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8. březen Mezinárodní den žen 
 
 
Není nad šťastné manželství 
  
Moje žena a já, chodíme dvakrát týdně na večeři do nějaké  
dobré restaurace. Nejdřív si dáme aperitiv, a potom obvykle  
místní specialitu. Přitom si užíváme příjemné společnosti. Ona chodí v úterý, já 
v pátek. Máme oddělené ložnice. Její je v Brně, moje je v Praze. Beru svou ženu 
všude. Ona však vždycky najde cestu zpátky. Když jsem se ženy zeptal, kam by 
chtěla jít na výročí naší svatby, řekla, že někam, kde dlouho nebyla. Tak jsem jí 
navrhl kuchyň. Vždycky se  držíme za ruce. Kdybych ji pustil, šla by nakupovat. Má 
elektricky vyhřívanou postel, elektrický mixér, elektrický opékač topinek, elektrickou 
kulmu, elektrickou troubu, elektrickou myčku nádobí. Jednou povídá: „Všude spousta 
elektrických vymožeností a já si přitom nemám, kde sednout.“ Tak jsem ji navrhl, že jí 
koupím elektrické křeslo.  
Žena řekla, že ji zlobí auto. Prý má vodu v karburátoru. Vzal jsem tašku s nářadím  
a zeptal se, kde je auto. Odpověděla, že v rybníce. Nechala si dát v salonu krásy 
pleťovou masku z piešťanského bahna. Dva dny vypadala skvěle. Pak bahno 
opadalo. Ráno běžela za popelářem a volala: „Stihla bych ještě odvoz?“ Popelář  
se vyklonil z okénka a řekl: „Ale jo, naskočte si!“  
Podle statistik je manželství jednoznačně hlavní příčinou rozvodu. Nemluvil jsem  
se svou ženou dva měsíce. Nechtěl jsem ji přerušovat. Poslední hádku jsem zavinil 
já. Když se mě žena zeptala, co je v televizi, odpověděl jsem, že tištěné spoje, 
obrazovka a prach. 
 
 
Milé ženy, nic si z toho nedělejte. Věřte, že život bez Vás, bez Vaší něhy, pohlazení, 
si nedovedeme představit.  
                                                        My muži. 

 

březen 2016 
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Jaro je tady. 
 

Taky se už těšíte na rozkvetlé p
Stromy měly vždycky význač

potřeba na výrobu nástrojů, nábytku, 
doprovázelo i na jejich „poslední cest
medicíně se využívala kůra, kv
bleskem, svými kořeny odčerpávaly vodu z
hranice. Pod větvemi stromů
odpočívali nebo se scházeli na besedy, pod korunami strom

Strom je ztělesněním života, moudrosti, trvalosti, plodnosti a plynulosti bytí: v
zelené stromy symbolizují dlouhov
znovuzrození, neustálou obnovu, životní princip.
 

Ve svém životě obdivuji dva stromy , no dva druhy strom
abych nezapomněl ještě les a švestky a t
Májový kaštan to je v mých p
nesoucí korunu jako bohatý koš plný kv
Všechny svítí, plápolají bělostí. Kvetoucí kaštan m
kaštan pod čp.49 (on už tam není, je tam zasazena lípa) s
svědkem mého „stříbrného vě
ty loňské sněhy jsou (vzpomínky
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šíte na rozkvetlé předzahrádky, louky, stromy? Já ano
ly vždycky význačné místo v životě lidí. Dávaly jim dřevo na ohe

na výrobu nástrojů, nábytku, používaly se jako stavební materiál, a 
doprovázelo i na jejich „poslední cestě“. Poskytovaly plody, pryskyřici 

ůra, květy i listy. Stromy chránily obydlí p
ř čerpávaly vodu z jeho okolí, zpevňovaly hráze, vymezovaly 

tvemi stromů lidé hledali úkryt před žárem či deště
ívali nebo se scházeli na besedy, pod korunami stromů se konala kázání apod.

ěním života, moudrosti, trvalosti, plodnosti a plynulosti bytí: v
zelené stromy symbolizují dlouhověkost a nesmrtelnost, zatímco opadavé 

ní, neustálou obnovu, životní princip. 

 obdivuji dva stromy , no dva druhy stromů…kaštan a lípu 
ě les a švestky a třešně ( a tak vlastně všechny stromy). 
mých představách veliký, mohutný strom, mohutný kmen 

nesoucí korunu jako bohatý koš plný květů. Plný nádherných, stojících svící. 
ělostí. Kvetoucí kaštan mě vrací do mého mládí

p.49 (on už tam není, je tam zasazena lípa) s provizorní lavi
říbrného větru“ – bílé květy, bílá sukýnka, horoucí polibky 

hy jsou (vzpomínky- to je prý příznak stáří).  
Další velký kaštan 

byl u kovárny pana 
Huberta Šev
(dnes tam není ani 
Hubert, ani kovárna 
ani kaštan). N
jako kluky 
kaštan 

lesklými 
kterých jsme si 
vyrábě
hrač
sbě
nasávali v
páleného kopyta a 
obdivovali kon
vydrží tu bolest, 
když navíc tu 
„horkou“ podkovu 

 

Já ano. 
řevo na oheň, byly 

stavební materiál, a nebo je 
“. Poskytovaly plody, pryskyřici a lýko. V lidové 

ty i listy. Stromy chránily obydlí před větrem a 
ňovaly hráze, vymezovaly 
či deštěm, v jejich stínu 
ů se konala kázání apod. 

ním života, moudrosti, trvalosti, plodnosti a plynulosti bytí: věčně 
kost a nesmrtelnost, zatímco opadavé 

ů…kaštan a lípu – jo a 
ě všechny stromy). 
m, mohutný kmen 

Plný nádherných, stojících svící.  
 vrací do mého mládí  -  velký 

provizorní lavičkou byl  
ty, bílá sukýnka, horoucí polibky – kdeže 

Další velký kaštan 
byl u kovárny pana 
Huberta Ševčíka 
(dnes tam není ani 
Hubert, ani kovárna 
ani kaštan). Nás 
jako kluky tento 
kaštan zásoboval 

nádhernými 
lesklými plody, ze 
kterých jsme si 
vyráběli naše 
hračky…a při jejich 
sběru  jsme 
nasávali vůni 
páleného kopyta a 
obdivovali koně, že 
vydrží tu bolest, 
když navíc tu 
„horkou“ podkovu 
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mu k noze přitloukal kovář Hubert hřeby. 
Zpátky ke kaštanům. Kaštany, respektive třísloviny z plodů,  potřebuje daňčí zvěř 

v době „jejich lásky“, které se myslivecky říká „rochání“. Tato – laik a fajnšmekr by 
řekl – smrtelná kombinace mě vedla k tomu, že jsme vysadili řadu kaštanů na kraji 
cesty k vápence, kolem areálu bývalého teletníku či pod „druhým šraňkem“ – myslím 
si, že jich bylo kolem stovky. Z některých jsou již statní junáci a kvetou. Snad pro 
užitek či pro radost nebo jenom pro úžasný pohled a potěchu. 
No a že nejsem sám, koho přitahuje kaštan – to jsou různé hospůdky, posezení, 
rozcestí, motoresty s názvem „U kaštanu“. 
 

Lípa – to je další nádherný, památeční strom – ale kvete až v létě. Lípa byla vždy 
jedním ze stromů, který si naši předci sázeli ke svým chýším a do své osady. Aby to 
včely měly hodně blízko – naši předci byli milovníky medu a …medoviny. Medem se 
sladilo - cukr prostě neznali, nebyl. A večerní vůně kvetoucí lípy – to je přírodní 
„Chanel“. No a kvetoucí lípa za slunečného dne – to je tichounká včelí píseň, 
nádherný bzukot pilných včeliček. Snad se mnou souhlasíte, že lípa, to je nádherný, 
ozdobný strom – tak proč jej kácet – a tak kde mohu, tam nesouhlasím s jeho 
pokácením. Já vím, má moře listí, které na podzim plní domovní žlaby, svody, dvorky 
a co já vím ještě. Já vím, lípa v létě roní lepkavý nektar, a co potom lak na autě….. 
Přesto – obdivujme ji, važme si jí…. 

 
Les -  hodně nocí jsem proseděl v jeho náručí. V mé paměti zůstaly nádherné 
prožitky spojené s obyčejnou vůní bezu, lip, lesních jahod, hřibů – měl jsem rád, když 
drobně pršelo a tyto vůně útočily na moje smysly. Dodnes obdivuji majestátní krásu 
lesa, jeho vznešenost, mám rád nádherné šumění stromů, mám rád krásné mechové 
pohlazení a noční posvátné ticho. Pravdou je, že člověk si často osvojuje právo 
rozhodovat i o přírodě. A tak i les tomu odpovídá, hustá výsadba, monokultura smrku 
- i když se to postupně mění. Mám v paměti pasáž z Vrbovy knížky „Myslivcův rok“. 
Cituji: 
„Ano, není to správné počínání, neboť výchova zdatných jedinců z hustých skladeb 
dociluje sice znamenitého přírůstku hmotného, který může být dosažen jak ve směru 
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délkovém, jedná-li se o dřevo stavební, nebo ve směru šířkovém, jedná-li se o dřevo 
řezivové. Také mezitěžba- ony probírky- padá na váhu, neboť i jí na jediné ploše je 
dosahováno značného výtěžku hmotného, čeho všeho by nebylo při řidším zakládání 
porostu. Ale pravda světitá, že všechen ten zisk je placen hrubnutím dřevního vlákna. 
V těch dávných lesích, které pěstoval sám Pánbůh, rostly smrky široké při spodku a 
úzké při špici. Jejich kmeny nebyly krásně válcovité, nýbrž kuželovitě spádné, 
protože na nich zůstávaly zelené větve od pařezu až k vrcholku, ale jejich dřevo bylo 
husté se stejnosměrnými letokruhy, takže jen zpívalo, když se do něho kleplo. Z 
každého takového stromu bylo možno vyloupnout desku na housle. Toho však není u 
smrků vypěstovaných, jejichž dřevo už nezpívá….. 
…A když jsem později šel zeleným světem dál a dál, poznával jsem, že natropili 
v lesích mnoho chyb a hříchů, které potom příroda musila napravovat polomy, 
vývraty i záplavami škodlivého hmyzu….“ 
Konec citátu, 
Kdysi dávno jsem zabloudil do „Stržníku“, což je část lesa mezi Holštejnem, 
Baldovcem a Lipovcem. Byla tam (ona je tam pořád) pořádná stráň, příkrá, místy 
„vyčuhuje“ skála. Dole pár habříků a olší, potom maliní, nějaký buk a bory. A 
souhlasím se spisovatelem – tady byla opravdová krása lesa, opravdová příroda- tyto 
stromy musely vydržet všechny rozmary počasí – vítr, sníh, sucho. Nikdo o ně 
nepečoval. Jejich „tržní hodnota“ byla nula. Ale ten obdiv – viditelné, mohutné kořeny 
vpíjející se do skály, silné, ale pokroucené kmeny, robustní, křivé, větrem ošlehané a 
sněhem a námrazou prověřené větve (a hned tu je…bory šumí po 
skalinách….zemský ráj to napohled…..). Dnes tam stromy nejsou – ale ne díky 
přírodě – to člověk zasáhl. Roste tam nový les, částečně z „náletu“, částečně 
vysázené sazenice… 
No a každý rok píši o „lidských odpadcích“  na kraji lesů – tradiční je odpočívadlo „U 
obrázku“ pod dědinou a „Marianínská špice“. Já už věřím, že to nedělají 
lidé z Lipovce či Marianína – ale přesto : kdybyste měli takovou potřebu, uložte 
odpad raději u radnice, tam ho „nějak“ zpracujeme…… 
 
No a švestky ? 
Moudrý syn krále Jana, otec vlasti Karel IV., se prý zasloužil o to, že se balkánská 
švestka přestěhovala k nám – takže nejenom vinice a réva….Novému ovoci se říkalo 
všelijak – také trnka, karle, kadlátka (snad podle králova jména). Švestka je skromná, 
lidé ji odsoudili k živoření na nejhorších polohách, v chudé půdě, v mokřinách i do 
kamení, kde bylo země sotva „na píď“. Tak jsem postupně zjišťoval druhy odolné 
„šárce“, ale také aby měly vyhovující cukernatost -  podnože, aby přežily 
v nehostinných podmínkách  a přemýšlel, jestli tato „Popelka“ v našem ovoci se 
dočká štěstí i u nás -  jako v té oblíbené pohádce…Máme jich vysazeno kolem 
1.700ks, zahrádkáři je „ vedou“, občas se pohnojí, tráva poseče. Těším se a čekám, 
co z nich bude za 5, 10 let.   
 
Přátelé, 
když se na kaštanu objeví bílé svíce květů, jaro je už v plném proudu, a když ze 
stromu začnou padat kaštany, začíná podzim. Zatím však budeme plnými doušky 
užívat krásy jara, abychom si je na podzim při pohledu na kouzelně lesklé a hladké 
plody kaštanu připomněli. 
Sladké májové dny a večery.   
Jaro budiž pochváleno. 
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z 12. za
konaného dne 14.12.2015 od 18.00 hodin 

ve spolkové místnosti Domu služeb v
Usnesení č. 1/12/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje program jednání Zastupitelstva obce Lipovec dne 14.12.2015.
Výsledek hlasování :   Pro 13  Proti 0   Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno. 
Usnesení č. 2/12/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje rozpo
Výsledek hlasování:   Pro 14  Proti 0   Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno. 
Usnesení č. 3/12/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje rozpo
předloženého návrhu. 
Výsledek hlasování:   Pro 14  Proti 0   Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno. 
Usnesení č. 4/12/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvalu
rok 2016 na kulturní, sportovní a volno
Výsledek hlasování:   Pro 14  Proti 0   Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno. 
Usnesení č. 5/12/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec stahuje z
Tento bod bude projednán na ZO v
Výsledek hlasování:   Pro 15  Proti 0   Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno. 
Usnesení č. 6/12/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje prodej 
51/10 o výměře 13 m2  pí. Aleně Kola
Záměr na prodej pozemku byl schválen na jednání Rady obce Lipovec 23.11.2015, vyv
elektronické i fyzické úřední desce OÚ Lipovec od 25.11.2015 dosud.
Výsledek hlasování:   Pro 15  Proti 0   Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno. 
Usnesení č. 7/12/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje prodej 
geometrického plánu č. 716-206/2015 ze dne 16.10.2015 o
Lipovec 2, za cenu 100,- Kč/m2. Zám
Lipovec 23.11.2015, vyvěšen na elektronické i fyzické ú
Výsledek hlasování:   Pro 15  Proti 0   Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno. 
Usnesení č. 8/12/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Smlouvu 
věcného břemene – kabelové vede
mezi Obcí Lipovec a E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 
„Lipovec – DP Knoflíček“, jednorázová úhrada za z
m x 200,- Kč). 
Výsledek hlasování:   Pro 15  Proti 0   Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno. 
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Výpis usnesení 

z 12. zasedání Zastupitelstva obce Lipovec, 
konaného dne 14.12.2015 od 18.00 hodin  

ve spolkové místnosti Domu služeb v  Lipovci 

Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje program jednání Zastupitelstva obce Lipovec dne 14.12.2015.
:   Pro 13  Proti 0   Zdrželi se 0  

Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje rozpočet obce na rok 2016 dle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování:   Pro 14  Proti 0   Zdrželi se 0 

Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje rozpočtový výhled obce Lipovec na roky 2017

Výsledek hlasování:   Pro 14  Proti 0   Zdrželi se 0 

Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Program pro poskytování dotací z rozpoč
rok 2016 na kulturní, sportovní a volnočasové aktivity dle předloženého návrhu. 
Výsledek hlasování:   Pro 14  Proti 0   Zdrželi se 0 

bce Lipovec stahuje z programu jednání bod č. 6) Zpráva o činnosti finan
Tento bod bude projednán na ZO v lednu 2016. 
Výsledek hlasování:   Pro 15  Proti 0   Zdrželi se 0 

schvaluje prodej části pozemku p.č. 51/10 o výměř
ě Kolaříková a  p. Jiřímu Poláškovi, Lipovec 264 za cenu 100,

r na prodej pozemku byl schválen na jednání Rady obce Lipovec 23.11.2015, vyv
ední desce OÚ Lipovec od 25.11.2015 dosud. 

Výsledek hlasování:   Pro 15  Proti 0   Zdrželi se 0 

Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje prodej části pozemku p.č. 185/17 o vým
206/2015 ze dne 16.10.2015 označený jako díl „a“ ing. Janu
č/m2. Záměr na prodej pozemku byl schválen na jednání Rady obce 

ěšen na elektronické i fyzické úřední desce OÚ Lipovec od 25.11.2015 dosud.
Výsledek hlasování:   Pro 15  Proti 0   Zdrželi se 0 

Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Smlouvu č. 1030027909/001 o smlouvě
kabelové vedení NN po obecním pozemku p.č. 1035/5 v k.ú. Lipovec u Blanska 

mezi Obcí Lipovec a E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Bud
ek“, jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene 12.000,

Výsledek hlasování:   Pro 15  Proti 0   Zdrželi se 0 

OO  
 

Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje program jednání Zastupitelstva obce Lipovec dne 14.12.2015. 

edloženého návrhu. 

tový výhled obce Lipovec na roky 2017-2019 dle 

rozpočtu obce Lipovec pro 

činnosti finančního výboru. 

ěře 41 m2 a části p.č. 
ímu Poláškovi, Lipovec 264 za cenu 100,- Kč/m2. 

r na prodej pozemku byl schválen na jednání Rady obce Lipovec 23.11.2015, vyvěšen na 

. 185/17 o výměře 44 m2 dle 
ený jako díl „a“ ing. Janu Škvařilovi, 

r na prodej pozemku byl schválen na jednání Rady obce 
ce OÚ Lipovec od 25.11.2015 dosud. 

. 1030027909/001 o smlouvě budoucí o zřízení 
k.ú. Lipovec u Blanska 

České Budějovice – stavba 
emene 12.000,- Kč bez DPH (60 
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Usnesení č. 9/12/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Souhrnnou smlouvu č. 04/149, o dodávce vody pro 
podporované byty mezi Obcí Lipovec a Vodárenskou akciovou společností, a.s., divize Boskovice, 
17.listopadu 14, 680 19 Boskovice. 
Výsledek hlasování:   Pro 15  Proti 0   Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
Usnesení č. 10/12/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Smlouvu o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí – 
Lipovec – rozšíření DS, hasička v k.ú. Lipovec u Blanska na pozemku p.č. 1186/1, 1143/12, 1143/4, 
233/10, 1143/11, 1143/10, 233/1 mezi Obcí Lipovec a E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 
370 49 České Budějovice. 
Výsledek hlasování:   Pro 14  Proti 0   Zdrželi se 0 (pí.Marta Ševčíková se vzdálila) 
Usnesení bylo schváleno. 
Usnesení č. 11/12/ZO 
Smlouva č. 1030022779/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene „Lipovec – rozšíření DS, 
hasička“ – kabel NN, skříň NN na pozemcích obce p.č. 1186/1, 1143/12, 1143/4, 233/10, 1143/11, 
1143/10, 233/1 v k.ú. Lipovec u Blanska mezi Obcí Lipovec a E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 
2151/6, 370 49 České Budějovice.  Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude činit 
3.000,- Kč bez DPH. 
Výsledek hlasování:   Pro 14  Proti 0   Zdrželi se 0 (pí.Marta Ševčíková se vzdálila) 
Usnesení bylo schváleno. 
Usnesení č. 12/12/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje rozpočtové opatření č. 11 v hospodaření obce Lipovec za rok 
2015. 
Výsledek hlasování:   Pro 13  Proti 0   Zdrželi se 1 (ing. Ondřej Zouhar) (ing. Tomáš Zouhar se 
vzdálil) 
Usnesení bylo schváleno. 
Usnesení č. 13/12/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec pověřuje Radu obce Lipovec prováděním rozpočtových opatření v závěru 
roku 2015 (do 15.1.2016)  do výše 300 tis. Kč s tím, že je Zastupitelstvo obce Lipovec schválí na 
nejbližším zasedání zastupitelstva obce. 
Výsledek hlasování:   Pro 15  Proti 0   Zdrželi se 0  
Usnesení bylo schváleno. 
Usnesení č. 14/12/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene „Lipovec-úprava DS 
Doležalová“ č. PV-014330034262/001 mezi Obcí Lipovec a E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 
2151/6, 370 49 České Budějovice.  Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene 15000,- Kč bez 
DPH (dle smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení v.břemene).  
Výsledek hlasování:   Pro 15  Proti 0   Zdrželi se 0  
Usnesení bylo schváleno. 
Usnesení č. 15/12/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje smlouvu o dílo mezi Obcí Lipovec (objednatel) a STEMD s.r.o. 
Lipovec (zhotovitel) na realizaci stavby „Rekonstrukce místního rozhlasu kolem silnic II/378 a III/3783 
v intravilánu obce Lipovec“ v částce 590.576,- Kč včetně DPH. 
Výsledek hlasování:   Pro 13  Proti 0   Zdrželi se 1 (ing. Ondřej Zouhar) (ing. Tomáš Zouhar nebyl 
přítomen)  
Usnesení bylo schváleno. 
Usnesení č. 16/12/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje smlouvu o dílo mezi Obcí Lipovec (objednatel) a STEMD s.r.o. 
Lipovec (zhotovitel) na realizaci stavby „Oprava chodníků kolem místní komunikace p.č. 1135 
intravilán osady Marianín“ v částce 828.800,- Kč včetně DPH. 
Výsledek hlasování:   Pro 13  Proti 0   Zdrželi se 1 (ing. Ondřej Zouhar) (ing. Tomáš Zouhar nebyl 
přítomen)  
Usnesení bylo schváleno. 
Usnesení č. 17/12/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Sylvií 
Bílkovou, bytem Mášova 735/18a, Brno, PSČ 60200, Ing. Antonínem Pytlíčkem, bytem Zemědělská 
1667/4, Brno, PSČ 602 00 (oba jako budoucí prodávající) a obcí Lipovec (budoucí kupující) na část 
pozemku p.č. 1036 v k.ú. Lipovec u Blanska, která bude sloužit jako příjezdová komunikace k nově 
budovaným rodinným domkům v lokalitě „kostel-kříž“ dle náčrtku s tím, že kupní cena bude 100,- 
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Kč/m2 (cca 172 m2) a po vyhotovení geometrického plánu bude vypracována vlastní smlouva, která 
bude předložena Zastupitelstvu obce Lipovec znovu ke schválení. 
Výsledek hlasování:   Pro 14  Proti 0   Zdrželi se 1 (ing. Ondřej Zouhar nebyl přítomen)  
Usnesení bylo schváleno. 
Usnesení č. 18/12/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí Smlouvě o zřízení služebnosti, kdy 
ing. Antonín Pytlíček, bytem Zemědělská 1667/4, Brno, PSČ 60200 (budoucí povinná osoba) umožní 
obci Lipovec (budoucí oprávněná osoba) užívat do doby vyřešení celé „obousměrné“ komunikace 
v lokalitě „Kostel-kříž“ část pozemku p.č. 1035/3 v k.ú. Lipovec u Blanska jež má Ing. Pytlíček ve 
vlastnictví, dle přiloženého náčrtku, jako veřejně přístupná účelová komunikace. Tato služebnost bude 
bezúplatná. 
Výsledek hlasování:   Pro 14  Proti 0   Zdrželi se 1 (ing. Ondřej Zouhar nebyl přítomen)  
Usnesení bylo schváleno. 
Usnesení č. 19/12/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Plán práce Zastupitelstva obce Lipovec na rok 2016. 
Výsledek hlasování:   Pro 15  Proti 0   Zdrželi se 0  
Usnesení bylo schváleno. 

 
Výpis usnesení 

z 13. zasedání Zastupitelstva obce Lipovec, 
konaného dne 25.1.2016 od 18.00 hodin  

ve spolkové místnosti Domu služeb v Lipovci 
Usnesení č. 1/13/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje program jednání Zastupitelstva obce Lipovec dne 25.1.2016. 
Výsledek hlasování:   Pro 11  Proti 0   Zdrželi se 0 (Ing. Tomáš Zouhar – vzdálen) 
Usnesení bylo schváleno. 
Usnesení č. 2/13/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje objednání studie proveditelnosti „Kořenová ČOV“ v objemu do 
50.000,- Kč. 
Výsledek hlasování:   Pro 13  Proti 0   Zdrželi se 0  
Usnesení bylo schváleno. 
Usnesení č. 3/13/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje terénní a sadové úpravy v Marianíně včetně dokončení 
chodníků (lokalita Zvonička) či přeskládání přilehlých zpevněných ploch (čp. 8) v hodnotě 495.000,- 
Kč. 
Výsledek hlasování:   Pro 13  Proti 0   Zdrželi se 0  
Usnesení bylo schváleno. 
Usnesení č. 4/13/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje smlouvu o dílo mezi Obcí Lipovec a STEMD s.r.o. Lipovec na 
akci „Terénní a sadové úpravy Marianín“ – termín zahájení 03/2016, ukončení 10/2016, objem 
495.000,- Kč. 
Výsledek hlasování:   Pro 13  Proti 0   Zdrželi se 0  
Usnesení bylo schváleno. 
Usnesení č. 5/13/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje terénní úpravy kolem nových osmi bytových jednotek – 
podporované byty včetně příjezdového parkoviště  v hodnotě 638.000,- Kč. 
Výsledek hlasování:   Pro 13  Proti 0   Zdrželi se 0  
Usnesení bylo schváleno. 
Usnesení č. 6/13/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje smlouvu o dílo mezi Obcí Lipovec a STEMD s.r.o. Lipovec na 
akci „Terénní úpravy 8bj – podporované byty včetně příjezdového parkoviště“ – termín zahájení 
03/2016, ukončení 09/2016, objem 638.000,- Kč. 
Výsledek hlasování:   Pro 13  Proti 0   Zdrželi se 0  
Usnesení bylo schváleno. 
Usnesení č. 7/13/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje akci „Vodovodní přípojka garáže a nová hasičská zbrojnice“  
v hodnotě 180.000,- Kč. 
Výsledek hlasování:   Pro 13  Proti 0   Zdrželi se 0  
Usnesení bylo schváleno. 
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Usnesení č. 8/13/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje smlouvu o dílo mezi Obcí Lipovec a STEMD s.r.o. Lipovec na 
akci „Vodovodní přípojka garáže a nová hasičská zbrojnice“ – termín zahájení 03/2016, ukončení 
06/2016, objem 180.000,- Kč. 
Výsledek hlasování:   Pro 13  Proti 0   Zdrželi se 0  
Usnesení bylo schváleno. 
Usnesení č. 9/13/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení Lipovec – II.etapa“  
v hodnotě 1.000.000,- Kč. 
Výsledek hlasování:   Pro 13  Proti 0   Zdrželi se 0  
Usnesení bylo schváleno. 
Usnesení č. 10/13/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje smlouvu o dílo mezi Obcí Lipovec a STEMD s.r.o. Lipovec na 
akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení Lipovec – II.etapa“ – termín zahájení 03/2016, ukončení 
12/2016,  trasa digitální ústředna – drůbežárna, objem 1.000.000,- Kč. 
Výsledek hlasování:   Pro 13  Proti 0   Zdrželi se 0  
Usnesení bylo schváleno. 
Usnesení č. 11/13/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje akci „Hasičská zbrojnice na pozemku p.č. 233/1 – projekt pro 
stavební povolení“  v hodnotě 155.000,- Kč. 
Výsledek hlasování:   Pro 13  Proti 0   Zdrželi se 0  
Usnesení bylo schváleno. 
Usnesení č. 12/13/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje akci „Obecní les – pálení klestu, výsadba stromků“  v hodnotě 
80.000,- Kč. 
Výsledek hlasování:   Pro 13  Proti 0   Zdrželi se 0  
Usnesení bylo schváleno. 
Usnesení č. 13/13/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje smlouvu o dílo mezi Obcí Lipovec a STEMD s.r.o. Lipovec na 
akci „Obecní les – pálení klestu, výsadba stromků“ – termín zahájení 03/2016, ukončení 06/2016, 
objem 80.000,- Kč. 
Výsledek hlasování:   Pro 13  Proti 0   Zdrželi se 0  
Usnesení bylo schváleno. 
Usnesení č. 14/13/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje akci „Vyčištění vodních ploch – zemní přehrážka, Sedlákůj 
rybník“  v hodnotě 150.000,- Kč. 
Výsledek hlasování:   Pro 13  Proti 0   Zdrželi se 0  
Usnesení bylo schváleno. 
Usnesení č. 15/13/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje smlouvu o dílo mezi Obcí Lipovec a STEMD s.r.o. Lipovec na 
akci „Vyčištění vodních ploch – zemní přehrážka, Sedlákůj rybník“ – termín zahájení 11/2016, 
ukončení 12/2016, objem 150.000,- Kč. 
Výsledek hlasování:   Pro 13  Proti 0   Zdrželi se 0  
Usnesení bylo schváleno. 
Usnesení č. 16/13/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje částku 3.820.000,- Kč na dokončení stavebních prací akce 
„Bytový dům podporovaného bydlení pro seniory“ 
Výsledek hlasování:   Pro 13  Proti 0   Zdrželi se 0  
Usnesení bylo schváleno. 
Usnesení č. 17/13/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje rozpočtové opatření č. 12 v hospodaření obce Lipovec za rok 
2015. 
Výsledek hlasování:   Pro 13  Proti 0   Zdrželi se 0  
Usnesení bylo schváleno. 
Usnesení č. 18/13/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Lipovec č. 1/2016, kterou se 
stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích obce Lipovec 
Výsledek hlasování:   Pro 13  Proti 0   Zdrželi se 0  
Usnesení bylo schváleno. 
 



 

Usnesení č. 19/13/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec nesouhlasí se zám
Lipovec u Blanska, doporučuje ponechat pozemek v
Výsledek hlasování:   Pro 1 3  Proti 0   Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
Usnesení č. 20/13/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec neschvaluje financování sociálních služeb v
Města Blanska ze dne 8.12.2015
Výsledek hlasování:   Pro 13  Proti 0   Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 

SSlloovv
Slovo starosty. 

Rok 2015 v obci byl z pohledu oprav, údržby a investic velice úsp
stručný přehled jednotlivých akcí:
  
„Rekonstrukce veřejného osvě
V období srpen 2014 – prosinec 2015 jsme v souvislosti s provád
chodníků kolem státních silnic II/378 a III/3783 provád
veřejného osvětlení v obci -
„postavili“ a uvedli do užívání 65 stožár
původních svítidel RWLX 250W. Smlouva o dílo 25.8.2014 mezi obcí a STEMDem 
s.r.o. byla na částku   1.890.400,
25.8.2014 čj.2/39/ZO) 
Skutečná fakturace 2014+2015 
 
„Parkoviště sokolovna“ 
Od srpna 2010 až do listopadu 2015 se provád
určení hranic, změny- ne „ozelen
samostatně ovládané  a kanalizace 
o dílo 28.5.2012 mezi obcí a STEMDem s.r.o. byla na 
(smlouva i částka schválena usnesením ZO z 28.5.2012 )
 
„Oprava chodníků kolem silnic II/378 a III/3783 v
Dne 26.1.2015 byla v ZO schválena akce  „
III/3783 v intravilánu obce –
Skutečnost za rok 2015 1.038.000,
 
„Rekonstrukce místního rozhlasu kolem II/378,
Smlouva o dílo mezi Obcí Lipovec a STEMD s.r.o Lipovec  na akci „Rekonstrukce 
místního rozhlasu kolem silnic II/378 a III/3783 v
590.576,- Kč včetně DPH –
Skutečná fakturace 2015 458.625,

9 

Zastupitelstvo obce Lipovec nesouhlasí se záměrem na prodej části pozemku p.č. 1063/5 v
čuje ponechat pozemek v pronájmu. 

3  Proti 0   Zdrželi se 0  

Zastupitelstvo obce Lipovec neschvaluje financování sociálních služeb v roce 2016 dle materiál
5. 

Výsledek hlasování:   Pro 13  Proti 0   Zdrželi se 0  

vvoo  ssttaarroosstt

pohledu oprav, údržby a investic velice úspěšný. P
ehled jednotlivých akcí: 

ejného osvětlení kolem II/378 a III/3783 v intravilánu 
prosinec 2015 jsme v souvislosti s prováděním rekonstrukce 

 kolem státních silnic II/378 a III/3783 prováděli i „částečnou“
- samozřejmě kolem silnic II/378 a III/3783. Celkem jsm

„postavili“ a uvedli do užívání 65 stožárů a svítidel LED 35W – nahradili jsme 29 
vodních svítidel RWLX 250W. Smlouva o dílo 25.8.2014 mezi obcí a STEMDem 

1.890.400,- Kč (smlouva i částka schválena usnesením ZO z 

ná fakturace 2014+2015 – 1.729.782,- Kč 

Od srpna 2010 až do listopadu 2015 se prováděla tato akce. Dlouholetý spor o 
ne „ozelenění“, navíc veřejné osvětlení – 4 sloupy a výbojky 
a kanalizace – cca 150 m, to vše za 1.223.966,00 K

o dílo 28.5.2012 mezi obcí a STEMDem s.r.o. byla na částku   1.170.198,
ástka schválena usnesením ZO z 28.5.2012 ) 

 kolem silnic II/378 a III/3783 v intravilánu obce – II.etapa“ 
ZO schválena akce  „Oprava chodníků kolem silnic II/378 a 

– II.etapa “ v hodnotě 1.038.000,- Kč 
1.038.000,- Kč 

Rekonstrukce místního rozhlasu kolem II/378,III/3783 v intravilánu obce
Smlouva o dílo mezi Obcí Lipovec a STEMD s.r.o Lipovec  na akci „Rekonstrukce 
místního rozhlasu kolem silnic II/378 a III/3783 v intravilánu obce Lipovec“ v

– schválena v ZO 14.12.2015. 
458.625,- Kč. 

ásti pozemku p.č. 1063/5 v k.ú. 

roce 2016 dle materiálů 

ttyy  
 

ěšný. Předkládám 

intravilánu obce“ 
ěním rekonstrukce 

č čnou“  rekonstrukci 
 kolem silnic II/378 a III/3783. Celkem jsme 

nahradili jsme 29 
vodních svítidel RWLX 250W. Smlouva o dílo 25.8.2014 mezi obcí a STEMDem 

ástka schválena usnesením ZO z 

la tato akce. Dlouholetý spor o 
4 sloupy a výbojky 

to vše za 1.223.966,00 Kč Smlouva 
1.170.198,- Kč 

II.etapa“  
ů kolem silnic II/378 a 

obce“ 
Smlouva o dílo mezi Obcí Lipovec a STEMD s.r.o Lipovec  na akci „Rekonstrukce 

intravilánu obce Lipovec“ v částce 



 

 
 
 „Komunikace Marianín“ 
Dne 26.1.2015 byla v ZO schválena akce  „Komunikace Marianín“ v
3.973.185,- Kč 
Skutečnost 2015 3.973.185,00 K
 
„Kanalizace Marianín“ 
Dne 26.1.2015 byla v ZO schválena akce   „Kanalizace Marianí
v částce 180.000,- Kč – následn
Skutečnost 2015  404.997,76 K
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ZO schválena akce  „Komunikace Marianín“ v

3.973.185,00 Kč.       

ZO schválena akce   „Kanalizace Marianín IV 
následně  na celkově 425.500,- Kč (RO č.5)

404.997,76 Kč. 

ZO schválena akce  „Komunikace Marianín“ v hodnotě 

n IV – propojení “ 
č.5) 
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„Vodní nádrž Marianín – rekonstrukce“   
v hodnotě 432.500,- Kč (RO č.2) 
Skutečnost 2015 celkem  431.659,90 Kč. 
 
„Chodníky Marianín“ 
Smlouva o dílo mezi Obcí Lipovec a 
STEMD s.r.o Lipovec  na akci „Oprava 
chodníků kolem místní komunikace p.č. 1135 intravilán osady Marianín“ v částce 
828.800,- Kč včetně DPH – schválena v ZO 14.12.2015. 
Skutečná fakturace 2015 828.774,-  Kč 
 
„Vybavení školní zahrady u MŠ“  
Dne 26.1.2015 byla v ZO schválena akce   „Vybavení školní zahrady u MŠ “ v částce 
417.000,- Kč. Rozpočtovým opatřením č.4 a č.5 byla částka upravena na 534.000,- 
Kč. 
Skutečné náklady 2015 516.366,- Kč 
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„Podporované byty, 8 b.j. Lipovec“. 
 V roce 2015 se na této akci proinvestovalo 7.230.026,31Kč a to včetně DPH, z toho 
4.800.000,- Kč ze státní dotace. Stavba se provádí dodavatelsky, dodavatelem je 
ATRIOWOOD s.r.o. Ostrava. 
 
„Technické zhodnocení obecní veřejné kanalizace“ -  převádíme do účetnictví 
v hodnotě 279 944,- Kč. Ocelových roštů k zachycení především dešťových vod  je 
v obci  27 -  lokalita Víry 4ks, Pazderna 2ks (Černá skála, Kolmačka), k drůbežárně 
2ks (Vintrová, Skácel), ke kostelu 1ks, u sokolovny 1ks, polní cesta kostel kříž 6ks 
(kostel,Uzel, Musil, Kolmačka,Vintr, kříž), chodníky horní konec 2ks (Kučera,Škvařil), 
řadovky a bytovky 4ks (2x Pliskovi, Švédovi, mezi „8“), radnice 1 ks,  Zrníkovi 2ks, 
Marianín 2ks. 
 
Tolik stručný přehled jednotlivých stavebních akcí roku 2015. Samozřejmě jsem mohl 
podat podrobný popis jednotlivých akcí, já těmi stavbami v podstatě žiji, snažím se 
do toho všeho dát kus svého já – celou řadu akcí jsme „projektovali“ za chodu, po 
dohodě, ale i „po svém“…..Vím, že ne všechno se podaří…..a vím, že nikdy a nikomu 
nevysvětlím, že každá stavební úprava, každá oprava či stavební akce - to je celá 
řada telefonátů, dopisů, žádostí, rozhodnutí. A potom v podstatě každodenní 
mravenčí prací, někdy na hranici svých sil spějete k cíli, který jste si vytyčili. A 
nakonec si někteří myslí, že…… 
Mohu prohlásit, že každé rozhodnutí je dlouho zvažováno a zdůvodňováno, že než 
jdu na zastupitelstvo s nějakým návrhem, tak ho mám promyšlený – no a že někdy 
„střelíte vedle“ ??. Faktem je, že když dotyčnou věc „doženete“ do „Absurdistánu“,  
tak dojdete k závěru, že ta akce je zbytečná, ta mohla počkat apod. Všechno ale 
začnete vidět trochu jinak, když za určité věci přímo zodpovídáte, když vidíte, co kde 
stojí, co komplikuje nejen vám, ale celé řadě lidí život….. 
       

        František Kopřiva 

 

Každoroční prosba 

 

My všichni jsme součástí této obce. Na nás, na našem chování, na našem vystupování, na 
každém našem osobním příspěvku a přínosu pro „nás všechny“ záleží – co jsme schopni 
udělat - jenom taková bude naše dědina. Proto se obracíme s prosbou na všechny 
spoluobčany – bude jaro – je třeba vyčistit, vyhrabat, zamést, prostě uklidit okolí svých 
domů, přilehlé chodníky, veřejné zelené plochy. Budou organizovány svozy a sběry  
velkoobjemového, nebezpečného odpadu, pneumatik, elektrospotřebičů, ale i staré trávy, 
mechu, větví apod. Využijte toho a „vyčistěte“ i okolí svých domů. Děkujeme Vám. 
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Termíny svozu odpad ů v roce 2016
     
1. Pneumatiky - velikost kontejneru bude up
Místo odvozu – radnice v Lipovci, prodejna Marianín
 
2. Velkoobjemový kontejner  

 
3. Velkoobjemový kontejner  1 ks 40 m3 + 1 ks 40 m3

 
Svoz nebezpečného odpadu a elektroodpadu 
 

 
 
Pohyb obyvatel v obci Lipovec a osad
 

Počet obyvatel obce Lipovec + osada Marianín k
 
V průběhu roku 2015 se: 
 

- přihlásilo k trvalému pobytu v
- odhlásilo z trvalého pobytu v
- narodilo   
- zemřelo  

 
Počet obyvatel k 31.12.2015  v
  
Přihlásili se k pobytu: 
František Vrba  
Lenka Anděl  
Robert Anděl  
Kim Anděl  
Timothy Anděl  
Mia Anděl  
Tomáš Kajtár  
Miriam Kajtárová  
Helena Kajtárová  

13 

foorrmmuujjeemmee

roce 2016  
       

velikost kontejneru bude upřesněna při tel. objednávce odvozu  
Lipovci, prodejna Marianín   18.4.2016

1 ks 40 m3 + 1 ks 40 m3 
přistavení 12.00 hod. 21.4.2016  kontejner u radnice v
a  u točny v Lipovci (benzinová čerpací stanice)
případná výměna 22.4.2016 (po telefonické výzv
u radnice a u topolů (nad rybníkem před kř
Rozstání-Holštejn) 

3. Velkoobjemový kontejner  1 ks 40 m3 + 1 ks 40 m3 
přistavení 12.00 hod. 1.9.2016  kontejner u radnice v
u topolů 
případná výměna 2.9.2016 (po telefonické výzv
radnice a u točny (benzinová čerpací stanice)

ného odpadu a elektroodpadu – bude 28.5.2016 od 9.45 do 10.30 hodin p

obci Lipovec a osadě Marianín v  roce 2015

et obyvatel obce Lipovec + osada Marianín k 31.12.2014 1101 

trvalému pobytu v obci  33 obč
trvalého pobytu v obci  15 obč

 11 dětí
 8 občanů

31.12.2015  v obci Lipovec+osada Marianín  1122 obč

Lipovec 290 
Lipovec 347 
Lipovec 347 
Lipovec 347 
Lipovec 347 
Lipovec 347 
Lipovec 372 
Lipovec 372 
Lipovec 372 

ee  
 

                    
18.4.2016 

kontejner u radnice v Lipovci 
erpací stanice) 

na 22.4.2016 (po telefonické výzvě),  kontejner 
řed křižovatkou Lipovec-

tejner u radnice v Lipovci a 

na 2.9.2016 (po telefonické výzvě),  kontejner u 
erpací stanice) 

bude 28.5.2016 od 9.45 do 10.30 hodin před radnicí. 

roce 2015 

 

33 občanů 
občanů 
ětí 
čanů 

1122 občanů 
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Veronika Kajtárová  Lipovec 372 
Ivana Bártová  Lipovec 160 
Jakub Šebesta  Lipovec 160 
Michaela Keprtová  Lipovec 160 
Zdeněk Šíbl  Lipovec 338 
Kateřina Strmeňová  Lipovec 95 
Adéla Brichtová  Lipovec 282 
Eliška Košťálová  Lipovec 346 
Václav Košťál  Lipovec 346 
Petra Košťálová  Lipovec 346 
Karel Zouhar  Lipovec 249 
Jana Zouharová  Lipovec 95 
Kateřina Zouharová  Lipovec 95 
Lucie Zouharová  Lipovec 95 
Zdeněk Buryšek  Lipovec 174 
Vladimír Dočkal  Lipovec 86 
Irena Dočkalová  Lipovec 86 
Irena Slouková  Lipovec 201 
Jana Židová  Lipovec 270 
Tereza Šenková  Lipovec 270 
Lenka Slouková  Lipovec 217 
Dominik Šváb  Lipovec 217 
Jana Petlachová  Lipovec 91 
Lukáš Hasoň  Lipovec 192 
 
Odhlásili se z pobytu: 
Marie Dvořáková  Lipovec 308 
Libor Dvořák   Lipovec 308 
Markéta Dvořáková  Lipovec 308 
Jiří Matuška   Lipovec 162 
Jan Kouřil   Lipovec 160 
Zuzana Keprtová  Lipovec 19 
Veronika Keprtová  Lipovec 19 
Michaela Šafránková Lipovec 142 
Jiří Šafránek   Lipovec 142 
Natali Šafránková  Lipovec 142 
Petra Strejčková  Lipovec 200 
Kamila Musilová  Lipovec 309 
Iva Matušková  Lipovec-Marianín 15 
Denisa Matušková  Lipovec-Marianín 15 
Gabriela Matušková  Lipovec-Marianín 15 
 
Narodili se: 
Viktorie Zorníková  Lipovec 362 
Emílie Marková  Lipovec 242 
Tomáš Kolmačka  Lipovec 276 
Kryštof Pernica  Lipovec 167 
Matyáš Zámeček  Lipovec 200 
Matěj Tejkl   Lipovec 95 
Veronika Šenková  Lipovec 270 
Jolana Strmeňová  Lipovec 95 
Adéla Zukalová  Lipovec 170 
Jaromír Jelínek  Lipovec 186 
Tereza Zouharová  Lipovec 210 
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Zemřeli: 
Františka Nečasová  Lipovec-Marianín 1 
Miroslav Pernica  Lipovec 175 
Josef Hlávka   Lipovec 155 
Věra Sotolářová  Lipovec 177 
Eduard Harašta  Lipovec 114 
Věra Haraštová  Lipovec 250 
Milan Němec   Lipovec 133 
Michal Hloušek  Lipovec 203 
 
 

 

Kontejner na textil 
 
Obec Lipovec a Dimatex informují občany města, že společně provozují sběrný  kontejner  na textil , 
který je umístěn: 

naproti domu služeb. 
 

Sběrné kontejnery firmy Dimatex jsou určeny k druhotnému využití textilních materiálů s pozitivním 
vlivem na životní prostředí. Dimatex je partnerem Českého červeného kříže v rámci projektu Textileco  
a pravidelně poskytuje ošacení neziskovým organizacím a lidem v nouzi. V roce 2015 obdržely 
neziskové organizace částku přesahující 1 750 000 Kč. Společnost Dimatex chce být Váš stabilní, 
spolehlivý a blízký partner pro ekologické zpracování nepotřebných oděvů. 
 
Co patří do sběrného kontejneru: 
čistý a suchý textil (veškeré oděvy, bytový textil – záclony, závěsy, povlečení, potahy, ubrusy a deky) 
zabalený v zavázaných (zauzlovaných) igelitových pytlích/taškách, dále také spárované (svázané) 
nositelné boty a hračky. 
 
Co nepatří do sběrného kontejneru: 
znečištěný nebo mokrý textil, matrace, molitan, koberce, netextilní materiály, komunální odpad, 
elektrospotřebiče. 

 
Společnost Dimatex se již od roku 1991 zabývá sběrem, 
tříděním a recyklací textilu.       

Nepotřebné ošacení, obuv a hračky, prosíme i nadále vkládejte 
do našich kontejnerů zabalené v igelitových taškách či pytlích. 
Do kontejneru nepatří komunální odpad, matrace, polštáře, 
kobercové výrobky. 

Naším cílem je znovu zhodnocení druhotných surovin s 
pozitivním vlivem na životní prostředí.    

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat. 
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ŠACHOVÝ KLUB GARDE LIPOVEC  
 
5. března jsme uspořádali jubilejní 20.ročník „Okresního šachového turnaje“. Děkujeme všem 
sponzorům a obecnímu úřadu, díky nimž se z našeho turnaje stala tradiční součást okresního 
šachového života a jedna z nejpopulárnějších akcí svého druhu!  
Letošního ročníku se zúčastnilo 57 hráčů. Byl to dramatický turnaj až do závěrečného, devátého kola. 
Nakonec pohár pro vítěze získal blanenský Roman Moc – nejpřekvapivější vítěz všech dosavadních 
ročníků. Z domácích šachistů se nejvíc dařilo Oldřichu Kopřivovi, který obsadil 6.místo.  
Konečné pořadí:  
1.Moc Roman (Blansko)   - 7,5 bodu  
2.Píše Jan (Adamov)       - 7 bodů  
3. Polách Daneš (Rudice) – 7 bodů  
6. Kopřiva Oldřich  - 6 b  
10. Hloušek Zdeněk  -    5,5 b  
13. Ševčík Milan      -  5,5 b  
15. Ševčík David     -  5,5 b  
19. Ševčík Miloš    -  5 b  
25. Ševčík Luboš   -  5 b  
35. Šíbl Jan          - 4 b  
38. Kratochvíl Martin  - 4 b  
42. Brichta Pavel   - 4 b  
43. Krejčí František – 4 b  
45. Nečas Michal   - 3,5 b  
48. Kovařík Jan    - 3,5 b  
50. Ševčík Josef  -  3,5 b  
52. Kratochvíl Milan – 3 b  
53. Ševčík Jiří        - 3 b  
55. Zouharová Karolína – 2,5 b  
57. Zouharová Klára – 2,5 b  
ŠACHOVÁ MLÁDEŽ  
Také tuto sezónu pokračují šachové tréninky se žáky místní ZŠ, které vede Milan Ševčík. Mládež se 
zúčastňuje různých žákovských šachových turnajů, mezi kterými dominuje „půlroční“ turnaj „O putovní 
pohár SVČ“. Koná se jedenkrát měsíčně v Boskovicích, celkem hráči absolvují 7 turnajů. Po 5 
turnajích máme 2 želízka v ohni v první desítce a věříme, že si svá dosavadní umístění ještě vylepší!  
Průběžné umístění našich žáků  po 5 akcích:  
8. Zouharová Klára   - 139 b  
9. Kovařík Jan         - 130 b  
12. Petržela Viktor  - 115 b  
15. Zouharová Karolína – 106 b  
26. Maňoušek Martin  - 62 b  
35. Jargalsaikhan Huslen – 33 b  
36. Piňos Tomáš           - 26 b  
42. Jakubcová Natálie  - 19 b 
                                                                                                                                                                   
Doposud se do turnaje zapojilo 47 žáků našeho okresu.  
                                                                                                         Za GARDE Lipovec   Luboš Ševčík  
 
 
 

9. skautský oddíl Lipovec  
 
Betlémské sv ětlo 2015 
 Děkujeme všem, kteří jakkoliv podpořili novodobou tradici „Betlémského světla“, třeba i tím, že 
nám otevřeli dveře, popřáli krásné svátky a věnovali úsměv. Jsme rádi, že se tento zvyk ujal. Příští rok 
určitě na Štědrý den přijdeme znovu.  
Tříkrálová sbírka 2016  

Letos jsme již sedmým rokem pomáhali při Tříkrálové sbírce pořádané Charitou. V sobotu 9. 
1. 2016 se všichni ti, kteří chtěli pomoci s koledováním, sešli ve skautské klubovně. Rozdělili jsme se 
do skupinek, ve kterých byl vždy jeden člen starší 15let a určili jsme si, která skupinka bude kde 
koledovat. Největší odměnou nám byla otevřená náruč našich spoluobčanů, kteří nás již netrpělivě 
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vyhlíželi. Nejen, že přispěli do pokladniček, ale obdarovali nás i nejrůznějšími pamlsky. Každému 
domu jsme udělili požehnání nápisem K+M+B 2016 a rozdali cukříky s logem Tříkrálové sbírky. V 
letošním roce bylo v Lipovci vykoledováno celkem 24 166 Kč. Všem, kteří ať už finančně nebo vlastní 
účastí přispěli ke zdárnému průběhu Tříkrálové sbírky, mnohokrát děkujeme. 

 
Informujeme:  

Po Novém roce je aktivit pramálo, ale výhledově nás čeká snad jarní výprava, pálení 
čarodějnic a další zajímavé oddílové schůzky.  

I letos se chystáme na letní tábor. Odjíždíme 23.7.2016 a vrátíme se 6.8.2016. Pojedeme do 
Újezdu u Černé Hory. Tentokrát nás čeká téma ROK NA VSI. Pro bližší informace nás kontaktujte : 
Michael Vondál – 732 638 652,   Pavla Kopřivová – 605 074 458. 

Michael Vondál 
 

Vážení, 
v únoru jsme šly na naši pravidelnou vycházku s hůlkami přes obec Marianín. Je sice pravda, že jsme 
cestu naposledy absolvovaly někdy koncem léta, a to jsme kráčely ještě po blátivé cestě, 
přeskakovaly výmoly, vyhýbaly se strojům a viděly, jak zaměstnanci Stemdu pilně pracují. Najednou 
před sebou vidíme krásnou asfaltovou komunikaci, hotové chodníky, osvětlenou ulici. Uvědomujeme 
si, že schází ještě dodělat předzahrádky, ale jsme přesvědčeny, že s příchodem jara budeme zde již 
vidět vysázené květiny, keře a bude radost na ně pohledět. Hned se nám lépe po ulici kráčelo a pěly 
jsme schválu, jak obec Marianín vypadá hezky, radostněji. Došly jsme alejí až k Hartmanu a říkaly si, 
že jím držíme pěsti, aby stromky přežily a rostly všem pro radost. Protože tu chodíme pravidelně a po 
prvním vysázení aleje, bylo-li to minulý nebo předminulý rok, již nevím, ale hned bylo pár stromků 
zlámaných. 
  Bohužel jsou i takoví mezi námi. Všem Vám doporučuji si udělat vycházku, projít se obcí a 
prohlédnout si, jak se obec Marianín změnila. Je za tím vidět kus poctivé práce. Občanům Marianína 
to přeji, že se dočkali pěkného životního prostředí. 
V tom mně vyvstala na mysli myšlenka, jak se nám změnila silnice, chodníky a předvánoční osvětlení 
v Lipovci. Je radost se večer osvětlenou obcí projít. Vidím před očima poslední svítící vánoční strom 
uprostřed obce, který byl skutečně hezkou vánoční ozdobou obce. Patří poděkování obecnímu úřadu, 
představitelům obce, všem pracovníkům Stemdu a dalším občanům, kteří se na této kráse podíleli a 
podílejí, budují nám stále krásnější životní prostředí. 
Je vidět, že to dělají lidé, kteří své práci rozumí. 
                                                                                                                           Marie Grimová 

 

Český svaz žen v Lipovci 

Český svaz žen v Lipovci pořádá v neděli 3. dubna 2016 v místní sokolovně 

tradiční maškarní karneval pro děti. Začátek ve 14.30 hod. Děti se mohou těšit 

na bohatý program, spoustu zábavy a dobrot. Srdečně zve výbor ČSŽ v Lipovci. 
 

Letošní "ostatky" proběhly dle kalendáře velmi brzy, a to již 6. února 2016. Masky měly sraz  
o půl deváté ráno. Odjely i s kapelou do Mariánina. Tam byly po několikaleté odluce velmi 
mile přivítáni místními občany. Masopustní průvod po té pokračoval od horního konce 
Lipovce.  Letos se zapojili i nově přistěhovaní obyvatelé. Počasí přálo, sluníčko hřálo, kapela 
pana Krále z Habrůvky krásně hrála k poslechu i k tanci, nechybělo ani bohaté "stoléčkové" 
občerstvení od spoluobčanů. Dobrá nálada provázela masopustní rej až do závěrečné 
merendy v pohostinství U Hany. Výbor ČSŽ v Lipovci děkuje tímto všem zúčastněným 32 
maskám za ochotu dodržovat tuto lidovou tradici, hlavně paní Šárce Kučerové za vzornou 
organizaci akce a přípravu kostýmů, všem spoluobčanům za poskytnuté dary a pohoštění a 
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v neposlední řadě panu T. Zouharovi a R. Kuchařovi za sponzorský odvoz masek a OÚ 
Lipovec za sponzorský dar.  

   
   Jaroslava Kuchařová, předsedkyně ČSŽ  v Lipovci. 
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Mateřská škola  

Bílý den  
 
Letošní zima nám dělala starosti. Měsíc leden měl vládnout sněhem a ledem, ale při pohledu 
z okna to tak vůbec nevypadalo. Nevadí, učitelky a děti z MŠ v Lipovci se i přesto rozhodly 
uspořádat akci  „Bílý den“ a zimu si přivolat. A povedlo se. Počasí se nad námi slitovalo a 
alespoň trochu obarvilo školní zahradu na bílo. Děti, učitelky i paní školnice přišly oblečeny v 
bílém. Ve třídě Berušek jsme pro děti měli připravena ještě bílá trika s bambulemi a zimní 
slavení mohlo začít. Děti zpívaly o zimě a sněhulákovi, naučily se básničku. Při pohádce „O 
sněhulákovi, co chtěl vidět léto“ jsme se seznamovali s jednoduchými jevy v počasí a zkusili 
jsme experiment se sněhem. Děti si protáhly tělo při soutěži v hodu papírovou sněhovou 
koulí a při skupinové práci si namalovaly a pojmenovaly svého sněhuláka. Hry i soutěže si 
děti užily a za snahu si všechny zasloužily malou sladkou odměnu :-).  
Ve třídě Sluníček jsme měli v plánu proměnit se na lední medvědy a také jsme tak učinili. U 
stolečků jsme si vyráběli masky pomocí papíru a vaty, které si děti, naši lední medvědi poté 
nasadili. Vyrobili jsme si také malé medvědí kamarády, které si děti vystřihly a posypaly 
vločkami obalenými v sádře. Ve výsledku se na nás usmívali krásní lední medvědi na 
ledových krách. Po svačině jsme si s dětmi prohlédli encyklopedie s ledními medvědy, 
pověděli si něco o tom, kde žijí a čím se živí. Každý medvídek také představil svou bílou 
hračku.  Rozcvičili jsme se po medvědím stylu na Grónskou písničku a na chvilku se stali 
opravdovými medvědy. Hlavní medvěd dával svým medvídkům pokyny pomocí ledového 
zvonečku, medvědi si utvořili vlastní kry a chodili si lovit ryby na svačinu. Nezapomněli také 
odpočívat ve svých ledových příbytcích. Myslím si, že dopoledne v Grónsku bylo novým a 
veselým zážitkem, na který budeme rádi vzpomínat. 
 
 
Výukový program s Drumbeny  
 
V úterý 26.1. za námi do školky přijela paní Eva Sádlíková se svým výukovým programem 
„Drumbeny“.  Drumben je multifunkční didaktická pomůcka, sedák, herní prvek a hudební 
nástroj v jednom. My jsme si vyzkoušeli od každého něco. Netrpělivě jsme se posadili na 
koberec a napínavě  čekali, co se z těch obrovských a barevných válců vyklube. Za úplného 
ticha začala paní Eva „kouzlit“ s drumbeny. Každá sada obsahovala tři drumbeny – 
nejmenší, střední a největší. Když byly drumbeny nachystané, mohly si děti dle libosti vybrat 
svůj drumben. Nejprve jsme se dozvěděli, jak se s drumbenem zachází, vyzkoušeli si, jak je 
těžký, jaký má povrch a pustili jsme se do hraní. Najednou jsme se všichni ocitli na moři a 
každý na své lodi se svým kormidlem (drumben). Paní kapitánka Eva nám dávala různé 
pokyny, aby plavba byla bezpečná a také zábavná. Děti si s chutí vyzkoušely, jaké to je, si 
zahrát na drumbeny, ze kterých se dal pomocí prstů, dlaní nebo pěstí vyloudit zvuk 
připomínající déšť, bouřku či vítr. Učili jsme se držet rytmus v daném tempu a orientovat se 
podle barevných praporků. Drumbeny byly totiž laděny do čtyř barev – červené, zelené, 
modré a žluté. Připluli jsme do přístavu, kde jsme měli za úkol uklidit nepořádek ve formě 
barevných balonků a roztřídit je do kontejnerů podle barvy. Při této příležitosti jsme si také 
zopakovali, do jak barevných kontejnerů třídíme odpad dle materiálu. Místo kontejnerů jsme 
však použili naše drumbeny, které jsme otočili. Když jsme uklidili přístav, tak jsme si zahráli 
ještě různé hry s drumbeny orientované především na barvy. Poté jsme si zazpívali a na 
drumbeny zahráli závěrečnou námořnickou píseň oznamující šťastný návrat do přístavu. 
Všichni jsme si veselou, barevnou plavbu užili a paní Evě tímto děkujeme, že nás svým 
programem obohatila o další zážitek. 
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Karneval ve školce  
 
Již tradiční těšení se na karneval probíhalo už od začátku prvního lednového týdne. Týden 
jsme zahájili tím, že jsme se seznámili s tradicí slavení masopustu. Děti byly seznámeny 
s tím, proč se masopust dodržuje, a co to vlastně je. Aby naše třída působila ještě veseleji 
než je, krásně jsme si ji vyzdobili. Děti si vyrobily jitrnice z punčoch, ozdoby z krepového 
papíru a veselé šašky. Masopustní veselí pokračovalo tím, že jsme si společně s dětmi 
usmažili pravé koblihy s marmeládou a cukrem. Děti se nestačily olizovat a v jejich očích 
byla znát velká radost z toho, že si zvládly udělat svoje vlastní koblihy. Celý týden panovala 
veselá atmosféra, která byla završena  karnevalem. Ve čtvrtek 4.2. od rána  přicházely do 
školky princezny, Elsy z Ledového království, piráti, kovbojové, spaidermani a jiné krásné 
pohádkové postavy. Na karneval se děti moc těšily a celý den se nesl ve slavnostní zábavné 
náladě. Děti si zatančily, zasoutěžily a každý dostal za odměnu medaily, diplom a malou 
sladkost. Zkrátka u nás bylo veselo, jak má ostatně na karnevale být. Myslím si, že karneval 
se vydařil jak se patří a už všichni v duchu vymýšlíme kostým na příští rok. :) 
 

 
 
Hudební p ředstavení Pavla Nováka v Boskovicích  
 
Ve středu 10.2. jsme natěšení vyrazili do Boskovic, kde nás měl čekat hudební program s 
panem Pavlem Novákem. Když jsme přijeli do zámeckého skleníku, překvapil nás téměř 
prázdný sál.    Ostatní přihlášené školky se musely pro velkou nemocnost dětí z představení 
odhlásit. Pan Novák nás spolu se svým kolegou celou hodinku bavil svižnými písničkami. 
Každá písnička byla doprovozena nějakou veselou historkou či pohádkou a pohybem, ke 
kterému se se zájmem přidaly také děti. Příjemné dopoledne bylo tedy plné zpěvu, pohybu a 
tance. S dobrou náladou jsme se pak vrátili zpět do naší školky. 
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Modrý den  
 
Ve čtvrtek 18. 2. 2016 se v naší školce uskutečnil modrý den. Děti přišly v modrém oblečení 
a přinesly si svoji oblíbenou modrou hračku. Ve třídě Berušek se den nesl ve znamení vody, 
pirátů a námořníků. Ráno jsme si z molitanové stavebnice a dřevěných kostek postavili loď. 
Nesměly chybět praporky a kormidlo. Loď sloužila i jako záchranné plavidlo pro plyšáčky. S 
dětmi jsme si procvičili jemnou motoriku malováním vlnek. Ty jsme potom doplnili o barevné 
rybičky, písek a mušličky. Po svačince jsme si pověděli pohádku O strašlivém pirátovi 
Moudronosovi, ze kterého se nakonec vyklubal docela hodný člověk, který bohatým bral a 
chudým dával. I děti si vyzkoušely hledat poklad – jeden „námořník“ se šel schovat za dveře 
a my jsme schovali malou sladkost jinému námořníkovi do rukou. Menší děti měly možnost 
vykreslit si piráta, předškoláci skládali písmena podle předlohy a pomohli najít pirátovi cestu 
k pokladu v bludišti. Za to, jak byly děti šikovné, dostaly odměnu v podobě medaile a muffinů, 
které nám upekla paní učitelka Ivana Kolmačková. 
Ve třídě Sluníček jsme se tentokrát zaměřili na jeden z našich čtyř nejdůležitějších živlů - na 
vodu. Modrý den se tedy nesl v duchu „voda je vzácný poklad“. Děti se dozvěděly základní 
informace o vodě, o tom kde se brala voda dříve a v čem se nosila (putny, vědra). Děti si s 
nadšením vyzkoušely několik pokusů zaměřující se na vodu. Jak to vypadá, když voda stéká 
z kopce dolů si děti zkusily chůzí po lavičce, která byla opřená o ribstol. Jejich úkolem bylo 
sejít dolů a v ruce držet lžičku s vodou. Téma „voda“ přímo vybízelo k upevnění našeho 
„kapičkového pravidla“, které je třeba dodržovat především v umývárně. Přímo tam jsme si 
tedy pomocí odměrky vyzkoušeli několik pokusů, kdy děti zjišťovaly, kolik vody kdo 
spotřebuje. Hrátky s vodou děti moc bavily. Třída se také proměnila v obrovskou loď plnou 
námořníků a kapitánů. Děti se učily skládat klasické papírové lodičky a kormidlovat naši 
společnou loď. Plavba byla ovšem náročná a bylo nutné si odpočinout, na břehu jsme tedy 
poslouchali zvuky moře a zpěv delfínů (relaxační hudba) . K završení všeho námořníci 
nakreslili různé vzkazy či přání a vložili je do lahve, kterou se na některé z vycházek 
chystáme poslat po vodě. Námořníci si domů odnesli zaslouženou odměnu v podobě 
medaile a modrého lízátka. Den plný pokusů se zapsal k dalším z našich zážitků, modrá je 
prostě dobrá! :) 
 
Akce do konce školního roku:  
Velikonoční dílna s dětmi a jejich rodiči 
Tématické celodopolední vycházky  – velikonoční, jarní, hledání pokladu, letní  
Barevné dny – žlutý, zelený a červený 
Pálení čarodejnice 
Besídku ke Dni matek, která se uskuteční 11.5.2016 
Focení ve školce 
Den dětí 
Výlet 
Rozloučením s předškoláky 
Přespání  předškoláků ve školce 
Čekají nás také ještě divadelní představení u nás ve školce. 
 
Provoz v době letních prázdnin 
V době letních prázdnin bude mateřská škola otevřena do 15. července 2016. Od 
18. července do 31. srpna bude mateřská škola uzavřena. Provoz bude zahájen ve čtvrtek 
1. září 2016. 
Bližší informace o dění ve školce na: www.mslipovec.estranky.cz. 
 
 

Kolektiv učitelek mateřské školy 
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Zápis děti do MŠ 
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Co se událo v základní škole od Vánoc 2015?? 
 

Prezentace SŠ Tega Blansko pro ZŠ Lipovec 
Ve středu 16. prosince na naší základní škole proběhla velmi zdařilá prezentace o 

Vánocích. Prezentaci si pro nás pod profesionálním vedením paní učitelky Markéty 
Sedláčkové připravili čtyři studenti 3. ročníku SŠ Tega Blansko–Jakub Strachoň, Kristýna 
Krížová, Adéla Ostřížová a Michaela Vaněrková. 

Studenti povyprávěli o vánočních zvycích a tradicích Vánoc. Tušili jste, že se 
v minulosti podávalo na Štědrý den 9 chodů a peklo 12 druhů cukroví? Naši žáci už vědí, že 
cukroví bylo 12 podle měsíců v roce a jeho původ navazuje zejména na rakouskou tradici. 
Večeřelo se až po východu první hvězdy a zpravidla se začínalo hrachovou kaší, houbovým 
kubou, polévkami a samozřejmě mezi pokrmy nesměla chybět ani ryba. 

Zajímavě zpracovaná počítačová prezentace, ukázka vánočního stolování a 
servírování, ochutnávka cukroví a výtečného nealkoholického punče - to vše si pro nás SŠ 
Tega Blansko připravila. Děkujeme.                                                                

    Mgr. Eva Veselá 

 
 
 
 
 
  
 
Každým rokem se scházíme v tělocvičně školy na tradiční vánoční besídku a vždy jsou tyto 
chvíle pohlazením. Stejně tomu tak bylo i letos. Prvňáčci byli roztomilí, třeťáci šikovní a sbor 
má zlato v hrdle. Besídku obohatila ještě hudební nauka a klavírní praktikum p. uč. 
Cabalové. Přijďte mezi nás zase za rok, už teď se na Vás těšíme! 
 
 
                                                                                                                 Mgr. Kateřina Veselá 
  
 

Vánoční besídka 2015 
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Lyžařský kurz 1. stupn ě 
Již čtvrtým rokem jsme zorganizovali lyžařský kurz pro žáky 1. až 5. ročníku. Letos jsme 
jezdili první únorový týden opět do Hodonína u Kunštátu. 
Celkem se výcviku zúčastnilo 26 našich žáků, z toho 10 úplných lyžařských nováčků. 
Začátky byly pro mnohé děti velmi obtížné a také letošní sněhové podmínky nebyly zcela 
ideální.  I přes počáteční slzičky, strach a obavy dětí i rodičů se všem žákům, kteří kurz 
dokončili, podařilo samostatně vyjet na pomě a sjet velký svah. Radost z pohybu a 
z překonání sebe sama nás opravdu všechny těší. 
Na závěr musím již tradičně poděkovat všem, kteří se na kurzu podíleli a velmi aktivně 
pomáhali – paní Mgr. Haně Trávníčkové, panu lékárníkovi PharmDr. Stanislavu Fránkovi, 
našim bývalým deváťákům – Elišce Pupíkové, Natálii Markové a Danovi Tesařovi a 
samozřejmě paní učitelce Kateřině Veselé a rodičům. 

Mgr.Eva Veselá 
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Česká balada 
V úterý 9. února za námi přijeli opavští herci s představením Česká balada. Herci 
kombinovali mluvené 
slovo a zpěv, střídali 
ukázky od různých 
autorů a vyprávěli 
dětem o historii balad. 
Děti obdivovaly délku 
textů, kterou se herci 
učí. Hodinový program 
určitě přispěl k rozvoji 
povědomí o literárním 
žánru balada. 
Představení bylo určeno 
pro žáky 5. – 9. ročníku. 
 
 
 
Čtenářské dílny 
V rámci hodin literární 

výchovy a  čtení  probíhají  na naší škole 
čtenářské dílny, jejichž realizace byla 
financována z projektu Zlepšení učení 
jazyků. Bylo zakoupeno celkem více než 
400 nových  knih, se kterými se děti 
seznamují ve škole a někdy dokonce mají 
touhu s četbou pokračovat i doma. 
Čtenářské dílny se osvědčily v praxi, jsou 
oblíbené u dětí i učitelů. Dostali jsme se 
k moderním atraktivním titulům, které 
většinu žáků oslovily a zaujaly.  A hlavně 
každá kniha voní novotou…A to také malé 
čtenáře upoutá.  

Rozvíjíme čtenářskou gramotnost, ale i komunikaci žáků. Po tichém čtení se vždy na 
dané téma diskutuje, žáci reagují spontánně a velmi aktivně.  

učitelé ČJ 
 
 

Hodonínský lyža ř 
V úterý 16. února se konaly ve ski areálu Hodonín u Kunštátu závody v obřím 
slalomu. Závodů se zúčastnilo 50 žáků prvního stupně ze čtyř škol – ZŠ Jedovnice, 
ZŠ Lipovec, ZŠ Ostrov a ZŠ Sloup. Soutěžilo se celkem v pěti kategoriích.  
V první kategorii  - 1. třída a mladší -  zvítězila Eliška Veselá (MŠ Lipovec), 2. místo 
získala Mia Dendisová (ZŠ Jedovnice) a na 3. místě skončila Veronika Skotáková 
(ZŠ Sloup).  
Z druhé kategorie dívky (2.a 3. třída)  na stupních vítězů stanuly  - 1. místo - Nikola 
Vachová (ZŠ Jedovnice), 2. místo Anna Veselá (ZŠ Lipovec) a 3. místo Karolína 
Šindelková (ZŠ Sloup).  
V druhé kategorii hoši (2. a 3. třída) bodovali – 1. místo – Tomáš Koubek, 2. místo 
Štěpán Čech a 3. místo Ondřej Hroz – všichni ze ZŠ Jedovnice. 
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V třetí kategorii dívky (4. a 5. třída) si 1. místo vylyžovala Julie Látalová (ZŠ Sloup), 
2. místo – Lenka Daniélová (ZŠ Jedovnice) a 3. místo Vendula Benešová (ZŠ 
Lipovec). 
Třetí kategorie hoši (4. a 5. třída) si suverénně dojel pro 1. místo Šimon Hrivík (ZŠ 
Jedovnice), 2. místo David Trávníček (ZŠ Lipovec) a 3. místo Richard Vašíček (ZŠ 
Jedovnice). 
Skiareál nezklamal ani v letošní bídné zimě – závody perfektně nachystané, krásně 
upravená trať a bohaté věcné odměny pro první tři z každé kategorie. Děkujeme 
nejen za závody, ale i za atmosféru, ktará ve skiareálu panovala, když jsme zde 

absolvovali lyžařské kurzy (ZŠ Lipovec- 
1. stupeň  a ZŠ Ostrov – 1. a 2. stupeň)  

Mgr.Eva Veselá 
 
 
 
 
 
 
Spolupráce ZŠ Lipovec se SŠ Tega 
Blansko 
Již v minulosti se nám velmi osvědčila 
spolupráce se SŠ Tega Blansko. Před 

Vánocemi středoškoláci z Tegy pro naše děti 
uspořádali přednášku s prezentací a 
praktickou ukázkou slavnostního adventního 
stolování.  
A spolupráce pokračuje… Máme ve škole 
zapůjčených 8 velkých stavebnic Merkurů i 
s elektromotorky. Žáky práce se stavebnicí 
baví. Mnozí se s Merkurem setkali poprvé, i 
přes náročnost pracovních operací se žáci 
nenechali odradit a vesele montují 
nejrůznější autíčka, letadla, vozíky apod.  
Nyní si stavebnice vyzkoušeli žáci 5. – 7. 
ročníku v rámci předmětu Člověk a svět 
práce. Po jarních prázdninách budou 
stavebnice využívány na prvním stupni. 

                                                                                                                             

Mgr. Eva Veselá 
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Hynku! Viléme!! Jarmilo!!! 
Každoročně navštěvuje druhý stupeň naší školy nějaké brněnské divadlo a tentokrát 
padl los na Polárku a její moderní přepracování romantické skladby Karla Hynka 
Máchy Máj.  
 Děj je položen do současné doby na 
písečnou pláž Máchova jezera, kde na 
pozadí stánku s pivem se přou lidé o 
odkaz Máchova Máje. Do toho se 
prolíná láska Viléma k Jarmile, která 
však končí tragicky smrtí všech 
hlavních postav milostného 
trojúhelníku-Vilémova otce, Viléma i 
Jarmily.  
Zpracování bylo moderní s rockovo - 
punkovými skladbami na verše tohoto 
romantického eposu a obzvláště 
herecký výkon punkového zpěváka - 
ztělesněného Karla Hynka Máchy byl 
obdivu hodný!  
 

Za diváky zrecenzovala Mgr. Kateřina Veselá  
 
 
 
Divadélko pro školy zavítalo do lipovské ZŠ 
V pondělí 7. března měli žáci 5. – 9. ročníku možnost zhlédnout představení 
Legenda V + W aneb Příběh Osvobozeného divadla. Vystoupení připravili dva herci 
z Hradce Králové a doslova rozpohybovali, pobavili, rozesmáli, nevtíravou a vtipnou 

formou poučili, do děje vtáhli 
a uchvátili žáky i vyučující.  
Úžasné provedení ukázek 
divadelních her J. Voskovce 
a J. Wericha spojené s 
kytarovým doprovodem a 
písněmi J. Ježka přiblížilo 
našim žákům okamžiky 
z tvorby a života 
významných autorů. Herci 
svými vtipnými a trefnými 
úryvky dialogů a písněmi 
dokumentovali rozsah a 
význam činnosti 
Osvobozeného divadla. 
Krásný umělecký zážitek 
dokonale spojený 
s vytříbeným humorem 

opravdu oslovil všechny. 
Mgr.Eva Veselá 
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Zápis budoucích prv ňáčků do školy  
 V pondělí 18. ledna v doprovodu svých rodičů zavítali předškoláčci na tradiční 
zápis do 1. třídy. Dětí se ujaly pohádkové postavičky, které je také provázely plněním 
úkolů na stanovištích. Budoucí prvňáčci ukázali, že jsou skutečně dobře připraveni 
na vstup do školy. Poznávali geometrické tvary, počítali čokoládové penízky a 
přiřazovali je ke správnému 
číslu, někteří i čísla porovnávali. 
Určovali také barvy, kreslili 
postavu jednoho z rodičů a 
obrázek si podepsali. Ukázali 
také, že poznají písmenka nejen 
ve svém jménu. Děti se také 
pokoušely uvázat smyčku na 
mašličce a překonat 
překážkovou dráhu skokem po 
jedné noze. Při zápisu 
nechyběly ani otázky zaměřené 
na prostorovou orientaci 
předškoláčků. 
 Po splnění všech úkolů 
dostaly děti upomínkový list a 
spoustu dárečků, které jim jistě budou tento významný den připomínat. 
 Už se těšíme, až předškoláčky přivítáme ve škole v měsíci září jako prvňáčky. 
     Mgr. Jana Kolmačková, učitelka I. stupně 
 
Florbalové turnaje škol Regionálního sdružení Cirsi um 
V lednu se naši chlapci zapojili do pravidelného florbalového turnaje Cirsia starších žáků. 
V jedovnické hale se setkali florbalisté II. stupně  z 5 škol, přičemž téměř všichni vyslali 
nejstarší žáky , ale  naše škola  musela  spoléhat na žáky  6. – 8.ročníku. 
Naši chlapci sehráli výborný turnaj a postupně remizovali se ZŠ Podomí 0:0, prohráli se ZŠ 
Sloup 0:2, vyhráli nad ZŠ Křtiny 3:2, nad ZŠ Ostrov 4:0 a prohráli se ZŠ Jedovnice 1:4. 
Obsadili celkově 4.místo. 
Všem žákům děkujeme za férové sportovní výkony a dobrou reprezentaci naší školy. 
Hráli:   8.třída    Zdeněk Šmarda, Jindra Vondál  a Jan Kovařík z Lipovce 
  7.třída   Patrik Cabal a Jan Zouhar Lipovec 
  6.třída   Vojta Říčař  z Baldovce a Adam Hořava z Rozstání 
Tým koučoval Mgr. Petr Vymazal . 
 
11.března 2016 se pro změnu utkali florbalisté z I. stupně v ZŠ Sloup. Mladí sportovci hráli 
s veškerým nasazením, snahou i rozhodností. 
Nejdříve se jim podařilo porazit ZŠ Jedovnice  a Křtiny stejným skóre 5:0. Pak ZŠ Podomí  
rozdrtili neuvěřitelnou porážkou 11:0. 
V utkání o 1.místo jsme nakonec prohráli 2:5 a obsadili jsme krásné 2.místo turnaje. 
Za Lipovec bojovali: 
5.třída Dominik Zukal ( Rozstání), Kryštof Jirava , David Trávníček a Bětka Průchová 
Lipovec 
6.třída Adam Pernica Lipovec a Martin Maňoušek  Rozstání 
Adam Pernica byl vyhlášen nejlepším brankářem turnaje. Blahopřejeme!! 
 Naše sportovce  řídil Mgr. Petr Vymazal. 
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Připravujeme  
6.4. pedagogická rada č.4 
8.4.  exkurze do muzea ve Vyškově 5.-9.třída 
11.4.  třídní schůzky 
13.4. ředitelské volno- učitelé se v rámci dalšího vzdělávání zúčastní hospitační 

činnosti v ZŠ TGM Blansko 
22.4. Den Země 
22.4. turnaj Cirsia ve vybíjené v Lipovci 
27.4. 6. – 9.třída  vzdělávací program Gorily v KD Jedovnice 
29.4. školní kolo bowlingu v Blansku 
10.5. Malá Cirsiáda v ZŠ Podomí ( žáci 5.třídy) 
11.5. Cirsiáda v Čj a M v ZŠ Sloup ( 6. – 8.třída) 
12.5. Cirsiáda v Aj a informatice  v ZŠ Sloup 
13.5. Dyslexiáda v ZŠ Sloup 
15.5. 15.00 tělocvična besídka ke Dni matek 
16.5. 13.00 setkání s bývalými zaměstnanci školy  
4.6. – 12.6.  ozdravný pobyt žáků v Bulharsku 
21.6. pěvecká přehlídka sborů v ZŠ Sloup Sloupský slavík 
23.6. ekokonference ve Křtinách 
24.6. setkání zaměstnanců škol Cirsia v Krasové spojené s volejbalovým turnajem a  
 ukončením školního roku 
červen  školní výlety 
27.6. pedagogická rada č.5 
29.6. vyhodnocení nejlepších žáků a vyřazení vycházejících žáků v obřadní síni 

Lipovce 
30.6. vydávání vysvědčení                                                                 
                                                                                              Mgr. Jaroslava Školařová 
Spolek Vápení ček  Vás zve…  
Mýdlový princ v Praze  
V neděli  24.4.2016 vyrážíme do Prahy na muzikál Mýdlový princ.  Autobus odjíždí v 7.30 
z autobusové zastávky v Lipovci. Ještě jsou 3 volné vstupenky  ( informaci podá ve Stemdu 
Marta Ševčíková nebo ve škole J.Školařová). 
 
Děti ráje v Brn ě 
Na sobotu 14.5.2016  máme zajištěné vstupenky do Brna Kajot arény na muzikál D ěti ráje.  
Představení začíná ve 14 hodin  a odjezdy společného autobusu z jednotlivých vesnic budou 
upřesněny. 
Vstupné 699,-- K č a 80,-- Kč doprava. Zájemci se mohou přihlásit do 30. 3. 2016 v prodejně 
potravin Stemd u Marty Ševčíkové nebo ve škole u Mgr. Jaroslavy Školařové. 
 
 
ŠMOULOVÉ JSOU ZPĚT!  Největší hudební show pro děti i celou rodinu! 
90-minutová show nejpopulárnějších modrých postaviček na světě. Šmoulové již několik 
desetiletí baví děti po celém světě. 
Show plná světelných efektů, výtečných tanečních vystoupení a hlavně oblíbených ,,Šmoula 
hitů” roztančí nejen všechny děti ale i jejich rodiče. Všechny texty písní byly přeloženy i 
přezpívány do češtiny. Na jaře 2015 vyšlo nové CD ,,Šmoulí párty" a dodnes se prodalo více 
než 5000 alb. 
 
Vápeníček na tuto rodinnou show objednal do Kajot arény Brno  vstupenky. Představení 
proběhne v sobotu 21.5.2016  od 16 hod . a vstupenka bude stát 490,--  
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Dítě do 2 let (v doprovodu dvou dosp ělých, sedící na kolenou jednoho z nich) má 
vstup zdarma   
Autobus pro všechny zú častněné uhradí Vápení ček!!  
Zájemci se mohou přihlásit do 30. 3. 2016 v prodejně potravin Stemd u Marty Ševčíkové 
nebo ve škole u Mgr. Jaroslavy Školařové. 
 
Prohlídka jeskyní  
 
Na sobotu 28.5. 2016 nabízíme možnost prohlídky  nepřístupných jeskyní Michalky a 
Matalovy vymodlené.  Je zajištěný výklad průvodce. Sraz bude upřesněn, ale 
předpokládaný odchod bude po obědě. 
Vzhledem k tomu, že do jednotlivých jeskyní může vzít průvodce vždy omezený 
počet lidí, bude třeba se předběžně přihlásit v prodejně Stemd u Marty Ševčíkové do 
24.5.2016.  
 
 
Den dětí za sokolovnou  
 
Jako každým rokem, tak i letos uspořádáme  ve spolupráci se Skautem Lipovec u příležitosti 
Dne dětí  sportovně-zábavné odpoledne za sokolovnou.  
Akce je naplánována na sobotu 11. června 2016 . Odměny i občerstvení budou připraveny 
pro všechny děti. 
 
 
MENDEL ANEB VZPOURA HRÁŠKU na Biskupském dvo ře v Brn ě 
 
Na zahájení prázdnin plánujeme v sobotu  9.7.2016   zájezd na komedii se zpěvy o 
brněnském géniovi s názvem   MENDEL ANEB VZPOURA HRÁŠKU.  
Představení se koná v prostorách Biskupského dvora . Jde o komediální zpěvohru s 
původními písněmi  snad nejproslulejšího Brňana - zakladatele genetiky Gregora Johanna 
Mendela, opata augustiniánského kláštera na Starém Brně a také zakladatele Moravského 
zemského muzea.  Představení za číná ve 20:30 hod. 
Zájemci se mohou přihlásit u Marty Ševčíkové v prodejně Stemd  nebo v ZŠ u Mgr. 
J.Školařové nejpozději  12.4.2016.  
Cena vstupenky je pro dospělé 420,-- Kč, pro děti,studenty,důchodce 282,-- Kč + doprava 
společným autobusem 80,-. 
 
Pozvánka na akci do kostela  
Pan farář Kuchyňa připravuje ve spolupráci s p. uč. Magdalénou  Javorskou koncert jejích 
žáků v kostele v Lipovci. Zvuky varhan se rozezvučí   v sobotu  25.6.  2016  v odpoledních 
hodinách. Přesný čas zahájení koncertu bude včas ohlášen. 
 
 
 

 

 

 

 



32 
 

Mateřské centrum Veselý Paleček – pobočka Lipovec 

 

Na začátku letošního roku vznikla v prostorách ZŠ a MŠ Lipovec pobočka MC Veselý Paleček. Máme 

radost, že se nám podařilo vytvořit místo, kde se mohou setkávat maminky nejen z Lipovce, ale i z 

širokého okolí.  

V současné době mateřské centrum nabízí Cvičení pro rodiče s dětmi od 5 do 12 měsíců 

(Tereza Marková) a Cvičení pro rodiče s dětmi od 1 roku do 3 let (Marie Zukalová). Pro starší děti 

(1,5 roku až 3 roky) je pak určeno Tvořeníčko pod vedením Lucie Pernicové. 

Od dubna 2016 se činnost centra rozšíří o další možnosti smysluplného využití volného 

času pro děti i maminky. Nově bude každý týden otevřena Herna, kam si děti budou moci přijít 

pohrát s hračkami a navázat první přátelství se svými vrstevníky a maminky vypít šálek dobré kávy 

nebo čaje. Kromě toho přibude také pondělní Jóga nejen pro maminky. 

Tím ale nabídka centra nekončí. Máme v plánu otevřít i další cvičení pro nejmenší děti a 

spoustu dalších akcí. Navíc se každý měsíc bude v „Palečku“ konat přednáška, která je otevřena 

široké veřejnosti. Začínáme už v březnu s tématem Homeopatie v domácnosti. 

Toto všechno by nebylo možné bez pomoci mnoha lidí, proto bychom rády poděkovaly 

všem, kteří nám pomohli. Ať už finančními prostředky, zajištěním prostor, darováním potřeb pro děti 

či jinak. 

 

Za MC Veselý Paleček Lucie Pernicová, Marie Zukalová a Tereza Marková 

 
 
 
K zamyšlení. 
 
Britský historik Edward Gibbon  ( žil v letech1737 – 1794) ve svém díle "Úpadek a 
pád římské říše" popsal hlavní příčiny úpadku tehdejšího římského impéria ( římská 
říše zanikla 395 našeho letopočtu). Jde skutečně o velmi aktuální dílo i v naší dnešní 
současnosti. Při jejich přečtení nám to může hodně silně připomínat současnost u 
nás, v rámci EU, ale vlastně celosvětovou současnost. 
1. Valná většina obyvatel preferuje zábavu před prací. 
2. Tradiční role otců jako živitelů rodiny je zpochybňována, množí se rozvrácené 
    vztahy a svobodně žijící matky bez otců. 
3. Senioři jsou zanedbávání. Lidé pečují o domácí mazlíčky více než o svoje staré 
    rodiče. 
4. Literatura a umění se stávají bezduchými. Vytváří se planá zábava za každou 
    cenu. Takzvaná umělecká díla jsou ošklivá, nevkusná, nic neříkající, ale přesto za 
    ně bohatí zaplatí horentní sumy. 
5. Čestná vojenská služba vlasti je odmítána, zpochybňována, vysmívána a posléze 
    zákonem zrušena. Armádu tvoří nájemní žoldnéři. 



 

6. Lidé pilně pracující jsou zesm
    populisté, pochybní umělci a takzvané celebrity.
7.  Daňové zatížení obyvatelstva stále roste a stát p
     částky. Lidé se nebojí neprac
8.  Úroveň vzdělání rapidně
9.  Státní dluh roste do nikdy nesplatitelné výše.
10.Přestává se vyrábět a pě
     výrobky se dovážejí ze satelitních z
11.Kdo se dostal do pozice, kde m
     Postižitelnost těchto zloč ů

12.Početí a výchova dětí je vnímáno jako obt
13.Léty osvědčené mechanizmy, chránící poctivé 
14.Veřejné funkce se stávají př
     získal, chce z nich kořistit, aby se mu vložený úplatek 
15.Staletími předků prověřené hodnoty 
     zodpovědnost, nadšení pro práci, pro dobro
     jsou vysmívány a zesmě ň
16.Šíří se cynismus. 
17.Šíří se plýtvání, nestřídmost, znevažování znalostí, dovednosti a poctivé p
18.Do země přichází velké množství cizinc
19.Politikové nadbíhají iluzi, která si vynucuje zábavu a státní podpory (chléb a hry)
20.Občané stále na všechno nadávají.
 
A tyto příčiny a důvody pádu jedné z
225 lety.  
 
No řekněte, neplatí to dodnes ... ? A neplatí to i u nás ...? Myslíte, že to ví 
naši politici ?? 
 
 
 
 
 
 

NNaašš
KVĚTEN 
Jan číková        Helena      Lipovec 121
Kopřiva          Zbyn ěk      Lipovec 185
Hasoň            Miroslav    Lipovec 192
Blaha            Bed řich     Lipovec
Musil            Rudolf      Lipovec 249
Kuncová          Anna        Lipovec 248
Bicánek          Ji ří        Lipovec 139
Zouhar           Petr        Lipovec  93
Musilová         Jitka       Lipovec 254
Vintr            František   Lipovec 233
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Keprtová         Ji řina      Lipovec  11 
Kolmačková       Zdenka      Lipovec  13 
Slouka           Rudolf      Lipovec 135 
 
ČERVEN 
Šildbergerová    Dagmar      Lipovec 229   
Kolmačka         František   Lipovec 100   
Uzel             Bo řivoj     Lipovec  67 
Kolmačka         Pavel       Lipovec 344 
Horá čková        Jana        Lipovec 243 
Skřivánek        Zden ěk      Lipovec 241 
Skácel           Josef       Lipovec  72 
Hloušek          Zden ěk      Lipovec 203 
Ševčíková        R ůžena      Lipovec 275 
 
ČERVENEC 
Vorá čová         Helena      Lipovec  22 
Doleželová       Marie       Lipovec 199 
Hrubý            Jaroslav    Lipovec-Marianín 11 
Hlávková         Drahomíra   Lipovec  76 
Zouhar           Arnošt      Lipovec 228 
Langr            Miroslav    Lipovec 173 
Kratochvíl       Josef       Lipovec 236 
Hrubá            Marie       Lipovec-Marianín 11 
Sládek           Jaroslav    Lipovec 266 
 
SRPEN 
Dvořák           Antonín     Lipovec 125 
Marková          Milada      Lipovec 242 
Vintrová         Marie       Lipovec  94 
Vágnerová        Marie       Lipovec 117 
Kubeš            Robert      Lipovec 274 
Haraštová        Ludmila     Lipovec 114 
Hlavá čková       Marie       Lipovec 111 
Vintr            Josef       Lipovec 172 
Jan ča            Ji ří        Lipovec 108 
Dvořáková        Anna        Lipovec 125 
Pavl ů            Miroslav    Lipovec  51 

 

Blahopřejeme 

 

manžel ům Ji řin ě a Aloisu Fialovým, Lipovec 150 ke zlaté svatb ě  
manžel ům Milad ě a Josefu Markovým, Lipovec 242 ke zlaté svatb ě 

 

 

Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a 
spokojenosti. 
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Co jsou to Velikonoce? 
 
K jaru a jeho uvítání neodmyslitelně patří Velikonoce, které jsou nejen jedním z největších 
křesťanských svátků, ale také lidovými oslavami jara. Velikonoce jsou plné tradic, jež se 
dodnes dodržují. 
 
Ačkoli jsou Velikonoce nejdůležitějším křesťanským svátkem, mají pohanský původ. 
Usuzovat tak můžeme z faktu, že oslava Velikonoc nastává po jarní rovnodennosti (první 
neděli po prvním jarním úplňku). Pohané oslavovali jarní rovnodennost jakožto konec zimy, a 
čas kdy se země opět probouzí k životu. 
 
Jako nábožensky organizované svátky se Velikonoce poprvé objevily u židů, kteří si tímto 
svátkem připomínají záchranu z egyptského zotročení a slavné vyjití (exodus) z Egypta. Na 
znamení Boží ochrany každá izraelská rodina obětovala Bohu beránka, a jeho krví potřela 
rám dveří svého domu. Izraelité takto byli uchráněni před zkázou, která kolem nich přešla 
bez povšimnutí. Odtud pochází židovský název Velikonoc „pesach“, což znamená „uchránit“. 
Křesťané, pro které je tento svátek nejvýznamnější, pak oslavují zmrtvýchvstání Ježíše 
Krista, ke kterému došlo podle křesťanské víry třetího dne po ukřižování. Název Velikonoce 
je odvozen od „velké noci“, kdy byl Ježíš Kristus vzkříšen. Podle křesťanské tradice připadá 
oslava Velikonoc na neděli po prvním jarním úplňku. Pokud první jarní úplněk připadne na 
neděli, slaví se Velikonoce až neděli další. Nejdříve tak může velikonoční pondělí podle 
těchto pravidel připadnout na 23. března a nejpozději na 26. dubna. 
 
Pochopitelně tak jako mnoho jiných křesťanských svátků, se i Velikonoce přenesly mimo 
církev. A ačkoli se lidové zvyklosti spojené s Velikonocemi liší místo od místa, už od jejich 
vzniku jsou časem oslav, radosti a veselí. V Česku je prastarou tradicí pomlázka. Na 
Velikonoční pondělí ráno chlapci a muži chodí po domácnostech svých známých, a šlehají 
dívky a ženy pomlázkou, kterou si sami vyrobí z vrbového proutí a ozdobí stužkami. Pro 
splétání pomlázky se používají mladé proutky s největším podílem „životní síly“, která se 
jakoby předá vyšlehané osobě. 
 
I přesto že většina tradic má svůj původ v křesťanské symbolice, kořeny některých symbolů 
můžeme vystopovat i v předkřesťanských dobách. Příkladem může být například velikonoční 
zajíček, jehož původ sahá pravděpodobně do oslav svátku pohanské bohyně plodností 
Eostre (z jejího jména pak byl odvozen anglický název Velikonoc Easter). Podle legendy 
bohyně Eostre proměnila zmrzlého ptáčka v zajíce, který z vděčnosti každé jaro kladl vejce. 
  

 
 
 
 
 
 

  

 

 



36 
 

 

 

 

 

 

 

OObbssaahh::  
  

2 - 4  Úvodník 
5 - 8  Z jednání ZO 
9 - 12  Slovo starosty 
13 - 32   Informujeme 
33 - 34  Naši jubilanti 
35  Co jsou to Velikonoce? 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vydavatel:   
Obec Lipovec 
679 15  Lipovec  
odp.zástupce – František Kopřiva 
Lipovec 1/2016 –  15.03.2016 
Reg.číslo MK ČR E 11382 
Pozor!!! 
Příští uzávěrka zpravodaje bude 28.08.2016. 


