- Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny 
regionálního školství v působnosti obcí.

Jako nejvhodnější nabídka byla vybrána nabídka firmy CERGOMONT s.r.o., Sukova 1052/6, 678 01 
Blansko, IČO 46993223 s nabídkovou cenou 3.568.227,- Kč včetně DPH.

Výsledek hlasování: Pro 13      Proti 0        Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Usnesení č. 34/17/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Smlouvu o dílo mezi obcí Lipovec a firmou CERGOMONT s.r.o., 
Sukova 1052/6, 678 01 Blansko, IČO 46993223 na akci „Rekonstrukce plynové kotelny ZŠ Lipovec“ dle 
předloženého návrhu s cenou díla 3.568.227,- Kč včetně DPH a zplnomocňuje starostu obce podpisem 
smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro 13      Proti 0        Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Usnesení č. 36/17/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje úpravu stávajícího vrtu spojenou s vybudováním nového 
výtlačného potrubí v katastru obce Holštejn.

Výsledek hlasování: Pro 13      Proti 0        Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Usnesení č. 37/17/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje vypsání výběrového řízení na akci „21 TI Lipovec“ s tím, že 
výběrové řízení provede firma Regionální rozvojová agentura Východní Moravy,  tř. Tomáše Bati 5146, 
760 01 Zlín za 14 tis. Kč bez DPH.

Výsledek hlasování: Pro 13      Proti 0        Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno

 

Výpis z usnesení zastupitelstva obce konaného dne 25.8.2020:
Usnesení č. 2/18/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje poskytnutí dotace Českému zahrádkářskému svazu Lipovec 
v roce 2020 z rozpočtu obce Lipovec ve výši 30.000,- Kč, z toho 

- na „košt slivovice“ 3.000,- Kč při předpokládaných nákladech 5.000,- Kč, 

- na „posezení u burčáku“ 7.000,- Kč při předpokládaných nákladech 10.000,- Kč a na „oplocení 
areálu u čp. 281, oprava zdiva, kontrola + oprava kanalizační přípojky do septiku, nákup prac. 
oděvů“ 20.000,- Kč při předpokládaných nákladech 30.000,- Kč (dotace je tedy 66,67 %).

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 poskytnutí dotace Českému svazu žen Lipovec v roce 2020 
z rozpočtu obce Lipovec ve výši 12.560,- Kč, z toho

- na masopustní průvod 6.960,- Kč při předpokládaných výdajích 8.700,- Kč, 

- na tradiční maškarní karneval pro děti 5.600,- Kč při předpokládaných výdajích 7.000,- Kč 
(dotace ve výši 80 %).

Výsledek hlasování: Pro 14   Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno.

 
Usnesení č. 4/18/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje poskytnutí dotace SDH Marianín v roce 2020 z rozpočtu obce 
Lipovec ve výši 6.000,- Kč na financování oslav výročí 100 let od založení SDH Marianín při 
předpokládaných výdajích 6.000,-  Kč – (dotace ve výši 100 %).

Výsledek hlasování: Pro 14   Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno.

 

Usnesení č. 5/18/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje poskytnutí dotace Svazu tělesně postižených v ČR – místní 
organizace Lipovec – v roce 2020 z rozpočtu obce Lipovec ve výši 18.000,- Kč, na zájezd do Valtic a 
okolí, divadelní představení, kino, besedy, návštěvy kulturních památek, výstav, koncertů a exkurzí, dle 
možností vycházky a výlety do okolí, při předpokládaných nákladech 30.000,- Kč 

(dotace ve výši 60 %).

Výsledek hlasování:  Pro 14   Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno.

 

Usnesení č. 6/18/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje poskytnutí dotace Spolku Vápeníček v roce 2020 z rozpočtu 
obce Lipovec na pořádání kulturních a společenských akcí ve výši 9.087,- Kč (divadelní představení 
8.534,- Kč, koncerty – 2.825,- Kč, tj. předpokládané výdaje ve výši 11.359,- Kč) – (dotace ve výši 80 %).

Výsledek hlasování: Pro 14   Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno.

 
Usnesení č. 7/18/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Lipovec v roce 2020 
z rozpočtu obce Lipovec ve výši 50.000,- Kč na spolufinancování „Výmalby kostela Narození Panny 
Marie v Lipovci“ při předpokládaných výdajích 415.468,- Kč – (dotace ve výši 12.03 %).

Výsledek hlasování: Pro 11   Proti 3 (Ing. Košťálová, Bc. Kopřiva, Ing. Uzel) Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno.

 

Usnesení č. 8/18/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje poskytnutí dotace MC Veselý Paleček v roce 2020 z rozpočtu 
obce Lipovec ve výši 16.000,- Kč na rozvoj potřeb dětí a rodičů v rámci volnočasových aktivit dle 
podrobného rozpisu aktivit při předpokládaných výdajích 25.000,- Kč – (dotace ve výši 64 %).

Výsledek hlasování: Pro 14   Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno.
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Usnesení č. 9/18/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje poskytnutí dotace Tělocvičné jednotě Sokol Lipovec v roce 2020 
z rozpočtu obce Lipovec ve výši 60.000,- Kč na činnost mládežnických družstev (přípravky, žáků a 
dorostu) při předpokládaných výdajích 118.000,- Kč – (dotace ve výši 50,85 %).

Výsledek hlasování: Pro 14   Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno.

 
Usnesení č. 10/18/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje poskytnutí dotace Junák – český skaut, středisko Jedovnice, z.s. 
v roce 2020 z rozpočtu obce Lipovec ve výši 7.000,- Kč na činnost s mládeží, kulturní činnost dle 
podrobného rozpisu aktivit při předpokládaných výdajích 14.000,- Kč – (dotace ve výši 50 %).

Výsledek hlasování: Pro 14   Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno.

 
Usnesení č. 11/18/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Pravidla prodeje stavebních parcel v lokalitě „kostel - 
sokolovna“ dle přílohy. 

Výsledek hlasování: Pro 14   Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno.

 

Usnesení č. 12/18/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje záměr na prodej pozemků v lokalitě „kostel - sokolovna“,  a to 
pozemku p.č. 1251/3, 1251/4, 1251/5+1251/27, 1251/6, 1251/7, 1251/8, 1251/9, 1251/10, 1251/11, 1251/12, 
1251/13, 1251/14, 1251/15, 1251/16, 1251/17, 1251/18 a 1251/19 v k.ú. Lipovec u Blanska, za předpokladu 
dodržení schválených pravidel prodeje stavebních parcel. Záměr bude vyvěšen na fyzické i 
elektronické úřední desce OÚ Lipovec včetně schválených pravidel, která jsou nedílnou součástí 
záměru.

Výsledek hlasování: Pro 14   Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno.

 

Usnesení č. 13/18/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec rozhodlo na základě doporučení hodnoticí komise ze dne 24.8.2020 
(Protokol o jednání – posouzení a hodnocení nabídek) o vyloučení uchazeče BS - IMEX, spol. s r.o., 
Zvonařka 408/16, 617 00 Brno, IČ: 634767113 z výběrového řízení na dodavatele akce „INŽENÝRSKÉ 
SÍTĚ A KOMUNIKACE PRO LOKALITU VÝSTAVBY RD – LIPOVEC“ (nebyly oceněny veškeré položky 
rozpočtu).

Výsledek hlasování: Pro 14   Proti 0   Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
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Usnesení č. 14/18/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec rozhodlo na základě doporučení hodnoticí komise ze dne 24.8.2020 
(Protokol o jednání – posouzení a hodnocení nabídek) o výběru dodavatele na akci „INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 
A KOMUNIKACE PRO LOKALITU VÝSTAVBY RD – LIPOVEC“. Jako dodavatel byla vybrána firma 
Montáže inženýrských sítí spol. s.r.o., Sokolská 199, 798 45  Protivanov, IČ: 43389554 s cenou díla 
15.872.398,60 Kč bez DPH, 19.205.602,31,- Kč včetně DPH.  Zastupitelstvo obce Lipovec zplnomocňuje 
starostu k podpisu smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro 10   Proti 1 (Bc. Kopřiva)   Zdrželi se 3 (pí. Švédová,  Bc. Školařová, Ing. Uzel) 

Usnesení bylo schváleno.

 
Usnesení č. 15/18/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje a potvrzuje, že obec má zajištěny dostatečné prostředky na 
dofinancování akce “21 TI Lipovec”. Akce bude dofinancována z rozpočtu obce Lipovec.

Výsledek hlasování: Pro 10   Proti 1 (Bc. Kopřiva)   Zdrželi se 3 (pí. Švédová, Bc. Školařová, Ing. Uzel) 

Usnesení bylo schváleno.

 

Usnesení č. 16/18/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec rozhodlo na základě doporučení hodnoticí komise ze dne 18.8.2020 
(Protokol z jednání hodnoticí komise) o výběru dodavatele na akci   „Obměna hracích prvků dětského 
hřiště v Lipovci“. Jako dodavatel byla vybrána firma MONOTREND s.r.o., Jamné 34, 666 01 Tišnov,      

IČ 29320313 s cenou díla 199.505,- Kč bez DPH. Zastupitelstvo obce Lipovec zplnomocňuje starostu 
k podpisu smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro 13   Proti 0   Zdrželi se 1 (Bc. Kopřiva)

Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č. 19/18/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu mezi obcí Lipovec a 
Jihomoravským krajem – stavba na pozemku p.č. 1066/2 v k.ú. Lipovec u Blanska – lokalita „kostel – 
kříž“ dle předloženého návrhu.

Výsledek hlasování: Pro 14   Proti 0   Zdrželi se 1 (Ing. Uzel)

Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č. 20/18/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje prodej části pozemku parc.č. 51/10 o výměře 215 m2 v souladu 
s geometrickým plánem č. 873-7/2020 ze dne 23.6.2020 panu Vondálovi, za cenu 150,- Kč/m2. Tento 
prodej bude uskutečněn na základě schválené smlouvy o budoucí smlouvě kupní, kterou schválilo 
Zastupitelstvo obce Lipovec na svém zasedání dne 19.11.2019 pod usnesením č. 14/10/ZO. Záměr na 
prodej tohoto pozemku byl schválen na jednání Rady obce Lipovec dne 15.10.2019, zveřejněn na fyzické 
i elektronické úřední desce Obecního úřadu Lipovec od 16.10.2019 dosud.

Výsledek hlasování: Pro 13   Proti 1 (Bc. Kopřiva)   Zdrželi se 1 (Ing. Uzel)

Usnesení bylo schváleno.
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Usnesení č. 21/18/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje odkup části pozemku p.č. 960 v k.ú. Lipovec u Blanska o výměře 
148 m2 dle geometrického plánu č. 882-356/2020 od Římskokatolické farnosti Lipovec u Blanska, č.p. 
61, 679 15  Lipovec za cenu 500,- Kč/m2. Tedy celkem za 74.000,- Kč.

Výsledek hlasování: Pro 9   Proti 1 (p. Sedlák)   Zdrželi se 5 (Bc. Školařová, pí. Švédová, Ing. Košťálová,   
Ing. Uzel, Bc. Kopřiva)

Usnesení bylo schváleno.

 

Usnesení č. 22/18/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje odkup pozemků od pí. Čuchnové, dle následujících výměr a cen:

 

 

Výsledek hlasování: Pro 15   Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno.

 

Usnesení č. 23/18/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje jako projektanta nového Územního plánu obce Lipovec Ing. 
Arch. Martina Vávru, Jedovnice a zplnomocňuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo s cenou díla 
258.800,- Kč (včetně vyhodnocení vlivu ÚP na životní prostředí). 

Výsledek hlasování: Pro 15   Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno.

 

Usnesení č. 24/18/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje v souvislosti s pořízením stavebního stroje navýšení základního 
kapitálu obecní společnosti STEMD s.r.o, Lipovec 200, 679 15 Lipovec, IČ 47911743 o 1.800.000,- Kč. 
Navýšení základního kapitálu projedná Rada obce Lipovec jako valná hromada STEMD s.r.o. za účasti 
notáře a změna bude následně zapsána do obchodního rejstříku.

Výsledek hlasování: Pro 10   Proti 0   Zdrželi se 5 (Bc. Školařová, Bc. Kopřiva, pí. Švédová, p. Sedlák, 

Ing. Uzel)

Usnesení bylo schváleno.

 

Usnesení č. 25/18/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje provedení vyčištění topné soustavy v budově Základní školy 
Lipovec + opravu vodovodního potrubí + doplnění cirkulačního potrubí u ohřívače + výměnu 
elektrorozvaděče při nákladech ve výši 239.300,- Kč včetně DPH.

Výsledek hlasování: Pro 12   Proti 0   Zdrželi se 3 (Bc. Školařová, Bc. Kopřiva, Ing. Uzel)

Usnesení bylo schváleno.
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HISTORIE OBCE

Výpisy z obecní kroniky
V paragrafu 2 je uveden výpis vrchnostenských činžovních chaloupek na obecním gruntě podle stavu 
v roce 1812, z nichž obyvatelé byli povinni platit obci roční nájem.

 

Paragraf 6

Až do roku 1785 patřila Obec Lipovecká pod faru do Jedovnic, potom podle nařízení pamětihodné 
Jasnosti císaře Josefa II. jsme obdrželi vlastního duchovního pastýře, přestěhovaného z Doubravice 1. 
máje 1785, velebného pána Karla Hiffnara, kterýžto u nás byl farářem 23 let, zemřel v roce 1808 dne 6. 
srpna.

Po něm se k nám dostal velebný pán Ján Stoklasa, kterýžto nám k založení této knihy rady dodal. Přišel 
k nám z Ostrova. 

 

Paragraf 7

V roce 1786 vystavěna jest fara. 
Bývala předtím na tom místě 
nějaká chaloupka, ve které 
vždycky duchovní, který k nám na 
Služby Boží přijel, se tam 
převlíkal.  

 

Jan Celý, kronikář

Číslo domu Jméno Roční plat Poznámka
73 vdova Kuncova 48 krejcarů

55 Florián Šmíd 48 krejcarů Na tomto místě jsou dvě světničky,

Jan Sedlák které oni spoluobývají

17 František Doležel 48 krejcarů

40 Blažej Vintr 48 krejcarů

38 Jan Musil 48 krejcarů

37 Karel Grim 48 krejcarů

35 Pavel Harašta 48 krejcarů

62 Jan Skácel 48 krejcarů V tomto místě jsou dvě chaloupky, 

vdova Vintrová které oni vyplácejí

52 Jan Vaněk 48 krejcarů

72 Jakub Jelínek 48 krejcarů

29 Apolena Sedláková 48 krejcarů

Tomáš Sedlák

34 Josef Pernica 2 floriny

11 Josef Sedlák 48 krejcarů
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ŠKOLNÍ OKÉNKO

V posledním čtvrt roce byla výuka na základní škole úplně jiná než doposud. Situace byla nová pro 
všechny zúčastněné strany - pro žáky, učitele i rodiče. Prezenční výuka, kdy jsou žáci přítomni ve 
škole, se stala ze dne na den distanční, tedy vzdálenou, kdy se žáci učí ze svých domovů. Jak již bylo 
napsáno, změna to byla pro všechny. Počítačová gramotnost u pedagogů stoupla a taktéž u žáků, kteří 
se naučili své práce odevzdávat v elektronické podobě. Práce do sešitů byla postupem času střídána za 
online cvičení i testování na dálku. To vše chtělo cvik a také technické vybavení. Charaktery se 
vykrystalizovaly a nejednou jsme byli překvapeni některými výkony ať v pozitivním, někdy však i v 
negativním směru. Poznali jsme kouzlo spolupráce s rodiči, výhody a nevýhody online výuky. Ale ti, 
kteří mohli, se velice rádi vrátili do lavic, sice s rouškou na obličeji, ale do kolektivu kamarádů. Jak se 
tedy konkrétně postupovalo? Přinášíme drobnou rekapitulaci:

1. Od 16. 3. 2020 bylo učivo zadáváno v týdenních plánech, které rodiče dostávali emailem vždy 
každé pondělí do 12 hodin. Týdenní plány učiva byly rovněž zveřejňovány na webových 
stránkách školy. 

2. Od 27. 4. 2020 začala probíhat online výuka přes aplikaci Cisco Webex, kde se žáci připojili 
obrazem i zvukem.

3. Od 11. 5. 2020 se mohli vrátit dobrovolně žáci 9. ročníku do školy. Byli připravováni z českého 
jazyka a matematiky na přijímací zkoušky, které byly odloženy na 8. 6. 2020, tedy téměř o 2 
měsíce.

4. Od 25. 5. 2020 se mohli dobrovolně vrátit do škol žáci I. stupně, tedy 1. – 5. ročníku. To vše za 
zpřísněných hygienických podmínek i vymezenou vzdáleností ve třídách. Opět fungovala 
odpolední školní družina a žáci mohli chodit denně do školy.

5. II. stupeň se navrátil do školy jako poslední, a to od 8. 6. 2020. Aby se žáci nepotkávali ve školní 
jídelně a na chodbách, chodili 1x týdně vždy na 6 vyučovacích hodin. Kdo do školy nešel, 
zůstával doma na distanční výuce, týdenní plány byly naposledy zaslány v týdnu od 15. – 19. 6. 
2020.

V tomto nouzovém režimu jsme ukončili školní rok vydáním vysvědčení v úterý 30. 6. 2020 v různých 
časech na třech různých místech před školou. 

 

Přesto, že aktivní školní rok skončil zavřením škol od 11. 3. 2020, podařilo se uskutečnit několik akcí. Ve 
středu 4. března 2020 se konal ve Sloupě turnaj ve florbalu v rámci sdružení škol Cirsia, který byl 
určen pro žáky 1. stupně. Turnaje se zúčastnilo všech 6 škol. Pro všechny žáky to byla na tomto 
tradičním turnaji premiéra. I přes velikou snahu všech se žáci umístili na 6. místě. Do příštího roku 
potrénujeme a pokusíme se umístění vylepšit. Složení týmu:
3. třída – Vojtěch Šmíd (brankář), Michal Matuška

4. třída – Marek Sotolář

5. třída – Karolína Petruželová, Jan Jančík, Jan Štrajt

 

V pátek 6. 3. přijela herečka Eva Hrušková se svým synem Zdeňkem k nám do školy. Hráli pohádku 
Čert a Káča pro žáky I. stupně. U pohádky se zpívalo i tančilo, a tak se přidali i žáci. Představení se 
opět moc líbilo. 
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A co je nového ve školní družině? Za rok obě oddělení 
uskutečnily několik akcí: drakiádu, vánoční dílničky, výlet 
do Bonga v Brně, karneval v tělocvičně aj. Navíc nověji 
zřízené 2. oddělení pod vedením Bohunky Ševčíkové 
naplánovalo změny jak v družině, tak ve vnitřním klimatu 
mezi žáky. Přemístili nábytek, kabinet, více začaly řízené 
činnosti, začalo se s tříděním odpadu (plastožrout a 
papírožrout), vytvořila se družinová miniknihovnička, 
pravidla pro chování a také pololetní hra Lovci pokladů. 
Děti mají vlastní krabičky s vizitkami na svoje výrobky. 
Stihly se uskutečnit 2 besedy: s Mgr. Josefem Ševčíkem, 
PhD. – Dobrodruh na cestách - a v knihovně beseda 
s paní Eliskovou.

                                                                                  

I v „koronavirové době“ se uskutečnily dva projekty 2. a 4. třídy pod vedením paní učitelek Jany 
Kolmačkové a Zdeňky Bejčkové.  První projektový den se zaměřil na finanční gramotnost. Ve světě 

bankomatů a platebních karet málokdo ví, kolik stojí chleba, 
rohlík. Kdo dává do bankomatu peníze? Co je to rodinný 
rozpočet? Co jsou platby, výdaje? Co si mohu koupit za 100 
Kč? Žáci vytvořili rodinu, měli odpovídající příjmy, zaplatili 
důležité měsíční platby, měli výdaje a podle výše zůstatku si 
mohli naplánovat rodinný výlet a aktivity s ním spojené. 
Všichni si na výlet vydělali, plánovali, spočítali si náklady…a 
šetřili, a tak jim ještě zbylo. Druhý projektový den bylo 
sportovní dopoledne v úterý 23. června. Na hřišti změřili své 
síly v mrštnosti, přesnosti a rychlosti a po dlouhé době se 
společně protáhli na sluníčku. Nejlepších výsledků dosáhla tři 
děvčata: Natálie Zorníková, Laura Kuchařová a Magdaléna 

Benešová. Vítězem byl ale každý, kdo se rád hýbe, soutěží, nestěžuje si a snaží se.

 

Poslední veřejnou akcí bylo slavnostní rozloučení s žáky 9. třídy v místní sokolovně v pondělí 29. 6. 
2020. Za účasti paní Dagmar Průchové, která měla za SPOZ vše na starost, pana starosty Ing. Ondřeje 
Zouhara a vedení školy to bylo asi nejpoetičtější zakončení, jelikož proslov žáků i třídní učitelky 
Kateřiny Veselé byl ve verších. Slavnostní akce byla dovršena přípitkem - nealkoholickým šampusem - 
a malým rautem. 
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Informace ke školnímu roku 2020/2021.
Školní rok začal v úterý 1. 9. 2020 netradičně v kmenových třídách jednotlivých tříd. 

Mateřská škola
2 oddělení - celkem 42 dětí

Personální obsazení pro školní rok 2020 – 2021
Bc. Blanka Zouharová vedoucí učitelka 

Mgr. Lenka Doleželová učitelka 

Bc. Romana Čtvrtníčková učitelka

Bc. Eva Ledvinová učitelka

Lenka Kolmačková školnice 

Zuzana Staňková kuchařka
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Základní škola
Počet žáků:
I. stupeň – 69 žáků

II. stupeň – 91 žáků

Celkem 160 žáků 

Personální obsazení pro školní rok 2020 – 2021
Ředitel školy:
Mgr. Tomáš Vintr

Zástupkyně ředitele:
Mgr. Hana Buchtová

Třídní učitelé – I. stupeň:
I. třída Mgr. Jana Kolmačková

II. třída Mgr. Karla Cabalová

III. třída Mgr. Zdeňka Bejčková

IV. třída Mgr. Hana Plisková

V. třída Mgr. Kateřina Veselá

Netřídní učitelé:
Mgr. Taťána Novotná, Mgr. Lukáš Zouhar

Vychovatelky – ŠD:
Lucie Pernicová                      

Ing. Bohumila Ševčíková        

Asistentka pedagoga: 
Martina Vašíčková

Třídní učitelé – II. stupeň:
VI. třída Mgr. Ondřej Buš

VII. třída Mgr. Martina Pekárková

VIII. třída Mgr. Eva Veselá

IX. třída Mgr. Ivana Hallová

Výchovná poradkyně: 
Mgr. Karla Cabalová

Kariérní poradkyně:  
Mgr. Martina Pekárková

Provozní zaměstnanci:
Helena Sehnalová administrativní pracovnice, mzdová účetní, finanční účetní

Helena Hrubá vedoucí školního stravování

Libor Šenk školník

Zdeňka Tesařová kuchařka

Soňa Tihelková kuchařka                                 

Věra Šíblová uklízečka

Kateřina Jakubcová uklízečka

 

Se začátkem školního roku se ve škole snažíme přiblížit co nejběžnějšímu provozu při dodržování 
základních hygienických pravidel stanovených Ministerstvem zdravotnictví. Vzhledem k tomu, že se 
situace ohledně koronaviru neustále vyvíjí, není jasné, jak bude školní rok 2020/2021 probíhat.

Pevně věříme, že vzájemná spolupráce žáků, rodičů a zaměstnanců školy nám umožní i tento školní 
rok zvládnout.

Mgr. Tomáš Vintr a zaměstnanci ZŠ Lipovec
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST LIPOVEC

Farnost Lipovec po restriktivních opatřeních pořádala 28.6. farní den, kdy při určitém strachu 
místních občanů přišlo přes 60 dětí a i s organizátory bylo kolem 250 lidí. K poslechu hrál Benjobend 

s o. děkanem Václavem z Jedovnic. Rád bych poděkoval 
mnohým dobrovolníkům nejen z farnosti, ale i ze 
skautského oddílu a místních hasičů za skvělou 
organizaci farního dne. Letos jsme měli 21 soutěžních 
stanovišť pro děti. Dále v naší obci proběhla akce 
Antiochia, a to od 11.7. - 9.8., kdy do naší obce zavítalo 35 
mladých ze všech regionů naší země, aby pro místní 
dělali program, nejen duchovní, ale rovněž kulturně 
zábavný. Během Antiochie proběhla na faře keramická a 
rukodělná dílna, různé soutěže pro děti, adorace a 
prohlídka kostela a na faře přednášky cestovatele Jana 
Linharta Vietnam – Kambodža – Thajsko, papežská 
misijní díla, 

navštívení africké země Malawi, papežové 20. stol. a I. 
Vatikánský koncil. Touto cestou bych chtěl poděkovat 
především všem, kdo za námi do Lipovce přijeli, protože to 
dělali ve svém volném čase, zdarma a ještě si přispívali na 
cestu a stravu. Za celou farnost i všechny, které dílo 
Antiochie oslovilo ještě jednou velké díky.

P. Pavel Kuchyňa – farář

    

MC VESELÝ PALEČEK
Vzhledem k situaci, která v naší republice v uplynulých měsících panovala, byly veškeré naše aktivity 
prakticky pozastaveny. Ale i v této nelehké době byla snaha úplně nezahálet. Když už nebylo možné 
pro naše nejmenší uspořádat pálení čarodějnic, čekala na 
ně alespoň čarodějnická stezka, kde děti podle indicií 
pomáhaly hledat čarodějnici zapomenuté koště. Na konci 
cesty se kromě koštěte mohly těšit i na sladkou odměnu. 
V červnu se v sokolovně konal bazárek dětského jarního a 
letního oblečení a dalších potřeb, který byl původně 
naplánován na březen.

Ani po rozvolnění vládních opatření už však běžný provoz 
centra ve školní budově nemohl být zahájen. Na začátku 
prázdnin jsme se proto alespoň vydali procházkou do 
nedalekého Holštejna. Cesta byla zakončena dobrým 
obědem a děti se poté mohly vyřádit na dětském hřišti. 
Velkým zpestřením byla zpáteční cesta, kdy nás lipovečtí 
hasiči svezli domů svým zásahovým vozidlem. Konec prázdnin jsme završili výletem autobusem do 
ZOO parku ve Vyškově. 

Za normální situace by Vás zde v tuto dobu čekal i rozpis pravidelných aktivit našeho centra. 
Z rozhodnutí vedení školy jsou však tyto aktivity dočasně pozastaveny. Ale věříme, že co nejdřív se náš 
běžný provoz opět naplno rozjede. O všem Vás budeme včas informovat. Proto prosím sledujte naše FB 
stránky nebo nástěnku v prodejně STEMD.
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Už teď se ale můžete těšit na bazárek dětských podzimních a zimních věcí, který proběhne 19.9. na 
sokolovně. Čekají nás i dvě divadelní představení, z nichž první, O zvířátkách a loupežnících, proběhne 
24.9. Divadlo Sandry Riedlové nám zase 6.10. představí pohádku O Jankovi a Andulce. Dále nás 8. října 

navštíví se svou odbornou přednáškou Mgr. Karel 
Opravil. 

V případě obnovení provozu ve školní budově pro Vás 
máme naplánováno pravidelné cvičení pro děti od 
nejmenších až po ty školkové, dopolední i odpolední 
herny a tvoření pro děti. Během podzimních měsíců se 
rovněž vydáme na výlet autobusem do zábavního centra 
Šmoulíkov v Prostějově, které je u dětí velmi oblíbené. Na 
konci října na odpolední herně společně oslavíme 
strašidelný svátek Halloween a v prosinci nás opět po 
roce navštíví Mikuláš se svými pomocníky. Před 
Vánocemi proběhnou tradiční adventní dílny a děti se 
mohou těšit na speciální vánoční hernu.

Věříme, že nám i nadále zachováte přízeň a těšíme se na brzké shledání.  

9. SKAUTSKÝ ODDÍL LIPOVEC
 Skautský tábor Harry Potter 

Jako každý rok, tak ani letos jsme nemohli vynechat 
tábor skautského oddílu Lipovec a Vilémovice. 
Tentokrát se konal v termínu od 18. do 31. srpna 2020. 
I přes všechny probíhající události účast našich 
táborníků byla více než hojná a na táboře jsme 
přivítali 50 dětí. Jako i předešlé roky jsme strávili tyto 
2 týdny na tábořišti v Újezdu u Černé Hory. 

Za téma byl zvolen pro děti velice očekávaný Harry 
Potter. První večer po zahajovacím ohni došlo 
k rozdělení táborníků do 4 kolejí moudrým 
kloboukem – Nebelvír, Mrzimor, Havraspár a 
Zmijozel. Úkolem celotáborové hry bylo společně 

přemoci mocného kouzelníka Voldemorta a zachránit tak svět před zkázou. 

V polovině tábora opět proběhla návštěvní neděle a děti si pro své rodiče připravily krátká vystoupení. 
Jelikož jsme tento rok v průběhu tábora z patřičných 
opatření nevyjeli na žádný výlet, přijel nás navštívit 
tematicky kouzelník, který zpestřil celý tábor. 
Nesmíme ani zapomenout na lipoveckého pana 
faráře, který za námi přijel na mši přímo do tábořiště. 

I přes občasné deště a bouřky, které k táboru 
neodmyslitelně patří, jsme všichni společně strávili 
krásných 14 dní plných zážitků a dobrodružství. 

Více fotek na www.skautlipovec.rajce.idnes.cz. 
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VÁPENÍČEK

Činnost Spolku Vápeníček
Jak mnozí jistě víte, z důvodů koronaviru bylo zrušeno nebo přesunuto několik akcí. Přednáška pana 
Jiřího Kolbaby na téma Poklady Aljašky a západní Kanady je přesunuta na 30.9.2020 v 18:30 hod. Cena 
vstupenky je 220,-.  Původně zakoupené vstupenky jsou v platnosti.  Ještě je možné si volné vstupenky 
zakoupit v Informačním centru Blanka Blansko nebo si je objednat na mailu u M. Koudelkové. 

Máme naplánované zájezdy do termálních lázní v Maďarsku - Mosonmagyarovar. První termín je 
28.9.2020 -  je to pondělí státní svátek.

Další termíny jsou v sobotu 31.10. a 21.11.2020. Poslední termín letošního roku bude Silvestr 31.12.2020. 
Doprava (zajišťuje pan Tesař)   včetně pojištění je 465,-. Přihlásit se můžete u Miloslavy Koudelkové, 
mob: 605780712, email mila.koudelkova@seznam.cz.

Přesunutý termín zájezdu  na operu Prodaná nevěsta do  Janáčkova divadla Brno je středa 25.11.2020 
se začátkem v 18 hodin!! Rozpis odjezdů autobusu z jednotlivých vesnic bude včas oznámen rozhlasem. 

Vánoční výstavu plánujeme na sobotu 28.11.2020. V letošním roce bude výstava jenom jeden den.

Jako již několik roků, tak i letos,  připravujeme před Vánocemi zájezd. Tentokrát bychom se jeli podívat 
do předvánoční  Bratislavy. Zájezd  je naplánován na 5.12.2020.  Další informace sdělíme na plakátu a 
v hlášení místního rozhlasu.

Předběžně je dohodnutý v místním kostele  novoroční koncert sboru Santini z Telče na neděli  3. ledna 
2021.

Pokud  se podaří, zkusíme ještě zajistit předvánoční koncert některé folkové kapely  nebo jiného 
hudebníka do kostela nebo obřadní síně.

Na všechny naplánované akce Vás všechny srdečně zveme, protože věříme, že se zase budeme 
setkávat tak, jako dříve. 

Za Spolek Vápeníček Miloslava Koudelková

SDH LIPOVEC
Vzhledem k nenadálé situaci, která nastala začátkem tohoto roku jsme museli, stejně jako většina 
spolků a sdružení spolupracující s dětmi, zrušit veškeré akce a věřit, že v dalších měsících se tyto akce 

naplno obnoví. Neutrpěly tím jen děti, které se nemohly 
radovat z umístění na hasičských soutěžích, ale utrpěli 
tím i návštěvníci již oblíbené akce Hasiči na grilu. Ta se 
měla uskutečnit v měsíci červnu, ale situace kolem 
koronaviru nám tuto akci znemožnila udělat v již 
osvědčeném měřítku. 

¨Tuto akci se povedlo uspořádat koncem prázdnin a 
alespoň se tedy důstojně rozloučit s prázdninami. 
Děkujeme všem návštěvníkům a věříme, že se uvidíme i v 
příštím roce.  

Co se týče nadcházejících akcí, plánujeme uspořádat 
Mikulášskou obchůzku a budeme vypomáhat při 
rozsvěcování vánočního stromu.

Výbor SDH Lipovec
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TJ SOKOL LIPOVEC

SK SOKOL LIPOVEC – SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2020-2021
Soutěžní ročník 2020-2021  již několik týdnů běží. Dovolte mi, abych Vás v krátkosti informoval o 
přípravě mužstev.

Příprava družstva mužů na nový soutěžní ročník byla vzhledem ke zrušení jarních bojů atypicky 
dlouhá. Začala prakticky bezprostředně po uvolnění protikoronavirových opatření v druhé polovině 
května a byla proložena několika přípravnými zápasy s nepříliš povzbudivými výsledky (způsobené 
rovněž slabší tréninkovou morálkou), i když se povětšinou hrálo s celky z vyšších soutěží. 

VÝSLEDKY PŘÍPRAVNÝCH UTKÁNÍ:
LIPOVEC-PROTIVANOV (I.A TŘ. OLOMOUCKÉHO KRAJE) 3:4 

LIPOVEC-ROUSÍNOV (KP) 3:3 

DOUBRAVICE (OP)-LIPOVEC 5:5 

BLANSKO U19-LIPOVEC 5:2 (0:2) !!!!! 

Ve středu 29. července jsme v rámci předkola Krajského poháru hostili celek I.A třídy FK Slatina, které 
jsme podlehli po vyrovnané první půli, kdy jsme neproměnili několik nadějných příležitostí. Druhá půle 
již vyzněla herně i výsledkově pro hosty, naše mužstvo již výsledek kosmeticky upravovalo v samotném 
závěru utkání. LIPOVEC -SLATINA 1:3 (0:1) Zouhar Michal

 

Dále jsou v soutěžním ročníku 2020-2021 přihlášena následující družstva:
 

Mladší přípravka (4+1)
Jedná se o nejmladší naděje lipovecké kopané - chlapce a dívky narozené roku 2012 a mladší. V této 
soutěži se děti učí základům herní všestrannosti, tvořivému hernímu myšlení, hraní na více místech a 
v různých rozestaveních, což jsou základy úspěchu ve světovém fotbale. Soutěž nabízí lepší možnost 
získávat herní zkušenosti a zejména prožitky ze hry, které jsou motivací dětí k hraní fotbalu. Ve hře se 
potkávají momentálně lepší i horší hráči stejné věkové kategorie, kteří se vzájemně potřebují k rozvoji 
svých herních možností.

Cílem je dostat nejmenší fotbalisty na hřiště a dosáhnout co největšího zapojení všech hráčů do hry, 
nikoliv do pozice náhradníků čekajících na to, až budou moci hrát. Dále zapojit všechny hráče do hry, 
která dává šanci všem hráčům dát gól a učí je orientaci před vlastní a soupeřovou brankou.

Trenéři: František Kopřiva, Petr Hebert a Laďa Šíbl 

 

Starší přípravka (5+1)
Tato kategorie je pro tento ročník soutěží určena pro chlapce a dívky narozené ve dvou ročnících, a to 
2010 a 2011. V této věkové kategorii by nemělo jít stále hlavně o výsledek, ale o hru a o to, aby se do 
zápasu zapojili všichni hráči, nejen ti starší, kteří zápas výsledkově ovlivňují.

Trenéři: Mirek Sedlák a Tomáš Krátký

 

Mladší žáci (7+1)
Tato kategorie je pro tento ročník soutěží určena pro chlapce a dívky narozené ve dvou ročnících, a to 
2008 a 2009.

Z důvodu malého počtu hráčů jsme v této kategorii spojeni s obcí Ostrov u Macochy.

Trenéři: Vojta Zouhar ml. a Karel Burget
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Starší žáci (8+1)
Tato kategorie je pro tento ročník soutěží určena pro chlapce a dívky narozené ve dvou ročnících, a to 
2006 a 2007.

Z důvodu malého počtu hráčů jsme i v této kategorii spojeni s obcí Ostrov u Macochy.

Tréninky probíhají společně s kategorií mladších žáků 2x týdně a jsou střídány - jeden týden na hřišti 
v Lipovci a druhý týden v Ostrově.

Trenéři: Vojta Zouhar ml. a Karel Burget
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Výbor SK Sokol Lipovec spolu se všemi hráči děkují touto cestou všem příznivcům, fanouškům a 
v neposlední řadě především sponzorům našeho oddílu za projevenou přízeň a podporu v rozehraném 
ročníku 2020-2021.

 
Program hodových kulturních akcí:
Sokol Lipovec zve všechny příznivce na tradiční hodové zábavy, které se uskuteční v areálu za 
Sokolovnou. 

V pátek 11.září hraje k tanci a poslechu skupina Exploze, v sobotu 12.září vystoupí skupina Arcus. 
Začátky jsou po oba dny ve 20.30 hod.

V neděli 13.září se v areálu za sokolovnou premiérově uskuteční koncert dechového souboru 
Bivojanka,  se začátkem ve 14.30 hod. Konec koncertu je naplánovaný na 16,30hod.

Bohaté občerstvení po dobu uvedených akcí zajištěno.

 

Program hodových sportovních akci:
Sobota 12.září v 13,00hod a 14,15hod zápas mladší přípravky proti družstvu Blansko A+B,

Sobota 12.září v 16,30hod a 17,30hod zápas starší přípravky proti družstvu Letovic A+B,

Neděle 13.září v 10,00hod zápas mladších žáku proti družstvu Žijeme hrou C,

Neděle 13.září v 13,45hod zápas starších žáku proti družstvu Boskovice B,

Neděle 13.září v 17,00hod zápas starých pánu nad 35let proti družstvu Kotvrdovic.

 

 

Přeji všem našim družstvům mnoho úspěchů v mistrovských zápasech a tímto bych chtěl pozvat 
všechny příznivce kopané k podpoře oddílu a povzbuzení všech týmů v jednotlivých soutěžích 
reprezentujících náš oddíl a obec Lipovec.

  

Za výbor TJ a SK Sokol Lipovec Zouhar Vojtěch ml.
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INFO Z OBECNÍHO ÚŘADU

Lipovečtí jubilanti, kteří dali souhlas se zveřejněním výročí: ZÁŘÍ - PROSINEC 2020
p. Františka Kučerová                            Lipovec 75             87 let

p. Alois Skácel                                           Lipovec 39                 93 let

p. Bronislava Kratochvílová                    Lipovec 236               83 let

p. Marie Grimová                                     Lipovec 131                     92 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.

Provozní doba obecní knihovny, umístěné v budově Základní školy Lipovec, je každý čtvrtek od 14.00 
do 18.00 hod. Knihovnu je možno navštívit pouze po předchozím telefonickém objednání u knihovnice 
pí. Eliskové, tel. 721 126 724.

Webové stránky Ministerstva zdravotnictví České republiky s informacemi ke koronaviru:

https://koronavirus.mzcr.cz/

Infolinka Státního zdravotního ústavu: +420 724 810 106, +420 725 191 367

Informační linka Jihomoravského kraje: 800 129 921, denně 7:00 - 19:00

Bezplatná celostátní informační linka: 1212 (základní linka s informacemi ke koronaviru a nemoci 
COVID-19, kterou virus způsobuje)

Telefonní číslo pro konzultace s blanenskými hygieniky: 516 497 150

Informace o koronaviru

Mobilní rozhlas
Obec Lipovec je zapojena do projektu Mobilní rozhlas, který obec zpřístupnila v době celorepublikové 
karantény. Jedná se o aplikaci, která v sobě ukrývá spoustu moderních funkcionalit.

Je možné zasílat na e-mail hlášení, upozornit na živelné pohromy, výpadky energií nebo jiné poruchy. 
Dále je možné v případě zájmu spolků po dohodě vytvořit událost, která všem zašle upozornění do 
chytrého telefonu, mailu, zašle také notifikací na hlavní obrazovku. Zapojení uživatelé, kteří mají 
nainstalovanou aplikaci v chytrém telefonu mohou například vkládat podněty na vylepšení, opravy atd.

V současné době je v tomto programu zaregistrována menší část obyvatel Lipovce, kteří dostávají 
hlášení v případě krizových situací. Je zde tedy otázka, zda nadále pokračovat s touto moderní aplikací 
a případně ji rozšiřovat o další moduly zmíněné výše. 

Obec Lipovec rozesílá hlášení z místního 
rozhlasu na mail. Jedná se tedy částečně o 
duplikovanou službu. Výhody nastávají až v 
případě komplexnějšího využití Mobilního 
rozhlasu a všech jeho vymožeností.

V případě, že máte zájem se registrovat, 
vyzvedněte si formulář na obecním úřadě. Více 
informací o aplikaci naleznete na 
www.mobilnirozhlas.cz

V případě nízkého zájmu bude používání této 
aplikace v naší obci zrušeno.
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Informace k volbám do zastupitelstev krajů
Volby do zastupitelstev krajů se konají ve dvou dnech:

pátek 2. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin,

sobota 3. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

V obci Lipovec je volební místností spolková místnost v Domu služeb (I. patro – naproti poště).

Hlasování probíhá pouze na území České republiky a to ve 13 krajích. Volič může hlasovat pouze v tom 
volebním okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu. Výjimkou jsou voliči hlasující na voličský průkaz. 
Voličem je státní občan České republiky, který nejpozději 3. října 2020 dovrší věku 18 let; a je přihlášen 
k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje.

Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev krajů jsou vytištěny pro každou politickou stranu, politické 
hnutí nebo koalici samostatně. Na každém hlasovacím lístku je mimo jiné uvedeno vylosované číslo 
kandidujícího subjektu. Dodané hlasovací lístky nemusí tvořit úplnou číselnou řadu, neboť některé z 
kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic nekandidují ve všech krajích, nebo pokud 
kandidátní listina kandidujícího subjektu nebyla zaregistrována. 

Volby do zastupitelstev krajů se konají společně s volbami do Senátu Parlamentu České republiky, 
v obvodu Blansko se letos volby do senátu nekonají. 
Hlasovací lístek a úřední obálka pro volby do zastupitelstev krajů jsou barvy šedé. 

Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny přede dnem voleb (29. září 2020). 

Vzorové hlasovací lístky a informace o případných tiskových chybách na hlasovacím lístku jsou 
zveřejněny ve volební místnosti. Ve volební místnosti se zveřejňují informace o případném vzdání se 
kandidatury nebo odvolání kandidáta (pokud krajský úřad obdržel prohlášení alespoň 48 hodin před 
zahájením voleb do zastupitelstva kraje). Při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro 
takového kandidáta nepřihlíží. 

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky buď 
platným občanským průkazem, platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České 
republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České 
republiky potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno. 

Průběh hlasování 
Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na 
požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není 
přípustné. S úřední obálkou a hlasovacími lístky se musí volič odebrat do prostoru určeného k úpravě 
hlasovacích lístků. Jinak mu nebude hlasování umožněno. Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací 
lístek pro politickou stranu, politické hnutí nebo koalici, pro kterou se rozhodl hlasovat. Na hlasovacím 
lístku, který vkládá do prázdné úřední obálky, může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 
kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z nich dává přednost (udělení 
preferenčního hlasu). Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, 
jinak je hlas voliče neplatný. Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném 
tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední 
obálky. Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební 
komisí do volební schránky. S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat zvolený hlasovací lístek 
anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen 
jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho vybrat a vložit do úřední 
obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky. 

Hlasování do přenosné volební schránky 
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad (tel. 516 445 123) a ve 
dnech voleb okrskovou volební komisi (tel.736 540 174) o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost 
do přenosné volební schránky. 

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ
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