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Vážení spoluobčané, 

máme opět po roce hody, a proto se vám dostalo další vydání lipoveckého zpravodaje. Úvodní slovo se bude 
převážně věnovat odpadům, na které jsme se v uplynulé době intenzivně zaměřili. Spolu se zástupci firmy 
mojeodpadky.cz jsme se pustili v jarních měsících do příprav, abychom o prázdninách mohli spustit systém 
svozu odpadů z domácností s názvem MESOH (Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství). 
Hlavní výhodou systému pro občany je sleva z ročního poplatku za odpady a také zvýšení komfortu pro 
občany, kteří nemusí s velkou částí odpadu jezdit ke žlutým nebo modrým kontejnerům. Pro ty, kteří se do 
systému doposud nezapojili, uvedeme stručný popis, jak to funguje. Vy, naši občané, doma vytřídíte plasty     
a papír, respektive „vyberete“ z odpadů, které produkujete, druhy uvedené v instrukcích pro třídění. Poté je 
umístíte do pytlů, které obdržíte na obecním úřadě, případně můžete do vlastních pytlů, které však musí být 
průhledné a musí mít objem minimálně 120 l. Na obecním úřadě si vyzvednete nalepovací QR kódy, každá 
domácnost má svoje unikátní, aby se vytříděný odpad mohl připisovat ke konkrétní domácnosti. Kód 
nalepíte na visačku z tvrdého papíru, kterou provazem připevníte na kštici pytle. Takto připravený pytel 
umístíte před dům, odkud ho v den svozu odvezou pracovníci obce. Je důležité, aby kódy nezmokly, poté by 
se nedaly načíst. Proto je lepší řešení pytle přichystat vždy až ráno ve svozový den nebo kódy např. přelepit 
průhlednou izolepou. 

Na stránkách mojeodpadky.cz má každá zapojená domácnost vytvořen odpadový účet, kde může sledovat, 
kolik toho vytřídila, jsou zde uvedeny doporučení pro třídění, termíny svozů a další potřebné dokumenty. 
Informace k systému jsou též uvedeny na stránkách obce. Prosíme, věnujte pozornost zejména přílohám, 
které uvádí, co do odpadu patří a naopak nepatří, usnadní to pak další práci se zpracováním svezeného 
odpadu. Plastový odpad, který nepatří do „pytlů“, dávejte i nadále do žlutých kontejnerů na sběrných 
hnízdech. Děkujeme všem svědomitým občanům, kteří věnují patřičnou pozornost třídění. S případnými 
dotazy se neváhejte obrátit přímo na obecní úřad, zde také dostanete balíček pro třídění, další nalepovací 
kódy atd. 

Celý systém pomáhá občanům, kteří budou třídit a odevzdávat plasty a papír, ušetřit částku za svoz odpadu 
v následujícím roce. Je však potřeba říci, že neplatí, kdo víc vytřídí, ten méně zaplatí. Celková sleva je složena 
z více kritérií: 6-ti ekobodů, které se započítávají do celkové slevy z „poplatku za popelnice“. V současné 
chvíli jsou v systému spuštěny 3 ekobody, zbylé 3 by do systému měly vstoupit příští rok poté, až začneme 
evidovat i vývoz popelnic s komunálním odpadem, dále jsou přiřazovány body za snižování odpadů celkově 
(tzn. snížení produkce veškerého odpadu) a body za kompostování. Systém načítání kódů z popelnic je            
v současnosti řešen s Responem, popelnice by byly očipovány a při vývozu evidovány. Snahou celého 
systému je tedy nejen třídit, ale taktéž 
předcházet vzniku odpadů. Systém je     
v naší obci teprve v rozběhu, jsou v něm 
pořád ještě mouchy, které je potřeba 
vychytat. Svozy odpadů, které se od 
července dosud uskutečnily, ukazují, že 
máte o třídění zájem, pytlů a balíků je 
víc a víc, za což děkujeme, avšak              
z pohledu celkového systému by bylo 
lepší, kdyby odpady vůbec nevznikaly. 

Respono od 6. září mění tradiční 
termín svozu odpadu z lichého čtvrtku 
na sudou středu. Vezměte, prosím, toto 
na vědomí. S tím se mění i termín svozu 
odpadu plastů a papíru (MESOH) – nově 
se bude svážet vždy v sudý čtvrtek.

ÚVODNÍK
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Jistě se řada z vás již byla podívat v naší nové lokalitě kostel-
sokolovna. Za uplynulou dobu se zde hodně věcí změnilo, jsou 
dokončeny chodníky, asfaltová silnice, napojení na komunikaci od 
kostela k sokolovně. Též stavebníci začali budovat své nové domy. 
Nejen o víkendech, ale i v týdnu, zde panuje čilý stavební ruch.           
Je hezké vidět, že naše práce, která se vším všudy trvala zhruba 4 roky, 
měla smysl a i původní myšlenka – poskytnout stavební parcely 
místním, se podařila naplnit. Je však nutné říci, že cesta to nebyla 
jednoduchá, obzvlášť zdlouhavé komunikace s úřady a dalšími 
institucemi (CETIN, EGD,…) byly v některých případech katastrofální. 
Toto je ostatně vidět i na tom, že lokalita dosud není připojená na 
elektřinu, což je výsledek arogantního jednání některých pracovníků 
EGD. I přes tyto problémy věříme, že stavebníci zvládnou své stavby 
zahájit a postavit ve vysněných termínech. Opět bychom se chtěli 
omluvit za omezení, která vyplývala z průběhu stavebních prací. 

Na úřadě již máme k dispozici 3 studie k vybudování kanalizace        
a ČOV v naší obci pro všechny varianty, které přichází v úvahu. Nyní 
bude probíhat vyhodnocení všech studií, z nichž následně vybereme výslednou variantu. Na dalším jednání 
zastupitelstva obce bude téma ČOV jedním z projednávaných bodů, kterému se budeme věnovat. Na toto 
zastupitelstvo vás srdečně zveme, jelikož se jedná o nejdůležitější otázku pro naši obec do budoucích let, 
která se dotkne nás všech. Celkově nejsou zastupitelstva z řad občanů příliš navštěvována, což si myslíme,  
že je velká škoda, jelikož se pak dostávají k řadě z vás zkreslené informace. 

Neméně důležitým bodem do budoucna je nový územní plán. Řada spoluobčanů zaslala připomínky            
k návrhu nového územního plánu, což je dobře a díky za to. 

Na závěr bychom ještě chtěli poděkovat členům zásahové jednotky SDH Lipovec, kteří 3 dny pomáhali        
s odstraňováním škod po ničivém tornádu v obci Hrušky. Patří jim za to velký dík a uznání! Poděkování patří 
taktéž vám všem, kteří jste jakkoli přispěli na obnovu poničených obcí. I my, obec, jsme se připojili k vlně 
solidarity a na účet obce Hrušky jsme zaslali 150 000,- Kč na zmírnění škod. 

Máme před sebou hodový víkend – v první řadě bychom chtěli poděkovat všem občanům, kteří se zapojili 
do předhodového úklidu a zkrášlili tak naši obec na tuto slavnostní událost. Současně všechny zveme na 
pestrý hodový program. Pozvánku naleznete na poslední straně tohoto čísla zpravodaje. Nakonec snad jen 
klasická otázka – „Čí só hode…“? 

Ondřej Zouhar, Zbyněk Kopřiva
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Výpis usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Lipovec, konaného dne 
23.3.2021 od 18.00 hodin v sokolovně v Lipovci 

Usnesení č. 1/23/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje navržený program jednání Zastupitelstva obce Lipovec dne 23.3.2021. 
Výsledek hlasování: Pro  13   Proti  0   Zdrželi se  0  
Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 2/23/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje definitivní přiznání dotací z rozpočtu obce Lipovec v roce 2020 dle 
vyúčtování předložených jednotlivými spolky v souladu s „Programem pro poskytování dotací a finančních 
výpomocí z rozpočtu obce Lipovec na rok 2020“. 
Výsledek hlasování: Pro  11   Proti  0   Zdrželi se  2 (Ing. Uzel, Bc. Kopřiva) 
Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 3/23/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje uzavření dohody o provedení práce s panem Martinem Kubešem, 
členem zastupitelstva obce, na zásahy a ostatní pomoc SDH v roce 2021, s odměnou 160,- Kč/hod. za zásahy 
a 100,- Kč/hod. za ostatní pomoc jednotky SDH. Odměna bude vyplacena ve výplatním termínu za měsíc 
listopad 2021 dle výkazu předloženého velitelem SDH. 
Výsledek hlasování: Pro  13   Proti  0   Zdrželi se  1 (p. Kubeš) 
Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 4/23/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje uzavření dohody o provedení práce s Ing. Štěpánem Zouharem, 
členem zastupitelstva obce, na zásahy a ostatní pomoc SDH v roce 2021, s odměnou 160,- Kč/hod. za zásahy 
a 100,- Kč/hod. za ostatní pomoc jednotky SDH. Odměna bude vyplacena ve výplatním termínu za měsíc 
listopad 2021 dle výkazu předloženého velitelem SDH. 
Výsledek hlasování: Pro  13   Proti  0   Zdrželi se  1 (Ing. Štěpán Zouhar) 
Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 5/23/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje uzavření dohody o provedení práce s Ing. Štěpánem Zouharem, 
členem zastupitelstva obce, na práci strojníka ZJ SDH v roce 2021, v rozsahu 6 hod./rok a odměnou          
600,- Kč/rok. Odměna bude vyplacena ve výplatním termínu za měsíc listopad 2021 dle výkazu předloženého 
velitelem SDH. 
Výsledek hlasování: Pro  13   Proti  0   Zdrželi se  1 (Ing. Štěpán Zouhar) 
Usnesení bylo schváleno. 

ZASTUPITELSTVO OBCE
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Usnesení č. 6/23/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje uzavření dohody o provedení práce s panem Josefem Strejčkem, 
členem zastupitelstva obce, na zásahy a ostatní pomoc SDH v roce 2021, s odměnou 160,- Kč/hod. za zásahy 
a 100,- Kč/hod. za ostatní pomoc jednotky SDH. Odměna bude vyplacena ve výplatním termínu za měsíc 
listopad 2021 dle výkazu předloženého velitelem SDH. 
Výsledek hlasování: Pro  13   Proti  0   Zdrželi se  1 (p. Strejček) 
Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 7/23/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje uzavření dohody o provedení práce s panem Josefem Strejčkem, 
členem zastupitelstva obce, na práci velitele ZJ SDH v roce 2021, v rozsahu 30 hod./rok a odměnou         
3000,- Kč/rok. Odměna bude vyplacena ve výplatním termínu za měsíc listopad 2021 dle výkazu 
předloženého velitelem SDH. 
Výsledek hlasování: Pro  13   Proti  0   Zdrželi se  1 (p. Strejček) 
Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 8/23/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje uzavření dohody o provedení práce s Ing. Tomášem Zouharem, 
členem zastupitelstva obce, na zásahy a ostatní pomoc SDH v roce 2021, s odměnou 160,- Kč/hod. za zásahy 
a 100,- Kč/hod. za ostatní pomoc jednotky SDH. Odměna bude vyplacena ve výplatním termínu za měsíc 
listopad 2021 dle výkazu předloženého velitelem SDH. 
Výsledek hlasování: Pro  13   Proti  0   Zdrželi se  1 (Ing. Tomáš Zouhar) 
Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 9/23/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje uzavření dohody o provedení práce s Ing. Tomášem Zouharem, 
členem zastupitelstva obce, na práci strojníka ZJ SDH v roce 2021, v rozsahu 6 hod./rok a odměnou           
600,- Kč/rok. Odměna bude vyplacena ve výplatním termínu za měsíc listopad 2021 dle výkazu předloženého 
velitelem SDH. 
Výsledek hlasování: Pro  13   Proti  0   Zdrželi se  1 (Ing. Tomáš Zouhar) 
Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 10/23/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje uzavření dohody o provedení práce s Ing. Ondřejem Zouharem, 
členem zastupitelstva obce, na zásahy a ostatní pomoc SDH v roce 2021, s odměnou 160,- Kč/hod. za zásahy 
a 100,- Kč/hod. za ostatní pomoc jednotky SDH. Odměna bude vyplacena ve výplatním termínu za měsíc 
listopad 2021 dle výkazu předloženého velitelem SDH. 
Výsledek hlasování: Pro  13   Proti  0   Zdrželi se  1 (Ing. Ondřej Zouhar) 
Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 11/23/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje uzavření dohody o provedení práce s Ing. Ondřejem Zouharem, 
členem zastupitelstva obce, na práci strojníka ZJ SDH v roce 2021, v rozsahu 6 hod./rok a odměnou           
600,- Kč/rok. Odměna bude vyplacena ve výplatním termínu za měsíc listopad 2021 dle výkazu předloženého 
velitelem SDH. 
Výsledek hlasování: Pro  13   Proti  0   Zdrželi se  1 (Ing. Ondřej Zouhar) 
Usnesení bylo schváleno.
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Usnesení č. 12/23/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje uzavření směnné smlouvy dle geometrického plánu č. 885-371/2020 
vyhotoveného Geodezií Plch s.r.o. na části pozemku p.č. 51/1, tento pozemek je ve vlastnictví obce Lipovec,  
o výměře 282 m2 (nově pozemek p.č. 51/61) a 28 m2 (nově pozemek p.č. 51/62) a na část pozemku p.č. st. 220, 
jež je ve vlastnictví pana Hosseina xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, o výměře 4 m2, vše v k.ú. Lipovec u Blanska. 
Obec Lipovec bude nabyvatelem části pozemku p.č. st. 220 o výměře 4 m2, tato část bude sloučena do 
pozemku p.č. 51/1. 
Pan Hossein bude nabyvatelem nově vzniklých pozemků p.č. 51/61 o výměře 282 m2 a 51/62 o výměře 28 m2.  
Cena za pozemky je vypočtena sazbou 150,- Kč/m2. Rozdíl ve výměrách činí 306 m2, takže pan Hossein 
doplatí obci částku 45.900,- Kč. 
Zastupitelstvo obce Lipovec dále schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na část pozemku 
p.č. 1063/23 v k.ú. Lipovec u Blanska, tento pozemek je ve vlastnictví obce Lipovec. Věcné břemeno je 
vymezeno geometrickým plánem č. 885-371/2020 a bude zřízeno k umístění skříně HUP pro p. Hosseina za 
jednorázovou úplatu ve výši 2000,- Kč. Tato úplata je stanovena v souladu se Směrnicí č. 1/2019 obce Lipovec 
o stanovení výše úplaty na zřízení věcného břemene na pozemcích obce. 
Záměr na směnu pozemků byl schválen Radou obce Lipovec na jejím zasedání dne 27.10.2020 pod 
usnesením č. 213/40/RO. Dne 2.11.2020 byl vyvěšen na fyzické i elektronické úřední desce OÚ Lipovec a je 
vyvěšen dosud. 
Výsledek hlasování: Pro  13   Proti  1 (Ing. Uzel)   Zdrželi se 0   
Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 13/23/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje prodej pozemku parc.č. 1251/20 o výměře 859 m2 v k.ú. Lipovec           
u Blanska za cenu 702.580,- Kč včetně DPH p. Jakubu Musilovi, nar. xxxxxxxxxxxxx, bytem Lipovec xxx, a to 
do výlučného vlastnictví. 
Smlouva  bude podepsána do 30.6.2021, v opačném případě bude pozemek nabídnut dalšímu zájemci. 
Výsledek hlasování: Pro  13   Proti  0   Zdrželi se 1 (pí. Musilová) 
Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 14/23/ZO 

Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje prodej pozemku parc.č. 1251/23 o výměře 860 m2 v k.ú. Lipovec           
u Blanska za cenu 703.200,- Kč včetně DPH manželům Karlu Pernicovi, nar. xxxxxxxxxxxxxxx a Evě 
Pernicové, nar.  xxxxxxxxxxx, oba bytem Lipovec xxx, a to do společného jmění manželů (SJM). 
Smlouva  bude podepsána do 30.6.2021, v opačném případě bude pozemek nabídnut dalšímu 
zájemci. 
Výsledek hlasování: Pro  14   Proti  0   Zdrželi se  0 
Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 15/23/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje rozpočtová opatření č. 2 v hospodaření obce Lipovec v roce 2021. 
Výsledek hlasování: Pro  13   Proti  0   Zdrželi se  1 (Ing. Uzel) 
Usnesení bylo schváleno. 
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Výpis usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva obce Lipovec, konaného dne 
14.4.2021 od 18.00 hodin v sokolovně v Lipovci 

Usnesení č. 1/24/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje navržený program jednání Zastupitelstva obce Lipovec dne 14.4.2021. 
Výsledek hlasování: Pro 14    Proti  0   Zdrželi se 0  
Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 2/24/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje investiční záměr pro akci „Lipovec – Výměna kotlů v obecních bytech“ 
v rámci žádosti o dotaci na Ministerstvo financí - Program 29822 - Podpora výstavby, obnovy a provozování 
komunální infrastruktury (pro rok 2021). 
Výsledek hlasování: Pro 14    Proti  0   Zdrželi se  0 
Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 3/24/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje podání žádosti o dotaci z MF ČR – Program 29822 – Podpora výstavby, 
obnovy a provozování komunální infrastruktury (pro rok 2021) na akci „Lipovec – Výměna kotlů v obecních 
bytech“. 
Výsledek hlasování: Pro  14   Proti  0   Zdrželi se  0 
Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 4/24/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec prohlašuje, že záměr „Lipovec – Výměna kotlů v obecních bytech“ bude kromě 
případné dotace financován z vlastních zdrojů obce Lipovec v rámci rozpočtu na rok 2021. 
Výsledek hlasování: Pro  14   Proti  0   Zdrželi se  0 
Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 5/24/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje investiční záměr a podání žádosti o dotaci na akci „Lipovec - Regulace 
otopné soustavy, knihovna a nová učebna dílen v budově ZŠ“ z Podprogramu 298D2280 – Podpora obnovy     
a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí vyhlášeného Ministerstvem 
financí ČR. 
Výsledek hlasování: Pro  14   Proti  0   Zdrželi se  0 
Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 6/24/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec prohlašuje, že má zabezpečeny vlastní zdroje na povinnou výši spoluúčasti pro 
akci „Lipovec - Regulace otopné soustavy, knihovna a nová učebna dílen v budově ZŠ“. 
Výsledek hlasování: Pro  14   Proti  0   Zdrželi se  0 
Usnesení bylo schváleno.
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Usnesení č. 7/24/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje prodej části pozemku p.č. 51/1 o výměře 12 m2 dle geometrického 
plánu č. 895-17/2021 ze dne 3.2.2021 za cenu 150,- Kč/m2 manželům Marii a Vítězslavu Kleinovým, 
xxxxxxxxxxxxxxxxx. Záměr na prodej pozemku byl schválen radou obce dne 24.11.2020 usnesením                
č. 224/42/RO a byl vyvěšen na fyzické i elektronické úřední desce OÚ Lipovec od 8.12.2020 dosud. 
Výsledek hlasování: Pro  13   Proti  0   Zdrželi se  1 (Ing. Uzel) 
Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 8/24/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje: 
prodej spoluvlastnického podílu na pozemku parc.č. 1251/4 o výměře 692 m2 ve výši ideální jedna polovina 
vzhledem k celku za cenu 299.520,- Kč včetně DPH Bc. Pavle Ševčíkové, nar. xxxxxxxxxxx, bytem Lipovec xx 
a  
prodej spoluvlastnického podílu na pozemku parc.č. 1251/4 o výměře 692 m2 ve výši ideální jedna polovina 
vzhledem k celku za cenu 299.520,- Kč včetně DPH Bc. Miloši Nekužovi, nar. xxxxxxxxxxxx, bytem 
xxxxxxxxxxxx, Kladno 2.  
Smlouva  bude podepsána do 31.7.2021, v opačném případě bude pozemek nabídnut dalšímu zájemci. 
Výsledek hlasování: Pro  13   Proti  0   Zdrželi se  1 (p. Ševčík) 
Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 9/24/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 204025 mezi Obcí Lipovec a Montáže 
inženýrských sítí spol. s r.o., Sokolská 199, 798 45 Protivanov, kde dochází ke změně bodu 3.1. původní 
smlouvy o dílo (doba plnění do 26.4.2021). 
Výsledek hlasování: Pro  14   Proti  0   Zdrželi se  0 
Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 10/24/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 204025 mezi Obcí Lipovec a Montáže 
inženýrských sítí spol. s r.o. , Sokolská 199, 798 45 Protivanov, kde dochází ke změně původní smlouvy o dílo 
v bodu 3.1. (doba plnění do 31.5.2021) a bodu 4.1 (cena díla 18.406.837,10 Kč včetně DPH). 
Výsledek hlasování: Pro  13   Proti  0   Zdrželi se  1 (Ing.Uzel) 
Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 11/24/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene        
č. 1030058511/003 ke stavbě s názvem „Lipovec, DS NN, VN, DTS, 22 RD u kostela“ mezi obcí Lipovec             
a EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá pole, 602 00 Brno. Jedná se o zřízení věcného břemene na pozemcích 
obce pro umístění el. kabelu. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, a to za jednorázovou náhradu v celkové 
výši stanovené znaleckým posudkem, který nechá na své náklady vyhotovit budoucí oprávněná. K výši 
jednorázové úplaty bude připočtena platná výše DPH. 
Výsledek hlasování: Pro  14   Proti  0   Zdrželi se  0 
Usnesení bylo schváleno. 
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Usnesení č. 12/24/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje prodej pozemku parc.č. 1251/29 o výměře 36 m2 v k.ú. Lipovec              
u Blanska společnosti EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá pole, 602 00 Brno za cenu 818 Kč/m2. Záměr na 
prodej pozemku byl schválen na jednání ZO dne 26.1.2020 po usnesením č. 4/22/ZO. Byl vyvěšen na fyzické   
i elektronické úřední desce OÚ Lipovec od 27.1.2021 dosud. 
Výsledek hlasování: Pro  13   Proti  0   Zdrželi se  0 
(Ing. Štěpán Zouhar nehlasoval, přerušilo se spojení) 
Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 13/24/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických 
komunikací č. VPI/MJ/2021/00099 dle předloženého návrhu mezi Obcí Lipovec a CETIN a.s. Výše nákladů 
překládky budou činit 141.132,- Kč. Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět 
DPH. Jedná se o překládku stávajícího kabelu vedoucího přes stavební parcely pro RD v lokalitě „kostel-
sokolovna“. 
Výsledek hlasování: Pro  14   Proti  0   Zdrželi se  0 
Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 14/24/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje rozpočtová opatření č. 3 v hospodaření obce Lipovec v roce 2021. 
Výsledek hlasování: Pro  14   Proti  0   Zdrželi se  0 
Usnesení bylo schváleno. 

Výpis usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva obce Lipovec, konaného dne 
31.5.2021 od 18.00 hodin v sokolovně v Lipovci 
Usnesení č. 1/25/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje navržený program jednání Zastupitelstva obce Lipovec dne 31.5.2021. 
Výsledek hlasování: Pro 11    Proti  0   Zdrželi se 0  
Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 2/25/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje závěrečný účet obce Lipovec za rok 2020 dle § 17 odst. 7                   
Zák. č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, včetně příloh, a to bez výhrad.  
Výsledek hlasování: Pro  11   Proti  0   Zdrželi se   1 (Ing. Uzel) 
Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 3/25/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Účetní závěrku obce Lipovec k 31.12.2020. 
Výsledek hlasování: Pro  11   Proti  0   Zdrželi se   1 (Ing. Uzel) 
Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 4/25/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje hospodaření obce Lipovec k 31.3.2021. 
Výsledek hlasování: Pro  12   Proti  0   Zdrželi se  0 
Usnesení bylo schváleno.
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Usnesení č. 5/25/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Plán práce Zastupitelstva obce Lipovec na II. pololetí r. 2021 dle 
předloženého návrhu. 
Výsledek hlasování: Pro  12   Proti  0   Zdrželi se  0 
Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 6/25/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje uzavření Dodatků č. 1 ke kupním smlouvám o koupi nemovité věci se 
sjednáním výhrady zpětné koupě, zřízením předkupního práva a zákazem zcizení a zatížení (prodej pozemků 
v lokalitě „kostel-sokolovna) s jednotlivými vlastníky dle předloženého návrhu.  
Výsledek hlasování: Pro  12   Proti  0   Zdrželi se   0 
Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 7/25/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti cesty na pozemku p.č.st. 223   
v k.ú. Lipovec u Blanska mezi obcí Lipovec (povinný) a manžely Janem Celým, nar. xxxxxxxxxxx a Marií 
Celou, nar. xxxxxxxxxxxxxxx, oba Lipovec xxx (oprávnění), dle předloženého návrhu smlouvy se situačním 
plánem. Služebnost bude zřízena za jednorázovou úplatu ve výši 5.000,- Kč. 
Výsledek hlasování: Pro  12   Proti  0   Zdrželi se   0 
Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 8/25/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje uzavření smlouvy č.: PR-001040019138/001-MOPR o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Lipovec a EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 
v rámci akce „Lipovec, úprava DS NN, č.p. 239 a 321“ dle předloženého návrhu. Jedná se o umístění kabelu 
NN na pozemku obce p.č. 1101/2 v k.ú. Lipovec u Blanska. Za zřízení věcného břemene bude jednorázová 
úhrada ve výši 2.000,- Kč bez DPH. 
Výsledek hlasování: Pro  12   Proti  0   Zdrželi se   0 
Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 9/25/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského 
kraje č. JMK070700/21/ORR mezi obcí Lipovec a Jihomoravským krajem na akci: Vybudování veřejného 
osvětlení v lokalitě „kostel-sokolovna“ dle předloženého návrhu. Dotace ve výši 210.000,- Kč. 
Výsledek hlasování: Pro  12   Proti  0   Zdrželi se   0 
Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 10/25/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje dohodu o spolupráci mezi obcí Lipovec a stavebníkem Ing. Antonínem 
Pytlíčkem, bytem xxxxxxxxxxxxxx, Brno, PSČ 602 00, dle předloženého návrhu s tím, že stavebník uhradí 
příspěvek ve výši 200.000,- Kč do 30 dnů ode dne zápisu věcného břemene, zřízeného na základě Smlouvy     
o zřízení služebnosti na pozemku p.č. 1035/3, uzavřené mezi Ing. Pytlíčkem jako vlastníkem pozemku a obcí 
Lipovec. 
Výsledek hlasování: Pro  12   Proti  0   Zdrželi se   0 
Usnesení bylo schváleno.
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Usnesení č. 11/25/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje dohodu o spolupráci mezi obcí Lipovec a stavebníky manžely 
Jindřichem a Žanetou Tejklovými, bytem Lipovec xx, PSČ 679 15, dle předloženého návrhu s tím, že 
stavebníci uhradí příspěvek ve výši 200.000,- Kč v 5 (pěti) měsíčních splátkách po 40.000,- Kč, splatných do 
15. dne každého měsíce, počínaje měsícem srpnem 2021. 
Výsledek hlasování: Pro  12   Proti  0   Zdrželi se   0 
Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 12/25/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje dohodu o spolupráci mezi obcí Lipovec a stavebníky pí. Zuzanou 
Doleželovou, xxxxxxx, 679 06 Senetářov, a p. Martinem Krškou, xxxxxxxxxxxx, 664 91 Neslovice, dle 
předloženého návrhu s tím, že stavebníci uhradí příspěvek ve výši 200.000,- Kč ve splátkách tak, aby vždy ke 
konci roku byla obci uhrazena částka 40.000,- Kč, poprvé do 31.12.2021, naposled do 31.12.2025. 
Výsledek hlasování: Pro  12   Proti  0   Zdrželi se   0 
Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 13/25/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje dohodu o spolupráci mezi obcí Lipovec a stavebníky manžely Petrem  
a Romanou Knoflíčkovými, oba bytem xxxxxxxxxxx Adamov, dle předloženého návrhu s tím, že stavebníci 
uhradí příspěvek ve výši 200.000,- Kč ve splátkách tak, aby vždy ke konci roku byla obci uhrazena částka 
40.000,- Kč, poprvé do 31.12.2021, naposled do 31.12.2025. 
Výsledek hlasování: Pro  12   Proti  0   Zdrželi se  0 
Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 14/25/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje rozpočtová opatření č. 4 v hospodaření obce Lipovec v roce 2021. 
Výsledek hlasování: Pro  12   Proti  0   Zdrželi se   0 
Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 15/25/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti cesty mezi Ing. Antonínem 
Pytlíčkem, bytem xxxxxxxxxxxxxx, Brno, PSČ 602 00 Brno a obcí Lipovec na část pozemku p.č. 1035/3            
v k.ú. Lipovec u Blanska dle předloženého návrhu. 
Výsledek hlasování: Pro  12   Proti  0   Zdrželi se   0 
Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 16/25/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje uzavření smlouvy o nájmu plynárenského zařízení                                   
č. 9421001433/4000237885 mezi obcí Lipovec a GasNet, s.r.o., Klišská 940/96, Kliše, 400 01 Ústí nad Labem 
dle předloženého návrhu v rámci stavby „TDI pro lokalitu výstavby RD – Lipovec“ (STL plynovod, přípojky). 
Výsledek hlasování: Pro  12   Proti  0   Zdrželi se  0 
Usnesení bylo schváleno.
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Usnesení č. 17/25/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje uzavření 
Dodatku č. 4  smlouvy o dílo č. 204025 mezi obcí 
Lipovec a Montáže inženýrských sítí spol. s r.o., 
Sokolská 199, 798 45 Protivanov dle předloženého 
návrhu. Dodatek č. 4 řeší změnu čl. 3 Smlouvy   
„Doba plnění“ – do 30.6.2021. 
Výsledek hlasování: Pro  12   Proti  0   
Zdrželi se  0 
Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 18/25/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje uzavření 
Dodatku č. 1  ke smlouvě 1030058511/003 o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí 
Lipovec a EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 
00 Brno v rámci stavby „Lipovec, DS NN, VN, DTS, 
22RD u kostela“dle předloženého návrhu. 
Výsledek hlasování: Pro  12   Proti  0   
Zdrželi se  0 
Usnesení bylo schváleno.
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Vybrané nejstarší výpisy z Pamětní knihy 
Paragraf č. 4 Pamětní knihy má název „Obecní rola“. Jednalo se o obecní pozemky, které byly v první 

polovině 18. století odtrženy od původních gruntů a staly se obecním majetkem.  Tyto polnosti se nacházely 
na polní trati „V Mokřinách“ u hranic kulířovské cesty. Pronajímaly se jednak potřebným za mírnou úplatu či 
bezúplatně, jednak se přidělovaly obecním zaměstnancům. 

Díl číslo   Jméno držitele  Počet mír*   Povinný roční plat   Poznámka 
 1      Jakub Jelínek    1,4        39 krejcarů 
 2       vdova Kuncová   1,4        42 krejcarů 
 3      Jan Čupr       1,4            -              obecní kovář 
 4      Martin Musil    1,4        39 krejcarů  
 5      školní učitel    1,4            -               za obecní písařství 
 6      Fabián Doležel   1,2        30 krejcarů 
 7      vdova Břoušková  1,3        36 krejcarů 
 8       Jan Čupr       1,3           -              obecní kovář 
 9      vdova Vintrová   1,3        39 krejcarů 
10      Josef Sedlák     1,2        36 krejcarů 
11      Blažej Vintr     1,3        36 krejcarů 
12      vdova Břoušková  1,2        30 krejcarů 
13      Jakub Topinka   1,6           -  
14      Cyril Němec    1,2            -    
       Urban Vlček                  -              obecní hlídači 
15      František Chlup  2            -              obecní kovář 
  
Paragraf č. 5 má titulek „Obecní rola u Plániv“. Uvádí se zde, že u Plániv bývalo obecní pastvisko, na které 

se od vrchnostenské strany ze Žlebů od Kolomazné cesty příhonem (cestou) přiháněl dobytek. Poněvadž zde 
rájecká vrchnost zamezila přístup, obec toto pastvisko v roce 1792 rozorala a zasela ovsem. V dalších letech 
obec tyto polnosti pronajímala. 

Díl číslo   Jméno držitele  Počet mír*   Povinný roční plat   Poznámka 
 1      pan farář      2             -   
 2      školní učitel    2             -              za obecní písařství  
 3      školní učitel    0,4           - 
 4      František Kocman 1         45 krejcarů 
 5      František Chlup  1             -              obecní kovář 
 6      Jan Čupr       1             -              obecní kovář 

Dále se v § 5 uvádí: „Na Příhoně vedle Pastviska byl ještě nějaký kousek pole, ke kterému se v roce 1809 
přioralo kus Pastviska, až to všechno činilo asi 3 měřice. Toto pole dala obec k užívání někdejšímu panu 
faráři.“    

Poznámka: *1 míra (měřice) = 0,192 hektarů  
Jan Celý, kronikář

HISTORIE OBCE
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Informace ke školnímu roku 2021/2022 

Mateřská škola 
K 1. 9. 2021 je přijato 43 dětí do dvou oddělení MŠ. 

Personální obsazení pro školní rok 2021/2022 
Bc. Blanka Zouharová        vedoucí učitelka  
Mgr. Lenka Doleželová    učitelka  
Bc. Romana Čtvrtníčková   učitelka 
Bc. Eva Ledvinová              učitelka 
Lenka Kolmačková                   školnice  
Zuzana Staňková              kuchařka

ŠKOLNÍ OKÉNKO
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Základní škola 
Do 1. třídy nastoupí 15 žáků.  

Celkový počet žáků ve škole: 
I. stupeň – 75 žáků, II. stupeň – 85 žáků 
Celkem 160 žáků (stejný počet jako v minulém školním roce) 

Personální obsazení pro školní rok 2021/2022 
Ředitel školy:                       Zástupkyně ředitele:          
Mgr. Tomáš Vintr                      Mgr. Hana Buchtová 
  
Třídní učitelé – I. stupeň:                        Třídní učitelé – II. stupeň:                                                                        
I. třída    Mgr. Zdeňka Michnová                    VI. třída    Mgr. Pavel Přikryl                    
II. třída   Mgr. Jana Kolmačková                                 VII. třída   Mgr. Ondřej Buš  
III. třída   Mgr. Karla Cabalová                                     VIII. třída                Mgr. Martina Pekárková 
IV. třída   Mgr. Zdeňka Bejčková                                   IX. třída    Mgr. Eva Veselá 
V. třída   Mgr. Jaroslava Hybášková 

Netřídní učitelé: Mgr. Ivana Hallová, Mgr. Kateřina Steinerová 
Vychovatelky – ŠD: Lucie Pernicová, Bc. Lucie Pernicová 
Asistentka pedagoga: Martina Vašíčková 
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 

Zapojení do projektů:  
Podpora vzdělávání žáků III – Šablony III, PolyGram – podpora polytechnického vzdělávání (spolupráce         

s TEGA Blansko), Projekt Ovoce a mléko do škol – Bovys Hlinsko 

Začátek školního roku 2021/2022 je opět ovlivněn pandemií COVID-19 a provoz školy se řídí aktuálně 
platnými mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví. I tento školní rok tedy bude pandemií 
COVID-19 ovlivněn. Přesto pevně věříme, že vzájemná spolupráce žáků, rodičů a zaměstnanců školy nám 
umožní i tento školní rok zvládnout. 

Aktuální informace o dění v Základní škole a Mateřské škole Lipovec naleznete na webových stránkách: 
www.zslipovec.cz, www.mslipovec.estranky.cz 

                                                                                                Mgr. Tomáš Vintr a zaměstnanci ZŠ a MŠ Lipovec
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Mateřská škola – ohlédnutí za aktivitami v závěru školního roku 

Putování kapičky Karličky aneb environmentální výchova prostřednictvím hry 
Naše putování začalo v mateřské škole, kdy se děti seznámily s kapičkou Karličkou. Společně jsme si 

povídali o koloběhu vody v přírodě, o ochraně a významu vody, proč a pro koho je voda důležitá, o ochraně 
životního prostředí. Nad velkými obrázky planety země, které si děti vyrobily, jsme si připomněli, co 
jednotlivé barvy znamenají, která barva převažuje, kde se voda bere. Koloběh vody v přírodě jsme ztvárnili 
výtvarně - děti kreslily, co všechno viděla kapička na svém putování, ale také pohybově - zdolali jsme 
překážkovou dráhu. Zahráli jsme si také různé smyslové hry, pohybové hry a dechové cvičení. Děti 
vypracovaly pracovní listy a společně jsme provedli několik pokusů s vodou - větvička ve vodě a bez vody, 
voda v láhvi a její odpařování a srážení. Děti nejvíce bavilo zkoumání toho, co plave na hladině a co klesá ke 
dnu a proč, což jsme si názorně předvedli s lavorem (rybníkem) naplněným vodou. Druhý den jsme pak 
"rybník" vyčistili a všechny věci vylovili. Nejsilnějším 
zážitkem bylo pro děti "Putování za kapičkou Karličkou". 
Děti dostaly od Karličky dopis a po jeho přečtení jsme se 
vydali do lesa. Tam jsme měli za úkol najít potůček               
a kousek doprovázet kapičku Karličku v jejím putování přes 
les a louky. Čekalo tu na nás spoustu úkolů týkajících se 
poznávání a ochrany přírody. Děti měly radost z objevování, 
byly zvídavé, tvořivé, měly zájem a hravě zvládly vyřešit 
všechny úkoly a záhady. Přálo nám i počasí a děti mohly 
jednoho krásného jarního dne vnímat přírodu všemi smysly 
a upevnit si poznatky o tom, že není jedno, v jakém 
prostředí žijí a uvědomit si, že svým chováním se na něm 
podílí a mohou je ovlivnit. 

Malá technická univerzita  
Jsme zapojeni do projektu MTU (Malá technická 

univerzita). Návštěva lektorů v mateřských školách byla 
bohužel na delší dobu pozastavena, a proto jsme byli rádi, 
že jsme mohli ve čtvrtek 27.4.2021 opět v naší školce 
přivítat paní lektorku, tentokrát s programem Malý inženýr. 
Děti dostaly technický výkres s rozvody a jejich barevným 
znázorněním a podle toho si postavily dům z lego kostek, 
do domu zavedly vodovod, kanalizaci a elektřinu.                
Po zavedení elektřiny pak rozsvítily světlo. Děti se 
dověděly, kdo je instalatér, elektrikář, ale také proč nosí 
stavitelé helmu a barevnou vestu. 

Ve středu 2.6.2021 jsme navázali na předchozí projektový 
den a děti se staly Projektanty. Postavily si celou ulici podle 
plánu – silnice, domy, osvětlení – lampy, čističku, vodojem, 
trafostanici – se všemi rozvody a ve finále si na své ulici 
rozsvítily lampy veřejného osvětlení. 

Oba projektové dny byly perfektní. Děti názorně                 
a jednoduše dostaly odpovědi na svoje všetečné otázky – 
„Kam teče voda, když spláchnu?“„Proč žárovka svítí?“ Děti 
se dověděly, jak funguje svět kolem nás.  V závěru roku jsme 
projekt MTU zakončili posledními lekcemi - Stavitelem věží 
a Malým energetikem. 

MŠ LIPOVEC
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Cestou necestou polem ne polem 
Jaký by byl konec školního roku bez výletu? 

Na Den dětí jsme se proto vydaly na výlet do Moravského krasu, konkrétně do Domu přírody. Tam na nás 
čekaly lektorky, které si pro nás připravily pohádku a následně spoustu aktivit. Proměnili jsme se třeba          
v pavouky, kteří chytali mouchy. Házeli jsme balónky na pavoučí síť, vyrobili jsme si vážku. Nakonec jsme se 
proměnili v mravence, kteří si odnášeli svoje 
vajíčka na sluníčko, a postavili jsme 
mraveniště z krabic. Děti si den velmi užily    
a odnesly si spoustu zážitků a nových 
vědomostí. 

V červnu se Berušky vydaly ještě na jeden 
výlet, tentokrát pěšky na Holštejn. Počasí 
nám přálo, krásně svítilo sluníčko a v lese byl 
příjemný chládek. Na Holštejně jsme se 
nejprve vydali k jeskyni Hladomorna, kde děti 
zjistily na vlastní kůži, že je v ní pěkná zima    
a tma. Cestou dál jsme pozdravili pana 
Hastrmana a na zahrádce Hostince pod 
hradem se děti občerstvily a hlavně nesměla 
chybět pořádná odměna za zdolání cesty – 
nanuky :). Ačkoliv děti ušly pořádný kus cesty, 
energií hýřily dál a využily i dětské hřiště        
v areálu hostince. Všechny děti výlet zdárně zvládly ujít "po svých":). Ani Sluníčka nezahálela a vypravila se 
do třešňové aleje, kde si užili dosyta třešní a krásného letního počasí.  

Ve středu 23. 6. 2021 jsme pro děti uspořádali poslední výlet - celodopolední vycházku, šipkovanou              
s plněním úkolů. Je to hra, která nikdy nezestárne a děti pořád velmi baví. Úkoly jsme sestavili z otázek 
týkajících se prevence úrazů před nadcházejícími prázdninami. Sluníčka tentokrát hledaly Berušky a po 
splnění všech úkolů čekal na děti nejtěžší úkol - najít Berušky :). A věřte, že všechno dobře dopadlo! 

Rozloučení se školkou 
V úterý 29.6.2021 jsme se rozloučili se 

školním rokem pohádkou "Paleček", kterou 
nám zahrál na zahradě mateřské školy pan 
Tomáš Bílek. Po divadelním představení 
následovalo vystoupení předškoláků, a poté 
slavnostní pasování předškoláků na školáky. 
Děkujeme všem rodičům za milé přátelské 
setkání, za spolupráci a podporu a za dárečky, 
které jsme od Vás a Vašich dětí dostali.       
Moc si toho vážíme. 

Vážení rodiče, milé děti, 
máme tu začátek nového školního roku. Každý začátek je plný očekávání – těšení se, ale i obav                      

z neznámého… Přejeme všem dětem, ať vykročí pravou nohou, obavy (pokud nějaké mají) ať se rychle 
rozplynou a zůstane radostné těšení se na pobyt mezi kamarády v mateřské škole. Rodičům přejeme hodně 
trpělivosti a pozitivní mysl. Jde vlastně o první životní zátěžovou situaci pro vaše děti, kdy se musí odloučit 
od rodiny a zůstat v novém prostředí samy. Ponechme jim tedy dostatek času pro získání pocitu jistoty           
a bezpečí! 

Děkujeme všem ochotným maminkám a šikovným tatínkům za vstřícnost a pochopení, i pomoc, kterou jste 
nám v průběhu roku poskytli. Těšíme se na další spolupráci v novém školním roce! 

                                                                                                        Za mateřskou školu Blanka Zouharová
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV

Farní den pro děti 
  Farnost Lipovec jako už každý rok i letos pořádala farní den, který je otevřen pro všechny, kdo přijdou,         
a to v neděli 20.6. Velké poděkování patří všem farníkům, skautům a hasičům, kteří se zapojili jak do 
přípravy, tak do realizace farního dne. Rovněž velké poděkování patří všem dárcům, kteří přinesli věcné ceny 
do farního obchodu pro děti. Velké poděkování patří rovněž Bohunce Ševčíkové, která měla při farním dnu         
v komunitním centru keramickou dílnu. Letos na farním dnu bylo 16 stanovišť pro děti, k poslechu hrála 
skupina Listověj. Díky všem, kdo se podíleli na přípravě a realizaci farního dne i všem, kteří                             
na farní den přišli. 

                                        P. Pavel Kuchyňa - farář 
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Ohlédnutí se za skautským táborem 2021 
Jako každoročně, tak i tento rok pořádaly skautské oddíly Lipovec a Vilémovice dětský tábor v Újezdu           

u Černé Hory. Letos se konal v termínu 17. 7. – 30. 7. 2021 a přivítali jsme mezi nás 40 táborníků. Celý tábor 
byl zasazen do děje Odysseovy cesty. Pokud někteří z vás váhají nad tím, kdo to Odysseus je, tak se jedná        
o hrdinu řecké mytologie, který se účastnil trojské války, z které poté následovala strastiplná desetiletá cesta 
domů na rodnou Ithaku. 
Členové tábora byli rozděleni do 4 skupin, představující 

posádky lodi, které pomáhaly na cestě Odysseovi zdolávat 
nečekané nástrahy. Nejprve je samozřejmě čekala trojská 
válka, na kterou bylo zapotřebí řádně vycvičené vojsko           
a zbrojení, poté se na cestě potkávají například s Kyklopy, 
Lotofágy, kouzelnicí Kirké, bohem Heliem a dalšími 
představiteli řecké mytologie. Posádky také musely 
absolvovat cestu až do samého podsvětí, odkud se jim 
podařilo zachránit duše, které sem nepatřily – třeba Sisyfa, 
který byl každý den odkázán k trestu valit obrovský balvan 
na horu nebo Promethea, který byl okovy přikován ke skále. 

Aby děti měly během celého tábora nějaké zpestření, navštívilo nás šermířské vystoupení a lipovecký pan 
farář, který si pro nás připravil mši přímo v tábořišti. Pro táborníky snad nejvíce očekávanou návštěvu 
představovali rodiče, kteří přijeli své děti v nedělním odpoledni navštívit a podívat se na vystoupení, která si 
pro ně každá družinka připravila. 

Tábor opět uplynul jako voda a byl tu odjezdový den. Jsme moc rádi za všechny táborníky, díky kterým jsme 
všichni prožili krásných 14 dnů plných zážitků a dobré nálady. 

Fotografie z tábora a dalších činností fungování skautu v Lipovci najdete na odkazu níže: 
www.skautlipovec.rajce.idnes.cz

9. SKAUTSKÝ ODDÍL LIPOVEC
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Co připravuje Spolek Vápeníček? 
  

Spolek Vápeníček si Vás dovoluje 
pozvat na některé připravované akce. 
Věř í m e , že s e n á m p o d a ř í j e   
uskutečnit, a že to epidemická situace 
dovolí. Pokud dojde k jakékoliv 
změně, budeme Vás opět informovat. 

Nejbližší akce bude zájezd do 
l é č i v ý c h m a ď a r s k ý c h l á z n í 
Mosonmagyarovar. Zatím platí 
povinnost mít očkování nebo platný 
test. 

Pokud se lázně budou l íb i t , 
připravíme další zájezdy! 

Dále plánujeme koncert Šošůvské 
scholy v místním kostele v neděli  
10.10.2021. Začátek v 17 hodin           
a vstupné bude dobrovolné! 

Pokud vše dobře dopadne, rádi 
bychom pokračovali v pořádání 
tradiční prodejní vánoční výstavy. 
Letos je termín zamluvený na sobotu  
27. listopadu 2021 . V místní 
sokolovně budou nabízeny vánoční 
baňky, dekorace, šperky, mýdla, 
cukrovinky... Bude postaráno o  dobré 
občerstvení a nebudou chybět 
regionální výrobky! 

Folková kapela Epydemye přijede do místního kostela v neděli 12.12.2021 a v 16 hodin začne jejich 
koncert, který přiláká hlavně folkové fanoušky.  Vstupné 220,- Kč. 

Představení opery Prodaná nevěsta v Brně, které mělo proběhnout letos, je přeloženo na sobotu             
2. dubna 2022, začátek v 18 hodin.  Pokud máte již zaplacené vstupenky, počítáme s Vámi. Kdo se bude chtít 
ještě přihlásit, můžete také u M. Koudelkové. 

Rádi bychom pozvali znovu i cestovatele Jiřího Kolbabu. Věříme, že se nám podaří najít termín i téma          
a včas Vás budeme  informovat. 

V Městských divadlech Brno by měly proběhnout zajímavé a poutavé premiéry muzikálů i činoher. Budeme 
se snažit vybrat některé přitažlivé představení, které Vám pak nabídneme. 

Předsedkyně Spolku Vápeníček Miloslava Koudelková 

VÁPENÍČEK
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Ze života zásahové jednotky 
Na první letošní výjezd jsme čekali do 28. ledna, kdy došlo k havárii na vodovodním potrubí hotelu Zlatá 

lípa, která způsobila zatopení kotelny. Po příjezdu jsme uzavřeli hlavní přívod vody, odpojili přívod elektřiny 
a vodu odčerpali. 

Na stejný objekt jsme vyjížděli ještě 17. února. Opět se jednalo o čerpání vody ze zatopených sklepních 
prostor, tentokrát ve vedlejší místnosti. 

Obci jsme byli nápomocni s navážením vody na hřbitov a čerpáním vody ze studní. 
Pravidelně jsme se zdokonalovali, školili, prováděli údržbu techniky a kondiční jízdy, pokud to 

epidemiologická situace umožňovala. 
Naše vybavení se rozšířilo o prostředky pro likvidaci nebezpečného hmyzu a práci ve výškách. 

Výpomoc v Hruškách 
Celá republika zaznamenala tornádo, které řádilo na 

jižní Moravě 24. 6. ve večerních hodinách.  
Naše jednotka byla vyslána na odstraňování následků    

v sobotu 26. 6., a to konkrétně do obce Hrušky. Napřed 
jsme na zahřátí rozebrali zastřešené pódium u základní 
školy, aby mohl do dvora projet jeřáb a sundat poškozené 
vysílače ze střechy školy. Na půlce střechy nebyla krytina, 
na druhé ani trámy. Využili jsme toho, že máme v jednotce 
tesaře a klempíře a díky jejich zkušenostem a vybavení 
jsme začali s provizorním zakrýváním objektu. V obci byly 
stovky hasičů, vojáků, policistů i dobrovolníků. Problém 
však byl s nedostatkem materiálu. Naštěstí se nám 
podařilo přes místní občany zajistit střešní latě a trámy    
a pustili jsme se do toho. Do večera jsme měli provizorní vazbu hotovou, za odměnu jsme si dali 

romantickou večeři na střeše školy při západu slunce, ale 
zůstali jsme na místě, protože na druhý den jsme měli            
v plánu ještě zakrýt střechu folií, aby do objektu nemohlo 
zatékat. Budova školy sice nebyla nejmladší, nicméně učebny 
byly hezky vybavené a byla by opravdu škoda, kdyby se 
poškození objektu dále zvětšovalo. Po zakrytí střechy jsme se 
rozloučili a s pocitem dobrého skutku se vrátili zpátky domů. 
Ocenit musíme nejen soudržnost místních, kdy se celá 
vesnice semkla a drží neskutečně při sobě, ale také jejich 
pohostinnost, protože se poctivě starali o to, abychom nebyli 
hladem. 
Protože jsme věděli, že ke škole patří i pár roků stará 
tělocvična, která má taky poškozenou střechu, nedalo nám to 

a 30. června jsme vyrazili do Hrušek ještě jednou, abychom se zaměřili právě na střechu tělocvičny základní 
školy. Na tomto objektu byla plochá střecha, po krycí folii 
nebylo ani památky a izolace střechy byla po řádění tornáda 
rozlítaná desítky metrů daleko. Aby do tělocvičny nemohlo 
zatékat, bylo nutné odvést vodu ze střechy mimo objekt, 
museli jsme tedy udělat do atiky střechy otvory pro odtok 
vody. 

Za naši práci v Hruškách jsme obdrželi poděkování přímo  
od paní ředitelky základní školy. 

Závěrem bychom rádi poděkovali všem, kteří nás podpořili 
účastí na akci Hasiči na grilu. Současně si Vás dovolujeme 
pozvat na 16. hasičský ples, který bychom rádi uspořádali        
v pátek 14.1.2022, pokud to bude možné.

SDH LIPOVEC
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Soutěžní ročník 2021-2022  již několik týdnů běží. Dovolte mi, abych Vás v krátkosti informoval o přípravě 
mužstva mužů. 

Mužstvo mužů pod vedením trenéra Františka Vrby zahájilo přípravu na nový soutěžní ročník jako loni       
a vzhledem ke zrušení jarních bojů byla atypicky dlouhá. Začala prakticky bezprostředně po uvolnění 
protikoronavirových opatření v druhé polovině května a byla proložena několika přípravnými zápasy              
s nepříliš povzbudivými výsledky. 

VÝSLEDKY PŘÍPRAVNÝCH UTKÁNÍ 
LIPOVEC-VILÉMOVICE (I.B)    4:6         PROTIVANOV (I.A TŘ. OLOM. KRAJE)-LIPOVEC   3:2 
LIPOVEC-RUDICE (OP)       0:2         LIPOVEC-PLUMLOV (I.A TŘ.OLOM. KRAJE)      5:2 

Jako závěr letní přípravy posloužila jako každoročně naše účast v Krajském poháru, kde jsme sehráli dvě 
utkání se zcela rozdílnými výsledky: 

Předkolo: LIPOVEC-ŠLAPANICE (I.A) 5:1 (1:0) 
1.kolo: LIPOVEC-BYSTRC (KP) 0:6 (0:3) 

Letní změny: 
Přišli: Keprt Daniel, Keprt Radek, Horáček Jan – všichni přestup z Ráječka 
Piňos Lukáš – přestup Protivanov 
Odešli: Formánek Valter – přestup do Bořitova, Sedlák Jan+Sedlák Miroslav – přestup do Ostrova 

ROZPIS UTKÁNÍ MUŽŮ PODZIM 2021 
4.9.     16.30 PODOLÍ-LIPOVEC  SO         9.10.     15.30 LIPOVEC-RÁJEČKO B  SO 
12.9.   16.30 LIPOVEC-VYSOČANY/ŠOŠŮVKA  16.10.   15.00 BOHDALICE-LIPOVEC  SO 
19.9.   16.00 VILÉMOVICE-LIPOVEC        24.10.   15.00 LIPOVEC-ČEBÍN 
26.9.   16.00 LIPOVEC-VEVERSKÁ BÍTÝŠKA   30.10.   14.00 BOSKOVICE B-LIPOVEC  SO 
2.10.   15.30 BABICE-LIPOVEC  SO 

NÁBOR MLADÝCH FOTBALISTŮ 
ML. PŘÍPRAVKA – ROČNÍKY 2013, 2014, 2015 
KDY: OD 16.8. KAŽDÉ PONDĚLÍ A ČTVRTEK V 17:30 
KONTAKTY:  FRANTIŠEK KOPŘIVA, 773 780 564, frantisek.kopriva@seznam.cz 
                    VLADIMÍR ŠÍBL, 605 022 921, siblvlada@seznam.cz 
                    PETR HEBERT, 608 310 545, hebert93@seznam.cz 

ST. PŘÍPRAVKA – ROČNÍKY 2011, 2012 
KDY: OD 17.8 KAŽDÉ ÚTERÝ A PÁTEK V 16:30 
KONTAKTY:  MIROSLAV SEDLÁK, 732 566 568, sevyp@email.cz 

ML. ŽÁCI – ROČNÍKY 2008, 2009,2010 
KONTAKTY:  VOJTĚCH ZOUHAR, 602 588 936, vojta3.zouhar@seznam.cz 

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 SK a TJ Sokol Lipovec starosta Zouhar Vojtěch 

SOKOL LIPOVEC



|  !   |23

Lipovečtí jubilanti, kteří dali souhlas se zveřejněním výročí: duben - prosinec 2021 

Jaroslav Sládek                     Lipovec 266              75 let 
Marie Ševčíková                   Lipovec 15              70 let 
Františka Kučerová                 Lipovec 75              88 let 
Bronislava Kratochvílová              Lipovec 236              84 let 
Alois Skácel                      Lipovec 39              94 let 
Jiřina Dragounová                  Lipovec 205              70 let 
Marie Grimová                    Lipovec 131              93 let 

Marie a Antonín Ševčíkovi             Lipovec 15              zlatá svatba  

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. 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021 
Hlasování probíhá v pátek 8. října 2021 od 14:00 do 22:00 a v sobotu 9. října 2021 od 8:00 do 14:00. 

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. 
Pro obec Lipovec (část Lipovec i část Marianín) je jeden volební okrsek se sídlem v Lipovci č.p. 200. 
Volební místností pro tyto volby je spolková místnost v budově čp. 318 – Dům služeb v Lipovci – I. patro. 
Hlasovací lístky pro volby do Poslanecké sněmovny jsou vytištěny pro každou politickou stranu, politické 

hnutí nebo koalici samostatně. 
Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny přede dnem voleb (5. října 2021). 
Vzorové hlasovací lístky a informace o případných tiskových chybách na hlasovacím lístku jsou zveřejněny 

ve volební místnosti. 
Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky platným 

občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky 
anebo cestovním průkazem. 

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.                   
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 může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb svoji 
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. 
Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého 
volebního okrsku. 

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ZPRAVODAJE: 5.12.2021 
Materiály (zvlášť text ve Wordu, zvlášť fotky ve formátu JPG, PNG) můžete zaslat na e-mail: zpravodaj@lipovec.cz
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