Zpravodaj
Teď mi to nějak
vypadlo,
ale vím,
kde bych to hledal
na internetu ....

září 2015
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Úvodník
V pátek 28.8. jsem se po krátkém váhání vydal do svého chrámu, líbí se mně majestátní
krása lesa, posvátné ticho – sedl jsem si na posed v „Rozdílech“ – poslední dny zde chodil
pěkný kňour. Byla nádherná měsíční noc, mám rád neúnavného nebeského poutníka, který
svým nočním svitem vytváří bizarní obrazce v lesním porostu přede mnou – jak měsíc putuje
noční oblohou, tak se obrazce každou chvíli mění…za mými zády pravidelně bublal potůček,
chvílemi se ozýval kalous ušatý (což je druh sovy). Připadám si jako v pohádce.
Seděl jsem, díval se , chvílemi jsem podřimoval, bylo mně hezky. Po půlnoci (po čtyřech
hodinách pobytu na posedu) jsem pocítil chladno – přitom byla teplá noc, ale od potůčku se
šířil chlad. Většinou ho po tropických letních denních teplotách vítám, ale dnes mně spíše
vadil. Snad i proto jsem se v duchu začal zabývat „Zpravodajem“, resp. přemýšlel jsem, co
napíši do úvodníku.
V duchu si promítám dění posledních týdnů – ve světě, v obci, v rodině….a najednou si
uvědomuji, že za všechno může – člověk. Shakespeare definoval člověka ústy dánského
prince Hamleta takto: „Jaké mistrovské dílo je člověk! Jaký vznešený rozumem! Jak
neomezený schopnostmi! Sestrojením a úkony, jaký zázrak! Vystupováním podoben andělu!
Chováním jak podoben bohu! Rozkoš stvoření, pravzor všeho živého!“ Ale vzápětí si tentýž
princ klade otázku : „ A přeci, čím je pro mne tato nejvyšší umocnina prachu?“
A najednou Vám před očima defilují mrtvoly imigrantů v chladírenském autě na rakouské
dálnici, tisíce imigrantů v Evropě, Islámský stát a Šalamounova Palmýra, různé tunely,
exekuční příkazy, neplatiči, ukradené palety, ukradená dlažba, ukradené rostliny a kytky ze
hřbitova a „skalky“ za domem služeb, auta na „nových“ chodnících, nesmyslná sousedská
rvačka, divoké skládky po obci a na krajích lesů, zničené a polámané ovocné stromy,
porouchaný hon, pracovník zmožený alkoholem pod keřem u Černé skály, denní
handrkování s lidmi, ale i těžko řešitelné problémy dětí a dětí mých dětí…snad to lze nazvat
lidskou bídou (bez urážky). Jsem si plně vědom citátu Jana Berwid-Buquoy :
„Nehledejte žádného nepřítele ve svém okolí. Nepomlouvejte lidi, které de facto ani dobře
neznáte. Vy jste ve skutečnosti sami sobě největším nepřítelem, jehož jste doposud ve svém
životě potkali. Vy jediní jste tím nepřítelem, kdo má tu moc zničit váš charakter a svést vás
z cesty úspěchu. Vy jste tvůrci a nebo ničitelé svého vlastního osudu. Hlavně se bojte
a bojujte proti nepříteli hnízdícím ve vašem vlastním těle. Nepřišel jsem k vám, abych vám
radil, ale abych vás upřímně varoval…“
Ale přesto - myslíte si, že je to normální ??

Co v těchto případech dělat? – volat policii,
odtahovou službu, přestupkovou komisi –
chodník není přeci parkoviště.
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Myslíte si, že „celoroční“ skládky všeho jsou ozdobou vesnice? Anebo nachystat skládku
na odvoz tři týdny před termínem? Problematika byla kritizována v minulém zpravodaji
a výsledek? Na obrázku je skládka u regulační stanice za zahradnictvím (před č.p. 37).
Podobná skládka je pod RD Vintr č.p. 294. Obě skládky doporučuji překrýt ornicí – po
překrytí, prosím, nic neukládat (po zveřejnění termínu jarního či podzimního úklidu je možno
udělat „týdenní skládku“ na přilehlých zpevněných plochách. Do konce letošního roku by
měly být zakoupeny kontejnery – 5 ks – na bioodpad, které budou rozmístěny po obci a měly
by sloužit k ukládání ale bioodpadu! Ostatní odpad je dobré likvidovat přes firmu PEDOP, tel.
606209665.

Na bývalé skládce „u druhého šraňku“ řádil nějaký „silák“ a vyvrátil 10 poměrně vzrostlých
švestek, včetně neuzrálých plodů. Jeho kamarád řádí na stromořadí k Marianínu, kde
postupně láme nejen ovocné stromky. Kdybyste ho uviděli, neváhejte přijít na radnici.
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Záběr plně nepostihuje „obsah kanalizace“ v lokalitě Fleková, Hlouškovi. Člověk žasne, co
všechno se v kanalizaci najde. Máme plné „huby“ ekologie, čistoty, pořádku, ale jsme
schopni…
Takové deprimující. Jenom to přeci nechci říct lidem…
Myšlenkami jsem zabloudil úplně někam jinam – k těm nejbližším. Vrátil jsem se
k nádhernému okamžiku ze své letošní dovolené. Byli jsme s Jarkou, Honzíkem a Adámkem
na dovolené v Horní Bečvě, nádherné ubytování, služby, jídlo, kluci – prostě líbilo se mi tam.
Jeden den jsme jeli do vyhlášené zoologické zahrady do Ostravy. Celý den bylo „tropické
počasí“, a tak hledání lva, tygra (což si kluci přáli) nás všechny patřičně unavilo. Po návratu
na pokoj a „hygieně“ (protože i slonovi čistili prsty u noh, což jsme viděli v jejich pavilonu
v ZOO) jsme plánovali, že půjdeme na trampolínu za hotelem, ve kterém jsme bydleli. Byl
jsem patřičně zničený, a tak Jarka „ze soucitu“ navrhla, že půjde s „klukama“ sama a já si
mám odpočinout. Já byl hodně rád, a tak jsem vysvětloval vnoučkům, že mně bolí hlava, že
s nimi nepůjdu. Adámek šel ke své posteli, vzal polštářek s traktůrkem (polštářek
s traktůrkem a plyšový medvídek to jsou dvě věci, které musí u sebe na noc mít – i když spí
u nás v bytě ve škole, ve stanu či na dovolené – prostě kdekoliv…. a které i nerad půjčuje),
přišel ke mně a podal mi ho s vysvětlením, že si ho mám dát pod hlavu a hlava mně určitě
přestane bolet. Úplně mě dostal, rozkmitala se mně oční víčka ve snaze zabránit do očí
deroucím se slzám…. po jejich odchodu jsem se jim ani nebránil.
A najednou přede mnou defilují ty kladné stránky z lidského života – pracovitá a obětavá
Jarka, schopný Aleš Musil (tady jsem trochu hrdý, prý má „moji školu“), pracovitý a obětavý
Lukáš Šenk (který „pomalu roste“ a „uzrává“ v dobrého člověka ), ale i Martin Uzel (on na
veřejnosti nemluví, ale co se mu nelíbí, přijde a hledáme východisko a snaží se pomoci),
Vojtěch Zouhar st. a nedám dopustit na JUDr. Jiřího Kolmačku ( s ním může člověk bez
starosti kamkoliv jít)….moc osobní, a tak se jmenovaným trochu omlouvám…
Při různých návštěvách slyším pochvalná slova o „pěkné dědině“ ( to mě hodně dokáže
potěšit - jenom škoda, že to říkají většinou ti cizí – že by „pochlebovali“? důvod?). Vidím
skoro dokončené chodníky, vidím nové osvětlení osady (prý tomu říkají Marianín
strasse)….vidím dotace na byty, před očima se mi mihnou schopné holky na radnici (to máte
vidět, když něco nemohu chvíli najít – to je najednou ochoty a všichni hledají…měli jsme
předaudit hospodaření obce – bez jediné připomínky – prostě „šikovné baby“)…..
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A tak kolem druhé ranní „slízám“ z posedu a ještě „za čerstva“ píši hned myšlenky do
počítače.
Po dopsání hledám moudrost v knize, která byla vánočním dárkem (kterou bych to celé
povídání zakončil) a nacházím velmi pěkné souvětí od Matky Terezy, a tak ho hned použiji.
Cituji:
„Lidé jsou často nerozumní, nelogičtí a sobečtí. Přesto jim odpusťte. Budete-li k nim
laskaví, stejně vás obviní ze sobectví a nízkých motivů. Zůstaňte laskaví. Budete-li úspěšní,
získáte některé falešné přátele a opravdové nepřátele. Přesto pokračujte. Budete-li upřímní
a čestní, lidé vás podvedou, vy ale zůstaňte upřímní a čestní. Strávíte-li léta budováním
něčeho, co vám jiný zničí přes noc, budujte znovu. Naleznete-li štěstí, klid a mír, budou vám
závidět. Zůstaňte šťastní. Na dobro, které uděláte dnes, zítra lidé zapomenou. Přesto dál
dělejte dobro. Dávejte světu to nejlepší, co je ve vás, a i když to nemusí stačit, přesto dávejte
dál“.
Moc pěkné.
V jednom složitém období svého života jsem hledal útěchu ve Fouskovi, ve světle a vůni
svíček, v knihách. Bruno Ferrero napsal:
„Jednoho dne starý osel spadl do staré studny. Chudák zvíře brečelo a brečelo po několik
hodin a farmář se snažil vymyslet, co dělat. Nakonec si uvědomil, že nepotřebuje ani studnu,
ani osla a rozhodl se studnu i s oslem zasypat. Požádal pár sousedů, aby mu pomohli.
Každý popadl lopatu a začal házet hlínu, písek i smetí do studny. Napřed osel začal hlasitě
brečet, ale pak se utišil. Ještě tam hodili pár plných lopat, pak se farmář podíval do studny.
Uviděl něco zcela nečekaného. Jak lopata padla na osla, on to otřásl, a pak na tu hlínu
a smetí šlápl, aby se dostal výše. A čím více farmáři na osla házeli hlínu a smetí, tím výše
stoupal. Nakonec byl osel ve studni už tak vysoko, že vyskočil ven a odběhl.
A co z toho plyne? - že život na tebe občas bude házet špínu, různé druhy špíny.Umění je to
setřást a šlápnout výše, - že každá naše potíž je schůdek, po kterém se dá jít nahoru.
Můžeme tak vylézt i z těch nejhlubších studen - že nesmíme nikdy přestat, nesmíme se
vzdát
- že můžeme a musíme tu špínu ze sebe setřást a udělat krok nahoru.
Proto si pamatuj 4 jednoduchá pravidla pro spokojenost:
1. Osvoboď srdce od nenávisti a odpusť těm, co ti ublížili.
2. Netrap se minulostí ani budoucností, protože co bylo, to bylo a co bude, stejně nevíme.
3. Žij jednoduše a skromně, měj radost z toho, co máš. Pokud z toho radost nemáš –
změň to.
4. Dávej více a očekávej méně “.
Konec citátu. Tehdy mně tato „ minipovídka“ hodně pomohla.
Máme za sebou nádherné léto, máme před sebou pouť, hody…přijedou známí, přátelé
a tak Vám přeji, ať se Vám vše vydaří, ať slyšíte jen dobré zprávy, vidíte šťastné tváře těch
„vzdálených“ blízkých a ať Vám zdravíčko slouží……

František Kopřiva

P.S.:
Bible nám přikazuje, abychom milovali své bližní a také své nepřátele. Patrně proto, že
zpravidla jsou to titíž lidé.
Gilbert Keith Chesterton
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Z jednání ZO
Výpis usnesení
z 5. zasedání Zastupitelstva obce Lipovec,
konaného dne 23.3.2015 od 18.00 hodin
ve spolkové místnosti Domu služeb v Lipovci
Usnesení č. 1/5/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje program jednání Zastupitelstva obce Lipovec dne
23.3.2015.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 2/5/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec revokuje Usnesení č. 14/4/ZO z 26.1.2015.
(Zastupitelstvo obce Lipovec pověřuje starostu obce vypsáním výběrového řízení na projektanta akce:
„Územní plán obce Lipovec“.)

Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 3/5/ZO
V letošním roce jsme schválili úpravu místních komunikací v Marianíně (cca 4 mil. Kč)
a parkoviště s částí komunikace (přípojka Markovi 333 – parkoviště). V případě potřeby se
na komunikaci doveze odval.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 4/5/ZO
Uvažovaná novostavba rod.domku je komunikačně napojena na „starou“ nezpevněnou polní
cestu (značný výškový rozdíl + poloměry „stáčení“ ??), kanalizace je řešena přes vsakovací
jímku drenážní trubkou zakončenou v této cestě. Obec v současné době nemá vyčleněny
finanční prostředky na řešení inženýrských sítí v této lokalitě (komunikace, kanalizace).
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 5/5/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje návrh stanov Dobrovolného svazku obcí „Svazek
vodovodů a kanalizací“ měst a obce (dále jen „Svazek“) projednaný předsednictvem Svazku
dne 9.2.2015 a zmocňuje pana Vojtěcha Zouhara k hlasování o tomto návrhu a jeho
případných změnách na Valné hromadě Svazku.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 6/5/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
s firmou ELETROWIN a.s. Praha 4, Michelská 300/60, PSČ 140 00, IČ 27257843.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 7/5/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje prodej části pozemku parc.č. PK 1117 o výměrách 23
m2, 188 m2 a 39 m2 a PK 185/1 o výměře 5 m2 dle geometrického plánu č. 646-10277/2013
ze dne 27.6.2014, který zpracoval GB-geodezie, spol. s r.o. Blansko za cenu 100,- Kč/m2
panu Jaromíru Škvařilovi a Jiřině Škvařilové, Lipovec 82. Záměr byl schválen v RO dne
2.2.2015 a vyvěšen na elektronické i fyzické úřední desce od 3.2.2015 dodnes.
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Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 8/5/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje prodej části pozemku p.č. 52/13 o výměře 3 m2 dle
geometrického plánu č. 669-70/2013 ze dne 8.7.2014 nově pozemek p.č. 52/44 za cenu
100,- Kč /m2 panu Radkovi Haraštovi, Lipovec 114. Záměr byl schválen v RO dne 12.1.2015
a vyvěšen na elektronické i fyzické úřední desce od 13.1.2015 dodnes.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 9/5/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec revokuje usnesení č. 26/30/ZO ze dne 16.12.2013
(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.)

Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 10/5/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje odkup pozemku pod vodojemem dle nového GP č.
zak. 699-7/2015 ze dne 2.3.2015 od ing. Tomáše Zouhara, Lipovec 309, a to části pozemku
p.č. PK 332 o výměrách 14 m2 (nově st.p.č. 321), 386 m2 (nově 327/2) a 617 m2 ( nově p.č.
336/9) za cenu 100,- Kč /m2 - tj. celkem 1017 m2 za cenu 101 700,- Kč.)
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 11/5/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje rozpočtové opatření č. 2 v hospodaření obce Lipovec
za rok 2015.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 3 (ing. Ondřej Zouhar, ing. Tomáš Zouhar, p. Josef
Strejček) Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Výpis usnesení
ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Lipovec,
konaného dne 25.5.2015 od 18.00 hodin
ve spolkové místnosti Domu služeb v Lipovci
Usnesení č. 1/6/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje doplněný program jednání Zastupitelstva obce
Lipovec dne 25.5.2015.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 2/6/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje závěrečný účet obce Lipovec za rok 2014 dle § 17
odst. 7 Zák. č. 250/2000 Sb. ve znění novely č. 465/2011 Sb. včetně příloh, dále zprávu
auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lipovec za rok 2014 s výhradou
nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a přijímá tato
opatření:
Ke zjištěnému nedostatku:
Obec uzavřela dne 11.2.2014 smlouvu o dílo s firmou STEMD, s.r.o. na realizaci stavby
„Oprava obrubníků kolem silnic II/378 a III/3783 v intravilánu obce Lipovec“. V článku IV
smlouvy je stanovena cena díla na 2.473.l049,44 Kč vč. DPH (bez DPH činí cena díla
2.043.843,50 Kč). Smlouva o dílo byla zveřejněna na profilu zadavatele až dne 10.9.2014.
Došlo k porušení § 147a odst. 2 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., který stanoví povinnost
uveřejnit na profilu zadavatele celé znění smlouvy nad 500.000,- Kč bez DPH a to do 15ti
dnů od jejího uzavření.
K tomuto nedostatku přijalo ZO dne 10.11.2014 následující usnesení:
Usnesení č. 32/2/ZO
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Zastupitelstvo obce Lipovec ukládá v rámci systémového opatření k nápravě chyb
a nedostatků z přezkumu hospodaření obce Lipovec starostovi obce přepracování Vnitřní
organizační směrnice č. 1/2012 o veřejných zakázkách (dle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách v platném znění, a předpisů souvisejících) tak, že do směrnice bude
zapracováno, že i podlimitní zakázka bez výběrového řízení musí být zveřejněna na „Profilu
zadavatele“ (i v případě, že dodavatelem se společnost STEMD s.r.o. Lipovec, jejíž 100%ní
vlastník je obec Lipovec).
Termín: 15.12.2014 (další jednání ZO)
K tomuto nedostatku přijalo ZO dne 15.12.2014 následující usnesení:
Usnesení č. 8/3/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Vnitřní organizační směrnici č. 1/2014 o veřejných
zakázkách (dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, a předpisů
souvisejících).
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 3/6/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Účetní závěrku obce Lipovec za rok 2014.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 4/6/ZO
ZO ukládá finančnímu výboru dodatečně provést kontrolu hospodaření s příspěvky od obce
jednotlivým spolkům v roce 2014 včetně písemné zprávy a následně tuto kontrolu (včetně
písemné zprávy) provádět do 31 dnů po ukončení každého ročního účetního období.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 5/6/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Účetní závěrku ZŠ a MŠ Lipovec, příspěvkové
organizace za rok 2014.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 6/6/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Výsledky hospodaření ZŠ a MŠ Lipovec, okres
Blansko, příspěvkové organizace za rok 2014 a z pozice zřizovatele rozhodlo
o hospodářském výsledku organizace za rok 2014 takto: zisk ve výši 135.016,88 Kč bude
převeden do rezervního fondu organizace. Rezervní fond k 30.3.2015 činí 234.004,23 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.¨
Usnesení č. 7/6/ZO
ZO ukládá finančnímu výboru při kontrole hospodaření ZŠ a MŠ během roku 2015 provést
kontrolu dodržování „nové“ směrnice pro proplácení cestovních náhrad
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 8/6/ZO
ZO ukládá finančnímu výboru při kontrole hospodaření ZŠ a MŠ během roku 2015
zkontrolovat přijetí „Směrnici o evidenci majetku a účtování o něm“
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 9/6/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje průběžné výsledky hospodaření obce Lipovec k 31. 3.
2015.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 10/6/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje rozpočtové opatření č. 3 v hospodaření obce Lipovec
za rok 2015, které provedla RO dne 27.4.2015.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 0
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Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 11/6/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec ukládá Radě obce Lipovec vypracovat návrh předpisu
na vyčíslení náhrad za zřizování věcných břemen na obecních pozemcích v termínu do
30.6.2015.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 12/6/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje odkoupení pozemků pro stavbu rodinných domků
v lokalitě kostel – sokolovna – schvaluje smlouvy o smlouvách budoucích s tím, že navržená
cena bude 30,- Kč/m2 + inflace od r. 2008 (včetně). Smlouvy o smlouvách budoucích na
koupi či směnu pozemku budou projednány s vlastníky pozemků.
Z: rada obce
T: 31.7.2015
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 1 (Ing. Zouhar Tomáš) Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 13/6/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje smlouvy o zřízení věcných břemen dle GP 68999/2014 – po pozemcích vede kanalizace Marianín mezi Obcí Lipovec a to:
LV
Vlastník
pozemek
zatížený
věcným
břemenem
579
Ing. Pavel Molnár, Lipovec
PK 290
338
Františka Šebelová, Jedovnice
PK 316, PK 318
67
Ing. Leoš Musil, Ing. Marek Musil, Jedovnice
PK 404, PK 405
606
Anna a František Hrubí, Marianín
PK 406
151
Ing. František a Božena Bezděkovi, Blansko
PK 408,PK 409/1, PK 410, PK 412
138
František Kolmačka, Františka Šebelová
PK 1131
136
František Kolmačka, Krasová
PK 364
Věcná břemena spočívají v umístění a vedení liniové stavby (kanalizačního potrubí)
a v právu vstupu zaměstnanců obce Lipovec, či obcí Lipovec objednané firmy, na předmětné
pozemky za účelem oprav, údržby či výměny kanalizačního potrubí.
Budou zřízena bezúplatně, doba trvání – po dobu umístění kanalizace.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 1
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 14/6/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec revokuje usnesení č. 13/3/ZO ze dne 15.12.2014
(Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje prodej pozemku parc.č. 711/82 o výměře 784 m2 v k.ú.
Lipovec u Blanska Tomáši Urminskému, Nábr. Sv. Cyrila 361/30, 971 01 Prievidza, SK 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.)

Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 15/6/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec revokuje usnesení č. 22/3/ZO ze dne 15.12.2014
(Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje prodej pozemku parc.č. 711/85 o výměře 784 m2 v k.ú.
Lipovec u Blanska panu Františku Kopřivovi, nar. 1988, bytem Lipovec 52 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.)

Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 16/6/ZO
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Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje prodej části pozemku p.č. PK 1078 o výměře 160 m2
(v souladu s GP 520-101/2010 ze dne 22.10.2010 je pozemek nově označen jako p.č. 970/9)
za cenu 36,- Kč/m2, a to ½ Josef Pernica, Lipovec 161 a ½ Blanka a Antonín Zouharovi,
Lipovec 65 do SJM.
Záměr na prodej tohoto pozemku byl schválen Radou obce Lipovec dne 13.4.2015 pod
usnesením č. 77/10/RO, vyvěšen na fyzické i elektronické úřední desce OÚ Lipovec od 14.4.
2015 dosud.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 17/6/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje dle GP č. 692-132/2014 ze dne 11.11.2014 prodej
části pozemku p.č. 79/1 o výměře 47 m2, nově vznikne pozemek p.č. 79/10, části pozemku
p.č. 79/1 o výměře 31 m2 (díl „b“) a části pozemku p.č. PK 758/1 o výměře 30 m2 (díl „a“),
nově z těchto dvou pozemků vznikne pozemek p.č. 79/11 o výměře 61 m2 a části pozemku
p.č. 79/1 o výměře 26 m2 (díly „e“ a „f“), tyto části se sloučí do pozemku p.č.st. 113/1, jenž je
ve vlastnictví paní Nedopilové. Prodejní cena bude 100,- Kč/m2.
Záměr prodat tyto pozemky byl schválen na jednání ZO dne 10.11.2014 po usnesením č.
30/2/ZO, vyvěšen na elektronické a fyzické úřední desce OÚ Lipovec od 12.11.2014 dosud.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 18/6/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec rozhodlo o stažení bodu č. 16) Směna pozemku p.č. 711/85
o výměře 784 m2 za pozemek p.č. 711/75 o výměře 802 m2 v k.ú. Lipovec u Blanska
a následné schválení prodeje p.č. 711/75 o výměře 802 m2 manželům Berzovým, Brno
z programu jednání ZO dne 25.5.2015.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 19/6/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje prodej pozemku parc.č. 711/82 o výměře 784 m2
v k.ú. Lipovec u Blanska manželům Ludmile a Františku Smělíkovým, Kanice 59, 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.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 20/6/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje prodej vlastnického podílu obce Lipovec (1/2)
k pozemku p.č. 1156/2 v k.ú. Lipovec u Blanska. Celková výměra pozemku je 86 m2. Obec
prodává 43 m2 za cenu 100,- Kč/m2 Mgr. Ivě Rážové, Valtická 4144/5, 628 00 Brno (Lipovec
čp. 178).
Záměr na prodej tohoto pozemku byl schválen na jednání Rady obce Lipovec dne 16.3.2015
pod č.usnesení U 63/8/RO. Byl vyvěšen na elektronické i fyzické úřední desce Obecního
úřadu Lipovec od 17.3.2015 dosud.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 21/6/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje podobu znaku a vlajky obce Lipovec dle návrhu Mgr.
Jana Tejkala, Heraldická tvorba, Záblatská 25, 713 00 Ostrava-Heřmanice.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 22/6/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje zaslání žádosti o schválení a udělení symbolů obce
Lipovec Podvýboru pro heraldiku a vexilologii.
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Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 23/6/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec stahuje z programu dnešního jednání projednání Rozpočtového
opatření č. 4 v hospodaření obce Lipovec na rok 2015.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 24/6/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje následující poplatky za školní družinu v ZŠ Lipovec:
1) žáci, kteří chodí 1 hodinu denně
150,- za pololetí
2) žáci, kteří chodí nepravidelně 1 – 3 dny v týdnu do 15.00 ( čekají v družině na
kroužky…)
200,- za pololetí
3) žáci, kteří chodí pravidelně minimálně do 14.00
300,- za pololetí
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 25/6/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje přijímání sponzorských darů účelově neurčených
a účelově určených v Základní škole a Mateřské škole Lipovec, příspěvková organizace.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 26/6/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec odsouhlasilo jako členy Rady školy Lipovec:
- Vojtěch Zouhar, Lipovec 324
- Luděk Kolmačka, Lipovec 337
- Martin Uzel, Lipovec 67
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 3
Usnesení bylo schváleno.
Výpis usnesení
ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Lipovec,
konaného dne 24.6.2015 od 18.00 hodin
ve spolkové místnosti Domu služeb v Lipovci
Usnesení č. 1/7/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje program jednání Zastupitelstva obce Lipovec dne
24.6.2015.
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 2/7/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje hodnotící komisi na akci „Podpora výstavby
podporovaných bytů pro rok 2015“ – „8 b.j. PB-PČB Lipovec“ ve složení:
- František Kopřiva, člen Rady obce Lipovec (náhradník Vojtěch Zouhar, člen Rady
obce Lipovec)
- JUDr. Jiří Kolmačka, člen Rady obce Lipovec (náhradník Mgr. Marek Halla, člen
Rady obce Lipovec)
(v hodnotící komisi dále budou dva zástupci projektanta - projektant Ing. arch. Janda. Dalším
zástupcem bude zpracovatel podkladů projektu dr. Terrich ).
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 3/7/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje hodnotící komisi na akci „Separace a svoz BRO v obci
Lipovec“ ve složení:
- František Kopřiva, člen Rady obce Lipovec (náhradník Ing. Ondřej Zouhar, člen
Zastupitelstva obce Lipovec)
- Vojtěch Zouhar, člen Rady obce Lipovec (náhradník p. Josef Strejček, člen
Zastupitelstva obce Lipovec)
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JUDr. Jiří Kolmačka, člen Rady obce Lipovec (náhradník p. Martin Uzel, člen
Zastupitelstva obce Lipovec)
- Ing. Tomáš Zouhar, člen Rady obce Lipovec (náhradník p. Luděk Kolmačka, člen
Zastupitelstva obce Lipovec)
- Ing. Šárka Tylčeová, Senior Project Manager
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 4/7/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec nesouhlasí s prodejem části pozemku parc.č. 1063/5 dle
přiloženého náčrtku. Doporučuje Radě obce Lipovec zveřejnit záměr na pronájem pozemku
a projednat pronájem.
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 5/7/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje smlouvy o zřízení věcného břemene dle GP 70241/2015 přes zahrady
Josef Hrubý, Marianín 18
p.č. 570/21
SJM Klusáček Ivo a Klusáčková Naďa, Marianín 17
p.č. 570/23
Jan Vintr, Sloupečník 1, 67801 Blansko
p.č. 570/25
Věcná břemena spočívají v umístění a vedení liniové stavby (kanalizačního potrubí)
a v právu vstupu zaměstnanců obce Lipovec, či obcí Lipovec objednané firmy, na předmětné
pozemky za účelem oprav, údržby či výměny kanalizačního potrubí.
Budou zřízena bezúplatně, doba trvání – po dobu umístění kanalizace.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 6/7/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Dohodu o provádění opatření ke zlepšování
přírodního prostředí a o poskytnutí příspěvku na toto opatření mezi KÚ JMK a obcí Lipovec,
dotýkající se přírodní památky Černá skála, pč. 817/7 k.ú. Lipovec u Blanska s příspěvkem
ve výši 8000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 7/7/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje prodej pozemku parc.č. 711/85 o výměře 784 m2
v k.ú. Lipovec u Blanska panu Václavovi Školařovi, 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.
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 8/7/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje rozpočtová opatření č. 4 v hospodaření obce Lipovec
za rok 2015.
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 9/7/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje ZJ SDH – Dovybavení věcnými prostředky ve výši 80.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
-
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Slovo starosty
Ve svém „slově“ se budu zabývat našimi investicemi v letošním roce. 4. zasedání ZO
26.1.2015 schválilo následující částky resp. akce pro tento rok:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

1.038.000,- Kč – na akci „Oprava chodníků kolem silnic II/378 a III/3783
v intravilánu obce – II.etapa“
460.738,- Kč na dokončení akce „Garáže obce“.
180.000,- Kč na akci „Kanalizace Marianín – propojení“.
915.000,- Kč na dokončení akce „Rekonstrukce veřejného osvětlení kolem
silnic II/378 a III/3783 v intravilánu obce Lipovec“.
1.070.397,- Kč na dokončení akce „Parkoviště u sokolovny“.
417.000,- Kč na akci "Vybavení školní zahrady u MŠ“.
vypracování žádosti o dotaci na akci „Bytový dům podporovaného bydlení“
s tím, že v případě přidělení dotace bude financování této stavby v souladu
s návrhem Ing. Pražáka – samostatný úvěr se splátkami z nájemného.
smlouvu o dílo mezi obcí Lipovec a STEMD s.r.o. na akci „Komunikace
Marianín“ v hodnotě 3.973.185,- Kč s tím, že v lednu 2015 budou zahájeny
stavební práce a akce bude finančně vypořádána prostřednictvím úvěru až ve
druhé polovině roku 2015.
schválilo pokračování ve zpracování projektové dokumentace pro vodoprávní
řízení na akci „Výtlačný řad veřejného vodovodu v obci Lipovec – napojení na
SV Jedovnice - Ostrov “ s tím, že finanční částka bude upřesněna po vydání
územního rozhodnutí.

Vrátím se k jednotlivým akcím, ale nedodržím pořadí:
Začnu asi největší letošní investiční akcí, a to je „Komunikace Marianín“
v hodnotě 3.973.185,- Kč . ZO tuto akci schválilo s tím, že v lednu 2015 budou
zahájeny stavební práce a akce bude finančně vypořádána prostřednictvím úvěru až
ve druhé polovině roku 2015. Zvažoval jsem, co říci k této investici. Nakonec jsem
zvolil odpověď na petici části občanů, která v podstatě vše (kromě finanční stránky)
vystihuje.
Dne 7.7. nám byla na radnici doručena „Petice proti plánovanému sklonu
komunikace v Marianíně“. Tato petice byla adresována Obecnímu úřadu Lipovec
a mně. Jelikož v petici nebyl uveden petiční výbor ani osoba pro kontakt, zasílám
tento materiál všem občanům osady Marianín.
Dne 29.6.2015 jsem na společné schůzi Rady obce Lipovec a Osadního výboru
Marianín celou problematiku vysvětloval. Dovolím si zopakovat základní fakta
(případně je doplňuji):
Komunikace Marianín – projekt studie - vypracoval ing. Haška, Tišnov, rok 2011 –
jaké bylo zadání ze strany obce jsem nenašel (ani v zápisech z jednání rady obce či
zastupitelstva obce, ani v zachovaných materiálech…. je možné, že ani neexistuje,
ale to se nedá nijak napravit….). Byly vyprojektovány 2 varianty (zálivy zeleně či
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parkovací místa „na úkor“ šířky místní komunikace, samozřejmě na střídačku – takže
by působily jako zpomalovací „retardéry“… – stala by se z ní ((z místní komunikace))
v cca 50% délky jednopruhová komunikace….) . Projekty byly projednávány
v osadním výboru v roce 2012 a to min. na dvou veřejných zasedáních, konaných
přímo v osadě Marianín…. (pod vedením bývalého předsedy osadního výboru pana
Rainholda Švédy). Vzešla z toho současná varianta tj. přímá místní komunikace šířky
5m, parkovací zálivy pospojovány s vjezdy k jednotlivým nemovitostem (cca 3m
vjezd + 5m parkovací plocha), s tím, že veřejné zeleně je v osadě ležící v polích
a s poměrně velkými zahradami dostatek. Samozřejmě se musela vzít v úvahu
srážková voda resp. její odvedení z poměrně „rozsáhlých“ výsledných zpevněných
ploch (komunikace, parkovací místa, oboustranné chodníky……zkušenosti z Lipovce
– po zpevnění cest velké problémy s přívalovými srážkami). Zde nutno uvést, že
jedna silniční vpusť má odvést vodu z plochy cca 400m2 – komunikace v osadě má
cca 1500m2 to znamená 4 silniční vpusti. My máme 7 silničních vpustí. Navíc jsme
13 původních kanalizačních přípojek (dešťových svodů) vyúsťujících na povrch
„svedli“ do kanalizace. Dodržovala se původní hranice i výška obrubníků – podélná
strana „blíže“ k Lipovci – ovšem zlikvidoval se poměrně hluboký „rigol“ – místy až
20cm – to lze dokladovat i prostřednictvím internetu – viz Mapy.cz – 8.3.2014, kde při
„procházce“ osadou jsou vidět „uložené roury“ pro příjezdy k některým nemovitostem
– Plchovi,Kosinovi,Bezděkovi, Klusáčkovi,Vintrovi, Matuškovi či přístupu
k nemovitosti např. Svobodová, apod…..údajně tento „rigol“ vznikal postupným
asfaltováním této místní komunikace ??? Samozřejmě tento „rigol“ se dal odstranit
pouze dvěma způsoby:
1.„zvednutím“ obrubníku (to jsme zavrhli z důvodu pravděpodobnosti zaplavování
přilehlých nemovitostí v době „větších srážek“)

Pohled na nové obrubníky v lokalitě Vintrovi, Marianín 14 a Matuškovi, Marianín 15
(na protější straně jsou jasně vidět „staré“ obrubníky).
2. snížením stávající komunikace – v některých místech až o 33 cm….
(v podstatě se odbagrovalo až 65 cm původní komunikace, vrátilo se 20 cm štěrkodrti
a ještě se vrátí 12 cm asfaltobetonu).
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To se tak rychle zapomíná??

Fotografie vystihuje snížení vozovky mezi dvěma řadami nových obrubníků (ve vozovce jsou
označené armatury vodovodního řádu).
Podélný spád – co nejméně lomů ( nebezpečí „houpání“ nebo vytváření „jezera“
při srážkách), podélně je průběžně spádována celá komunikace „ke Kulířovu“.
Příčně je místní komunikace spádována tak, aby nedocházelo k zaplavování vjezdů
k vratům….především na straně Matuška 15- Šebelovi 27- v podstatě se zachovala –
v celé trase - původní výška „starých“ silničních obrubníků….
Nutno ještě dodat, že místní komunikace, kde je minimální provoz, tj. max. 500
dopravních prostředků během 24 hodin jedním směrem, může plnit místní
komunikace smíšenou funkci tj. může být současně využívána jako chodník…resp.
místní komunikace je pochůzná….tj. „česky“ řečeno nemusí být chodníky (to není
vyhrožování…..).
Co se týká problematiky chodníků, jejich šíře či parkovaní osobních automobilů na
parkovacích zálivech…minimální šíře pochůzného chodníkového pruhu je 0,75m (0,9
pro zdravotně postižené – to my máme a i v nejužším místě je šířka od zděné stěny
nemovitostí k obrubníku 2,4m což umožňuje i parkování osobního automobilu mimo
místní komunikaci (1,60 m + 0,75 pruh chodníku). I zde jsme se nakonec dohodli, že
chodníky v osadě zachováme – dokonce, že provedeme jejich rekonstrukci
(záhonový obrubník, zámková dlažba). Je třeba vidět, že se jedná o cca 900m2
chodníků, což v zámkové dlažbě prezentuje „v našich cenách“ cca 540 000,- Kč (ale
i 720 tis. Kč) – faktem je, že používám pokaždé jinou cenu – ta se většinou odvíjí od
souvisejících prací….
Co se týká příčného spádu – musel se vzít v patrnost fakt, že budou zachovány
současné chodníky (ty by podle „norem“ měly mít spád max. cca 2% - v našem
případě samozřejmě od budovy a i to dodržet je problém), jejich šířka bude
zachována původní (1,2m – 1,5m) a že parkovací místa budou mimo místní
komunikaci (otázkou zůstává, zda-li neparkovat na „vyhrazeném“ místě na místní
komunikaci…ale to jsme již řešili) a budou navazovat na vjezdy k jednotlivým
nemovitostem. Takže opakuji - strana místním komunikace blíže k Lipovci je výškově
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osazena silničním obrubníkem tak, aby zůstal zachován minimální spád od prahů
vjezdů u RD k místní komunikaci (aby nedošlo k zaplavování nemovitostí při větších
srážkách…). Druhá výšková úroveň – podélná strana místní komunikace (blíže
k Rozstání) vzešla z již dříve uvedených faktů (zbývající šířka, chodník a parkovací
zálivy, výškové umístění původních domovních kanalizačních přípojek- v několika
místech stojí obrubník přímo na „starých“ domovních přípojkách (na roury přípojek
pod obrubníkem a komunikací se preventivně pokládala „kari síť“ a beton) …nové
přípojky- třeba od Bezděkových, Plchových – jsou v „úplně“ jiné hloubce – jenom pro
pořádek – tyto přípojky jsou pod „oběma“ stranami obrubníků). Ale i zde lze říci, že
silniční obrubník zůstal v původní výši (pouze v některých částech komunikace dojde
ke snížení konečného asfaltového povrchu, a to až o 33 cm oproti původnímu stavu).
V patrnost se muselo vzít i uložení a krytí hlavního plynovodního potrubí – včetně
domovních plynových přípojek… požadavek „plynáren“ 90 cm – samozřejmě šlo
„předělat celý plynovod včetně přípojek, ale vše je otázka peněz. Podobně i krytí
telefonního kabelu, který vede přes cestu u nemovitosti čp. 8). Samozřejmě šlo
situaci řešit jinak – předělat všechny domovní přípojky kanalizace, celý plynovod
včetně přípojek – ale to vše je o penězích – navíc si myslím, že současné řešení je
plně vyhovující (vzhledem k využití komunikace, jejího zatížení…) a mělo by vydržet
alespoň dalších 40 let - jsem o tom zcela přesvědčen. Silniční obrubníky jsou tedy na
této straně o 20 cm výše (v porovnání se silničním obrubníkem na protější straně),
ale ne v celé lokalitě - v místech od „hájenky“ se výškový rozdíl postupně snižuje až
na 10 cm, což je spád 2% (paradoxně by docházelo k zaplavování nemovitostí
čp.12-14). Bylo nutné brát v potaz i výškové umístění vrat jednotlivých nemovitostí
a sladit ho jak s podélným, tak s příčným spádem komunikace. Znovu podotýkám –
řídit jsme se museli i hloubkou inženýrských sítí. „Největší“ příčný spád je tedy
4cm/metr – max. přípustný 8cm – konzultováno s ing. Martinem Sloukou, podotýkám,
že min. resp. ČSN pro příčný spád je 2,5 cm /metr - je tak dělaná II. i III. třída státní
silnice v Lipovci při rekonstrukci v roce 2014 (při rekonstrukcích je dovoleno i 2%).
Dle zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, se jedná o místní komunikaci
cca IV. kategorie – místního významu. Nutno zde i zdůraznit, že kategorizace
místních komunikací a jejich význam ( a od toho se odvíjející se konstrukce vozovky)
je velmi rozsáhlý a zahrnuje třeba městské komunikace, kde jsou projektovány
i „čtyřpruhové“ místní komunikace na pojezdovou rychlost 130 či 110 km/hod či
skutečně místní komunikace doslova „domácího“ významu s pojezdovou rychlostí
20km/hod …Navíc pro místní komunikace místního významu - IV. kategorie není
příslušná norma závazná. Samozřejmě není cílem, aby „nová“ vozovka byla
k nepoužití či aby se na ní „převracela“ auta. Osobně si myslím, že zemním pracím
na místní komunikaci se necelé tři měsíce (duben- červen 2015) věnovala má
maximální pozornost ( byl jsem u všech vjezdů, stanovoval jsem výškové umístění
obrubníků, umístění uličních vpustí resp. mříží…min. 2x denně jsem hlídal výšku
odbagrované zeminy a to vše v návaznosti na domovní přípojky plynu, ale i výšky
hydrantů, poklopů domovních vodovodních přípojek, telefonních kabelů apod. –
nutno připomenout, že jenom z komunikace se odvezlo 105 nákladních aut
přebytečné zeminy). Navíc průběžné práce se konzultovaly s ing. Filipem z Deasu
Boskovice (firmou, která bude provádět asfaltobeton). Jsem přesvědčen o tom, že
místní komunikace, tak jak je prováděna, bude bezpečně sloužit každodenní
dopravě a vůbec životu v osadě. Konstrukce a materiálové složení podkladních
vrstev je v souladu s běžnými stavebními konstrukcemi vozovek.
Co se týká obav z užívání místní komunikace v zimním období – určité nebezpečí
vidím v době „náledí“ – ovšem v tom případě je sjízdnost všech místních komunikací
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v celé obci „zrádná“. Slibovat „hory, doly“ v zimní údržbě komunikací nelze, máme
jeden traktor, máme vypracovaný pořadník prohrnování částí místních komunikací
(daný počtem obyvatel, kteří ji užívají či veřejnými budovami, které upřednostňujeme)
apod. Co lze slíbit je pořízení a umístění cca 5 kontejnerů s posypem (třeba na nově
vybudované parkovací „zálivy“). To nejdůležitější – posyp v aktuálním čase (náledí)
však zůstane na „domácích“…..
Veřejně je přístupná česká technická norma ČSN 73 6110 - Projektování místních
komunikací k vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání
území, a tam jsou dány základní parametry místních komunikací….Nutno ještě
jednou zopakovat, že pro místní komunikace IV. kategorie není tato norma závazná.
Trochu „nefér“ mně připadá, že k problematice spádu komunikace se vracíme
s „dvouměsíčním až tříměsíčním“ prodlením…kdy už je i odbagrovaná zemina resp.
původní komunikace (kdy šlo ukázat „plynové přípojky“ k jednotlivým nemovitostem,
kanalizaci apod. ...), kdy je navezena štěrkodrť…a 15.8.2015 se má stavba předávat
DEASu s.r.o.Boskovice (asfaltování).
Velmi složitou záležitostí je financování celé akce, které není k dnešnímu dni
uzavřeno.
Dle mého názoru takto připravená místní komunikace bude po „vyasfaltování“
sloužit bezpečnému a spolehlivému silničnímu provozu i v zimním období.
Závěrem: Snažím se o to v celém Lipovci – stavební práce provádí stavební
skupina STEMDu s.r.o. Lipovec, která je doplněna 6 pracovníky na veřejně
prospěšné práce (kteří někdy umí, jindy ne) a to za „jiné“, úplně jiné peníze. Tyto
stavební práce financuje obec – buď zcela anebo prostřednictvím dotací. Smyslem
všech prováděných prací je zlepšit podmínky pro každodenní život.
Samozřejmě jsem ochoten kdykoliv přijít do kolektivu a vyslechnout si Vaše
konkrétní návrhy na řešení daného stavu.
Tolik odpověď na petici.
A finance? Náklady na dosud provedené stavební práce činily 1.401.188,- Kč.
Máme takové dílčí členění nákladů:
-obrubníky 425.365,- Kč (dodávka obrubníků včetně dopravy, zemní práce včetně
hutnění podloží, betonové lože a „montáž“ obrubníků) , vlastní „těleso“ komunikace
570.176,- Kč (jedná se o zemní práce, odvoz zeminy, odval 0-63, odval 0-32…),

Na komunikaci navezený odval 0-63…
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chodníky 93.791,- Kč (jedná se o zakoupení zahradních obrubníků a část
chodníkové dlažby), veřejné osvětlení 205.819,- Kč a kanalizace 106.037,- Kč (jedná
se o odvodnění komunikace včetně silničních vpustí).

Fotografie zachycuje kabeláž veřejného osvětlení (v místě budoucích parkovišť je
kabel uložen v chráničce z PVC 160)
Tolik „Komunikace Marianín“.
Ostatní akce podstatně zkrátím….
180.000,- Kč na akci „Kanalizace Marianín – propojení“.
Celé vodní hospodářství se nám „trochu rozjelo“ – myslím tím finance.
Rozpočtovým opatřením č.2 jsme kapitolu posílili o 432.500,- Kč, což v té době byly
vyčísleny náklady na vodní nádrž, no a předpokládám, že dnes (31.8.2015)
schválíme rozpočtovým opatřením č.5 dalších 221.000,- Kč (veřejné osvětlení
nádrže, čerpadla a propojení studní s nádrží, zábradlí apod….). Je to trochu
problematická investice, neboť všechnu „vodu“ z Marianína odvádíme až ke
„II.šraňku“ (znečištění) a celou vodní nádrž uvažujeme napájet v době svícení
veřejného osvětlení čerpadly z okolních studní. Tato varianta vznikla na základě
přání několika občanů osady, mně osobně se líbil názor Jarka Hrubého – zpevněná
plocha, resp. parkoviště.
1.070.397,- Kč na dokončení akce „Parkoviště u sokolovny“.
Akce je připravena na „asfalt“. Navíc je zde provedeno cca 140 m kanalizace,
120m veřejného osvětlení a cca 100m2 dlažby a "rigólu" - protože si myslím, že je to
účelné ba nutné - i po konzultaci s ing. Filipem z Deasu - oni to nejsou schopni část
komunikace
do "V" provést z "balené a my jsme nechtěli pouštět srážky
z komunikace na hřiště. Několikrát jsem prohlásil, že se budu snažit upravit místní
komunikaci od překopu k RD čp.333 - protože to skutečně komunikace potřebuje.
Celá lokalita byla zvažována a "naceněna" v souvislosti s "Komunikací Marianín" vzhledem k finančním prostředkům je vybrána následující varianta - oprava
komunikace v hodnotě cca 234 tis. Kč. Vše je pouze otázkou peněz….
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Na fotografii není v žádném případě chodník, ale vytvarování parkoviště tak, aby
srážková voda ze zpevněné plochy tekla do „rigolu“ a ne na hřiště (dle zástupce
dodavatele DEAS s.r.o. oni nebyli schopni takto provést asfaltobeton).

1.038.000,- Kč – na akci „Oprava chodníků kolem silnic II/378 a III/3783
v intravilánu obce – II.etapa“ – akce se pomalu blíží k dokončení, jsem rád
(především, že se „nic“ nestalo – kdo nebyl přímým účastníkem možná nepochopí
ale….)

Fotografie zachycuje chodník u zahrady u RD Ševčíkových, Lipovec 214.
Vzhledem ke kritickému stavu opěrné zdi obec na své náklady provedla nový základ
této opěrné zdi (bez toho nešlo chodník v této lokalitě realizovat).
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Na fotografii je chodník v „kritické zátočině“ – Jankovi č.p. 109, Vaníčkovi e.č. 54.
460.738,- Kč na dokončení akce „Garáže obce“. Na stavbě se nepracovalo.
915.000,- Kč na dokončení akce „Rekonstrukce veřejného osvětlení kolem
silnic II/378 a III/3783 v intravilánu obce Lipovec“. V podstatě v návaznosti na
chodníky je u konce kabeláž zemních rozvodů veřejného osvětlení.
417.000,- Kč na akci "Vybavení školní zahrady u MŠ“.Snad od 1.9.2015 bude
hřiště užíváno…

Pohled na herní prvky školní zahrady při MŠ.

20

Chceme, aby školní zahradu užívala po 16.00 hodině i veřejnost, kladu si otázku:
„Jak dlouho?“ ( nepořádek, poškození …).
vypracování žádosti o dotaci na akci „Bytový dům podporovaného bydlení“
s tím, že v případě přidělení dotace bude financování této stavby v souladu
s návrhem Ing. Pražáka – samostatný úvěr se splátkami z nájemného. Dne
19.8.2015 soutěžní komise vydala „Rozhodnutí o nejvhodnější nabídce“. Dnes
(31.8.2015) by mělo zastupitelstvo obce schválit následující usnesení:
a) Zastupitelstvo bere na vědomí vyloučení uchazeče č. 3 Meccano s.r.o. z důvodu
nesplnění požadavku zadavatele uvedeného v čl. 19 zadávací dokumentace
(Certifikát k dílu stavební konstrukce „Dřevěná rámová prefabrikovaná sestava –
stěnové panely, vystavený autorizovanou osobou - akreditovaná laboratoř - včetně
protokolu na jehož základě byl certifikát vydán s výsledky posouzení na Požární
odolnost min. REI 30/REW (dle ČSN 73 0810 a ČSN EN13 501), součinitel prostupu
tepla min. 0,21 W/m2K (ČSN 73 0540-2).
b) Zastupitelstvo schvaluje výběr nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky
v souladu se zprávou po posouzení a hodnocení nabídek zpracované hodnotící
komisí dne 16. července 2015, kdy nabídkou nejlépe splňující zadaná kritéria
stanovená zadavatelem na realizaci veřejné zakázky je nabídka uchazeče
ATRIOWOOD s.r.o., se sídlem 28. října 3117/61, 702 00 Ostrava – Moravská
Ostrava, IČ: 27723658, DIČ: CZ27723658.
c) Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o dílo na provedení stavby „Výstavba
podporovaných bytů B.j. 8 PB-PČB Lipovec“ se zhotovitelem ATRIOWOOD s.r.o., se
sídlem 28. října 3117/61, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 27723658, DIČ:
CZ27723658.
Dne 1.9.2015 toto rozhodnutí bude zveřejněno na profilu zadavatele, a pokud se
nikdo neodvolá, lze 14.9.2015 podepsat smlouvu a zahájit stavbu.
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schválilo pokračování ve zpracování projektové dokumentace pro vodoprávní
řízení na akci „Výtlačný řad veřejného vodovodu v obci Lipovec – napojení na SV
Jedovnice - Ostrov “ s tím, že finanční částka bude upřesněna po vydání územního
rozhodnutí.
9.12.2013 rada obce vybrala variantu řešení posílení vodovodní sítě pro naši
obec. Braly se v patrnosti:
- varianta prostá obnova z vrtu Holštejn
- varianta zachování Holštejna, ale nový výtlačný řád
- varianta napojení na skupinový vodovod Jedovnice.
Po zvážení všech možností jsme se přiklonili k variantě napojení na skupinový
vodovod Jedovnice. Byla vybrána firma AQUA PROCON s.r.o. projektová
a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno. Byl vypracován projekt pro
územní rozhodnutí a zde jsme se sekli. Více jak půl roku řešíme souhlasy dvou
účastníků řízení, a to Ing. Tomáše Zouhara, Lipovec 309 a Petra Mrázka ml.,
Boskovice (přes jeho pozemek to nejde, ale je účastníkem řízení). Argument ing
Tomáše Zouhara, že by se znehodnotil jeho pozemek (v podstatě cesta vedle
kostela) jsme brali jako výmluvu, nakonec jsme došli k závěru, že souhlas
s vodovodem dá, za podmínky, že se vyrovná pozemek pod současným vodojemem
nad bývalým JZD. Ještě za „socialismu“ byl vypracován geometrický plán panem
Šerákem, který zasahoval i do pozemků tehdy p. Františka Jedličky. Ing. Tomáš
Zouhar s prodejem pozemku souhlasil, p. František Jedlička nesouhlasil. Při obnově
jednání v roce 2014 nastal obrat. Pozemky po p. Jedličkovi se vyčlenily z tohoto
geometrického plánu novým geometrickým plánem, kde tyto pozemky již nebyly
součástí pozemku pod vodojemem (bylo odsouhlaseno náměstkem ředitele
Vodárenské akciové společnosti, a.s. Boskovice). V zastupitelstvu obce byla
odsouhlasena cena za zastavěné pozemky, bohužel k dotažení kupní smlouvy
požaduje Městský úřad Blansko, stavební úřad reálné dělení pozemků a trvá na tom,
že všechny dotčené pozemky musí být přístupné z obecní komunikace. Bohužel tato
komunikace, která ve skutečnosti existuje, není zavedena v katastrální mapě, takže
s ní nelze jako s přístupem kalkulovat (jak směšné?). Pověřili jsme ing. Martina
Slouku, aby jednal se stavebním úřadem, bohužel nic nového se nevyřešilo. Za
vypracování projektové dokumentace, poplatky a vydání územního rozhodnutí byla
vykalkulována částka 50.000,- Kč samozřejmě s tím, že tato komunikace musí
splňovat všechny stavební předpisy dotýkající se místních komunikací (zpevnění,
odvodnění…). Dnes 31.8.2015 bude zastupitelstvo obce rozhodovat, co v této
problematice dál (takže paradox – máme odsouhlasenou cenu, máme nachystanou
smlouvu, je zde obecní komunikace, ale nemáme územní rozhodnutí, čímž kupní
smlouvu nemůžeme vnést na katastru – ať žije úřední šiml). Navíc k této „zoufalé“
situaci přispívá letošní rok, kde je řada tropických dnů, obrovské sucho, na našem
vrtu na Holštejně málo vody a od Rozstání dostáváme max. 1l/s takže neustále
balancujeme na hraně dostatku a nedostatku vody. Problém dostatečné množství
vhodné pitné vody vidím v současné době jako největší problém obce Lipovec
(i z pohledu nové bytové výstavby). Řešení vodního hospodářství je zakotveno
i v dotačních titulech ze strukturálních Evropských fondů, zůstává varianta jít přes
hřbitov – není to k smíchu?

František Kopřiva
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Informujeme
Vítání občánků
Prosíme rodiče, kteří mají zájem, aby i jejich dítě bylo slavnostně uvítáno do života
a zapsáno do kroniky občanů obce Lipovec, aby tuto skutečnost oznámili na Obecním úřadě
v Lipovci, kde obdrží bližší informace a příslušný tiskopis k vyplnění.
Formulář „Přihláška na vítání nově narozených občánků“ si mohou rodiče dítěte vytisknout
z webových stránek obce Lipovec http://lipovec.cz/ostatni-dokumenty/.
Po odevzdání nebo odeslání vyplněného dotazníku zpět na Obecní úřad Lipovec budou
rodiče pozváni ke slavnostnímu vítání nových občánků obce Lipovec.

Informace z naší farnosti
Je tomu přesně rok, kdy jsem Vás informoval v zářijovém zpravodaji o změnách ve
farnosti a o započatých pracích na opravě fary. Neuvěřitelné se stalo skutkem a je opravena
v rámci druhé etapy téměř i druhá polovina fary. Stačí dokončit topení, položit podlahy, natřít
dveře a vymalovat ….
Generální vikář Jiří Mikulášek splnil slovo a dal otci Pavlovi Kuchyňovi dekret do naší
farnosti a přidal mu k tomu ještě farnost Ostrov u Macochy. Takže se po ukončených
opravách může o. Pavel, snad již v září, přestěhovat na faru do Lipovce. Jsme tomu velmi
rádi především proto, že se může naplno rozjet farní společenství v Lipovci právě v nově
opravených prostorách fary. Otec Pavel by v naší obci nechtěl jenom bydlet a působit, ale
také vytvářet pastorační činnost, která by mohla obohatit celou naší obec. A to o společná
setkání mladých, rodin, seniorů, farní kavárny, kde by se mohli setkávat všichni farníci po
nedělní mši svaté, biblické hodiny – abychom se dozvěděli něco více o Písmu svatém,
schůzky pro ministranty a pro setkávání modlitebního společenství, v adventu promítání
duchovních filmů a také adventní a postní duchovní obnovu. V naší farnosti bylo naposledy
biřmování v roce 2002 a o. Pavel by chtěl koncem tohoto roku, anebo začátkem příštího,
začít s přípravou na biřmování.
K tomu všemu zbývá ještě dofinancovat druhou etapu oprav fary, ale též i opravy
odvodnění presbytáře kostela, aby nevznikly větší škody, než byly doposud. Navíc je třeba
neplánovaně (kvůli poslední revizi v červnu) vyměnit hořák u plynového kotle v kostele, aby
se tuto zimu mohlo v kostele topit, což je další citelný finanční zásah, se kterým se
nepočítalo. Věřil jsem tomu, že se nám podaří do roku opravit polovinu fary, ale že se
zvládnou i ostatní práce jak na faře, tak i na kostele, tomu jsem již tak moc nevěřil. Je to ale
především díky velké iniciativě o. Pavla Kuchyni a i díky jeho osobnímu nasazení při všech
pracích a také i v soutěži o nejlépe opravenou kulturní památku roku.
Tímto bychom také chtěli poděkovat všem, kteří se zapojili do řady brigád jak na faře, tak
i na kostele a všem, kteří se jakýmkoliv způsobem přičinili na provedených pracích, a to
i přípravou jídel a občerstvení. Věříme, že se nám podaří dofinancovat nemalé částky všech
prací v tomto roce a předem Vám všem děkujeme za projevené dary. K tomu chceme znovu
provést v našem kostele na hody 13. září velkou sbírku na všechny opravy fary i kostela.
Proto prosíme znovu všechny občany Lipovce, aby nějakým způsobem na toto přispěli. Buď
přímo v kostele nebo na farní účet 1361999379/0800. K tomu je možno na dar vystavit
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potvrzení pro snížení daňového základu. Mnohokrát děkujeme a věříme, že vybrané
a použité peníze budou mít velký vliv na duchovní rozvoj celé obce Lipovec.
Děkujeme i za modlitby všech, kteří se ze zdravotních nebo jiných důvodů nemohou již
všeho zúčastnit, ale přesto na naši farnost myslí a podporují nás i jinak.
Za farní radu Ing. Jan Ševčík.

Poděkování
Rád bych tímto příspěvkem poděkoval všem, kteří se aktivně zúčastnili hlasování
v soutěži o nejlépe opravenou památku Jihomoravského kraje. Díky Vaší pomoci vyhrál náš
kostel v Lipovci hlavní cenu v soutěži 150.000,- Kč. Tyto peníze budou použity na odvodnění
presbytáře, neboli zadní části v našem kostele, kudy do lipoveckého kostela vniká vlhkost.
Rád bych touto cestou poděkoval panu starostovi i všem obecním zastupitelům za
sponzorské přípravné práce odkopání zeminy kolem kostela, aby v září a říjnu mohl být celý
presbytář odvlhčen.
Velmi mnoho Vám všem děkuji a těším se na další spolupráci.
P. Pavel Kuchyňa – farář lipovecký

Český zahrádkářský svaz Lipovec
Zahrádkáři budou v letošním roce moštovat každý pátek. Začalo se 21.8.2015. Hodiny
moštování budou upřesněny dle zájmu občanů obecním rozhlasem nebo na moštárně. Větší
množství ovoce lze moštovat po domluvě na telefonu 604 881 059.
17.10.2015 připravujeme posezení při burčáku. K tanci i poslechu bude hrát malá Brťovská
dechovka (hraje ve Šlágru). Současně si při této akci můžete prohlédnout na balkoně
sokolovny výstavu panenek, kterou zajistí Vápeníček.
V listopadu 2015 připravujeme zájezd do Prahy, na natáčení pořadu „Sejdeme se na
CIBULCE“. Natáčí se ve všední den. Datum bude upřesněno. Dva díly pořadu se natáčí
v budově hasičů ve 12.00 hod. a trvá asi 4 hodiny. Vstupné 40,- Kč + autobus 400,- Kč.
Přihlásit se můžete u p. Sedláka čp. 246 do 15.září 2015. Přihlášení je závazné.
Výbor ČZS Lipovec

9. skautský oddíl Lipovec TILIA
Do nového čtvrtletí vstoupili skauti 30. dubna, kde na Střelnici upálili čarodějnici se
spoustou dalších dětí z obce, kterým se moc nechtělo domů, i když se už pomalu stmívalo.
Všem přítomným dětem jsme rozdali sladkosti, zahráli si s nimi hry a opekli párky.
V červnu jsme dvakrát vyjeli za dobrodružstvím na kolech. Kam? Ke Kančí studánce
v Plánivách, kterou jsme se pokusili opět trochu vyčistit. Za to se nám studánka odvděčila
osvěžující vodou.
K závěru měsíce června patří neodmyslitelně Dětský den za sokolovnou. Ve
spolupráci s Vápeníčkem a hasiči jsme pro děti přichystali několik tradičních a také
netradičních stanovišť, při kterých si určitě každé dítě přišlo na své. Za vynaložené nadšení
do jednotlivých disciplín si děti mohly vybrat z pestré nabídky nejrůznějších odměn.
Poslední červnový pátek jsme se na chvíli rozloučili na tenisovém kurtu v Lipovci.
Zahráli jsme si pár her a vyhodnotili celoroční snažení všech členů oddílu, podle počtu
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získaných bodů. Body byly sbírány průběžně celý rok. Každý, kdo přišel na závěrečnou
schůzku, si odnesl nějaký ten dáreček. Krásným batohem do školy i na výlet jsme odměnili
skauty s nejlepší celoroční docházkou. Všechny nás pak čekaly více jak dva týdny prázdnin,
než jsme se znovu potkali na táboře.
Lipovecký a vilémovický oddíl se sešel na tábořišti „Na Soutoku“ v Újezdě u Černé
Hory. Letošní tábor jsme se ocitli v dávném Egyptě, na dvoře oblíbeného vládce Osirise
a jeho manželky Eset, kde došlo k vraždě. Vrahem byl závistivý Osirisův bratr Seth , který zle
nesl úspěch mladšího bratra. Pozval tedy Osirise do své komnaty, zavřel ho do rakve, rakev
rozřezal a hodil ji do Nilu. Milující manželka se synem našli vyplavené ostatky a poprosili
boha zemřelých Anubise o navrácení Osirisovy duše. Seth byl božstvem potrestán a lidu
vládl Osirisův syn Hór. Na egyptský lid zbyl nelehký úkol, vystavět do čtrnácti dnů největší
pyramidu na břehu Nilu, kam mělo být uloženo tělo zemřelého váženého panovníka se všemi
náležitostmi. V případě, že by se Egypťanům nepodařilo splnit úkol včas, mumie panovníka
by nenašla klidu a škodila by všem lidem v povodí Nilu.
Pyramidu všichni táborníci postavili už dvanáctý den a o den později přihlíželi
honosnému obřadu ukládání mumie do hrobky.
A co celou stavbu doprovázelo? Egypťané museli prokázat znalosti v zoologii,
botanice, skautingu, museli se naučit orientaci v přírodě a používání mapy. Museli se
vypořádat s nemocemi, povodněmi, suchem, invazí kobylek a jinými rozmary, které na ně
bohové sesílali. Naučili se také ovládat zbraně. Lukostřelba a hod na cíl byly zařazeny do
povinného výcviku, zkoušeli jsme mimo jiné i vzduchovky, foukačky a šipky. Někteří se
naučili využívat sekery! Jen z pohledu vedoucích se zdálo, že se jedná o poněkud
nebezpečný nástroj. Díky řádnému dohledu se ale nikomu nic nestalo ☺
Vyráběli jsme kostýmy, učili se o starověkém Egyptě, o léčitelství, o společenském
životě, o pohřbívání mrtvých a o náboženství starých Egypťanů. Při závěrečné hře se všichni
naučili nebát se ohně. Zhasnout rukou malou louč nebo přejít po žhavém uhlí není již pro
většinu táborníků nejmenší problém.
Během dvou týdnů uprostřed lesa jsme navštívili civilizaci a zavítali na nedaleké
koupaliště. Egypťané byli velice moudří a vzdělaní lidé, jeli tedy na výlet do Brna do
zábavného vědeckého centra Vida! rozšířit své stávající znalosti.
V Újezdě jsme tábořili od 18. 7. do 1. 8. Všechno jsme zvládli s úsměvem, bez
vážného úrazu, či nemoci. Po většinu dnů se na nás usmívalo sluníčko, a tak nám všem nic
nebrání těšit se na další vydařený tábor v roce 2016.
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SKAUTI – celá strana
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Rozpis stomatologické LSPP - okres Blansko 2. pololetí 2015
Služba je sloužena od 8.00 - 13.00hodin
Červenec
4.7.
5.7.
6.7.
11.7.
12.7.
18.7.
19.7.
25.7.
26.7.

MUDr. Havlová
MUDr. Hepp
MUDr. Hosová
MUDr. Hošák
MUDr. Nečasová
MUDr. Chatrná
MUDr. Chatrný
MUDr. Chomátová
MUDr. Jaklová

Blansko, Pražská 1b
Rájec, Šafranice 101
Rájec, Zdrav. středisko
Adamov, U Kostela 4
Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2
Boskovice, Lidická 10
Boskovice, Lidická 8
Adamov, Smetanovo nám. 327
Boskovice, Smetanova 24

516 418 786
516 434 055
516 432 138
516 446 428
607 812 963
537 021 289
516 456 109
516 447 606
516 454 046

Srpen
1.8.
2.8.
8.8.
9.8.
15.8.
16.8.
22.8.
23.8.
29.8.
30.8.

MUDr. Jílková
MUDr. Klapušová
MUDr. Kopáčková
MUDr. Kraml
MUDr. Křížová
MUDr. Kubínová
MUDr. Kučerová M.
MDDr. Kučerová P.
MUDr. Semrádová
MUDr. Kupková

Rájec, Ol. Blažka 145
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Letovice, A. Krejčího 1a
Boskovice, Růžové nám. 16
Knínice u Boskovic
Boskovice, Nemocnice Boskovice
Lysice, Komenského 429
Lysice, Komenského 429
Sloup, Zemspol, 221
Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 410 786
516 488 452
516 474 369
733 644 499
516 452 808
516 491 263
516 472 460
516 472 460
516 435 203
516 488 457

Září
5.9.
6.9.
12.9.
13.9.
19.9.
20.9.
26.9.
27.9.
28.9.

MDDr. Staňková K.
MUDr. Láníková
MUDr. Loskot
MUDr. Lukeš
MUDr. Hanáková
MUDr. Houdková
MUDr. Padalík
MUDr. Paděrová
MUDr. Paulíčková

Boskovice, Lidická 8
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Svitávka, Hybešova 197
Boskovice, Smetanova 24
Blansko, Pražská 1b
Blansko, Pražská 1b
Boskovice, Nemocnice Boskovice
Šebetov, 117
Černá Hora, Zdrav. středisko

516 453 998
516 488 456
516 471 210
516 454 046
516 418 788
731 144 155
516 491 263
516 465 452
725 415 615

Říjen
3.10.
4.10.
10.10.
11.10.
17.10.
18.10.
24.10.
25.10.
28.10.
31.10.

MUDr. Pernicová
MUDr. Pokorná M.
MUDr. Pokorný M.
MDDr. Potůček
MUDr. Roth
MUDr. Ševčíková R.
MUDr. Řehořek (Řehořková)
MUDr. Kulhánková
MUDr. Sládek
MUDr. Srpová

Boskovice, Růžové nám. 16
Blansko, Gellhornova 9
Blansko, A. Dvořáka 4
Blansko, Mahenova 13
Ostrov, Zdrav. středisko
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Křtiny, Zdrav. středisko
Velké Opatovice, nám. Míru 492
Letovice, J. Haška 12

774 177 804
516 412 422
516 417 621
516 419 538
516 444 326
516 488 454
516 488 453
516 414 291
516 477 319
604 760 665
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Listopad
1.11.
7.11.
8.11.
14.11.
15.11.
17.11.
21.11.
22.11.
28.11.
29.11.

MUDr. Kutlíková
MUDr. Staňková V.
MUDr. Beranová
MUDr. Ševčíková B.
MUDr. Ševčíková R.
MUDr. Šumberová
MUDr. Švendová
MUDr. Tomášková
MUDr. Tomaštíková
MUDr. Vrtělová

Boskovice, Růžové náměstí 2345/12
Jedovnice, Zdrav. středisko
Blansko, Gellhornova 9
Blansko, Svitavská 1A
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Lysice, Komenského 429
Křtiny, Zdrav. středisko
Blansko, Pražská 1b
Adamov, Smetanovo nám. 327
Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 453 997
516 442 726
735 056 656
516 416 386
516 488 454
516 472 227
516 439 404
731 144 155
516 446 398
516 488 455

Prosinec
5.12.
6.12.
12.12.
13.12.
19.12.
20.12.
24.12.
25.12.
26.12.
27.12.

MUDr. Well
MUDr. Zouharová
MUDr. Žilka
MUDr. Adamová
MDDr. Keprtová
MUDr. Stojanov
MDDr. Bočková Eva
MUDr. Bočková Jana
MUDr. Fenyk
MUDr. Grénarová

Adamov, Smetanovo nám. 327
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Benešov, 19
Letovice, Masarykovo náměstí 18
Boskovice, Lidická 8
Blansko, B. Němcové 1222/15
Kunštát, nám. ČSČK 38
Kunštát, nám. ČSČK 38
Letovice, Tyršova 15
Boskovice, Růžové nám. 16

516 447 605
516 488 450
516 467 313
516 474 018
516 456 109
605 184 479
516 462 203
516 462 203
516 474 310
774 710 550

1.1.2016

MUDr. Hanáková

Blansko, Pražská 1b

516 418 788

Mimo výše uvedenou je služba zajištěna v Brně, Úrazová nemocnice, Ponávka 6,
tel. 545 538 111.
Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, tel. 545 538 111 službu zajišťuje ve všední dny od 17.00
hodin do 7.00 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24.00 hodin.

29

Základní škola a Mateřská škola Lipovec

LIPOVECKÁ KUŇKA – ŠKOLNÍ KOLO
Soutěžilo celkem 21 dětí, zazpívalo se 12 písniček, postoupili do oblastního kola v Jedovnicích
4 čísla. Tyto děti nás reprezentovaly ve středu 1. 4. 2015 na Jedovnické kuňce.
Poř.číslo
Jméno
Píseň
Třída
Umístění
1
Anička Veselá
Jaro
1.
Zvláštní ocenění za
Martinka Raušová
nejmladší účastnice
2

Pepík Vymazal
Adam Vládek

Šmoulové

2.

3

Markéta Zrníková
Hanička Doleželová
Kristýnka Kolmačková

Šmoulové

2.

4

Patrik Pernica
Martin Petružela
Daník Ševčík

Tři citronky

2.

5

Kačka Pernicová

Klokani

2.

6

Barča Kaňová

Šmoulové

2.

7

Terezka Vondálová

2.

8

Nikolka Rajnochová
Leonka Štěpaníková

Buchet je
spousta
Hroši

3.

4. místo a postup

9

Bětka Průchová

4.

náhradník

10

Pepík Pernica

4.

1. místo a postup

11

Lexík Bartes

6.

2. – 3. místo a postup

12

Klára Zouharová
Sabina Švédová

O šípkových
růžích
Honky tonky
blues
Hvězda na
vrbě
Vloupám se

7.

Porota: Mgr. Kateřina Veselá, Mgr. Karla Cabalová
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2. – 3. místo a postup

JEDOVNICKÁ KUŇKA
Jako každoročně, tak i letos byla Základní škola Jedovnice pořadatelem tradiční pěvecké
soutěže Jedovnická kuňka.
Soutěže se vždy účastní vybraní žáci ze šesti základních škol Regionálního sdružení škol
Cirsium (kromě ZŠ Jedovnice také ZŠ Křtiny, ZŠ Lipovec, ZŠ Sloup, ZŠ Podomí a ZŠ
Ostrov u Macochy).
Soutěžit mohli buď jednotlivci, dvojice či trojice, a to v některé ze tří věkových skupin:
I. kategorie - 1. - 3. třída ; II. kategorie - 4. - 6. třída; III. kategorie - 7. - 9. třída.
Letošní ročník připadl na středu prvního apríla, hostitelem byl Kulturní dům v Jedovnicích.
Soutěž začala v 9:00 h, moderování se ujala paní učitelka Jitka Langerová. Porotci byli
zástupci jednotlivých škol: za Jedovnice ředitel Základní umělecké školy Mgr. Josef Škvařil,
za ZŠ Křtiny přijela paní učitelka Mgr. Johana Benešová, za ZŠ Lipovec paní učitelka Mgr.
Kateřina Veselá, za ZŠ Ostrov v porotě zasedla paní učitelka Mgr. Petra Ševčíková, za ZŠ
Podomí pan ředitel Mgr. Miloslav Tomek a za ZŠ Sloup pan učitel Mgr. Ladislav Sedlák.
V první kategorii 1.- 3. třída vystoupili 4 účinkující, z nichž si první místo vysoutěžila
Veronika Veselá z Jedovnic s písničkou Cirkus rámus. Jako druhá se umístila Kateřina
Pernicová z Lipovce s písničkou Klokani a jako třetí Natálie Malachová z Ostrova u Macochy
s písní Mně se líbí Bob.
V první kategorii zazněla i vícehlasá vystoupení, z nichž se na 1. místě umístilo trio
Kamila Vágnerová, Eliška Fialová a Monika Otevřelová z Podomí s písní Tancuj, tancuj,
vykrúcaj. Druhé místo si vysoutěžilo duo Michal Šebela a Eliška Budíková ze Křtin
s písničkou Já husárek malý. Třetí skončilo duo Leona Štěpaníková a Nikol Rajnochová
z Lipovce s písní Hroši.
Nejvíce porotcům zamotala hlavy druhá kategorie, která přinesla šest velmi kvalitních
vyrovnaných výkonů. Nakonec porota rozhodla, že první místo obsadí Alexandr Bartes
z Lipovce s písní Hvězda na vrbě. Druhé místo vybojoval Josef Pernica taktéž z Lipovce
s písní Honky tonky blues a jako třetí se umístila Tamara Sotolářová z Podomí s písní Zabili,
zabili.
Profesionální výkony přinesla třetí kategorie složená ze sedmi dívek, z nichž se na prvním
místě umístila Nikola Musilová ze Sloupa s písní Vyznánie, jako druhá se umísila Ludmila
Ševčíková z Ostrova u Macochy s písní Lemon Tree a třetí místo vybojovala Marie
Sekaninová z Ostrova u Macochy s písní Happy.
Poslední písní byla společná píseň všech účastníků Jedovnické kuňky z dílny Zdeňka
Svěráka a Jaroslava Uhlíře s názvem Hlavně, že jsme na vzduchu. Pro vítěze byly
připraveny plakety a pro všechny účinkující medaile kuněk.
Velké díky patří Základní umělecké škole Jedovnice, která se postarala o ozvučení
a technickou stánku celé akce, a to zejména panu řediteli Josefu Škvařilovi, panu učiteli
Josefu Formánkovi a paní učitelce Haně Korčákové, a také paní učitelce Petře Ševčíkové za
organizaci závěrečné písně.
Největší díky náleží všem učitelům, kteří žáky pěvecky připravují a tuto soutěž podporují,
a všem žákům, že překonali ostych zpívat před diváky a soutěže se zúčastnili s plným
nasazením.

Sloupský vodník
Ve středu 25. března se v ZŠ Sloup konal již druhý ročník plavecké soutěže Sloupský
vodník. Naši školu skvěle reprezentovali Vendula Benešová – 1. místo mladší dívky, David
Trávníček – 1. místo starší kluci, Aleš Musil – 3. místo mladší kluci, Anna Veselá – 4. místo
mladší dívky, Karolína Říčařová – 4. místo st. dívky, Alžběta Průchová – 5. místo – st. dívky,
Gabriela Musilová – 6. místo st. dívky, Tomáš Dvořák – 7. místo starší kluci a Filip Křtěn –
10. místo – mladší kluci.
Výborně jsme si vedli i v nejprestižnější kategorii – v plavecké štafetě, kde jsme
obhájili první místo. Opět jsme si odvezli putovní zlatý pohár. Jednoznačné vítězství ve
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štafetě vybojovali Vendula Benešová, Aleš Musil, Karolína Říčařová a David Trávníček
(přezdívaný motorový člun☺).
Chválíme všechny plavce za obrovské nasazení a odvahu. Děkujeme ZŠ Sloup za
profesionálně zorganizované závody a za přátelskou atmosféru, která po celé dopoledne
panovala.
Eva Veselá

Školáci uklízeli v Kulířově
OÚ Kulířov požádat žáky ze ZŠ a MŠ Lipovec u příležitosti oslavy Dne Země o pomoc
s úklidem. Děti ze šesté třídy přijely v úterý 21. dubna do Kulířova. Už o půl osmé jsme začali
procházet od křižovatky na Rozstání až ke konci vesnice směrem na Studnice.

Uklidili jsme okolí hřiště i okraj lesa a sestoupili na dolní konec - směrem k maringotkám. Na
začátku lesa jsme alespoň částečně zlikvidovali černou skládku a postupovali jsme dále –
čekala na nás nejrůznější překvapení – například velký plastový barel a jiné chuťovky.
Celá akce vyvrcholila na „Vinohradech“, odkud jsme postupovali dále po loukách. Úklid jsme
zakončili asi vprostřed polní cesty na Kopaniny, kde jsme dokonce nalezli i starou mísu WC.
Každý, kdo se chová k přírodě nešetrně, by se měl stydět. Na zahradu si také nevystavíte
Pet lahve, staré hrnce, plechovky, plastové přepravky, stavební materiál a asi ani obaly od
kdečeho!
Okolní příroda je odrazem nás lidí! A je smutné, že za některé lidské „smeťáky“ a „hnojáky“
to musí dávat do pořádku děti. Snad alespoň vyroste ekologicky smýšlející generace.
Doufejme☺
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Kroužek Angličtina pro nejmenší
V pondělí 25. května završil svou celoroční činnost kroužek Angličtina pro nejmenší.
Děti zazpívaly rodičům tři anglické písničky a sehrály krátkou scénku The best pizza.
Po celý školní rok se děti pilně učily nová slovíčka. Letos jsme zmapovali slovní
zásobu po písmenech abecedy. Využívali jsme práci na interaktivní tabuli.
Děti si zaslouží velkou pochvalu za odvahu vystoupit a za celkové úsilí, které
v průběhu celého roku vynaložily.
Mgr. Eva Veselá

Víkendový pobyt
O víkendu 24., 25. a 26. dubna se na faře v Ostrově u Macochy sešly děti 2. až 7. ročníku,
které navštěvují hodiny náboženství. Jelikož se pobytu zúčastnilo 21 dětí, museli se jako
vedoucí zapojit i žáci páté, šesté a sedmé třídy. Tentokrát jsme jako stěžejní téma vybrali
vodu a křest. Povídali jsme si o tom, jak je voda pro život důležitá, zahráli jsme si hru „Co
dokáže voda“ a také jsme se v kostele podrobněji seznámili se svátostí křtu. V pátek večer
starší děti připravily pro svoje mladší kamarády stezku odvahy. Všichni statečně stezku
absolvovali a donesli si z ní útržky textu, ze kterého se po správném složení dověděli, že je
druhý den čeká další dobrodružství – hledání pokladu. Před spaním jim ještě Otec Pavel
Kuchyňa promítal krátký film s křestní tématikou. V sobotu, hned po snídani, děti hledaly
mapu, s jejíž pomocí se vydaly na cestu za pokladem. Ten našly ukrytý v jedné jeskyni
v blízkosti Ostrova. O cukrovinky a drahokamy se stihly rozdělit ještě před obědem. Po
obědě následovala další hra - Křestní golf. Při ní museli soutěžící prokázat jak šikovnost
golfisty, tak rozpoznávat novodobá pokušení, nebo se učili poslouchat vnitřní hlas, či
přiřazovali
k dobrým
skutkům jejich protiklady –
skutky zlé a taky zkoušeli
čtení na dálku. Všichni byli
podle dosažených bodů
odměněni.
Navečer zbyl i čas na
různé kolektivní hry, jejichž
organizování se ujal Otec
Pavel. Dříve než se
setmělo, zapálili jsme oheň
a opékali párky. Jindřich
Vondál nám u táboráku
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hrál na kytaru a všichni jsme zpívali písně až do pozdního večera. V neděli po mši svaté se
děti rozjely do svých domovů.
Věřím, že se pobyt na faře v Ostrově všem líbil a příště opět pojedou.
Musím z tohoto místa poděkovat starším klukům a děvčatům za to, že pomáhali
při organizaci her i při vaření a úklidu. Dík patří také Otci Pavlu Kuchyňovi, krerý s námi celý
víkend absolvoval a paní Pavle Čejkové, která se starala o vaření.
Mgr. Zdeňka Svobodová
Další fotografie najdete v sekci Děti a mládež na www.lipovec.mojefarnost.cz

Jarní koncert - Píseň a Třetí podání
V naší obci se pravidelně objevuje jedovnický ženský pěvecký sbor Píseň, kdy
především o Vánocích hraje společně i s naším dětským sborem. Tentokrát však
Píseň měla naprosto vyjímečný koncert v Jedovnicích,kam ji přijelo podpořit nemalé
obecentstvo z Lipovce(včetně paní ředitelky Mgr.Jaroslavy Školařové s přáteli)
a jiných vesnic. Nemá cenu tuto událost příliš rozebírat a nechme promluvit naši paní
učitelku Kateřinu Veselou,která svým hlasem celou akci doplnila pro jedovnický
videožurnál. Naše škola může být hrda ,že má ve svých řadách tak hudebně nadaného
učitele,který své zkušenosti může předat nejen žákům naší školy.
https://www.youtube.com/watch?v=niMwgC9GKU0&feature=youtu.be

Kouzelná flétna
DIVADLO RADOST
Jako každý rok,i letos, zařídila paní učitelka Mgr.Katka Veselá kromě večerního představení
pro žáky také dopolední zájezd do Divadla Radost,tentokrát na poslední Mozartovo
dramatické dílo,kterou je hra se zpěvy,a kterou autor věnoval lidovému publiku Divadla na
Vídeňce, kde byla také v roce 1791 premiéra. Ano,to je „Kouzelná flétna“.
Inscenace v Divadle Radost oslovuje nejširší okruh svých diváků – „od deseti do sta let“- a po
úspěšné premiéře – kladném hodnocení kritikou i nadšeném přijetí diváky – patří k rodinným
představením, které se těší velkému zájmu. Geniální hudba W.A.Mozarta je dílem posledního
období jeho života – dnů nouze a nemoci. Přesto je to hudba plná jasu, životodárná
a optimistická.

První jednání – v opuštěné skalnaté krajině, později v Sarastově paláci.
Princ Tamino prchá před obrovským hadem. Volá o pomoc. Tři dámy z družiny Královny
noci ho zachrání. Hrůzou z obrovského hada omdlel a teď leží u nohou krásných dam. Mladík
se jim velice líbí a každá se s ním chce seznámit. Dříve však musejí o všem říci Královně.
Když se Tamino probere z mdloby, tři dámy se mu představí jako jeho zachránkyně a podají
mu obrázek krásné dívky. Posílá jej Královna noci a je na něm vyobrazena tvář její dcery
Paminy, kterou drží v zajetí Sarastro, panovník sousední země. Princ se do dívčiny tváře hned
zamiluje. Královna mu Paminu slíbí za ženu, ovšem až ji vysvobodí.Tamino dostává na cestu
průvodce - ptáčníka Papagena, kterému dámy věnují kouzelnou skříňku. Když se otevře, line
se z ní sladká zvonkohra. Tamino dostává kouzelnou flétnu. Zvuk těchto nástrojů je má
chránit před nebezpečím. K Sarastrově paláci je dovedou tři chlapci-géniové. Mouřenín
Monostatos má za úkol Paminu hlídat. Sám ale podlehl její kráse a snaží se získat její lásku.
Pamina se pokusí utéct, ale Monostatos ji chytí a sváže. Do Sarastova paláce mezitím vtrhl
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Papageno. Když ho Monostatos spatří, vyděšeně uteče. Ptáčník pak může v klidu vyprávět
Pamině o Taminovi a o jejím brzkém vysvobození. Mezitím tři chlapci-géniové dovedli
prince před tři chrámy: chrám moudrosti, chrám rozumu a chrám přírody. Tajemné hlasy
Taminovi zabrání, aby vstoupil do chrámu rozumu a přírody, a když klepe na prostřední bránu
chrámu moudrosti, objeví se Sarastrův kněz. Vysvětlí Taminovi, že Královna noci ho záměrně
obelstila, neboť Sarastro není krutý vládce, ale mudrc, velekněz chrámu moudrosti, který se
musí bránit před temnými silami Královny noci.
Princ Tamino se zvukem flétny dorozumí s Papagenem a Paminou, aby se mohli setkat.
Mouřenín Monostatos se skupinou otroků jim v tom chce zabránit, ale Papageno rychle otevře
skříňku a zvuk zvonkohry přinutí mouřenína i otroky k nekonečnému vířivému tanci.
V slavnostním průvodu přichází Sarastro. Pamina se mu přiznává, že chtěla uprchnout,
protože ji mouřenín Monostatos ohrožoval. Sarastro jí odpouští a vysvětluje, proč ji chtěl
uchránit před špatným vlivem její matky – Královny noci. Monostatos přivádí Tamina, hrubě
s ním zachází a myslí si, že jej Sarastro za to pochválí. Místo odměny si však vyslouží sto ran
holí. Tamino a Pamina se konečně mohou obejmout. Sarastro přikáže, aby byli oba odvedeni
do síně očisty.

Druhé jednání – v palmovém háji
Tamino a Papageno se dovídají, že budou vystaveni zkoušce mlčenlivosti. Papagenovi je za
odměnu slíbena dívka, která se mu podobá – Papagena, a proto i on je ochoten se zkoušce
podrobit. Poprvé musí oba odolat pokušení mluvit s třemi dámami Královny noci, které se
objevily a varují je před nebezpečím zkoušek. Pamina spí. Vedle ní se ze tmy vynoří
mouřenín Monostatos a opět se jí chce zmocnit. Tu se však objevuje Paminina matka –
Královna noci. Podává dceři dýku a chce po ní, aby Sarastra zabila, a ona by tak dosáhla
slunečního kouzla. Mouřenín Monostatos je všeho svědkem, a když Královna noci zmizí,
chce Paminu výhružkami donutit k lásce. Ta jej stále odmítá, až se na ni Monostatos vrhne
s dýkou v ruce. Zadrží jej Sarastro. Tamino a Papageno pokračují ve zkoušce mlčenlivosti.
Trápí je žízeň. Tři chlapci-géniové vracejí Taminovi a Papagenovi kouzelné nástroje (jež jim
byly odebrány před zkouškami) a přinášejí občerstvení. Zkouška však pokračuje.
Tamino je podroben zvláště těžké zkoušce. Za zvuku kouzelné flétny přichází Pamina,
s radostí, že se setká s Taminem. Neví však nic o tom, v čem zkouška spočívá. Je zděšena,
když vidí, že její milý na ni ani slovem nepromluvil. Pamina v zoufalství sahá po dýce a vzala
by si život, kdyby jí v tom nezabránili tři chlapci-géniové. Odhalí jí, jak převelice ji princ
miluje. Pamina odchází s Taminem ke třetí zkoušce. Papageno je nešťastný. Marně volá
hezkou Papagenu, kterou mu bozi
předurčili. Nechce už dál žít sám
a chystá si oprátku. Znovu zasahují
tři
chlapci
a
připomínají
Papagenovi
kouzelnou
moc
zvonkohry. Za chvilku se už
Papageno raduje ze své krásné ženy
Papageny.
Mezitím se připravuje závěrečný
ceremoniál zasvěcení. Královna
noci ale ještě nesložila své zbraně.
Spojila
se
s
mouřenínem
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Monostatem a násilím se pokoušejí vniknout do chrámu moudrosti. Lesk světla z tváří
Sarastra, kněží, Tamina a Paminy oslní vládce temnot, a ti se propadají do hlubin podsvětí.

Malá Cirsiáda 2015
Soutěž škol Cirsia na naší základní škole
Dne 13.5.2015 proběhla na naší základní
škole soutěž Malá Cirsiáda, které se
zúčastnilo i pět dalších základních škol
z okolí, se kterými spolupracujeme. Své
vědomosti poměřili žáci 5.ročníků, a to
z těchto čtyř oblastí – matematiky, českého
jazyka, anglického jazyka a vlastivědy,
přírodovědy a dějepisu. Každá škola byla
zastoupena třemi žáky, kteří na vypracování
úkolů z každého již zmíněného předmětu,
měli jednu vyučovací hodinu nebo třicet
minut. Takže celé dopoledne museli být
soutěžící ve střehu, většinu času soustředění,
aby správně odpovídali na otázky v daném
limitu a to vše pouze s krátkými přestávkami. Práce to byla opravdu nelehká. Zástupci z naší
školy byli tito: Erika Jelínková, která se odvážně zhostila úkolu náhradnice, neboť se nám
jeden soutěžící nemohl zúčastnit, dále Tomáš Dvořák, který obsadil 1.místo v anglickém
jazyku, 2.místo v matematice a 3.místo v přírodovědě, vlastivědě a dějepisu a Adam Pernica,
který získal 2.místo v přírodovědě, vlastivědě a dějepisu a 4.místo v matematice. Velice hezká
umístění, gratulujeme. Výsledky byly těsné, proto se vyskytly i dvě první nebo druhá místa,
což potvrzuje, že žáci měli podobné vědomosti a znalosti.
Velký dík za vstřícnost a ochotu patří dívkám z 9.třídy, které pomáhaly s organizací celé
soutěže a samozřejmě tam, kde bylo momentálně třeba. Děkuji tímto nejenom žákům, kteří
soutěžili za 5.třídu, ale také těmto jmenovaným žákyním:Kateřině Škvařilové, Simoně
Formánkové, Marcele Kratochvílové a Ludmile Ševčíkové.
Na realizaci, přípravě soutěžních otázek, přípravě pohoštění a diplomů či pamětních listů, se
podíleli také: Mgr E. Veselá(příprava zadání do českého jazyka, výroba a pečení pohoštění),
Mgr J. Rejdová(příprava zadání otázek do vlastivědy a dějepisu), Mgr M.Halla(výroba
pamětních listů a diplomů), Mgr J.Kolmačková, Mgr K.Cabalová, Mgr H.Plisková(příprava
zadání otázek do matematiky), Mgr I.Hallová(příprava otázek pro anglický jazyk
a přírodovědu).

Mgr Ivana Hallová
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Výběrové zjišťování výsledků žáků 2014/15
Naše škola byla zařazena do vzorku škol, ve kterých bylo provedeno výběrové zjišťování
výsledků žáků prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování Inspis SET. Do
vzorku bylo zařazeno cca 2500 škol(základní školy,víceletá gymnázia a střední odborné
školy).
Výběrové testování bylo zaměřeno na oblast společenskovědních předmětů a oblast
přírodovědná. Pro nás se to týkalo letošních žáků 9.tříd. Toto testování mělo ověřovat aktuální
míru dosažení očekávaných výstupů podle příslušných rámcových vzdělávacích programů.
Cílem testování bylo poskytnout žákům, rodičům, učitelům, ředitelům škol i státu
objektivizovanou a relevantní informaci o výsledcích vzdělávání.
Každá část testu měla nejprve cca 30 otázek standartního charakteru a na jejím základě(pokud
žák vyplnil určité % správně nebo špatně) byla žáku přidělena lehčí či složitější další varianta
testu. Otázky v obou testech odpovídaly úrovni přijímacích zkoušek, pomalu složitější
varianta než jsou známé testy SCIO. Z celkového výsledku pro naši školu vyplývá,že celkově
se naše 9.třída umístila v lepším průměru celé ČR,v přírodovědném přehledu na složitější
variantu dosáhli dokonce 4 žáci,jmenovitě: Lída Ševčíková,Marcela Kratochvílová,Eliška
Pupíková a Simona Formánková. V oblasti společenskovědní se do těžké varianty dostala
jen Lída Ševčíková,ale Marcele Kratochvílové k tomuto postupu chybělo jen 1%..
Hodně samozřejmě záleželo,jak k tomu někteří žáci přistupovali,zda šlo o pouhý tip nebo
přemýšlení nad otázkou. Výsledek testu totiž žádným způsobem nějak neovlivní známky ve
škole nebo jejich další cestu na SŠ.
Přesto tak,jak v letošním roce dopadly výsledky SCIO absolutně nadprůměrné,kdy takové
úspěchy ještě nikdy nebyly,tak i toto testování z hlediska výsledků lze hodnotit pozitivně.

Wikyland

•
•
•
•
•
•

Ve středu 13. května 2015 jeli žáci 1. – 4. třídy do Brna Modřic do zábavního parku Wikyland, kde mohli
dovádět na mnoha atrakcích. Byly zde:
trampolíny, nafukovací atrakce, horolezecká stěna,
rodeový býk, tobogány s kuličkovými doskočišti,
skluzavky, autíčka, tříkolky, pirátská loď,
multifunkční atrakce a mnoho dalších.
Samozřejmě nechybělo i občerstvení.
Všichni si to krásně užili.
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1.stupeň - DEN ZDRAVÍ
Den zdraví a bezpečnosti, který se konal 7. května 2015 ,zažili žáci 1. – 4. třídy neobvykle. Díky
záchranářům Víťovi Balákovi a Zdeňkovi Daňkovi z Blanska mohli vidět různé postupy při první
pomoci, např. při zlomené ruce, poraněné páteři, srdeční nepravidelnosti. Mohli si vyzkoušet záchranářský
vozík, lůžko, přístroj na měření srdeční činnosti. Zopakovali si, jak postupovat při pomoci svému
spolužákovi, na koho se obrátit, kam zavolat,co dělat. Hlavním lákadlem ovšem byla prohlídka
záchranného vozu.Žákům se moc líbilo poutavé vyprávění, měli spoustu dotazů a aktivně se zapojovali
coby figuranti.

Závislost
V květnu byla pro žáky uspořádána beseda o závislosti na automatech. Do školy přijel
člověk,který měl z minulosti zkušenosti se závislosti na automatech. Ze své minulosti není
nadšený, a proto nechce, abychom my v našem dospívání něco podobného zažili. Vyprávěl
nám o tom, jak všechno ztratil - přátele, dům, rodinu se svými dětmi, které s ním nemluví.
Když si uvědomil, v co propadl, pokusil se několikrát spáchat sebevraždu. Přátelé ho donutili,
aby se šel léčit. V léčebně potkal svou nynější lásku, která mu pomohla. Dnes mají dceru
a dva psy. Žijí v karavanu a cestují po celé republice,kde vypráví svůj příběh. Nyní je šťastný,
hraje na kytaru a k tomu zpívá a jezdí také do zahraničí. Dokud někdo neuslyší jeho příběh
na živo, tak nepochopí, co zažil.
Terezie Škvařilová a Martina Buchtová
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DEN DĚTÍ PRO ŠKOLKU
Každý rok základní škola spolupracuje s mateřskou školou. Deváťáci si připraví kostýmy
a soutěže pro děti ze školky. Letošní devítka to vzala velmi poctivě a v tělocvičně školy se
objevili víly, čarodějové, beach boys, vodníci, mušketýři, klauni, fotbalisté, strážci lesa
a Červená karkulka, tedy spíše Karkul v podobě Honzy Ševčíka. Soutěže proudily, čas
ubíhal a děti byly spokojené a o to nám ve škole jde nejvíc! ☺
Katka Veselá

Činnost dramatického kroužku
byla v letošním školním roce zakončena poslední týden v květnu představením na motivy
románu skotského spisovatele R.L.Stevensona. I náš scénář se odehrával na opuštěném
ostrově nebo v hostinci u kapitána Benbowa, kde mladý Jim Howkins vyslechl rozhovor dvou
pirátů, kteří se v hospodě ubytovali. A dobrodružství za pokladem mohlo začít.
Naši žáci výborně ztvárnili postavy kapitána Silvera, piráta Flinta, Benna Guna a jiných.
Práce v kroužku je náročná, zejména při kompletaci hry, ale zároveň je i zábavná, takže
zažijeme i spoustu legrace. Fantasie našich hereček je někdy bezmezná.
Všichni, co kroužek navštěvují, berou práci vážně, a proto bych je touto cestou chtěla
pochválit a poděkovat. Jmenovitě žáci 5.třídy Silvie Raušová, Tselmen Oyunchimeg, žáci
6.třídy Karolína Brichtová, žáci 7.třídy Sabina Švédová, Kristýna Grossová, Barbora

Škanderová, Martina Buchtová, Nikola Raušová a Nikol Hallová a v neposlední řadě žáci
8.třídy Luboš Nešpůrek a Petr Lokaj, kteří pomáhali celkově zrealizovat představení na
jevišti.
Mgr Ivana Hallová
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Vojáci Prostějov
V pátek 29. května 2015 jeli žáci 1.- 4. třídy na Den otevřených dveří 102. průzkumného praporu
generála Karla Palečka na vojenském letišti v Prostějově pořádaný pro děti ze školek a škol. Žáci zde
viděli ukázky zbraní a vojenské techniky, bojového umění MUSADO, přelet vrtulníku Mi 17, seskok
výsadkářů, provedení přepadu, slanění výsadkářů, ukázku letového umění pilotů vrtulníku, statickou
ukázku vrtulníků. Děti si zde mohly zakoupit občerstvení, dostaly suvenýry a hlavně si odnesly
spoustu zážitků.

Vida, Anthropos
Ve čtvrtek 4. června 2015 žáci 1. – 4. třídy vyjeli na celodenní výlet do Brna do vědeckého zábavného
centra Vida a do muzea Anthropos. Ve Vidě byl pro všechny třídy zvlášť připravený program, kde si
děti v bílých pláštích hrály na chemiky a učily se o hustotě různých kapalin, vyrobily si záložku a poté
pokračovaly v objevování světa vědy. Mnozí také mohli zhlédnout show v Divadle vědy. Odpoledne
žáci pokračovali do muzea Anthropos, kde se seznámili s životem člověka v pravěku. Byl to krásný
den strávený objevováním, hraním, zkoušením si nových věcí, zábavy a poznatků.

Výlet jako z filmového plátna
Bylo 8.30 ráno 1. června 2015 a naše dvacetičlenná posádka se začala pomalu
shromažďovat u autobusové zastávky v Lipovci. 8.40 už tu byl autobus a ten nás dovezl až
do Vyškova, odtud pak vlak do Zlína a my vyrazili vstříc filmovému dobrodružství. Ubytovali
jsme se na vysokoškolských kolejích Univerzity Tomáše Bati. V našich dvoulůžkových
apartmánech jsme si pak vybalili věci a pokračovali na oběd do menzy – vysokoškolské
jídelny. Po vydatném jídle jsme se vydali na nákupy do nákupního centra GOLDEN APPLE,
kde jsme měli možnost zajít do různých obchodů s potravinami i oblečením nebo do 5D
kina, kde jsme si užili spoustu zábavy. Po nakupování nás čekal první z filmů, a to Nevinné
lži, ze kterých jsme viděli epizodu s názvem Hra. Tento film nás trochu rozesmutněl, a tak
jsme si šli zvednout náladu na skvělou večeři na lodi, na které jsme si velmi pochutnali. Po
40

chvilce odpočinku následovalo letní kino s filmem, na který se někteří z nás těšili nejvíce, a to
Rychle a zběsile 7. Po filmu jsme se všichni, přemáháni únavou, dopravili zpět na koleje.
Po první strávené noci jsme se probudili do krásného, slunného rána, a v kuchyňce už na
nás čekala Katčina vajíčková pomazánka. Posnídali jsme a trolejbusem vyrazili na hrad
Malenovice, kde nás čekala prohlídka a studené chodby hradu nám při vysokých letních
teplotách přišly velice vhod. Po prohlídce jsme se opět dopravili trolejbusem na koleje a šli
do menzy na oběd. Pak jsme se odebrali pěšky na koupaliště Zelené, kde jsme si užili
spoustu legrace na tobogánech a skluzavkách. Jak se říká „hračky-plačky“, někteří z nás
utrpěli menší zranění nebo si spálili záda na teplém červnovém sluníčku. Po osvěžujícím
koupání, kdy se nám nechtělo z vody, jsme se vydali pěšky zpátky a poté nás čekal film Fair
play. Po kině jsme se každý, podle vlastního výběru, odebrali na večeři a po převlečení a pár
minutách chůze nás opět čekalo letní kino, tentokrát s filmem Fa*** pane učiteli, u kterého
jsme se všichni velmi pobavili. Po odchodu z kina jsme se zase unaveni odebrali na koleje.
Ráno jsme se najedli Katčiny paštikové pomazánky a čaje, poté jsme se pomocí MHD
dopravili do ZOO Lešná, kde jsme si prohlédli všechna zvířata a z nich nás nejvíce zaujalo
nové akvárium s rejnoky, které jsme mohli krmit nebo si je pohladit. Po svíčkové, kterou jsme
snědli mezi papoušky, jsme se vypravili do městských lázní a po koupání nás čekalo balení
a cesta do Vyškova, ze kterého jsme se všichni rozjeli do svých domovů. Výlet se nám velmi
líbil, a jelikož byl náš poslední, budeme na něho dlouho vzpomínat.
ELVA neboli Eliška a Valťa ☺
Školní výlet 6. třídy
V pondělí 1. června jsme se vypravili na výlet. V našem prvním cíli – v Muzeu rekordů
a kuriozit v Pelhřimově – nás vítal usměvavý pan průvodce Miloš Vosyka, který nám povyprávěl
o expozici a zadal nám i nějaké soutěžní úkoly a otázky, takže několik našich žáků obdrželo zajímavou
knihu o českých rekordech. Dále jsme si prohlédli i výstavu Zlaté české ručičky, kde jsme obdivovali
různé výrobky postavené ze sirek.
Z Pelhřimova hurá do Jihlavy, a to přímo do jihlavského podzemí. V podzemí nám připadlo
vše tajemné a možná jsme se i trochu báli. Zvláště mystická byla svítící chodba. Z podzemí jsme
zamířili do ZOO. No, zvířátka, prolézačky a občerstvení prostě nezklame nikdy.
A jako bonus jsme se cestou domů zastavili v KFC a tam padly poslední zbytky našich financí☺
žáci 6. třídy

Prezentace 6. třídy
Žáci 6. třídy si připravili prezentace
v PowerPointu, které promítali na nově
zrenovované tabuli ve své učebně. Holky
a kluci z 6. třídy předvedli svou oblíbenou
hudbu, představili rodinu, své koníčky,
vyjmenovali svá nej..
jídla či filmy
a spoustu dalších zajímavostí ze svého
života.
Na
prezentacích
pracovali
samostatně a velmi aktivně.
Promítání prezentací a fotek ze
třídních akcí se uskutečnilo hned ve dvou
termínech, a to v pondělí 8. června v 17
hodin pro rodiče a v pátek 12. června pro
celý nižší stupeň.
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Celá akce se uskutečnila díky technickému vybavení, kterým škola disponuje.
Děkujeme všem, kteří se na tomto vybavení podíleli – projekty ZŠ, rozpočet OÚ a ZŠ
a sponzorský dar od MUDr. Radka Trávníčka.
Eva Veselá
Přespání ve škole a lanové centrum Velká dohoda

Žáci 6. třídy se po zdařilých prezentacích odměnili přespáním ve škole. Hned po
předvedení našich projektů jsme si uklidili třídu a vyrazili ven opékat párky. Po návratu do
školy jsme hráli různé společenské hry a sledovali film. Usnuli jsme velmi spořádaně – už
v 23 hodin jsme se zavrtali do svých spacáků a uložili se ke spánku.
Ráno jsme vyrazili do lanového centra. Někdo z nás využil lanový park a někteří
dokonce i lanovou dráhu. Na lanovce se tajil dech Verči, Lucce, Radkovi a Broňovi. Pro
ostatní i pro paní učitelku byli čtyři jmenovaní hrdinové dne.
Lanový park se nachází v krásném prostředí. Prohlédli jsme si přírodovědné panely
a pan ing. Tomášek nám ukázal i místní zvířátka - čolky a larvy vážky.

žáci 6 . třídy
Projekty 9.třídy
Dlouhodobou tradicí v naší škole jsou projekty, které zpracovávají žáci9.třídy.
I když jsme se modlili, projekty nás neminuly. Bylo 26.května, když nám paní učitelka Hana
Buchtová sdělila zadání závěrečných projektů na téma okresy Jihomoravského kraje. Po losování,
když jsme každý dostali svůj okres,nastaly dva dny usilovné práce a dřiny. Mezi to se počítalo
hledání informací na internetu, v knížkách a jiných zdrojích. Psaní,čtení,učení se dlouhých textů
a grafické zpracování celých projektů.Tisknutí a lepení informací a dělání počítačových
prezentací.Poslední den, pátek 29. května, proběhla prezentace našich projektů, kdy se měl celý
druhý stupeň i s učiteli šanci od nás dozvědět několik zajímavostí o okresu
Vyškov,Blansko,Hodonín a Brno-venkov.
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Zajímavý, vyčerpávající a nabitý přednes měla skupinka okresu Blansko, ve které byl
Jakub Nešpůrek, Petr Mikoláš, Valter Formánek a holky Lída Ševčíková a Eliška Bejčková,kteří
nasadili laťku velmi vysoko, dokonce i zpívali. Jako další nám přednášel okres Hodonín, ve kterém
účinkovala chlapecká skupinka ve složení: Michal Hořava,Honza Stejskal, David Ryšánek a Honza
Ševčík, kteří se s tím dobře poprali. Okres Vyškov, který nastoupil v pořadí jako třetí, tam nám
přednášeli Simona Formánková, Kateřina Škvařilová, Marcela Kratochvílová, Daniel Fürst a Jan
Kala.Předvedli tradiční tanec Moravská beseda a byla to vůbec první skupinka, která nám
zatancovala. Poslední skupinkou byla skupinka Brno-venkov, která byla vůbec nejmenší, i přesto se
s tím výborně poprala a to ve složení Elišky Pupíkové, Natálie Markové a Dana Tesaře.
Diváci mohli nahlédnout do historie a tradic jednotlivých okresů a ochutnat jejich
tradiční pokrmy. Prezentování projektů u všech čtyř skupin proběhlo až na pár malých chybiček
téměř dokonale. Všichni členové skupinek měli na práci psanou nebo grafickou formu prezentace
a ve formě mluveného projevu velký podíl snažení a práce, proto myslíme, že se nám práce
vydařila a dali jsme vzor i ostatním budoucím žákům devátých ročníků.
Zapsaly holky deváťačky ☺

Výlet – Český ráj – Jinolice
Náš třídenní výlet byl 15. až 17. června. Jeli jsme do Českého ráje s panem učitelem
M. Hallou a paní učitelkou K. Veselou. První den jsme museli vstávat brzy, protože autobus
v Lipovci byl už o půl šesté ráno. Nasedli jsme do autobusu, který nás dovezl do Blanska
a odtamtud jsme jeli vlakem do
Pardubic.
Ve
vlaku
jsme
měli
zamluvená dvě kupé a nato, že jsme jeli
hodinu a půl mi přišlo, že to nikomu
nevadilo. Po dlouhé hodině a půl jsme
měli jen pět minut na přestup na
vlakovém nádraží. Po menší rozcvičce
jsme nastoupili do vlaku směr Hradec
Králové. V Hradci jsme přestoupili na
vlak, který nás dovezl na naší konečnou
a to do Jinolic. Z Jinolic jsme museli
kousek pěšky, až jsme došli do
táborového kempu Jinolice.
Ukázali nám naše chatky po třech. Po
hodině vybalování jsme byli všichni
nachystaní u chatky našich učitelů. Řekli nám vše potřebné, a mohli jsme vyrazit na cestu –
Prachovské skály. Po cestě jsme všichni kecali a dělali blbosti, takže si myslím, že se nikdo
nenudil. Zaplatili jsme vstupné, vyfotili jsme se (i když někdo nedobrovolně) a mohla začít
prohlídka. Bylo tam sice hodně schodů, které jste museli vyšlapat, ale za ten výhled to stálo.
Na konci jsme se kousek ztratili, ale nakonec jsme dorazili v pořádku. Asi každý se svalil na
svoji postel a chvíli si odpočinul. V šest hodin jsme opět byli nachystaní u chatky učitelů a po
lekci dobrém chování přišla na řadu večeře. Byla polévka a karbanátek s bramborovou kaší.
V sedm hodin půlka třídy společně s paní učitelkou Veselou se šli koupat do místního
rybníka s pláží. Po zbytek večera jsme si všichni zahráli přehazovanou, nebo jsme byli na
hrázi si sednout na kofolu a Kebab(hlavně Petřík Lokaj a Luba Nešpůrek). O půl desáté jsme
museli být v chatce a v deset byla večerka.
Ráno jsme měli budíček o půl osmé alias kluci!! Takový budíček by nechtěl nikdo, když vám
kluci začnou bouchat na okna a dveře.!! Vyčistili jsme si zuby a šli se nasnídat. Většina si
dala rohlík s marmeládou nebo křupky s mlékem. V devět jsme vyšli směr zastávka a potom
vlakem, kde jsme vystoupili na zastávce Sedmihorky. Šli jsme lesem po cestě, která byla
trochu do kopce, ale šlo to. Po zdolání dalších schodů po skalách jsme za chvíli dorazili na
43

Valdštejn,a protože bylo poledne, měli jsme přestávku na oběd a odpočinek. Po odpočinku
jsme měli prohlídku Valdštejna. Šli jsme lesem mezi skálami, občas jsme otravovali pana
učitele nebo se bavili mezi sebou a dělali
blbosti.
Po
cestě
nám
p. učitelka ukázala lože,kde spával princ
Bajaja nebo Hruboskalsko. Došli jsme
k zámku Hrubá Skála. Prohlédli jsme si ho
a pokračovali jsme dál v cestě. Naše
cesta končila na vlakové zastávce.
Vlakem jsme dorazili zpět do Jinolic
a z nádraží potom pěšky do kempu.
V šest hodin byla večeře – vývar
s nudlemi a kuře na paprice s rýží. Většina
třídy se vydala na hráz se koupat do
rybníku a zbytek šlo hledat větve na
táborák. V osm hodin kluci zapálili větve
a táborák mohl začít. Kluci se zabývali
ohněm, ale většina třídy začala „zpívat“ s p. učitelkou Veselou. V deset byla zase večerka.
Ráno nás opět vzbudil náš „oblíbený“ budíček. Vyčistili jsme si zuby, nasnídali se a šli si
sbalit věci. Paní zkontrolovala chatky a všichni dostali za jedna (a to tam někteří měli velký
nepořádek!). Došli jsme na zastávku s krosnami na zádech a čekali na vlak do Hradce
a domů do Blanska. Z Blanska nás autobus dovezl až domů...
8.třída

Školní výlet žáků 5.třídy
Naší cílovou stanicí bylo Brno, kam jsme se vydali začátkem června. Doprovázel nás i pan
Brett Hrstka, anglický rodilý mluvčí,který na naší škole letos učil. První zastávka byla v Laser
Areně, která nám vzala větší část energie. Uvnitř jsme se proměnili v profesionální
ostřelovače a snažili jsme se proplétat mezi svými nepřáteli a zachránit si kůži. Byla to akční
hra, která nám přinesla spoustu nevšedních zážitků. Hráli jsme po skupinkách a strávili tu
necelé tři hodiny, protože vystřídání všech 22 žáků zabralo nějaký čas. Rychle jsme se
přesunuli do sklepních prostor kostela Nalezení svatého Kříže, kde se v Kapucínské hrobce
díky systému vzduchových průduchů mumifikovala těla bratrů kapucínů, kteří tu žili. Po
obědě, na který jsme si zašli do restaurace, jsme se odebrali domů. Cesta vlakem a autobusem
ubíhala rychle a domů jsme se dostali až před pátou.
Akce bowling se vydařila také, takže se těšíme na příští rok, kdy se možná stejné akce
zúčastníme znovu.
Mgr I. Hallová
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Sloupský slavík - přehlídka školních dětských pěveckých sborů
V době závěrečného shonu blížícího se konce školního roku jsme si s dětmi vyrazili zazpívat
do Sloupu. Včetně nás se na pódiu postupně představily pěvecké sbory ze základních škol
z Jedovnic, Blanska a Sloupu. Atmosféra v sále a výkony všech zúčastněných byly perfektní
a inspirativní pro všechny. Po skončení vystoupení bylo pro zpěváčky připraveno malé
občerstvení a hry. V přátelské atmosféře jsme si celé dopoledne náramně užili a budeme
se těšit na další podobná setkání.
Projekty environmentální výchovy
Dne 13.5.2015 se uskutečnil projekt 9. třídy pod názvem Mineralogie. Žáci si vyzkoušeli a prohlédli
nerosty a horniny v praxi. Vyrazili jsme z Lipovce směrem na Holštejn – jeskyně Hladomorna, Stará
a Nová Rasovna a opět zpět do školy. Cestou žáci plnili úkoly z přírodopisu a odměnou jim byl
překrásný pohled na obec Holštejn z prostranství nad jeskyní Hladomorna.
Dne 3.6.2015 projekt 8. třídy – Ekosystémy. Naše trasa byla stejná jako u deváté třídy jen zaměření
bylo jiné. Zajímal nás ekosystém – rybníčku – stanoviště Černá skála pod Lipovcem, dále ekosystém
louka, les a dále jeskyně. Ve všech ekosystémech jsme sledovali faunu a flóru daného prostředí.
Dne 4.6.2015 projekt 6. třídy – Hmyz. První zastávka tohoto projektu byla u včelích úlů pana starosty
F. Kopřivy, kde jsme si vše prohlédli,
poslechli poutavé vyprávění o chovu
včel. Dále jsme pokračovali k rybníčku
pod Lipovcem, kde jsme lovili hmyz
z vody, potom sledovali hmyz na louce,
nakonec hledali hmyzí larvy v půdě.

Dne 17.6.2015 projekt 7.třídy – Les. Vyrazili jsme směrem za místní kostel přes pole až do lesů
směrem k Ostrovu u Macochy. Cestou jsme plnili různé úkoly, abychom poznali les všemi smysly. Po
cestě jsme sledovali rostliny i živočichy.
M.Pekárková
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Výlet sedmé třídy
Letos jsme navštívili město Znojmo. Dlouhou cestu jsme absolvovali autobusem a vlakem. Do místa
ubytování – Šatova nás přepravil perfektní dvoupatrový vlak. Ubytování bylo luxusní – pokoje
s vlastním WC a sprchovým koutem, některé pokoje měly i svou kuchyňku. Ve městě Znojmě jsme si
prohlédli všechny významné pamětihodnosti jízdou v historickém vláčku, dále jsme navštívili
podzemí, Radniční věž, zajímavé kostely, opevnění i místní obchody. Zjistili jsme, že Znojmo je
opravdu zajímavým místem. Na cestách nás doprovázela paní učitelka Pekárková a Buchtová.

Ekokonference
Dne 24.6.2015 se uskutečnila Žákovská ekologická konference na zámku ŠLP Křtiny.
Naši školu s prezentací o chovu včel reprezentovala Simona Formánková, Kateřina Škvařilová a s
projektem Ekovýuka na naší škole Marcela Kratochvílová. Děvčata předvedla výborný výkon, za
který jim tímto děkujeme.
M.Pekárková
Cirsiáda 2015 byla pro žáky z Lipovce úspěšná
Ve dnech 12.,14. a 15.5. 2015 pořádala sloupská základní škola již poněkolikáté CIRSIÁDU –
olympiádu pro žáky základních škol z Jedovnic, Sloupu, Ostrova, Podomí , Křtin a Lipovce. Již
mnoho let na této soutěži bojují o vítězství žáci základních škol ze sdružení Cirsium v českém
a anglickém jazyce, matematice, informatice a závěrečný den je věnován soutěžím pro žáky
s poruchami učení – dyslexiádě. Letos byla opět zařazena ještě jedna novější oblast – soutěž
v zapamatování si co nejvíce desetinných míst Ludolfova čísla
( které, jak víme, je nekonečné).
Každoročně vybírají učitelé z řad svých žáků ty nejlepší, kteří půjdou bojovat nejen za sebe, ale i za
svoji školu. Často bývá problém, který žák kde v boji nastoupí, neboť některá klání probíhají
současně a jeden žák by se hodil na více míst. Větší školy tento problém samozřejmě nemají, protože
mohou vybírat z více žáků a situace je proto u nich jednodušší. O to více si ale ceníme, jestliže naši
žáci jsou i v takové přesile úspěšní.
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A letos opravdu byli – v historii Cirsiády žáci ZŠ a MŠ Lipovec letos dopadli úplně nejlépe – získali
celkem 12 medailových míst a mnoho dalších, pěkných umístění.
V matematice zazářila Lucie Kaňová (1.- 3.místo) a Marie Hořavová a Simona Preisová
( 3. –
5.místo), v českém jazyce byly výborné Ivana Kalová, Nikol Hallová (2.místo) a Nikol Raušová
(3.místo) . Perfektní výkon odvedl v informatice Jan Ševčík (3.místo) , družstvo ve složení Dominik
Jakubec, Luboš Nešpůrek, Petr Lokaj a Karolína Brichtová obsadilo v dyslexiádě 2.místo a družstvo
Jakub Pernica, Kryštof Jírava, Natálie Jakubcová a Adéla Preisová získalo 3.místo.
V Ludolfiádě jsme naprosto s přehledem převálcovali veškerou naši konkurenci – naše děvčata
obsadila všechny medailové pozice a ohromila svými obdivuhodnými výkony – Nikol Hallová obsadila
1. místo ( uměla 306 číslic za desetinnou čárkou Ludolfova čísla), Sabina Švédová získala 2. místo (304
číslic ) a Marcela Kratochvílová se umístila na 3. místě ( 190 číslic).
Protože velice pěkných výsledků bylo více, ale už nebyly bohužel medailové, uveďme ještě několik
dalších :
1. -3.místo
Lucie Kaňová
Matematika : 6.třída :
7.třída :
10.místo
Tomáš Pořízka
8. třída :
3.-5.místo
Marie Hořavová
Simona Preisová
Český jazyk :

6.třída :

2.místo
4.-6.místo
7. místo
2. místo
3. místo
9. místo
4.- 5.místo
7.-8. místo

Ivana Kalová
Alexandr Pavel Bartes
Anna Jarůšková
Nikol Hallová
Nikol Raušová
Natálie Szymszová
Šárka Plisková
Kateřina Hudcová

Anglický jazyk : 6.-7. ročník :
8.-9.ročník :

4.-5.místo
5.místo

Martina Buchtová
Marcela Kratochvílová

Informatika :

3.místo

Jan Ševčík

1.místo
2.místo
3.místo

Nikol Hallová
Sabina Švédová
Marcela Kratochvílová

7. třída:

8.třída :

Ludolfiáda :

9.třída :

Dyslexiáda ml. žáci : 3.místo : Jakub Pernica, Kryštof Jírava, Natálie Jakubcová, Adéla
Preisová
Dyslexiáda st.žáci : 2.místo – Dominik Jakubec, Luboš Nešpůrek, Petr Lokaj, Karolína
Brichtová

Touto cestou děkuji všem žákům za jejich snahu, výkony a ochotu a chtěla bych jim do dalších let
popřát mnoho takových nebo i lepších úspěchů v jejich studiu. Poděkování ale patří i všem jejich
učitelům, kteří je připravují a vzdělávají a učí všemu novému a potřebnému pro život. Právě
takovéto okamžiky, kdy žáci uspějí a mají dobré výsledky, jsou pro učitele velkou radostí a také
určitou odměnou za jejich náročnou a ne právě jednoduchou práci.

Mgr. Hana Buchtová, zástupce ředitele ZŠ a MŠ Lipovec
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I dyslektici rádi soutěží
Také letos se žáci naší školy zúčastnili tradiční dyslektické olympiády, která proběhla v pátek 15.
května 2015 na hřišti u ZŠ Sloup.
Na patnácti stanovištích žáci prokázali nejenom své znalosti z českého jazyka, matematiky
a všeobecného přehledu, ale museli také ukázat, jak jsou zruční a obratní. Plnění úkolů probíhalo
hravou formou na téma Cesta kolem světa za jeden den. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. Ve starší
kategorii nás reprezentovalo družstvo ve složení Karolína Brichtová, Dominik Jakubec, Luboš
Nešpůrek a Petr Lokaj. Tito žáci vybojovali 2. místo.
Kategorie mladší byla zastoupena týmem,
který tvořili Natálie Jakubcová, Adéla Preisová,
Kryštof Jirava a David Schindler. Tito žáci
získali 3. místo.
Všem žákům patří poděkování za aktivní
účast a snahu v průběhu celé akce. Skvěle, tak
jako každý rok, reprezentovali svou školu.
Můžete se o tom přesvědčit na přiložených
fotografiích.
Jana Kolmačková, učitelka I. stupně

Přijetí nejlepších žáků u pana starosty.
Ve čtvrtek 25.6.2015 proběhla na naší škole ZŠ a MŠ Lipovec již tradiční, ale velice slavnostní akce –
přijetí nejlepších žáků školního roku 2014/2015 u pana starosty v obřadní síni Lipovce, tentokrát i za
účasti rodičů vybraných žáků. Na tuto slavnost byl vybrán třídním učitelem jeden nejlepší žák z každé
třídy a současně přišli vyznamenaní žáci z 9. ročníku, aby byli všichni pochváleni a oceněni za svoji
dobrou,příkladnou a vzornou celoroční práci. Po podpisu do pamětní knihy dostal každý žák či
žákyně z rukou pana starosty na památku na tento slavnostní okamžik knihu s věnováním a květinu
.

Mgr. Hana Buchtová, ZŘŠ ZŠ a MŠ Lipovec
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Proslov vycházejících žáků přednesený na slavnostním vyřazení v obřadní síni
Dobrý den, pane starosto, zastupitelé obce, paní ředitelko, vážení učitelé, drazí rodiče, milí hosté.
Vítáme Vás v tento krásný slunný den u příležitosti naší pohádkové cesty.
Určitě všichni víte, jak začíná pohádka,… a tak začala i ta naše horolezecká. Bylo nebylo, za
devatero horami a devatero řekami se rozpíná království jménem Svět. Než jsme se však přehoupli
přes devatero hor a přebrodili devatero řek, trvalo nám to přesně devatero let. Naše seznámení s první
třídou aneb začátkem cesty na první horu, bylo skutečně jako z pohádky. Vládcem všech devíti hor
a devíti řek byla naše hodná, veselá, statečná, upřímná a milá paní ředitelka s příjmením pro školu více
než vhodným a to Mgr. Jaroslava Školařová, která zodpovědnost za nás složila na bedra 15ti hodných,
vstřícných, upřímných a spravedlivých učitelů. Prvním z nich, po tři roky naším věrným patronem,
byla paní učitelka Mgr.Taťána Stloukalová/Novotná,která byla na nás velmi hodná a které
děkujeme,že nás naučila věcem, bez kterých bychom se celý život neobešli a to číst, psát a počítat.
Další naší „průvodkyní“ přes čtvrtou a pátou horu byla ochotná,hodná a spolehlivá paní učitelka
Mgr.Hana Plisková,která měla úžasný organizační smysl,díky kterému pro nás zařídila krásné výlety.
Měla vždy pochopení pro naše průšvihy a na druhém stupni nás také naučila, jak se starat o domácnost
a naučila nás slušnému chování, na které občas sice zapomínáme, ale na paní učitelku určitě nikdy
nezapomeneme, a proto ji děkujeme za všechno, co pro nás udělala a co nás naučila. A přišla 6. třída
a s ní i naše poslední, hodná, ochotná, chytrá a krásně zpívající třídní učitelka, Mgr. Katka Veselá,
díky které umíme napsat třeba tento proslov a která to s námi díky své veliké trpělivosti vydržela až do
teď a pomohla nám zdolat i poslední horu s názvem devátá třída. I jí patří veliké poděkování za její
skvělé nápady, zábavnou hudební výchovu, výlety a ochotu vždy pomoct. Naše tři hlavní průvodkyně
horami však nebyly jediné, které nám ukázaly cestu do světa a pomohly nám přelézt všech devět hor.
Mezi další průvodkyně patří také Mgr.Jana Kolmačková, díky které víme, že fialky v zimě rostou
jenom v pohádce, a že ve Vltavě se v Brně nevykoupeme.Děkujeme.
Její pozdější pokračovatelkou byla usměvavá a křehká Mgr.Martina Pekárková, díky které víme, co
je kolem nás a taky v nás a která nás také přesvědčila o tom, že chemie není k našemu velkému
překvapení jen zábava s pokusy a srandovními brýlemi.Děkujeme jí za dobrou náladu a úsměv při
zodpovídání našich, obvykle trochu méně inteligentních, otázek a omlouváme se za to, že jsme ji
občas, jak ona říká „naserinkali“.Byl by hřích nezmínit také Mgr. Hanu Buchtovou, jejíž zvučný hlas
zněl i přes zavřené dveře každou hodinu matematiky, když jsme stále nepochopili, že se dělají opravy
a že ke slovní úloze patří nejen výpočet, ale i odpověď a tu pro nás paní učitelka na ten nejsložitěji
příklad vždycky měla.Tímto bychom jí chtěli poděkovat, že se z nás nezbláznila a naučila nás spoustě
věcem, které budeme v životě potřebovat a děkujeme jí za její trpělivost, když jsme se jí například
snažily přesvědčit o tom, že krabice s dětskými dřevěnými kostkami váží 260 t. Naší další milou
a hodnou průvodkyní druhým stupněm převýšení byla Mgr. Ivana Hallová, díky které se v Anglii ani
všude ve světě neztratíme a která dokázala občas zadržet smích i při naší kostrbaté výslovnosti, proto
jí chceme poděkovat za její dobrou náladu a že nás naučila, že i cizí jazyk může být
zábava.Pochybuji,že by někdo mohl zapomenout na někoho s tak úžasným smyslem pro humor, jako
je Mgr. Petr Vymazal.V tělocviku nás naučil nejen kotrmelec, kruhy, hrazdu apod., ale i různé hry
a cviky. V zeměpise se s námi bavil nejen o zeměpisných věcech, ale i o momentálním dění ve světě
a každá hodina s ním byla velmi zábavná a poučná. Naučil nás, že nemusíme kupovat loď, když
chceme jet třeba na Slovensko a že i když to tak občas vypadá, nejsme z Marsu, ale ze Země. Tímto
mu samozřejmě chceme moc poděkovat a popřát hodně štěstí, jelikož minulý rok prohlásil, že jednou
napíše knihu, obsahující všechny ty nesmysly, které jsme mu při zkoušení u tabule navykládali.
Děkujeme. Pan učitel Vymazal nebyl jediným průvodcem z řad mužů na naší škole, a proto je také
třeba zmínit pana učitele Mgr. Marka Hallu, díky kterému jsme se naučili lyžovat a díky kterému byla
i v hodinách dějepisu vždycky legrace. Například, když nám vyprávěl o svých zážitcích z Egypta
a vysoké školy, proto mu také chceme poděkovat za jeho vstřícnost, upřímnost a smysl pro humor
a také za to, že nás naučil třeba jak si zařídit firmu, co dělat na úřadech a doprovázel nás na různých
exkurzích. Na prvním stupni s námi hory přezpívala taky paní učitelka Mgr. Karla Cabalová, která nás
naučila nejen notám, ale i spoustě současných moderních i lidových písniček, které možná i my za pár
let budeme zpívat svým dětem a za to jí patří velký DÍK. Nesmíme také zapomenout na Mgr. Evu
Veselou, která nás naučila například, jak si uvařit oběd nebo večeři, jak se starat o děti a která
nebojácně ochutnávala naše pokrmy i v těch nejhorších případech, třeba těstovinový salát
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nejmenované skupinky, který obsahoval skoro celý sáček pepře. Děkujeme. Při pokořování deváté
hory (deváté třídy) přišla do naší školy nová paní učitelka Jana Rejdová, které děkujeme, že pro nás se
svojí první třídou připravila krásné mikulášské překvapení, a když jsme ji potkali třeba na chodbě,
věnovala nám jeden ze svých milých úsměvů. Poděkovat musíme také paní učitelce Marii
Zukalové,která se o nás 2 roky starala ve školní družině a která s námi na prvním stupni dělala krásné
výrobky a měla nás krátce i na hudební výchovu. Umění malovat a kreslit nás přes první stupeň
převýšení učila Zdeňka Tichá, díky které jsme získali základy kreslení a malování a doteď
vzpomínáme na její klidnou a milou povahu, za to jí děkujeme. Na výtvarnou výchovu jsme pak krátce
měli pana učitele Hallu a hned po něm s námi pokračovala paní učitelka Lucie Pernicová, která s námi
dělala nápadité výrobky a obrázky, pomohla nám vynést z prachu stará moderní umělecká díla, byla na
nás hodná a přežila i naše občas trochu nepovedené výtvory. Za to ji také patří veliké díky! Řekli
byste, že z našich průvodkyň a průvodců po devatero horách a devatero řekách je to vše, nesmíme
však zapomenout na jistící lana rodičovství, která nám pomáhala, podporovala nás, bez nich bychom
to snad ani nezvládli a za to jim chceme opravdu moc poděkovat. Veliké, opravdu velké poděkování
směřuje také k paním kuchařkám: Zdeňce Tesařové, Jiřině Keprtové a vedoucí stravování Jaroslavě
Markové, které svým kuchařským umem a vydatnou horolezeckou stravou nasytily žaludky všech
školních strávníků. Děkujeme taky paní Marii Doleželové, která byla v sekretariátě vždy ochotná
poradit a pomoct, panu Šíblovi, který zejména v naší třídě, ale i všude ve škole po celý rok opravoval
věci, které jsme rozbili. Musíme samozřejmě poděkovat i paním uklízečkám:Věře Šíblové a Marii
Strejčkové, které po nás uklízeli náš věčný nepořádek a starali se o naše učebny, chodby i šatny.
V neposlední řadě chceme poděkovat našemu výletnímu průvodci Standovi alias Ferovi alias Frantovi
Stánkovi, který s námi navštívil zajímavá místa, a byla s ním legrace. Nakonec bychom všichni rádi
poděkovali paní kantýnské Jaroslavě Huškové, která odchází společně s námi, a která nám i ostatním
ročníkům díky svému důvtipu, energii, úsměvu a ochotě bude velice chybět. A tak už se vrcholky hor
objevují za našimi zády a naše horolezecká výprava, složená z deseti horolezkyň a deseti horolezců,
z nichž se horolezkyně Denisa Matušková vydala přešplhat hory anglické a Jessica Hauserová s Bárou
Knesslovou hory blanenské, společně s některými, které při šplhání smetla lavina na předchozí horu,
nebo naopak přišli z hor rozstánských a jiných, je u konce. První i druhý stupeň převýšení jsme už
všichni absolvovali i přes menší úrazy a třetí stupeň lavinového nebezpečí z písemek, zkoušení
a přijímaček jsme taky nakonec zvládli. Nicméně devatero hor a devatero řek jsme přešli a přebrodili
a čeká nás cílová cesta do království Svět. Odnesli jsme si spoustu vědomostí, spoustu zážitků, které
si budeme pamatovat celý život, ale také vzpomínky na věčně rozbité dveře, legraci na výletech
a horách, tabuli, na kterou jsme malovali každou přestávku, ručníky, které si skoro nikdo za své
působení přes rok nikdy nevyměnil, vzpomínky na lumpárny, průšvihy a tresty, za které pak budeme
za pár let identicky nadávat svým dětem, vzpomínky na skvělé kamarádství, které v nás zůstane
navždy, vzpomínky na školní ples, polonézu nebo půlnoční představení a na všechny akce, které jsme
společně strávili a z kterých nám zůstalo i spoustu videí a fotografií. Všechny věci, co jsme se zde
naučili, nás posouvají v životě o kousek dál a už je jen na nás, jak je zúročíme a využijeme. A protože
království Svět je téměř nekonečné, vydáváme se každý vlastní cestou. Děkujeme ještě jednou všem
rodičům, učitelům… prostě všem, kteří nám pomohli odstartovat tu naší dobrodružnou cestu.
Tak hurá do Světa!!!!!
Vytvořili Eliška Bejčková a Valter Formánek

Odchod žáků 9.třídy na SŠ za šk. roce 2014/15
Jméno žáka
Valtr Formánek
Daniel Fürst
Michal Hořava
Jan Kala
Petr Mikoláš
Jakub Nešpůrek
David Ryšánek

Název oboru
Kadeřník
Programátor CNC strojů
Informační technologie
Programátor CNC strojů
Stavebnictví
Technické lyceum
Mechanik elektronik
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Název školy
SŠ Charbulova, Brno
SŠ TEGA,Blansko
SPŠ Jedovnice
SŠ TEGA Blansko
SŠ stavební, Brno
SPŠ a VOŠ technická, Brno
SŠ TEGA Blansko

Jan Stejskal
Jan Ševčík

Nástrojář
Informační technologie

Daniel Tesař
Eliška Bejčková

Dopravní prostředky
Zdravotní asistent

Simona Formánková
Marcela Kratochvílová
Natálie Marková
Eilška Pupíková
Ludmila Ševčíková
Kateřina Škvařilová

Gymnázium
Gymnázium
Gymnázium
Aplikovaná chemie
Gymnázium
Informační technologie

Renáta Voráčová

Předškol. a
mimošk.pedagogika

SŠ TEGA Blansko
VOŠ ekon. a
zdrav,Boskovice
ISŠ automobilní Brno
SZdŠ Evangelická
akad.,Brno
Gymnázium Blansko
Gymn – Hejčín, Olomouc
Gymnázium Blansko
SŠ chemická Brno
Gymnázium Blansko
VOŠ ekon. a zdrav.
Boskovice
SŠ pedag. Boskovice

Z 9.třídy také odchází Denisa Matušková, která pokračuje ve studiu v zahraničí.
Z 7.třídy odchází David Sláma – OU a PŠ Lomená Brno, obor „Truhlářská a čalounická výroba“.
Z 5.třídy odchází Tselmen Oyunchimeg – Gymnázium Blansko – víceleté Gymnázium.

Ze zprávy o hospodaření ZŠ a MŠ k 30.6.2015 pro Zastupitelstvo obce 31.8.2015 vybíráme:
Z vybraných poplatků za ŠD ve výši 12 980 Kč byly hlavně hrazeny hračky, hry, výtvarné potřeby…
do družiny.
Předpis na úhradu vzdělávání v MŠ byl 41.200,--.
Vybraná částka byla použita hlavně na výtvarné potřeby, hračky do MŠ a ohodnocení dětí při
příležitosti ukončení docházky v MŠ v celkové výši 15133,-- Kč.
Do pokladny byla vložena částka 43 008,-- Kč jako výnos z plesu. Tyto peníze jsou převážně
využívány na odměny pro žáky, kteří se zúčastnili různých soutěží jako např. Cirsiády, dyslexiáda,
Překročení rubikonu, sportovní soutěže, Jedovnická kuňka, Sloupský slavík , Sloupský vodník...a také
jsme uhradili z této kapitoly odměny na konci školního roku pro vycházející a vyznamenané žáky ZŠ.
Do konce června bylo vyčerpáno 16 580,-- Kč.
Za pronájem tělocvičny byl výnos 29260,-- Kč. Z této částky ve výši 7517,-- Kč bylo nakoupeno
sportovní nářadí a čistící prostředky.
OÚ schválil na rok 2015 nad rámec schváleného rozpočtu částku 300 000 Kč na renovaci PC učebny,
pořízení interaktivních tabulí a s tím spojených nákladů na instalaci a dovybavení, přičemž musí být
tato částka použita výhradně k těmto účelům s řádnou argumentací.
ZŠ již dostala od zřizovatele z této částky 85 000 Kč. Z těchto peněz byl nakoupen interaktivní snímač
v ceně 12 630 Kč, renovace školní tabule v ceně 11 370 Kč, keramická interaktivní tabule
s příslušenstvím v hodnotě 60 806 Kč. Celkem 84 806 Kč. Zbývá 194,-- Kč.
Dále bylo proinvestováno 151 900 Kč na renovaci PC učebny. Stávající učebna IT prošla během
prázdnin obnovou již zastaralé techniky z doby projektu INDOŠ. Za spolupráce obecního úřadu se tak
podařilo zdárně vybavit učebnu novým SERVEREM, ZÁLOŽNÍM ZDROJEM a 8 ŽÁKOVSKÝMI
STANICEMI, vše na nejnovějších platformách. Žáci tak budou moci nadále plně využívat IT učebnu
již s aktuálními verzemi žákovských programů. S původní výbavou byla práce již zdlouhavá a některé
programy již nešlo ani řádně provozovat.
Tuto fakturu uhradila obec, proto budou získané stanice i server ve výpůjčce.
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V PC učebně se vyučuje předmět informatika a informační technologie – všechny třídy od 4.ročníku.
Dále je učebna využívána v dalších předmětech- výukové programy, v odpoledních hodinách je
k dispozici učebna pro zájemce pod dohledem učitele, učebnu využívá školní družina, kroužek
angličtiny, školní matrika, projekty žáků i učitelů, Scio testy a další povinné testování žáků...
Učebny s interaktivními tabulemi jsou velmi často využívány v předmětech český jazyk, anglický
jazyk, dějepis, hudební výchova, výtvarná výchova, matematika,přírodopis, chemie, fyzika, člověk
a jeho svět, člověk a svět práce nebo výchova ke zdraví.
Škola se dále podílela na dvou dotačních projektech z evropských fondů. V těchto projektech bylo
striktně nařízeno, na co budou finanční prostředky čerpány. V každém projektu bylo součástí týmů
několik škol. Projekt Moje první firma zastřešovala ZŠ Dvorská Blansko a projekt Digitálně
a interaktivně řídila Art Econ Střední škola s.r.o. Prostějov.
Z projektu Digitálně a interaktivně bylo z přímých nákladů pořízeno 10 ks notebooků v celkové
hodnotě 116 160,-- Kč.
Z nepřímých nákladů se dále hradily mzdy včetně zdravotního a sociálního pojištění pro zaměstnance
školy, kteří na projektu pracovali. Celkové nepřímé náklady ještě nejsou kompletní, protože projekt
končí v srpnu 2015.
Nepřímé náklady budou zhruba v částce 90 000 Kč.
Z projektu Moje první firma byly pořízeny 2 notebooky, 2 tablety, 2 dokovací stanice, dataprojektor,
promítací plátno, držák na dataprojektor, laserové ukazovátko, stojan s papírovými listy na psaní,
fotoaparát, skartovačka, multifunkční tiskárna. Do majetku školy budou pořízené věci zapsány po
ukončení projektu.
Z projektu budou hrazeny i nepřímé náklady ( mzdy, sociální a zdravotní pojištění), ale celkové
vyčíslení bude možné předložit až po ukončení a vyúčtování projektu.
V červnu 2015 se naše škola přihlásila do projektu výzva 56- zlepšení učení jazyků a čtenářské dílny.
Naší žádosti bylo vyhověno a z této výzvy bude čerpána částka 429 000,- . Hrazeny z ní budou
náklady na vzdělávací pobyt žáků v Londýně, dále vzdělávací pobyt učitele AJ v Anglii, náklady na
čtenářské dílny pro žáky 2. – 9. ročníku , náklady na mzdy a nepřímé náklady na kancelářské
potřeby…
Ukončení projektu je 31.12.2015.
Rozsáhlá akce, která byla hrazena obcí pro MŠ, byla rekonstrukce zahrady MŠ v částce 416 377 Kč (
podle nabídky).
Akci provedla firma Alestra Kuřim s tím, že nainstalovala svoje hrací prvky včetně dopadových ploch
apod., dále nainstalovala prvky, které měla MŠ uskladněné již z dřívější doby a byly získány
prostřednictvím dotace ( zajistila obec), ale k těmto prvkům již nebyly dokončeny dopadové plochy,
protože to nebylo součástí smlouvy.
Byly pořízeny hrací prvky dvojhoupačka hnízdo včetně sedáku, altánek,domek na hračky, úprava
pískoviště,pružinová houpadla 5 ks, roztáčecí kolotoč včetně zemních prací a dopadových ploch.
Aby mohla být zahrada zprovozněná, obec zadotovala ještě práce spojené s dokončením v celkové
částce 50 000,- ( kačírek, zemní práce.,zasetí trávy..).
Z prostředků školy byly zakoupeny 2 kryty na pískoviště ve výši 9946,-- Kč.
K 31.8.2015 je hotová revizní zpráva a provozní řád zahrady. Hřiště bude moci využívat i veřejnost
(pokud budou dodrženy podmínky obsažené v provozním řádu hřiště).
Během roku vyvstal ještě jeden zásadní problém, který vyžadoval vyšší finanční pokrytí. Týkal se
repasování hořáků v kotelně. Vzhledem k tomu, že bez tohoto zásahu nedostaneme revizi na kotelnu,
bylo nám obcí přislíbeno zafinancování tohoto opatření. Cenová nabídka byla v hodnotě 152 000 Kč.
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Provozní řád dětského hřiště u Mateřské školy Lipovec
1.
Upozornění pro uživatele
1.1.
Provozovatelem hřiště je Obec Lipovec.
1.2.
Hřiště je určeno dětem od 3 – 10 let ( do 50 kg), děti mladší nebo starší ( těžší) nesmí
jednotlivé prvky využívat. Z důvodu bezpečnosti smí dítě využívat zařízení dětského hřiště
pouze pod dozorem dospělé osoby ( nad 18 let).
1.3.
Pro děti platí, že je nutno ze strany rodičů nebo jiné dospělé osoby, zabezpečit trvalý
dozor. Pro děti do 3 let není většina hracích prvků určena.
1.4.
Nedovolte dětem vstup na hřiště, pokud je zařízení kluzké, jeho povrch vlhký,
namrzlý, mokrý, případně na něm zjistíte závadu.
1.5.
Provozní doba:
Hřiště využívá mateřská škola a školní družina ze ZŠ a MŠ Lipovec v době provozu těchto
zařízení. Po skončení jejich provozu je hřiště otevřeno pro veřejnost do 18 hodin.
O víkendech a svátcích je otevřeno hřiště od 9 – 18 hodin.
V zimním období nebo v případě nevhodného počasí je hřiště uzavřeno.
2.
Bezpečnost
2.1.
Návštěvníci hřiště jsou povinni chovat se tak, aby neohrožovali sebe ani ostatní
návštěvníky.
2.2.
Návštěvníci nesmí na hřiště přinášet skleněné a ostré předměty ( popř. láhve,
nože,nůžky, injekční stříkačky), zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie ohrožující
zdraví a bezpečnost a jakýmkoliv způsobem s nimi manipulovat.
2.3.
V prostoru hřiště je zakázaná manipulace s otevřeným ohněm.
2.4.
Do prostoru hřiště je zakázáno vjíždět na kolech, kolečkových bruslích a skateboardu.
3.
Hygiena
3.1.
Do prostoru hřiště je zákaz vstupu dětem ( občanům) trpícím nakažlivou nemocí
nebo těm, kdo jsou v tzv. karanténě.
3.2.
V prostoru hřiště je zakázána konzumace alkoholu a užívání drog.
3.3.
V prostoru je zakázáno kouření.
3.4.
Prostory hřiště nelze využívat jako toalety.
3.5.
V prostoru hřiště se nebude provádět živá hudební produkce, ani se zde nesmí
pouštět reprodukovaná hudba.
3.6.
Do prostoru hřiště je zákaz vstupu zvířat.
3.7.
Návštěvníci jsou povinni udržovat v prostorách hřiště čistotu. Odpadky musí
odhazovat do nádob k tomu určených ( popelnice, kontejner, odpadkový koš).
3.8.
V prostoru hřiště je zakázáno jakýmkoliv způsobem poškozovat a ničit jeho zařízení.
3.9.
Pokud zjistíte jakoukoliv závadu , prosíme, oznamte to těmto osobám:
Lenka Kolmačková – školnice MŠ tel. 603 101 941 nebo Bc.Blanka Zouharovávedoucí učitelka MŠ tel. 723 913 744
Důležitá telefonní čísla:
HASIČI
150
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
155
POLICIE 158
Návštěvník je povinen:
•
Respektovat provozní řád hřiště a pokyny správce hřiště
•
Dodržovat pravidla slušného chování, hygieny a bezpečnosti tak, aby svým chováním
neohrozil a neomezil návštěvníky
•
Chovat se na hřišti v souladu s účelem, pro který bylo hřiště zřízeno
•
Nést odpovědnost za škody způsobené byť z nedbalosti, které vzniknou jeho
chováním
•
Chovat se ukázněně tak, aby neohrožoval sám sebe ani ostatní návštěvníky
•
Dodržovat čistotu a po své návštěvě hřiště uklidit
Na hřišti platí zákaz:
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•
Poškozování a znečišťování prostor, zařízení a vybavení ( v případě poškození bude
obec vymáhat náhradu nákladů vynaložených na opravu, v případě nezletilého pachatele
bude škoda vymáhána na jeho zákonných zástupcích).
•
Vybíhání v botách nahoru po skluzavce, klouzání se hlavou dolů nebo ve stoje
•
Kouření, konzumace alkoholu a omamných látek
•
Odhazování žvýkaček
•
Rozdělávání ohně
•
Stanování, nocování, rozdělávání a udržování otevřeného ohně
•
Ničení majetku a zařízení
•
Přelézání plotu
•
Vjíždění motorových vozidel a kol
•
Vodění psů, koček a jiných zvířat do prostoru dětského hřiště
Provoz dětského hřiště bude ve zkušebním provozu s tím, že v případě potřeby bude
provozní řád doplněn, změněn nebo dojde k jiným úpravám provozu hřiště.
Pokud by docházelo k zásadnímu porušování pravidel, musel by být pobyt na hřišti pro
veřejnost uzavřen.
Provozní řád byl schválen Zastupitelstvem obce Lipovec dne 31.8.2015.

Organizace školního roku 2015/2016 v ZŠ a MŠ Lipovec
Zahájení
Státní svátek
Státní svátek
Podzimní prázdniny
Projektový den
Státní svátek
Rozsvícení vánočních stromů
Vánoční besídka
Vánoční prázdniny

1. 9. 2015
28. 9. 2015
28.10. 2015
29. 10. - 1.11. 2015
16.11.2015
17. 11. 2015
28.11.2015 Kulířov, Studnice
6.12.2015 Lipovec
13.12.2015
23. 12. 2015 - 3. 1. 2016

Zahájení vyučování v roce 2016
Zápis do 1.třídy
Náhradní zápis do 1.třídy

4.1.2016
18.1.2016
21.1.2016

Pololetní vysvědčení

28. 1.2016

Pololetní prázdniny
14. školní ples
Zahájení výuky ve 2. pololetí
Lyžařské kurzy I.stupeň
II.stupeň

29.1. 2016
29.1.2016
1.2.2016
1.2. – 4.2.2016 Hodonín
17.1.-23.1.2016 Čenkovice

Jarní prázdniny pro okres Blansko
Velikonoční prázdniny
Státní svátky
Konec školního roku
Hlavní prázdniny
Zahájení výuky ve šk.roce 2016/2017

29. 2. - 6. 3. 2016
24. 3. - 28.3. 2016
1. 5. a 8. 5. 2016
30. 6. 2016
1. 7. 2016 - 31. 8. 2016
1.9.2016 (čtvrtek)

54

Plavecká výuka 1. -4. roč. (Plavecký areál Aquapark Vyškov) jaro 2016
Soutěž ve sběru starého papíru
Burzy středních škol (pro 9.třídy )
Vánoční výstava v sokolovně
Sloupský vodník
Jedovnická kuňka
Turnaj v bowlingu ke Dni učitelů
Turnaj ve vybíjené dívek Cirsia
Cirsiády
Turnaj v přehazované žáků Cirsia
Sloupský slavík

5. – 16.10. 2015
listopad 2015
sobota 28. 11. A neděle 29. 11. 2015
pořádá ZŠ Sloup
pořádá ZŠ a ZUŠ Jedovnice
bowling Blansko
pořádá ZŠ Lipovec
květen 2016
pořádá ZŠ Sloup
pořádá ZŠ Ostrov
červen 2016
pořádá ZŠ Sloup

Pedagogické rady
__________________________________________________________________________________
I.
1.část pondělí
24.8. 2015 9.00
2.část pondělí 31. 8. 2015 10.00
II.
středa
4. 11.2015
III.
pondělí
25. 1.2016
IV.
středa
6. 4. 2016
V.
čtvrtek
23.6. 2016
Třídní schůzky:

pondělí 9. 11. 2015 (1.pololetí)

pondělí 11. 4. 2016 (2.pololetí)

Pedagogičtí pracovníci – základní škola
Mgr. Karla Cabalová
Bc.
Kateřina Janáková
Mgr. Hana Plisková
Mgr. Jana Kolmačková
Mgr. Kateřina Veselá
Mgr. Ivana Hallová
Mgr. Eva Veselá
Mgr. Martina Pekárková
Mgr. Marek
Halla

tř. uč.1.třídy
tř.uč.2.třídy
tř. uč.3.třídy
tř. uč.4.třídy
tř. uč.5.třídy
tř. uč.6.třídy
tř. uč.7.třídy
tř. uč.8.třídy
tř. uč. 9.třídy

uč. I.stupně
uč.I.stupně
uč. I.stupně
uč. I.stupně
uč.II. stupně ČJ+HV
uč. II.stupně M+Př+Aj
uč.II.stupně Čj+ zákl.techniky
uč. II.st. syst. biol.a ekologie+chemie
uč.5.-12.ročník dějepis+Nj

Mgr. Marek Halla

výchovný poradce a metodik informačních a komunikačních technologií
( metodik ICT)
uč.5.-12.ročníku D-Nj
Mgr. Petr
Vymazal
uč.5.-12. ročníku Tv+Z
Mgr. Hana
Buchtová zástup. ředitelky školy a metodička prevence uč.II. stupně
M-Fy
Mgr. Jaroslava Školařová ředitelka školy
uč.5.-12.ročníku Čj+Hv
Marie
Bezděková asistent pedagoga ( od 2.9..2013) k autistickému dítěti
Školní družina
Lucie Pernicová
Mgr. Hana Plisková

vychovatelka školní družiny
vychovatelka ŠD (částečný úvazek)

Mateřská škola
Bc.Blanka
Dominika
Bc.Ivana
Lenka
Lenka
Zuzana

Zouharová
Pernicová
Kolmačková
Pernicová
Kolmačková
Kučerová

vedoucí učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
školnice
kuchařka
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Provozní zaměstnanci – základní škola
Marie
Miloslava
Jaroslava
Zdeňka
Jiřina
Věra
Kateřina
Vladimír
Vlastimil

Doleželová
Koudelková
Marková
Tesařová
Keprtová
Šíblová
Jakubcová
Šíbl
Ševčík

administrativní pracovnice, mzdová účetní
účetní
vedoucí školního stravování
hlavní kuchařka
kuchařka
uklízečka
uklízečka
údržbář
topič
ZŠ + MŠ celkem 29 zaměstnanců

Soutěž ve sběru papíru-říjen 2015
Na měsíc říjen v době od 5.10. do 16.10.2015 připravujeme ve škole soutěž tříd a jednotlivců ve
sběru starého papíru. Zatím můžete shromažďovat noviny, časopisy, kartony…Od 5.10. se bude
svázaný a zvážený sběr vybírat vždy ráno ve škole u p. Buchtové na sekretariátě.

Třídění odpadu
Ve škole shromažďujeme starý elektromateriál ( nefunkční baterie, drobné elektrozařízení - např.
mobily, fény, vysavače, žehličky, rychlovarné konvice, kulmy, počítače, monitory, televize,
radiopřijímače atd.).
Spotřebiče musí být kompletní, nerozebrané!!! Tato zařízení je možno odevzdat v budově školy vždy
od 7.30 do 13.00 nebo položit k proskleným dveřím ze dvora školy.
Za odevzdaná elektrozařízení získá naše škola body, které může vyměnit za školní pomůcky.
Nevybíráme velké spotřebiče(lednice,sporáky,mikrovlnky…)!!!!
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Školní kantýna v nové podobě

CANTINA v základní škole Lipovec

Od 1.9.2015 nabídneme v naší Cantině, která získala novou tvář a tím i příjemné prostředí, ve
kterém bude příjemné nejen spočinout, ale i uspokojit mlsné jazýčky našich dětiček, ale i dospělých.
Všechny rádi uvítáme v provozní době po 6.30 – 12.00, út 6.30 – 14.00, stř – pá 6.30 – 12.00
V naší nabídce najdete
-

pečivo slané, sladké

-

mléčné výrobky

-

poháry

-

zákusky, dorty i na objednávku

-

bagety, chlebíčky i na objednávku

-

nápoje

všechny produkty jsou v nejvyšší kvalitě, z prvotřídních surovin na což bude kladen hlavní důraz.
Všechny srdečně uvítáme…….
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Spolek Vápeníček připravuje v nejbližším období následující akce:

Zájezd na 23. HRNČÍŘSKÝ JARMARK v Kunštátě - sobota 19.9.2015.Odjezd autobusu bude upřesněn.
V programu na náměstí Krále Jiřího vystoupí Kunštátská dechovka, Cimballica. Marta Topferová a Tomáš Liška
a další. Cena zájezdu 100,-- .
Zájezd na Pivní pouť do pivovaru Černá Hora - sobota 26.9.2015. Odjezd autobusu bude upřesněn.
Možnost prohlídky muzea a historie pivovarnictví s komentovanou ochutnávkou piv. V programu vystoupí
Banjo Band Ivana Mládka, Jelen, Ukulele orchestra jako Brno, Kabát Revival. Cena zájezdu 100,-Oba zájezdy se uskuteční v případě dostatečného zájmu občanů. Přihlásit se můžete v prodejně potravin Stemd
u Marty Ševčíkové na tel. čísle 516445320 nejpozěji do 14.9.2015.
Zájezd na muzikál Děti ráje do Kajot arény Brno neděle 20.září 2015 začátek 14.00 (vstupenky již
prodané).Odjezd autobusu ve 12.30 z Lipovce.
Zájezd na koncert Alexandrovců do Kajot arény Brno sobota 10.října 2015 začátek v 15 hodin (vstupenky
prodané). Odjezd autobusu z Lipovce ve 13.30.
Zájezd na koncert skupiny Kryštof do Kajot arény Brno sobota 24.října 2015 začátek v 19.30 hodin (vstupenky
prodané). Odjezd autobusu v 17.30.
Slavnostní koncert komorního orchestru MUSICA NOVA pod uměleckým vedením Jaroslava Martináska
v místním kostele - neděle 25.října 2015 v 16 hodin.
Koncert se pořádá při příležitosti 70.výročí od ukončení 2,sv.války a Dne vzniku samostatného
československého státu.
Výtěžek z koncertu bude věnován kostelu!
Zájezd na muzikál Děti ráje do Kajot arény Brno pátek 30.října 2015 začátek 19.00 (vstupenky již prodané).
Odjezd autobusu v 17.30.
Přednáška o Maroku v ZŠ Lipovec úterý 10.listopadu 2015 v 18 hodin. Přednáší redaktorka okresních periodik
Marta Antonínová.
Kytarový koncert Miloše Pernici v obřadní síni neděle 15.listopadu 2015 v 17 hodin.
Prodejní vánoční výstava v sokolovně v sobotu 28.listopadu a neděli 29.listopadu 2015 9.00 - 17.00.
Rozsvícení vánočního stromu v Lipovci neděle 6.prosince 2015 16.30.
Školní vánoční besídka v tělocvičně ZŠ neděle 13.prosince 2015 15.00 .
Zpívání u vánočního stromu v Lipovci pátek 25.prosince 2015 v 18 hodin.
Koncert Šošůvské scholy v obřadní síni Lipovce neděle 27.prosince 2015 v 16 hodin.
Zpívání u vánočního stromu v Lipovci pátek 1.ledna 2016 v 18 hodin.
Koncert ženského sboru Píseň v místním kostele neděle 3.ledna 2016 v 15 hodin.
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Ohlédnutí za akcemi mateřské školy
Pálení čarodejnic
Každým rokem se s posledním dubnovým dnem vydáváme na zahradu k Ševčíkům si užít naše
školkové pálení čarodějnic. Tato akce patří k náročnějším, co se přípravy a vlastní realizace týče. Ve
školce si to vždy náležitě užijeme. Vyrábíme čarodějnici, tančíme, zpíváme, soutěžíme, „vaříme“
kouzelné lektvary. Sluníčko se na nás smálo a pálení se i díky pomoci rodičů velice vydařilo.
Děkujeme tímto paní Aničce Musilové za umožnění této akce na jejich zahradě a přípravu ohniště,
Vlaďce a Tondovi Ševčíkovým a Jitce Žákové za pomoc při opékání a paní Aničce Ševčíkové za sladkou
odměnu pro děti.

Dopoledne s hasiči
V úterý 16.6. dopoledne na děti čekalo před školkou velké překvapení. Na parkovišti u školky byla
zaparkovaná dvě hasičská auta. S panem Tomášem Zouharem jsme se domluvili, že jedna třída se
podívá na auta a druhá půjde na exkurzi do hasičské zbrojnice, a pak se vystřídáme. Třída Berušek se
nejprve vydala na "hasičku". Čekal tady na nás hasič Štěpán Zouhar, který nás provedl, ukázal nám
hasičskou výzbroj a vzal nás do garáže, kde bylo veškeré hasičské vybavení. Dětem se nejvíce líbily
poháry, které hasiči vyhráli na soutěžích. Poté jsme se vydali zpět ke školce, kde jsme se vystřídali
s třídou Sluníček. Nejprve jsme si vyzkoušeli stříkání a pumpování ruční stříkačkou. Po té jsme si
mohli našroubovat sací koš na savici, podívali jsme se, co vše vozí hasiči v autě, a dostali jsme se i do
kabiny hasičského auta. Dalším velkým zážitkem byla ukázka vodního děla na střeše auta. Ale největší
překvapení mělo teprve přijít. Pan hasič připravil vše potřebné k požárnímu útoku. Děti se chopily
proudnic a čekaly na pokyn. Připravit, pozor, teď! Voda se přes stroj dostala do hadic a hrnula se přes
rozdělovač až k oběma proudům. Z dětí se rázem stali hasiči. Děti byly nadšené a všechny si to chtěly
vyzkoušet. Po úžasném zážitku jsme pomohli panu hasiči sklidit techniku a on nám na oplátku při
odjezdu zahoukal. Z nadšených reakcí dětí si myslíme, že se dětem dopoledne s hasiči moc líbilo
59

a doufáme, že si to zase třeba někdy zopakujme. Děkujeme Tomáši a Štěpánovi Zouharovi za čas,

trpělivost s dětmi a výbornou přípravu celé akce.
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Pirátská noc s předškoláky
Jednoho krásného dne daly paní učitelky hlavy dohromady a rozhodly se, že se s letošními
předškoláky rozloučí tradičně – besídkou a také trochu jinak. Besídka proběhla 18.6. a týden na to
25.6. se uskutečnila „Pirátská noc“. A jak to všechno probíhalo? Nastal očekávaný den a už od rána,
vlastně od začátku týdne, bylo na dětech znát velké těšení, očekávání a radost. Ve čtvrtek po ukončení
provozu mateřské školy jsme s předškoláky uskutečnili pirátskou bojovou poradu. Poté jsme na záda
nasadili batohy a nedočkavě vyrazili vstříc dobrodružství. Hned na parkovišti před školkou nás čekalo
první překvapení. Děti zde objevily zapečetěný dopis, starodávnou mapu a pirátské šátky pro všechny.
V dopise nám piráti sdělovali, jak se dostali právě do Lipovce, a žádali nás o pomoc s hledáním
pokladu. Na nic jsme nečekali, bedlivě prostudovali mapu a vydali se na cestu. Cestou nás čekalo
několik překážek, které jsme hravě zvládli. Ušli jsme kus cesty, když jsme v dáli spatřili cosi velkého,
černého připomínajícího loď. A opravdu to byla loď a pirátská! Napjatě jsme se k ní blížili, když jsme
najednou zaslechli hlasy a z lesa vyskákali čtyři sice strašidelní, ale milí piráti. Nebo spíše tři piráti
a jedna pirátka. Výrazy dětí v tu chvíli střídalo vyděšení, překvapení, údiv a radost. Piráti se nám
představili a totéž chtěli po nás. Dále nás čekalo plnění úkolů od samotných pirátů. Abychom okusili,
jak náročný je život na lodi, učili jsme se prát, sušit a věšet prádlo. Dále jsme pomohli přírodě
a zbavili ji předmětů, které do lesa nepatří. Potom nám hlavní pirát Jonáš vyprávěl o tom, co všechno
piráti na lodi zažili a dostal se k tomu, že potřebují pomoci s hledáním pokladu. Netrvalo dlouho a děti
nadšeně vytahovaly obrovskou truhlu z úkrytu. Dostalo se jim řádné pirátské pochvaly a také daru
v podobě objeveného pokladu. Truhla byla plná zlaťáků a různých dobrot. Po rozbalení pokladu jsme
se rozhodli, že naše milé piráty pozveme k plánovanému večernímu táboráku na školní zahradě. Piráti
nadšeně souhlasili, a tak jsme se už všichni společně ve výborné náladě vraceli zpět do naší školky.
Tam na nás už čekalo připravené ohniště, které by bez šikovných a ochotných tatínků nevzniklo, proto
Tondovi Ševčíkovi a Radimovi Vítkovi tímto ještě jednou moc děkujeme. Po opečení špekáčků
nechyběl ani dezert v podobě koláče od paní asistentky Marušky a nádherný dort, jak jinak než
pirátský, za který děkujeme paní Romaně Petrželové. Když jsme měli bříška plná, užívali jsme si
pravou, téměř letní atmosféru. Nechybělo zpívání a tancování za dobrovodu kytar a různé pohybově
taneční hry. Rozloučili jsme se s našimi piráty, kteří museli pokračovat ve své plavbě a dostatečně
vyřádění a už trochu unavení jsme odešli do školky. Tam byly dětem rozdány diplomy jako
vzpomínka na opravdu vydařenou pirátskou noc. Tečkou na závěr byla pyžamová diskotéka, kde se
tancovalo, hrálo s nafukovacími balonky a užilo spoustu legrace. Vysílení jsme ulehli ke spánku
a nechali si zdát krásné sny o našem pirátském dobrodružství. Doufáme, že děti budou mít na
pirátskou noc a zároveň jejich
rozloučení se školkou hezké
vzpomínky stejně jako my. Na
co nesmíme v poslední řadě
zapomenout je
obrovské
poděkování
pirátům
Jarce
Jiravové,
Janě
Škvařilové,
Terezce Škvařilové a Kryštofu
Jiravovi, bez kterých by se naše
pirátská noc neobešla.

Za mateřskou školu Bc. Blanka Zouharová
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Naši jubilanti
ZÁŘÍ 2015
Brauner
Braunerová
Strejčková
Kopřiva
Koudelková

Otto
Alena
Marie
František
Miloslava

Lipovec-Marianín 23
Lipovec –Marianín 23
Lipovec 253
Lipovec 52
Lipovec 75

Marie
Anna
Hana
Eliška
Františka
Terezie
František

Lipovec
Lipovec
Lipovec
Lipovec
Lipovec
Lipovec
Lipovec

148
292
246
249
75
154
154

Marie
Alois
Jaroslav
Jitka
František

Lipovec
Lipovec
Lipovec
Lipovec
Lipovec

155
39
280
225
151

Marie
Libor
Jiřina
Marie
Marie
Marie
Vladimír
Rudolf
Marie
Marie
Jaroslav

Lipovec 131
Lipovec 308
Lipovec 150
Lipovec 230
Lipovec 7
Lipovec 21
Lipovec 208
Lipovec 222
Lipovec 112
Lipovec 24
Lipovec 326

ŘÍJEN 2015
Kašpárková
Musilová
Sedláková
Jarůšková
Kučerová
Jelínková
Jelínek
LISTOPAD 2015
Hlávková
Skácel
Zouhar
Králová
Bejček
PROSINEC 2015
Grimová
Dvořák
Fialová
Petýrková
Vysloužilová
Musilová
Šíbl
Jelínek
Fleková
Kolmačková
Vládek
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Blahopřejeme ke stříbrné svatbě
manželům Romaně a Romanovi Opatřilovým, Lipovec 88
manželům Haně a Janovi Sedlákovým, Lipovec 236
manželům Ivě a Lubošovi Ševčíkovým, Lipovec 80

Blahopřejeme ke zlaté svatbě
manželům Marii a Josefovi Skácelovým, Lipovec 72
manželům Marii a Josefovi Kolmačkovým, Lipovec 136

Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a
spokojenosti.
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23 - 61
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Úvodník
Z jednání ZO
Slovo starosty
Informujeme
Naši jubilanti

Rozšířené úřední hodiny na Městském úřadě v Blansku
občanské průkazy, cestovní doklady, matrika, ohlašovna, trvalé pobyty,
ověřování podpisů a listin
Pondělí
8:00–17:00 h
Úterý

8:00–14:00 h

Středa

8:00–17:00 h

Čtvrtek

zavřeno

Pátek

8:00–12:00 h

registr řidičů, registr vozidel
Pondělí
8:00–17:00 h
Úterý

8:00–14:00 h

Středa

8:00–17:00 h

Čtvrtek

zavřeno

Pátek

8:00–12:00 h

Vydavatel:
Obec Lipovec
679 15 Lipovec
odp.zástupce – František Kopřiva
Lipovec 2/2015 – 31.08.2015
Reg.číslo MK ČR E 11382
Pozor!!!
Příští uzávěrka zpravodaje bude 6.12.2015.
64

