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ZZpprraavvooddaajj  

lipoveckého úřadu 

Kdy se slaví církevní svátky spojené s Velikonocemi 

Rok 

Popelečn

í středa 

(-46 dnů) 

Květná 

neděle 

(-7 

dnů) 

Zelený 

čtvrtek 

(-3 

dny) 

Velký 

pátek 

(-2 

dny) 

Bílá 

sobota 

(-1 

den) 

Velikonoč

ní neděle 

Velikonoční 

pondělí 

(+1 den) 

Nanebevst

oupení 

Páně 

(+39 dnů) 

Seslání 

Ducha 

svatého 

(+49 

dnů) 

Nejsvětěj

ší Trojice 

(+56 dnů) 

2014 5. 3. 13. 4. 17. 4. 18. 4. 19. 4. 20. 4. 21. 4. 29. 5. 8. 6. 15. 6. 

2015 18. 2. 29. 3. 2. 4. 3. 4. 4. 4. 5. 4. 6. 4. 14. 5. 24. 5. 31. 5. 

2016 10. 2. 20. 3. 24. 3. 25. 3. 26. 3. 27. 3. 28. 3. 5. 5. 15.5. 22. 5. 

2017 1. 3. 9. 4. 13. 4. 14. 4. 15. 4. 16. 4.  17. 4. 25. 5.  4. 6. 11. 6.  

• Popeleční středa je v liturgickém kalendáři katolické církve začátkem čtyřicetidenního 
postu, do kterého se však nezapočítávají neděle. Je tedy vždy 46 dní před Velikonoční 
nedělí. Podrobněji Popeleční středa - základní informace.  

• Květná neděle je připomínka Ježišova vjezdu do Jeruzaléma, kde mu byly na cestu 
kladeny zelené větve a pláště jako symbol úcty.  

• Nejdůležitější událostí Zeleného čtvrtku je památka poslední večeře Ježiše. Český 
název je zřejmě chybný přepis z němčiny, kdy se původní greinen (plakat) zaměnilo 
za grün (zelený).  

• Zelený čtvrtek, Velký pátek - den ukřižování, Bílá sobota - den spočívání v hrobě se 
nazývají triduum .  

• Velikonoční neděle je den vzkříšení.  
• Svátek Nanebevstoupení Páně se slaví čtyřicet dní po vzkříšení Ježiše a je tedy vždy 

ve čtvrtek.  
• Deset dnů potom, v neděli, se slaví Seslání ducha svatého (Letnice).  
• A nakonec týden po Seslání ducha svatého se slaví Nejsvětější Trojice.  

duben 2014 
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ÚÚvvooddnnííkk  
 

 

Mí spoluobčané, 
 
mám za sebou „hektické“  období: Od ledna do dnešních dnů žiji jak na „velkém kolotoči“.  
Od kanalizace na Marianíně, přes obrubníky, protlaky, nový vodovodní přivaděč, trafostanici  
a přípojku vn až po rekonstrukci vodovodů v „Pazderně“ a „Revoluční čtvrti“. Samozřejmě 
kromě viditelné práce s tím souvisí kupa administrativy- povolení, projekty, smlouvy, 
dopravní značení, vyjádření  - k tomu termíny a peníze, vysvětlování, prosby…….mezitím 
„hříchy“ z nedávných časů- opěrná zeď u chaty Kubelkových, areál VKT či zateplení domu 
služeb a radnice, soudní jednání  apod. Většinu dní přijdu domů, a padnu do postele a ráno 
nanovo. Snad jen ten kdo prošel něčím podobným, toto úsilí ocení. Faktem je, že jsem si tuto 
cestu zvolil sám. Myslím si, že každý člověk touží být milován. Všem lidem je společné, že 
chtějí mít význam pro někoho druhého. Výrazem největšího zoufalství je výrok: "Mě už nikdo 
nepotřebuje." Anebo slovo pohrdání: "Po něm už neštěkne ani pes." Na prahu pekla stojí 
osamocení.  
 
Mou „nabíječkou“ jsou moji vnuci. Mám rád ty nejmladší Erika, Honzíka, Adámka a Michálka. 
Vzhledem k zázemí, vývoji situace  a plynoucímu času jsem přilnul k dvojčatům. Dýchal bych 
za ně. Nedávno měli tři roky. V pondělí 4.4. jsme jeli s Jarkou Školařovou do Blanska na 
nákupy. Po téměř tříhodinové kalvárii po obchodech jsme skončili na zahradě známých 
v Blansku: tam jsem si díky strejdovi Vaškovi uvědomil, jak důležité je udělat něco pro druhé 
– uvařil kávu, donesl vodu, zmrzlinu, medovník (ten dokonce z Lipovce – z výstavy).  A to 
jsem netušil, že to bude pokračovat. Při cestě domů jsme se ještě zastavili na vlakovém 
nádraží – podíváme se na vlak. Bylo něco po 19.30 a nejbližší osobní vlak jel 20.01. Všichni 
„uondání“ nákupy jsme sedli na lavičku a čekali – třeba pojede nákladní. Oba kluci byli moc 
hodní – Honzík si sedl na můj klín, dali jsme hlavy k sobě a dumali. Adámek byl s Jarkou. Byl 
nádherný podvečer, měsíc vykukoval na obloze, nedaleko zpíval kos, vzduchem,  s jistou 
dávkou umu, létali dva netopýři. Kdesi vzadu na druhé straně se pohyboval pár starších lidí  
a s nimi zřejmě zlatý retrívr. Všichni čtyři jsme přimáčknuti k sobě mlčeli a čekali na vlak.  
Od řeky vanul chladný vzduch. Najednou jsem byl duchem úplně někde jinde. 
 
Člověk si začne uvědomovat, že život v sobě skrývá mnoho radostí, ale i trápení, beznaděje 
a smutných překvapení. Je vpravdě lidské, že se nestaráme jen sami o sebe, ale bereme na 
sebe  kousek odpovědnosti i za druhé: za jejich úspěchy i selhání, za jejich nálady  
a počínání – to se týká především dětí.. Horší ovšem je, když druhým přičítáme věci,  
za které si můžeme my sami. Naučili jsme se říkat: "Jsem kvůli tobě nešťastný..." a "Podívej, 
co jsem kvůli tobě udělal." Kdybychom se tomuto obviňování odnaučili, stanuli bychom 
konečně vůči svému životu čelem, tedy takoví, jací jsme. Klíč k našemu štěstí je v našem 
nitru  
a v naší svobodě, kterou jsme ochotni dát sobě i druhým. Nevěřím na zázraky, ale spoléhám 
na ně ( viz letošní mírná zima a neuvěřitelné současné počasí – přející plnění leckdy 
„nesmyslných“ termínů..). Život možná není takový, jak jsme doufali, ale pokud jsme tady, 
měli bychom žít, jak nejlépe umíme. Slova jako je "někdy" a "jednou" se pomalu a jistě  
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z mého slovníku vytrácejí. Pokud existuje něco, co stojí za to vidět, slyšet nebo dělat, chci to 
vidět, slyšet a dělat nyní – mám pocit, že mám pořád méně a méně času. Všichni bereme 
svůj život jako samozřejmost….. 
 
Z mého přemýšlení mě vytrhla postava pracovníka bezpečnostní služby, který se k nám 
přibližoval na liduprázdném nádraží, kde se mezitím rozsvítila noční světla. Pochválil kluky, 
že je již chvíli sleduje a jak jsou hodní. Vysvětlili jsme mu, že čekáme na vláček, a pak 
pojedeme domů. Pán odcházel a slíbil, že nějaký vlak přivolá. Za chvilku se z lampiónů ozval 
hlas: „Prosím pozor, na druhou kolej přijíždí osobní vlak…..“.Vlak přijel, cestující většinou jen 
vystoupili a průvodčí vlaku čekal na odjezd. Kluci „čučeli“,dětská očička zářila nepopsatelným 
štěstím. Kluci začali na vlak mávat, paní průvodčí zamávala několikrát také, potom dokonce i 
svítilnou. Při cestě k autu jsem si uvědomil, jak málo (nebo moc?) stačí ke štěstí a klidu 
duše. 
 
Trochu později večer doma pustím „24“ – Události a komentáře. Z televizoru se na mě sypou 
hrůzy chorého světa: Ve Spojených státech amerických zablokoval Kongres čerpání financí. 
Atentátníci se odpalují v Afgánistánu, Pákistánu Iráku, Sýrii. Na Ukrajině zuří pouliční boje, 
Palestina a Izrael chvílemi spolu válčí. Nemocnicím Česka hrozí kolaps. Pojišťovnám také. 
Roste zadluženost rodin. Lidé opouštějí byty, nemohou splácet vysoké částky za nájemné. 
V Karviné se ukončí těžba na dole Paskov. Nezaměstnanost je neskutečná a stát je 
bezmocný. Nemá žádné mocenské páky, kterými by přiměl bohaté majitele podniků konat ve 
prospěch hroutícího se hospodářství. Neviditelná ruka trhu nás drží silně pod krkem, lidé 
propadají skepsi, sahají si na životy. Politické strany začínají agitaci na volby do Evropského 
parlamentu a slibují, slibují, co všechno pro normálního smrtelníka udělají. Slova, slova, 
slova! „Doba vymknutá z kloubů šílí,“ napsal kdysi dávno Shakespeare a ono to platí stále. 
 

Druhý den jsem byl s Dášou Průchovou gratulovat nejstaršímu současnému zastupiteli k 75. 
narozeninám. Byl s námi ještě ing. Plch. Probírali jsme všechno a najednou si člověk 
uvědomí takové ty všeobecné pravdy,  které běžně nevnímáme. Například jako: 

S kým můžeš počítat dvacet čtyři hodin denně? Kdo je vždy po ruce, kdo tě vždycky 
poslechne? Odpověď je jednoduchá - ty sám! Můžeme být sami sobě nejlepším přítelem, 
nejlepším průvodcem i rádcem. Každý jsme bytostí, která je schopná zvládnout to, pro co se 
rozhodne. 

Je jednoduché jít s většinou a zapadnout mezi ostatní. Ve společnosti lidí se člověk cítí 
bezpečně a pohodlně. Ale setrvávání ve skupině a opakování všeho, co dělají ostatní, 
nemusí vždy znamenat tu nejlepší cestu. Budeme-li mít pocit, že známe lepší cíle a cesty 
než naše okolí, učme se říkat ne. Uvidíte, svět se nezboří a my budeme bohatší o novou 
zkušenost. 

A co takové Werichovo: 

„Takové manželství, to není nějaká betonová stráda. A právě to je celej ten kumšt a celej ten 
vtip, že v manželství, když si dva lidi rozumějí a mají se rádi, dovedou si vodpustit a můžou  
si i přát. Vydařené manželství je div světa. Copak by se dnes mluvilo o Filémonovi  
a Baukidě, kdyby to nebyl div světa? Tři tisíce let se vzpomíná na dva neznámé lidi jen proto, 
že se jim vydařilo manželství“. 

„Ono je to jako v tý starý cirkusácký anekdotě, jak říkal ředitel klaunovi: "Klaune, proč ten kůň 
nezpívá?" A klaun odpoví: "Není mu dáno." A ředitel řekne: "Tak mu dejte!" A v tom je celej 
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vtip umění ( já bych dodal všech oblastí lidského života): „Komu není dáno, tomu se dát 
nedá“.  

„Jestliže neumíš, naučíme, jestliže nemůžeš, pomůžeme ti, jestliže nechceš, nepotřebujeme 
tě“. 

No a ve středu jsem putoval na posed. Ochladilo se, foukal poměrně prudký vítr, měsíc 
pokukoval mezi mraky – říkám tomu „prasečí počasí“. Se setměním jsem vlezl  
do posedového vaku a ještě jsem se zachumlal do dek. Bylo mně hezky a byl jsem 
rozhodnutý, že dnes střílet nebudu.  Po 21.00 hod z levé strany lesa vyrazil „rudl“ prasat – 
bachyně, selata – nešlo je spočítat- vždycky kolem třicítky jsem ztratil přehled, co jsem 
počítal a co ne. Spokojený jsem se díval na tohle představení, které mně připravila sama 
příroda. Jsem trochu podivín. Nepotřebuji jezdit do Vídně, do divadel, nechodím na premiéry, 
koncerty, netoužím po plesech…mám svůj chrám. Prasata  tam byla více jako hodinu, pak 
zmizela v místech, kudy přišla. A já se vrátil myšlenkami do současného dění.  Trochu mně 
vadí, že hodně lidí je schopno člověka odsoudit, pomluvit, všichni vědí jak „to“ dělat lépe – 
ale jen do chvíle, když to samé mají organizovat a zodpovídat za finance sami. Pamatuji  
si několik odstavců z povídek či fejetonů Josefa Fouska. Snad stojí za připomenutí : „Říkáme 
si lidé. Všechno má svůj čas. Člověk musí svou cestu projít. Ve větě – to jsme my lidé - , 
která je podobná povzdechnutí, se skrývá všechno to, čím jsme obdařeni od Života: láska, 
nenávist, smysl pro krásu, smutná lítost, přátelství touha dobýt svět, být něčím, ochutnat 
slávu. Radovat se, trápit se, lkát a jásat, milovat a strachovat se o sebe a své blížní…… 
A najednou si člověk uvědomí, že je rád, že se vrací domů –  že tam najde „polovičku“ , která 
zaslouží obdiv a poděkování, která ví, že když mám všeho plné zuby, tak je potichu a nemá 
žádnou připomínku či výtku k mému „sobeckému“ vystupování. Jsem jí za to vděčný  
a děkuji. 

Přeji všem „Veselé Velikonoce“ a hodně sluníčka (hlavně v duši).  František Kopřiva 

     
     

„Říkáme si lidé.“ 
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ZZ  jjeeddnnáánníí  ZZOO  aa  RROO  
 

 

Výpis usnesení 
z 30. řádného zasedání Zastupitelstva obce Lipovec, 

konaného dne 16.12.2013, od 18.00 hodin  
ve spolkové místnosti Domu služeb v Lipovci 

 
Usnesení č. 1/30/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje doplněný program 30. řádného zasedání. 
Usnesení č. 2/30/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje rozpočet obce Lipovec na rok 2014 dle předloženého 
návrhu. 
Usnesení č. 3/30/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje rozpočtový výhled obce na období 2015-2017 dle 
předloženého návrhu. 
Usnesení č. 4/30/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje předložený návrh plánu práce zastupitelstva obce na 
rok 2014. 
Usnesení č. 5/30/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje systémové opatření k nedostatkům z dílčího 
přezkoumání hospodaření obce Lipovec za část roku 2013 ze zápisu z 24.9.2013. 
(Systémové opatření: 

1. Každá došlá žádost občana o koupi či pronájem pozemku bude zaevidovaná 
v podacím deníku dle data doručení. 

2. Na nejbližším zasedání rady obce rada obce projedná a schválí záměr obce na 
pronájem či prodej obecního pozemku s tím, že o tom bude pořízen zápis 
s příslušným usnesením. 

3. Po schválení tohoto záměru v radě obce bude tento záměr o pronájem či prodej 
pozemku zveřejněn na fyzické i elektronické úřední desce. Tento záměr musí být na 
těchto deskách zveřejněn min. 15 dnů. 

4. Záměr na prodej pozemků bude na úředních deskách zveřejněn až do jednání 
zastupitelstva obce. Kupní smlouvu lze sepsat až po schválení zastupitelstva obce 
s patřičným číslem usnesení.) 
 

Usnesení č. 6/30/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec  ukládá  kontrolnímu výboru  provést během roku 2014 kontrolu 
plnění systémového opatření při prodeji a pronájmu obecních pozemků. 
Zodpovídá: Ing. Antonín Kopřiva    Termín: do 09 2014 
Usnesení č. 7/30/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec ukládá  finančnímu výboru  provést během roku 2014 kontrolu 
plnění příslušných náležitostí k dotacím jednotlivým spolkům (a jejich použití). 
Zodpovídá: Ing. Anna Sedláková        Termín: do 09 2014 
Usnesení č. 8/30/ZO 
Zastupitelstvo obce schvaluje „Smlouvu o zřízení věcného břemene č. EKO-BR-JMP/Lipovec 
u Blanska 157/13-BKS 1213000639 mezi Obcí Lipovec a JMP Net. s.r.o. pro umístění, 
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provozování a údržbu plynárenského zařízení  IS Údolíčko II – 2.etapa, k.ú. Lipovec u 
Blanska“. 
Usnesení č. 9/30/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje prodej částí pozemku p.č. 79/1 v k.ú. Lipovec u 
Blanska v souladu s geometrickým plánem č. 645-106/2013  ze dne 23.10.2013, a sice část 
o výměře 89 m2 označená „b“, která se slučuje do pozemku p.č. st. 111 a část  o výměře 29 
m2, která nově vytváří pozemek parc.č. 79/8. Kupující – ½ SJM manželé Zdeněk a Marie 
Doleželovi, Lipovec 40, ½ Zdeněk Doležel ml., Lipovec 40. Cena pozemku 100,- Kč/m2.  
Usnesení č. 10/30/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje prodej části pozemku parc.č. PK  53/8 v k.ú. Lipovec u 
Blanska o výměře 80 m2 dle geometrického plánu č. 647-10232/2012 ze dne 10.10.2013 
nově označené jako pozemek parc.č. 53/17 za cenu 100,- Kč/m2 manželům Ivance a 
Rudolfu Vaníčkovým, bytem Kosatcová 290/10, Lesná, 612 00 Brno s tím, že bude na 
v geometrickém plánu vyznačené části nového pozemku p.č. 53/17 zřízeno bezúplatné 
věcné břemeno, spočívající v právu vstupu Obce Lipovec, či obcí objednané firmy na 
pozemek za účelem oprav a údržby kanalizace.  
Usnesení č. 11/30/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje prodej části pozemku parc.č. 1063/57 v k.ú. Lipovec u 
Blanska o výměře 43 m2 dle geometrického plánu č. 642-107/2013 ze dne 21.10.2013  nově 
označené jako pozemek parc.č. 1063/62 za cenu 100,- Kč/m2 paní Růženě Ševčíkové, 
Lipovec 275 a paní Haně Markové, Ostrov u Macochy 184, každé ½. 
Usnesení č. 12/30/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje v souladu s geometrickým plánem č. 607-120/2012 ze 
dne 29.3.2013 prodej pozemku parc.č. st. 29/1 o výměře 56 m2 a pozemku parc.č. 177/1 o 
výměře 51 m2, vše v k.ú. Lipovec u Blanska,  paní Marii Olivové, Bzenecká 22, Brno za 
100,- Kč/m2. 
Usnesení č. 13/30/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje prodej pozemku parc.č. 816/52 v k.ú. Lipovec u 
Blanska o výměře 63 m2 manželům Zdeňkovi a Marii Kolmačkovým, Lipovec č.p. 24 za cenu 
100,- Kč/m2.  
Usnesení č. 14/30/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje v souladu s geometrickým plánem č. 628-32/2013 ze 
dne 16.5.2013 prodej části pozemku PK 52/1 o výměře 160 m2, která nově vytváří pozemek 
parc.č. 52/41 a části p.č. 73/2 o výměře 10 m2, která nově vytváří pozemek parc.č. 73/7 
v k.ú. Lipovec u Blanska panu Petru Voráčovi, bytem Lipovec 121. Cena pozemku 100,- 
Kč/m2. Na části nově vytvořeného pozemku parc.č. 52/41 vyznačené v geometrickém plánu 
bude zřízeno věcné břemeno pro vstup k údržbě a opravám zatrubněného „Lipoveckého 
potoka“.  
Usnesení č. 15/30/ZO 
Zastupitelstvo obce schvaluje „Dodatek č. 5 ke smlouvě s Diecézní charitou Brno, Oblastní 
charita Blansko o poskytování pečovatelské služby“. Pro rok 2014 se sjednává částka 
9 532,- Kč. 
Usnesení č. 16/30/ZO 
Zastupitelstvo obce schvaluje „Smlouvu o poskytování služeb mezi obcí Lipovec a EKOFIN 
Consulting, s.r.o.- podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2014 – zpracování 
projektového záměru, výběrového řízení a administrace “. 
Usnesení č. 17/30/ZO 
Zastupitelstvo obce schvaluje „Smlouvu  o připojení k distribuční soustavě č. 12079806 mezi 
Obcí Lipovec a E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice – obecní garáže Lipovec na pozemku 
p.č. 876/17 k.ú. Lipovec u Blanska“. 
Usnesení č. 18/30/ZO 
Zastupitelstvo obce schvaluje „Smlouvu  o připojení k distribuční soustavě č. 12079839 mezi 
Obcí Lipovec a E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice – víceúčelové hřiště  na pozemku 
p.č. 52/36 k.ú. Lipovec u Blanska. 
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Usnesení č. 19/30/ZO 
Zastupitelstvo obce schvaluje „Zadávací dokumentaci akce Rekonstrukce obrubníků 
v intravilánu obce Lipovec kolem silnic II/378 a III/3783“. 
Usnesení č. 20/30/ZO 
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh složení „Soutěžní komise pro otevírání obálek 
soutěžních nabídek na akci Rekonstrukce obrubníků v intravilánu obce Lipovec kolem silnic 
II/378 a III/3783“. 
Usnesení č. 21/30/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje nabídku firmy ALESTRA s.r.o. Kuřim s.r.o. Tišnovská 
305, Kuřim – vybavení školní zahrady MŠ v částce 454.845,- Kč včetně DPH. Součástí 
nabídky je i zpracování žádosti o dotaci za úplatu 15.000,- Kč s tím, že k nabídce bude 
dodatečně přidán hrací prvek ve výši cca 20tis. Kč. 
Usnesení č. 22/30/ZO 
Zastupitelstvo obce  schvaluje  „Obecně závaznou vyhlášku Obce Lipovec č. 1/2013 o 
místním poplatku na provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů“, kde bude poplatek na občana 520,- Kč (250,- + 270,- 
Kč). 
Usnesení č. 23/30/ZO 
Zastupitelstvo obce schvaluje „Rozpočtové opatření č. 12 v hospodaření obce Lipovec za rok 
2013“. 
Usnesení č. 24/30/ZO 
Zastupitelstvo obce schvaluje „Rozpočtové opatření č. 13 v hospodaření obce Lipovec za rok 
2013“. 
Usnesení č. 25/30/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace Obci Lipovec  
z Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám 3/5, 601 82  Brno ve výši 3040,- Kč na výdaje na 
zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2013. 
Usnesení č. 26/30/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje odkup pozemků (pod vodojemem) dle geometrického 
plánu č. 010923-093 ze dne 20.2.1991 od ing. Tomáše Zouhara, Lipovec 309, a to části 
pozemku p.č. PK 332 o výměrách 14 m2 (nově do st.p.č. 321), 386 m2 (nově 327/2) a 412 
m2 ( do p.č. 336/9) za cenu 100,- Kč /m2 -  812 m2 za cenu 81.200,- Kč. 
Usnesení č. 27/30/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec pověřuje Radu obce Lipovec prováděním rozpočtových opatření  
v závěru roku 2013 (od 27.12.2013 do 14.1.2014) do výše 300 tis. Kč s tím, že je 
Zastupitelstvo obce Lipovec schválí na nejbližším zasedání zastupitelstva obce. 
 

Výpis usnesení 
z 31. řádného zasedání Zastupitelstva obce Lipovec, 

konaného dne 27.1.2014, od 18.00 hodin  
ve spolkové místnosti Domu služeb v Lipovci 

 
Usnesení č. 1/31/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje doplněný program 31. řádného zasedání.  
Usnesení č. 2/31/ZO 
Zastupitelstvo obce ukládá finančnímu výboru ZO kontrolu použití „obecních“ dotací 
jednotlivými spolky – myšleno za rok 2013 v termínu do 31.3.2014. 
Usnesení č. 3/31/ZO 
Zastupitelstvo obce schvaluje podmínky a způsob rozdělení příspěvků na činnost spolků 
v roce 2014 – příloha č.2 
Usnesení č. 4/31/ZO 
Zastupitelstvo obce schvaluje nová pravidla pro akce SPOZ včetně finančního vyjádření dle 
přílohy č.3 
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Usnesení č. 5/31/ZO 
Zastupitelstvo obce schvaluje  postup radnice na akci  Rekonstrukce sochy sv. Jana 
Nepomuckého, včetně vytvoření její kopie z trachytu a záměru resp. plánu na rok 2014 
včetně finančního zabezpečení. 
Usnesení č. 6/31/ZO 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o údržbě objektů ve správě obce a technické 
infrastruktury včetně finančního vyjádření prováděných prací v roce 2013. 
Usnesení č. 7/31/ZO 
Zastupitelstvo obce schvaluje postup radnice  na investici „RIS-Li2- II.etapa“ a to včetně 
finančního vyjádření prováděných prací v roce 2013, kolaudaci jednotlivých objektů a záměru 
radnice na rok 2014, včetně finančního zabezpečení. 
Usnesení č. 8/31/ZO 
Zastupitelstvo obce schvaluje postup radnice na  akci  „Havárie jednotné kanalizace – osada 
Marianín“ a to od roku 2011 včetně finančního vyjádření prováděných prací v dalších letech 
a plánu na rok 2014 včetně finančního zabezpečení. 
Usnesení č. 9/31/ZO 
Zastupitelstvo obce schvaluje provedení prodloužení kanalizace a chodníků kolem silnice II. 
tř. a to od zahrady Vlastimila Ševčíka p.č.676/32 až po novou komunikaci do Údolíčka dle 
přílohy č.4 – hranice pozemků p.č.711/36 a 1143/1. 
Usnesení č. 10/31/ZO 
Zastupitelstvo obce schvaluje provedení chodníku kolem nové komunikace v Údolíčku  
p.č.711/36 – příloha č.4 . 
Usnesení č. 11/31/ZO 
Zastupitelstvo obce schvaluje plán akcí investic a údržby v roce 2014 dle přílohy č.5 
s pořadím důležitosti prvních tří akcí: 1. Rekonstrukce obrubníků v intravilánu obce kolem 
státní silnice II/378 a III/3783 2. Kanalizace Marianín 3. Komunikace „RIS 0– Li2- II.etapa“. 
Usnesení č. 12/31/ZO 
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce  zařadit přednostně  do plánu údržby na rok 2014 
akci „Oprava oplocení kolem rybníka p.č.204“.  
Usnesení č. 13/31/ZO 
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce projednat s „Římskokatolickou farností Lipovec u 
Blanska“ možnost uzavření písemné smlouvy na  bezplatné užívání pozemku parc.č. 141 
(starý hřbitov) či za symbolický pronájem např. 1,- Kč a rok nebo prodej 100,- Kč/m2 
v termínu do 30.6.2014. 
Usnesení č. 14/31/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec revokuje  usnesení č. 18/26/ZO z jednání Zastupitelstva obce 
Lipovec  26.8.2013 z důvodu přepracování chybného geometrického plánu č. 630-30/2013 
ze dne 21.5.2013. 
(Usnesení č. 18/26/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje prodej části pozemku p.č. 1063/22 v k.ú. Lipovec u 
Blanska o výměře 68 m2, části pozemku parc.č. PK 1066 o výměře 277 m2 a části pozemku 
p.č. PK 1066 o výměře 24 m2 do SJM Jiřímu a Jarmile Zouharovým, Lipovec 195 za cenu 
100,- Kč/m2 dle GP č. 630-30/2013 ze dne 21.5.2013 nově pozemek p.č. 1063/61, p.č. 
1066/40 a p.č. 1066/44.) 
Usnesení č. 15/31/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec revokuje  usnesení č. 19/26/ZO z jednání Zastupitelstva obce 
Lipovec  26.8.2013 z důvodu přepracování chybného geometrického plánu č. 630-30/2013 
ze dne 21.5.2013. 
(Usnesení č. 19/26/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje prodej části pozemku p.č. PK 1066 v k.ú. Lipovec u 
Blanska o výměře 37 m2 panu Jiřímu Šebelovi, Lipovec 78 za cenu 100,- Kč/m2 dle GP č. 
630-30/2013 ze dne 21.5.2013 nově pozemek p.č. 1066/41.) 
Usnesení č. 16/31/ZO 
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Zastupitelstvo obce Lipovec revokuje  usnesení č. 20/26/ZO z jednání Zastupitelstva obce 
Lipovec  26.8.2013 z důvodu přepracování chybného geometrického plánu č. 630-30/2013 
ze dne 21.5.2013. 
(Usnesení č. 20/26/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje prodej části pozemku p.č. PK 1066 v k.ú. Lipovec u 
Blanska o výměře 12 m2 do SJM Stanislavu a Jarmile Nedělovým, Kotlářská 789/35a, 
Veveří, 602 00 Brno za cenu 100,- Kč/m2 dle GP č. 630-30/2013 ze dne 21.5.2013 nově 
pozemek p.č. 1066/42.) 
Usnesení č. 17/31/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje prodej části pozemku parc.č. 1063/22 o výměře 64 m2 
(nově označená jako p.č. 1063/61), části pozemku parc.č. 1066/35 o výměře 275 m2 
(zůstává jako pozemek 1066/35) a části pozemku parc.č. 1066/35 o výměře 24 m2 (nově 
označená jako p.č. 1066/44) vše v k.ú. Lipovec u Blanska, dle geometrického plánu č. 630-
31/2013 ze dne 20.11.2013 do SJM Jiřímu a Jarmile Zouharovým, Lipovec 195 za cenu 
100,- Kč/m2. 
Záměr na prodej tohoto pozemku byl schválen Radou obce Lipovec dne 30.12.2013 a 
vyvěšen na elektronické i fyzické úřední desce od 03.01.2014 dosud. 
Usnesení č. 18/31/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje prodej části pozemku parc.č. 1066/35 o výměře 38 m2 
(nově označená jako p.č. 1066/41) v k.ú. Lipovec u Blanska, dle geometrického plánu č. 630-
31/2013 ze dne 20.11.2013 panu Jiřímu Šebelovi, Lipovec 78 za cenu 100,- Kč/m2. Záměr 
na prodej tohoto pozemku byl schválen Radou obce Lipovec dne 30.12.2013 a vyvěšen na 
elektronické i fyzické úřední desce od 03.01.2014 dosud. 
Usnesení č. 19/31/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje prodej části pozemku parc.č. 1066/35 o výměře 13 m2 
(nově označená jako p.č. 1066/42) v k.ú. Lipovec u Blanska, dle geometrického plánu č. 630-
31/2013 ze dne 20.11.2013 do SJM Stanislavu a Jarmile Nedělovým, Kotlářská 789/35a, 
Veveří, 602 00 Brno za cenu 100,- Kč/m2. Záměr na prodej tohoto pozemku byl schválen 
Radou obce Lipovec dne 30.12.2013 a vyvěšen na elektronické i fyzické úřední desce od 
03.01.2014 dosud. 
Usnesení č. 20/31/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje prodej části pozemku p.č. 1063/25 o výměře 64 m2 
(nově označená jako p.č. 1063/60) v k.ú. Lipovec u Blanska dle geometrického plánu č. 629-
33/2013 ze dne 30.5.2013 paní Heleně Voráčové, Lipovec 22 za cenu 100,- Kč/m2. Záměr 
na prodej tohoto pozemku byl schválen Radou obce Lipovec dne 9.12.2013 a vyvěšen na 
elektronické i fyzické úřední desce od 11.12.2013 dosud. 
Usnesení č. 21/31/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje rozpočtové opatření č. 14 v hospodaření obce Lipovec 
za rok 2013, které provedla Rada obce Lipovec dne 30.12.2013 pod usnesením č. 
463/70/RO. 
Usnesení č. 22/31/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje rozpočtové opatření č. 1 v hospodaření obce Lipovec 
za rok 2014. 
Usnesení č. 23/31/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec ukládá starostovi obce zajistit do příštího zasedání ZO návrh 
pojistné smlouvy na pojištění členů zásahové jednotky SDH Lipovec. 
 

Výpis usnesení 
z 32. mimo řádného zasedání Zastupitelstva obce Lipovec, 

konaného dne 10.2.2014, od 18.00 hodin  
ve spolkové místnosti Domu služeb v Lipovci 

Usnesení č. 1/32/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje doplněný program 32. řádného zasedání. 
Usnesení č. 2/32/ZO 
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Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje stavební investici „Výstavba podporovaných bytů 
v obci Lipovec“ včetně harmonogramu prací a včetně předběžného návrhu na financování 
celé akce. 
Usnesení č. 3/32/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec souhlasí s trasou kabelů rozvodů NN (dle předloženého 
celkového situačního výkresu C2) v chodnících místní části Marianín (chodníky jsou součástí 
parcely č. 1135 v k.ú. Lipovec u Blanska). Podmínkou souhlasu zastupitelstva obce je 
umožnění zřízení odběrného místa pro obecní veřejné osvětlení této části obce (samozřejmě 
svítidla veřejného osvětlení budou na nových samostatných sloupech, které budou ve 
vlastnictví obce ) . V současné době se v osadě Marianín buduje kanalizace, místní 
komunikace je v havarijním stavu, lze tedy provést překopy této komunikace (podmínkou je, 
že celá akce spojená s trasou kabelů rozvodů NN bude provedena v roce 2014 – v roce 
2015 se uvažuje o novém povrchu této komunikace přes osadu). Další podmínkou je zřízení 
úplatného věcného břemene za uložení rozvodů NN na obecních pozemcích. 
Usnesení č. 4/32/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec souhlasí s uzavírkou a vedením objízdných tras v rámci akce „II 
- 378, III-3783 Lipovec- Holštejn, přístupová komunikace do Moravského krasu“ a sice :  

- Lipovec – Rozstání (3.5.-4.5.2014),  
- Lipovec – Krásensko (26.4.-27.4.2014),   
- úplná uzavírka III/3783 a mostu ev.č. 3783-1 od 20.3.2014 do 21.9.2014.  

Tento souhlas slouží jako podklad pro zahájení správního řízení (dle zákona č. 500/2004 
Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen jako "správní řád") ve věci předmětné 
uzavírky. Po zahájení správního řízení považujte, prosím, tento souhlas současně i za 
vyjádření našeho stanoviska ve smyslu § 36 odst. 2 správního řádu, jakož i za naše 
vyjádření k podkladům pro rozhodnutí ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu jako účastníka 
správního řízení.  
Usnesení č. 5/32/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje výběr dodavatele na akci „Výtlačný řád veřejného 
vodovodu v obci Lipovec – napojení na skupinový vodovod Jedovnice-Ostrov“ firmu AQUA 
PROCON s.r.o., Palackého tř. 12, 612 00 Brno,  s cenovou nabídkou ve výši 72.600,- Kč 
včetně DPH. 
Usnesení č. 6/32/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Smlouvu o dílo mezi Obcí Lipovec a STEMD s.r.o. 
Lipovec na akci „Rekonstrukce obrubníků v intravilánu obce Lipovec kolem silnic II/378 a 
III/3783“ ve výši 2.473.049,44 Kč. 
Usnesení č. 7/32/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje rozpočtová opatření č. 2 v hospodaření obce Lipovec 
v roce 2014. 
 

Výpis usnesení 
z 33. řádného zasedání Zastupitelstva obce Lipovec, 

konaného dne 3.3.2014, od 18.00 hodin  
ve spolkové místnosti Domu služeb v Lipovci 

 
Usnesení č. 1/33/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje doplněný program 33. řádného zasedání 
Zastupitelstva obce Lipovec. 
Usnesení č. 2/33/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje prodej pozemku parc.č. 711/73 o výměře 802 m2 
v k.ú. Lipovec u Blanska paní Dagmar Komendové, Hluboké Mašůvky 92, 671 52 Hluboké 
Mašůvky za cenu 450,- Kč/m2. V kupní smlouvě bude zpracován bod: 
Kolaudace bude provedena do 31.12.2018  s tím, že když nebude provedena bude uhrazeno 
majitelem pozemku 50 tis. Kč obci (obec by musela vrátit dotaci). 
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Záměr na prodej pozemku byl schválen ZO 28.5.2012, vyvěšen od 28.5.2012 dosud na 
elektronické i fyzické úřední desce OÚ Lipovec. 
Usnesení č. 3/33/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PV – 
014130006012/001 mezi Obcí Lipovec a E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 
49 České Budějovice. Věcné břemeno na umístění zařízení v rámci akce „Lipovec – úprava 
na síti, Opatřilová“. Věcné břemeno je úplatné, cena jednorázově 4820,- Kč bez DPH. 
Usnesení č. 4/33/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PV-
014130006908/001 mezi Obcí Lipovec a E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 
49 České Budějovice. Věcné břemeno na umístění zařízení v rámci akce „Lipovec-rozšíření 
DS,Vágner“. Věcně břemeno je úplatné, cena jednorázově 3000,- Kč bez DPH. 
Usnesení č. 5/33/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje prodej pozemku parc.č. 711/71 o výměře 995 m2 
v k.ú. Lipovec u Blanska paní Kateřině Felklové, Strž 2726/9, 639 00 Brno, za cenu 450,- 
Kč/m2. V kupní smlouvě bude zpracován bod: 
Kolaudace bude provedena do 31.12.2018  s tím, že když nebude provedena bude uhrazeno 
majitelem pozemku 50 tis. Kč obci (obec by musela vrátit dotaci). 
Záměr na prodej pozemku byl schválen ZO 28.5.2012, vyvěšen od 28.5.2012 dosud na 
elektronické i fyzické úřední desce OÚ Lipovec. 
Usnesení č. 6/33/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje rozpočtové opatření č. 3 v hospodaření obce Lipovec 
v roce 2014. 
 
 

Požární bezpe čnost obce v četně preventivních prohlídek objekt ů ve 
správ ě  obce, revizní zprávy el. instalací, hromosvod ů, kontrola hasících 
přístroj ů, hydrant ů, SDH  a jeho  p řipravenost /v četně plnění podmínek  zákona 
zásahové jednotky SDH 

 
Zprávu dotýkající se tohoto tématu projednávala RO na svém zasedání 17.2.2014. 
Velitel zásahové jednotky SDH Josef Strejček ml. informoval členy rady o práci a zásazích 
v roce 2013.  
Materiály dotýkající se celkové činnosti poslal i písemnou formou a to včetně přehledu 
odpracovaných „brigádnických“ hodin – odpracovaných především na opravě požární avie. 
Vznesl několik připomínek: 

- světlo, zásuvka v „garáži“ požární avie za radnicí, oprava resp. zabetonování poklopu 
jímky v „garáži“ a oprava zámkové dlažby před vjezdem 

- průjezd požární Avie – parkování vozidel 
- pojištění členů ZJ SDH – proč jenom jedna nabídka 
- nadzemní hydrant – naproti samoobsluhy „Jednoty“ 

 
Starosta k tomu uvedl, že zhruba před 14ti dny pan Vojtěch Zouhar pracoval v „garáži“ měl 
tam dát světlo a zprovoznit zásuvky 220 a 380 V (celou elektroinstalaci domlouval Josef 
Strejček st. přímo s Vojtěchem Zouharem), já tomu dal pouze „požehnání“. Takže tento 
problém by měl být odstraněn. Mohu pouze dodat, že je odstraněn, resp. pan Vojtěch Zouhar 
st. potvrdil, že zásuvky 220 i 380 V jsou provozuschopné a světlo svítí. 
Co se týká průjezdnosti požární Avie, všichni nájemníci bytů na radnici byli písemně 
upozorněni (snad na doplnění – toto upozornění všichni osobně podepsali a s tím, že jsou 
povinni upozornit i případné návštěvníky či hosty na toto opatření), že nemohou delší dobu 
stát či parkovat na zpevněných plochách mezi radnicí a domem služeb a radnicí a zahradou 
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Pernicových, Lipovec 57.  Starosta zajistí ještě značku výjezd požárních vozidel, která bude 
umístěna na radnici. Starosta dále uvedl, že vzhledem ke zdravotnímu stavu pana Zbořila 
mu povolil parkování za radnicí za podmínky, že bude dodržena vzdálenost od oplocení 3 m 
(aby byl možný průjezd požárního vozidla).  
Co se týká pojištění členů ZJ SDH – starosta se obrátil pouze na Hasičskou vzájemnou 
pojišťovnu z toho důvodu, že obec má dosud všechna pojištění majetku či odpovědnosti za 
škody či úrazu uzavřeny s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou. Navíc hasiči? 
Snad jenom na doplnění – při pojištění majetku obce jsme měli vypracovány nabídky od 
Kooperativy (pana Kupku osobně a dlouhou dobu znám – ještě z dob, kdy pracoval v 
našem zemědělském družstvu), České pojišťovny a Živnostenské pojišťovny – navíc v roce 
2012 bývalý starosta Sošůvky František Ostrovský měl v úmyslu vypracovat „lepší a 
lacinější“ variantu – ovšem po seznámení se skutečným stavem udělal závěr, že je to 
zbytečný…): To jsou důvody, proč jsem nehledal žádný jiný návrh.  
Co se týká nadzemních hydrantů – viz níže. 
 
Starosta zprávu doplnil – uvedl, že byla aktualizována Zřizovací listina ZJ SDH Lipovec resp. 
složení zásahové jednotky, vypracovány smlouvy a na jejich základě vyplaceny finance 
dotyčným hasičům ZJ za 2013 a to: 
Josef Strejček – velitel 1.200,- Kč a strojníci Martin Zouhar, Vlastislav Pernica, Zdeněk 
Ševčík, Tomáš Zouhar a ing. Tomáš Zouhar – všichni po 600,- Kč. 
 
Usnesení 485/74/RO  
Pro rok 2014 bylo upřesněno složení ZJ SDH a RO schvaluje  dohody o pracovní činnosti a 
výši odměn s těmito občany: 
Josef Strejček – velitel 3.000,- Kč a strojníci Ondřej Kučera, Vlastislav Pernica, Zdeněk 
Ševčík, Jiří Voráč, ing. Ondřej Zouhar, Štěpán Zouhar,  Tomáš Zouhar, Petr Kučera a ing. 
Tomáš Zouhar – všichni po 600,- Kč. 
H: 5-0-0 
 
Starosta informoval již na minulém zasedání rady obce  členy RO o jednání s paní Křížovou 
z Hasičské vzájemné pojišťovny. K dnešnímu dni máme návrh na úrazové pojištění 
zásahové jednotky JPO – V Lipovec.  ZJ SDH Lipovec je zařazena do JPO V, pro rok 2014 
má 18 členů (dle příslušného zákona 247/2001 Sb. v platném znění) musí mít minimálně 9 
členů – 1 velitel, 2 velitelé družstva, 2 strojníci a 4 hasiči). Na úrazové  pojištění je navrženo 
9 členů (pojištění je bezejmenné), pojištění na trojnásobek (na smrt úrazem 90.000,- Kč 
/hlava, trvalé následky 180.000,- Kč /hlava a doba nezbytného léčení 30.000,- Kč/ hlava).  
 
Usnesení 486/74/RO  
Po diskusi bylo v RO konstatováno, že úrazové pojištění se uzavře na 9 členů ZJ SDH. 
Starosta jenom podotkl, že je nutné, aby min. 9 členů ZJ SDH mělo lékařskou prohlídku. 
Roční pojistné členů ZJ SDH Lipovec tedy činí 400,- Kč/osoba, což je 3.600,- Kč. Pojištění je 
bezejmenné. 
Z: p. Blažková       T: 28.2.2014 
H: 5-0-0 
 
Pojištění odpovědnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli - vztahuje se i na členy zásahové 
jednotky a řidiče. 
-pojistná částka 120.000,-Kč..řidič,dobrovolný hasič,pouze na území ČR....................570,-
Kč/rok/osoba  
-pojistná částka 200.000,-kč..řidič,dobrovolný hasič,pouze na území ČR.....................800,-
Kč/rok/osoba 
K tomu je nutno kompletní údaje pojištěných včetně rodných čísel,obec bude jako pojistník  
a on ( každá pojistná smlouva bude na jedno jméno) bude pojištěný!! 
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Usnesení 487/74/RO  
Rada obce Lipovec odsouhlasila pojištění odpovědnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli 
na pojistnou částku 200.000,- Kč – výše pojistného 800,- Kč/rok/osoba. Pojištění se bude 
vztahovat na řidiče ZJ SDH, a to ing. Ondřej Zouhar, Zdeněk Ševčík, Petr Kučera, Jiří Voráč, 
ing. Tomáš Zouhar. 
Z: p. Blažková       T: 28.2.2014 
H: 5-0-0 
 
V souladu s kontrolou revizí byl zpracován seznam „obecních budov“ a stavem jednotlivých 
revizí. 
Jenom pro ukázku: 
Ruční hasící přístroje – mimo školství 29 ks ( č.p.338 5ks, č.p.95 2ks, sokolovna 5ks, dům 
služeb 6ks, radnice 5ks, zdravotní středisko 2 ks, MŠ byty 1ks, Marianín č.p.8  3 ks ), nebyla 
provedena kontrola has. přístrojů ve vybavení ZJ SDH 
Vnitřní požární hydranty – tlak, vybavení – č.p. 282 – 4 ks, č.p.338 4 ks, MŠ byty 1 ks, 
sokolovna 1 ks. Za rok 2013 jsme za tyto revize a související práce zaplatili 9.346,- Kč. 
Kontrola plynových spotřebičů (2x ročně) – opět mimo školství - zdravotní středisko 11 ks- 
vyhovují,č.p. 95 5ks – vyhovují, čp.338 – 13 ks vyhovují, radnice č.p.200 – 6ks vyhovují, dům 
služeb 5 ks – vyhovují, byty MŠ – 2ks – vyhovují, byty ZŠ 4ks – jeden nevyhovující, 
sokolovna 5ks – vyhovující. Za rok 2013 jsme za tyto revize a související práce zaplatili 
24.820,- Kč 
Revize spalinových cest – 2013 – všechny spalinové cesty a komíny – mimo školství ( byty 
MŠ – 2ks- vyhovují, ZŠ –  byty 3ks – nutno doplnit hlásiče CO – Cabalovi, Hallovi, 
Pernicovi, Sokolovna 6ks – vyhovují, dům služeb 4ks – vyhovují, zdravotní středisko 11ks- 
vyhovují, Marianín 8 – byty 2ks – vyhovují, 5b.j. čp. 95 – 5 ks – vyhovují, byty čp. 338 – 10 ks 
– vyhovují, nebyla provedena kontrola spalinových cest byt Petlachová, Zouhar,  radnice čp. 
200 – 6ks – vyhovují. ) Za rok 2013 jsme za tyto revize a související práce zaplatili 14.883,- 
Kč. 
Revize elektroinstalace – k 3.12.2013 byla provedena periodická revize elektro u objektu 
Marianín čp.8 (2 b.j., spolková místnost, hasička a obchod), k 13.12.2013 byla provedena 
periodická revize elektro u objektu čp.95 – 5 b.j., k 19.12.2013 totéž na objektu čp. 282 (a to 
jak u bytů tak u ordinací), k 23.12.2013 byla provedena periodická revize elektro u sokolovny 
čp.194 včetně bytu a garáže,k 23.1.2014 prošla revizí dvanáctibytovka čp.338, k 1.3.2014 na 
Domu služeb čp.318.Takže u těchto objektů je s revizemi elektro „pokoj“ do prosince 2018. 
Platné revize jsou také u objektu MŠ čp.264 a to v souvislostí s kolaudací, u obloukové haly 
– opět s dodatečnou kolaudací, u „školních bytů“ na základní škole a u „přístavby školy II“ 
opět s dodatečnou kolaudací a totéž u objektu radnice včetně 5 bytů a hasičky.   
Revize hromosvodů–2013-revize provedeny     radnice, sokolovna, dvanáctibytovka č.p.338, 
dům služeb, zdravotní středisko, stará pošta čp.95, Marianín 8 – revize založeny ve složce  
a platí do 12/2016. 
Revize plynových rozvodů v „obecních“ budovách – VRBA s.r.o. – v roce 2013 neprovedeno 
- i když je písemně potvrzená objednávka 
Zkouška nouzového osvětlení – v roce 2013 provedeny  ZŠ, MŠ, sokolovna, dům služeb 
Revize bezpečnostního a požárního zabezpečení objektů- pult FDA – v roce 2013 provedeny 
revize na objektech: dům služeb (SKS), radnice (LASO), sokolovna (LASO) 
Kontrola dodržování „Směrnice pro činnost požární hlídky při akcích, kterých se zúčastní 
větší počet osob“ – nebyla provedena. Je otázkou - zda- li na plesech chodí některý 
pořadatel s označením „Požární hlídka“ a ………..??? 
 
Usnesení 488/74/RO  
Starosta zajistí čidla signalizující nebezpečný výskyt CO do bytů dle revizních zpráv pana 
Kuběny – montáž provedou pracovníci STEMD s.r.o. Lipovec. Zodpovídá Kopřiva. 
      T: 28.2.2014 
H: 5-0-0 
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Dále hovořil o zdrojích vody pro „hasící“ účely. Po kolaudaci vodovodu, ATS a úprav na síti – 
to všechno bylo součástí  inženýrských sítí 36 TI - jsou zprovozněny dva nadzemní hydranty 
u místní komunikace v nové zástavbě „Údolíčko II – 2.etapa“ – samozřejmě s dostatečným 
tlakem a průchozím množstvím – doloženo tlakovými zkouškami.Tyto nadzemní hydranty 
vyhovují předepsané tlakové zkoušce.Dále po jednání s p. Greplem z Vodárenské akciové 
společnosti byly provedeny tlakové zkoušky 3 podzemních hydrantů v lokalitách „Černá 
skála“, sokolovna a mezi RD čp.132 a č.p.4. Všechny tři hydranty tlakové zkoušce vyhověly 
a jde jen o to vyčlenit finanční prostředky pro jejich „přebudování“ na nadzemní.  
Starosta dále uvedl, že tyto hydranty byly vybrány, aby byla pokryta „celá“ vesnice – i 
z hlediska možnosti napojení přímo na tyto nadzemní hydranty. U sokolovny i z důvodu 
využití pro požární sport či zalévání hřiště. Samozřejmě není problém zřídit další odběrné 
místo prostřednictvím nadzemního hydrantu, ale je nutno vědět, že je to investice cca 50tis. 
Kč / jeden nadzemní požární hydrant a pro obec Lipovec pro požární účely stačí dva 
nadzemní hydranty. Ještě je nutno uvést, že v letošním roce tj. v roce 2014 bude proveden 
resp. namontován pouze jeden nadzemní hydrant a to zřejmě u „Černé skály“v návaznosti 
na rekonstrukci vodovodní sítě v této lokalitě (ta se má provádět teď na jaře 2014). 
 
Voda v „Sedlákovým“ rybníku je „pofiderní“ kvality a nelze s ní pro běžnou „hasící“ vodu 
počítat.Navíc se podnikají první kroky k jeho zatrubnění. 
 
Na závěr starosta otevřel problematiku „Plánu krizové připravenosti“ s tím, že se jedná o 
materiál -  o kterém si myslí své a v současné době se na něm příležitostně pracuje. 
 
 
 
 

SSlloovvoo  ssttaarroossttyy  
 

Dámy a pánové, 
8. zasedání Zastupitelstva obce dne 15. 5. 2011 schválilo usnesením č. 9/8/ZO  „Místní 
program obnovy vesnice“, pro období 2011 – 2015.  Každoročně se k tomuto dokumentu 
vracíme, provádíme jeho vyhodnocení, doplnění a stanovíme si další úkoly případně 
specifikujeme požadavky na „drobnou údržbu“ obce v daném kalendářním roce. Poslední 
takové vyhodnocení bylo tedy  21.ledna 2013. 
Ve své zprávě bych chtěl stručně zhodnotit současný stav případně doplnit některé získané 
náměty vycházející z poznatků a potřeb každodenního života naší vesnice.  
V závěru roku 2013 byla mezi občany rozeslána „anketa“, která měla za cíl zmapovat 
připomínky občanů či jejich návrhy co by se mělo resp. kam by se měla ve svém vývoji 
směřovat naše obec a to od drobné údržby až po „velké“ investice. Skutečností je, že se jich 
vrátilo pouze 12 a to ještě bez nějaké nové, závažné připomínky – snad zvláštností bylo, že 
na 5 z nich byla škrtnuta podpora spolkové činnosti. Nevím, co si o tom myslet, zda-li jsou 
lidé spokojeni či apatičtí ke všemu, či vzdali „svůj boj s e záměry radnice anebo jsou 
spokojeni….. 
Faktem je, že je i nezbytné se zamyslet nad některými zásadními kroky, které jistě mohou 
ovlivnit budoucnost naší obce. 
Konkrétně k MPOV: 
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1.Rozvoj kultury, osv ěty, výchovy a spole čenského života 
 
Co říci k této oblasti: 
Snad další konkrétní krok jsme udělali tím, že jsme v roce 2013 vyčlenili 233 tis. Kč  
na spolkovou činnost. Já vím, zastupitelé si to možná ani neuvědomí, ale je to jeden 
z konkrétních kroků k bodu „Trvalá podpora spolků…..“. Samozřejmě, mohl bych zase 
opakovat, že ty předcházející místní programy a samozřejmě jejich plnění ruku v ruce 
s rozumnou investiční výstavbou minulých zastupitelstev mají zásluhu na tom, že máme 
vyhovující prostory pro spolkovou činnost – navíc z velké části i z pohledu provozních 
nákladů těchto prostor hrazených obcí - to je třeba mít stále  na zřeteli i v budoucnosti 
(sokolovna, spolková místnost, klubovna hasičů, tělocvična, fotbalové hřiště se zázemím, 
víceúčelové hřiště…).  Myslím si, že tento náš loňský pokus je potřeba dotáhnout do oblasti 
„grantů“ resp. požadovaných smluv. Stále trvám na názoru, že není nutno komplikovat „život“ 
spolkům další, dle mne, nesmyslnou administrativou a hledat co nejjednodušší cestu 
eventuální finanční pomoci spolkům. 
 
Pasáž dotýkající se spolkové činnosti bych doplnil o spolupráci se základní a mateřskou 
školou a tradiční akce rozšířil  o akce oslava Dne matek, vánoční besídky, rozsvěcování 
vánočního stromu, koledování u vánočního stromu, vánoční koncert ….Je dobře , že máme 
školku, školu a za akce je jim třeba poděkovat. 
 
Vlastní vyhodnocení dotace: 
Sokol 
Podpora sportu – lze konstatovat, že pravidelná soutěž mužstev v kopané je specifickou 
činností vymykající se ostatní spolkové činnosti.Proto navrhuji „zvláštní“ pravidla pro finanční 
podporu  TJ  Sokola v roce 2013: 
Roční příspěvek obce  130 000,- Kč 

- z obecního rozpočtu budou i nadále hrazeny dosud hrazené energie – veškerý plyn a 
voda na sokolovně (kabiny) a hříště (závlaha). Předpoklad cca 80 tis. Kč/rok  ( 
v rozpočtu spojeno s provozem sokolovny….). Během roku se budou pravidelně  
měsíčně  provádět odpočty vodoměrů, plynoměrů a  vyčíslí se průběžná hodnota 
těchto energií.  

- Podmínkou je započatý trend „průhledného“ hospodaření TJ Sokol a umožnění 
kontroly hospodaření TJ Sokol finančnímu výboru zastupitelstva obce resp. 
„průkazně zdokladovat“  na co byl „příspěvek“ od obce použit 

Další podmínkou je průběžná fotografická dokumentace činnosti – momentky ze zápasů 
všech mužstev,brigád,společných posezení… 
 
Vyčíslení skutečnosti za rok 2013: energie 84490,10 Kč + finanční hotovost 50000,- Kč tj. 
134.490,10 Kč. 
Stav vodom ěrů – SOKOLOVNA (Strejček Josef odpočet k 1.1.2013 i k 1.1.2014) : 
Venkovní                                 3242 m3      4484 m3  stav k 1.1.2014 
Vnitřní (kabiny TJ Sokol)         4900 m3      5247 m3  
347+1242 =1589 – 69 (akce 5m3, úklid 2m3)  = 1520 x 43,47 = 66074,40 Kč 
 
Stav plynom ěrů – SOKOLOVNA k 1.1.2013 a k 1.1.2014 (provedl Strejček Josef)  : 
Hlavní                                           21676 m3       27691 stav k 1.1.2014 
Podružný (spotřeba TJ Sokol )  28270 m3       29746 
Byt  Vojtková                               14384 m3       15718 
 
Sokol 
Odebraný plyn  -1476 m3 což je 15652,38 kWh x 0,85 Kč/kWh = 13.304,53 Kč   
Poplatek za distribuci                  15652,38 kWh x 0,12235 =           1.915,06 Kč  
DPH 21% 15.219,59 x 1,21 = 18.415,70 Kč 
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Hasiči 
Podpora spolku a mládežnického požárního sportu. Roční podpora ve výši cca 20.000 Kč. 
Podmínkou je průběžná fotografická dokumentace činnosti a  zabezpečení následujících 
požadovaných akcí: 

- zajištění vody na hřbitově – 1.000,- Kč /jedno naplnění s využitím pro mládežnický 
sport/ 

- zajištění lampionového průvodu a zabezpečení „táborového ohně“ k 8.5. 2.000 Kč  
- zajištění resp. spolupodíl na zajištění občerstvení při rozsvěcování vánočního 

stromku (udírna) 2.000,- Kč 
-  z obecního rozpočtu budou i nadále hrazeny dosud hrazené energie – veškerý plyn, 

el. energie a voda (předpoklad cca 15 tis. Kč/rok – částky budou upřesněny , 
v rozpočtu spojeno s provozem radnice….) 

      +   všeobecné 
 
Vyčíslení skutečnosti: 9 000,- Kč 

Musím připomenout, že jsem nikdy nedělal rozdíl mezi SDH jako spolkem a 
„Zásahovou jednotkou SDH“ jejímž zřizovatelem je obec, resp. toto zastupitelstvo. Jsem rád, 
že v čele zásahové jednotky je Strejček Josef ml. Co se týká administrativy a povinností 
velitele, zdá se, bez problémů, Josef Strejček zaslal na radnici i seznam členů zásahové 
jednotky pro rok 2014. 
Strejček Josef Velitel jednotky 

Zouhar Ondřej, Ing. Velitel družstva + strojník 

Kučera Ondřej Velitel družstva + strojník 

Švéda Libor Velitel družstva 

Ševčík Zdeněk Strojník 

Zouhar Tomáš, Ing. Strojník 

Zouhar Tomáš Strojník  

Kavalír Jan Hasič  

Pernica Vlastislav Strojník  

Kučera Petr Strojník 

Voráč Jiří Strojník  

Zouhar Antonín Hasič 

Musil Lukáš Hasič 

Kubeš Martin Hasič 

Šebela Radek Hasič 

Šebela Michal Hasič 

Zouhar Štěpán Strojník 

Musil Filip Hasič 
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Asi za informaci stojí říci, že se nám trochu komplikuje situace ve vztahu zásahová jednotka 
versus SDH jako občanské sdružení. Zmínil se mi o tom ing.Tomáš Zouhar –nakonec jsem 
zjistil, že skončit s činností v SDH potažmo v zásahové jednotce chtějí Martin Zouhar, Dušan 
Grim, Jiří Pánek, Jiří Polášek, Tomáš Zouhar a Josef Kolmačka – tak mně to bylo původně 
prezentováno – faktem je, že většina z nich byli členové ZJ SDH  pro rok 2013. Že jsou tam 
určité problémy ve financování činnosti – zájezd s dětmi, jiné názory na techniku resp. na to, 
co opravit apod., případně na vlastní využívání klubovny – to je problematika vnitřního života 
spolku, do kterého my členové zastupitelstva obce nemáme co  mluvit… Část věcí na míru 
uvedl Josef Strejček ml., který zpracovával podklady pro hlášení pro krajský úřad dotýkající 
se zásahové jednotky – v ní kromě Tomáše Zouhara nikdo jiný členem zásahové jednotky 
není. Několikrát jsem vysvětloval, že nedělám rozdíly mezi SDH jako občanského sdružení a 
zásahovou jednotkou, jejímž zřizovatelem je obec – ono by se to jenom všechno 
zkomplikovalo – užívání klubovny, Avie, cisterny a další drobné mechanizace – ale ono 
skutečně s „vybavením“ včetně „velké“ techniky má právo disponovat pouze velitel zásahové 
jednotky a to je Josef Strejček ml. Ale na straně druhé jsem si vědom, že je nutno 
podporovat požární sport (především mladých lidí…) a další spolkové akce – hasiči vždy 
patřili a patří ke koloritu „venkovského „ života. 
Je třeba najít rozumnou společnou cestu z této situace. Ze strany obce není ani možné 
zasahovat do vnitřního života spolku, občanského sdružení apod. 
 
Faktem je, že více jak rok se pokouším o „namontování odečtového“  plynoměru pro část 
radnice tj. hasičské zbrojnice a klubovny. Vadí mně to, ale mám slib Zdeny Ševčíka, že ho 
namontuje tento týden („podružný“ plynoměr byl instalován, počáteční stav 0) 
 
Zahrádkáři 
Podpora spolku za údržbu stromořadí a veřejné zeleně v obci. Roční podpora ve výši cca 
10.000 Kč. Podmínkou je průběžná fotografická dokumentace činnosti a  zabezpečení 
následujících požadovaných akcí: 
Údržba zeleně  

- stromořadí k vápence  2.000,- kč 
- „švestkový sad“II. šraňk 2.000,- kč 
-  stromořadí příjezdná cesta Marianín 1.000,- Kč  
-  lípy  k Rozstání, lípy ke Kojálu 1.000,- kč 
-  Košt slivovice 1.500 Kč 
-  Posezení u burčáku s hudbou 2.500,- kč 

     + všeobecné 
Vyčíslení skutečnosti: 10000,- Kč 
 
Ženy 
Podpora spolku za „důstojné“ uspořádání masopustního průvodu (pochovávání basy??) a 
uspořádání dětského karnevalu. Roční podpora ve výši max.cca 10.000 Kč. Podmínkou je 
průběžná fotografická dokumentace činnosti a  zabezpečení následujících požadovaných 
akcí: 

- masopust  100 Kč/maska 
- dětský karneval 50 Kč/maska 
- výlet s dětmi do přírody (min. 25 účastníků) 1.000,- Kč 

      +   všeobecné 
Vyčíslení skutečnosti: 6 300,- Kč 
 
Vápeníček 
Podpora spolku – výstavy, dětský den, vánoční strom…..Roční podpora ve výši 50.000,- Kč 
     + všeobecné 
Vyčíslení skutečnosti: 50000,- Kč 
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Skaut  
Podpora spolku za „pravidelnou“ práci s dětmi. Roční podpora ve výši max. cca 8.000,- Kč. 
Podmínkou je průběžná fotografická dokumentace činnosti a  zabezpečení následujících 
požadovaných akcí: 

- ozdoba vánočního stromu 2.000 Kč 
- pálení čarodějnic  1.000,- Kč 
- program táborový oheň 8.5. 2.000,- kč 

     +    všeobecné 
Vyčíslení skutečnosti: 2 000,- Kč 
 
„Senioři – MO STP…“ 
Podpora spolku za „pravidelnou“ práci se spoluobčany.. Roční podpora ve výši cca 5.000 Kč. 
Podmínkou je průběžná fotografická dokumentace činnosti a  zabezpečení následujících 
požadovaných akcí: 
Velikonoční  výstava- spolupodíl na org. zabezpečení.. 2.500,- 
Vánoční  výstava- spolupodíl na org. zabezpečení.. 2.500,- 
Vyčíslení skutečnosti: 5000,- Kč 
 
Podpora spolkové činnosti vychází z parametrů roku 2013, snad větší podporu lze přislíbit 
zahrádkářům s odkazem na 50. výročí založení zahrádkářské organizace.  
 
Tolik spolková činnost. 
………………….. 
SPOZ, kronika, knihovna, zpravodaj - to jsou již vžité oblasti dotýkající se života 
vesnice…SPOZ to je velká spousta času věnovaná především našim starším spoluobčanům. 
Kladně hodnoceno, spíše problém udržet na dané úrovni. Je zde návrh na „úpravu gratulací 
s ohledem na prodlužující se věk jubilantů“   a to takto: 
- osobní návštěva a gratulace k 70,75,80,85(dárek200, květina 50)     250,- Kč 
- osobní návštěva a gratulace k 90,95,100 a nejstarší občan                   600,- Kč 
- stříbrná svatba                                                                                        400,- Kč 
- zlatá, diamantová, kamenná                                                                 800,- Kč 
Beseda s důchodci                                                     90,- Kč /osoba 
Vánoční návštěva v domovech, penzionech           200,- Kč /osoba 
 
Kronika je na solidní úrovni, každoročně se v radě obce projednávají zápisy – ovšem musím 
též dodat, že od roku 1986 jsme do žádného zápisu kronikáře nezasáhli ani jedním slovem.  
 
Knihovna má novou knihovnici, před sebou úkol – postupně převést celý knižní fond na svoje 
webové stránky.  
 
Zpravodaj je údajně „Kopřivůj“ , ale i zde mohu říci, že byly zveřejněny všechny došlé 
příspěvky a bez zásahu. Faktem je, že celá řada příspěvků vyjadřuje „můj“  pohled na život 
v obci, ale já se za něj nestydím. Stále si myslím, že ve zpravodaji by měl být vždy úvodník 
spíše orientovaný „k roční době“ a slovo starosty, ve kterém jsou rozebrána určitá témata, 
dotýkající se chodu obce, radnice apod. Já vím, že se najde celá řada oponentů, ale ať 
každý zkusí na něco „obecního“ něco napsat….   
 
Trochu dlužni jsme webovým stránkám obce. Ke konci loňského roku jsme změnili správce 
našich webových stránek včetně jejich vzhledu i obsahu. Je daleko jednodušší tyto stránky 
obsluhovat z radnice a bez problémů dovolit i různé dotazníkové akce, ankety apod. 
 
V podstatě nic jsme neudělali v oblasti obecního znaku, praporu či propagace v rámci 
Jihomoravského kraje. Zde bych chtěl slyšet i náměty jak dál. 
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2. Zachování, obnova a udržování charakteristické v enkovské zástavby 
� Péče o památkové objekty a budovy v majetku obce (vytvoření fondu oprav). 
� V návaznosti na schválené změny územního plánu obce Lipovec zahájení 

výstavby Údolíčko III., vykoupit pozemky v lokalitě kostel – sokolovna, dořešení 
lokality kostel – kříž a lokalitu nad zahradnictvím. 

K tomu:   
Péče o památkové objekty. 
Vloni byla dokončena rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého, včetně vytvoření její kopie 
z trachytu. „Stará“ socha byla umístěna  uvnitř kostela. „Nová socha“ byla uložena na 
podstavec venku před kostelem. Obě akce nás stály 311 424,- Kč, paradoxně „uznatelné 
náklady“  pro SZIF činily pouze 175 tis.Kč. No a navíc při vyhodnocení nám bylo letos 
v únoru řečeno, že žádost byla „špatně sepsána“, je zásadní rozdíl mezi žádostí a 
vyúčtováním   a proplacení bylo odloženo…..Takže jsme celou akci plně hradili ze svého 
(tedy obecního rozpočtu) – to jenom na upřesnění.  Při závěrečném vyhodnocení se 
konstatovalo, že je škoda, že do akce nebyly zařazeny i podstavce obou soch. Mám zde 
návrh na zhotovení obou podstavců – venku i uvnitř v kostele (celkem za 65 tis.kč), 
samozřejmě návrh bude odsouhlasen pracovníky Národního památkového ústavu v Brně. 
Budovy v majetku obce . 
Lze říci, že všechny budovy v majetku obce  prošly nedávno nějakou rekonstrukcí. Lze říci, 
že všechny mají solidní technické vybavení, jsou zateplené, mají plastová okna s vakuovými 
skly. 
 
Radnice čp. 200  
Budova je po kolaudaci v roce 2011 včetně bytů, platné jsou i potřebné revizní zprávy – 
elektro, hromosvody, plynové potrubí, plynové kotle, komíny a odtahy turbo kotlů, hasicí 
přístroje případně hydranty, revize zabezpečovacího zařízení 
V roce 2013 se řešilo odvětrání půdního prostoru budovy radnice, kde docházelo zřejmě ke 
srážení vodních par – produkovaných v podkrovním bytě-  a následnému zatékání do bytu. 
Byla zde opravena a doplněna tepelná izolace a celý půdní prostor byl odvětrán 4 větracími 
taškami. Vlastní prostory radnice v přízemí a hasičská zbrojnice včetně klubovny jsou 
bezproblémové – „dopilovává“ se měření energií ve vztahu ke společným prostorám a 
k prostorám hasičů – všude jsou podružné plynoměry, elektroměry a vodoměry. Je nutno 
řešit v podstatě nefunkční domovní ČOV a dále je nutno vzít v potaz novou venkovní omítku 
( asi včetně zateplení….). 
 
Dům služeb čp. 318 
Budova kolaudována v roce 1998. Platné jsou revize výtahu, hasicích přístrojů, 
zabezpečovacího zařízení, plynových kotlů. V roce 2013 se dokončily práce spojené se 
zateplením budovy, byla provedena oprava venkovní ležaté kanalizace z průmyslové 
prodejny. Provedla se revize elektro včetně hromosvodů a zkouška havarijního osvětlení, 
déle se provedla revize odtahů plynových kotlů.  
Nájemné je zde placeno v závislosti na hospodářském výsledku společnosti STEMD s.r.o. – 
to mluvím o obchodech v přízemí.  
Co se týká pošty – nájemné je zde minimální (jsme rádi, že zde poštovní úřad vůbec máme) 
a je hrazeno včas, pošta se navíc finančně podílí na zajištění úklidu a vytápění společné 
přístupové chodby a schodiště. Jistě problémy se občas vyskytují s provozem osobního 
výtahu, závady se snažíme co nejdříve odstranit. 
Vzhledem k délce provozu je nutné provést výměnu podružných plynoměrů. Elektroměry má 
samostatně obec, pošta a STEMD s.r.o. (obě prodejny jeden). Vodoměr je pouze jeden. 
 
Zdravotní středisko čp.282 
Objekt kolaudován v roce 2005.Platné jsou revize plynových kotlů, hasících přístrojů a 
vnitřních hydrantů. 
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V roce 2013 se zajistily revizní zprávy v pronajatých prostorách lékařkám a společných 
prostorách – elektro, hromosvody, komínů a odtahy turbo kotlů. Zůstala problematika 
spojená s výměnou oken v přízemí tj. u všeobecné a zubní lékařky. 
Nájemné od lékařek je hrazeno ve smluvních částkách a včas, takže bez problémů. 
Rada obce schválila valorizaci nájemného a schválila zapracování automatického 
povyšování nájmů v závislostech na oficiálně vydaných procentech inflace v daném roce 
v nových nájemních smlouvách  a to od 1.4.2014.  
Starosta přednesl na radě obce návrhy na zvýšení nájemného o koeficienty inflace za roky 
2012 a 2013, které byly jednohlasně schváleny: 
Rada obce Lipovec schválila dodatek č.3 nájemní smlouvy s MUDr. Zemanovou – povýšení 
o koeficienty inflace 2012 (3,00%) a 2013 (1,4%). 
Roční nájemné tedy činí 24.504,- Kč – čtvrtletní 6.126,- Kč. 
Rada obce Lipovec schválila dodatek č.3 nájemní smlouvy s MUDr. Švendovou – povýšení o 
koeficienty inflace 2012 (3,00%) a 2013 (1,4%). 
Roční nájemné tedy činí 26.364- Kč – čtvrtletní 6.591,- Kč. 
Rada obce Lipovec schválila dodatek č.3 nájemní smlouvy s MUDr. Trnečkovou – povýšení 
o koeficienty inflace 2012 (3,00%) a 2013 (1,4%). 
Roční nájemné tedy činí 15656,- Kč – čtvrtletní 3.914,- Kč. 
Starosta dále navrhl, aby v dodatku č. 3 k těmto nájemním smlouvám bylo stanoveno, že 
nájemné se každoročně automaticky zvedá o inflační koeficient vydaný na příslušný rok 
ČSÚ. 
 
Základní škola čp.167 
Budova prošla dvěma přístavbami (kolaudace 1993 a 2013) a celkovou rekonstrukcí staré 
části (kolaudace 2005). Vlastní technický stav objektu a potřebné revizní zprávy zajišťuje 
ředitelka ZŠ.  
V roce 2013 jsme obdrželi „ Kolaudační rozhodnutí č.j. SÚ KR 30/2012-3352/2013/Sl “ 
s nabytím právní moci 15.2. 2013. Jedná se o „opožděnou kolaudaci stavby „Přístavba ZŠ 
Lipovec – II etapa, Lipovec čp. 167“. Takže od části „obecné školy“ a tří učitelských bytů jsou 
platné všechny potřebné revize. Dále se v roce 2013 dokončilo zateplení a fasáda tří 
učitelských bytů, provedla se  oprava keramické dlažby venkovního schodiště od Musilových, 
L254, nátěr venkovního obložení palisandrem, ocelových prvků brán a zábradlí. Opravila se 
obě svítidla veřejného osvětlené ze strany od Musilových 254. Nakoupila se část barvy na 
obnovení nátěru pozinkované střešní krytiny, práce by se měly provést v roce 2014 a to 
včetně opravy dřevěného venkovního oplocení ze strany od Musilových 254. K 31.12.2013 
skončil pronájem části sklepních prostor p. Cabalovi. Tyto práce -  zateplení učitelských bytů, 
úpravy bočního venkovního schodiště a drobné úpravy v učitelských bytech, nátěr 
venkovního dřevěného obložení a zámečnických prvků na budově ZŠ - nás přišly na  
329 515,50 Kč. 
 
Mateřská škola čp.264 
Budova je po kolaudaci v roce 2010, platné jsou potřebné revizní zprávy – elektro, 
hromosvody, plynové potrubí, plynových kotlů, komíny a odtahy turbo kotlů, hasicích přístrojů 
případně hydrantů. 
Nutno řešit: školní zahradu a její vybavení. 
O problematice vybavení školní zahrady jsme mluvili od roku 2009, ovšem zakoupené hrací 
prvky, dle mého názoru, nešly vtěsnat do původního vybavení školní zahrady. Navíc terénní 
úpravy nešlo provést bez zásahu do kanalizace, která se nepromyšleně provedla v roce 
2011. Nepromyšleně proto, že odvodnění parkoviště včetně zaústění dešťových svodů mělo 
být provedeno  „z druhé strany“, kanalizace měla být uložena podstatně níž a měla řešit i 
odvodnění současné kotelny MŠ, kde je dodnes problém se „spodní vodou“. Bohužel, to je 
daň……a nezamyšlení se nad písemnými připomínkami. Nakonec jsem rád, že se přistoupilo 
na můj návrh, staré vybavení zahrady MŠ se odstranilo (bylo na konci své životnosti) a 
přikročilo se na zcela nové vybavení školní zahrady MŠ. Ve středu 29.1.2014 Ing. Kolmačka 
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Pavel informoval o nutnosti projednat s ing. Slavíčkovou z MěÚ Blansko, stavebního úřadu 
potřebná povolení k této akci – údajně vyžaduje územní souhlas. Celá záležitost s ní byla 
projednána ve čtvrtek 30.1.2014, kdy bylo místní šetření, které svolal stavební úřad, 
dotýkající se pozemku parc.č. 1120 (areál VKT – AGRO ND). Při této příležitosti ing. 
Slavíčková uvedla, že je skutečně nutný územní souhlas a k tomu jednoduchá projektová 
dokumentace. V pátek 31.1.2014 došla e-mailem jednoduchá projektová dokumentace a 
fotodokumentace vybavení školní zahrady při MŠ od firmy ALESTRA s.r.o. Kuřim, takže 
jsem nabyl dojmu, že je to podklad pro vydání územního souhlasu. Hned tento den jsme 
požádali Ing. Slavíčkovou o územní souhlas, ovšem byli jsme odmítnuti s tím, že celá 
dokumentace je nedostatečná, prvky nejsou zakótovány, nejsou tam řezy apod. Dále uvedla, 
že pokud by tam nebyl zahradní altánek a sklad hraček, nemusel být územní souhlas…. 
Ovšem zřejmě by nastaly komplikace s dotací, cenovou nabídkou apod. Celou záležitost 
jsme konzultovali s firmou ALESTRA s.r.o. Kuřim, kde nám paní Kalová sdělila, že celá 
záležitost již byla projednávána s ing. Martinem Sloukou Ing. Slavíčková přislíbila, po dodání 
projektové dokumentace vydá územní souhlas tak, aby se vše stihlo do 17.února 2014 – 
nutno dodat, že se vše stihlo a územní souhlas byl vydán ve slíbeném termínu.  
Mám zde návrh na smlouvu o dílo s ing. Martinem Sloukou na vypracování projektové 
dokumentace pro vydání územního souhlasu včetně jeho zajištění. Celková cena díla činí 
13.500,- Kč (předprojektová příprava 2.500,- Kč, projektová dokumentace 6500,- Kč, 
zajištění územního souhlasu 4000,- Kč, správní poplatek 500,- Kč). V podstatě není jiná 
cesta než výše uvedený návrh schválit. 
Navíc 6.2.2014 byla (dle předcházející dohody resp. jednání za účasti ing. Kolmačky a Bc. 
Zouharové) podepsána smlouva o dílo s Milenou Štěpánkovou, Europrojekt dotace, 
Boskovice na vypracování žádosti o dotaci na MMR v hodnotě 15.000,- Kč + DPH (celkem 
tedy 18.150,- Kč). 7.2. 2014 jsme obdrželi od Městského úřadu Blansko- stavebního úřadu 
územní souhlas  k akci „Vybavení školní zahrady u MŠ čp.Lipovec 264“.Dne 16.2.2014 byla 
mnou podepsána žádost na MMR o dotaci (vlastní žádost včetně projektu je uložena na 
radnici). 17.2.2014 jsem byl informován, že žádost byla podána na MMR.  
 
Sokolovna čp. 194  
Objekt kolaudován v roce 2002. Platné jsou revize plynových kotlů, hasicích přístrojů 
a vnitřních hydrantů. Byla provedena zkouška havarijního osvětlení. Uvnitř objektu byly 
vyvěšeny požární předpisy a postup při zajištění požární bezpečnosti v objektech s větší 
kapacitou než je 200 shromážděných osob. 
V roce 2013 se provedla (včetně bytu) revizní zprávy elektro, hromosvodů, komínů a odtahy 
turbo kotlů. Provedla se opravu balkonu, dodatečně se upravilo zateplení půdního prostoru, 
dále se provedlo obložení  stropu nad sálem. Průběžně se provádí doplnění zázemí kuchyně 
předměty DKP ( v podstatě dle připomínek především kuchařek…). Oprava balkonu na 
sokolovně, částečné obložení stropu v sokolovně a oprava zateplení  nás stála celkem 
473 726,-Kč ( zateplení 197 200 + obložení stropu 179 194 + balkon 274 812), 
Faktem je, že oprava balkonu nebyla dotažena do konce – chybí montáž svítidel do 
podhledu balkonu a zapravení rozvodů nn včetně „finální“ opravy omítek. Dokončovací práce 
budou provedeny spolu s úpravami venkovních povrchů – obklad dřevem-  u vchodu do bytu, 
vjezdu do garáže a boční strany budovy sokolovny (od hřiště).  
 
Oblouková hala pod obcí – bez čp. 
Stavba je bez čísla popisného a leží na stavební parcele čp. 418 k.ú. Lipovec. Jsou platné 
všechny potřebné revize.  
V roce 2013 se provedly nátěry zámečnických prvků včetně opláštění haly. Je nutno  provést 
výměnu vrcholových sklolaminátů. 
Nájemné je zde placeno v závislosti na hospodářském výsledku společnosti STEMD s.r.o. 
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Budova čp. 17 – pohostinství Harašta 
Budovu resp. rodinný domek přebudovala na pohostinství rodina Haraštova. V podstatě a dle 
nájemní smlouvy je za provoz a revizi příslušných zařízení zodpovědný pronájemce. 
Otázkou zůstává technický resp. spíše „architektonický“ stav budovy – v současné době 
bych tohle neřešil, není to aktuální. 
Nájemné je zde bez problémů či zpoždění placeno. 
 
Obecní garáže u bytovek – bez čp. 
Rozestavěno, předpoklad dokončení 2015. 
 
Smuteční síň a sociální zařízení na hřbitově – bez čp. 
Původní smuteční síň leží na parcele hřbitova č.969/2. V podstatě je problematické užívání 
těchto prostor, ovšem nedávný pohřeb pana Čtvrtníčka a požadavek pozůstalých na 
občanský pohřeb nám trochu zkomplikoval situaci. Vojtěch Zouhar v této souvislosti provedl 
opravu rozvodů nn a opravu světel uvnitř budovy. Smuteční síň byla vyklizena a dána do 
pořádku. Otázkou zůstává, zda do ní něco investovat, faktem je, že vchodové dveře jsou 
v katastrofálním stavu. 
 
Sociální zařízení-  roce 2013 se nasadily nové dřevěné vchodové dveře, provedlo se  
dodatečné odvětrání a  nátěr zámečnických prvků (včetně nosné konstrukce). 
 
Obecní budova Marianín čp. 8. 
Objekt kolaudován v roce 2005. Platné jsou revize plynových kotlů, hasicích přístrojů 
vnitřních hydrantů, plynového potrubí. 
V roce 2013 byly zajištěny revizní zprávy elektro, hromosvodů, komínů a odtahy turbo kotlů 
 
Zvonička Marianín – stavba bez čp.  
Jedná se o jednoduchou stavbu na stavební parcele č. 245 o výměře 27m2. 
Kromě těchto budov charakteru občanské vybavenosti má obec i 39 obecních bytů. 
Radnice 5 bj., 5 bj. čp.95, 8 bj. čp.282, ZŠ – 4 bj.,MŠ – 2 bj.,čp.338 – 12 bj., Sokolovna- byt, 
Marianín čp.8 – 2 bj. 
Všechny byty jsou „obsazeny“. V bytech máme nájemné 29,83 Kč/m2 – tedy zhruba polovinu 
– i tady jsou vyjímky: u čp.95 – 24,87 Kč/m2 se zdůvodněním původní neodizolované zdivo 
tl.85cm, a u čp. 194 – sokolovna  též 24,87 Kč/m2  se zdůvodněním občas nadměrný hluk). 
Roční nájemné z těchto bytů prezentuje částku  1 120 000,- Kč, což je v podstatě příjem 
obce. 
Přehled sdružených finančních prostředků a jejich čerpání na obecní byty : 
BUDOVA MŠ – 2 b.j. 
Sdružené prostředky celkem    469 765,- Kč  
K 31.12.2013 platí oba byty plné nájemné, sdružené prostředky jsou vyčerpány. 
BUDOVA  č.p.95 – 5 b.j. 
Sdružené prostředky celkem     1 779 658,- Kč 
Milan Ševčík     140 452,- 
Žaneta a Jindřich Tejklovi  112 080,- Kč   
K 31.12.2013 zůstává umořit  252 532,-Kč 
BUDOVA  ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO č.p.  282 – 8 b.j. 
Sdružené prostředky celkem     1 023 020,- Kč 
Lenka Škvařilová    35 119,- Kč 
Leona a Lukáš Šenkovi   115 754,- Kč 
Iveta Kuchařová     96 561,- Kč   
K 31.12.2013 zůstává umořit   247 404,- Kč 
BUDOVA SOKOLOVNA č.p.194 – 1 b.j. 
Sdružené prostředky celkem      331 775,- Kč  
K 31.12.2013 zůstává umořit   41 387,- Kč 
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BUDOVA č.p.338 – 12 b.j. 
Sdružené prostředky celkem     823 795,- Kč 
Radim Harašta 207 751,- Kč 
Iveta Kuchařová 315 330,- Kč  
K 31.12.2013 zůstává umořit   523 081,- Kč 
BUDOVA č.p. 167  –  4 b.j. 
Sdružené prostředky celkem     0,- Kč  
BUDOVA č.p. 200  –  5 b.j. 
Sdružené prostředky celkem     1 030 000,- Kč 
Lenka Furstová  184 544,- Kč 
Vladimír Zbořil 131 424,- Kč 
Roman Petlach  273 097,- Kč 
Petr Charvát  159 080,- Kč  
K 31.12.2013 zůstává umořit  748 145,- Kč 
BUDOVA  č.p.8 Marianín  – 2 b.j. 
Sdružené prostředky celkem     0,- Kč  
 Mezisoučet  - celkem na byty sdruženo  5 458 013,- Kč /  umořit k 31.12.2013 zůstává  
1 812 549 - Kč  
Měsíční předpis nájemného v obecních bytech  činí  93 162,- Kč, roční  1 117 944,- Kč. 
Nájemné ze všech 39 bytů – včetně vodného-  je placeno včas resp. k 31.12.2013 byly dvě 
pohledávky ve výši 2.000,. Kč a ve výši 5.002,- Kč. Pravdou je, že někdy jsou problémy 
s placením nájemného, bylo několik „dluhů“  přesahujících 10.000,- Kč a někdy se dokonce 
stydím za svůj tvrdý a neoblomný způsob „vymáhání“  (který je i často kritizován) – to nikdo 
neuvěří, to je třeba si vyzkoušet na „vlastní kůži“ – a není to snadné rozhodování (třeba 
sama žena s dětmi či dítětem, bez práce……s neustále narůstajícím dluhem, zkuste se vžít 
do dané situace a jak se rozhodnout??) a vyžaduje to i kus „osobní odvahy“.  Jsem rád, že 
se všechny situace podařilo snad „ustát“. 
 
Výstavba akce „ Rozšíření technické infrastruktury pro výstavbu RD v lokalitě Li2, II. etapa, 
obec Lipovec“. V roce 2013 byly ukončeny, dokončeny a zkolaudovány tyto jednotlivé „díly“ : 
veřejné osvětlení  ( v celkové hodnotě 258.228,29 Kč) – kolaudační souhlas vydán 
23.11.2013 , plynovod s přípojkami( v celkové hodnotě 564.544 = 334.837 + 229.707 – 
podotýkám, že jsme ho prodali za 564.465,- Kč) – co prodej plynovodu z I.etapy v roce 
2011?? Vzpomínáte na mé připomínky k ceně a kolik obec „prodělala“?? Kolaudační souhlas 
k plynovodu včetně domovních přípojek byl vydán 10.5.2013, ale propojení se „starým“ 
řádem provedly plynárny až 10. ledna 2014 a úhrada fa byla též 10.1.2014. Jednotná 
kanalizace s přípojkami( v celkové hodnotě 525.103,51 = 483.778,00 + 41 325,51) byla 
zkolaudována 28.11.2013. Kolaudační řízení na akci vodovod s přípojkami, ATS a úpravy na 
stávající sítí proběhlo na 3x ( akce byla v celkové hodnotě  1.799.867,00 Kč = 517.205 + 
382.884 + 899.778)  -  kolaudační souhlas byl vydán 10.2.2014, k dokončení tedy zůstává 
komunikace (loni se na této části provedly práce v hodnotě  1.124.504,00 Kč a k dokončení 
chybí 2.067.161,00 Kč ). 
Dámy a pánové, jsem rád, že většinu prací (mimo hlavního řádu vodovodu a kanalizace) 
provedli chlapi ze STEMDu za asistence zaměstnanců obce na veřejně prospěšné práce a 
s naší technikou a dopravou. Nabídku na tyto práce podalo celkem 17 firem, mohu prokázat, 
že jednotlivé části stavby (kanalizace, kanalizační domovní přípojky,plynovod, plynovodní 
domovní přípojky ukončené v HUPu, vodovodní přípojky ukončené ve vodoměrných 
šachtách, veřejné osvětlení a zemní práce a podloží pro komunikaci) byly provedeny za nižší 
částku  než byla nejnižší nabídka (od 17 firem!!). A už vůbec nikomu nejde vysvětlit, že se 
oproti původním záměrům – připraveným smlouvám z roku 2011, ušetřilo minimálně, 
zdůrazňuji minimálně 1,8 mil. Kč – myslíte si, že to někdy někdo ocení, myslíte si, že to 
vůbec někdo ví, každý druhý tomu nerozumí anebo nad tím mávne rukou ?? A nechci být ani 
jedovatý – většina zastupitelů by stejně pro vyšší částky stavebních prací zvedla ruce……. 
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Navíc se provedly silniční obrubníky a záhonové obrubníky v celé délce kolem silnice II. tř., a 
to od zahrady Vlastimila Ševčíka až po novou komunikaci do Údolíčka a záhonové obrubníky 
kolem nové komunikace v Údolíčku III – v celé délce se buduje chodník, akce je navíc , 
nebyla v původním projektu a nebyla dosud fakturována, ale byla – podotýkám dodatečně- 
odsouhlasena v zastupitelstvu obce. 
 
Co se týká lokality kostel- sokolovna . Od roku 2010 se s lokalitou kostel- sokolovna 
v podstatě nic nedělo resp. přijali jsme možnost zakoupení zemědělských pozemků na jejich 
případnou směnu či výměnu….. 
Lokalita kostel- kříž - i tato lokalita stojí prozatím na pokraji zájmu vedení radnice – 
samozřejmě,  novou trafostanici podporujeme, neboťˇ zlepší napěťové poměry v „horní“ části 
obce a umožní bez problémů další výstavbu v lokalitě kostel-kříž ( i třeba s elektricky 
vytápěním rod. domku). Původně jsme předpokládali, že celá akce proběhne s výměnou 
sloupů VN, která se prováděla v závěru loňského roku, bohužel byly obrovské problémy 
s novými majiteli zemědělských pozemků a teprve v lednu 2014 došlo územní rozhodnutí na 
přípojku VN zakončenou trafostanicí a trasa je pro někoho „nesmyslně“ vedena, ale je dána 
současnými možnostmi resp. souhlasy majitelů pozemků. Akce – trafostanice s přípojkou 
VN-  bude provedena v I. polovině roku 2014 a snad zjevně zlepší napěťové poměry v síti nn 
na „horním“ konci obce a definitivně jsou dokončeny podmínky pro výstavbu RD v lokalitě 
kostel – kříž.  

� V lokalitách, kde bude pozemky k výstavbě prodávat obec, sjednocení parametrů 
výstavby tak, aby nenarušovala ráz krajiny. 

� Dokončení obecních garáží. 
V roce 2013 se provedly podstatné části „vnitřních“ prací (vrata, elektroinstalace, vnitřní 
omítky, podlahy, zateplená pozinkovaná střecha, napojení na kanalizaci, uzemnění a terénní 
úpravy zpevněné plochy v celkové hodnotě 261 766,66 Kč). 

 
3. Technická infrastruktura obce, ob čanská vybavenost 
Oprava kanalizace v Marianíně včetně opravy komunikace – kolem těchto akcí kanalizace, 
komunikace se vedou letité diskuse, dovolím se zopakovat základní fakta. Po volbách v roce 
2010 – konkrétně v dubnu 2011- se zpracovala projektová dokumentace prostřednictvím 
firmy HAŠKA a.s.Jungmanova 74, Tišnov na akci „Havárie jednotné kanalizace – osada 
Marianín“. Součástí dokumentace je i rozpočet stavby, který činí 1.376.600,- Kč. Dne 2.5. 
2011 vydal Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí pod č.j. MBK 21102/2011 
souhlas s provedením ohlášené stavby. Z tohoto souhlasu cituji „tento souhlas platí po dobu 
12-ti měsíců, nepozbývá však platnosti, pokud v této době bude s ohlášenou stavbou 
započato“ – konec citátu. Na stavbu resp. na její dodávku byl vypracován firmou H3 
Inženýrské stavby s r.o.,Brněnská 1002/27, Blansko návrh smlouvy o dílo – bylo to 20.dubna 
2011 a částka resp. cena prací byla 1.147.802,- Kč včetně DPH. Tato smlouva resp. tento 
návrh smlouvy nebyl ze strany investora podepsán 27.2.2012 byla podepsána smlouva o 
dílo mezi Obcí Lipovec a STEMD s.r.o. Lipovec na částku 600.000,- Kč bez DPH s termínem 
dokončení 12/2012. V dubnu 2012 byly zahájeny zemní práce, které byly vzápětí přerušeny, 
neboť všechny volné finanční prostředky obce se směřovaly na akci „RIS Li2-II. etapa“.V 
roce 2012 jsme žádali Krajský úřad Jihomoravského kraje o finanční podporu z rozpočtu 
kraje na rok 2012 – bezúspěšně. Pak následovalo několik schůzek rady obce s osadním 
výborem a občany osady, kde se řešila problematika vyústění kanalizace do rybníčka resp. 
Co s vodou v rybníčku. Nakonec 17.12.2012 byl podepsán dodatek č.1 k této smlouvě, kde 
se změnil termín dokončení na 12/2014, ostatní ujednání zůstala nedotčena. 
 
Oprava kanalizace v osadě resp. akce „Havárie jednotné kanalizace – osada Marianín“ byla 
hlavním úkolem STEMDu, s.r.o. Lipovec v období leden – březen 2014 – samozřejmě 
v návaznosti na klimatické podmínky. V roce 2013 byly provedeny práce v hodnotě 
182.661,00 Kč. Na radě 13.1.2014 jsme dlouho diskutovali co s komunikací – problém se 
rozšířil v návaznosti na prováděné zemní práce související s kanalizací, kde dochází k další 
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likvidaci již tak značně poškozeného asfaltového povrchu této místní komunikace. Musím 
ještě dodat, že ve výkazu výměr akce „Havárie jednotné kanalizace – osada Marianín“ je 
pouze položka – provizorní úprava povrchu komunikace štěrkodrtí - s tím lze v této fázi 
pouze souhlasit. Jednání v radě obce předcházelo mé veřejné setkání s občany osady – 
konkrétně 8. 1. 2014, kde jsem vysvětlovat podrobný postup při pracích na kanalizaci a žádal 
o shovívavost při problémech s obsluhou RD v osadě. Na tomto setkání jsem přislíbil, že 
v návaznosti na rekonstrukce obrubníků a chodníků vyčíslím potřebné finance na opravu 
komunikace - alespoň uvnitř osady. Při jednání rady obce 13.1.2014 nikdo nic nenamítal 
proti záměru přijetí úvěru na některé stavební práce- myšleno chodníky v Lipovci a 
komunikace na Marianíně - prováděné v letošním roce. Chtěl bych znát stanovisko všech 
přítomných zastupitelů k této problematice. Jako doplnění celé problematiky je nutno uvést, 
že dosavadní betonová kanalizace v Marianíně je až překvapivě v dobrém technickém stavu 
(na rozdíl od popisu v projektu) což je vidět na „starých rourách“, které vytahujeme. Celou 
věc zakončím tím, že nová kanalizace by měla sloužit i ke sběru a odvádění předčištěných 
odpadních vod, kdežto ponechaná větev staré kanalizace by měla sloužit pouze k odvádění 
dešťových vod. 
Ještě jednou se vrátím k části věty „chtěl bych znát stanovisko….“ – ono je to jednoduché – 
všichni chtějí všechno, ale mou povinností je tyto představy, cíle, názory a nápady 
„vměstnat“ do peněz a pokud možno ještě do souladu s hospodařením STEMDu či jeho 
zakázkami. Peníze jsou alfa a omega veškerého dění. I zde mohu již argumentovat, že jsme 
na kanalizaci v Marianíně ušetřili přes 500.000,- Kč oproti původní smlouvě – to nikdy nikdo 
neocení – jedni budou říkat, že jsem ušetřil na mzdách, druzí na materiálu – ale že člověk 
riskuje – přechody telefon, plyn, voda, přejezdy k nemovitostem, značení,  pažení od 80cm 
??? – přitom hloubka výkopu i přes 2,5m – myslím si, že nějaká tuna zeminy (třeba od 
nedaleko bagrovaného plynu na přelomu tisíciletí) by spolehlivě pohřbila člověka ( a to tam 
byli i tři mí blízcí příbuzní – syn, synovec a zeť)…..to prostě nejde vysvětlit.  
A jsem rád, že mám dobré pracovníky (Josef Strejček, Lukáš Šenk,ale i třeba Josef Pernica)  
kolem sebe. 

� Dokončení inženýrských sítí Údolíčko II.  
viz předcházející bod 2. Zachování, obnova a udržování charakteristické venkovské 
zástavby 

� Výstavba inženýrských sítí Údolíčko III., v případě vykoupení pozemků  
v lokalitě kostel – sokolovna. Dořešení sítí v lokalitě kostel – kříž.  

viz předcházející bod 2. Zachování, obnova a udržování charakteristické venkovské 
zástavby 

� Řešení parkování dopravních prostředků v obci. 
Tato problematika byla prozatím odložena. 

� Postupné opravy komunikací v Lipovci – především lokality za zdravotním střediskem 
(po dořešení s p. Škvařilem), za obecním úřadem, u horního rybníku, údolíčko 
(řadovky), k moštárně,  Skácel – Čtvrtníček, Bejček – Nečas atd. 

 
U této příležitosti znovu opakuji, že pokud se nám nepodaří prodat všechny stavební 
pozemky – k prodeji jich zůstalo 13, což prezentuje částku cca 4,7 mil. Kč, nelze především 
v oblasti místních komunikací resp. jejich oprav s ničím v letošním roce počítat. Takže na 
závěr této části zopakuji, že alfou a omegou oprav místních komunikací i v letošním roce je 
prodej stavebních parcel v lokalitě RIS Li2. 
Vrátím se ke dvěma problémovým komunikacím 
 

� Zajištění dopravního značení místních komunikací, zpomalovací pruhy u 
víceúčelového hřiště. 

Tato problematika byla prozatím odložena. 
� Opravy chodníků 

Hodně mluvíme o souvislostech s touto oblastí – s rekonstrukcí silnice II/378 a III/3783 jsme 
se dostali k záměru výměny silničních obrubníků a rekonstrukce chodníků. Od začátku jsem 
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nad těmito pracemi hodně přemýšlel – člověk vždy znejistí, když slyší – ať již objektivní či 
neobjektivní kritiku (někdy až na hranici urážek  a většinou od lidí, kteří toho mnoho 
nedokázali) – „své“ práce resp. práce pracovníků STEMDu. Několikrát jsem na veřejnosti 
prohlásil, že obrubníky budeme dělat dodavatelsky a zdůvodňoval jsem to tím, že na to 
nejsme vybaveni, a že to vlastně neumíme, a že to bude dalších 50 let každodenně všem na 
očích. Samozřejmě kromě těchto faktů je nutno vzít v potaz i finance. Nikdo nic nenamítal, 
nikdo neměl žádnou připomínku ani návrh na řešení – dokonce bez problémů se jeví 
možnost vzetí úvěru. 
Chtěl bych jenom dodat, že nepostupuji jako nějaký dobrodruh – myslím tím v hospodaření 
obce. Nakonec i  další zvolený postup je toho snad dokladem. 
Zkoušeli jsme zadat projektovou dokumentaci s cílem hledat vhodný dotační titul a získat 
finanční prostředky třeba z evropských fondů – jinak dokumentace potřebná není, neboť se 
jedná o „nahlášenou údržbu“ dle zák.104/1997, což je prováděcí vyhláška o pozemních 
komunikacích. 
Nejlevnější nabídka zněla 343 tis.Kč – projekt…hledal jsem dotační titul- ale vyloženě na 
obrubníky, rekonstrukce chodníků či místní komunikace nic takového nebylo vyhlášeno – ani 
z MMR, ani SFDI či ROPu Jihovýchod. Ale přesto pokus by za to stal, ale chce to dalších cca 
70 000,- Kč na zpracování žádosti– vše bez nároku na dotace – otázkou zůstává, co z toho 
budou uznatelné náklady – viz socha či zateplení ZŠ anebo zateplení MŠ…. 
17.12.2013 jsme na jednání ZO schválili zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na 
dodavatele akce „Rekonstrukce obrubníků kolem silnic II/378, II/3783 v intravilánu obce“. 
V návaznosti na vývoj situace v Marianíně, na stav financi, na skutečnost, že kromě peněz 
pro cizí na obrubníky cca 3.500.000,- Kč, budeme potřebovat dalších cca 3 880 000,- Kč pro 
pracovníky STEMDu s.r.o., což je běžná a standardní potřeba pro 5 pracovníků  – to už se 
mně zdálo hrozivé – k tomu si  vezměte min. 2.000.000,- Kč na asfalt  RIS Li2 – II. etapa, 
1.400.000,- Kč na  kanalizaci Marianín, , 4.500.000 na komunikaci v Marianíně, kde je nutná 
údržba, školní zahrada, podporované bydlení….kdo počítal,tak je na částce 15 280 000,- Kč, 
tak co a jak vlastně dál? Udělal jsem poptávku resp. požádal jsem o „ nacenění“ výkazu 
výměr na obrubníky. Obrátil jsem se na firmu H3 Inženýrské stavby s r.o., Blansko, DEAS, 
spol. s r.o.  Boskovice a IS spol. s r.o. Brno. Jednatel DEASu se omluvil z kapacitních 
důvodů, IS poslali původní návrh  - cena 3 880 537,96 včetně DPH, no a H3 Blansko navrhlo 
cenu 2 673 049,44 Kč včetně DPH. Při návštěvě ing. Kaly  jsem ho vzal na staveniště 
inženýrských sítí a zeptal jsem se ho na názor na kvalitu prací spojených s kladením 
obrubníků kolem státní silnice a nové místní komunikace – jeho názor, že se jedná o dobrý 
průměr mě přivedlo na hrůzostrašnou myšlenku – dodavatelem akce „Rekonstrukce 
obrubníků kolem silnic II/378, II/3783 v intravilánu obce“ bude STEMD s r.o. Lipovec……Co 
si od toho slibuji, slibujeme ? Práci pro své pracovníky a úsporu ve financích…..dnes nejsem 
schopen stanovit částku, která nám bude chybět v našem rozpočtu….navíc - současná 
situace na Marianíně je zoufalá, je to způsobeno zemními pracemi a současným počasím(byl 
leden 2014), kdy buď celý den prší nebo sněží, takže Marianín se topí v blátě, v každém 
případě se situace se změnou klimatických podmínek zlepší, ale s provedením komunikace 
min. v intravilánu bych už neváhal, no a obrubníky v Lipovci – to je snad také jasné….  

 
� Zřízení obecní policie (po dohodě s okolními obcemi a městysem Jedovnice) 

Tato problematika byla prozatím odložena. 
� Stavba hasičské zbrojnice. 

Zřejmě je potřeba celou problematiku nechat chvilku „vykvasit“. 
 

� Kanalizace, ČOV. 
Tato problematika byla prozatím odložena. 
 
Z dalších drobných stavebních akcí dotýkající se technické infrastruktury si dovolím jmenovat 
: 

- Opěrná zeď za hotelem 249 661,- Kč 
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- Rozšíření veřejného osvětlení v celkové hodnotě 101.184,00 (4 světla parkoviště 
sokolovny, 1 světlo byt sokolovna, 1 světlo Škvařilovi 2, 1 světlo zastávka ČADu na 
točně, 2 světla dolní pohostinství) 

- Kanalizace – v celkové hodnotě 372 304,- Kč 
Vážené dámy a pánové, 
nyní bych pokračoval vyhodnocením další části schváleného MPOV: 
4. Úprava ve řejných ploch a prostranství, sportovních ploch a za řízení pro   
    rekreaci 
 

� Opatření zabraňující poškození majetku v důsledku přívalových dešťů. 
� Provádění trvalé údržby třešňové aleje za hřištěm, lipové aleje ke Kojálu  

a sadu „biošvestek“ u „2. šraňku“. 
� Péče o památník obětem světových válek a jeho okolí. 
� Oprava hřbitovní zdi, řešení problematiky tújí na hřbitově. 
� Pravidelná údržba místních komunikací, veřejného osvětlení a místního rozhlasu 

včetně rozšíření. 
� Pravidelné sečení trávy na veřejných prostranstvích a podél místních                

komunikací. 
� Šíření osvětové činnosti mezi občany o zlepšení vzhledu svých nemovitostí, zahrad, 

oplocení a požadování odstranění vraků starých vozidel. 
� Výsadba zeleně v obci, revitalizace parku „na starém hřbitově“. 
� Zajištění zimní údržby. 

 
 

Podobně i oplocení původního starého hřbitova si zaslouží pozornost – především výměnu 
modřínových kůlů, které jsou na konci životnosti (ty kůly tam vydržely od roku 1994)-  ideálně 
plastovými Zřejmě nejdůležitější bude najít společnou řeč neboť starý hřbitov – p.č.141  k.ú. 
Lipovec u Blanska o výměře 1183m2  je majetkem Římskokatolické farnosti Lipovec u 
Blanska. Jde o to, že bez vlastnického práva či práva dlouhodobého užívání není možné ze 
strany obce investovat do této parcely….na naši písemnou nabídku na odkoupení, darování 
či dlouhodobý pronájem nám nikdo od února 2014 za farnost neodpovídá. 

 
Další tři oblasti nechám bez vyhodnocení, v podstatě jsme pro ně nic neudělali… 
 

5. Podpora cestovního ruchu 
� Stavba cyklostezky Lopač – Kaštan. 
� Vytvoření značek upozorňujících na důležité instituce v obci – rozcestníky. 
� Úpravy odpočinkových míst. 
� Zřízení informačních panelů s informacemi o obci, blízkém okolí  

a významných památkách s ohledem na historii obce. 
 
6. Obnova kultury, krajiny, lesního hospodá řství, dodržování zásad ekologie 

� Zajištění funkčnosti domácích čistíren odpadních vod u budov v majetku obce, 
vybudování nové u obecního úřadu a Domu služeb. 

� Ochrana přírodních památek obce. 
� Potenciální využití obnovitelných zdrojů na majetcích obce (fotovoltaika, biomasa). 
� Řešení hospodaření s energiemi v objektech v majetku obce. 
� Podpora třídění odpadů, likvidace černých skládek. 
 

7. Akce k zapojení do života regionu 
� Aktivní spolupráce v rámci Místní akční skupiny Moravský kras, Spolku  

pro rozvoj venkova Moravský kras, Svazku měst a obcí, apod. 
� Spolupráce s okolními obcemi. 
� Zapojení obce do soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova. 
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Ve svém příspěvku bych se chtěl ještě zmínit o dvou oblastech, které se zcela jistě dotýkají 
nebo mohou dotknout našeho každodenního života. 
První oblastí je pošta. 
Už samotný nápad schovávat rušení pošt za ekonomiku, je holý nesmysl, který ve svých 
důsledcích přímo ohrožuje svými dopady celý život na vesnici. V žádném případě nejde jen o 
staré občany, jak se velmi často argumentuje, ale tento nesmysl výrazně zasahuje i do života 
mladých rodin, tedy nadějí našeho venkova. V této souvislosti se opět ukazuje, co my máme 
za úředníky, v mnohých případech nadáváme na to, co nám přináší Evropská  unie. Ta ale 
paradoxně v tomto případě hovoří jasně o zachování veřejně dostupných služeb. 
V polovině roku 2013 došlo k docela zásadní změně legislativy. Nově totiž podle poštovního 
zákona dochází k určení minimálního počtu pošt, a to přímo vládou, 
na návrh Českého telekomunikačního úřadu. Vznikla reálná hrozba, že by odcházející vláda 
o této věci mohla rozhodnout. Vláda v demisi nakonec toto rozhodnutí přenechala nově 
vznikající vládě. 
To by ještě samo o sobě nevadilo, horší však je fakt, že v současném návrhu se píše o 2100 
poštách, zbývajících více než tisíc malých pošt – mezi nimi i ta naše-  by mohlo být 
v budoucnosti zlikvidováno. Cílem je tedy přimět vládu, aby se neřídila návrhem Českého 
telekomunikačního úřadu a pomohla zachovat stávající síť pošt. 
V této souvislosti se na Vás obracím s prosbou o pomoc při zajištění maximálního počtu 
občanů na podpis podpisových archů na petici za záchranu pošt na venkově – podpisové 
archy jsou k podepsání v obchodu STEMDu potravinách, v obchodě u Škvařilových, 
v obchodě Jednoty v dolním pohostinství a samozřejmě na poště. Tolik k problematice pošty 
u nás…. 
 
Druhá oblast, kterou pozorně sleduji je otázka nájemného v ubytovnách. Samozřejmě 
s ohledem na budoucnost našeho hotelu, tedy hotelu Zlatá lípa. Předesílám, že na 
internetových stránkách  realitního servru Sreality.cz je ke dni 24.1.2014 tato nemovitost 
nabízena ke koupi a to za 12.000.000,- Kč. 
Co nás delší dobu straší je převedení resp. přestavba  hotelu na ubytovnu. Lze říci, že stát 
chce omezit současný stav, kdy si řada majitelů obdobných budov udělala z těchto ubytoven 
zdroj podnikání postavený na státních příspěvcích.  
Jak funguje systém p říspěvků na bydlení? 
Přestože je bydlení na ubytovně často několikrát dražší než nájemné v samostatném bytě, 
pro některé skupiny lidí zůstává jediným, nejjednodušším nebo nejvýhodnějším řešením. 
Může jít o ty, kteří o bydlení v běžném nájemním bytě přišli, nebo třeba romské rodiny, 
kterým se soukromí majitelé bytů obávají dát nájemní smlouvu. Nájemné za bydlení na 
ubytovně za ně v řadě případů platí stát. Jelikož jde o sociálně slabé, přispívá jim totiž stát 
formou doplatků  na bydlení, které pokryjí většinu nájemného. 
Doplatek na bydlení je jednou z dávek v hmotné nouzi a úřady mohou využít také 
takzvaného institutu zvláštního příjemce, kdy je doplatek zasílán majiteli ubytovny bez 
souhlasu ubytovaného. Zbytek  nájemného doplatí ubytovaná rodina, často z jiných 
sociálních dávek. Existují ale i případy, kdy majitel do smluv napsal vyšší cenu, aby získal od 
úřadu "plnou sumu" a  nájemníci už mu žádné peníze nedopláceli. Výše státního příspěvku 
závisí na lokalitě i na  počtu osob v domácnosti. Jednotlivec tak mohl v roce 2013 dostat od 4 
379 do 7 068 korun měsíčně, rodina se čtyřmi a více členy od 11 466 do 17 269 korun. 
Podle chystané novely o hmotné nouzi by se vyplácení doplatku mělo omezit, lidé by ho 
mohli dostávat maximálně rok, jeho výše by se měla řídit „obvyklým“ nájemným v místě 
apod.. Ale novela o hmotné nouzi není schválena. Tato novela resp. schválení výše dílčích 
ukazatelů je  asi rozhodující pro úmysly, záměry současného vlastníka. Co se týká záměrů 
obce. Obec se snažila  - z obavy před případnou klientelou v této ubytovně – o koupi budovy 
hotelu a to za 7,5 mil. Kč. Tato cena nebyla majitelem akceptována. Faktem je, že koupě  
tohoto objektu by nás postavila do další nezávidění hodné situace – co s využitím objektu. 
Otázkou zůstává, co je pro nás výhodnější…..  
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Dámy a pánové, 
to je vyhodnocení „Místního programu obnovy vesnice“ z mého pohledu. Jsem si vědom i 
toho, že někdo nechce „slyšet“, někdo chce jen kritizovat, někdo vidí jen sám sebe  a že také 
platí: „říci jim to můžeš, ale nevysvětlíš to…….“  

 
 
 
Kanalizace Marianín 

- leden 2014. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
. 

  
  
  
  

 
Obrubníky II/378  
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IInnffoorrmmuujjeemmee  
 

 

 

 

Úplná uzáv ěrka silnice II/378 v Lipovci  

Dne 26.4.2014 od 5.00 hodin do 27.4.2014 do 24.00 h odin  bude úplně uzavřen úsek 
silnice II/378 a to od křižovatky „Kulířov-Krásensko-Kotvrdovice-Lipovec“ po křižovatku v 
Lipovci „Rozstání-Holštejn-Kojál“. Užívání komunikace bude omezeno i pro pěší (spojovací 
nátěr při lepení). 

Dne 3.5.2014  od 5.00 hodin do 4.5.2014 do 24.00 ho din  bude úplně uzavřen úsek silnice 
II/378 a to od křižovatky v Lipovci „Rozstání-Holštejn-Kojál“ ve směru k Rozstání po odbočku 
k bývalému ZD (boží muka). Užívání komunikace bude omezeno i pro pěší (spojovací nátěr 
při lepení). 

 

 

Termíny odvozu odpad ů 
         

Pátek 25. 4. 2014 – budou probíhat vývozy směsného komunálního odpadu z 24. 4. 2014 

(posun z důvodu Velikonočního pondělí). 

Velkoobjemový kontejner  1 ks 40 m3 + 1 ks 40 m3 

přistavení 12.00 hod. 24.4.2014  kontejner u radnice 
v Lipovci a  u točny 

případná výměna 25.4.2014 (po telefonické výzvě),   

 Velkoobjemový kontejner  1 ks 40 m3 + 1 ks 40 m3 

přistavení 12.00 hod. 4.9.2014  kontejner u radnice 
v Lipovci a u topolů nad rybníkem 

případná výměna 5.9.2014 (po telefonické výzvě),   

Svoz nebezpečného odpadu a elektroodpadu bude 31.5.2014 od 9.45 – 10.30 hod. 
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Kontejnery na BIOODPAD  
 
Vývoz kontejner ů bude 1x za 14 dn ů v pond ělí, vždy sudý týden. 
Kontejnery jsou umístěny: 

- 1 ks bytovky u ATS stanice 
- 1 ks bytovky – u garáže manželů Kuchařových 
- 1 ks bytovky – parkoviště u ZS 
- 1 ks u hřbitova 
- 1 ks u hřiště 
- 1 ks u kaštanu – u Kolmačkové 213 
- 1 ks u topolů u „Sedlákovýho“ rybníka 

 
Začínáme t řídit bioodpad  
 
Od začátku dubna letošního roku se bude ve spolupráci s RESPONO, a.s. v naší obci 
odděleně třídit biologicky rozložitelný odpad neboli bioodpad. V průběhu měsíce března bude 
probíhat rozmisťování speciálních sběrných nádob, na jejichž pořízení včetně svozové 
techniky získala RESPONO, a.s. dotaci z Operačního programu životní prostředí ve výši 
200 000 EUR.  
 
Proč vlastn ě třídit bioodpad?  
• Odklon bioodpadu ze skládek stanovuje vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na 

skládky. V souladu s harmonogramem stanoveným v Plánu odpadového hospodářství ČR 
a krajů musí být do roku 2020 sníženo množství bioodpadu ukládaného na skládky o 65 
% oproti stavu z roku 1995.  

• Odděleným zpracováním bioodpadu obce uspo ří náklady spojené s vysokými poplatky 
za skládkování. 

• Bioodpad lze využít pro výrobu elektrické energie a tepla  v bioplynové stanici, kterou 
provozuje dceřiná společnost REBIOS, spol. s r.o. 
 

Co je to bioodpad? 
Biologicky rozložitelné odpady neboli bioodpady  jsou organické odpady, které jsou 
významně zastoupeny ve směsném komunálním odpadu a tvoří až 40 % jeho hmotnosti. 
Jedná se zejména o odpady z domácností  - například zbytky jídel rostlinného původu, 
ovoce, zeleniny, zbytky pečiva a obilnin, květiny, kávový odpad a ze zahrad  – tráva, plevel, 
košťály a celé rostliny, listí, seno, sláma. 
Mezi bioodpad nepat ří plasty, sklo, kovy, kameny, 
nebezpečný odpad, směsný odpad, stavební odpad, 
textil, cigarety, popel, uhlí, jednorázové pleny, uhynulá 
zvířata. 
 
Foto sb ěrné nádoby 
Sběrná nádoba o objemu 770 l 
 
K odložení bioodpad ů mohou ob čané rovn ěž 
využívat služeb sb ěrných dvor ů. 
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Jak t řídit? 
Bioodpady z domácností  třiďte hned, jak vzniknou a shromažďujte je odděleně od 
ostatního odpadu. Výhodné je bioodpad v domácnostech ukládat do nádob, které umožňují 
odvětrávání a vysoušení bioodpadu. Významně se tak snižuje riziko vzniku hnilobných 
procesů a zápachu. Bioodpad poté odkládejte do sběrných nádob hnědé barvy označených 
samolepkou BIOODPAD. Důležitá je čistota! Igelitové sá čky a další odpad jsou 
nežádoucí p říměsí a negativn ě ovliv ňují kvalitu kompostu.   
 
Kdy bude probíhat svoz bioodpadu? 
Svoz bioodpadu na koncové za řízení bude zahájen 31. 3. 2014 a bude v probíhat 
1x za 14 dní, tj. v pond ělí v sudý týden.  
Vytříděný biologicky rozložitelný odpad se bude svážet na bioplynovou stanici ve Vyškově, 
kterou provozuje dceřiná společnost REBIOS, spol. s r.o. 
Veškeré důležité informace o třídění bioodpadu získáte na webových stránkách 
www.respono.cz. 
 
Děkujeme, že budete odd ěleně třídit bioodpad a tím umožníte jeho smysluplné využit í.  
 
 
Volby do Evropského parlamentu  

se konají: 

v pátek 23.5.2014   od 14.00 hod. do 22.00 hod. 

v sobotu 24.5.2014   od 8.00 hod. do 14.00 hod. 

Volební místnost  je ve spolkové místnosti Domu služeb v Lipovci (I.patro – vedle pošty). 

V souladu s § 16 písm.. f) Zák.č.62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a vyhlášky č. 
409/2003 Sb. k provedení zákona 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu, a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  sděluji: 

Obec Lipovec má jeden volební okrsek . 

Sídlem volebního okrsku je Obecní úřad Lipovec, 679 15  Lipovec 200. 

V návaznosti na § 16, písm.c) Zák.č.62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a vyhlášky č. 
409/2003 Sb. k provedení zákona 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu, a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji minimální počet členů Okrskové volební 
komise Lipovec 7 (sedm členů). 

V návaznosti na § 18, odst. 7,  Zák.č.62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a vyhlášky č. 
409/2003 Sb. k provedení zákona 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu, a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jmenuji zapisovatelkou okrskové volební komise 
Lipovec paní Marii Kop řivovou , hospodářsko-správní pracovnici Obecního úřadu Lipovec. 

Dne 13.dubna 2014  (konec lhůty pro podání žádosti o zápis do seznamu voličů od občana jiného 
členského státu EU) a ve státní svátek 8.května 2014  (konec lhůty pro podání žádosti o vydání 
voličského průkazu)  bude zajištěna na obecním úřadě služba (8.00 – 16.00 hodin). 

František Kopřiva 
starosta obce Lipovec 
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Pohyb obyvatel v obci Lipovec a osadě Marianín v roce 2013 
 
 

Počet obyvatel obce Lipovec + osada Marianín k 31.12.2012 1088 
 
V průběhu roku 2013 se: 
 

- přihlásilo k trvalému pobytu v obci  32 občanů 
- odhlásilo z trvalého pobytu v obci  14 občanů 
- narodilo    7 dětí 
- zemřelo   11 občané 

 
Počet obyvatel k 31.12.2013  v obci Lipovec+osada Marianín  1102 občanů 
  
Přihlásili se k pobytu:  
Mikulášek               Miroslav       Lipovec  126       
Uzel                    Bo řivoj        Lipovec  67      
Uzlová                  Hana           Lipovec  67      
Nedopilová              Marie          Lipovec  81      
Marková                 V ěra           Lipovec  187      
Zukal                   Ladislav       Lipovec  276       
Klusá ček                Ivo            Marianín 17      
Růži čka                 Robert         Lipovec  37      
Růži čková               Monika         Lipovec  37      
Kozel                   David          Lipovec  338       
Jank ů                   Igor           Lipovec  91      
Zukalová                Petra          Lipovec  276       
Kopřivová               Lenka          Lipovec  338      
Klusá čková              Na ďa           Marianín 17      
Pavlica                 Martin         Lipovec  359       
Vidrmert                Tomáš          Lipovec  352       
Pavlicová               Eva            Lipovec  359       
Kala                    David          Lipovec  89      
Hlavá ček                Václav         Lipovec  230      
Petlachová              Marie          Lipovec  200       
Cypra                   Petr           Lipovec  282       
Grossová                Jitka          Lipovec  89      
Vidrmertová             Veronika       Lipovec  352       
Buriánková              Eva            Lipovec  248       
Musilová                Petra          Lipovec  247       
Růži čková               Denisa         Lipovec  37     
Růži čková               Lucie          Lipovec  37      
Cypra                   Dominik        Lipovec  282       
Kozel                   David          Lipovec  338       
Zukalová                Pavlína        Lipovec  276       
Vidrmert                Jan            Lipovec  352       
Klusá ček                Ond řej         Marianín 17      
 
 
Odhlásili se z pobytu:  
Nečasová                And ěla         Lipovec  81      
Baldík                  Zden ěk         Lipovec  53      
Řezní čková              Marie          Lipovec  200      
Hauslerová              V ěra           Lipovec  338      
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Kabelá čová              Markéta        Lipovec  260      
Wagner                  Old řich        Lipovec  116      
Sedlák                  Jan            Lipovec  246       
Ševčík                  Ji ří           Lipovec  87      
Baráková                Zuzana         Lipovec  176      
Hauslerová              Jessica        Lipovec  338       
Řezní ček                Patrik         Lipovec  200      
Kabelá čová              Kate řina       Lipovec  260     
Kabelá č                 Radek          Lipovec  260      
Harašta                 Patrik         Lipovec  338       
 
Narodili se: 
Šafránková              Natali         Lipovec  142       
Slouka                  Michal         Lipovec  370       
Maršálková              Marie          Marianín 25      
Kolmačková              Pavlína        Lipovec  13      
Polášek                 Jakub          Lipovec  264       
Vítek                   Lukáš          Lipovec  102       
Šenk                    Robin          Lipovec  282       
 
Zemřeli: 
Musil                   Slavomír      Lipovec 231      
Pernicová               Marie         Lipovec  27      
Zouharová               Františka     Lipovec  23      
Šenková                 Ludmila       Lipovec 156      
Ševčíková               Milada        Lipovec  12      
Kopřivová               Anna          Lipovec  52      
Ševčík                  Josef         Lipovec 113      
Kotulanová              Marie         Lipovec  64      
Vintrová                Františka     Lipovec 233      
Slouka                  Roman         Lipovec 135      
Fianda                  Ivo           Lipovec 249      
 

Diecézní charita Brno, oblastní charita Blansko  
 
Poděkování občanům za letošní „Tříkrálovou sbírku“. 
V letošní tříkrálové sbírce bylo v obci Lipovec vybráno 17.189 Kč (z toho v Marianíně 1.600 
Kč a v Lipovci 15.589 Kč). 

Děkujeme. 

Nabídka automobilových p řívěsů 

Obec Lipovec zveřejňuje záměr na prodej: 
- automobilového sklápěcího přívěsu tov.zn. BSS PS2 17.13, r.výr. 1990 
- automobilového valníkové přívěsu tov.zn. BSS PV 20.15-L, r.výr. 1990 

Oba přívěsy byly v majetku drobné provozovny MH, později STEMD s.r.o.. Lze říci, že jsou 
v solidním technickém stavu a byly málo užívané. 
Cena dohodou. 
Nabídky zasílejte na e-mail obce: obeclipovec@tiscali.cz, případně v písemné formě doručte 
na OÚ Lipovec. 
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Český zahrádká řský svaz Lipovec  

zhodnotil  v měsíci únoru na výroční schůzi činnost za uplynulý rok. 

Akce v letošním roce: 

Únor – košt slivovice    82 vzorků 
1. místo Josef Němeček,  Jiřice u Miroslavi (meruňka) 
2. místo Veronika Scheinerová, Rudice (švestka) 
3. místo Vít Pernica, Jedovnice (meruňka) 

 

10.května 2014  zájezd na Turzovku  – další program bude upřesněn. Cena zájezdu 
250,- Kč na osobu. Zájemci se mohou přihlásit do 30.dubna 2014. 

30.srpna 2014 zájezd na mezinárodní výstavu kv ětin a zahrad do Rakouska  – 
cena zájezdu asi 600,- Kč na osobu. V ceně bude započítán autobus, 
průvodce, pojištění a vstupenka na výstavu. Zájemci se mohou 
závazně přihlásit do 10.srpna 2014. 

 Na oba zájezdy se hlaste u pana Jana Sedláka, Lipovec 246. 

4.  a  5. října 2014 – oslavy 50.výro čí založení organizace ČZS. 

Sokolovna Lipovec – výstava – taneční zábava. Hraje skupina KOZLOVKA – ŠLÁGR, 
občerstvení, burčák. 

Na všechny akce zvou zahrádkáři. 

Všem ob čanům přejeme VESELÉ VELIKONOCE. 

 

 

9. Skautský oddíl Lipovec - Tilia  

Co se událo: 

Betlémské sv ětlo 2013 
 Děkujeme všem, kteří jakkoliv podpořili novodobou tradici „Betlémského světla“, třeba 
i tím, že nám otevřeli dveře, popřáli krásné svátky a věnovali úsměv. Velký dík patří všem, 
kteří finanční částkou podpořili místní farnost a také těm, kteří Betlémské světlo roznášeli. 
Jsme rádi, že se tento nový zvyk ve vesnici tak krásně zaběhl. Příští rok určitě na Štědrý den 
přijdeme znovu.  
Tříkrálová sbírka 2014  

Letos jsme již pátým rokem pomáhali při Tříkrálové sbírce pořádané Charitou. 
V sobotu 4. ledna 2014 se všichni ti, kteří chtěli pomoci s koledováním, sešli již ve 12:30 hod 
ve skautské klubovně. Zde jsme se rozdělili do skupinek, ve které byl vždy jeden člen starší              
15let, oblékli královské obleky, nasadili na hlavu korunky, rozdělili jsme si naši obec a mohli 
vyrazit koledovat. Chodili jsme dům od domu a prozpěvovali známou koledu: „My tři králové 
jdeme k Vám…“. Největší odměnou za naše koledování nám byla zejména otevřená náruč 
našich spoluobčanů, kteří nás již netrpělivě vyhlíželi a nejen, že přispěli do pokladniček, ale 
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obdarovali nás i nejrůznějšími pamlsky, na kterých jsme si všichni pochutnali. My zase 
protislužbou udělili každému domu požehnání nápisem K+M+B 2014 na dveřích a dali 
cukříky s logem tříkrálové sbírky. Všichni koledníci dostali od Charity odměnou za účast 
poukázky na plavání a bruslení do Blanska a malou baterku na klíče s motivem Tříkrálové 
sbírky. V letošním roce bylo v Lipovci vykoledováno celkem 17.189,- Kč, z čehož bylo 1.600,- 
Kč v Marianíně a 15.589,- Kč v Lipovci. Všem, kteří ať už finančně nebo vlastní účastí 
přispěli ke zdárnému průběhu Tříkrálové sbírky, mnohokrát děkujeme. 
Výlet do Ruprechtova 
 25. ledna 2014 vyrazil oddíl do Ruprechtova k větrnému mlýnu a chaloupce 
s doškovou střechou. Nejdříve jsme se ve mlýně dozvěděli, jak mlýn fungoval a jak se mlela 
mouka. Odborný výklad o době minulé a historii mlýna nám podala ochotná paní majitelka. 
Po prohlédnutí celého mlýna a společném focení jsme se přesunuli o kousek dál k chalupě 
s doškovou střechou, která nám ještě více přiblížila minulost našich prababiček. Poznali jsme 
mnoho řemesel a zvyků. Nakonec jsme se všichni podepsali do knihy návštěv a spokojeně 
jsme jeli domů. 
Výlet za pokladem Punkevních jeskyní 
 29. března 2014 jsme znovu vyrazili na výlet. Tentokrát jsme se pokoušeli zjistit, jak 
se jmenuje hlídač pokladu v Punkevních jeskyních. Hned u vstupu nám hodné víly 
prozradily, jak se jméno hlídače dozvíme. Cestou po jeskyni jsme potkávali pohádkové 
bytosti, které nám dávaly úkoly, a za každý splněný úkol nám řekly jedno písmenko ze 
jména. V jeskyni na nás čekal pavouk, loupežníci, víly, skřítci, zajíček, vodníci, drak, ale 
potkali jsme i zlobivé lidi, kteří byli zavření v kleci, protože trhali v jeskyni krápníky. Výlet 
jsme si moc užili. Nakonec jsme si všichni zatancovali se Sněhurkou, a teď už jen můžeme 
doufat, že se na někoho z nás usměje štěstí a pořadatelé nás vylosují z osudí těch, kteří 
správně nasbírali písmenka a nakonec vyhrajeme jeskynní poklad. 

Jediné co nám vadilo, bylo hodinové čekání, než se dostaneme na lodičku, protože 
za pokladem nás přišlo opravdu hodně. Všechno ale spravila cesta vláčkem na parkoviště. 
Co plánujeme: 

Je toho hodně, ale nemůžeme předbíhat a nic slibovat. Pro nováčky, kteří chodí 
pravidelně, máme připravený dárek a pro ty stávající členy o něco málo menší dárek. Určitě 
nás čeká jarní víkendová výprava, nejeden výlet a hlavně nás čeká letní tábor, který ti starší 
už více jak měsíc připravují. Je na co se těšit. 
Letní tábor 

V termínu od 5. do 19. července 2014 se utáboříme Na soutoku u Újezdu u Černé 
Hory. Do jakého tematického děje se vžijeme letos? Asterix a Obelix. To bude určitě 
zábavná a veselá hra o dávných Keltech čili Galech na motivy známého animovaného 
seriálu. Jedna galská vesnice v čele s Asterixem a Obelixem stále odolává válečnému tažení 
Julia Caesara. Caesar už neví, jak na ně, a tak oznámí, že pokud Galové splní jeho těžkých 
12 úkolů, podrobí se osudu a složí před nimi zbraně. Při této příležitosti Asterix a Obelix 
samozřejmě zažijí mnohá dobrodružství. Přihlášku na tábor děti dostanou na skautských 
schůzkách, ostatní ji mohou obdržet u Pavly Kopřivové nebo si ji stáhnout 
z www.skautlipovec.rajce.idnes.cz. Tam si také můžete prohlédnout fotky z loňského tábora 
a dalších akcí.  
 

 
 

Masopust pořádaný Českým svazem žen v Lipovci 
V sobotu 1. března 2014 se jako každý rok konal tradiční masopustní průvod, známý jako 
Ostatky. Počasí se letos opravdu vyvedlo, jen ten sníh nám trošku chyběl. Masky se sešly před 
obecním úřadem a byly opravdu povedené. Mezi známými tvářemi nechyběli ani nováčci. 
Všichni účastníci byli letos opravdu nápadití a předvedli nám krásné modely. Jak je již tradicí, 
masopustní průvod doprovázela kapela pana Krále, která se starala o skvělou atmosféru a 
potěšila nejednoho tanečníka. Sponzorským darem byl odvoz masek i kapely od pana Rudolfa 
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Kuchaře. Pohoštění pro účastníky bylo zajištěno po celém Lipovci a tímto chceme poděkovat 
všem, kteří se postarali o spokojené úsměvy masek i muzikantů. Samozřejmě i nějaká ta 
pálenka nechyběla a navodila ještě lepší atmosféru. Závěrečná merenda se konala v Hospůdce 
U Hany, kde se nakonec roztančili i ti největší netanečníci a všichni si společně s pěknou 
písničkou užili konec sobotního masopustního odpoledne.   
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Mateřská škola Lipovec  

 
Výlet do Hv ězdárny a planetária v Brn ě 
V pondělí 3.února jsme vyrazili na výlet do planetária v Brně. Čekala nás pohádka Kouzelný 
útes- Kaluoka´hina a povídání s prohlídkou hvězd, souhvězdí a planet. Děti vše sledovaly s 
velkým zájmem, nerušily a správně odpovídaly na dotazy. Poznatky z planetária jsme využili 
při výchovně vzdělávacích činnostech v mateřské škole. 
 
Ukázková hodina angli čtiny 
Mateřská škola nabízí jako jednu z nadstandartních aktivit kroužek anglického jazyka. V 
letošním školním roce pod vedením Mgr. Vlaďky Ševčíkové. Ve středu 12. února proběhla ve 
školce ukázková hodina angličtiny pro rodiče. Rodiče měli možnost vidět, jak se jejich děti 
seznamují formou hry se základy anglického jazyka. 
 

 
 
Návšt ěva divadla Radost 
 
Ve středu 5.března jsme se vydali na výlet do divadla Radost v Brně na pohádku Broučci. 
Vyjeli jsme brzy z rána a v divadle jsme byli již v 8.00. Nasvačili jsme se a prohlédli 
prezentaci loutek ve vestibulu divadla. Pohádka Broučci podle známé stejnojmenné knihy se 
dětem, ale i nám dospělým moc líbila. Příběhy ze života rodiny broučků jsou obrazem 
harmonie a láskyplných vzájemných vztahů uprostřed přírody. Ve střídání ročních dob jsme 
sledovali příhody Broučka a Berušky od jejich dětství až do dospělosti. Návštěva divadla byla 
pro děti velkým zážitkem. 
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Zapojení mate řské školy do zpracování žádosti o dotaci na rekonst rukci zahrady 
 
Mateřská škola se zapojila do přípravy a zpracování žádosti o dotaci z národního fondu 
poskytované Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Podpora rozvoje a obnovy venkova pro rok 
2014. 
Jako jedna z nejdůležitějších příloh žádosti bylo zpracování popisu zapojení dětí a mláděže 
do projektu – kde bude vidět, že na výběru a přípravě se děti prokazatelně podílely, tj. 
přiložení fotodokumentace a výtvorů dětí. Nejprve jsme si povídali o tom, co bychom si přáli 
změnit na naší školkové zahradě. Děti měly poměrně jasnou představu. Chybí jim houpačky, 
skluzavka, hopsadla, prolézačky a domeček. Některé děti chtěly i bazén a ty ještě víc 
nároční „bazén se žlutočerveným tobogánem“. Paní učitelky přidaly svá přání na renovaci 
pískovišť, domeček na hračky a altánek pro hry a učení v přírodě. Své přání jsme přenesli na 
papír. Berušky barevnými tužemi kreslily houpačky, skluzavky a další hrací prvky. Sluníčka 
se pustila do prostorového ztvárnění a pomocí různých materiálů vyrobila makety domečku 
na hračky, kolotoče, hopsadla, houpačky a altánku. Součástí projektu bylo i hlasování a 
výběr hracích prvků. Připravila jsem obrázky rozmanitého zařízení na školkové zahrady a s 
dětmi jsme si společně vybrali ty, které se nám nejvíc líbily. Své rozhodnutí každé z dětí 
ztvrdilo „podpisem“ - nalepením smajlíku pod vítězný obrázek. 
Naše výtvory, obrázky se smajlíky a bohatou fotodokumentaci z celého projektu jsme připojili 
k žádosti, a teď nám, prosím, držte palce, ať se nám naše úsilí vrátí v podobě dotace na 
novou zahradu. 
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Velikono ční dílny 
 
V úterý 1.dubna se v naší mateřské škole uskutečnily již tradiční velikonoční dílny. Tentokrát 
dorazili rodiče s dětmi do třídy Sluníček. U prvního stolečku se barvily květináče dle vlastní 
fantazie, u druhého byla možnost vyrobit si velikonoční zápich, a to konkrétně ovečku a 
slepičku. Nakonec už jen zbývalo zasít obilí, odnést si výrobek domů a pozorovat první 
klíčky. Účast byla hojná, vyrábění veselé a konečné výsledky vypadaly krásně. Těšíme se na 
další dílny.  

 
Žlutý den 
 
Ve čtvrtek 3.dubna proběhl v mateřské škole další barevný den. Je jaro, všechno kvete, 
sluníčko nám svítí, a proto děti přicházely ve žlutém oblečení. Žlutá barva prosvítila celou 
mateřskou školu. Aby to byl žlutý den se vším všudy, přinesly si děti s sebou svou oblíbenou 
žlutou hračku. Ve třídě Sluníček si děti ráno pod vedením paní učitelky Dominiky Pernicové 
vyráběly veselá kuřátka, nabarvily žlutě květináč a jako doplněk si vytvořily žlutý papírový 
kšilt s barevnými kytičkami. Děti se přivítaly sluníčkovou básničkou, každý představil svoji 
hračku, tancovaly se žlutými doplňky, soutěžily ve stavění sluníčka ze žlutých kostek a 
postavily si velké žluté království.  
Ve třídě Berušek pod vedením paní učitelky Blanky Zouharové děti žlutý den zahájily 
výrobou kuřátka a předškoláci i vypracováním pracovních listů na procvičování číselné řady 
do 10. Po svačince jsme si povídali, co všechno může být žluté, proč máme rádi žlutou 
barvu, prohlédli jsme si žluté hračky přinesené z domova. Na pohádce Děvět kuřátek jsme si 
připomněli, jak je dobře mít kamarády a jak si máme navzájem pomáhat. Zahráli jsme si 
hudebně-pohybovou hru Kvočna a kuřátka a sluchovou hru Hledej kuřátko. Na oběd nám 
paní kuchařka připravila buchtičky s krémem. Všichni jsme si barevný den užili, a těšíme se 
na další.  
 
                                                                        Za mateřskou školu Bc. Blanka Zouharová 
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V Základní škole Lipovec to žije! 

 

Planetárium Brno 
 
16.12.2013 jsme se školou vyjeli do Planetária Brno. Bylo tam snad úplně všechno  
o vesmíru a o všem, co v něm je. 

Když jsme se dosytnosti vynadívali na oblohu, šli jsme do takového malého kina, kde 
pro nás připravili zajímavé poučení o vesmíru. Dívali jsme se tam na souhvězdí. 

Mně osobně se nejvíce líbilo souhvězdí Berana. Potom nám pustili pohádku, která se 
jmenovala Kouzelný útes- Kaluoka´hina. Jak jsem se dozvěděl, Kaluoka´hina znamená 
strážce moří. Hlavní hrdinové se jmenovali Jack a Prcek. Byli vybráni, aby zachránili 
kouzelný útes. Ale proč zachránili?? 

Nedaleko útesu vybuchla malá sopka.Naštěstí jedna stará ryba věděla o moudré 
želvě Kasandře. Ta našim hrdinům poradila, aby se dotkli Měsíce. Po dlouhém přemýšlení 
se podařilo útes zachránit. 

Myslím, že mluvím za všechny, když řeknu, že se nám to moc líbilo. 
                                                        

 Josef Pernica Lipovec, 3.třída 
Vánoce ve 2. t řídě 
 
Žáci 2. třídy  se na Vánoce připravovali velmi pečlivě. Vyrobili si obrázkový adventní kalendář 
a každý týden zapalovali svíčky na adventním věnci. Ze stromečku se na ně usmívaly 
hvězdičky z krupice a   k vánoční náladě přispěli i Mikuláškové a vyšívaní andílci. Také 
nepečené cukroví chutnalo všem a ve vlastnoručně vyrobených krabičkách se ukrývalo 
vánoční překvapení. 
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Příprava čtvr ťáků na Vánoce 
 
Vánoce připomínal ve čtvrté t řídě od začátku měsíce prosince nastrojený, přes dva metry 
vysoký smrk. 
V adventní době se žáci skutečně činili. Zhotovili si papírové Mikulášky, ve školní kuchyňce 
napekli voňavé perníčky a nápaditě je ozdobili a zahráli si s žáky 3. a 5. ročníku barevnou 
vybíjenou.Zúčastnili se také tradičních vánočních dílen, kdy vyráběli vánoční svícny, gelové 
svíčky, jmenovky na dárky, náramky z drobných korálků a zdobili barvami ozdoby na 
stromeček. 
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Zápis d ětí do 1. t řídy 
  

Ve čtvrtek 16. ledna přicházeli do naší školy v doprovodu rodičů budoucí prvňáčci, 
aby ukázali, jak jsou připraveni na vstup do 1. třídy. 
 Při příchodu se jich ujaly pohádkové postavy, které budoucí školáky provázely při 
prověřování jejich znalostí a dovedností. 
 Děti tak u zápisu poznávaly geometrické tvary, rozlišovaly barvy a počítaly nejméně 
do pěti. K číslicím přiřazovaly správný počet čokoládových penízků a určovaly, u kterého 
čísla je jich více nebo méně. Penízky vkládaly do látkového pytlíčku a na něm uvazovaly 
smyčku jako na botě. Dokázaly také nakreslit postavu maminky, svůj výkres si podepsat  
a některé děti dokonce poznávaly písmenka. Podle obrázku vyprávěly o tom, co se děje  
v zimě. 
 Po splnění úkolů dostaly děti upomínkový list na tento významný den, záložku, 
písmenkové pexeso, pracovní sešit pro předškoláky, veselý nafukovací balónek a balíček 
sladkostí. 
 Přejeme všem budoucím prvňáčkům hodně úspěchů po celou dobu školní docházky. 

                                                                  
    
Mgr. Jana Kolmačková 
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Jedny z prvních  literárních pokus ů našich d ětí 
 
O JARU  
Během jara svítí sluníčko, 
na dvoře běhá kuřátko.  
A já zatím doma barvím vajíčko, 
mezitím se narodilo ptáčátko. 
 
Narodila se nám mláďátka,  
kluci dnes mrskají děvčata. 
Ze země vylézají háďátka, 
po hřišti běhají školčata. 
 
Na Velikonoce rozdáváme vajíčka 
a běháme po dvoře. 
Na statku se načepýří slepička  
a my spíme v seně nahoře. 
 
                            Karolína Zouharová- Lipovec, Gabriela Musilová- Lipovec – 3. třída 
 
 
 
Učební pom ůcky si vyrábíme i sami 
 
Žáci 8. a 9.třídy, recpective ti, co se nezúčastnili lyžařského výcviku v měsíci únoru, se 
v hodinách angličtiny podíleli na 
výrobě pomůcky pro výuku 
angličtiny, určené zejména pro 
žáky pátého a šestého ročníku. 
Jednalo se o fonetické symboly 
zaměřené na procvičování hlásek 
důležitých k osvojení si správné 
výslovnosti, zejména vhodné až 
nezbytně nutné k tomu, aby byli 
žáci schopní sami vyslovit slovíčko 
napsané ve slovníku, časopise, na 
obrazovce počítače a nebo třeba 
k obyčejné komunikaci v cizím 
jazyce. Kartičky s fonetickým 
symbolem a obrázkem slova, ve 
kterém je patřičná hláska obsažena 
včetně psané podoby, jsou 
zalisovány do fólie, což je vzhledově velice efektní a praktické, neboť prodlužují dobu 
použitelnosti. Výtvarné schopnosti či estetické uspořádání se odrazilo v práci žáků zdařile, 
posuďte sami. 

Mgr. Ivana Hallová, učitelka anglického jazyka 
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Projekty žák ů 7.třídy v hodin ě přírodopisu 
 
souvisely s probíraným učivem, čímž 
byly dvě skupiny obratlovců, a to třída 
plazi a obojživelníci. Žáci si sami 
vybírali ke zpracování živočicha, který 
jim byl blízký nebo něčím zajímavý a 
pokusili se zjištěné informace o něm 
zaznamenat. Údaje, ať již o výskytu, 
páření nebo potravě, byly zjišťovány na 
internetu, ovšem našli se i tací, kteří 
mají k přírodě opravdu vřelý vztah a 
spoustu zajímavých informací věděli 
z dokumentárních pořadů v televizi 
nebo z vlastních zkušeností z chovu 
exotických domácích mazlíčků. Nutno 
přiznat, že někomu činil problém vybrat 
pouze určité informace, aby byl obsah zajímavý, smysluplný a navíc je samostatně zpracovat 
tak, aby to byly originály a ne statě zkopírované z internetu, protože dostupných dat je 
opravdu obrovské množství. Žáci prezentovali svoji práci před ostatními spolužáky a také 
čelili mým někdy nelehkým otázkám, abych zjistila, jestli opravdu rozumí všemu, co 
prezentovali v projektu. Doufám, že některé vědomosti, kterých žáci nabyli, jim v hlavě 
přetrvají déle, protože  osvojit si je, znamenalo být aktivnější (vyhledat, vybrat, přepsat), než 
například při opisování  informací z tabule.  
Mgr. Ivana Hallová, učitelka přírodopisu 
 
 
NA LYŽÁKU V KUN ČICÍCH 

 
Pro letošní školní rok jsme vybrali opět místo v oblasti masívu Kralického Sněžníku,jen ve 
vedlejší vesnici, než tomu bylo v loňském roce - a to v Kunčicích. Proto jsme také nelyžovali 
ve skiareálu Kraličáku,ale v areálu Skitech Kunčice,kde jsme využívali především 
čtyřsedačku. Na to, jaká byla letos zima chudá na sníh,tak svahy byly velmi dobře připraveny 

technickým sněhem,i když okolo již pomalu 
kvetly květiny. Neodradil nás ani občas 
déšť,který naštěstí netrval dlouho. 
V chatě U smrku jsme zvolili ubytování,bylo to 
velmi blízko ke svahům a navíc si žáci mohli 
nechávat lyže přímo u lanovky, a tak nám 
odpadlo denní nošení lyží sem a tam. Opět  
s námi jeli také žáci ZŠ Podomí, a tak jsme 
chatu naplnili až po strop s kapacitou skoro 50 
žáků. Letos bylo oficiálně i poprvé SNB 
družstvo,takže kdo chtěl, tak se mohl místo 
lyží učit na snowboardu. Milé bylo,že letošního 
kurzu se zúčastnila skoro celá 9.třída,která  
to pomalu pojala jako školní výlet, a o to víc 

jim patří uznání,že až na pár jedinců, bylo dost i těch,kteří stáli na lyžích poprvé a vše zvládli 
na výbornou. 
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Jako každým rokem,tak i letos jsme 
připravili pro žáky závody ve slalomu, 
kdy byly čtyři výkonnostní skupiny, 
každý večer se konaly nějaké 
programové aktivity pro žáky  
a samozřejmě již tradiční lyžařský 
kvíz z místa dění. Celkově musíme 
letošní kurz opět, i přes drobné 
nedostatky, hodnotit velmi kladně  
a už se těšíme na příští školní rok,kdy 
máme připraven kurz do rakouských 
Alp.           

  
 

                             Mgr.Marek Halla 
 
 
 
 
Soutěžní práce zaslané do literární soutěže 3001: PŘÍBĚH PLANETY 
 
Vytvořili žáci p.učitelky Mgr. Jany Kolmačkové ze 4. třídy 
 
Povídka z 31. století  
  

Budu Vám vyprávět příběh o dívce jménem Blim. Je jí deset let stejně jako mně, ale 
žije úplně jinak. 
Jednou ráno se Blim probudila hodně brzy. Vstala a sedla si do křesla. Z opěrky vyjela 
robotická ruka, která jí vyčistila zuby a učesala vlasy. Potom si na tabletu vybrala oblečení. 
Skříň jí je sama nachystala. Oblékla se a šla do kuchyně. Tam už na ni čekala připravená 
snídaně. Moc si pochutnala. Jejich služka na dálkové ovládání je totiž výborná kuchařka.  
A hurá do školy! Blim nasedla do svého nového růžového modelu ultralevého vznášedla. 
Nemusela ani za volant, protože od roku 2999 se dopravní prostředky řídí samy. Vznášedlo 
se řítí vzdušnou silnicí, Blim kouká do notebooku na učivo, které včera probírali, a najednou 
rána jako z děla. Na zadní sedadlo spadl otevřeným střešním okénkem malý podivný zelený 
človíček. Nebo to bylo zvířátko? Blim se nejdřív bála, ale pak se odvážila k tomu stvoření 
přiblížit. Všimla si, že pláče. Opatrně ho vzala do náruče a zeptala se: „Kdo jsi a co se ti 
stalo?”  „Jmenuju se Sim.Bydlím na planetě Zoom. Vypadl jsem mamince z raketoplánu, 
když se mnou letěla na procházku. Teď nevím, jak se dostanu domů,” pofňukával 
mimozemšťánek. „Nebul,”řekla Blim, „něco vymyslíme.” Rychle sedla k palubnímu počítači 
růžového vznášedla a do GPS zadala adresu, kterou jí Sim řekl. Zjistila, že planeta Zoom je 
v galaxii X, vzdálená od planety Země 300 000 světelných let. „Už znám cestu k tvé 
mamince, ale je tady menší problém. Moje vznášedlo není přizpůsobeno k cestě do vesmíru. 
Musíme sehnat raketoplán.” Použila telefon, který je velký asi jako lentilka. Dostala ho vloni 
od rodičů k Vánocům. Telefon nosí v levém uchu místo náušnice a ovládá ho pouze hlasem. 
Volala tátovi. Její tatínek vlastní firmu, která provozuje meziplanetární dopravu a má 
nejmodernější vybavení. Táta slíbil, že jim pomůže. Netrvalo to ani dvě minuty a už přesedali 
do supermoderní kosmické lodi. Jenže Sim u sebe neměl cestovní doklady. Co když je 
nepustí přes vzdušné hranice? Tatínek je uklidnil, že vesmírným celníkům celou situaci 
vysvětlí. Vždyť přece létá na jiné planety každý den a má všude spoustu známostí. Opravdu 
vše proběhlo hladce a Sim byl brzy zase u své mámy. Po cestě byli všichni trochu unavení  
a hladoví. Paní Simová je samozřejmě pozvala dál a nechala pro návštěvu ve své kosmické 
kuchyni připravit výbornou vesmírnou specialitu. 
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 Při tomto dobrodružství se Blim a Sim skamarádili. Blim slíbila, že za ním přiletí  
o jarních prázdninách na návštěvu. Do školy se ten den vůbec nedostala, ale to nevadí. Paní 
učitelka jí úkoly poslala e-mailem. 
 Přemýšlím o tom, jestli bych chtěla žít v 31. století. Asi by to nebylo špatné, protože 
bych nemusela nic dělat. Ale co když jednou veškerá technika selže? 
 
    Jméno autorky   -  Silvie Raušová 
    Adresa bydliště   -   Marianín č.4 
              679 06 Jedovnice 
 
 
 
Cestování v čase 
 
 Je pátek 31. 12. 3000, poslední den v roce. Naše společnost se jmenuje Factory of 
the Future a vynalezla například létající auta a motorky, vesmírná letadla, superlaserové 
televize a spoustu dalších užitečných věcí. Místo toho, abychom slavili Silvestr, tak děláme  
s kamarádem Martinem na stroji času. Za pár dní bude hotový. Snad bude fungovat, honí se 
mi stále hlavou. Chceme ho totiž využít pro cestovní kancelář, prostřednictvím které budou 
lidé cestovat časem do minulosti a do budoucnosti. 
 Práci na stroji času jsme dokončili. Už jenom zbývá ho vyzkoušet. Nejdříve jsme ale 
pro naši cestovní kancelář museli koupit budovu, ve které bude sídlit. Získali jsme ji od firmy, 
která zkrachovala. Všechny prostory v domě za nás vymaloval náš robot a my jsme nakoupili 
veškeré potřebné vybavení. Chyběli nám už jen zaměstnanci. 
 Rozhodl jsem se, že na naši cestovní kancelář uděláme s Martinem reklamu do všech 
planetárních televizí. Snažil jsem se mu dovolat, ale marně. Telefon nebral. Myslel jsem si, 
že ještě spí, ale pak jsem mu volal ještě jednou a zase nic. Říkal jsem si jen tak potichu, jestli 
se mu něco nestalo. Ale jak to zjistím? Vyhlásil jsem pátrání přes Interpol, ale pořád nic. 
Jediná možnost je vrátit se v čase a sledovat ho. Natočení reklamy muselo počkat. 
 Měl jsem jako první možnost vyzkoušet náš vynález. Trochu jsem se bál. Na stroji 
jsem nastavil datum, rok a čas. Na okamžik jsem se objevil na nějakém podivném místě,  
a potom jsem stále padal a padal. Když jsem dopadl, ležel jsem v naší firmě a kousek ode 
mne něco tvořil Martin. Rychle jsem se schoval, aby mne neviděl. Nesmím ho spustit z očí. 
Musím zjistit, co se stalo. 
 Na střeše naší firmy přistál létající talíř. Dlouho něco blikalo, létaly lasery a potom 
vystoupilo něco podobného člověku. Mělo to tři oči a místo úst obrazovku, kde se 
zobrazovaly jeho myšlenky a slova. Namířilo to přímo k nám. Čekal jsem s hrůzou, co se 
bude dít. Na obrazovce toho zvláštního tvora se objevila věta: „Kde je stroj času? Okamžitě 
nám ho vydej!” Martin se strašně polekal. S vypětím všech sil řekl: „Vždyť jsme ho ještě 
pořádně ani nevyzkoušeli.” „To nás nezajímá, na naší planetě bude víc využitý”. Věděl jsem, 
že je zle. Musím rychle něco vymyslet. Vplížil jsem se ke stroji času, zapnul startovací 
jednotku a dal Martinovi signál, že jsem připraven. Martin byl rychlejší než ten podivný tvor  
a tak tak se nám podařilo uprchnout. Konečně jsme byli mimo nebezpečí. „A kam nyní? 
Zkusíme to chvíli u protinožců..” 
 Přistáli jsme poblíž krásné pláže, sluníčko svítilo a bylo to tu jako v ráji. Řekl jsem: 
„Vyspíme se a ráno se rozhodneme, jestli zůstaneme nebo vyrazíme někam jinam.” „Ten 
stroj času se nám opravdu povedl,” řekl Martin a já s ním jen tiše souhlasil. 
     
    Jméno autora   - Tomáš Dvo řák 
    Adresa bydliště  - Kulí řov 134 
           679 06 Jedovnice 
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Všední den 
 
 Budí mě můj elektronický budík, pomalu se probouzím a protahuji se na své 
polohovací, masážní a vyhřívané posteli. Dívám se na svůj nový chytrý telefon. Ten mi 
příjemným hlasem oznamuje, že je dnes pátek, dvacátého pátého června, rok 3001. 
Konečně je konec týdne a poslední den školy. 
 Volám na svého osobního elektronického sluhu, aby mi připravil k snídani ovesné 
vločky s mlékem. Doufám, že mi je přinese až do postele. Mám totiž veliký hlad. Tlesknutím 
vytahuji žaluzie na oknech našeho nového létajícího domu. Osobní sluha donesl snídani  
a chystá mi kombinézu na cestu do kosmické školy. Nikdo jiný doma není, tatínek odletěl 
vznášedlem do své firmy, ve které se vyrábí auta, která jezdí na vodu. Maminka odjela 
meziplanetárním výtahem na Mars nakoupit jídlo na tento víkend. 
 Po snídani odcházím do naší automatické koupelny, kde si dopřávám horkou sprchu. 
Oblékám si kombinézu a nastupuji do svého létajícího talíře, který mě přepraví na vesmírnou 
stanici u Měsíce. Tam se nachází kosmická škola. Protože je pátek, máme jen jednu 
vyučovací hodinu. Naše mimozemská učitelka mi nasadí na hlavu přilbu, ze které proudí 
vědomosti přímo do mého mozku. Po skončení vyučování se vracím domů. Letí se mnou 
kamarádka Erika, protože její létající talíř měl poruchu. Cestou se zastavíme na Venuši, 
abychom si koupili nějaké oblečení. Po návratu domů poprosím svého elektronického sluhu, 
aby připravil oběd pro mě, maminku i tatínka, kteří se za chvilku vrátí. 
 Těším se na odpoledne. Rodiče mi slíbili, že můžu odletět na víkend k babičce  
a dědovi do Afriky. Až se od nich v neděli večer vrátím, čeká mě poslední týden kosmické 
školy, potom vysvědčení a vypuknou vesmírné prázdniny. Hurá..... 
     
    Jméno autorky  -  Michaela Šmehlíková 
    Adresa bydliště  -   Lipovec č. 95 
             679 15 Lipovec  
 
Záhada 
 
 Náš příběh se odehrává roku 3001. Jeho hrdina Toby se vydává létajícím autem  
za partou kamarádů, když vidí, jak před jeho čelním sklem prolétá nějaká podivná příšerka. 
Toby o tom vypráví kamarádům Woodymu, Jackovi a Gabovi. 
 Jack najednou povídá: „Tak co, kamarádi, půjdeme se podívat, co to bylo  
za příšerku?” „To musíme a to hned,” řekne Woody. Nasedli do létajícího auta Woodyho 
rodičů, protože bylo větší než Tobyho a letí hledat příšerku. Při letu si Gabe všiml něčeho 
podivuhodného v zemi. Woody zaparkoval auto a s ostatními se šel podívat, co se to tak pod 
hlínou třpytí. Toby spustil automatickou lopatu a ta začala sama kopat. Po chvilce kopání 
objevili zajímavý meteorit. Když ho vykopali, tak se otevřel a uviděli, že uvnitř je tolik počítačů 
a tlačítek, že by to ani nespočítali. „Musíme ho naložit do auta a vzít domů na prozkoumání,” 
řekl Toby. Jakmile ho ale vzal do ruky, aby ho naložil, meteorit se rozzářil pronikavým 
světlem a rozpadl se. Všechny to moc mrzelo a tak si slíbili, že se pokusí najít jiný. Toby 
povídá: „Je už pozdě večer, měli bychom se jít vyspat a záhadu rozluštíme až ráno.” 
 Druhý den po snídani nasedli do létajícího modrého autobusu, protože auto si vzali 
Woodyho rodiče. Autobus doletěl za město a kluci na zastávce vystoupili. Protože se jim 
nechtělo jít pěšky, tak si nasadili vznášecí boty a dali se do hledání. Už byli unaveni a skoro 
to vzdali, když najednou našli třpytící se meteorit, ale o dost větší, něž ten předchozí. 
Vykopali ho, a když se po chvíli otevřel, uvnitř byla elektronická mapa k nějaké vzdušné 
základně. 
 Kamarádi se tedy vydali podle mapy základnu hledat. Jak se chvíli vznášeli ve svých 
superbotách, kdesi v mracích uviděli velikánskou budovu zahalenou mraky a až mrazivým 
tajemstvím. Nalétli do ní, boty vyzuli a zůstali stát ohromeni. Uvnitř byli samí roboti. Parta se 
pokoušela proklouznout až k robotům a zjistit, co jsou zač. Docela se báli, ale nevzdali to. 
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Toby říká: „Musíme jít každý z jedné strany a nějakého robota obklíčíme a zjistíme, kde  
se tady vzali.” 
 Když se tak plížili, dostal se k nim jeden z robotů a povídá jim: „Nebojte se a pojďte k 
nám. My jsme povoláni na Zemi, abychom vám všem pomohli.” Pak je zavedl do místnosti, 
kde bylo tucet příšerek stejných jako ta, kterou potkal Toby a o které vyprávěl kamarádům. 
Pověděli jim, že se nechystají nikomu ublížit, ale že chtějí s příšerkami lidstvu pomoci, ale že 
je to moc tajné. Parta kluků slíbila, že to nikomu nepoví. A to také dodržela. Občas se 
někomu z kluků o tomto skvělém zážitku zdá. 
 Vše šťastně skončilo. Záhada byla vyřešena a roboti s příšerkami pomáhají každému 
človíčkovi na světě, aby se mu žilo co nejlépe. 
     
    Jméno autora   -  Matyáš Pad ěra 
    Adresa bydliště  -  Lipovec č. 244 
           679 15 Lipovec 
 
 
Exkurze v SŠ TEGA 
 
Ve čtvrtek 6.února se žáci 8.třídy zúčastnili exkurze do SŠ Tega v Blansku. S touto střední 
školou spolupracujeme v projektu "Perspektiva vzdělávání". 
 

Žáci byli rozděleni do skupina na dívky a chlapce  
a pod vedením zástupců SŠ si postupně prošli 

celou školu,navštívili dílny jednotlivých 
učebních oborů,seznámili se s nabídkou 
oborů pro další vzdělávání, mohli také přímo 
vidět starší studenty při praktické činnosti  
v dílnách. 
 

V 

oblasti 
elektrotechniky byla pak pro každého 
nachystána praktická část, ve které musel už 
každý provést nějakou dovednost při práci s 
nářadím a součástkami. Výsledek své práce si 
potom každý mohl odnést domů. Mimo 
strojírenské a elektrotechnické učebny se žáci také 
podívali do provozu cvičné restaurace pro obor 
kuchař-číšník. Zde si mohli vyzkoušet zdobení perníčků. 
 
 
 
SOUTĚŽE NA SŠ TEGA 
 
Letošním školním rokem opět pokračuje naše škola v projektu "Perspektiva vzdělávání" , 
který vytvořila SŠ TEGA v Blansku. Připomínám,že zapojeno je celkem 12 základních škol 
blanenského okresu a cílem tohoto projektu je vzbudit u žáků zájem o strojírenské  
a elektrotechnické obory. 
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V říjnu žáci 9.tříd měli na programu soutěž v oblasti elektro. Opět byla soutěž rozdělena  
na část teoretickou a praktickou. Zde jsme dosáhli dosud nejlepšího úspěchu,kdy Ladislav 
Hořava získal 1.místo  z celkového počtu 49 žáků,také 12.místo Filipa Keprta je velmi 
dobré . Ve druhé dvacítce se dále umístili Martin Kučera,David Hořava a Dominik Hořava. 
  
V listopadu čekalo na osmáky soutěžení ve strojírenství,celkem se zúčastnilo 40 žáků a nás 
velmi těší,že naše Lída Ševčíková se umístila na p ěkném 12.míst ě a zároveň byla 
nejlepší soutěžící z lipovecké školy. Zároveň byla třetí nejlepší dívkou,až za ní skončil Daniel 
Tesař,Petr Mikoláš a Jakub Nešpůrek. 
  
V lednu se poprvé účastnili soutěže letošní sedmáci. Ti soutěžili nově již jen v praktické části 
a nově také ve dvojicích. Úkolem bylo sestrojit podle přiloženého návodu obvod,který měl 
plnit určitou úlohu. Vše bylo podle elektrotechnické stavebnice. Každá škola poslala dvě 
dvojice - od nás Dominik Jakubec/Martin Kleveta a Petr Lokaj/Luboš Nešpůrek. Z celkového 
počtu 22 dvojic se na velmi p ěkném 4.míst ě umístila naše dvojice Jakubec/Kleveta . 
Hned napoprvé velmi pěkné. Ještě je letos čeká soutěž v oblasti strojní. 
  
Jako dosud poslední soutěž proběhlo v únoru soutěžení ve strojírenské oblasti 9.tříd. 
Zároveň to bylo poslední vystoupení žáků 9.tříd v tomto projektu. Škoda,že se naše škola 
nezúčastnila ještě exkurze v nějakém podniku,jak to bylo loni v TOS Kuřim,neboť letos jsme 
v této době byli právě na lyžařském výcviku. V praktické části zde žáci museli zhotovit 
svícen. Tentokrát už soutěžili za každou školu jen 3 žáci. Nejlepší z naší školy byl Dominik 
Hořava na 9.míst ě, a až za ním skončil Ladislav Hořava a David Štěpaník. 
                                                                                                     

Mgr. Marek Halla, výchovný poradce 
 
 
 
  
ZŠ Lipovec a ZŠ Ostrov na lyžích v Olešnici  
 
Po pololetních prázdninách žáci prvního stupně a šesté třídy ze ZŠ Lipovec a ŽŠ Ostrov 
vyrazili na lyže do Olešnice. A i když to vypadalo, že se letos snad už ani lyžování kvůli 
rozmarům počasí neuskuteční, celý čtyřdenní kurz se vydařil. 
V pondělí 3. února 2014 jsme se prakticky doklouzali až do Olešnice. Velký dík patří panu 
řidiči O. Tesařovi ml., který nás i přes velké náledí bezpečně dovezl na místo.  
Na svahu jsme se rozdělili do družstev a začalo se s výcvikem. Žáci, kteří se kurzu zúčastnili 
už loni, si lyžování připomněli u lanového vleku a hned mohli zvesela vyrazit na velký svah. 
Opět jsme měli mnoho začátečníků, kteří si dokonce i výbavu půjčovali přímo ve ski areálu. 
Všichni po dvou dnech tréninku zvládli vyjet na pomě i kotvě a po té zdárně a koordinovaně 
sjet. 
Ze všech vyzařovalo nadšení. Radost z pohybu vykouzlila úsměvy na všech dětských 
tvářích. Velké uznání patří všem, kteří s lyžemi přišli poprvé do kontaktu. Žáci překonávali 
nejen strach, ale i ostych, který z nich rychle opadl.  
Zvláštní poděkování si zaslouží paní Mgr. H. Trávníčková a pan lékárník Pharm. S. Fránek, 
kteří nám s celým kurzem pomáhali.  
Obsluha Ski areálu Olešnice na Moravě byla vzorná, všichni se nám snažili vycházet vstříc. 
 
                                                                                                                        Mgr.  Eva Veselá 
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Lyžařský kurz 2015 v Alpách – Rakousko ( nabídka) 
 

Místo:  Vysoké Taury(Korutany) v blízkosti italsko-slovinských hranic 
Středisko: Goldeck  
http://de.winter.sportberg-goldeck.at/ 
 
Termín:  před jarními prázdninami, 15.2. – 21.2.2015 
S dětmi mohou jet také jejich rodiče jako doprovod, samostatně 
dospělé osoby budou doplněny do autobusu až po minimálním 
obsazení 20 dětí!! 

� ročník 1996 a mladší( 6590,- Kč ) 
� ročník 1989 – 95( 6890,- Kč ) 
� dospělá osoba (7590,- Kč) 

K těmto cenám bude připočítáno komplexní pojištění léčebných výloh a pojištění v případě 
storna v ceně 270,- Kč/osoba. 
Cena zahrnuje:   

� dopravu autobusem po celou dobu zájezdu 
� ubytování (4 noci) 
� polopenzi na 4 dny (stravování začíná večeří v den příjezdu a končí snídaní v den 

odjezdu) 
� 5 denní skipas 
� 1x vstup do bazénu ve městě Spittal(využije se pravděpodobně v odpočinkovém 

odpoledni nebo před večerním odjezdem zpět do ČR) 
� pojištění CK proti úpadku 
� služby delegáta v místě 

Lyžařská oblast Goldeck se rozkládá nedaleko města Spittal na svazích největšího 
rakouského pohoří Vysoké Taury v blízkosti italských hranic. Lyžuje se v nadmořské výšce 1 
500 až 2 000 m. V areálu je 30 kilometrů perfektně upravovaných sjezdových tratí všech 
obtížností, 8,5 km dlouhá černá sjezdovka, 50 hektarů freeridových terénů, dvě kabinové a 
dvě sedačkové lanovky, šest vleků. Většina tratí je uměle zasněžována. 

 
 
Ubytování:  
V rodinném Gasthofu Postwirt v Seebodenu ve 2–4lůžkových pokojích s vlastním sociálním 
zařízením, stravování formou polopenze (možnost zajištění obědových balíčků + 100 
Kč/den). V hotelu možnost wifi připojení. Gasthof je vzdálený 10 min. jízdy autobusem od 
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lyžařského střediska Goldeck. V blízkosti dolní stanice kabinové lanovky se nachází nový 
bazén. 
http://www.postwirt.at/de 
!! Podmínky platby budou ješt ě upřesněny.  Navrhované ceny jsou brány z letošního 
roku,ale pokud nedojde k výraznému zvýšení ceny naf ty a rozdílu m ěnového kurzu 
Kč/Euro,budou ceny stejné nebo minimáln ě větší. Jisté však je, že zhruba 3000,- 
Kč/osoba se platí ihned b ěhem září/říjen a zbytek 1 m ěsíc p řed odjezdem!! 
 
Veškeré další informace bude podávat učitel ZŠ a MŠ Lipovec – Marek Halla      
Tel ZŠ: 516 445 184                               marekhalla@seznam.cz 
 
 
 
Sedmáci tvo řili básni čky o hasi čích ( zasíláme do sout ěže): 
 

Ti naši hasi či 
mají velkou stanici. 
Je velká jak aréna  

a auta, na kterých je siréna. 
Když siréna hu čí, 

každý strachem k řičí. ☻ 
  
Jednoho dne zrána  
roznesla se zpráva, 
že byl obchod vykraden, 
ale taky zapálen. 
Hasiči spěchají, 
co nejvíc můžou, 
ale chytit zločince asi nepomůžou. 
Oni jsou spíš na hašení, 
není jim co závidět, vážení, 
Hadice si s sebou berou, 
s ohněm se statečně perou. 
 
Jindy zase v lese hoří 
a nebe celý bouří. 
Lidi zavolají hasiče 
a ať nezapomenou chrániče. 
Hasiči už jedou na pomoc. 
a to je jen pár dní do Velikonoc. 
 
Nikola Ambrožová,  Baldovec 7. t ř. 
 

 

 
Přijeli k nám hasiči, 
fusky měli v sendviči. 
Kapitán seděl na koze, 
a křičel strašně uboze: 
„Kde je moje svačina?!“ 
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To jim ten den ale hezky začíná. 
Na skříni po koččině pravici, 
nechali si hadici.  
Tak hasit nemůžou, 
celá vesnice křičí hrůzou. 
„Kde se zase zpozdili, 
nemají ani trochu síly, 
aby naši ubohou vesnici zachránili.“ 
A tak ti naši hasiči, 
dělají si smažená vejce na rozpáleném chladiči. 
Nikdo z nich nemá práci. 
Nevadí, zkusí to v Hradci. 

                                                                                   Andrea Jančíková  Rozstání, 7. tř. 
 
Z lesa se kouří, 
Doufám, že neshoří! 
Tak volám 150. 
a začínám se bát! 
Už slyším sirénu, 
na ten rámus nikdy nezapomenu! 
Plameny už nežijí, 
u vody vždy zmizí! 
Les je zachráněn, 
a doufám navždy ochráněn! 
                                                                                           Marie Ho řavová  Rozstání,  7.t ř. 

Hasiči 
Z lesíku plameny šlehají, 
po stromech vesele šplhají. 
Máňa hledí tupě, 
až se jí zvedá sukně.  
Kachna volá hasiče,  
že potřebují chrániče. 
Z dálky siréna volá, 
Simča křičí: „No hurá!“ 
Lidé se už radují, 
hasiči si boty obují. 
Hadice se natahuje, 
Bizon jazyk vystrkuje. 
Oheň není k přestání, 
Nebojte se! Hasiči tomu zabrání! ;) 
Vážně mě to nebaví, 
kámošky jsou zvědavý. 
Byl to trošku blbší rým, 
 nebojte se, já to vím!!  

                                                         Kateřina Hudcová   Studnice 7. tř. 
 
Literární práce žák ů 4.třídy ( také do sout ěže): 
 
Jak nám za domem ho řel stoh 
 Jednou, když jsem šel s mámou, tátou a naším psem na procházku,tak jsme už  
z dálky viděli, jak na poli šlehají plameny do obrovské výšky. Podivili jsme se, co se tam děje 
a šli jsme se podívat blíž. Za chvilku jsme cítili velký žár. Na poli hořel obrovský stoh. Kolem 
už stála čtyři hasičská auta. S jedním z nich přijeli naši obecní hasiči, které přivolal nějaký 
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pán, který šel kolem. Na pomoc přijeli i hasiči z Blanska, kteří byli na místě za chvíli. Celou 
cestu houkali a tak přivolali hodně lidí, kteří se přišli podívat, co se stalo. 
 Byl to pro mě obrovský zážitek, když jsem viděl, jak hasiči na sebe ve svých 
uniformách a helmách volají a určují své pozice při práci. Vypadalo to jak v mraveništi. 
Hemžili se všude kolem a vytahovali jednu hadici za druhou, které montovali na cisterny  
s vodou. Protože byl oheň moc veliký, museli jezdit plnit cisterny ke zdejšímu rybníku a 
vraceli se zpátky opět s plnými. Oheň se stále zvětšoval a oni museli kolem celého stohu 
udělat velké mokré kolo, aby se oheň nerozšířil dál. Asi po dvou hodinách se jim podařilo dát 
oheň pod kontrolu a už jen čekali, jak bude dohořívat. U stohu je to moc důležité, protože  
ten nejde uhasit, musí shořet úplně celý. 
 Stál jsem tam a jen jsem se díval na to, jak jsou šikovní. Říkal jsem si, že až budu 
velký, tak bych se rád také stal hasičem.  
 Protože už bylo pozdě, museli jsme jít domů, ale hrdinové stále bojovali se živlem. 
Když jsem se podíval z okna, tak jsem ještě dlouho viděl černý oblak kouře, jak stoupá  
k nebi. Než jsem šel spát, zaslechl jsem, jak hasičská auta odjíždějí. 
 Byla to zkušenost, na kterou nikdy nezapomenu a vždycky budu práci hasičů 
oceňovat. 
 Později jsem se dozvěděl, že oheň vznikl nepozorností dětí, které si ve stohu hrály se 
sirkami. 
 Vzpomněl jsem si, jak často slýchávám: „Sirky dětem do rukou nepatří!” 
      
    Jméno a příjmení autora: Matyáš Pad ěra, Lipovec 4. t řída 
 
Preventista junior 
 
 Minulou sobotu 29. března jsem odjel společně s mladými hasiči z Lipovce skládat 
zkoušku odbornosti do Ostrova u Macochy. Po příjezdu jsme šli do sokolovny. Po půl hodině 
proběhl nástup všech účastníků, kde nám byla sdělena i organizace celé akce. 
 Když byl nástup ukončen, starší hasiči odešli psát test a ostatní si mezitím zahráli 
vybíjenou. Když  jsme přišli na řadu my mladší, každý z nás dostal čtyři otázky, které  
si vylosoval. Já jsem mluvil nejdříve  o tom, jak může vzniknou požár. Že ho může někdo 
založit úmyslně nebo může vzniknout technickou závadou na zařízeních. Může být způsoben 
i nedbalostí lidí a nebo zásahem blesku. Dál jsem vysvětloval, jak máme předcházet 
požárům v domácnostech. Mluvil jsem také o rozdílu mezi zlým a hodným ohněm. Protože 
jsem všechny otázky dobře zodpověděl, dostal jsem certifikát a odznak preventisty juniora. 
 Svým spolužákům i paní učitelce jsem certifikát a odznak ukázal. Byl jsem pochválen 
za své znalosti i dovednosti, které jsem získal v oddílu mladých hasičů. Jsem rád, že můžu  
s nimi trávit svůj volný čas. 
     Jméno a příjmení autora: Pavel Vorá č, Lipovec 4. t řída 
 
Evakuace tábora 
 
Byly prázdniny. Pod obcí byl jako každoročně skautský tábor. Skauti z Vyškova měli stany  
s podsadou. 
Po krásném slunečném dni se najednou obloha zamračila. Začala prudká vichřice, létaly 
blesky a začalo hustě pršet. Přímo lilo. Silnice byla plná vody, potok přetékal. Všichni si přáli, 
aby to už skončilo. Najednou se ozvala siréna. Brzy potom začala projíždět okolo hasičská 
auta. Taťka to nevydržel. Obul si gumáky, oblékl pláštěnku a šel se podívat, co se děje. 
Hasiči dostali hlášení, že tábor je pod vodou a dětem hrozí nebezpečí. Jednotky se sjížděly  
k táboru, ale cesta byla pod vodou a neprůjezdná, protože všude ležely polámané stromy. 
Hasiči museli použít motorové pily, aby odstranili polámané stromy a dostali se k dětem do 
tábora. Mezitím začal ustávat déšť a voda se vracela do potoka. Děti již byly v bezpečí. Nad 
táborem se nachází ranč, kam se ukryly. Jedna slečna však byla nezvěstná. Hasiči ji začali 
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hledat. Nakonec ji našli, jak spí ve stanu. O tom, že byla bouřka, vůbec nevěděla. Hasiči 
naložili děti do auta a odvezli je na bezpečné místo, kam si je přijeli vyzvednout rodiče. Tábor 
pokračovat nemohl, vše bylo promáčené. 
Hasičům však práce neskončila. Čekala je likvidace škod. Museli odčerpávat vodu  
ze zatopených sklepů a čistit zaplavené studny. 
Díky hasičům vše dobře dopadlo. 
 

 Jméno a příjmení autora: Tomáš Dvo řák, Kulí řov 4. t řída 
 
 
 
Dvakrát ze sportu 
 
24.ledna se naše škola zúčastnila pravidelného turnaje škol Cirsia pro mladší žáky  
ve florbale, který se konal v ZŠ Sloup. 
 
Naši chlapci si vedli velice úspěšně a postupně porazili bez větších problémů Jedovnice 8:2, 
Křtiny 4:1, Podomí 5:0 a v zápase o první místo porazili Sloup 5:2 a turnaj vyhráli!! 
 
Na turnaji se potvrdilo, že chlapci vlastně trénují od 2.třídy, pravidelně sbírali zkušenosti  
a nyní je zúročili ve vítězství v turnaji. 
 
Velkou zásluhu na jejich výkonu má bývalá trenérka Mgr. Hana Trávníčková, která  
se v minulých letech chlapcům věnovala a vedla je v kroužku florbalu. Děkujeme!!!! 
 
Hráli za nás: Tadeáš Kosek (Rozstání), Vojta Zouhar, Patrik Cabal, Adam Pernica, David 
Trávníček, Kryštof Jírava a Zdeněk Šmarda (Lipovec), Lukáš Ryšánek (Studnice) a Tomáš 
Dvořák (Kulířov). 
 
Zdeněk Šmarda ( Lipovec) byl vyhlášen nejlepším brankářem turnaje- blahopřejeme! 
 
Všem chlapcům patří velké poděkování za perfektní reprezentaci školy a už se těšíme, jak  
si povedou na jaře  pro změnu ve fotbalovém turnaji Mac Donald’s Cup. 
 
O měsíc později (7.2.) zápolili  ve florbalovém  turnaji Cirsia starší žáci  v Jedovnicích. 
Naši borci potupně remizovali se ZŠ Podomí 1:1, potom vyhráli nad Křtinami 1:0 a Ostrovem 
4:0. 
 
 V dalším zápase remizovali se Sloupem 0:0 a v posledním zápase prohráli s Jedovnicemi 
0:1 gólem v poslední minutě. 
Celkově obsadili ve vyrovnané konkurenci vlivem horšího skóre  4.místo. 
 
Poděkování patří: 
8.třída- Petr Mikoláš, Dan Fürst, Jakub Nešpůrek (Lipovec), Jan Stejskal (Kulířov) a Valter 
Formánek (Studnice)  
 
9.třída- Martin Kučera a David Štěpaník (Lipovec), Dominik Hořava (Baldovec), David 
Hořava (Rozstání).                                                     
                                    

Mgr. Petr Vymazal 
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Výlet školní družiny 
 
Ve čtvrtek 13. února jsme vyrazili na výlet do muzea ve Vyškově. Záhy jsme se přesvědčili, 
že muzea mohou být nejen poučná, ale i vtipná, hravá a zábavná. Navštívili jsme dvě 
expozice, a to Šaty z pohádek a výstavu stavebnice Merkur. 
 
Výletu se zúčastnilo přes 40 dětí prvního stupně, a tak jsme se rozdělili na dvě skupiny a na 
výstavách jsme se prostřídali.  
 
V expozici Šaty z pohádek nás provedla víla, kterou děti nejprve musely samy přivolat. Víla 
nám dávala nejrůznější úkoly, za každý dobře splněný úkol jsme mohli navléknout korálku do 
náhrdelníku, který sloužil k záchraně princezny. Poznávali jsme bylinky, koření, listy stromů, 
vymýšleli jsme zaklínadla, opakovali jazykolamy, skládali hlavolamy, luštili hádanky, 
doplňovali přísloví a krmili draka ovocnými knedlíky. Mnohé úkoly jsme zvládli lehce, některé 
nám daly pořádně zabrat, ale nakonec jsme všechny zdárně rozluštili a mohli jsme 
vysvobodit princeznu. Kromě toho, že jsme plnili úkoly, jsme zhlédli kostýmy asi z patnácti 
známých českých pohádek (Plaváček, Anděl Páně, Krkonošské pohádky, aj.) 
 
Na výstavě Merkuru nám nejprve průvodkyně pustila pohyblivé modely – viděli jsme 
železnici, parní stroj a kolotoč. Sami jsme mohli roztočit model obřího ruského kola. 
Seznámili jsme se s vývojovými řadami této fenomenální stavebnice a také jsme 
samozřejmě mohli zkusit něco sami vyrábět. Některé děti stavebnici znaly, ale mnohé se s ní 
setkaly poprvé. 
 
Po příjemně stráveném odpoledne jsme se plni zážitků, dojmů a nových zkušeností vrátili 
zpět k budově školy.                                                                                    Bc.Lucie Pernicová 
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Sloupský vodník  
 
V pátek 4. dubna 2014 se konal v ZŠ Sloup 1. ročník „Sloupského vodníka“ – soutěž  ve 
volném stylu plavání  pro žáky 1. stupně. Organizace celé akce proběhla na jedničku, za což 
patří ZŠ Sloup velký dík. 
 
ZŠ Lipovec reprezentovali vítězové školního kola,  v první kategorii  David Trávníček (2. tř.),  
Aleš Musil (1. tř.),  Gabriela Musilová (3. tř.) a Vendula Benešová (2. tř.),  ve druhé kategorii 
Radek Trávníček (5. tř.), Tomáš Dvořák (4. tř.),  Žaneta Plisková (4. tř.) a Veronika Voráčová 
(5. tř.). Byli jsme moc rádi, že nám ZŠ Sloup umožnila uspořádat školní kolo v jejich 
plaveckém bazénu, kde si žáci mohli vše vyzkoušet. 
 
Děti plavaly 2 x 25 metrů a vybraní žáci závodili ještě ve štafetě. Uspěli jsme skvěle. Získali 
jsme dvě první místa, a to v mladších žácích David Trávníček (3.tř.) a ve starších žácích 
Radek Trávníček (5. tř.). Dále jsme vybojovali nejcennější umístění – putovní  zlatý pohár ve 
štafetě, kde za nás bojovali Gabriela Musilová, David Trávníček, Veronika Voráčová a Radek 
Trávníček. Za skvělý výkon našich žáků vděčíme v neposlední řadě také plaveckým oddílům, 
které někteří  navštěvují ve svém volném čase - KPS Vyškov a ASK Blansko. 
 
Mgr. Eva Veselá 
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V úterý 8. 4. jsme měli v naší učebně představení – herce z Hradce Králové, kteří pro nás 
měli představení od tragédie až k improvizaci. Byla v tom zapojená jak literární, tak hudební 
díla. Viděli jsme ukázky dramat (Sofokles – Oidipus, Shakespeare – Othello, V. Kliment 
Klicpera – Hadrián z Římsů, P. I. Čajkovskij – Labutí jezero), a i když vše bylo „drama“, tak 
jsme se u toho pěkně nasmáli. Do vystoupení se zapojili i naši spolužáci a spolužačky – to 
bylo GOOD! O spisovatelích i dílech jsme se vždy něco málo dověděli, viděli jsme i možnost 
představení, kde jsou 3 postavy, ale jen 2 herci. Spousta věcí se dá zahrát i pomocí 
pantomimy a improvizace, ale i přesto nešel udržet smích. Představení všechny velmi 
pobavilo a přáli bychom si je příští rok znovu a zas!!! 
 

           Renáta Voráčová (Lipovec) a Eliška Pupíková  (Studnice) – osmačky ☺ 
 
Tentýž den se tito dva nadaní herci a hudebníci z Divadélka pro školy Hradec Králové 
postarali o  perfektní zábavu i dětem z I.stupně!  Téměř hodinu trvala Písnička pro draka 
aneb Jak se vaří pohádka… 
Všichni se báječně bavili, spolupracovali, zpívali a odcházeli  z představení neradi! Herci  
u dětí vyhráli na celé čáře. Dlouho jsme ve škole neměli tak parádní vystoupení-díky za 
skvěle sestavený program, neotřelé nápady, za profesionální herecké výkony, za citlivý 
přístup k žákům, díky za inteligentní  a jemný humor a pohodovou muziku. Fakt DOBRÝ!!!        
          
                                                                                         Mgr. J.Školařová (nemělo to chybu!) 
 
8.dubna se celý I.stupeň účastnil divadla o chamtivém králi. V příběhu se míchala pohádka. 
Král měl moc rád houby, a proto nechal vyhlásit, že nikdo nesmí chodit do jeho lesa na 
houby. Kdo příkaz poruší, půjde do vězení. 
 
Jednou šel pan král Bumbrlík III. na houby a potkal tam babku kořenářku, která měla 
v košíku houby. Když král uviděl, že má babka v košíčku houby, tak ji nechal vsadit  
do vězení. 
 
Babka kořenářka se rozzlobila a vyčarovala vejce.  Toto vejce našel král a chtěl si z něj 
udělat smaženici. Jakmile ale vejce rozpůlil, vyklubal se z něj tříhlavý drak. 
Král se  polekal, že ho drak chce sníst. Drak vyrostl a jedl, co mu přišlo do cesty. Ze strachu 
poslal král na draka rytíře na koni, ale kůň se splašil a pak utekl jak on, tak rytíř. 
 
Tak poslal král pro celé vojsko. Jenže drak vojsko sežral. Král se tedy rozhodl, že pošle  
na draka svého syna prince Hudbymila I. 
 
Jenže princ byl velmi mírný, neuměl šermovat. Král se proto rozhodl, že ho to naučí. Použili  
k učení dědečkovu knihu o šermování. V knize stálo, že je třeba napnout paže a chytit meč. 
Princ to nepochopil a začal dělat  MÉÉÉ a hledal  PÁŽE. 
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Výuka šermování mu příliš nešla, ale nakonec se na draka vypravil. Princ Hudbymil I. draka 
vzbudil a ten se hned sápal na něj s tím, že ho sní. Princ ale začal hrát na kytaru a to se 
drakovi velmi zalíbilo. Dokonce projevil zájem naučit se zpívat. Tak se pustili do učení zpěvu 
a my děti jsme pomáhaly! 
 
Aby to byla správná pohádka, musí být nakonec svatba. To se stalo i v naší pohádce- pan 
král propustil babku kořenářku a vzal si ji za ženu. A drak slíbil, že už nikdy nikoho nesežere 
a bude se věnovat zpěvu. 
 
My jsme se za doprovodu kytary naučili veselou písničku, kterou jsme si několikrát zazpívali. 
Divadlo se nám moc líbilo, protože bylo vtipné, veselé a mohli jsme se také zapojit. 
 
                                                             Gabča Musilová  a David Trávníček ( Lipovec), 3.třída 
                    
Publika ční činnost našich u čitelů 
 
Jsme velmi rádi,že se naši učitelé Mgr.Ivana Hallová a Mgr.Marek Halla snaží propagovat 
jméno ZŠ a MŠ Lipovec také v publikační činnosti. Ve spolupráci s vydavatelstvím Raabe 
z Prahy v rámci edice Dobrá škola se oba učitelé podíleli svými články a příspěvky na vydání 
dvou knih,které mohou používat na všech základních školách po celé republice. Učitelka 
Ivana Hallová se podílela autorstvím na knize „Hry v českém a cizím jazyce – SPU“ v oblasti 
slovní zásoby anglického jazyka a učitel Marek Halla byl jedním z hlavních autorů publikace 
„Volba povolání III.“  Je velmi dobré,že jméno naší školy se objevuje i v těchto souvislostech 
a přichází do povědomí i jiných krajů a okresů v České republice. 
Mgr. Kateřina Veselá, učitelka češtiny na naší ZŠ, pracuje externě jako korektorka 
jazykových textů pro babyonline  - praktického průvodce moderních rodičů. Podílela se na 
publikacích: 
1) Žena po 40 - sebevědomá a v kondici - know-how, které vám i po 40 umožní vypadat a 
cítit se skvěle.  
2) Zdravě těhotenství - unikátní novinka o výživě a cvičení nejen v těhotenství. Zdravé vaření 
krok za krokem. 
3) Předškolákovy týdeníčky pro chytré hlavičky - komplexně připraví předškoláka pro školu i 
pro život. Hravou formou, s nálepkami. 
4) Písmenkové kartičky pro chytré hlavičky - naučí děti slabikovat hlásky, slabikovat a 
poznávat písmena, děti od 1 roku poznávat obrázky. 
5) Jak děti přicházejí na svět - pojednává nejen o sexu pravdivě, jednoduše, moderně, s 
láskou. Od lékařek pro děti ve věku 2-10 let. 
Více na www.babyonline.cz. 

                                                     
Mgr.Jaroslava Školařová, 
ředitelka ZŠ a MŠ Lipovec 
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Poděkování sponzor ům a rodi čům 
 
V lednu uspořádala naše škola již 12. školní ples, který se opravdu vydařil! Zásluhu na tom 
měli nejen všichni ti, kteří pracovali, organizovali, pomáhali, tancovali polonézu, vystupovali 
s kulturním programem, vařili, obsluhovali, hráli, uklízeli, ale také ti, kteří nás podpořili svými 
sponzorskými dary a ti, kteří se přišli bavit ( rodiče našich žáků, naši bývalí žáci, jejich 
přátelé, kamarádi a příznivci školy). Vám všem patří náš obrovský dík a ujištění, že zisk 
z plesu poslouží našim dětem, jako každý rok. Ještě jednou DĚKUJEME! 
 
Sbíráme vršky od PET lahví pro Elišku 
 
Stále se v médiích objevují prosby o pomoc nemocným a postiženým dětem. Ani nám nejsou 
osudy těchto těžce zkoušených dětí lhostejné. Již několik let pravidelně sbíráme vršky od 
PET lahví pro postižené děti z Betany Boskovice- ti pak získají penízky na  hračky a jiné 
pomůcky. 
 
Letos jsme se navíc zapojili do pomoci tříleté Elišce, která za takto shromážděné vršky získá 
finanční prostředky na své rehabilitace. 
 
Naše děti pomáhají moc- nosí denně k ředitelně sáčky, tašky, ale i krabice naplněné těmito 
víčky. Jsme rádi, že chtějí pomoci slabšímu, nemocnému, že jim osud jiných dětí není 
lhostejný. Podporujte je v jejich počínání dále. Děkujeme… 
 
Volná místa 
 
Od nového školního roku 2014/2015  budeme ve škole potřebovat: 
-  nové učitelky do mateřské školy ( zástupy za mateřskou dovolenou)- podmínkou přijetí je 
   odpovídající vzdělání 
- učitelku na I.stupeň ( také zástup za MD)- pouze s odpovídajícím vysokoškolským 
  vzděláním pro učitelství I.stupně 
-vychovatelku školní družinu na částečný úvazek ( odpovídající vzdělání) 
-uklízečku 
Žádosti s životopisem se přijímají prostřednictvím meilu školy zslip@sendme.cz nebo 
osobně. 
Případné dotazy směrujte na ředitelku školy (tel.516 445 184) a v mateřské škole na 
Bc.Blanku Zouharovou (tel. 516 445 190). 
 
 
Zveme Vás 
 

středa    7. května     20.15      lampiónový pr ůvod 

neděle  11. května     14.00      tělocvična ZŠ    besídka ke Dni maminek 

pond ělí 12. května     13.00     setkání bývalých zaměstnanců ve škole 

čtvrtek 26. června     10.00      setkání nejlepších žák ů školy  se starostou obce 
v obřadní síni (budeme rádi, když  přijdou i rodiče vyhodnocených žáků nebo jejich další 
příbuzní!) 17.00 hod. slavnostní vyřazení vycházejících žák ů ze základní školy              
v obřadní síni Domu služeb 

 
                                    Mgr. Jaroslava Školařová, ředitelka školy 
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Spolek Vápení ček 
 

Vápeníček  v posledním  období uspořádal velmi úspěšné kulturní akce. Mezi 
vánočními svátky jsme si užili nádhernou atmosféru a pohodu na koncertě Šošůvské scholy 
v obřadní místnosti Domu služeb. 

Pod rozsvíceným vánočním stromem se 25.12.  a 1.1.2014  večer zpívalo! Byl to 
dobrý nápad paní Dáši Průchové!  

Přišla spousta nadšenců- dospělých i dětí. Zazněly koledy a na Nový rok i hymna. 
Blahopřálo se, ochutnávalo se vánoční cukroví a koštovala se slivovička. Možná je to základ 
pro další pěknou tradici, co Vy na to?? 

Tradičně plná sokolovna byla při divadelním představení Krásenských ochotníků- 
letos jsme mohli obdivovat skvělý výkon nové členky souboru Alenky Kolmačkové z Lipovce 
(tleskáme!!!!). 

I další zájezdy byly zcela zaplněné a účastníci nadšení! Dechberoucí byla úžasná 
stepařská show v brněnské  Kajot aréně, potlesk ve stoje zakončil vynikající muzikál 
Papežka Jana v Městských divadlech Brno a naposledy se jelo do Prahy na muzikál Děti ráje 
( už snad po sedmé s Vápeníčkem, opět plno a nadšení nebralo konce). 

Velikonoční výstavu již máme také za sebou. Vystavovalo téměř 50 vystavovatelů, 
přišlo se podívat bezmála 500 lidí a atmosféra byla sluníčkem prozářená a se začínajícím 
jarem pohodová. Nestihli jste? Nevadí, třeba příště nebo na Vánoce 29. – 30.11. 2014.  

Děkujeme všem příznivcům, kteří se celou neděli věnovali organizaci a prodeji. 
Poděkování směřuje také do organizace zdravotně postižených, kteří jako vždy obětavě 
pomáhali prodávat! 
 
Co se p řipravuje? 

� neděle 11. května   zájezd do Brna do Mahenova divadla na komedii Scapinova 
šibalství  (zájezd je již obsazen) 
Začátek představení v 17 hodin. Odjezd autobusu bude v 15.30 z Lipovce. 

� sobota 14.června  zájezd do Národního divadla Praha na p ředstavení Cyrano z 
Bergeracu  
Začátek v 19 hodin, místa jsou ještě volná. Hlásit se můžete v prodejně potravin 
Stemd u M.Ševčíkové nebo ve škole u J.Školařové. 

� sobota 21.června   Den d ětí s Vápení čkem  v areálu za sokolovnou ( odpoledne) 
- soutěže, atrakce,odměny,občerstvení 

� sobota 23.srpna  zájezd na operu Nabucco v Lednici   
( hraje se venku, vstupenka 790,-) 
Původně jsme zarezervovali 50 vstupenek, které se ale neudaly. Rezervaci jsme 
obnovili jen pro 20 osob, ještě několik míst je volných. Pojede se buď malým 
mikrobusem nebo individuálně auty. Přihlásit se můžete v prodejně potravin Stemd 
nebo ve škole nejpozději do 30.4.!! 

� sobota 13. 12. 2014 zájezd na muzikál Fantom opery  do Prahy ( již obsazeno) 
Opět se obracíme na veřejnost s prosbou o posílení řady členů Vápeníčku. Pokud máte chuť 
spolupodílet se na organizování kulturních a vzdělávacích akcí, jestliže máte nové nápady 
na  cokoliv, co by Vás upoutalo, zajímalo, obohatilo, neváhejte a přijďte pomoci. Budete 
určitě vítáni. Informovat se můžete u kteréhokoliv člena Vápeníčku nebo na obecním úřadě. 
Informace také můžete získat na webových stránkách  http://s-vapenicek.webnode.cz/ 
 
Pozvánka odjinud 
MO  ČČK v Jedovnicích  si Vás dovoluje pozvat na besedu s profesorem Žaloudíkem   na 
téma onkologických onemocn ění. Tento vynikající onkologický odborník  bude odpovídat 
na dotazy ( i písemné) a přednášet ve čtvrtek 15.kv ětna v 18 hodin  v Kulturním domě 
Jedovnice. 
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SPOZ Lipovec 

si vás dovoluje pozvat 
na 

 

BESEDU S DŮCHODCI, 
 

která se koná 
 

 v neděli 18.5.2014 ve 14.30 
 

na SOKOLOVNĚ. 
K tanci a poslechu hraje skupina Classic, dále vystoupí děti z Lipovce. 

Občerstvení zajištěno. 
Přijďte si pobesedovat a poslechnout si pěknou hudbu. 

Těšíme se na vaši hojnou účast. 
 

 Vstupné dobrovolné. 
V případě zájmu zajistíme odvoz tel. 607746339 

(volejte v sobotu). 
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NNaaššii   jjuubbii llaanntt ii   
 

 

 
Duben 2014 
 
Hlávka František Lipovec 76 

Vintrová Dobromila Lipovec 172 

Švéda Rainhold Marianín 12 

Pernica František Lipovec 57 

Nečasová Františka Marianín 1 

Doležel Zdeněk Lipovec 40 

Celý Jan Lipovec 188 

Zouharová Anna Lipovec 24 

Blahová Marie Marianín 6 

Šíblová 
 

Marie 
 

Lipovec 208 
 

 

Květen 2014 
 
Jančíková Helena Lipovec 121 

Slaný Antonín Lipovec 168 

Kompaník Viliam Lipovec 306 

Kolmačka Zdeněk Lipovec 24 

Blaha Bedřich Marianín 6 

Marek Josef Lipovec 242 

Vintr František Lipovec 233 

Kolmačková Zdenka Lipovec 13 

Slouka Rudolf Lipovec 135 

 

Červen 2014 
 

Novotná Anna Lipovec 212 

Zouhar Jaroslav Lipovec 240 

Kolmačka František Lipovec 100 

Hlávka Josef Lipovec 155 

Dvořáková Marie Lipovec 308 

 

Červenec 2014 
 

Doleželová Marie Lipovec 199 

Hlávková Drahomíra Lipovec 76 

Fiandová Božena Lipovec 249 
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Ševčíková Marie Lipovec 87 

   

 

Srpen 2014 
 
Dvořák Antonín Lipovec 125 

Dvořáková Marie Lipovec 147 

Ing. Plch Josef Marianín 22 

Ševčíková Marie Lipovec 249 

Hlaváčková Marie Lipovec 111 

Šmardová Marie Lipovec 207 

Průchová Jaroslava Lipovec 262 

Vintr Josef Lipovec 172 

Slouková Eliška Lipovec 135 

Pernicová Jiřina Lipovec 57 

Kolmačka Josef Lipovec 305 

Dvořáková Anna Lipovec 125 

 
 
 
 

Blahopřejeme Blahopřejeme Blahopřejeme Blahopřejeme ke stříbrnéke stříbrnéke stříbrnéke stříbrné    svatběsvatběsvatběsvatbě    
 
manželům Pavlovi a Josefě Kabešovým, Lipovec 90 
 
manželům Josefovi a Miroslavě Hamplovým, Lipovec část Marianín 1 
 
 
 

Blahopřejeme Blahopřejeme Blahopřejeme Blahopřejeme ke zlatéke zlatéke zlatéke zlaté    svatběsvatběsvatběsvatbě    
 
manželům Vladimírovi a Danuši Jankovým, Lipovec 109  
 
manželům Františkovi a Anně Novotným, Lipovec 212 
 
 
 

    
    

Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně 
zdraví a spokojenostizdraví a spokojenostizdraví a spokojenostizdraví a spokojenosti....    
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PASE OVČÁK OVCE NA ZELENÉ LOUCE 
 
Pase ovčák ovce na zelené louce. Najednou, co to? Po horské cestě přijíždí bavorák 
a za ním se táhnou oblaka prachu. Za volantem sedí  mladý muž ve skvěle 
padnoucím obleku od Broniho, v naleštěných botách od Gucciho, vázanka je D + G a 
na očích má tmavé brýle Ray Ban. Stisknutím tlačítka stáhne okénko, vykloní se a 
povídá:                                             
"Hej, ovčáku, když Ti řeknu, kolik máš ve svém stádě ovcí, dáš mi jednu?" 
Ovčák se pomalu podívá na úspěšného mladého muže a řekne klidně: "Ale jo, proč 
ne?" Úspěšný mladý muž zaparkuje svůj bavorák, vytáhne notebook Dell, připojí ho 
ke svému mobilu AT&T, pomocí GPS určí svoji polohu, pak se připojí na satelit ESA, 
kde zadá svoje souřadnice a vyžádá si pořízení řady fotografií s maximálním 
rozlišením. Pak pomocí Photoshopu otevře pořízené digitální obrázky a exportuje je 
do zpracovatelského střediska v Hamburku. 
Během pár vteřin dostane na svůj Palm Pilot zprávu, že obrázky jsou zpracovány a 
uloženy v databázi SQL. Propojí databázi s Excelem, kde má stovky složitých vzorců, 
a uploaduje všechna uložená data. Po několika minutách má data zpracovaná. 
Vytiskne je na miniaturní barevné tiskárně HP LaserJet jako stopadesátistránkovou 
zprávu a otočí se k ovčákovi:  
"Máš přesně 1586 ovcí!"  
"To je pravda. Takže podle naší domluvy si můžete vybrat jednu ovci."  
Ovčák pozoruje pobaveně mladého muže, jak se snaží napasovat jedno zvíře do 
kufru auta, a pak povídá:  
"Když Vám řeknu, jaké je Vaše povolání, vrátíte mi, co jste si vzal?"  
Mladý muž se na vteřinu zamyslí a odpoví:  
"Jistě."  
"Jste konzultant Evropské unie, " řekne ovčák.  
Mladému muži spadne čelist: "To je pravda. Jak jste to poznal?"  
"Vůbec jsem nemusel hádat," povídá ovčák. "Přijel jste, aniž by pro Vás kdokoliv 
poslal. Chtěl jste dostat zaplaceno za odpověď, kterou jsem už dávno znal - navíc na 
otázku, na kterou jsem se ani neptal, a přitom o mé práci víte úplný hovno.  
A teď mi vraťte mého psa !" 
 

Tato průpovídka - trochu nadneseně - charakterizuje někdy nesmyslné příkazy z EU včetně 
podmínek získávání finančních prostředků z Evropských fondů. 
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Sdělení 

Pokud máte zájem, aby Vám hlášení Obecní rozhlasu Lipovec bylo zasíláno e-mailovou poštou ( mnozí 

občané nejsou doma, když se hlásí a navíc máte možnost se k hlášeným věcem vrátit, ověřit si 

termíny hlášených akcí…), pošlete e-mail  s žádostí o zasílání hlášení p. Kopřivové na OÚ Lipovec – 

obeclipovec@tiscali.cz 

 a každé hlášení Vám bude automaticky zasíláno na Váš email. 

 

OObbssaahh::  
  

2 - 4  Úvodník 
5 - 14   Z jednání ZO a RO 
14 - 29   Slovo starosty 
30 - 64   Informujeme 
65 - 66  Naši jubilanti 
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Obec Lipovec 
679 15  Lipovec  
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Lipovec 1/2014 –  10.04.2014 
Reg.číslo MK ČR E 11382 
 

 

 

Pozor!!! 

Příští uzávěrka zpravodaje bude 24.8.2014. 
 

 


