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Vážení a milí spoluobčané, 
poslední číslo našeho obecního zpravodaje vyšlo před hody, což už je více jak 3 měsíce nazpět. V krátkosti 

se k hodům vrátíme. Letos se opravdu vydařily, a to hlavně díky počasí, které bylo na počátek září 
neskutečné, což znamenalo předzvěst toho, že hody musí zákonitě dobře dopadnout. Konaly se tradiční 
taneční zábavy (pátek a sobota), v neděli byla sloužena mše svatá, odpoledne zahrála v areálu za sokolovnou 
Bivojanka a zatancovaly děti a tetiny z Jedovnic. Hody zakončilo fotbalové utkání, v němž však naši muži 
podlehli celku Vysočan, což byla jediná kaňka na celém hodovém víkendu. Naše poděkování patří všem,    
kdo se o hodovou organizaci zasloužili, všechno klaplo na jedničku!  

Kanalizace a čistírna v naší obci – nejdůležitější téma nejen tohoto roku se neustále řeší a nejinak tomu 
bylo i v uplynulém období. Na jednáních rady obce a zastupitelstva jsme debatovali a rozebírali jednotlivé    
3 studie, které jsme od projektantů obdrželi. 30. listopadu se konalo mimořádné zastupitelstvo, kde byla 
prezentována varianta gravitační kanalizace a mechanicko-biologické čistírny odpadních vod. Tato varianta 
byla vybrána jako finální, což by mělo posvětit prosincové zastupitelstvo. Jednání se zúčastnil projektant 
studie, zástupce firmy dodávající čistírny odpadních vod a samozřejmě řada spoluobčanů. I když studie je 
zpracována dopodrobna, je zde k řešení ještě celá řada otázek, ať už s navržením jednotlivých větví,            
tak i např. připojení Marianína či jeho separované řešení,… Představa je začít v roce 2022 projektovat             
a v roce 2023 začít kopat. Zda tyto 2 termíny budou reálné, ukáže až čas. Navržené trasy kanalizace se            
v některých částech obce dotýkají soukromých pozemků. Chtěli bychom dopředu požádat Vás, kterých se to 
týká, o shovívavost a pomoc, jelikož majetkoprávní vztahy můžou celé řízení neskutečně protáhnout. 

V červenci letošního roku jsme rozjeli pilotní projekt sběru plastu a papíru od domácností (MESOH).       
Pro vás občany, kteří jste třídili, je důležité, že budete příští rok platit menší poplatek za odpad. Sleva bude 
dvojího druhu – počet ekobodů, které vidíte ve svých odpadových účtech, se bude násobit 10,- Kč a dále ti,  
co získali alespoň 0,1 ekobodu, dostanou paušální slevu 40,- Kč. Základní hodnota poplatku za popelnice    
na příští rok zůstává na hodnotě 620,- Kč/obyvatel. Už nyní je jasné, že na rok 2023 bude uvedený poplatek 
zvýšen - proto je důležité v aktuálním období třídit a získat tak co největší slevu z tohoto poplatku pro rok 
2023. Nicméně smysl celého systému není vytřídit co nejvíc, ale naopak se chovat tak, aby odpad nevznikal. 
Celkově se do systému zapojilo 65 % z nás, což je na rozjezd tohoto systému perfektní výsledek. Jenom          
v kostce nastíníme největší problémy, na které přicházíme při svozu a třídění odpadů: v pytlích se nachází 
velké množství odpadků se zbytky původního obsahu (jogurty, pomazánky, krev,…); kódy nejsou nalepeny  
na visačkách, ale přímo na pytlích nebo balících (dochází k poškození kódů a poté nenačtení); některé pytle 
obsahují odpady, které tam absolutně nepatří (např. komunální nebo biologicky rozložitelný odpad!!!) – tyto 
pytle nebudou načteny do systému! Instrukce, co do pytlů patří a naopak nepatří, jste obdrželi do schránek, 
jsou dále k dispozici na obecních stránkách a také je naleznete ve svých odpadových účtech. Ostatní odpady, 
které jsou vyjmenované, že nepatří do pytlů (někteří občané říkají, že je nechceme), vhazujte i nadále          
do žlutých kontejnerů (např. hračky, polystyren, obaly od olejů, lino, plachty, obaly od stavebního 
materiálu…), NE do popelnic s komunálním odpadem. Je potřeba říci, že když umístíte odpad do pytle nebo 
do žlutého kontejneru, dáváte odpadu 
možnost na další využití (recyklace, případně 
spálení ve spalovně), pokud vhodíte tento 
využitelný odpad do popelnice s komunálním 
odpadem, jede automaticky na skládku… 
Třídění poctivě vyseparovaných pytlů je 
jednodušší a rychlejší, pokud je v pytlích to, co 
uvádíme,  a samozřejmě to pak stojí všechno 
méně financí. Věnujte, prosím, tomuto 
pozornost, děkujeme. Taktéž děkujeme všem, 
kteří do pytlů dávají pouze to, co tam patří, je 
vás s každým svozem víc a víc! Nakonec jenom 
připomenutí pro nově se zapojující – svoz 
probíhá každý sudý čtvrtek od 7:00, dodržujte, 
prosím, tento čas. Poslední letošní svoz bude 
ve čtvrtek 30.12.2021.

ÚVODNÍK
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Ti z vás, kteří navštěvují knihovnu, již určitě 
postřehli, že se nachází jinde, než tomu bylo dřív. 
Knihovna je nyní provizorně přestěhována           
do kabinetu, který sousedí s učebnou bývalých 
dílen. Vchod je zvenčí vedle kotelny (z cesty       
pod školou). Paní Elisková přivítá návštěvníky 
každý čtvrtek od 14:00 do 18:00. Máme zpracován 
projekt nové knihovny, která by se měla zbudovat 
právě v prostorách dílen, v prosinci budeme 
podávat znovu žádost o dotaci na tuto akci. První 
naše žádost podaná letos na jaře na Ministerstvo 
financí nebyla bohužel úspěšná. Myšlenkou je 
vybudování nové moderní knihovny, která 
návštěvníkům nabídne nejenom zapůjčení knih, 
ale dá možnost připojit se na internet, vytisknout si dokumenty, možnost uspořádat besedy se spisovateli     
a zajímavými osobnostmi… 

Na podzim proběhlo vysečení obecního lesa, který se sázel v minulém roce. Les tak dostal zcela nový kabát. 
Příští rok nás čeká obnova stromů, které se „neuchytily“, většinou se jedná o duby, není jich však mnoho.      
U javorů je nutné říct, že roste téměř 100 % vysazených stromků, což je nevídané. První prosincovou sobotu 
proběhla další výsadba lesa, tentokrát se vysazovalo 250 buků v levé části lesa (směrem na Holštejn). Protože 
došli zkušení sazeči, za 3 hodiny byly všechny stromky v zemi. Počasí nám přálo při výsadbě, následné 
sněžení a oteplení přineslo do půdy vláhu, takže věříme, že buky na jaře opět krásně vypučí a porostou.  
Velké díky pro všechny, kdo dorazili a pomohli s obnovením této další části lesa. Celkem se za rok vysázelo    
v obecním lese 1 250 listnatých stromů, což vidíme jako dobrý počin pro budoucí generace. 

Lokalita kostel – sokolovna se postupně zastavuje rodinnými domky, 3 stavebníci již mají dokonce hotové 
střechy na svých příbytcích. Je pěkné vidět, že naše vynaložené úsilí ke zbudování nové lokality mělo smysl  
a podaří se nám tímto krokem udržet mladé lidi, dá se říct rodáky, u nás v obci. 

 V poslední době se uskutečnila oprava 
nejhorší části opěrné zdi u fotbalového 
hřiště, a sice v nejvzdálenějším rohu      
od vstupu na hřiště. Celkem se postavilo 
zhruba 20 m zdi vč. rohu. Poděkování 
patří všem, kdo se na této akci podíleli.  
 Mimo již uvedených aktivit se pracuje  
na dalších akcích – rekultivace areálu 
bývalého VKT, komunikace v lokalitě 
Doleželová – Tejkl, zpracovává se projekt 
na rybník u obecního lesa, začínáme 
p r a c o v a t n a p r o j e k t u p ře c h o d u              
pro chodce u č. p. 19, získali jsme 
stavební povolení na realizaci zastávky   
v dolní části obce, u vjezdu do ZŠ se bude 
montovat závora, provádíme zemní práce 
pro pokládku VN kabelu, který se přivádí 
do nové trafostanice u kostela. 

Za pár dnů nás čekají nejkrásnější svátky v roce – Vánoce. Řada z vás se již jistě těší, jak si přes Vánoce 
odpočne, děti už jsou plné očekávání, co dostanou pod stromeček. A právě Vánoce by měly být tím obdobím, 
kdy se všichni zastavíme, užijeme si společné chvilky s rodinou a nabereme síly na další náročný rok. Přejme 
si, aby příští rok byl už rokem zcela normálním a byl naplněn především zdravím a optimistickou náladou.  

Hezké Vánoce! 
Ondřej Zouhar, Zbyněk Kopřiva
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Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce Lipovec konaného dne 24.8.2021 od 18.00 
hodin v sokolovně v Lipovci 

Usnesení č. 1/26/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje navržený program jednání Zastupitelstva obce Lipovec dne 24.8.2021. 
Výsledek hlasování: Pro  12   Proti  0   Zdrželi se  0  
Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 2/26/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje hospodaření obce Lipovec k 30.6.2021. 
Výsledek hlasování: Pro  11   Proti  0   Zdrželi se  1 (Ing. Uzel) 
Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 3/26/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje poskytnutí dotace Tělocvičné jednotě Sokol Lipovec v roce 2021           
z rozpočtu obce Lipovec ve výši 100.000,- Kč na opravu havarijního stavu opěrné zdi víceúčelového hřiště 
Lipovec – II. etapa, při předpokládaných výdajích 300.000,- Kč – 33,33 %. Pouze za předpokladu obdržení 
dotace na tuto akci od Jihomoravského kraje ve výši 150.000,- Kč. 
Výsledek hlasování: Pro  13   Proti  0   Zdrželi se  0 
Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 4/26/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje poskytnutí dotace Tělocvičné jednotě Sokol Lipovec v roce 2021           
z rozpočtu obce Lipovec ve výši 35.000,- Kč na činnost mládežnických družstev (přípravky, žáků a dorostu) 
při předpokládaných výdajích 67.000,- Kč – 52,24 %. 
Výsledek hlasování: Pro  13   Proti  0   Zdrželi se  0 
Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 5/26/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje poskytnutí dotace SH ČMS - SDH Marianín v roce 2021 z rozpočtu 
obce Lipovec ve výši 4.000,- Kč na zakoupení pohárů a cen na turnaj a zajištění občerstvení na hodové 
posezení pro občany obce při předpokládaných výdajích 5.000,-  Kč – dotace 80 %. 
Výsledek hlasování: Pro  13   Proti  0   Zdrželi se  0 
Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 6/26/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje           
na realizaci projektu Územní plán Lipovec na základě dotačního programu „Dotace obcím na zpracování 
územních plánů 2021“ dle předloženého návrhu. Výše dotace činí 129.400,- Kč. 
Výsledek hlasování: Pro  13   Proti  0   Zdrželi se  0 
Usnesení bylo schváleno. 

ZASTUPITELSTVO OBCE



|  !   |5

Usnesení č. 7/26/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje uzavření darovací smlouvy se Sdružením místních samospráv, z. s., 
IČO 75130165, se sídlem Nábřeží 599, 760 01 Zlín-Prštné na dar pro obec Hrušky ve výši 150.000,- Kč          
dle předloženého návrhu. 
Výsledek hlasování: Pro  13   Proti  0   Zdrželi se  0  
Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 8/26/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje výjimku ze Závazných regulativů obce Lipovec pro výstavbu 
rodinných domů v lokalitě kostel-sokolovna, a to pro výstavbu rodinného domku na pozemcích p.č. 1251/5   
a p.č. 1251/27 v k.ú. Lipovec u Blanska, spočívající ve změně bodu g), a to tak, že nemusí být dodržena 
stavební čára (6 m od společné hranice pozemků stavebníka a přilehlé obslužné komunikace na pozemku  
p.č. 1251/24 a p.č. 1251/25 – ostatní plocha, ostatní komunikace). Zastupitelstvo obce Lipovec souhlasí          
s umístěním novostavby RD dle předložené situace navržené projektantem Ing. Mojmírem Slepánkem. 
Výsledek hlasování: Pro  12   Proti  0   Zdrželi se  1 (Vojtěch Zouhar) 
Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 9/26/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje rozpočtové opatření č. 5 v hospodaření obce Lipovec v roce 2021. 
Výsledek hlasování: Pro  13   Proti  0   Zdrželi se  0 
Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 10/26/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje objednání vypracování projektové dokumentace (včetně stavebního 
povolení) na akci „Vybudování rybníka na pozemcích p.č. 770, 771, 772 a 773 v k.ú. Lipovec u Blanska“        
dle předložené nabídky u firmy VZD INVEST s.r.o., Kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice, IČ 26954834             
s cenou 247.000,- Kč bez DPH. 
Výsledek hlasování: Pro  11   Proti  0   Zdrželi se  2 (Bc. Školařová, Bc. Kopřiva) 
Usnesení bylo schváleno. 

Výpis usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Lipovec konaného dne 19.10.2021            
od 18.00 hodin v sokolovně v Lipovci 

Usnesení č. 1/27/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje navržený program jednání Zastupitelstva obce Lipovec dne 
19.10.2021. 
Výsledek hlasování: Pro  11   Proti  0   Zdrželi se  0 
Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 2/27/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Obce Lipovec č. 1/2021, o stanovení 
obecního systému odpadového hospodářství.  
Výsledek hlasování: Pro  12   Proti  0   Zdrželi se  0 
Usnesení bylo schváleno. 
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Usnesení č. 3/27/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Obce Lipovec č. 2/2021, o místním 
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství včetně přílohy č. 1 – okruh údajů, které nemusí někteří 
poplatníci ohlašovat. 
Výsledek hlasování: Pro  12   Proti  0   Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 4/27/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Pravidla k Motivačnímu a evidenčnímu systému pro odpadové 
hospodářství („MESOH“) v obci Lipovec. 
Výsledek hlasování: Pro  12   Proti  0   Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 5/27/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Plán inventarizace majetku obce Lipovec k 31.12.2021, Plán inventur 
obce Lipovec k 31.12.2021 a Příkaz starosty 1/2021 k zajištění inventarizace majetku obce k 31.12.2021. 
Výsledek hlasování: Pro  12   Proti  0   Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 6/27/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje poskytnutí dotace Českému zahrádkářskému svazu Lipovec v roce 
2021 z rozpočtu obce Lipovec ve výši 18.000,- Kč (8.000,- Kč posezení u burčáku, 10.000,- Kč oprava 
kanalizace) při předpokládaných výdajích 25.000,- Kč – 72 %.  
Výsledek hlasování: Pro  12   Proti  0   Zdrželi se  0 
Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 7/27/ZO 

Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje poskytnutí dotace Mateřskému centru Veselý paleček, z.s., K.J.Mašky 
2, Blansko v roce 2021 z rozpočtu obce Lipovec ve výši 4.200,- Kč na doplnění vybavení-pomůcky ke cvičení 
dětí, jednorázové akce (Halloween, Mikuláš, Adventní dílny, ZOO Vyškov) při předpokládaných výdajích 
7.000,- Kč – 60 %.  
Výsledek hlasování: Pro  12   Proti  0   Zdrželi se  0 
Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 8/27/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Program pro poskytování dotací z rozpočtu obce Lipovec na rok 2022 
na kulturní, sportovní a volnočasové aktivity. 
Výsledek hlasování: Pro  12   Proti  0   Zdrželi se  0 
Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 9/27/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. PR-014330074973/001-ADS 
mezi Obcí Lipovec a EG.D. a.s., Brno v rámci stavby „Lipovec – úprava DS, Mikoláš“. Jednorázová úhrada      
za zřízení břemene činí 7.000,- Kč bez DPH. 
Výsledek hlasování: Pro  12   Proti  0   Zdrželi se  0 
Usnesení bylo schváleno.
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Usnesení č. 10/27/ZO 
Rada obce Lipovec schvaluje směnu části pozemku p.č. 1063/3 o výměře 24 m2 a 68 m2 a části pozemku      
p.č. 1100/36 o výměře 5 m2, tyto pozemky jsou ve vlastnictví obce Lipovec, za část pozemku p.č.st. 72/1         
o výměře 1 m2, tento pozemek je ve vlastnictví Bc. Jiřího Jelínka, xxxxxxxxxxxxxxxxx, vše v k.ú. Lipovec         
u Blanska dle geometrického plánu č. 902-208/2021 vypracovaného Geodezií Plch, s.r.o., Dolní Lhota dne 
30.9.2021. Cena pozemků 150,- Kč/m2. Záměr byl schválen Radou obce Lipovec dne 14.9.2021, byl vyvěšen  
na fyzické i elektronické úřední desce OÚ Lipovec od 17.9.2021 dosud.  
Výsledek hlasování: Pro  11   Proti  1 (Ing. Uzel)  Zdrželi se  0 
Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 11/27/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje rozpočtové opatření č. 7 v hospodaření obce Lipovec v roce 2021. 
Výsledek hlasování: Pro  11   Proti  0   Zdrželi se  1 (Ing. Uzel) 
Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 12/27/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje poskytnutí příspěvku na penzijní připojištění ve výši 500,- Kč/měsíc 
starostovi Ing. Ondřeji Zouharovi a to od 1.11.2021. 
Výsledek hlasování: Pro  11   Proti  0   Zdrželi se  1 (Ing. Uzel) 
Usnesení bylo schváleno. 

Výpis usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva obce Lipovec konaného dne 30.11.2021            
od 18.00 hodin v sokolovně v Lipovci 

Usnesení č. 1/28/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje navržený program jednání Zastupitelstva obce Lipovec dne 
30.11.2021. 
Výsledek hlasování: Pro 13    Proti  0   Zdrželi se 0  
Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 2/28/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje odkup spoluvlastnického podílu ve výši 4/16 na pozemku p.č. 1156/1  
o celkové výměře 150 m2 za cenu 13.200,- Kč a spoluvlastnického podílu ve výši ½ na pozemku p.č. 1156/4   
o celkové výměře 15 m2 za cenu 2.600,- Kč, vše v k.ú. Lipovec u Blanska od pana Václava Průchy, 
xxxxxxxxxxxxxxxx. 
Výsledek hlasování: Pro 12    Proti  0   Zdrželi se  1 (Ing. Uzel) 
Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 3/28/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje podání žádosti o dotaci do programu Ministerstva pro místní       
rozvoj – Podpora rozvoje regionů 2022, podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova,                               
DT 117d8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov na akci s názvem „Knihovna v Lipovci“.  
Výsledek hlasování: Pro  13   Proti  0   Zdrželi se  0 
Usnesení bylo schváleno.
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Usnesení č. 4/28/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje podání žádosti o dotaci do programu Ministerstva pro místní        
rozvoj – Program Podpora bydlení pro rok 2022, podprogram Technická infrastruktura, na akci s názvem                     
„4 TI Lipovec“.  
Výsledek hlasování: Pro  13   Proti  0   Zdrželi se  0 
Usnesení bylo schváleno. 
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Výpisy z obecní kroniky 
Rok 1927 označuje kronikář obce Lipovec jako rokem konsolidace a rokem přechodu z doby poválečné      

do doby skutečně mírové jak v ohledu hospodářském, tak i v ohledu sociálním. V tomto roce vznikla 
„Společnost kamenolomu“, která odkoupila od Hugo Salma vápencový lom v Plánivách o výměře 3 hektarů. 
Jeho členy byli lipovečtí rolníci Jan Musil č.p. 43, František Vintr, č.p. 31, Jan Sedlák č.p. 45, Vincenc Pernica 
č.p. 8, František Kučera č.p. 3, Tomáš Kučera č.p. 66, Emanuel Kučera č.p. 64, Karel Celý č.p. 30 a Josef 
Kolmačka č.p. 41. V kronice je doslova uvedeno: „Koupě kamenolomu měla pro obec Lipovec dalekosáhlé 
hospodářské následky. Hlavně v zimě jest tento kamenolom jediným zdrojem příjmů zdejších občanů. 
Dělníci lámou kámen a tlukou štěrk. Rolníci zase štěrk rozvážejí po silnicích až tři hodiny cesty od Lipovce. 
Mnoho kamene odvážejí rolníci do cukrovaru do Vyškova. Kamenolom je také proto důležitý, že majitelé 
jeho hodlají na něm postaviti novou vápenku, která by mnohým lidem zdejší obce přinesla zaměstnání. 
Tatáž společnost na jaře roku 1927 pronajala vápenku pana Mikuláška v Šošůvce na 10 roků. Tato opuštěná  
a zchátralá vápenka byla opravena a počalo se v ní v měsíci dubnu páliti vápno. V malých vápenkách               
v Lipovci se jen velice málo pálilo a tak se stalo, že v létě jsme kolem nich viděli ještě stohy dříví, což jindy 
nebývalo. Též v lese bylo po celý rok dříví dostatek. Při vápence v Šošůvce byli zaměstnáni většinou dělníci   
z Lipovce.“ 

V roce 1927 se konaly obecní volby, do kterých se přihlásilo 5 kandidátek: 
1. Skupina občanů osady Marianín 
2. Republikánská strana československého venkova 
3. Československá strana lidová 
4. Živnostenská strana středostavovská 
5. Strana dělnická a válečných poškozenců 
Starostou se stal podruhé po sobě František Vintr z č.p. 31, příslušník strany republikánské. 
Před volbami byla v obci znovu oživena organizace Československé strany sociálně-demokratické, jež se 

rozpadla v roce 1920 po odštěpení Komunistické strany.  
V roce 1930 byl dán obecním zastupitelstvem návrh na zřízení telefonu a telegrafu do obce. V tomto roce 

se rozmohla velká nezaměstnanost. Podpora v nezaměstnanosti byla přidělována ministerstvem sociální 
péče. Kronikář uvádí: „Nezaměstnaní byli vzati na nouzovou práci za lístky od státu, štěrkovala se cesta      
po obci a potok u rybníka pod farou se zavážel, což vyžádalo mnoho fůr štěrku a hlíny, a udělalo to velice 
pěkný vzhled. Vykopávka byla z břehu u cesty pod radnicí a částečně z vykopané nové studně u radnice. 
Kdežto stará se musela zaházet jednak pro nečistou vodu, a také stála v cestě. Dále se upravovaly                     
a rozšiřovaly rozličné potřebné věci, jako ploty u radnice se stavěly, radnice se upravila, že jsou v ní byty        
a zvlášt jedna světnice jako úřadovna obecní a jedna vyučovací světnice. Cesta k Holštýnu se rozšířila             
a upravila, aby tam mohly jezdit automobily v zimě, když cesta ke Sloupu jest silně zavátá. Rybníky a splavy 
se opravily a různé jiné věci dělali nezaměstnaní. Dne 24. prosince bylo zřízeno elektrické světlo, ale jen     
po obci rozsvíceno, ale celkem ještě nedoděláno, kteréžto bylo odloženo po svátcích vánočních.“ 

Jan Celý, kronikář

HISTORIE OBCE
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Ohlédnutí za podzimním děním ve škole 
 Ve středu 1. září jsme zahájili nový školní rok 
2021-2022 shromážděním jednotl ivých tř íd                    
v kmenových učebnách. Přivítali jsme 15 prvňáčků,      
v 5. třídě nové žáky z Rozstání. I v kolektivu učitelů se 
objevily nové tváře (Mgr. Kateřina Steinerová                
a Mgr. Pavel Přikryl).  
 Na děti navštěvující školní družinu čekalo nově 
zbudované II. oddělení. Kompletní přestavba prostor 
knihovny na učebnu školní družiny začala již v dubnu, 
aby bylo v září vše připraveno. Vynaložili jsme velké 
množství finančních prostředků a přestavba se 
opravdu povedla. Dětem se v novém oddělení líbí         
a vydávají se vstříc novým zážitkům, tvoření                  
a dobrodružství.  

 Odpočinutí po prázdninách jsme se intenzivně pustili do školní práce. Uplynulý rok byl velmi 
nestandardní, často komplikovaný distanční výukou, a tak se opakování učiva stalo hned od začátku 
nutností. 
 Běžné vyučování vhodně doplňovaly specifické projekty. 
 Projekt Zebra se za tebe nerozhlédne v rámci preventivní akce Policie ČR s účastí 2., 4., 6., 7., 8. a 9. třídy 
cílila na dopravní výchovu. Toto téma zpracovávali žáci v hodinách výtvarné výchovy a českého jazyka. 
Vytvořili spoustu zajímavých kreseb a někteří složili i jednoduché básničky.  

 Podzimní roční období přivítaly děti z 2. třídy uceleným projektem Podzim a Podzimní hrátky s kaštany. 
Čtvrťáci měli cvičení v přírodě motivované úkoly skřítka Podzimníčka. Zejména žáci 1. stupně pracovali          
s různými přírodninami. Tvořili z nich rozmanité podzimní výrobky, kterými vyzdobili prostory školy.  
 

ZŠ LIPOVEC
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Stranou nezůstala ani obě oddělení školní družiny. Děti si zahrály podzimní šipkovanou, sbíraly různé 
podzimní plody a vytvářely z nich zvířátka. Společně na podkladový papír otiskovaly listy tak, že vznikly 

originální koláže. Malé parádnice navlékaly 
náhrdelníky a náramky z jeřabin i šípků. Okamžitou 
popularitu si získalo pouštění draků.  
Celá škola si připomněla významný státní svátek Den 
české státnosti - 28. 9. komplexním celodenním 
projektem. Na základě své aprobace připravili 
jednotliví učitelé ucelený individuální program,   
který postupně realizovali se svými žáky ve třídách.  
A tak se četla legenda o životě knížete Václava, luštily 
historické šifry, sledovala se vhodná výuková videa, 
soutěžilo se. Také se vyráběly papírové koruny, 
vystřihovaly státní symboly a trikolóry. Barevné 
pastelky, fixy, lepidla, nůžky… Ale především nově 
získané informace a fantazie! To vše bylo v neustálé 
permanenci! Trojrozměrné výsledky v podobě 

originálních plakátů následně plnily v učebnách funkci estetickou i poznávací.  
 Ve škole jsme také přivítali odbornici na léčivé 
rostliny a uspořádali jsme pro menší děti (2. a 4. třída) 
výuku na toto téma přímo v terénu. 
 Čtvrťáci si teoreticky i prakticky vyzkoušeli pravidla 
silničního provozu díky návštěvě dopravního hřiště     
v Blansku. 
 Páťáci získali řadu aktuálních a cenných poučení 
prostřednictvím programu Kyberšikana a bezpečí       
v online prostředí. 
 Neminul nás ani moderní angloamerický svátek 
Halloween. Tvořili jsme čarodějnice a strašidýlka                 
z mandarinek. Ve školní družině děti vyřezávaly          
a následně v keramické dílně vypalovaly netradiční 
dýně. 
 Nevyhnulo se nám ověřování získaných znalostí. Využili jsme nabídky České školní inspekce a zapojili žáky 
6. třídy do dobrovolného zjišťování výsledků vzdělávání podzim 2021. Žáci absolvovali testy z matematiky, 
českého a anglického jazyka. Cílem zjišťování bylo poskytnutí objektivizované a relevantní informace            
o výsledcích vzdělávání v kontextu dopadů mimořádných opatření žákům, jejich rodičům a učitelům. 
Deváťáci prošli etablovanými Scio testy. 
 Pro žáky posledního 
r o č n í k u b y l a p r o 
b u d o u c í p r o f e s n í 
orientaci velmi přínosná 
setkání se zástupci SŠ 
TEGA Blansko, Střední 
p r ům y s l o v é š k o l y 
Jedovnice, Úřadu práce  
v Blansku a také účast 
(společně s osmáky)     
na Veletrhu vzdělávání  
v Boskovicích.
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 Tradiční celoškolní sběrové akce reprezentoval sběr elektroodpadu a hlavně soutěž ve sběru starého 
papíru. Shromáždili jsme celkem 10 629 kg.  

Výsledky soutěže ve sběru starého papíru  –  1.11.2021 

 Žáci s nejvíce odevzdanými kg papíru (prvních 5 míst z každého stupně): 
  I. stupeň: 
   1.  Šenková Veronika    1. třída   800 kg 
   1.  Šenková Tereza     4. třída   800 kg 
   2.  Piňous Vilém      1. třída   640 kg 
   3.  Školař Michal      5. třída   400 kg 
   4.  Kolář Jakub       5. třída   310 kg 

  II. stupeň: 
   1. Pořízka Lukáš       8. třída   1 480 kg 
   2. Piňousová Madlena   7. třída    640 kg    
   3. Piňous Petr        9. třída   600 kg      
   4. Vondálová Tereza    9. třída   328 kg 
   5. Kolář Šimon       6. třída   310 kg 

 Získané peníze byly rozděleny jednotlivým třídám, které je využijí pro svoje aktivity. 

 Stejně jako se deváťáci těší na svoje absolventské mikiny, tak i ostatní žáci a učitelé očekávají adventní čas 
ve škole a věří, že se jej podaří prožít společně. 

 Samozřejmě, že to není všechno. Další články a fotografie najdete na www.zslipovec.cz. 
 Přejeme všem dětem i rodičům krásné Vánoce, mnoho štěstí a zdraví v následujícím roce 2022. 

Mgr. Tomáš Vintr a zaměstnanci ZŠ a MŠ Lipovec
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Zahrada u mateřské školy 
Zahrada u mateřské školy v Lipovci slouží 

celoročně ke hrám jak dětem z mateřské školy, tak     
i dětem ze školní družiny a v odpoledních hodinách  
a o víkendech i široké veřejnosti. Zahrada je také 
využívána k různým slavnostem a divadelním 
představením. Naše zahrada je rozdě lena                   
na 2 základní části – první je vybavena různými 
hracími prvky a domečkem. V její druhé části je 
menší ovocný sad, malý lesík se vzrostlými 
jehličnatými stromy. V této části se nám postupně 
daří budovat přírodní prožitkovou část – máme tu 
záhony, hmatový chodník a nyní nový domeček         
z vrbového proutí. Přírodní zahrada nabídne dětem 
prostředí, kde se naučí, jak zacházet s živou přírodou, 
jak ji vnímat všemi smysly a jak o ni pečovat. 
Přírodně utvářená místa, na kterých si budou děti 
hrát, jim nabídnou zážitky daleko přesahující rámec 
ekologické výchovy. Vzdělávací činnosti realizované 
formou prožitkového učení napomohou přirozenou 
formou rozvíjet kladný vztah dětí i jejich 
odpovědnost k přírodě a k životnímu prostředí. 

Dva menší záhony jsme s dětmi osázeli nejprve 
bylinkami a letos na jaře i jahodami, které děti 
poctivě celé léto a podzim sklízely. 

Hmatový chodník je skvělá věc pro rozvoj 
hmatového vnímání a hmatové paměti, jemné              
a hrubé motoriky a objevování přírody pomocí 
dotyků. O jeho realizaci se postarala paní učitelka 
Eva s celou svou rodinou, za což jim patří velký dík. 

Vrbový domeček tvoří vrbová stavba z proutí vrby 
košíkářské a je ve tvaru domečku s kopulí a předním 
hlavním vchodem. Bohužel v den realizace bylo 
nepříznivé počasí a také velká nemocnost dětí, a tak 
děti nemohly přiložit ruku k dílu. Sázení vrbových 
prutů a jejich vyvazování do požadovaného tvaru 
děti bedlivě pozorovaly z okna mateřské školy a živě 
o tom spolu s paní učitelkou diskutovaly. Děti znají 
práci s hlínou na zahradě a „radily“, že se musí 
proutky pořádně zalít. Už se těšíme na jaro, až se 
nám domeček zazelená a nabídne dětem příjemné 
místo ke hrám a odpočinku. S tím, jak zakořeněné proutí postupem poroste, ho pak budeme tvarovat              
a vyvazovat do požadovaného vzhledu. Děti milují místa, kam se mohou ukrýt a vrbový domeček je k tomu 
přímo ideální.  

Prožitkové podzimní učení 
Na základě vlastních zážitků a prožitků jsme se na podzim učili o všem, co nám podzimní období přináší. 

Nejprve o ovoci a zelenině a jejich významu a zpracování. V této části měly u dětí největší úspěch různé 
pokusy s jablíčky. Děti hádaly a poté samy zkoušely, zda budou jablíčka ve vodě plavat, zda plavou velká         
i malá jablka, se slupkou i bez, rozkrojené apod. Ohromný úspěch mělo krájení a následné sušení jablíček    
na křížaly a vaření čaje z "odpadu", který nám vznikl z pokusů z jablíček - slupky a části dužiny, přidaly jsme 
skořici a med a děti nadšeně rodičům v šatně vyprávěly, co jsme si uvařily a říkaly si o recept. U Benešů prý 
bude tatínek muset vařit takový čaj každé ráno k snídani :-). 

MŠ LIPOVEC
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Vnímali jsme rozmanitost a změny v přírodě, seznámili jsme se s barvami podzimu. Při vycházkách jsme 
sbírali různé přírodniny, které jsme využili při tvoření a hrách. Učili jsme se o zvířátkách žijících v lese, děti 
zjistily, která zvířátka si chystají na zimu potravu a proč. Děti si zahrály pohádku „Boudo, budko“ a velmi 
rády stavěly domečky pro zvířátka z nasbíraných přírodnin. Zaměřili jsme se na prožitkové učení, kooperaci, 
procvičování předmatematických představ, geometrických tvarů, zrakového vnímání, barev, rozvoj řeči. 
Uspořádali jsme celodopolední vycházku "Hledáme barvy podzimu". 

Pozitivní hodnocení České školní inspekce 
V říjnu navštívila Základní školu a Mateřskou školu ČŠI. Mateřská škola si vysloužila velmi kladné 
hodnocení. Paní inspektorce se velmi líbilo pohodové a vstřícné prostředí mateřské školy, které odráží 
pozitivní vztahy mezi zaměstnanci školky a dětmi, podmínky vzdělávání, materiální vybavení s moderními 
prvky a estetičnost. Velmi kladně hodnotila pedagogický sbor, práci paní učitelek, kvalitní propracované 
vzdělávání a pedagogickou diagnostiku, dokumenty školy, akce, které školka pořádá, komunikaci                     
a spolupráci s rodiči, s odborníky, projekty mateřské školy. Velmi nás to těší a je to pro všechny zaměstnance 
mateřské školy velkou motivací do další práce. 

„Vyletěl si pyšný drak, vyletěl až do oblak“ 
Podzimního větrného počasí jsme využili k pouštění draka, na které se děti moc těšily. Drak nám vyletěl 

opravdu až do oblak, ale také na komín garáže paní Musilové :-). Museli jsme podniknout záchrannou akci    
a draka vysvobodit. Pomohla nám paní Musilová a půjčila nám žebřík. Paní učitelka Lenka byla jako 
opravdický záchranář, zdolala překážky, draka vymotala a vrátila dětem, které obdivovaly odvahu paní 
učitelky a ochotně jí podržely žebřík. Další dny s námi byl drak i ve školce, děti plnily různé dračí         
aktivity - procvičovaly si časovou posloupnost, logické řady a prostorové vnímání. 

Pečení perníčků 
Ve školce se všichni těšíme    

na nejkrásnější svátky v roce,   
na Vánoce. Postupně se děti 
s e z n a m u j í s v á n o č n í m i 
tradicemi, nejlépe formou 
vlastního prožitku. Advent jsme 
započali výrobou adventního 
věnce, který si děti nazdobily,     
v ranním kruhu jsme si zapálili 
první adventní svíčku a povídali 
si o tom, co je to naděje. Třídu 
nám zdobí krásný vánoční 
stromeček, který si děti také 
nazdobily, a dále také adventní 
kalendář s úkoly.  

Naším prvním úkolem bylo 
pečení vánočních perníčků. 
Pečení je v naší školce tradicí     
a děti tuto aktivitu milují, každý 
rok se s vervou a nasazením 
aktivně zapojují tak, že nepotřebujeme ani kuchyňský robot na mísení těsta, neboť děti tuto těžkou práci 
zvládnou společnými silami vlastníma rukama. Ani letos tomu nebylo jinak, celé těsto si děti připravily 
samy. Při vážení surovin předškoláci kontrolovali číslice na váze, abychom dodrželi recept, u činností se děti 
musely domlouvat, spolupracovat, střídat se. Děti zjistily, že rozklepnout vajíčko může být někdy dřina, 
sypké suroviny byly chvílemi všude, jen ne v míse, med lepil, ale nic z toho nám nevadilo, naopak víme,       
že i u přípravy těsta a pečení může být velká legrace. S pečením nám přišla pomoci paní Martina Řehůřková. 
Práce tedy byla efektivnější, děti se mohly častěji střídat, v menších skupinkách lépe domlouvat a práce šla 
lépe od ruky. Tato lektorka také pro děti připravila netradiční vykrajovátka s razítkem a reliéfní válečky, 
naučila s nimi děti pracovat, což pro děti bylo vítaným zpestřením, které rády využily. Perníčky nám ochotně 
upekla naše paní kuchařka Zuzka, které moc děkujeme. 
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„Mikuláš aneb My všichni jsme andělé a čerti“ 
Mikuláš přichází s čertem a andělem a s prvním příslibem vánoční štědrosti, aby děti podaroval a pobídl     

k poslušnosti. Postava svatého Mikuláše nám opět připomněla téma štědrosti, soucitu a vnímání potřeb 
druhých lidí. A dost možná, že nám svatý Mikuláš ve ztělesnění adventních postav přináší také poselství       
o tom, že jen tak můžeme být 
dostatečně silní, když máme –           
a známe i přijímáme – své vnitřní 
anděly i své čerty.  

V mateřské škole jsme si povídali  
o tom, kdy dokážeme být pro druhé 
skutečnými andě ly – když se 
nebojíme pomoci, když se nebojíme 
druhému podat svou ruku… Jaké 
jsou moje dobré vlastnosti? Jaké 
vlastnosti se mi líbí u kamarádů? 
Komu a jak se mi podařilo v poslední 
době udělat radost, komu a jak jsem 
pomohl? S kým jsem rád a kdo je rád 
se mnou? Povídali jsme si také          
o tom, kdy máme v sobě malého 
čertíka – když neposloucháme 
maminku, neuklízíme si hračky, 
křičíme a vztekáme se, bouchneme 
kamaráda nebo mu vezmeme hračku. 
Andílci a čertíci nás provázeli          
ve výtvarných činnostech, zpěvu, 
cvičení, tancování, logopedických 
cvičeních, úkolech procvičujících 
zrakové a s luchové vnímání , 
grafomotoriku apod.  

C e l é t é m a j s m e z a k o n č i l i 
projektovým dnem s příchodem 
Mikuláše a anděla, děkujeme panu 
Tomášovi Bílkovi a naší dobré duši, 
paní školnici Lence Kolmačkové. 
Čerta tentokrát nechal Mikuláš        
za dveřmi :-) a bylo to dobře, protože 
i tak byla v dětech malá dušička         
a potřebovaly sebrat veškerou 
odvahu, aby mohly před Mikuláše 
předstoupit. Mikuláš měl totiž 
„Knihu hříchů“, kde bylo všechno, 
ale opravdu všechno napsané. Děti Mikuláši řekly básničku nebo zazpívaly písničku, ale hlavně slibovaly,    
že už budou hodné, budou uklízet hračky, neubližovat kamarádům a poslouchat paní učitelky. Do odpoledne 
jim to opravdu vydrželo, tak uvidíme :-).  

Děkujeme touto cestou všem rodičům a přátelům za celoroční přízeň. Srdečně všem děkujeme za veškeré 
sponzorské dary a dárky a materiální pomoc – papíry, omalovánky, hračky, knížky, rodičům Dragounovým     
a panu Zdenkovi Kolmačkovi za zajištění vánočních stromečků do tříd. Velmi si vážíme všech, kteří i v této 
nelehké době myslí na druhé a pomáhají vytvořit našim dětem hezké zážitky a vykouzlit úsměv na jejich 
tvářích při rozbalování dárků. 

Krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí, sil a optimismu v novém roce 2022. 

Za všechny zaměstnance mateřské školy Blanka Zouharová
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CO NÁS ČEKÁ PŘES VÁNOCE? 
Zveme všechny skauty a veřejnost, která by se chtěla zapojit a pomoci nám na následujících akcích: 
Zdobení stromků v kostele 
Kdy: v sobotu 18.12. 2021 
V kolik: v 9:00 
Kde: v lipoveckém kostele  

Roznášení Betlémského světla  
Kdy: v pátek 24.12. 2021 na Štědrý den  
V kolik: v 9:00 
Kde: sraz na zastávce u křižovatky  
S sebou: lucernička (kdo má možnost) 

Tříkrálová sbírka 
Kdy: v sobotu 8.1. 2022 
V kolik: v 14:00 
Kde: ve dvoře ZŠ 
S sebou: převlek na krále, korunku (kdo má možnost) 

Odkaz na fotky skautského oddílu: www.skautlipovec.rajce.idnes.cz 

9. SKAUTSKÝ ODDÍL LIPOVEC
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Ohlédnutí se za sázením lípy Anežky České 
Již je to 10 let, co v listopadu roku 2011 byla zorganizována výsadba pamětných lip u příležitosti osmistého 

výročí narození sv. Anežky České. Také náš lipovecký skautský oddíl se do akce za pomoci místních občanů 
zapojil a vysadil svoji lípu u horního rybníka v Lipovci. Když byla lípa ještě malým stromkem, pravidelně 
jsme ji s dětmi z oddílu zalévali, aby sílila. Dnes je z ní již mohutný strom, který nás naší skautskou 
myšlenkou o ochraně přírody doprovází při každém krůčku. 

Foto z roku 2011                              Foto z roku 2021 

Křesťanské Vánoce 
  Dožili jsme se toho, že znovu můžeme slavit narození Božího dítěte, spasitele a zachránce Ježíše Krista.    
To je poselství křesťanských Vánoc. Naše radost má vycházet z toho, že se v Betlémě narodil vtělený Bůh, 
zachránce a spasitel. A jedině tehdy do toho poselství, do té radosti vstoupíme, když pochopíme, co je to     
za obrovský dar a dokážeme se z něho radovat. Když pochopíme, že jakkoliv se radujeme z vánočních dárků, 
z nazdobeného stromečku, z lidské blízkosti svých drahých, že tohle všechno není tím největším důvodem 
radosti pro všechen lid. Vždyť jinak by to znamenalo, že ta radost Vánoc není pro všechny. Vždyť přeci             
i o letošních Vánocích je tolik lidí bez domova. Bez kolem sebe přítomných přátel, jsou lidé v různé nouzi,     
v nemocnici jsou nemocní. Ve vězení, uvěznění. Na různých bojištích trpící lidé, tak jak to tedy, že Vánoce 
mají být radostí pro všechen lid?  
 Ta radost má spočívat především v tom, že se nám narodil Spasitel. Víme, co to znamená? My vidíme 
děťátko v jesličkách, zpíváme koledy a zpíváme je rádi, ale tady se narodí někdo, kdo brzy vymění to dřevo 
jesliček za dřevo kříže a to je pravda. Nemůžeme oddělit Vánoce od Velikonoc, protože právě proto se tento 
Ježíš narodil. Rodí se dítě Boží Syn a služebník, přichází na svět služebník. A přichází sloužit nám, zpíváme: 
nám, nám narodil se. A to také nemůžeme zpívat jen tak, aniž bychom věděli, co to znamená. Narodil se    
pro mě, tak jako pro tebe, nám se narodil. A proč? Aby sloužil. Bůh přichází sloužit člověku. Jsme si vůbec 
schopni představit a domyslet, kdo je to Bůh a on přichází sloužit člověku, tak to musí být veliká láska, 
protože jinak se to nedá vůbec představit.  
 Proto se stal služebníkem, protože to slovo dítě, řecky, tedy v originálu Nového zákona se řekne bais               
a to slovo bais neznamená jenom dítě, ale v té řečtině to slovo znamená také služebník. Dítě a služebník        
v té řečtině, je stejné slovo. A oba významy se jej týkají a jsou nám schopni hlouběji odhalit osobnost 
Spasitele v jeslích. 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV



|  !   |18

 Když tedy slavíme Vánoce, tak oslavujme nový začátek, svůj začátek a začátek nových dějin, který přišel      
se zrozením Krista. Ten nekonečně nesmírný Bůh, od kterého jsme byli hříchem naprosto odděleni                  
a odříznuti, tak sám přišel a vstoupil mezi nás. To je Emanuel což znamená Bůh s námi. A má být hlavní 
důvod naší radosti a naděje. Není člověka, do jehož blízkosti by Bůh nechtěl vstoupit. Tak i my otevřeme svá 
srdce, protože už záleží jen na nás, jestli ho příjmem, nebo ne. Udělejme to ve svém srdci. 

 P. Pavel Kuchyňa - farář 

Něco málo z Vápeníčku 
Ještě před nedávnem jsme měli za Vápeníček připravený příspěvek plný pozvání na předvánoční akce           

i připravované programy v novém roce 2022. Jenže tato doba plná zvratů, zmatků, změn a opatření se 
postarala o to, že jsme v podstatě vše byli nuceni zrušit a odvolat. 

Je nám to moc líto, protože například na vánoční výstavu se těšili nejen vystavovatelé, ale i věrní 
návštěvníci. Už vloni jsme se nesešli, tak o to více jsme se těšili a připravovali letos… ale zbytečně. 

Ze stejného důvodu jsme opět přesunuli plánovaný koncert folkové skupiny z jižních Čech Epydemye       
na vhodnější termín. 

Letos nepojedeme ani na Silvestra do termálů. Věříme, že si to brzy vynahradíme. Chtěli bychom jezdit    
do maďarského Mosonmagyarovaru pravidelně s dopravou přímo z Lipovce, autobusem pana Tesaře               
z Rozstání. Snad to bude brzy. 

Zkusíme se alespoň setkat pod lipoveckým vánočním stromem (letos je krásně rostlý a nádherně 
ozdobený) tradičně v sobotu 25. prosince v 18 hodin a o týden později v sobotu 1. ledna 2022 také             
v 18 hodin. 

Pro jistotu dáme ještě vědět prostřednictvím obecního rozhlasu, zda tato akce skutečně proběhne!!  
Pokud tedy nedojde k zákazu, Vy budete mít chuť a náladu, přijďte si zazpívat koledy, zapálit prskavku, připít 
si s přáteli a popřát si lepší rok 2022. Plaskačka s něčím na zahřátí určitě nebude na škodu! 

Rádi bychom uskutečnili přednášku s promítáním cestovatele Jirky Kolbaby, která je dohodnutá na pátek 
21. ledna 2022 se začátkem v 18.30 v sokolovně. Téma je Norsko. Vstupenky zatím neprodáváme, uvidíme, 
jak se situace bude vyvíjet. 

V sobotu 12. února by k nám měli zavítat krásenští ochotníci s nově nastudovaným divadlem. I na tuto 
akci se těšíme a věříme, že neodpadne! 

Také máme již 2 roky zamluvenou operu Prodaná nevěsta v Brně. Náhradní termín je sobota 2. dubna 
2022. Budeme všechny přihlášené, popřípadě náhradníky o akci informovat. 

Věříme, že alespoň velikonoční výstavu již uskutečníme. Termín bude v sobotu 26. března 2022. 
Za Vápeníček přejeme všem pohodový advent, radostné a spokojené dny vánoční, sněhovou pokrývku, 

kterou máme na Vánoce rádi a do nového roku 2022 vykročte energicky, s optimismem a s přáním, aby se 
naše dny vrátily k normálu. 

Hodně zdraví všem přejí za Vápeníček Mgr. Jaroslava Školařová a Miluška Koudelková 

VÁPENÍČEK
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Ze života zásahové jednotky 
 V pátek 26. listopadu v 19:51 se rozezněla v naší obci siréna kvůli 
nahlášenému spadenému stromu na silnici směrem na Holštejn. Byl to 
fofr, takže po 5 minutách jsme již byli na cestě na místo. Při průzkumu 
jsme nalezli 3 menší stromy, které nevydržely nápor těžkého mokrého 
sněhu a spadly na vozovku. Část jednotky řídila provoz, druhá 
rozřezávala a odstraňovala stromy. Nakonec jsme projeli celý úsek           
a zkontrolovali jeho průjezdnost. 
 O dva dny později se situace opakovala, husté sněžení způsobilo,        
že některé stromy se pod tíhou sněhu tak moc naklonily, až praskly.          
Na celém úseku silnice jsme odstraňovali několik stromů a větví 
bránících v provozu. Následně jsme ze stromů nebezpečně skloněných 
nad silnicí setřásli sníh. 

Pomoc obci 
Na žádost Agentury ochrany přírody a krajiny ČR jsme v sobotu          

27. listopadu provedli vyčerpání a vylovení ryb z Černé skály,                
což provádíme pravidelně vždy jednou            
za 3-5 let, aby v této přírodní památce byly 
ideální podmínky pro obojživelníky, kteří 
zde mají domov. Počasí bylo letos sice 
trochu chladnější, ale správný hasič se 
vody nebojí a je mu úplně jedno, jakou má 
teplotu. 

O týden později jsme se podíleli na 
obnově obecního lesa. Jednalo se                 
o dosazování sazenic buku do volného 
prostoru mezi stávající vzrostlé stromy. 
Protože byla půda zmrzlá, nechali jsme 
ráno traktorem s pařezovou frézou 
připravit terén pro sázení. Nařezali jsme 
kůly a perlinku, rozdělili se do skupinek             
a pustili se do práce. 250 sazenic buku bylo 
během chvíle zasazeno. Odpoledne les 
přikryla sněhová peřina, která zajistila 
dostatečnou vláhu. Věříme, že se uchytí 
maximum sazenic a vznikne tak krásný 
smíšený les, za který budou naše děti         
a jejich děti rády. 

Všem občanům přejeme hezké svátky, 
vše nejlepší do nového roku, kupu zdraví   
a vzhledem k tomu, že topná sezona je již 
v plném proudu, současně připomínáme, 
abyste nezapomínali čistit své spalinové 
cesty, abychom Vás kromě Ježíška 
nemuseli navštívit i my v zásahovém 
oblečení. Rovněž buďte obezřetní se 
svíčkami (nejen voskovými), nenechávejte 
je bez dozoru. Svíčky a prskavky                   
k Vánocům neodmyslitelně patří, ale stačí 
pár vteřin a tato chvilková nepozornost 
dokáže obrátit život naruby.

SDH LIPOVEC
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Lipovečtí jubilanti, kteří dali souhlas se zveřejněním výročí: LEDEN - ČERVEN 2022 

Prof. PhDr. Miroslav Mikulášek, Dr.Sc.       Lipovec 126              92 let 
Bedřich Blaha                     Marianín 6              97 let 
Zdeňka Kolmačková                 Lipovec 16              70 let 

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. 

Poplatek ze psů 2022 
 Pro rok 2022 zůstává nadále v platnosti Obecně závazná vyhláška obce Lipovec č. 2/2019 o místním 
poplatku ze psů, která je účinná od 1.1.2020. 
 Sazba poplatku za kalendářní rok činí:  
  a) za jednoho psa                                           300,- Kč,  
  b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele                        300,- Kč, 
  c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let                           200,- Kč, 
  d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let       200,- Kč. 

 Splatnost poplatku zůstává nezměněna do konce března 2022. 
 Upozorňujeme znovu na povinnost psa přihlásit, odhlásit (v případě smrti či prodeje psa)                
a na zákaz volného pobíhání psů po obci! 

Poplatek za svoz TKO na rok 2022 
 V letošním roce došlo k přijetí nových Obecně závazných vyhlášek obce Lipovec č. 2/2021 a 3/2021                 
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Vyhlášky jsou účinné od 1.1.2022. Poplatek 
na rok 2022 činí 620,- Kč/osoba nebo nemovitost bez trvale přihlášené osoby. 
 Poplatník zapojený do systému MESOH, který získal alespoň 0,1 ekobodu/osoba v uplynulém období, bude 
mít úlevu z poplatku 40,- Kč a dále úlevu 10,- Kč za každý získaný ekobod. 
 Splatnost poplatku: 
  a) buď jednorázově:  

• 100 % poplatku do 30.4.2022  
  b) nebo ve dvou splátkách: 

• 50 % poplatku do 28.2.2022 

• 50 % poplatku do 31.7.2022 
 V případě, že splátka 50 % poplatku nebude uhrazena do 28.2.2022, je poplatek splatný v plné výši          
podle písm. a) tohoto článku. 
 Poplatek je možno zaplatit zejména na pokladně Obecního úřadu Lipovec nebo zaslat na účet obce Lipovec  
u MONETA Money bank Blansko, č. účtu 13121514/0600. Jako termín úhrady se bere datum připsání částky 
na účet obce Lipovec. 
 Od poplatku jsou osvobozeny děti, které nedosáhnou v roce 2022 čtyř let. Upozorňujeme, že na staré 
známky se vyváží do konce března 2022.  
 Úplné znění všech platných obecně závazných vyhlášek obce na internetových stránkách obce 
www.lipovec.cz v sekci „úřední deska“.

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
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Rozpis stomatologické LSPP - okres Blansko - LEDEN - DUBEN 2021  
(služba je sloužena od 8.00 do 13.00)  

 Leden 
1.1.  MUDr. Hošáková Kateřina          Adamov, U Kostela 4            516 446 428 
2.1.  MUDr. Houdková Radka           Blansko, Pražská 1b            731 144 155 
8.1.  MUDr. Chatrný Martin            Boskovice, Lidická 8            734 231 260 
9.1.  MUDr. Jaklová Eva              Boskovice, Smetanova 24           516 454 046 
15.1.  MDDr. Janáč Jiří               Boskovice, Lidická 10           537 021 289 
16.1.  MDDr. Javorská Aneta            Poliklinika Blansko, Sadová 33      516 488 455 
22.1.  MUDr. Jílková Stanislava          Rájec, Ol. Blažka 145            516 410 786 
23.1.  MUDr. Kopáčková Drahomíra        Letovice, A. Krejčího 1a          516 474 369 
29.1.  MDDr. Potůčková Dagmar          Blansko, Pražská 1b            778 168 741 
30.1.  MUDr. Kraml Pavel              Boskovice, Růžové nám. 16         733 644 499 

 Únor 
5.2.  MUDr. Křížová (MDDr. Vrbová)        Knínice u Boskovic, 330          774 844 735 
6.2.  MUDr. Kubínová Eva             Boskovice, Nemocnice Boskovice     516 491 263 
12.2.  MUDr. Kulhánková Emilie          Křtiny, zdrav. středisko          516 414 291 
13.2.  MUDr. Kupková Jarmila           Poliklinika Blansko, Sadová 33      516 488 457 
19.2.  MUDr. Kutlíková Tatiana          Boskovice, Růžové náměstí 2345/12   602 882 007 
20.2.  MUDr. Loskot Pavel             Svitávka, Hybešova 197           516 471 210 
26.2.  MUDr. Lukeš Pavel              Boskovice, Smetanova 24           516 454 046 
27.2.  MUDr. Mikulášková Miroslava       Letovice, Mánesova 468/2         516 474 488 

 Březen 
5.3.  MUDr. Nečasová Lucie            Blansko, ZŠ TGM,  Rodkovského 2    607 812 963 
6.3.  MUDr. Padalík Karel             Boskovice, Nemocnice Boskovice     516 491 263 
12.3.  MUDr. Paděrová Miroslava         Šebetov, 117                 516 465 452 
13.3.  MUDr. Paulíčková Jarmila          Černá Hora, zdrav. středisko       725 415 615 
19.3.  MUDr. Paulíčková Veronika         Černá Hora, zdrav. středisko       723 184 842 
20.3.  MUDr. Pernicová Libuše           Boskovice, Růžové nám. 16         774 177 804 
26.3.  MDDr. Potůček Jiří              Blansko, Pražská 1b            516 419 538 
27.3.  MUDr. Roth Pavel              Ostrov, zdrav. středisko          516 444 326 

 Duben 
2.4.  MUDr. Řehořek Tomáš            Poliklinika Blansko, Sadová 33      516 488 453 
3.4.  MUDr. Řehořek (MUDr. Řehořková)     Poliklinika Blansko, Sadová 33      516 488 453 
9.4.  MUDr. Semrádová Danuše          Sloup, Zemspol, 221            516 435 203 
10.4.  MUDr. Sládek Jiří               Velké Opatovice, Mládežnická 492    516 477 319 
15.4.  MDDr. Sojková Terezie            Boskovice, Růžové nám. 16         774 710 550 
16.4.  MDDr. Soldmann Martin           Lomnice, Tišnovská 80          549 450 128 
17.4.  MUDr. Soldmannová Svatava        Lomnice, Tišnovská 80          549 450 128 
18.4.  MUDr. Staňková Vlasta           Jedovnice, zdrav. středisko        516 442 726 
23.4.  MDDr. Stibor Jan               Lomnice, Tišnovská 80          549 450 128 
24.4.  MUDr. Stojanov Milan            Blansko, B. Němcové 1222/15       605 184 479 
30.4.  MUDr. Ševčíková Bohdana         Blansko, Svitavská 1A           516 416 386 

Mimo výše uvedenou dobu je služba zajištěna v Úrazové nemocnici Brno, Ponávka 6,                        
tel.: 545 538 111, ve všední dny je služba zajišťována od 18.00 do 24.00. O sobotách, nedělích              
a svátcích od 8.00 do 20.00.
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STEMD s.r.o.               Lipovec 200 
601 527 437, starosta@lipovec.cz 
- zemní práce 

ZDENĚK DOLEŽEL            Lipovec 40 
776 532 987 
- umělecké soustružení dřeva 

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

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

VOJTĚCH ZOUHAR           Lipovec 245 
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 
- nabízí zboží a služby pro Váš dům a zahradu 
- 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 

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

ELKO AUTOŠKOLA           Lipovec 185 
Zbyněk Kopřiva 
604 377 798, z.kopriva@tiscali.cz 
- řidičské oprávnění všech skupin 

PETR KUČERA             Lipovec 3 
mobil: 602 579 981, kuc.petr3@centrum.cz 
- autodoprava (hydraulická ruka) 

FIRMY V LIPOVCI
MIROSLAV SEDLÁK          Lipovec 246 
732 566 568, sevyp@email.cz 
- zprostředkování zhotovení strojírenských 
   výrobků 
- autodoprava do 3,5 tuny 

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

LUBOŠ ŠTÉBL              Lipovec 73 
607 524 058 
- pokrývačství 

BETAS s.r.o.                Lipovec 327 
516 445 112 
- výroba a prodej masných výrobků, uzenin 
  (regionální dodavatelé - Moravský kras)  

MILAN SLOUKA ml.          Lipovec 370 
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 
603 500 164, mikolaspetr@email.cz 
www.strecha-morava.cz 
- stavební práce klempířské 
  (žlaby, svody, atiky, parapety atd.) 
- kompletní dodávka šikmých střech 
  (pálené, betonové, plechové) 
- kompletní dodávka plochých střech 
  (tepelné izolace, asfaltové pásy, PVC) 
- hydroizolace staveb (asfaltové pásy, PVC)  

JINDŘICH ŠEDA             Lipovec 76 
797 677 979, www.arboristaprobrno.cz 
- ošetřování stromů, jak vysokokmenných, 
   tak ovocných, údržba živých plotů, rizikové kácení 
- výsadba nových stromů a keřů (po domluvě lze 
  vysadit i rostliny) 
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ZAHRADNICTVÍ KOLMAČKA    Lipovec 325 
603 867 642 
- realizace zahrad a okrasných trávníků 
- velko/malovýroba sazenic, zeleniny a květin 
- konifery, okrasné a ovocné dřeviny 
- vazby smuteční, dušičkové, adventní, vánoční 
- vánoční stromky i v nádobách 
- balíkování dřevěného odpadu do Ø 9 cm 
- autodoprava do 3,5 t 
- prodej stáčených vín 

AUTOSERVIS KUČERA         Lipovec 367 
725 071 937, david000kucera@seznam.cz 
- opravy a údržba motorových vozidel 
- opravy a plnění klimatizace 
- pneuservis, diagnostika 
- výměna autoskel, renovace světlometů 
- příprava a zajištění STK 
- geometrie podvozku 

JOSEF ČTVRTNÍČEK          Lipovec 216 
604 480 400 
- stolařství 

KOVOVÝROBA OPATŘIL        Lipovec 88 
773086111, www.kovovyrobaopatril.cz 
- zámečnické výrobky 
- schodiště, zábradlí 
- vrata, brány, ploty 

LENKA KUNCOVÁ           Lipovec 385 
732 172 722 
- činnost účetních poradců  
- vedení daňové evidence 

KAMIL KUNC              Lipovec 385 
720 211 162 
- dlažby a obklady 

FIRMY V LIPOVCI
ING. JINŘICH TEJKL          Lipovec 396 
722 527 230, jindra.tejkl@gmail.com 
www.jindra-tejkl.com 
- odhadce nemovitých věcí: tržní odhady bytových 
  jednotek, rodinných domů, rekreačních objektů, 
  garáží, pozemků 

ZDENĚK ŠEVČÍK            Lipovec 342 
605 291 609 
- voda, topení, plyn 

JIŘÍ SOTOLÁŘ              Lipovec 332 
mobil: 731 571 108 
- voda, topení, plyn 

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

IVETA PELÁ               Marianín 7   
723735923, www.ir-webdesign.com 
- tvorba webových stránek, eshopů a internetový 
  marketing 
- webdesign, grafické práce (návrhy loga, vizitky, 
  letáky, katalogy...) 

JANA & ZDENĚK FOTO         
605 335 707, facebook.com/janaazdenekfoto 
- portrétní, svatební, rodinné focení 

SPORTIVO PRINT s.r.o.        Lipovec 334 
602 757 471, info@sportivoprint.cz 
- výroba sportovních dresů a doplňků 

EXON service s.r.o.           Lipovec 313 
516 445 183 
- prodej pohonných hmot a LPG, olejů, maziv, 
  provozních kapalin, nápojů, cukrovinek 
- výdejní a podací místo Zásilkovny, Sazka
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PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, 
HODNĚ ZDRAVÍ A POHODY V ROCE 2022 
PŘEJE OBEC LIPOVEC
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