Zde se na mne usmívá nejkrásnější koutek
světa……(Horatius)
Tímto starodávným mottem si dovoluji zahájit představení své obce – obce Lipovec u
Blanska.
Něco z historie…..
Vesnice Lipovec vznikla v údobí velké kolonizace v průběhu 13.století za vlády posledních
Přemyslovců a prvních Lucemburků. V této době přicházelo do naší vlasti obyvatelstvo
z území dnešního Německa a Rakouska a v málo osídlených oblastech zakládalo vesnice –
odtud klasický tvar naší vesnice – německá ulicovka.
Dědina Lipovec má společné dějiny s panstvím Holštejnským do roku 1564, od té doby až do
roku 1848 s panstvím Rájeckým. V roce 1811 byla na vzdálených pozemcích u lesa Hatman
založena osada Mariánov (nyní Marianín). Roku 1822 vyhořel starobylý kostel, nový chrám
Narození Panny Marie, postavený v letech 1828 - 1842 v pseudogotickém slohu, byl
vysvěcen 8. září 1843.
Památného revolučního roku 1848 došlo ke zrušení poddanství. Veškerá politická a státní
správa byla převedena z rájeckého zámku do nově zřízeného Okresního úřadu
v Boskovicích. O výběr daní se začal starat berní úřad, právní a trestní záležitosti přešly na
další státní instituci – okresní soud. Sídlem soudního okresu, k němuž patřil i Lipovec bylo od
roku 1850 Blansko. Poštovní úřad začal v Lipovci úřadovat v roce 1896. Školní budova, která
po různých adaptacích a přístavbách slouží dodnes, byla zbudována v roce 1899. Za první
světové války muselo do rakousko-uherského vojska narukovat 215 občanů, z nichž 48
padlo a 31 bylo raněných a zmrzačených. V řadách legionářů bojovalo 14 občanů. Za druhé
světové války byla obec součástí tzv. Vyškovské střelnice. Z původních 1266 obyvatel bylo v
letech 1943-1944 vystěhováno 1087 občanů, z nichž většina se po osvobození vlasti vrátila
do rodné obce. Za německé okupace bylo popraveno či zabito 11 lipoveckých občanů, 42
jich bylo odvedeno na nucené práce a tři bojovali jako legionáři. Tolik daleká historie.

Kdo a kde jsme…
Obec Lipovec se rozléhá v proláklině náhorní roviny Drahanské vrchoviny na rozhraní tří
okresů, blanenského, vyškovského a prostějovského. Její průměrná nadmořská výška činí
565 m.n.m. K obci Lipovec patří osada Marianín, která leží na vzdálených pozemcích mezi
Rozstáním a Kulířovem. Katastr obce leží svým jihozápadním koncem na devonském útvaru
(Šenkýřova skála), kde se od pradávna lámal dobrý vápenec a pálilo výborné vápno dřevem,
jehož obrovskou zásobárnou byly mohutné holštejnské lesy.Vápnem byla až do
sedmdesátých let minulého století obec známa v širokém okolí. Katastr obce měří 1154 ha
a územně patří do okresu Blansko. Katastrem obce protéká lipovecký potok, mariánovský
potok, oba potoky se spojují v „Oborách“ a vtékají do Bílé vody, která se propadá v „Nové
Rasovně“ do podzemních prostor Moravského krasu – mimo jiné protékají i známou,
veřejnosti nepřístupnou, Amatérskou jeskyní. K dnešnímu dni máme celkem 1070 trvale
přihlášených obyvatel.

O co jsme se snažili…
Celé poválečné období se několik generací našich občanů snažilo vytvořit podmínky pro
normální obyčejný život na vesnici
Od poloviny 60. let probíhala výstavba zemědělských budov, vybudoval se areál kravína, na
který navazovala stavba dvou drůbežáren v roce 1968, a v roce 1981 byl uveden do provozu
velkokapacitní teletník nedaleko drůbežáren. Bohužel živočišná zemědělská výroba u nás
v roce 2007 zanikla.
Měnil se střed obce, budovaly se komunikace, chodníky, parky. Vedeme v patrnosti názor,
že úpravy veřejných prostranství a veřejných ploch jsou viditelné na první pohled a obecně
určují úroveň kultivovanosti společnosti a jejich obyvatel. V roce 1970 byla otevřena
restaurace Kojál, postupně se budovaly obchody – samoobsluha, prodejna průmyslového
zboží.

Roku 1975 byla dána do provozu čerpací stanice pohonných hmot, otevřena nová mateřská
škola pro 52 dětí, dokončen nový hřbitov. Starý hřbitov byl později upraven na park.
27. června 1981 byl uveden do provozu hotel "Zlatá lípa", ve kterém byl kromě restauračních
a ubytovacích prostor společenský velký sál, obřadní síň, knihovna, klubovna mládeže,
pošta, holičsko-kadeřnická provozovna, sběrna prádla k čistění a sběrna oprav obuvi.
V souvislosti s e stavbou hotelu se prováděla výstavba veřejného vodovodu. Musím
podotknout, že to všechno v akci „Z“.
Po roce 1989 nastaly v užívání hotelu Zlatá lípa velké změny. Hotel byl využíván mimo jiné i
jako šicí dílna firmy Manufatture di Brno a od roku 2008 je budova nevyužitá a uzavřená.
V současné době je to jeden z velkých problémů obce.
2. října 1982 bylo otevřeno zahrádkářské zařízení, ve kterém byla zřízena pálenice,
moštárna a společenská místnost a roku 1984 bylo slavnostně otevřeno nové zdravotní
středisko, kde se dnes nachází ordinace všeobecné lékařky, zubní a dětské oddělení. Roku
1991 se započalo s plynofikací obce.
Roku 1999 byla plynofikována osada Marianín, při čemž se současně provedla přípojka
vodovodu z Rozstání, propojil se tak skupinový vodovod obcí Drahanské vrchoviny s naším
obecním. Dne 22. listopadu 1999 byl zahájen provoz Domu služeb, ve kterém jsou „obecní“
prodejny potravin a průmyslového zboží – myslíme si, že se jedná o raritu v širokém okolí,
nebo´t obec provozuje dva své obchody, Dále je zde pošta, obřadní síň a spolková místnost.
Roku 2002 byla dokončena rekonstrukce sokolovny, ze které níž vznikl důstojný kulturní a
společenský stánek, který nahradil prostory v uzavřeném hotelu Zlatá lípa.
V letech 1998 – 2008 bylo v obci postaveno celkem 39 obecních bytů. Na jejich výstavbu
byly využity půdní či nevyužité prostory obecních budov – bývalá pošta, radnice, sokolovna,
zdravotní středisko, mateřská škola, základní škola. Nově byla vybudována v lokalitě
„Údolíčko “ obecní dvanáctibytovka jako startovací byty. Upravili jsme tak všechny obecní
budovy, zajistili jejich plné využití a to včetně úprav jejich okolí jako parkovišť, veřejného
osvětlení, veřejné zeleně, opěrných zdí, odvodnění atd.
V roce 1993 byla dokončena první etapa přístavby základní školy, která tak získala
tělocvičnu, plynovou kotelnu, družinu mládeže, počítačovou pracovnu, dvě dílny a kabinety.
II. etapa přístavby školy byla dokončena roku 1998 a škola získala pět učeben pro I.-V.
postupový ročník s kabinety a sociálním zázemím a dále čtyři učitelské byty. Výstavbou bytů
se podařilo korunovat úsilí radnice o stabilizaci učitelského sboru. Přikláníme se k názoru,že
jen učitel, který zná místní problémy a své spoluobčany, může citlivě přispět k řešení
problematiky obce.
V roce 2003 byla se základní školou spojena administrativně i mateřská škola, která nutně
potřebovala rekonstrukci také.
V roce 2005 byla dokončena půdní vestavba na staré části budovy školy, kde vznikly čtyři
odborné učebny s kabinety a sociálním zázemím. Dále byla zrekonstruována kuchyň a
pomocné prostory kuchyně.
V roce 2010 byla budova základní školy zateplena, vyměněny otvorové prvky a provedena
nová fasáda.
Zateplení a výměna otvorových prvků bylo provedeno též u budovy mateřské školy, kterou
se v tomto roce podařilo znovuotevřít po celkové poměrně nákladné rekonstrukci budovy.
Nemalé finanční prostředky obec investovala do vykoupení pozemků a stavby inženýrských
sítí pro bytovou výstavbu, cca pro 70 stavebních pozemků.
Pro sportovní vyžití obyvatel byl vybudován v roce 1976 vedle sokolovny sportovní areál,
jehož součástí kromě fotbalového hřiště je i „výletiště“ s možností pořádání letních
tanečních zábav s krytým posezením, dále asfaltová plocha pro různé sporty včetně kluziště
v zimním období.

Na místě rybníka „Moselkůj“ bylo roku 2010 zbudováno víceúčelové hřiště s umělým
povrchem a posezením pro návštěvníky.
Kromě toho je od roku 1993 využívána pro případné zájemce (a to i z okolních obcí) nově
vybudovaná tělocvična v areálu základní školy.
V osadě Marianín byla v roce 2005 – 2007 provedena rekonstrukce obecní budovy.
V půdním prostoru bývalé hasičky vznikly dva obecní byty, v přízemí byl zmodernizován
obchod, který také provozuje obec, spolková místnost a hasičská zbrojnice.
Lze konstatovat, že naše snaha se vyplatila. Máme základní občanskou vybavenost, máme
přijatelnou technickou infrastrukturu, máme obecní pozemky pro jakoukoliv formu bytové
výstavby a máme i přijatelné podmínky pro nadstavbu - to je pro spolkový a kulturněspolečenský život v obci.

A co chceme….
Vesnickou pospolitost především pomáhá udržovat a rozvíjet bohatý spolkový život v obci.
Všechny spolky přispívají svými akcemi k udržování tradic a společenskému životu a díky
tomu se vytváří podmínky pro dobré sousedské vztahy.
Máme Tělocvičnou jednotu Sokol se čtyřmi oddíly kopané, „A“ mužstvo hraje pravidelně
krajské soutěže, v současné době 1B třídu. Krajskou soutěž hraje i náš dorost, Víme, že
zápasy a tréninky jsou poměrně časové náročné. Obec pravidelně podporuje především
žáky a přípravku ročním příspěvkem ve výši cca 150 tis. Kč.
Máme šachový klub Garde Lipovec se šesti mužstvy, „A“ mužstvo usilovalo o postup do
druhé celostátní šachové ligy. Když vezmeme v úvahu, že každé mužstvo hraje na osmi
šachovnicích, jedná se o početnou skupinu lidí náročnou na organizaci, ale i
peníze…pořádají každoročně okresní šachový turnaj, udržují kontakt se slovenskými
kolegy…
Máme hasiče, kteří vzorně reprezentují obec v požárním sportu a mají nezastupitelnou roli i
při práci s mládeží. Každoročně organizují ples a Floriánskou veselici. Obec podporuje
činnost hasičů, např. letos částkou 254 tis.Kč.
Máme zahrádkáře, kteří kromě palírny a moštárny organizují košty slivovice, posezení u
burčáku, ovocné a zeleninové výstavy, zájezdy na zahrádkářské akce a starají se o zeleň a
stromořadí v obci, věnují se božím mukám a křížům.
Máme ženy, které udržují tradici masopustu na který navazuje maškarní karneval pro děti a
pravidelně organizují výlety s dětmi do přírody, pořádají oblíbený „den pro ženu“, kde se
našim ženám snaží ukázat módní trendy ve všech oblastech života dnešní ženy.
Máme seniory, kteří se vzájemně navštěvují, pořádají různé přednášky se zdravotní a
bylinářskou tematikou, organizují ozdravné pobyty a zájezdy po okolí.
Máme skauty, kteří poučnou a zábavnou formou přispívají k výchově naší mládeže. Pořádají
pravidelně ples, pálení čarodějnic, celou řadu výletů do přírody, znalostních
soutěží…oblíbená je drakiáda, country bál, prázdninový letní tábor….
Máme myslivce, kteří u nás pořádají poslední leč s posezením se zpěváky Kerndlem,
Frídlem, Ulrichovými …
Máme štěstí na lidi v činnosti sboru pro občanské záležitosti. Více jak třicet let tento aktiv
rady obce vzorně pracuje. Organizuje návštěvy domácností k významným životním jubileím,
gratuluje k stříbrným, zlatým, diamantovým a letos i ke kamenné svatbě, několikrát v roce se
koná v naší slavnostní obřadní síni vítání narozených občánků do svazku obce, v obřadní
síni se každým rokem setkávají představitelé obce s nejlepšími žáky naší školy, dále se
žáky, kteří opouštějí tuto školu, sbor zabezpečuje setkání s důchodci, zahájení školního roku
apod…..

A chlubíme se činností Vápeníčku, který vznikl v roce 2002 a který se snaží veškerou činnost
zastřešit a napomoci spolupráci mezi jednotlivými spolky. Vápeníček pořádá pravidelně
velikonoční a vánoční výstavu,které mají oblibu v širokém okolí, pořádá koncerty –
Hradišťan, Spiritual kvintet, sourozenci Ulrychovi , ale i adventní a vánoční koncerty v našem
kostele…,dále zájezdy na divadelní představení, na muzikály ale i třeba na Alexandrovce
apod. Podílí se na oslavě Dne matek, rozsvěcení vánočního stromku, mezinárodního dne
dětí, vánoční besídce či lampionovém průvodu apod. Vydává pohlednice, upomínkové
předměty s tematikou obce, je aktivní v publikační činnosti z historie obce, zaštiťuje sjezdy
rodáků apod. Obec se snaží i tady činnost každoročně dotovat.

Vážení přítomní,
Myslím si , že všichni víme, že o společný majetek obce se musíme starat. Víme i, že při
jeho správě, ale i v celé lidském bytí je třeba užívat „ zdravý selský rozum“ v dobrém slova
smyslu.
Víme resp. známe i své poslání : vytvářet prostředí, které umožní lidem změnit jejich myšlení
od pasivního k aktivnímu, od sebestřednosti ke sdílení s druhými, prostředí, které povede k
zodpovědnosti za naplňování poslání obyčejné lidské bytosti.
Tolik o naší obci.

