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ÚVODNÍK

Vážení spoluobčané, 

od Vánoc již uplynuly 3 měsíce, a proto nyní máte v rukou 1. letošní číslo zpravodaje. Čekají nás svátky jara, 
Velikonoce. Díky letošní dlouhé zimě, z níž můžete níže shlédnout pár fotek, budou Velikonoce opravdovou 
branou jara. Tímto ovšem na Vás chceme apelovat, abyste o Velikonocích zůstali doma a vzájemně se 
nenavštěvovali, nechodili po pomlázce,… Epidemiologická situace se nevyvíjí aktuálně moc dobře, proto by 
byla škoda ji po velikonočních svátcích ještě zhoršit. Nezapomínejte také na aktuální opatření (respirátory, 
dezinfekce, rozestupy, atd.). Děkujeme všem, kteří budou rozumní a ještě chvilku vydrží vládní nařízení        
a doporučení.  

V úvodníku se vždy snažíme shrnout věci, které se za poslední období udály. Některým činnostem se 
věnujeme již delší dobu, proto se možná v něčem budeme opakovat.  

Za uplynulé období jsme vynaložili hodně času do řešení problému, který se v naší obci táhne již několik 
desetiletí – kanalizace a ČOV v naší obci. Jedná se o prioritní téma, kterému se na obci v současnosti hodně 
věnujeme. Začátkem roku byl po schránkách roznesen leták ohledně ČOV a tlakové kanalizace. Proběhly 
hodiny telefonických konzultací se starosty obcí, kde mají tlakovou kanalizaci, a několik obcí jsme přímo 
navštívili (obce Babice nad Svitavou, Náklo a Dubčany), v plánu jsou ještě další obce. Přímo v provozu jsme 
v těchto obcích viděli, jak tlaková kanalizace funguje a co naopak je pro ni špatné, kde jsou chyby, problémy. 
V některých obcích měli jen kanalizaci tlakovou, někde měli gravitační spolu s tlakovou. Investice do ČOV    
a kanalizace je velký krok, chceme proto získat co nejvíce informací a hlavně zkušeností, které 
provozovatelé za dobu provozování (někde již 20 let) získali. Uskutečnili jsme dále jednání se Státním 
fondem životního prostředí, Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem zemědělství, Jihomoravským 
krajem, Správou chráněné krajinné oblasti Moravský kras,… Proběhlo několik online konferencí, jedna          
z nich byla zaměřena přímo na čištění odpadních vod v Moravskému krasu. Konference se zúčastnilo mnoho 
starostů a starostek z okolí, zástupci JMK, Agentury ochrany přírody a krajiny, ale také přímo náměstci         
z Ministerstva životního prostředí. O realizaci konference se zasloužila senátorka Ing. Vítková, které            
za to patří velký dík. 
Problematice čištění odpadních vod v naší obci se chceme i nadále maximálně věnovat, abychom nakonec 
vybrali tu nejvhodnější variantu pro naši obec. I z tohoto důvodu jsme vypsali 3 výběrová řízení (VŘ) na       
3 základní druhy – tlaková kanalizace zakončená mechanicko – biologickou čistírnou, gravitační kanalizace 
zakončená mechanicko – biologickou čistírnou a jednotná kanalizace s kořenovou čistírnou. Z VŘ vzejdou   
3 firmy, které předloží studii pro naši obec a naše podmínky. Výsledky studií by měly být základním pilířem 
při rozhodování se o výsledném druhu kanalizace a ČOV pro naši obec. 

I nadále se pokračuje na budování inženýrských sítí v lokalitě kostel – sokolovna. Zbývá dokončit hlavní řad 
plynu a plynové přípojky, veřejné osvětlení, přeložku kabelu Cetin, datovou chráničku, chodníky, vsakovací 
průleh a zasíťování elektrickým proudem. Poslední zmíněné se jeví jako problém, kdy EG.D se ke všemu 
"staví zády". V souvislosti s budováním lokality se bude demolovat dům č. p. 137, který musí ustoupit nové 
komunikaci. Chtěli bychom se opět omluvit za omezení a komplikace v ulici k sokolovně plynoucí                    
z prováděných stavebních prací. 
V posledním zpravodaji padla zmínka o kompostérech pro Vás, naše občany. V současné době agentura, 
která  řeší vyřízení  dotace na  kompostéry,  vypisuje VŘ na  dodávku kompostérů a štěpkovače do naší obce. 
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Pravděpodobně bychom měli vše obdržet letos na podzim. V letošním roce bychom se chtěli odpadům začít 
věnovat z jiného úhlu pohledu. První změna nastane už u velkoobjemových kontejnerů. Nebudou umístěné 
po obci, nýbrž dole v obecním areálu (u hangáru). Důvody jsou 2 – třídění dovezeného odpadu obecními 
pracovníky, naskládání do kontejneru a také zamezení návozu občanům okolních obcí. Pokud jste občané 
naší obce pouze krátce, vezměte s sebou, prosím, i občanský průkaz. Odpad by bylo možné navážet v pátek   
v odpoledních hodinách a v sobotu. O přesném termínu budete informováni prostřednictvím obecního 
rozhlasu. Dále se odpadů týká svoz vytříděného papíru a plastů přímo od domů. Tyto 2 druhy odpadů byste 
doma třídili do igelitových pytlů, na které by se nalepovaly čárové kódy. Mimo to by byl kód i na popelnici, 
která by se při běžném vývozu vážila. Podle vytříděného množství papíru a plastu a odvezeného množství 
směsného komunálního odpadu by se pak vypočítala sleva na „poplatcích za popel“. Jsme s tímto řešením 
teprve na začátku, nicméně dále ve zpravodaji najdete podrobnější info. 
Další nemalou akcí a nemalou aktivitou, kterou se na obci zabýváme, je rekultivace areálu bývalého 
velkokapacitního teletníku (VKT). Tento prostor je velký, obec zde má pozemky o rozloze více než jeden 
hektar. Využití tohoto prostoru se nabízí. Je to lokalita mimo obec, nikoho nerušící. Problém však nastává      
s přístupem. Cesta k VKT sice je, ale nevede po obecních pozemcích. Proto jsme začali s oslovením 
současných vlastníků cesty, abychom cestu získali do obecního vlastnictví a zajistili přístup po současné 
trase. Cílem je dát tento areál "dohromady", dát mu nový vzhled s novými možnostmi využití, na které 
pamatuje i nově zpracovávaný územní plán.  

V prostorech základní školy bychom chtěli vybudovat novou knihovnu a učebnu školních dílen. Knihovna 
by se vybudovala v prostorech současných dílen a měla by samostatný bezbariérový chod. Vznikl by zde 
důstojný prostor nejen pro čtenáře, ale také pro pořádání workshopů, přednášek a dalších menších 
společenských akcí. Blížíme se s projekty na tyto akce do finále, Ministerstvo financí vypsalo dotace na tyto 
účely, takže zkusíme štěstí. Dále by se v žádosti žádalo o peníze na regulaci topné soustavy termohlavicemi. 
Požadavek ze školy je na zabezpečení budovy – přístupové čipy a závora ve vjezdu do školního dvora. 

Loni na podzim se díky pomoci Vás, spoluobčanů, povedlo 
vysázet obecní les. Věříme, že po vydatných deštích a zimě se 
sněhem se ujme většina nových stromečků. Na jaře bude 
výsadba pokračovat dosazením smrčků a dalších druhů stromků, 
úpravou a odstraněním keřů, náletů a lesního plevele, který 
stromečkům stíní a brání v růstu. V následujících letech bychom 
chtěli obnovit cestu vedoucí k lesu, která je nyní zorána, a za 
pomoci vhodných dotačních titulů vybudovat na louce pod 
lesem rybník s odpočinkovou zónou, z níž bude výhled na 
rostoucí obecní les. Kdo tuto lokalitu zná, ví, že i v parných 
letních dnech je louka podmáčená, protéká tudy i Marianínský 
potok, který by sloužil jako zdroj vody k plnění rybníku. 

Úsek silnice od křižovatky k hotelu a obráceně není možné projet bez toho, aniž by člověk nepoužil blinkr. 
Většinou je to dáno zákazníky, kteří zastaví přímo před obchodem STEMDu, COOPu a masny BETASu, aby 
"ušetřili svých 10 kroků z parkoviště" a mohli být hned v obchodě. Ikdyž jsou u obchodů parkoviště, která 
jsou v 90 % případů volná, parkuje celá řada nakupujících přímo na silnici! Apelujeme na Vás, že se tak sami 
vystavujete nemalému nebezpečí – vystupujete a nastupujete do vozovky! Není zde dodržena zákonná 

vzdálenost od vozidla a dalším jízdním pruhem. Uvědomte 
si, že okolo vašeho auta musí projet popeláři, autobusy         
a těžká technika. V blízkosti je i hlavní křižovatka                   
a nastávají tak situace, nad kterými zůstává rozum stát. 
Jsou i tací, kteří zaparkují v protisměru a ti jsou už, obrazně 
řečeno, při otevření dveří od auta přímo u pokladny. 
Děkujeme zároveň všem ukázněným parkujícím. 

Děkujeme také všem našim spoluobčanům, kteří se zapojili 
do předvelikonočního úklidu naší obce a přejeme vám 
především do nastávajících dnů pevné zdraví! 

Ondřej Zouhar, Zbyněk Kopřiva
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ZASTUPITELSTVO OBCE

Výpis z usnesení zastupitelstva obce dne 15.12.2020: 

Usnesení č. 1/21/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje navržený program jednání Zastupitelstva obce Lipovec                        
dne 15.12.2020. 
Výsledek hlasování:  Pro 14     Proti 0    Zdrželi se 0  

Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 2/21/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje hospodaření obce Lipovec k 30.9.2020. 
Výsledek hlasování:  Pro 14     Proti 0    Zdrželi se 0  

Usnesení bylo schváleno. 

Zastupitelstvo obce Lipovec vzalo na vědomí informaci o hospodaření Základní školy a Mateřské školy 
Lipovec, okres Blansko, p.o. o hospodaření k 30.9.2020 a usnesení RO ze dne 27.10.2020. 

Usnesení 211/40/RO 
Rada obce Lipovec schvaluje předložené výsledky hospodaření Základní školy a Mateřské školy Lipovec,      
p.o. k 30.9.2020. 

Zastupitelstvo obce Lipovec vzalo na vědomí informaci o hospodaření společnosti STEMD s.r.o. Lipovec          
a usnesení RO ze dne  27.10.2020. 

Usnesení 212/40/RO 
Rada obce Lipovec v roli jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady společnosti schvaluje 
výsledky STEMD s.r.o., IČ 47911743, k 30.9.2020 dle přílohy. 

Návrh rozpočtu obce Lipovec projednala rada obce na svém 42. zasedání dne 24.11.2020.  

Usnesení č. 3/21/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje rozpočet obce Lipovec na rok 2021. 
Výsledek hlasování:  Pro 11     Proti 0    Zdrželi se 3 (Ing. Uzel, Bc. Kopřiva, Bc. Školařová)  

Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 4/21/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje plán práce Zastupitelstva obce Lipovec na I. pololetí roku 2021. 
Výsledek hlasování:  Pro 14     Proti 0    Zdrželi se 0  

Usnesení bylo schváleno. 

Činnost kontrolního výboru, problémy, nedostatky, postup při jejich odstraňování. 
Zastupitelstvo obce Lipovec vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru o činnosti v roce 2020. 

Usnesení č. 5/21/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 204025 mezi obcí Lipovec a Montáže 
inženýrských sítí spol. s r.o., Sokolská 199, 798 45 Protivanov dle předloženého návrhu. Jedná  
se o akci:  "Inženýrské sítě a komunikace pro lokalitu výstavby RD – Lipovec“. 
Výsledek hlasování:  Pro 14     Proti 0    Zdrželi se 0  

Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 6/21/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Revitalizace území po demolici 
objektu č.p. 137“, na Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci podprogramu Demolice budov v sociálně 
vyloučených lokalitách. 
Výsledek hlasování:  Pro 14     Proti 0    Zdrželi se 0  

Usnesení bylo schváleno.
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Usnesení č. 7/21/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje projekt následného využití revitalizovaného území s názvem 
"Revitalizace území po demolici objektu č.p. 137" a přílohu č. 5 zásad 117D081. 
Výsledek hlasování:  Pro 14     Proti 0    Zdrželi se 0  

Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 8/21/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje uzavření smlouvy na vypracování žádosti o dotaci (+případná 
administrace projektu) na akci „Revitalizace území po demolici objektu č.p. 137“ na Ministerstvo pro místní 
rozvoj v rámci podprogramu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách s firmou Regionální 
rozvojová agentura Východní Moravy z.s., Tř. T. Bati 5146, 760 01 Zlín.  
Výsledek hlasování:  Pro 14     Proti 0    Zdrželi se 0  

Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 9/21/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje rozpočtová opatření č. 10 v hospodaření obce Lipovec v roce 2020. 
Výsledek hlasování:  Pro 14     Proti 0    Zdrželi se 0  

Usnesení bylo schváleno. 

Výpis z usnesení zastupitelstva obce dne 26.1.2021: 
Usnesení č. 1/22/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje navržený program jednání Zastupitelstva obce Lipovec 
dne 26.1.2021. 
Výsledek hlasování:  Pro 12     Proti 0    Zdrželi se 0   

Usnesení bylo schváleno. 

Místní program obnovy vesnice – vyhodnocení dosavadního, stanovení dalších úkolů ve všech oblastech 
života obce pro nejbližší období.  
Zastupitelstvo obce Lipovec vzalo na vědomí zprávu starosty obce k Místnímu programu obnovy vesnice. 

Investice a údržba v roce 2021. 
Zastupitelstvo obce Lipovec vzalo na vědomí zprávu starosty obce k Investicím a údržbě v roce 2021. 

Lokalita kostel – sokolovna, územní plán. 
Zastupitelstvo obce Lipovec vzalo na vědomí zprávu starosty a zprávu p. Kubeše k postupu prací v lokalitě 
„kostel-sokolovna“ a k územnímu plánu obce. 

Činnost finančního výboru, problémy, nedostatky, postup při jejich odstraňování. 
Zastupitelstvo obce Lipovec vzalo na vědomí zprávu předsedy finančního výboru o činnosti finančního 
výboru v roce 2020. 

Čistírna odpadních vod. 
Zastupitelstvo obce Lipovec vzalo na vědomí zprávu starosty ohledně ČOV a kanalizace. 

Schválení příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb. 
Usnesení č. 2/22/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje uzavření smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních 
služeb mezi obcí Lipovec a městem Blanskem, kdy obec Lipovec poskytne příspěvek na služby sociální péče 
ve správním obvodu ORP Blansko pro rok 2021 ve výši 10.000,- Kč. 
Výsledek hlasování:  Pro 12     Proti 0    Zdrželi se 0  

Usnesení bylo schváleno.
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Usnesení č. 3/22/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje prodej části pozemku parc.č. 1117 o výměře 314 m2 v k.ú. Lipovec      
u Blanska dle geometrického plánu č. 887-432/2020 panu Lukáši Vágnerovi, Lipovec 1 za cenu 150,- Kč/m2, 
takže kupní cena bude činit 47.100,- Kč. Záměr na prodej tohoto pozemku byl schválen na jednání Rady obce 
Lipovec dne 18.8.2020 a byl vyvěšen na fyzické i elektronické úřední desce OÚ Lipovec od 28.8.2020 dosud. 
Výsledek hlasování:  Pro 9     Proti 2 (Ing. Košťálová, Ing. Uzel)    Zdrželi se 1 (Bc. Kopřiva) 

Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 4/22/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje záměr na prodej pozemku parc.č. 1251/29 o výměře 36 m2                               

v k.ú. Lipovec u Blanska. 
Výsledek hlasování:  Pro 12     Proti 0    Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 5/22/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Lipovec a STEMD s.r.o. Lipovec   
na akci „Odstranění rodinného domu č. p. 137 na pozemku parc. č. st. 68, k. ú. Lipovec u Blanska“. Cena díla 
1.228.458,56 Kč včetně DPH, termín plnění 02/2021-12/2021. Bude zveřejněno na profilu zadavatele. 
Výsledek hlasování:  Pro 11     Proti 0    Zdrželi se 1 (Bc. Kopřiva) 

Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 6/22/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje rozpočtová opatření č. 1 v hospodaření obce Lipovec v roce 2021. 
Výsledek hlasování:  Pro 12     Proti 0    Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno. 
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HISTORIE OBCE

Výpis z obecní kroniky 

V paragrafu 3 Pamětní knihy je uveden výpis chaloupek na obecním z roku 1812, ze kterých plynula 
povinnost vyplácet obci roční platy 

Č.domu  Jméno         Roční plat  Poznámka 

76     Josef Urbánek     2 floriny    Tento jest zavázán pazdernu držet  

85     František Hiesl    2 floriny 

77     František Průcha   2 floriny 

60     Martin Musil     2 floriny    Byl zavázán, že když přijde do obce nemocný pocestný, 

že ho přechová 

59     Josef Buchta (pekař) 2 floriny        Toto místo není jeho, nýbrž obecní. 

                          Na svoje útraty pekárnu vystavěl a to se mu z platu srazilo 

58     Martin Vintr     2 floriny  

109    František Kocman  2 floriny    Jest zavázán obecní shromáždění přechovávat 

58     Cyril Němec     2 floriny 

93     Jiří Doležel      2 floriny  

91     Jakub Pernica     2 floriny 

92     František Pernica   2 floriny 

84     Ondřej Pernica    2 floriny 

113    Tomáš Vintr     2 floriny 

49     vdova Staňkova    2 floriny 

107    Jarolím Keprt     2 floriny 

46     Jan Břoušek      2 floriny 

96     Josef Žák       2 floriny 

79     Fabián Doležel    2 floriny 

39     František Němec   2 floriny 

81     Jakub Doležel     2 floriny 

81     Anna Kocmanová  2 floriny 

36     František Hrabalík  2 floriny 

106    František Klíma   2 floriny 

33     Jan Grim       2 floriny 

32     Josef Skácel      2 floriny 

89     Václav Keprt     2 floriny 

24     Jan Keprt       2 floriny 

88     František Chlup   2 floriny    Obecní kovárna má i obecní náčiní, platí je zaznamenáno 

97     Jan Čupr        2 floriny    Jest též obecní kovárna. Náčiní má svoje, jen měch je obecní 

99     Jakub Topinka            Obecní pastouška, vystavěna v roce 1811 

Pozn. 1: Rakouský zlatý nebo též zlatka, florin či gulden byla měna používaná v této době na území 
rakouského císařství. Pro představu okolo roku 1850 byl roční plat vyššího úředníka 500–700 zlatých, 
učitele 130 a roční mzda dělníka 100–200 zlatých. 

Pozn. 2: Pastouška bylo stavení, které původně sloužilo jako příbytek obecních pastýřů a sluhů, případně 
také osiřelých sirotků a ponocných. Po zániku společné pastvy dobytka (koncem 19. a počátkem 20. století) 
se obecní pastouška využívala pro bydlení obecních chudých (žebráků). 

                                                   

Jan Celý, kronikář
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Nacházíme se v situaci, na kterou nebyl připravený nikdo z nás - pedagogové, žáci ani rodiče. 11. března to 
byl přesně rok, co se poprvé uzavřela škola. Je pravdou, že jsme se do školy vraceli v různých formách výuky, 
a tak se za ten rok prostřídala výuka prezenční, distanční, rotační, online výuka, zasílají se týdenní plány 
učiva. Přes všechna úskalí, která doba přináší, nezahálíme a snažíme se ze všech sil.  
V říjnu loňského roku zakoupila naše škola interaktivní program ALF pro tvorbu zábavných testů, zadávání 
úkolů žákům a zábavné procvičování učiva. Všichni pedagogičtí pracovníci absolvovali celkem tři školení      
v měsíci říjnu a listopadu, které vedl ředitel školy. O tom, že práce v tomto programu žáky baví, vypovídají 
naše výsledky v rámci soutěže Alfiáda, která proběhla od 1.10. do 20.12.2020. Do soutěže se zapojilo celkem 
118 škol z celé ČR a naše škola se umístila na skvělém 2. místě. Celkem se do soutěže zapojilo 1 119 tříd. 
Ani naši pedagogové se nenechali zahanbit a v kategorii „Učitelé, kteří přiřadili žákům nejvíce zadání“ se 
paní učitelka Ivana Hallová umístila na 6. místě 
a paní učitelka Eva Veselá na 10. místě. Pevně 
věříme, že využívání tohoto programu nám 
pomůže zkvalitnit výuku v této nelehké době.  

Prvňáčkům se ve škole líbí 
Měli jsme štěstí, že jsme v průběhu celé zimy 
směli do školy a mohli se učit prezenčně. Jsme 
malý kolektiv, taková větší rodina, rádi se 
vidíme, podporujeme se a těšíme se vždy na 
další školní den. Tak se se mnou opravdu 
prvňáčci loučí po čtyřech hodinách ve škole. 
Děti se chtějí učit a tak se jim snažím pobyt ve 
školním prostředí co nejvíce zpříjemnit. Kromě 
obvyklých povinností se zaměřujeme hodně na 
činnostní učení. Děláme projektové dny, 
kreslíme, vyšíváme, pracujeme s vlnou a drobným materiálem.  Hrajeme různé hry a chodíme na procházky 
po Lipovci. 
S příchodem března se však všechno otočilo. Děti opět zůstávají doma na online výuce a plní školní úkoly. 
Zatím se nám daří, děti se snaží a rodiče pomáhají. Občas nás zlobí technika, ale musíme bojovat                     
a nevzdávat se. 

Mgr. Jana Kolmačková, učitelka 1. třídy

JARO – Adéla Pernicová 

Za okny sluníčko hřeje  

a do oken se všichni smějem. 

Vítáme tě, jaro, tady.  

Už spěcháme do zahrady. 

Hrát si, blbnout, zaskákat  

a pak z toho máme všichni hlad. 

ŠKOLNÍ OKÉNKO

Básničky o jaru, 2. třída: 

  

JARO – Tereza Staňková 

Petrklíč kouká z trávy ven. 

Haló, pojďte všichni ven. 

Bledule a sněženky  

z dálky zdraví pomněnky. 

Včelky letí do květu.  

Hurá, jaro už je tu. 
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Básničky o jaru, 2. třída: 

JARO – Julie Kučerová 

Sluníčko nám krásně svítí,  

na louce už kvete kvítí. 

Probouzí se včeličky,  

budou mít pylu plné nožičky. 

JARO – Dominik Slota 

Je pěkný jarní den,  

půjdeme s dětmi ven. 

Vezmeme si kolo,  

pojedeme s ním okolo. 

U toho bude svítit sluníčko,  

bude nám hřát na líčko. 

JARO – Pavlína Kolmačková 

Jaro se blíží,  

sněženky už klíčí. 

Rozkvetla zahrádka,  

budeme mít koťátka. 

JARO – Michaela Ševčíková 

Je tu jaro, 

slunce ještě svítí málo. 

Sněženky se na nás smějí  

a ptáčci nám prozpěvují. 

JARO – Mia Anděl 

Zima už je pryč,  

na louce kvete petrklíč. 

Hele, letí míč!  

Vločky už jsou pryč. 

Ptáčci letí zpátky k nám,  

podívejte, tam! 

Sluníčka už je čas,  

mláďata se rodí zas. 

JARO – Martin Rouchal 

Zlaté slunce v modrém nebi 

na nás už se usmívá.  

Volá holky, volá kluky 

„haló“ zima už je pryč!  

Uvidíme brzy petrklíč.

JARO – David Felkl 

Na jaře slunce přichází. 

Déšť a mraky odchází. 

  

ZAČÍNÁ JARO – Max Švéda 

Ptáčci už zpívají,  

sluníčko se vzbudilo.  

Volá holky a kluky,  

je čas jít ven. 

Tráva se nám zelená,  

sněženky už rostou. 

JARO – Michal Slouka 

Jaro už se vrací,  

vlaštovky se vrací.  

Jaro už se vrací,  

kvítí už se probouzí. 

Tráva už se probouzí. 

SLUNEČNÉ JARO  - Sára Schindlerová 

Už tu máme po roce  

překrásné jarní měsíce. 

Všechno kvete, voní kvítí. 

Hele, támhle Terka trhá kvítí.
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Naše pocity při online výuce, 3. třída: 

Byl jsem rád, že v době, kdy jsme nemohli chodit do školy, jsme měli alespoň online výuku. Vadilo mně,      
že se internet často sekal. Chyběli mně kamarádi. Učit se s mámou mě nebaví. Ve škole je větší zábava. 

Erik Školař 

Při výuce mi chybí tváře paní učitelky a spolužáků. Často mě z počítače bolela hlava a záda. Občas mi 
spojení vypadávalo, což mě dost znervózňovalo. Přestávka mezi předměty byla nudná. Ve škole hrajeme 
vybíjenou, doma to nejde. Výuka ve škole je mnohem lepší, zábavnější. 

Laura Kuchařová 

Ve škole mám spoustu kamarádů a kamarádek. Mám raději výuku ve škole, kde nám paní učitelka všechno 
hezky vysvětlí. Líbí se mi, když jsme spolu ve škole, než když se vidíme jen přes počítač. 

Lucie Zouharová 

Při online výuce jsme byli spolu, to se mi líbilo. Rád jsem dělal úkoly na Alfu. 
Matěj Gryc 

Líbilo se mi, že nemusím vstávat, že si mohu pospat. Ale radši bych chodila do školy. Nelíbilo se mi, že když 
jsem chtěla něco říct, musela jsem si zapnout mikrofon. 

Magdaléna Benešová

Online výuka byla dobrá, ale radši bych byla ve škole. Lépe bych slyšela, co paní učitelka říká, a naučila bych 
se toho víc, protože je na to čas. Ale zase se mi líbilo, že jsem mohla být doma a že jsem si mohla udělat 
úkoly po částech. Nejradši bych byla, kdybychom mohli chodit bez roušek, kdybychom mohli chodit do 
družiny, kdybychom si mohli společně hrát… 

Helena Kajtárová 

Těšila jsem se na paní učitelku a na spolužáky…                                
Nikol Šíblová

Koukat na obrazovku mě nebaví. Mám ráda, když se smějete, ptáte se, reagujete spontánně. Chybujete          
a společně hledáme chybu. Odpovídáte a společně se radujeme, obdivujeme, někdy trochu závidíme. 
VIDÍME SE, SLYŠÍME SE… Jsme si blíž. Jsme spolu. Je to nebezpečnější, a proto zajímavější. A jsem ráda,     
že to vidíme stejně.                                           Zdeňka Bejčková 

Kluci a holky ze 4. třídy se těší do školy. 
Víte proč? 
Těšíme se na kamarády, na paní učitelku. Na přestávky, abychom si mohli 
mezi sebou povídat. Těšíme se do lavic, do tělocvičny, na výlety. Do 
družiny, chceme si spolu jen tak hrát. Ve škole je prostě větší zábava. 
Tohle všechno nám moc chybí. Online výuka nenahradí výuku ve škole. 
Někdy nás technika pěkně zlobí. Ve škole lépe chápeme učivo, dobře se 
slyšíme, spolupracujeme spolu. Ve škole máme více hodin, cvičíme, 
zpíváme, malujeme a někteří zlobíme. 

Online výuka nás prostě nebaví!  
Ale my jsme hrdinové, takže 
i tuto dobu zvládneme.    

kolektiv 4. třídy 
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Mimořádný literární úspěch získala naše žákyně 9. ročníku Kateřina Bílková. V 17. ročníku celostátní 
soutěže Svět očima dětí vyhlášené Ministerstvem vnitra České republiky získala 2. místo! Obdržela diplom 
podepsaný ministrem vnitra Janem Hamáčkem a pěkné ceny (bezdrátová sluchátka, zdravou láhev, baterku 
na kolo, batůžek s bezpečnostními prvky ad.). 
Mgr. Martina Pekárková zveřejnila výsledky sběru vybitých baterií. Naše škola nasbírala a odeslala k dalšímu 
využití 88 kg vybitých baterií. Díky tomu jsme se v rámci Jihomoravského kraje umístili na 2. místě ze všech 
škol, které se do akce zapojily. Děkujeme tímto všem žákům, 
jejich rodičům, učitelům, kteří se do akce zapojili. Dopady 
výroby baterií na přírodu jsou opravdu velké a jejich 
recyklace je může výrazně snížit. 
1. místo – Ondřej Kotulan – 7. třída (22 krabiček) 
2. místo – Michaela Nečasová – 8. třída (12 krabiček) 
3. místo – Adam Preisner – 3. třída (11 krabiček) 

Ve výtvarné výchově dochází k propojení s matematikou, českým jazykem, hudební výchovou či ČASP.           
V 7. třídě žáci od p. uč. Buchtové dostali za úkol nejen vypočítat příklady na zlomky, ale hlavně tyto příklady  
i s výsledky správně zakreslit a znázornit, zahráli si tedy na ilustrátory učebnice matematiky. V 9. třídě 
propojila Katka Veselá učivo populární hudby s koláží a vznikly zajímavé práce. Zařazujeme i práce 
tematické. Při sněhové nadílce žáci 7. a 9. třídy tvořili stavby ze sněhu, žáci 8. třídy udělali radost svým 
blízkým valentýnským tvořením. Dále měli za úkol vymyslet přebal své oblíbené knihy. Zaměřili                    
se na ilustraci, ale i na nápis, který by upoutal. V 5. třídě v ČASP s p. uč. Bejčkovou posilovali žáčci svoji 
imunitu. Vytvořili obrázkové mini kuchařky se zdravou výživou. V českém jazyce obě paní učitelky Veselé 
tvořily s žáky ve slohové a komunikační výchově. Žáci šesté třídy se zabývali popisem místnosti. Nejprve 
dostali za úkol nakreslit plánek svého oblíbeného pokoje a vytvořit seznam věcí.  Žáci 7. a 9. ročníku              
se zamýšleli nad tím, co jim dala a vzala distanční výchova.  
Od 1. března jsme zavedli elektronickou žákovskou knížku a primárně využíváme školní informační systém 
pro lepší komunikaci mezi rodiči a školou.  
Vše a ještě více najdete na našich webových stránkách: www.zslipovec.cz. Přejeme všem krásné Velikonoce,  
i když stejně jako vloni v nouzovém režimu. Ať jsou Vaše dny zalité sluncem a naplněné radostí.  

Mgr. Tomáš Vintr a zaměstnanci ZŠ Lipovec

Omlouváme se za pozdní otisknutí ve zpravodaji. Téma 
se týkalo zpravodaje vydaného v prosinci 2020. 
Kateřině Bílkové gratulujeme a vážíme si její 
reprezentace. 

Obec Lipovec
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Ze života Mateřské školy 
I v novém kalendářním roce je vše 
ovlivněno nepříznivou epidemiologickou 
situací v souvislosti s onemocněním 
Covid-19. Mateřské školy byly otevřeny za 
dodržování specifických hygienických           
i provozních podmínek (byly zrušeny 
společné akce s rodiči, nadstandartní 
aktivity, výlety, divadelní představení…). 
Byl omezen pohyb osob v MŠ a cizí osoby 
nesměly do mateřské školy vstoupit vůbec. 
Snažili jsme se, aby režim dne a organizace 
vzdělávání v mateřské škole byl narušen co 
nejméně.  
V lednu jsme si užili bohaté sněhové 
nadílky a zimních her a sportů. Zaměřili 
jsme se také na zdravé životní návyky, 
naučili jsme se toho hodně o lidském těle   
a zdraví, tvořili jsme, zpívali, plnili úkoly a cvičili. Ve středu 27.1.2021 se u Sluníček uskutečnil Bílý den        
a nejoblíbenější aktivitou zde byla námětová hra „Na doktory“. 
V únoru jsme se přenesli do světa pohádek a celý tematický blok jsme zakončili karnevalem, který jsme pro 
děti uspořádali ve středu 17.2.2021. Sešli se nám krásné masky – například princezny, víly, kočičky, kuchaři, 
fotbalisti, motýlci, policisté, čertíci a piráti a dokonce i jeden dinosaurus. Užili jsme si dopoledne plné 
tancování, dovádění, úkolů a her a na závěr nechyběly ani odměny. 

Konzultační hodiny v mateřské škole 
Pro lepší informovanost, která pedagogům i rodičům umožňuje společný postup při výchově a vzdělávání 
dětí, máme u nás v mateřské škole už několik let zavedeny konzultační hodiny. Nejčastěji si paní učitelky    
s rodiči vyměňují drobné informace při každodenním styku, pro detailnější rozhovory jsou ale připraveny 
individuální konzultace. Předmětem těchto schůzek bývají informace o procesu vzdělávání a pokrocích 
(výsledcích), o adaptačním období, stravování, o školní zralosti a stejně tak se s rodiči domlouváme                
na společné podpoře rozvoje dítěte. Při konzultační hodině rodiče mohou nahlédnout do portfolia dítěte, 
které slouží jako důkaz o prospívání, rozvoji a učení dítěte. Pro tyto rozhovory jsou vyčleněny jednotlivé 
dny a časy. Jsme velice rády, že je o společné schůzky zájem a rodiče je využívají. 

Příprava předškoláků 
V naší mateřské školce připravujeme 
předškoláky pro vstup do základní školy 
pravidelně a systematicky. Máme 
propracovanou pedagogickou diagnostiku 
dětí a víme přesně, na co konkrétně je 
potřeba se u jednotlivých dětí zaměřit.  
Víme, které oblasti jsou u dítěte oslabené        
a můžeme tak další aktivity cílit na 
konkrétní oblast. Vycházíme z diagnostiky 
Mgr. Jiřiny Bednářové a využíváme 
diagnostickou pomůcku Klokanův kufr. 
Předškoláci pracují s pracovními sešity 
Kuliferda, pracovními listy a didaktickými 
hrami a materiálem, které jsou cíleně 
zaměřeny na matematickou a čtenářskou 
pregramotnost, na rozvoj zrakového               

a sluchového vnímání, grafomotoriky a celkového rozvoje. Jsou vedeni k samostatnosti a snaze úkol 
dokončit. 

MŠ LIPOVEC
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V druhé polovině roku navštěvují předškoláci edukativně-stimulační skupinku v základní škole, která má 
výbornou socializační funkci a posiluje roli předškoláka – děti poznají prostředí základní školy, svou paní 
učitelku a těší se na nástup do školy. 

K oživení výuky v mateřské škole máme několik ITC pomůcek, jako Interaktivní tabuli, kterou využíváme již 
několikátý rok, či robotickou hračku Bee-bot, jejíž kouzlo, za přispění paní učitelky Lenky, děti objevily 
teprve nedávno a kterou si velmi oblíbily – děti procvičují barvy, početní řadu, prostorovou orientaci, dále 
velmi vhodně rozvijí prosociální kompetence jako domluvit se ve skupině, pomoc kamarádovi, přijmout 
prohru, přát výhru a podobně. 
Z důvodu nařízení Vlády ČR a na základě přijatého krizového opatření, došlo od 1.3. 2021 k plošnému 
uzavření mateřských škol. Vzhledem k nastalé situaci vznikla mateřské škole i dětem povinnost distančního 
vzdělávání.  Distanční vzdělávání v mateřské škole se týká dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, 
tj. předškoláků. Dětem posíláme každé pondělí plán učiva - pracovní úkoly a aktivity na email rodičů. Část 
vypracovaných úkolů nám rodiče s dětmi vhazují do poštovní schránky, zbylé odevzdají po skončení 
distančního vzdělávání. Na naši facebookovou skupinu Školka z domova, nebo na emaily rodičů, posíláme 
také náměty na aktivity i pro mladší děti ze školky. Velice si ceníme dobré spolupráce s našimi rodiči             
a děkujeme za pochopení a dodržování všech podmínek, které musely být nově nastaveny. Doufáme, 
že to bude brzy a s dětmi se opět ve školce setkáme. 
Zápis do mateřské školy proběhne v týdnu od 3. do 7. května 2021. Bližší informace o organizaci zápisu 
zveřejníme v dubnu. Sledujte prosím naše webové stránky www.mslipovec.estranky.cz. 
Děkujeme rodičům - panu Radkovi Benešovi za poskytnuté papíry na výtvarnou činnosti, paní Lence 
Kuncové a manželům Jarůškovým za hračky pro děti a panu Karlu Pernicovi za opravu kliky ve třídě Berušek 
:-). 

                                                      Za kolektiv zaměstnanců mateřské školy Bc. Blanka Zouharová
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST LIPOVEC

Soutěž o nejlépe opravenou památku Jihomoravského kraje 
Farnost Lipovec se letos na výzvu památkového úřadu zapojila do soutěže o nejlépe opravenou památku 
Jihomoravského kraje, a to i přesto, že se právě v této době opravuje přední strana kostela. Zapojili jsme se 
proto, že došlo k  rozsáhlé výmalbě kostela a hlavně kompletní renovaci menzy hlavního oltáře imitací 
umělého mramoru, a to vše díky velkému nasazení pana Josefa Strejčka, který obě tyto věci provedl. Rovněž 
chci poděkovat za každý hlas, který jste nám poslali do soutěže. 

Hrkání ve svatém týdnu v Lipovci: Na zelený čtvrtek 18:45, v pátek v 8:00 ve 12:00, před křížovou cestou 
v 14:50, večer po obřadech v 18:45, v sobotu v 8:00, ve 12:00, v 18:00h. Hrkat se bude na kostele a všechny 
ostatní prosím, aby se zapojili do hrkání od svých domovů. 
  

                                                       P. Pavel Kuchyňa 

Před opravou

Po opravě
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9. SKAUTSKÝ ODDÍL LIPOVEC

Rozhovor ze dne 9. 2. 2021 pro Diecézní charitu Brno 
Hřeje nás radost z vykonaného dobrého skutku, říká 
Bohumila Ševčíková o Tříkrálové sbírce. Koledování na Tři 
krále je v malebné obci Lipovec v Moravském krasu 
neodmyslitelně spjato s paní Bohumilou Ševčíkovou a její 
rodinou. Zeptali jsme se jí proto, jak novodobá tradice 
Tříkrálové sbírky v obci vznikala nebo jak letos v Lipovci 
prožívali specifický ročník. 

• Kam až sahají počátky tříkrálového koledování  
u Vás v rodině? 
Dle vzpomínek našeho tatínka chodili na Tři krále po 
Lipovci za jeho mládí děti – na hlavě s korunkami 
vyrobenými z papírového sáčku od mouky. Malá 
vykoledovaná odměna byla tehdy vzácnost. Poté první 
skupinka Třech králů začala chodit po naší obci Lipovec 
přibližně od roku 1996. Střídali se v ní moje sestra               

s manželem a můj bratr s manželkou. A to se vším všudy – s královským oděvem, s dary, s řádným 
nakuřováním, se zpěvem, s křídou a s požehnáním tomu domu. 
  

• Kdy jste se připojili ke Tříkrálové sbírce, kterou pořádá Charita? 
Roku 2001, kdy se začala konat první celorepubliková Tříkrálová sbírka pod záštitou Charity České 
republiky. 

• Vzpomenete si, jak se proměnilo koledování v průběhu tolika let? 
Nejprve chodila pouze jedna skupinka Třech králů, od roku 1999 se přidali ke koledování také ministranti      
a naší obcí tak procházeli od domu k domu po více dní dvě skupinky Třech králů – rodina Zouharova               
a ministranti. 

• Královská družina se v Lipovci rozrostla také       
o skautské dobrovolníky. Kolik vás bylo a jak 
probíhala sbírka? 
V roce 2008 kompletně převzal tříkrálovou sbírku po 
naší obci Skautský oddíl Lipovec a koledoval až do 
loňska. Začínali jsme chodit v 5 skupinkách, poslední 
roky se scházelo cca 10 skupinek, což bylo okolo 30 
králů. Z počátku jsme nosili nazdobené papírové 
koruny, které jsme si vyrobili na skautských 
schůzkách. Ty nám ovšem vlivem počasí nevydržely a 
tak jsme díky dotaci od obce Lipovec nakoupili zlaté 
plastové, které již nosíváme každoročně. 

• Jak vnímají Tříkrálovou sbírku a koledníky lidé   
u Vás v obci Lipovec? 
Naši spoluobčané již nás každoročně netrpělivě 
očekávají a s úsměvem vítají, ochotně přispívají do 
pokladniček a mnohdy mají pro nás připravený i teplý 
čaj, vitamínovou mandarinku či sladkost pro malé 
koledníky. My těšíme je a oni nás…. 

• Mají nové děti chuť zapojit se do koledování? Jak děti motivujete? 
Děti není až tak těžké motivovat… rády se přestrojují a rády zpívají koledu My tři králové jdeme k vám. Dále 
dostanou malý dáreček od Charity ČR, poukázky na bruslení a plavání do Blanska a písemnou pochvalu ve 
škole od blanenské Charity. 

Fotka z roku 1998

| 15 |



• Tři králové neodmyslitelně patří k počátku roku. V tu dobu bývá také pořádná zima a někdy  
i sněhová nadílka. Nevadí to Vám a koledníkům? 
Hřeje nás radost z vykonaného dobrého skutku. Navíc poslední roky máme „svůj přidělený úsek“ obce brzo 
obchozený, protože je nás více skupinek Třech králů. Dříve jsme chodívali i několik hodin denně. 

• Nedílnou součástí koledy je i královský 
kostým. Připravujete si kostým vlastní? Kde 
berete inspiraci? Na co je třeba si dát pozor při 
přípravě kostýmu? 
Začínali jsme koledovat ve vyřazených ornátech.              
S přibývajícím počtem koledníků moje maminka 
začala šít královské pláště. Jsou praktické - děti 
mohou mít na sobě své teplé oblečení a na to si 
zaváží pod krkem královský plášť. Nyní jich máme 
pro všechny krále dostatek... 

• Řada koledníků je i velmi odvážná při barvení 
černého krále. Máte v Lipovci osvědčené 
černidlo? 
Ano, barví velmi dobře až k nepoznání… Je to černá 
barva na obličej, kterou nanášíme velkým štětcem. 

• Letošní rok byl pro Tříkrálovou sbírku hodně jiný. Klasická koleda dům od domu nebyla možná. 
Jak jste tuto situaci prožívala Vy a koledníci u Vás v Lipovci? 
Alespoň jsme s žáky druhého oddělení školní družiny, kde pracuji, vyrazili obcí od základní školy do kostela, 
poklonit se narozenému Ježíškovi v jesličkách. Vydali jsme se jak k „našemu vyrobenému“ za oknem školní 
družiny, tak k tomu, který leží v betlémě v lipoveckém kostele. Po cestě zasněženou obcí jsme viděli úsměvy 
na tvářích kolemjdoucích.... Věřím, že tentokrát přispějí v místních prodejnách COOP či jinou cestou… 

• Novinkou, kterou si vynutila současná pandemie, je online koleda na webu. Co na ni říkáte? 
Je velmi vtipná a milá. Připomíná mi ty naše malé koledníky. 

• Co byste popřála Tříkrálové sbírce do dalších let? 
Nadšené koledníky, štědré dárce a díky tomu velkou pomoc lidem, kteří ji potřebují.

Fotka z roku 2016  26 králů - 8 skupinek
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SDH LIPOVEC

Ze života zásahové jednotky 
Předešlý rok byl ojedinělý zejména v důsledku mimořádného stavu kvůli koronaviru. I nás hasičů se to 
dotklo. Fungovali jsme a fungujeme v omezeném režimu, který setrvává až do teď. Ačkoliv je stav, jaký je,      
a průběžné karantény se nám nevyhýbají, požární ochrana v obci je zajištěná nadále. Ani složení 21 hasičů  
v zásahové jednotce se nezměnilo. 

Odborné znalosti, cvičení 
Proškolování strojníků a velitelů bylo buď přímo rušeno HZS, nebo neustále odsouváno, a tak jsme se letos 
nemohli zúčastnit žádného průběžného školení organizovaného HZS ani specializovaného kurzu. Dá se říct, 
že celý rok byl celkově nabourán díky Covidu-19. Doufejme, že se situace již bude zlepšovat.  

Přes léto se podařilo doplnit znalosti z taktiky u zásahu. Jednalo se 
především o proškolení v manipulaci s proudnicí, likvidaci a odchytu 
včel, správné použití dýchacích přístrojů, odstraňování nebezpečných 
stromů pomocí motorové pily, transport zraněné osoby pomocí 
záchranných nosítek nebo násilné vniknutí do budovy, kde vypukl 
požár, s následným vyhledáváním osob uvězněných vevnitř. Velkým 
posunem v této oblasti jsou pro nás zkušenosti Kuby Musila, který 
momentálně slouží u HZS. Snaží se nám tak předávat svoje znalosti   
z oboru. Je to velký posun vpřed a jsem rád, že to kluky zajímá             
a motivuje v další práci. Jak se říká: těžko na cvičišti, lehko na bojišti.  

Výjezdy 2020 
Loni jsme byli třikrát vysláni KOPISem, a to:  
24.2.2020 se jednalo o popadané stromy mezi Lipovcem a Holštejnem. Sem jezdíme opravdu opakovaně. 
Odstranění stromů jsme provedli pomocí motorové pily, komunikaci jsme zametli a vyčistili.  
14.10.2020 jsme byli vysláni po vleklých a vydatných deštích, kdy půda ztratila svou schopnost vsakování, 
na čerpání zatopeného sklepa v důsledku prosakování spodní vody. Hladina dosahovala 60centimetrové 
výše. Plovoucím čerpadlem se provedlo vodu odčerpat. Protože déšť neustával, další přitékající vodu jsme 
svedli mimo zasaženou budovu. 
16.12.2020 nás probudila časně ráno siréna. Dle zprávy z KOPISU se mělo 
jednat o zahoření komínu v rodinném domě na spodním konci. Po rychlém 
zásahu bylo průzkumem zjištěno plamenné hoření komínového tělesa       
v oblasti půdy. Po uzavření přívodu vzduchu na kotli jsme následně 
odstranili pár tašek ze střechy kvůli odvětrání půdy. Jelikož byl prostor 
lehce zakouřen, zásah probíhal v naší nové dýchací technice. Následně se 
provedlo vymetení komína horními dvířky z půdy pomocí komínové 
štětky. Pak už jsme jen vybrali a vynesli saze ven před dům. Na závěr se 
provedla kontrola teploty komínového tělesa pomocí termokamery 
profesionální jednotky z Blanska, která také nakonec dorazila na místo. 
Opět musím vyzdvihnout nasazení našich kluků, že přistupují k zásahu 
zodpovědně a využívají svých znalostí z výcviku.  
Pomoc obci 
I v letošním roce jsme byli nápomocni obci a to v těchto záležitostech: 
12.5.2020 odstranění nebezpečných stromů po kalamitě v obecním lese 
28.7.2020 odstranění stromu v parku u benzinové pumpy z důvodu napadení kůrovcem 
27.8.2020 odstranění uschlých tújí u MŠ a větví v Marianíně 
7.10.2020 odstranění ulomené větve z rybníku  
7.10. 2020 odčerpání studny pana Zouhara z důvodu znečištění spodní vody  
23.10.2020 odčerpání studní u pana Zouhara a pana Marka z důvodu znečištění spodní vody  
21.11.2020 odstranění vyvráceného stromu v obecním lese, který překážel v následné obnově obecního lesa 
28.11.,5.12., a 12.12. jsme pomohli s technickým zázemím při obnově obecního lesa 
29.11.2020 zalévání nově vysazených ovocných stromků 
1.12.2020 odstranění nebezpečného stromu v Marianíně 
9.-10.12.2020 navážení vody do nových odpadních čističek na stavebních pozemcích na nové ulici
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-  mimo jiné jsme také provedli 6 závozů vody na 
hřbitov 
- a 5x jsme provedli čištění komunikace u kostela          
z důvodů znečištění bahnem během probíhajících 
stavebních pracích. 

V součtu se jednalo o 250 odpracovaných hodin. Ač se 
to nezdá a občané si to mnohdy neuvědomují, tak jsou 
za námi stovky odpracovaných hodin. Ke všemu 
potřebujeme také  odpovídající vybavení, které se 
samozřejmě časem opotřebovává. 
V minulosti tak bylo z dotací nakoupeno mnoho 
materiálu, který je však opravdu nezbytný a dříve mě 
mrzelo, když jsem kolikrát slyšel, že to nevyužijeme 
nebo že je to zbytečné. Dnes se již ukazuje pravý opak, věci neleží ladem a plně jej využíváme.  

Jde o ochranu nás všech a měli bychom k tomu tak přistupovat. Mnohdy i pro někoho zbytečná věc může 
zachránit lidský život.  

Vybavení 
Začátkem roku jsme vybavili a zároveň proškolili naši jednotku na 
likvidaci včel. Je tedy pravděpodobné, že pokud by měl někdo z občanů 
problém s tímto hmyzem a zavolal na 150, tak již KOPIS vyšle nás. Dále 
jsme koncem roku po zkušenostech z výjezdu na vytopený sklep 
dokoupili protipovodňové pytle. Tady se budeme muset ještě seznámit     
s tím, jak s nimi správně manipulovat, jak je rychle a efektivně plnit. 

Zásahová auta 
Stále disponujeme třemi zásahovými vozy. Vozový park má v současnosti  
průměrné stáří přes 27let, a to jen díky nově pořízenému Fordu Tranzit, 
jinak bychom se pohybovali na hranici 39 let. 

ŠKODA CAS je z roku 1979. Je až neuvěřitelné, že v této době může jezdit       
a plně zasahovat. Již 42 let se spoléháme na tak zastaralou techniku, 
která navíc nesloužila jen u nás. Závady se jí samozřejmě nevyhýbají. 
Ještě nedávno jsme řešili prasklé listy per, klepání v motoru. Loni se         
k tomu řešila oprava čerpadla a také prasklá hnací hřídel.  

Upřímně, když nasedám do tohoto stroje, necítím se nikterak bezpečně, a jsem rád, že doskáče, kam 
potřebujeme. Člověk mnohdy čeká, co se s autem přihodí. Bojovat se s ní dá, ale spolehlivost jde každým 
rokem dolů. Ano, sice ji vždy opravíme, ale bez Jirky Voráče a Petra Kučery bychom to častokrát nezvládli, 
rozhodně ne zadarmo. 

Navíc loni se cena za opravy vyšplhala na částku 60 tisíc, což už je nemalá částka, a myslím si, že by už bylo 
načase CASku vyměnit. Ideálního stavu by bylo docíleno jedním multifunkčním autem, které by pojalo 
hasiče, materiál i vodu. Se starostou již pro to nějaké kroky děláme, ale vše chce ještě svůj čas. Navíc se stále 
řeší financování hasičky, a tak nebude lehké žádat zastupitelstvo o další peníze na hasiče.  

Obce, ve kterých jsme předurčeni k výjezdu podle nového poplachového plánu 
 I. stupeň - Lipovec, Marianín 
 II. stupeň - Holštejn – nově přesun z třetího na druhý stupeň 
 III. stupeň - Krasová, Kulířov, Senetářov, Šošůvka, Vilémovice, Jedovnice a nově přibyl Ostrov u Macochy    

Prioritou je dostavět hasičku 
Koncem léta se práce na ní téměř zastavily, všechny síly se soustředily na budování inženýrských síti na 
nově budované ulici za kostelem. I přes to se však s pracemi hnulo směrem vpřed. Udělala se rekuperace, 
omítky a také elektrické rozvody. Musí se ještě dodělat sádrokartonové stropy, podlahy aj. Nemalé finanční 
prostředky také budou muset být vynaloženy i na terénní úpravy. Snad půjdou práce hezky od ruky a vše se 
podaří již brzy dokončit. 

                                                                                             Velitel JSDH Lipovec
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Změna systému na třídění odpadů - MOJEODPADKY 

Jak bylo napsáno v úvodním slovu, cílem obce je snížit pro občana částku placenou za svoz komunálního 
odpadu. Obec Lipovec nemá žádné hezké náměstí. Naše "náměstí" je zaplněno automobily, které zde 
parkují a v horším případě se zde povalují odpadky z přeplněných popelnic. Cílem projektu je dobrovolné 
zapojení občanů do třídění odpadu. Vše je na dobrovolné bázi, která občany motivuje k třídění                    
a především ke snížení platby za svoz odpadů.  Každý občan obdrží sáčky na odpad (plast, papír) opatřené 
unikátním čárovým kódem (kód plátce popelnic), do kterých bude roztříděný odpad vkládat. 
Ve stanovené dny pak bude tento roztříděný odpad 
svezen na jedno sběrné místo. Zde bude odpad 
roztřízen, zvážen a společně v určitý čas odvezen. 
Každý občan (plátce popelnice) tak bude přesně vědět, 
kolik kilo odevzdal papíru, plastu a budou mu následně 
přiděleny body, na základě kterých se bude počítat jeho 
sleva. Sklo by bylo sváženo stejně jako doposud. 
Biologický odpad si každý může ukládat do kontejnerů, 
které mu budou dodány. Kov bude jako obvykle svezen 
ve spolupráci s SDH Lipovec. Takto roztřízený odpad 
má pak za následek to, že popelnici, kterou jsme 
všichni zvyklí dávat každé 2 týdny před dům, bude 
možné po naplnění odvést třeba jednou za měsíc nebo  
i za dva. Pokud budeme šikovní, můžeme se dostat i do 
situace, že do popelnice pro komunální odpad, nemáme 
co dát. Hlavní přínos pro občana je však v tom, že může 
významně ušetřit a současně nemusí s plasty a papírem 
do kontejneru. Tento systém spolehlivě běží v několika 
okolních obcích např. Ostrov u Macochy, Vavřinec, 
Žďár, Černá Hora. 

V současné chvíli probíhají jednání ve smyslu zajištění 
firmy, která má s touto formou svozu odpadů 
zkušenosti. 

Více informací na: www.mojeodpadky.cz

MOJEODPADKY
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INFO Z OBECNÍHO ÚŘADU

Informace od společnosti Respono 
Společnost Respono oznamuje, že kontroly platnosti známek na nádobách směsného komunálního odpadu 
budou probíhat až od 1. 7. 2021. 
Svoz směsného komunálního odpadu tedy bude probíhat i v případě umístění neplatné známky na nádobě 
až do 30. 6. 2021. 

Dále Respono informuje o nutnosti přistavení nádob na směsný komunální odpad v den plánovaného 
svozu na viditelném místě v blízkosti místní komunikace tak, aby posádky svozových vozidel mohly 
zajistit jejich vyprázdnění. Velmi často se stává, že posádky nádoby hledají na soukromých pozemcích        
u domů, nádoby nejsou vystaveny v den svozu včas apod. Tyto problémy posádky výrazně zdržují                 
a zbytečně prodlužují délku svozu. V případě, že nebude nádoba na směsný komunální odpad přistavena     
v den plánovaného svozu včas tj. od 6 hodin na viditelném místě u místní komunikace, nebude proveden 
její řádný výsyp. Prázdné popelnice ukliďte v den svozu, nenechávejte je stát na chodníku a komunikaci.

Územní plán 
Nový územní plán je z velké části zpracovaný a byl i představen na radě obce Lipovec. Po vzájemné 
konzultaci byly zapracovány připomínky radních a dodatečně i části občanů, kterých se předmětné lokality 
týkaly. Je zpracována jak vnitřní část obce (intravilán), tak i externí (extravilán). Dalším krokem je 
posouzení části územního plánu jakou jsou plochy veřejných prostranství, lesní plochy, vodní plochy, orné 
plochy aj. dotčenými orgány, zejména životního prostřední. Po zpracování této části bude následovat 
veřejné projednání. Další informace zveřejníme v následujícím zpravodaji, v hlášení obecního rozhlasu,      
na webových stránkách obce nebo na úřední desce. 

FIRMY V LIPOVCI
STEMD s.r.o. 
mobil: 601 527 437 , starosta@lipovec.cz 
- zemní práce 

ZDENĚK DOLEŽEL 
Lipovec 40 
mobil: 776 532 987 
- umělecké soustružení dřeva 

ONDŘEJ ŠKOLAŘ 
Lipovec 354 
mobil: 774 921 309, ondrej.skolar@seznam.cz 
- tesařství, pokrývačství, podlahy 
- dřevostavby na klíč 

BC. PETRA ŠKOLAŘOVÁ 
mobil: 724 806 338 
Lipovec 354, petraskolarova@seznam.cz 
- zahradní architektura – návrhy a údržba zahrad 

VOJTĚCH ZOUHAR 
mobil: 604 904 796 
- revize el. instalací a hromosvodů včetně oprav 

PEDOP s.r.o. 
Lipovec 367 
tel.: 516 445 016, pedop@pedop.cz 
www.pedop.cz 
- písky, štěrky, oblázky, zeminy, recykláž, uhlí 
- autodoprava – velikost nákladu od 1 do 27 t, 
kontejnery o objemu od 3 do 10 m3 
- zemní práce a demolice 
- půjčovna ručního nářadí a strojů 

MIROSLAV SEDLÁK 
mobil: 732 566 568, sevyp@email.cz 
- zprostředkování zhotovení strojírenských výrobků 
- autodoprava do 3,5 tuny 

ZBYNĚK ZRNÍK 
Lipovec 46 
mobil: 731 024 751 
- zahradnictví, okrasné zahrady, prodej okrasných dřevin aj. 

LUBOŠ ŠTÉBL 
Lipovec 73 
mobil: 607 524 058 
- pokrývačství 

BETAS s.r.o. LIPOVEC  
tel.: 516 445 112 
- výroba a prodej masných výrobků, uzenin (regionální 
dodavatelé - Moravský kras) 

MILAN SLOUKA ml. 
Lipovec 370 
mobil: 739 655 879, MilanSlouka@seznam.cz, www.kpstav.com 
- kompletní stavební práce 
- stavba okrasných a opěrných zdí z kamene 
- realizace domovních ČOV 

PETR MIKOLÁŠ 
Lipovec 328 
mobil: 603 500 164, mikolaspetr@email.cz 
www.strecha-morava.cz 
- stavební klempířské práce   
- kompletní dodávka střech 
- hydroizolace staveb (asfaltové pásy, PVC)

| 21 |



PĚSTITELSKÁ PÁLENICE 
Lipovec 281 
tel.: 516 445 193, mobil: 731 039 096 
- pěstitelské pálení ovocných kvasů 

ELKO AUTOŠKOLA 
Zbyněk Kopřiva 
mobil: 604 377 798, z.kopriva@tiscali.cz 
- řidičské oprávnění všech skupin 

ZAHRADNICTVÍ   
Zdeněk Kolmačka 
mobil: 603 867 642 
- realizace zahrad a okrasných trávníků 
- velko/malovýroba sazenic, zeleniny a květin 
- konifery, okrasné a ovocné dřeviny 
- vazby smuteční,dušičkové,adventní,vánoční 
- balíkování dřevěného odpadu do Ø 9 cm 
- autodoprava do 3,5 t 
- prodej stáčených vín 

AUTOSERVIS KUČERA 
mobil: 725 071 937, david000kucera@seznam.cz 
- opravy a údržba motorových vozidel 
- pneuservis, diagnostika 
- výměna autoskel, renovace světlometů 
- příprava a zajištění STK 
- geometrie podvozku 

PETR KUČERA 
mobil: 602 579 981, kuc.petr3@centrum.cz 
- autodoprava (hydraulická ruka) 

JOSEF ČTVRTNÍČEK 
mobil: 604 480 400 
- stolařství

JINDŘICH ŠEDA 
mobil: 797 677 979 
www.arboristaprobrno.cz 
- ošetřování stromů, jak vysokokmenných,ovocných, údržba 
živých plotů, rizikové kácení            
- výsadba nových stromů a keřů (po domluvě lze vysadit i 
rostliny)  

ING. JINŘICH TEJKL 
Lipovec 396, mobil: 722527230 
jindra.tejkl@gmail.com, www.jindra-tejkl.com 
- odhadce nemovitých věcí: tržní odhady bytových jednotek, 
rodinných domů, rekreačních objektů, garáží, pozemků 
   
ZDENĚK ŠEVČÍK 
mobil: 605 291 609 
- voda, topení, plyn 

JIŘÍ SOTOLÁŘ 
mobil: 731 571 108 
- voda, topení, plyn 

JIŘÍ PÁNEK 
mobil: 724 026 061, jirka-panek@seznam.cz 
- veškeré zemní práce, demolice 
- zhotovení inženýrských sítí 

IVETA PELÁ 
Marianín 7 
mobil: 723735923, www.ir-webdesign.com 
- tvorba webových stránek a eshopů  
- grafické práce,  
- webdesign 
- internetový marketing

Dáváme tímto možnost dalším firmám a OSVČ z Lipovce zveřejnit výše uvedenou formou kontakty  
a provozovanou činnost v dalším zpravodaji OÚ Lipovec. Svoje požadavky na zveřejnění zašlete  

na e-mail obeclipovec@tiscali.cz  do 15.8.2021.
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Co se událo ve fotkách



LIPOVECKÝ ZPRAVODAJ - periodický tisk, vychází 3x ročně, Lipovec 1/2021 - 16.3.2021, Reg. číslo: MK ČR E 11382 

Vydavatel: Obec Lipovec, Lipovec 200, 679 15, IČ: 00280551, e-mail: obeclipovec@tiscali.cz, web: www.lipovec.cz

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ZPRAVODAJE: 15.8.2021 

Materiály (zvlášť text ve Wordu, zvlášť fotky ve formátu JPG, PNG) můžete zaslat 

na e-mail: zpravodaj@lipovec.cz 


