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ZZpprraavvooddaajj  
lipoveckého úřadu 

 
Šípky 
Bohatá zásobárna vitaminů C, A, B a karotenu. Navíc je úplně zadarmo. 
 
Pozor na sv ědivé št ětinky  
Šípky je nejlepší sbírat po prvním mrazíku, kdy jsou nejsladší. Rostou na keřích růže šípkové. Když máte citlivější kůži, 
vezměte si na ruce raději rukavice, jinak vás budou při kontaktu s pichlavými štětinami přidržujícími nažky nepříjemně 
svědit. 
Sušení  
Šípky zbavené stopek a kališních lístků sušte rozložené v tenké vrstvě, a nejlépe v sušičce nebo troubě, kde můžete 
nastavit teplotu 60 °C. Pomalé sušení plodům nesvědčí. Ztrácejí velké množství vitaminu C a mohou začít plesnivět. 
Správně usušené šípky jsou oranžové a červené a voní po ovoci.  
 
Šípkový čaj 

*½ šálku usušených šípků 
*5 šálků vody 
Celé usušené šípky nasypte do vařící vody v poměru ½ hrníčku šípků na 5 hrníčků vody. Pokud chcete 
čaj silnější a ještě kvalitnější, přidejte více plodů. Vařte je zhruba půl hodiny, a pak přelijte čaj do 
konvice přes velmi jemné sítko. Je to proto, že se při vyluhování může uvolnit jemné chmýří ze semen, 
které vyvolává svědění v ústech a krku. Před naplněním šálků nechte odvar pár minut odstát. 
 

 
Šípkový sirup  

*1 kg zralých šípků 
*2 l vody 
*1,5 kg cukru 

Šípky rozdrťte a zalijte vodou, Přiveďte k varu a pomalu vařte asi 10 minut. Hotový odvar 
přeceďte nejprve přes sítko a pak přes plátno. Hotovou šťávu uveďte do varu a přidejte cukr. 
Když se rozpustí, máte hotovo. Ještě teplý sirup nalijte do sklenic a dobře uzavřete. 
 

Šípkový džem  
*1 kg čerstvých šípků 
*600 g cukru 
*vodu 
Šípky bez stopek a okvětních lístků rozkrájejte a dobře operte. Nasypejte je do hrnce a 
zalijte vodou. Pomalu vařte doměkka. Vzniklý rozvar propasírujte přes síto. Takto 
připravený protlak znovu uveďte do varu, přidejte cukr a vařte, dokud nezačne 
houstnout. Hotový džem nalijte do předehřátých sklenic a uzavřete víčkem. Pak otočte 
sklenice dnem vzhůru a nechte džem vychladnout. 

září 2014 
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ÚÚvvooddnnííkk  
      

 

Dámy a pánové, spoluobčané, 
 
před námi jsou další komunální volby, které se uskuteční 10. a 11. října 2014. Vzhledem 
k tomu, že bude mimořádný zpravodaj zaměřený jenom na komunální volby, nebudu se nyní 
doširoka zabývat „předvolební tématikou“. 
V Týdnu u nás jsem nedávno četl, jak si obce přilepšují podnikáním – především 
hospodařením v lesích (my bohužel máme pouze cca 1 ha lesa…), provozováním kempů 
apod. … 
V našich podmínkách se znovu pokusím zopakovat zřejmě nevysvětlitelné, a to je činnost 
STEMD s.r.o., resp. prospěch z její činnosti. 

 
 
První akce - dotýkající se poměrně citlivé oblasti a téměř nás všech –  rekonstrukce 
chodníků kolem státních silnic II/378 a III/3783 v intravilánu obce. Musím zopakovat, že dnes 
není problém stavební práce si objednat a celou akci ukončit během tří, čtyř měsíců. Ale 
znamená to, že je třeba mít příslušný objem finančních prostředků (bez úvěru by to 
v žádném případě nešlo) a „trochu“ dražší provedené práce. Vykládám to donekonečna – 
hodnota „Rekonstrukce obrubníků“ je  2 673 049,44 Kč ( z pěti nabídek)- skutečnost 
1 469 050,63 Kč – myslíte, že někdy někdo ocení ušetřených 1 200 000 tis. Kč???,  hodnota 
„Rekonstrukce chodníků“  je 2.238.288,00 Kč , hodnota „Rekonstrukce  veřejného osvětlení“  
je 1.890.400,00 Kč  , kdepak jsou další provedené práce a „schované“ v těchto akcích jako 
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protlaky pod státními silnicemi, zábradlí u rybníka, projekty a s nimi spojené práce, různé 
prodloužení kanalizace apod. Kdepak máme  „Kanalizaci Marianín“ ?? Myslíte, že někdo 
ocení ušetřených 547 tis.Kč? A co inženýrské sítě v lokalitě „RIS – Li2 – II.etapa“? Já vím, je 
to složité, většina zastupitelů schválí předkládaný materiál a nikdo nevede v patrnosti 
malichernosti typu splaškové kanalizace nikam nevedoucí, ale  stojící cca 650 tis.Kč , práce 
bez výběrového řízení „v mínusu“  cca 2,1 mil. Kč – to přeci není výmysl, to jsou fakta z roku 
2011 a doklad, jak rychle je možné peníze nesmyslně rozházet. Copak nemáme v paměti 
„pracující cizí bagry“ a lidi,- vedle našeho stojícího a nic nedělajícího bagru ?? a naši lidé 
v Brně?? To pak člověku vadí…. 
 

 
 
 
Já vím, beru si lidi z úřadu práce (na které dostávám peníze), denně se handrkuji se svými 
zaměstnanci, denně jsem zodpovědný, že nepřekopneme telefon, optický kabel, kabel nn, 
plynovod, vodovod…. Že bude v pořádku dopravní značení, že se stihnou termíny, že se 
nikomu nic nestane a že na to budu mít….. 
Já vím, když řeknu ušetřili jsme - už mám odpověď – nezaplatil jsi lidem, to, co měli dostat, 
anebo použil jsi levný materiál, popřípadě dokážeš každého využít, vycucnout, a pak 
odhodit… 
A tak jenom na závěr – myslím si, že jsme dokázali leckdy „proklínaným“ STEMDem jenom 
letos ušetřit cca2,3 mil. Kč. ,  v roce 2013 dalších 2,8 mil. – to nejsou fámy, to je podloženo 
třeba u „Inženýrských sítí“ výběrovým řízením ze 17 nabídek – co chcete víc?? Nemůžu ani 
vynechat současný postup radnice a dosažené „úspory“ vůči záměrům z roku 2011 – 27 
překopů přes II/378, III/3783 – úspora odhadem 756.000,- Kč, odmítnutý projekt úpravy 
obrubníků (opět z roku 2011) – HBH s.r.o. 102.888,- (provedli jsme sami), odmítnutý projekt 
chodníků – KALA projekt team – 367.000,- (opět jsme od majetkoprávního vypořádání 
pozemků přes zlegalizování pasportu chodníků až po povolení úprav a vypracování 
„dokumentace“ a povolení stavebního úřadu provedli sami – myslíte, že to někdo uzná?? 
Myslíte, že o tom vůbec někdo ví?? Myslíte, že to někdo někdy ocení??). Ať každý 
zapřemýšlí a zváží význam „své techniky  a lidí“ a jejich využití doma ( ne v Brně a jeho 
okolí), faktu, že na radnici jsou schopni se vyznat ve stavebnictví ( že jsou to ale někdy 
„obrovské nervy“, každodenní „handrkování“ s lidmi, v podstatě bez dne volna…..nestěžuji si, 
je to nakonec moje volba a jsem rád, že se něco podaří udělat). 



 
 

4 
 

 
 
Svoji práci mám rád, v roce 2010 jsme den před volbami prodali pozemek za 2,5 mil. Kč 
v dobrém úmyslu, že se provoz radnice nemůže zastavit. I letos – tedy v roce 2014 - mám 46 
dnů dovolené – můžu být od začátku července doma, mohu jezdit po rautech, předváděcích 
akcích, školeních – ale já řeším chodníky a jejich šířku, kabeláž veřejného osvětlení  
a místního rozhlasu v chodnících, odkanalizování místních komunikací, vodovodní přípojku 
pro skupinový vodovod, stavební povolení na novou hasičskou zbrojnici, hašteřím se s lidmi, 
prostě, není mně to jedno…..Kritizuje se velmi lehce, ale ono je třeba potom „něco“ dokázat. 
Věřte, že to není jednoduché. Jsem rád, že zbytek volebního období byl po jaru 2012 klidný, 
skoro bych řekl bezproblémový. A proto si vážím postoje především ing. Pavla Kolmačky  
a ing. Anny Sedlákové. Na straně druhé se trochu divím – kanalizace Marianín opožděna  
o více jako rok, vodovodní přípojka pro hřbitov ve hvězdách, výtlačný řád resp. naše 
napojení na skupinový vodovod Jedovnice –Ostrov v nedohlednu – a za vším stojí jeden 
zastupitel a jak jsem se dnes dověděl (25.8.2014) i kandidát do zastupitelstva obce na 
období 2014-2018. Nemám slov. 
                                                                                                                     František Kopřiva   
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Výpis usnesení 

z 34. mimo řádného zasedání Zastupitelstva obce Lipovec, 
konaného dne 22.4.2014, od 18.00 hodin 

ve spolkové místnosti Domu služeb v Lipovci 
 
Usnesení č. 1/34/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje doplněný program 34. mimořádného zasedání 
Zastupitelstva obce Lipovec. 
Usnesení č. 2/34/ZO 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku parc.č. PK 53/8 o výměře 31 m2 v k.ú. 
Lipovec u Blanska v souladu s GP č. 651-128/2013 ze dne 4.2.2014  paní Janě Chiaře 
Formanové, Lipovec 120 za cenu 100,- Kč/m2. Záměr na prodej pozemku byl schválen RO 
dne 31.3.2014 usnesením 503/76/RO, vyvěšen od 1.4.2014 dosud na elektronické i fyzické 
úřední desce OÚ Lipovec. 
Usnesení č. 3/34/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec neschvaluje prodej části pozemku p.č. 816/24 v délce 0,5 m 
podél p.č. 816/48 v k.ú. Lipovec u Blanska MUDr. Tomáši a Radce Kubelkovým, Brno. 
Usnesení č. 4/34/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec neschvaluje prodej části pozemku parc.č. 817/3 o výměře cca 
56 m2 (dle náčrtku) panu Jiřímu Arnerovi, Lipovec 119, doporučuje v případě zájmu pana 
Arnera schválit v RO pronájem tohoto pozemku.  
Usnesení č. 5/34/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje prodej pozemku parc.č. 711/50  o výměře 738 m2 
v k.ú. Lipovec u Blanska manželům Davidu Kopkovi, bytem Blansko, 9.května 33 a Kateřině 
Kopkové, Blansko, Chelčického 57 do SJM za cenu 450,- Kč/m2. V kupní smlouvě bude 
zpracován bod: 
Kolaudace bude provedena do 31.5.2019  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 RO 17.3.2014 pod U 490/75/RO a vyvěšen od 
18.03.2014 dosud na elektronické i fyzické úřední desce OÚ Lipovec. 
Usnesení č. 6/34/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje prodej části pozemku p.č. 163/4 o výměře 40 m2 
v k.ú. Lipovec u Blanska dle GP 619-18/2013 ze dne 25.3.2013 za cenu 100,- Kč/m2 panu 
Miroslavovi Pernicovi a paní Anežce Pernicové, každému id. ½, oba bytem Lipovec 70. 
Záměr na prodej pozemku byl schválen RO dne 17.3.2014 pod U 494/75/RO a vyvěšen od 
18.3.2014 dosud na fyzické i elektronické úřední desce OÚ Lipovec. 
Usnesení č. 7/34/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje prodej pozemku p.č. 711/86 o výměře 784 m2  v k.ú. 
Lipovec u Blanska Ing. Janu Hořavovi, Baldovec 117 a Kateřině Sekaninové, Otinoves 205, 
798 61 Drahany, každému id.1/2 za cenu 450,- Kč/m2. V kupní smlouvě bude zpracován 
bod: 
Kolaudace bude provedena do 31.12.2018  s tím, že když nebude provedena, bude 
uhrazeno majitelem pozemku 50 tis. Kč obci (obec by musela vrátit dotaci). 
Záměr na prodej pozemku byl schválen ZO 28.5.2012, vyvěšen od 28.5.2012 dosud  
na elektronické i fyzické úřední desce OÚ Lipovec. 
Usnesení č. 8/34/ZO 
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Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje prodej pozemku p.č. 52/3 o výměře 115 m2 v k.ú. 
Lipovec u Blanska manželům Jiřímu a Michaele Šafránkovým, Lipovec č.p. 142, do SJM za 
cenu 100,- Kč/m2. 
Záměr na prodej pozemku byl schválen RO 17.2.2014 pod U 488/74/RO a vyvěšen  
od 18.02.2014 dosud na elektronické i fyzické úřední desce OÚ Lipovec. 
Usnesení č. 9/34/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje smlouvu č. UZSVM/BVY/923/2014-BVYR mezi Obcí 
Lipovec a ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště 
Brno, Příkop 11, 604 47  Brno o bezúplatného převodu části p.č. 21/6 v k.ú. Lipovec  
u Blanska (u restaurace Mrázek-Zouhar) o výměře 438 m2 a 111 m2 dle GP 627-49/2013  
ze dne 8.5.2013 do majetku Obce Lipovec. 
Usnesení č. 10/34/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje prodej pozemku p.č. 711/77 o výměře 802 m2  v k.ú. 
Lipovec u Blanska Mgr. Pavlíně Hudečkové, Lipovec 275 a panu Stanislavu Marušákovi, 
bytem Dvorská 56, Blansko,  každému id.1/2 za cenu 450,- Kč/m2. V kupní smlouvě bude 
zpracován bod: 
Kolaudace bude provedena do 31.12.2018  s tím, že když nebude provedena, bude 
uhrazeno majitelem pozemku 50 tis. Kč obci (obec by musela vrátit dotaci). 
Záměr na prodej pozemku byl schválen ZO 28.5.2012, vyvěšen od 28.5.2012 dosud  
na elektronické i fyzické úřední desce OÚ Lipovec. 
Usnesení č. 11/34/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje rozpočtové opatření č. 4 v hospodaření obce Lipovec, 
které provedla Rada obce Lipovec dne 31.3.2014 pod usnesením č. 507/76/RO. 
Usnesení č. 12/34/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě  o zřízení věcného 
břemene na pozemek p.č. 1143/1 v k.ú. Lipovec u Blanska, kde jako povinný z věcného 
břemene bude Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, Brno a jako oprávněná Obec 
Lipovec . Na uvedené parcele je umístěna stavba vodovodní přípojky k pozemku p.č. 233/1 
k.ú. Lipovec u Blanska. Věcné břemeno bude úplatné, 250,- Kč/bm. 
Usnesení č. 13/34/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec  schvaluje  smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití 
odpadů z obalů č. OS201420002180 ev.č. 20/1129 mezi EKO-KOM, a.s. Na Pankráci 
1685/17, 140 21 Praha 4 a Obcí Lipovec a dodatek č. 1 k této smlouvě. 
Usnesení č. 14/34/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje záměr na prodej části pozemku parc.č. PK 53/8 v k.ú. 
Lipovec u Blanska o výměře 149 m (u čp. 109). Záměr bude vyvěšen na elektronické  
i fyzické úřední desce OÚ Lipovec a nejdříve po 15ti dnech projednán na jednání 
zastupitelstva obce. 
Usnesení č. 15/34/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec svěřuje zcela starostovi obce panu Františku Kopřivovi do doby 
zvolení nového člena Rady obce Lipovec rozhodování o záležitostech podle § 102 odst. 2  
a 3 Zák. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. 
 
 

Výpis usnesení 
z 35. mimo řádného zasedání Zastupitelstva obce Lipovec, 

konaného dne 5.5.2014, od 18.00 hodin 
ve spolkové místnosti Domu služeb v Lipovci 

 
Usnesení č. 1/35/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje program 35. mimořádného zasedání Zastupitelstva 
obce Lipovec. 
Usnesení č. 2/35/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje výsledky hospodaření STEMD s.r.o. Lipovec 
k 31.3.2014 dle předložených materiálů. 
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Usnesení č. 3/35/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje výsledky hospodaření ZŠ a MŠ Lipovec, příspěvková 
organizace k 31.3.2014 dle předložených materiálů. 
Usnesení č. 4/35/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje přeložení bodu jednání „Projednání a schválení 
výsledků hospodaření obce Lipovec k 31.3.2014“ na jednání Zastupitelstva obce Lipovec 
dne 19.5.2014. 
Usnesení č. 5/35/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje rozpočtové opatření č. 5 v hospodaření obce Lipovec 
za rok 2014. 
Usnesení č. 6/35/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje rozpočtové opatření č. 6 v hospodaření obce Lipovec 
za rok 2014. 
Usnesení č. 7/35/ZO 
Zastupitelstvo obce schvaluje, aby  ZŠ a MŠ Lipovec, příspěvková organizace,  podala 
žádosti o poskytnutí dotace z projektů MŠMT - Operační programy Vzdělávání pro  
konkurenceschopnost - oblasti podpory 1.1 ( Zvyšování kvality ve vzdělávání) a 1.3. ( Další 
vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení) -   číslo výzvy 51 a 54.       
 
 

Výpis usnesení 
z 36. řádného zasedání Zastupitelstva obce Lipovec, 

konaného dne 19.5.2014, od 18.00 hodin 
ve spolkové místnosti Domu služeb v Lipovci 

 
Usnesení č. 1/36/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje program 36. řádného zasedání Zastupitelstva obce 
Lipovec. 
Usnesení č. 2/36/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec zvolilo členkou Rady obce Lipovec paní Dagmar Průchovou. 
Usnesení č. 3/36/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje závěrečný  účet  obce Lipovec za rok 2013 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 2013 bez výhrad. 
Usnesení č. 4/36/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Účetní závěrku obce Lipovec za rok 2013. 
Usnesení č. 5/36/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Účetní závěrku ZŠ a MŠ Lipovec, příspěvkové 
organizace za rok 2013. 
Usnesení č. 6/36/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Výsledky hospodaření ZŠ a MŠ Lipovec, okres 
Blansko, příspěvkové organizace za rok 2013 a z pozice zřizovatele rozhodlo  
o hospodářském výsledku organizace za rok 2013 takto:  zisk ve výši 195.360,37 Kč bude 
převeden do rezervního fondu organizace.  
Usnesení č. 7/36/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Účetní závěrku STEMD s.r.o. Lipovec za rok 2013. 
Usnesení č. 8/36/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec v roli jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady 
společnosti schvaluje výsledky hospodaření STEMD s.r.o. Lipovec za rok 2013 a z pozice 
zřizovatele rozhodla o hospodářském výsledku organizace takto: ztráta ve výši 217.472,00 
Kč bude pokryta z kapitálového fondu společnosti, který k dnešnímu dni činí 1.745.933,00 
Kč. 
Usnesení č. 9/36/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje průběžné výsledky hospodaření obce Lipovec 
k 31.3.2014. 



 
 

8 
 

Usnesení č. 10/36/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje směnu pozemku p.č. PK 267, pozemek zjednodušené 
evidence o výměře 1957 m2 v k.ú. Lipovec u Blanska, jež je ve vlastnictví obce Lipovec,  za 
pozemek p.č. PK 296, pozemek zjednodušené evidence o výměře 1911 m2 v k.ú. Lipovec  
u  Blanska, jež je ve vlastnictví Ing. Tomáše Zouhara, Lipovec 309 – bez doplatku. Záměr byl 
schválen starostou obce a vyvěšen od 30.04.2014 dodnes na elektronické i fyzické úřední 
desce Obecního úřadu Lipovec. 
Usnesení č. 11/36/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje prodej části pozemku parc.č. PK 53/8 o výměře 149 
m2 dle geometrického plánu č. 659-10060/2014 označený jako díl „a“ v k.ú. Lipovec  
u Blanska manželům Danuši a Vladimíru Jankovým, Lipovec 109 za cenu 100,- Kč/m2. 
Záměr byl schválen starostou obce a vyvěšen na elektronické i fyzické úřední desce 
Obecního úřadu Lipovec od 23.04.2014 dodnes. 
Usnesení č. 12/36/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje rozpočtové opatření č. 7 v hospodaření obce Lipovec 
za rok 2014. 
Usnesení č. 13/36/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec stanovuje počet členů Zastupitelstva obce Lipovec pro 
nadcházející volební období 2014 – 2018 na 15 členů. 
Usnesení č. 14/36/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje v roli jediného společníka při výkonu působnosti valné 
hromady společnosti STEMD s.r.o. Lipovec odměnu za „inženýrskou činnost“ na akci RIS – 
Li2  - vodovod- vodovodní přípojky a vodoměrné šachty, úpravy na stávající síti a  ATS 
včetně vyřízení kolaudačního rozhodnutí  Františku Kopřivovi, nar. 24.8.1955, bytem Lipovec 
52 a to ve výši 38.640,- Kč z prostředků STEMD s.r.o. 
 

Výpis usnesení 
z 37. mimo řádného zasedání Zastupitelstva obce Lipovec, 

konaného dne 30.06.2014 od 18.00 hodin 
ve spolkové místnosti Domu služeb v Lipovci 

Usnesení č. 1/37/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje program 37. mimořádného zasedání Zastupitelstva 
obce Lipovec. 
Usnesení č. 2/37/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Zápis o odevzdání a převzetí prací mezi obcí Lipovec 
a STEMD s.r.o. Lipovec na akci „Rekonstrukce obrubníků kolem silnic II/378, III/3783“ 
s hodnotou provedených prací 1.469.050,63 Kč. 
Usnesení č. 3/37/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Smlouvu o dílo mezi obcí Lipovec a STEMD s.r.o. 
Lipovec na akci „Rekonstrukce chodníků kolem silnic II/378 a III/3783 v Lipovci“ v hodnotě 
díla 2.238.288,- Kč. 
Usnesení č. 4/37/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec po provedené úpravě schvaluje rozpočtové opatření č. 8 
v hospodaření obce Lipovec za rok 2014. 
Usnesení č. 5/37/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene mezi obcí Lipovec a Jihomoravským krajem – umístění protlaku při stavbě 
„Výtlačný řád veřejného vodovodu v obci Lipovec – napojení na SV Jedovnice – Ostrov“  
na pozemku parc.č. 1100/2 v k.ú. Lipovec u Blanska, jež je zapsán na LV 145. Věcné 
břemeno bude úplatné – 250,- Kč/bm. 
Usnesení č. 6/37/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje prodej pozemku parc.č. 711/75  o výměře 802 m2 
v k.ú. Lipovec u Blanska panu Václavu Školařovi, bytem Lipovec čp. 338 za cenu 450,- 
Kč/m2. V kupní smlouvě bude zpracován bod: 
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Kolaudace bude provedena do 31.12.2018  s tím, že když nebude provedena, bude 
uhrazeno majitelem pozemku 50 tis. Kč obci (obec by musela vrátit dotaci). 
Záměr na prodej pozemku byl schválen ZO 28.5.2012, vyvěšen od 28.5.2012 dosud na 
elektronické i fyzické úřední desce OÚ Lipovec. 
Usnesení č. 7/37/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje prodej automobilového sklápěcího přívěsu tov.zn. 
BSS PS2 17.13, rok výroby 1990 za cenu 55.000,- Kč bez DPH panu Františku Bělohlávkovi, 
Choteč 6, 252 26 Praha- západ, IČ: 66433835, DIČ: CZ6110251158 
Usnesení č. 8/37/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje prodej automobilového valníkového přívěsu tov.zn. 
BSS PV 20.15-L, rok výroby 1990 za cenu 28.000,- Kč bez DPH společnosti TIA – CZ  s.r.o., 
Třebízského 443, 798 41 Kostelec na Hané, IČ 26223970. 
Usnesení č. 9/37/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje smlouvu o právu provést stavbu č. 1040005151/002 
mezi obcí Lipovec a E.ON Distribuce na provedení akce „Marianín-obnova NN“ na obecních 
pozemcích. 
Usnesení č. 10/37/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje smlouvu č. 1040005151/002 o smlouvě budoucí  
o zřízení věcného břemene mezi obcí Lipovec a E.ON Distribuce, a.s.  Stavba „Marianín – 
obnova NN“ – uložení kabelového vedení NN včetně skříně SS,SR a SP, bude vedena po 
pozemcích obce p.č. 1135, 152 st., 1132/2 a 1203 v k.ú. Lipovec u Blanska zapsaných na LV 
1 a tyto nemovitosti budou zatíženy věcným břemenem. Úhrada za věcné břemeno bude 
jednorázová cca 100.000,- Kč. 
Usnesení č. 11/37/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec revokuje usnesení, které bylo schváleno ZO dne 26.8.2013: 
(Usnesení č. 15/26/ZO Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje odkup části pozemku p.č. 150/3 v k.ú. Lipovec u 
Blanska o výměře 20 m2 (pozemek pod autobusovou zastávkou) od  pana Vlastimila Kotulana, Lipovec 331 za 
cenu 100,- Kč/m2 dle GP č. 638-66/2013 ze dne 6.8.2013) 
Usnesení č. 12/37/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje odkup části pozemku p.č. 150/3 v k.ú. Lipovec u 
Blanska o výměře 20 m2 (pozemek pod autobusovou zastávkou) od  pana Vlastimila 
Kotulana, Lipovec 331 za cenu 500,- Kč/m2 dle GP č. 638-66/2013 ze dne 6.8.2013 
 
 
 

Výpis usnesení 
z 38. mimo řádného zasedání Zastupitelstva obce Lipovec, 

konaného dne 4.8.2014 od 18.00 hodin 
ve spolkové místnosti Domu služeb v Lipovci 

 
Usnesení č. 1/38/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje program 38. mimořádného zasedání Zastupitelstva 
obce Lipovec. 
Usnesení č. 2/38/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje rozpočtové opatření č. 9 v hospodaření obce Lipovec 
za rok 2014. 
Usnesení č. 3/38/ZO 
Zastupitelstvo  obce Lipovec souhlasí se zapojením Základní školy a Mateřské školy 
Lipovec, okres Blansko, 679 15  příspěvková organizace do realizace projektu „Digitáln ě  
a interaktivn ě“,  reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0030, jakožto partnera s finančním příspěvkem. 
Příjemcem projektu je ART ECON – Střední škola, s.r.o., Husovo náměstí 2061/91, 
Prostějov. 
Usnesení č. 4/38/ZO 
Zastupitelstvo  obce Lipovec souhlasí s uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním 
příspěvkem mezi ART ECON – Střední škola, s.r.o., IČ: 25500783 a Základní školou  
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a Mateřskou školou Lipovec, okres Blansko, 679 15 příspěvková organizace IČ: 71 00 41 65, 
za účelem realizace projektu „Digitálně a interaktivně“, reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0030.  
Usnesení č. 5/38/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec souhlasí se zapojením Základní školy a Mateřské školy 
Lipovec, okres Blansko, 679 15  příspěvková organizace do realizace projektu „Moje první 
firma“,  reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0012, jakožto žadatele projektu. Příjemcem projektu 
je Základní škola a Mateřská škola Lipovec, okres Blansko, 679 15  příspěvková organizace. 
Usnesení č. 6/38/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec souhlasí s uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním 
příspěvkem mezi Základní školou a Mateřskou školou Blansko, Dvorská 26,  IČ:49464205  
a Základní školou a Mateřskou školou Lipovec, okres Blansko, 679 15 příspěvková 
organizace, IČ: 71004165, za účelem realizace projektu „Moje první firma“, reg. č. 
CZ.1.07/1.1.00/54.0012. 
Usnesení č. 6/38/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec odsouhlasilo firmu Alestra s.r.o. Kuřim, Tišnovská 305, 664 34 
Kuřim, IČ 29196485 jako dodavatele herních prvků na hřiště ve školní zahradě u MŠ 
Lipovec. 
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SSlloovvoo  ssttaarroossttyy  
      

 
Financování investi čních akcí 2014 – ze zprávy starosty obce na 38.zase dání ZO 
konaného 4.8.2014 

   
 Rekonstrukce obrubníků kolem silnic II/378, III/3783 v intravilánu obce Lipovec 
 
Cituji ze zprávy pro ZO 30.6.2014: 
„Po zvážení všech pro a proti jsme se pustili do varianty dodavatel akce STEMD s.r.o. – viz 
usnesení z 32. ZO 10.2.2014 za cenu 2.473.049,44 Kč. Zase musím připomenout, že jsme 
mohli vybrat „cizího“ dodavatele v rozmezí – od 2 673 049,44 Kč do 3 880 537,96 Kč. Takže 
jenom před vlastním zahájením jsme ušetřili 200.000,- Kč. Dnes – v podstatě po dokončení 
všech prací-  víme, že STEMD, s.r.o. vyfakturoval za tyto práce 1 469 050,63 Kč (ještě bych 
dodal, že se do stavby zařadily práce v hodnotě 120 864,20 Kč, které ve své podstatě 
souvisí s úplně jinými akcemi – protlaky pod komunikací II/378 apod. ). 
Já vím, že mohu říkat cokoli – a nic vlastně nevysvětlím. Buďto prý okrádám lidi na mzdách 
či používám  „špatný“a laciný  materiál. A tak snad jenom mnou navrhovaný 
závěr: Doporučuji převést dalších „ušetřených“ 1.003.998,81 Kč na akci Oprava chodníků  
II/378, III/3783“. 
 
 
Chodníky II/378, III/3783 Lipovec 
 
Zopakuji  odsouhlasenou smlouvu o dílo mezi Obcí Lipovec a STEMD s.r.o. Lipovec 
na provedení „Opravy chodníků kolem silnic II/378 a III/3783 v intravilánu obce“  
v celkové hodnotě 2.238.288,00 Kč ( ale nutno dodat, že už „šitou na míru “ 
v hodnotách STEMDu – dle ceníků RTS jsme určitě v hladině 4 mil. Kč) to včetně 
DPH (podotýkám bez pokrytí finančními prostředky, resp. pokrytí ve výši  530.000,- 
Kč).  
Nelze předpokládat, že se podaří dokončit celé chodníky ještě letos (postup prací je mimo 
jiné odvislý od kabeláže veřejného osvětlení, místního rozhlasu, patek sloupů VO  
a především od finančních prostředků obce). Několikrát jsem vysvětloval, že není problém 
zhotovit chodníky v celé obci a to ještě letos. „Cizí“ firmy se jistě o zakázku „porvou“ – ale 
první a hlavní podmínkou této varianty jsou peníze resp. „několikamilionový“ úvěr. Ale má 
filozofie je zaměstnat vlastní lidi (případně lidi z úřadu práce – a samozřejmě s dotací), využít 
vlastní techniku (sice starou, ale v podstatě „zadarmo“) a žít s danými ročními příjmy. 
Faktem, že díky prodeji stavebních parcel  (z celkem nabízených 36 parcel zůstaly 
k dnešnímu dni -25.8.2014- volné pouze tři parcely) jsme si mohli dovolit i tuto investici. 
 
Veřejné osvětlení II/378, III/3783 
 
V současné době se dokončuje projektová dokumentace, jejíž součástí bude i rozpočet dle 
ceníkových cen. Současnou cenu jsem stanovil odhadem resp. porovnáním metráže  
a skutečných nákladů na veřejné osvětlení na akci RIS- Li2. Tam jsme 373m VO provedli za 
259.228,29 Kč (opět musím podotknout, že za nejnižší cenu ze 17 nabídek !!!), což je  695 
Kč /m. Při předpokládaných 2720 m to znamená částku cca 1.890.400,00 Kč. Na tuto částku 
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je uzavřena i smlouva o dílo s termínem dokončení 12/2015 (podotýkám schválenou 
zastupitelstvem obce). 
Samozřejmě se letos neprovede kompletní VO ( i při příznivém vývoji příjmové části rozpočtu 
na to nemáme finanční prostředky – těžce mnohokrát vysvětluji, že hospodaření obce je 
dosti podobné rodinnému hospodaření, prostě na všechno nemáme) pouze kabeláž (vedení 
v zemi) a patky sloupů VO  tak, aby se mohlo pokračovat v kladení zámkové dlažby na 
chodnících. 
 
 Místní rozhlas II/378, III/3783 
 
Myslím si, že je rozumné při provádění chodníků a VO uložit do země i kabel pro místní 
rozhlas, původní vedení MR je na sloupech E-onu z roku 1969 a leckde je na konci své 
životnosti – uhnilé sloupy, spoje, špatný technický stav reproduktorů apod. Není projekt, byl 
konzultován profil vodiče a jeho připoložení k vedení VO (chránička, vodič, překopy, asfalt). 
Předpokládané náklady letos cca 200.000,- Kč. 
Samozřejmě se neprovede kompletní MR, pouze vedení v zemi tak, aby se opět mohlo 
pokračovat v kladení zámkové dlažby na chodnících. 
 
Kanalizace Marianín 
 
V letošním roce musíme provést cca 560m kanalizace průměru 300 – přes pole k meliorační 
šachtě „na skládce“. Minulý týden sklidili zemědělci řepku, a do 15. srpna musí být pole volné 
pro setí podzimní pšenice. Co se týká nákladů, opět jsem vyšel z porovnání s kanalizací 
prováděnou začátkem roku 2014 přímo v osadě Marianín. 267m jsme provedli za cca 
600.000,- Kč, což značí náklad 2.247 Kč/m. Při těchto počtech to znamená potřebu 
1.258.320,- Kč . Zde není jiná varianta než celou větev přes „pole“ dokončit (podmínka 
vedení Kojál Krásensko do 15.srpna – setí pšenice). Snad na závěr jenom dodatek – celá 
akce byla min. 1 rok „zpožděna“ díky postojům jednoho zastupitele. Škoda. 
 
Školní zahrada MŠ 
 
Po neúspěchu s dotačním titulem MMR předložila ALESTRA s.r.o. Kuřim novou nabídku 
(prvkově shodnou, ale s drobnou slevou) v celkovém objemu cca 416.000,- Kč. Jelikož 
vybavení školní zahrady je potřebné (nakonec jsme do rozpočtu obce na začátku roku dali 
150.000,- Kč jako spoluúčast obce k dotačnímu titulu MMR), jsem pro provedení této akce – 
to znamená přidat do rozpočtu cca 266.000,- Kč.  
 
Komunikace Marianín 
Snad netřeba blíže vysvětlovat - potřebné zemní práce by měly být náplní pro mechanismy 
STEMDu v zimním období (listopad 2014- únor 2015). Otázkou zůstává cena a dále filozofie 
nového zastupitelstva (volby 10. a 11.října 2014 do zastupitelstev obcí). Dle projektového 
záměru z roku 2011 se jedná o akci s rozpočtovými náklady  3.973.185,- Kč. 
 
Navrhuji následující řešení : 

- pokračovat v současné praxi – všechny akce prostřednictvím STEMDu s.r.o. a dle 
jeho možností (samozřejmě není problém zajistit „cizí“ firmy, práce provést během 4-
5 měsíců, ale co finance – nejen objem, ale i podstatně „dráž“??) 

- rozpočtovou rezervu v hospodaření obce za rok 2014 ve výši 761.000,- směřovat 
celou na kanalizaci Marianín  

- do hospodaření zapojit stav účtů k 31.12.2013 (určitě by bylo nesmyslem „rozpustit“ 
celý stav – je třeba mít „provozní zálohu“ cca 565.000,- kč) tj. cca 1.300.000,- Kč 

- 1.300.000,- rozdělit následovně :  266.000,- Kč  školní zahrada MŠ 
                                                                   100.000,- Kč  místní rozhlas 
                                                                   350.000,- Kč  veřejné osvětlení 
                                                                   584.000,- Kč  chodníky  
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Je třeba vzít na vědomí i skutečnost, že se zřejmě nepodaří provést úpravy místní 
komunikace mezi bytovkami a garážemi u bytovek, že se nepodaří dokončit parkoviště  
u sokolovny apod. 
 

 
 
Dále musím připomenout, že dosud prováděné práce, resp. jejich financování, by nebylo 
možné bez prodeje stavebních pozemků – zde se nám vrací dříve vložený podíl obce na 
vybudování inženýrských sítí (přitom nemám odpověď na argumentaci typu – i v jiných 
částech obce se dělal vodovod, plyn, cesty a občané se na tom finančně nepodíleli – proč 
my to máme platit – cena nových stavebních pozemků vzešla z ceny inženýrských sítí v této 
lokalitě a je 450,00 Kč/m2…..). 
 
Dodatek : Členové RO všechny „mé“ návrhy schválili bez připomínek. 
 
 
 
Místní hospodá řství obce (ve řejná zeleň, veřejné osv ětlení, místní rozhlas, místní 
komunikace, chodníky, h řbitov, parkovišt ě, autobusové zastávky, ve řejné 
prostranství, odpadové hospodá řství) – zpráva přednesená starostou obce na zasedání 
ZO 25.8.2014 
 
Veřejná zeleň 
Stalo se běžným jevem, že o veřejnou zeleň se stará po celý rok jeden pracovník (v 
intravilánu obce, v osadě Marianín, příjezdné cestě do Marianína, u II. šraňku, kolem cesty 
k VKT, kolem cesty k vápence apod.). Růst trávy je rozhodující mírou ovlivněn klimatickými 
podmínkami. Určité problémy jsou, ale lze říci, že běžné. Vzhledem k zdravotnímu stavu 
pracovníka, který se o zeleň stará,  byl od června přijat ještě jeden pracovník – v podstatě na 
zapracování (faktem je, že úklid čekáren by se především v létě mohl dělat každý den..).Je 
nutno dodat, že v případě „velkých“ akcí jsou tito pracovníci využívání na akcích STEMDu… 
Je nutno poděkovat zahrádkářům, kteří provedli řez ovocných stromků v aleji 
k Vápence. Dále zahrádkáři upravili nově vysázenou alej k VKT a školní zahradu u 
MŠ, kde došlo k vykácení přestárlých ovocných stromků jabloní a švestek v blízkosti 
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pískoviště. Upravili i ovocné stromořadí od Hatmanu k Marianínu i výsadbu švestek u 
II.šraňku. Rada obce Lipovec odsouhlasila příspěvek Českému zahrádkářskému 
svazu Lipovec ve výši 8.240 ,- Kč za provedenou jarní údržbu veřejné zeleně a 
ovocných alejí v obci. 
 
Veřejné osv ětlení 
Přes svazek obcí „Mikroregion Moravský kras“ jsme se přihlásili  ke zpracování pasportu 
současného veřejného osvětlení. Dne 17.2.2014 jsme svépomocí vypracovali pasport 
současného veřejného osvětlení a to v digitální i papírové podobě. Dle tohoto dokumentu 
máme přesně 200 svítících bodů, částečně jsou zde zakreslena i podzemní vedení 
k jednotlivým světlům a vzhledem k tomu, že jsme se rozhodli pro zásadní rekonstrukci 
veřejného osvětlení v intravilánu obce kolem silnic II/378 a III/3783, zpracování pasportu 
přes Mikroregion Moravský kras jsem zrušil. 
 
Co se týká projektové dokumentace veřejného osvětlení, v chodnících byla učiněna 
poptávka u pěti projekčních organizací, „ cenově nejvýhodnější“ nabídku předložil Jan 
Popelka – elektro, Dvorská 28 Blansko – projekt + stavební povolení a rozpočet 50 tis. Kč. 
Druhá byla nabídka Petr Vojáček ELPEVO, Boční 660 , Velký Týnec -  78 tis. Kč (dále byla 
nabídka ENERGOROZVODY – Jeřábek, na poptávku neodpověděli EPK elektro s.r.o. 
Rozdrojovice – byl sice na místě samém, měl zájem i o provedení, ale…, EUROSAT spol. 
s r.o.Brno ).  
V současné době se dokončuje projektová dokumentace, jejíž součástí bude i propočet dle 
ceníkových cen.  
 
 
Místní rozhlas 
Myslím si, že je rozumné při provádění chodníků a VO uložit do země i kabel pro místní 
rozhlas – tak, jak jsem již mnohokrát uváděl.  
Jenom na doplnění, úsek od hlavní křižovatky po radnici není vhodně upraven právě 
z důvodu položení kabelu místního rozhlasu, který bude v tomto chodníku a bude v trase od 
sloupu veřejného osvětlení u garáže Kučerových 235 až po sklad radnice, kde je umístěna 
telefonní ústředna. Tento kabel bude zajišťovat hlášení místního rozhlasu na nových 
sloupech (v chodnících kolem hlavních komunikací v intravilánu obce). 
 
Místní komunikace 
 
Zřejmě rozhodující akcí bylo dokončení komunikace v lokalitě RIS Li2. V současné době, 
resp. zítra, budou zahájeny zemní práce spojené s odvodněním některých lokalit, dotýkající 
se místních komunikací či místních prostranství. Jedná se o: 

- místní komunikaci k Vírům (s cílem usnadnit vjezd a sjezd ze státní silnice na tuto 
komunikaci). V této lokalitě se počítá i s opravou komunikace od  hlavní silnice po 
garáž Grimových 265.  

- místní komunikaci ke kostelu (která má zabezpečit odvodnění poměrně rozsáhlé části 
místní komunikace způsobující „jezera“ u Haraštové hospody při přívalových deštích) 

- místní komunikaci (pokud tak můžeme nazvat prašnou cestu kostel-kříž) v místě  
u kříže před Hlávkovými 

- místní komunikaci u Škvařilových 82 (příjezd k Vágnerovým 1 a Opletalovým 85) 
- místní komunikaci u Kučerových 3 
- místní komunikaci Pernicovi 70 

Jedná se o požadavek SÚS, otázkou zůstává odvodnění cesty k moštárně (soukromý 
pozemek) a odvodnění příjezdu k Pernicovým 263 (soukromý pozemek). 
Vzhledem k dalšímu prodeji stavebních pozemků v lokalitě Údolíčko II – 2. etapa dále 
navrhuji provést  vodovodní přípojku v místní komunikaci mezi garážemi u bytovek a 
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následně vyasfaltování místní komunikace mezi bytovkami a před bytovkou 268,269 
(směrem k MŠ -  parkoviště?). 
Na odvodňovací rošty ke kanalizaci v těchto lokalitách navrhuji částku 240 tis. Kč, na 
vodovodní přípojku pro novou hasičskou zbrojnici 100 tis. Kč. 
Na místní komunikace mezi bytovkami, garážemi, mezi bytovkou a MŠ a u Vírů navrhuji 
částku 1.245.200,- Kč. 
 
 
Chodníky  – podrobně jsme o nich mluvili 4.8.2014. 
 
Hřbitov 
Zopakuji současné poplatky za hroby: 
Velikost hrobu Poplatek za služby Nájem z plochy Hřbitovní poplatek 
Jednohrob 340,- 88,00 428,- 
Dvojhrob 450,- 113,00 563,00 
Trojhrob 560,- 189,00 749,00 
Kolumbarium   - urnové místo        285,- Kč/m2/ 3 roky 
 
Tato fakta byla připomenuta především z důvodu „povinnosti obce“ zajistit běžný každodenní 
provoz hřbitova (tráva, odpadky, voda….)  
Co se týká kontroly dodržování řádu veřejného pohřebiště ve vztahu k ořezávání tújí – 
postup radnice je dost benevolentní, faktem je, že by se túje měly asi „odborně ošetřit“.  
Takovou ostudou obce je skládka v rohu hřbitova. Faktem je, že lidé bez zábran skladují 
odpad ne od zadní stěny skládky, ale přímo na asfaltové cestě. Navíc se zde prokazatelně 
skladuje komunální odpad z domácností – odpad z brambor apod. – ale to jsme my… 
Vodovodní přípojka pro zavlažovací vodu na hřbitově – je to dlouhodobý problém narážející 
na záporné stanovisko vlastníka pozemku (cesty kolem kostela). 
 
Parkovišt ě 
Parkoviště hřbitov – bez problémů, resp. chybí „balená“, ale asi jsou přednější některé části 
MK.  
Parkoviště sokolovna – navezla se štěrkodrť, v roce 2013 se provedlo veřejné osvětlení ( 
resp. možnost osvětlení celé zpevněné plochy v době konání „večerní“ akce v sokolovně) – 
jeho napojení (poslední sloup s VO - u Grimových, případně prodloužit kabel resp. drát  
na VO , které je na hřišti….). V roce 2013 se provedla ještě kanalizace směrem do třešňové 
aleje. Vzhledem k tomu, že byly problémy s hranicí stavby a MěÚ Blansko pozastavil 
provádění této stavby, bylo vyvoláno několik jednání za účasti vlastníků pozemků 
(sourozenci Kučerovi). Dne 16.2.2014 ing. Plch vytyčil hranice, sepsal se protokol o uznání 
hranic, tento protokol byl zaslán jednotlivým vlastníkům s tím, že jej podepíší (ověřeným 
podpisem) a vrátí na radnici. I přes několikeré připomínání (přes Evu Pavlů) dodnes nemáme 
tento protokol od majitelů dotčených pozemků vrácený. Vzhledem k jednání, kde v podstatě 
všichni tyto hranice uznali, navrhuji provedení obrubníků a asfaltobetonu v této části. Na 
parkoviště navrhuji posílení o 350 tis. Kč. 
  
Parkoviště u radnice – bez problémů, zjevně nesedí plocha resp. výměra   
 
Parkoviště u hotelu – ne moc dobrý resp. špatný až katastrofální stav, ale v současné době 
nejsou nějaké práce aktuální… 
 
Parkoviště u zdravotní středisko – v podstatě bez problémů či připomínek. 
 
Autobusové zastávky 
K dnešnímu dni (25.8.2014) je zrealizovaná kupní smlouva s panem Kotulanem, je zakoupen 
nosný dřevěný materiál a dle časových možností se provede oprava této čekárny (v podstatě 
se jedná o „suchý“ proces, takže práce lze provádět až ke konci roku 2014). 
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Veřejné prostranství 
Máme poměrně velké plochy „veřejných prostranství“. Určitě by se dalo na nich „leccos“  
vylepšit, ale v podstatě si myslím, že kromě části pod „Pánkovými“ (ale je to v podstatě střed 
obce – křižovatka silnic II. a III. třídy) a u „chat“ jsou tyto prostory v solidním stavu. V roce 
2013 se provedl částečný úklid některých „zanedbaných“ lokalit (včetně výměny PZD). 
Zelené plochy se pravidelně sečou, pravdou je že u chat, Marianín, stromořadí k vápence, 
břeh u cesty kostel- kříž či II. šraňk se sekly letos pouze jednou. Zpevněné plochy se 2x 
ročně ošetřují ROUNDAPEM. Firma Kanadské sruby loni opravila“pergolu“ na „starém“ 
hřbitově a vyrobila 3 stoly s lavicemi (masivní kuláče typu stolů na víceúčelovém hřišti)  
o délce cca 2,4m. Jsou natřeny a uloženy v bývalém seníku na VKT – chtěli jsme je umístit - 
asi v blízkosti jezírka u „Černé skály“ , dále u lípy před RD 49 a u lípy „sv.Anežky“ nad 
rybníkem- ovšem akce související s rekonstrukcí části vozovek II/378, III/3783 nám udělaly 
„čáru přes rozpočet“. V roce 2013 se započalo s důsledným vymáháním poplatků 
z veřejného prostranství, což vedlo k nárůstu prodeje „zaplocených“ obecních pozemků či 
nových nájemních smluv či vyklizení neoprávněně užívaných ploch. V tomto trendu jsme 
letos pokračovali. Jedná se o nepopulární opatření. Ale přesto doporučuji i nadále v tomto 
duchu pokračovat. Samostatnou kapitolou jsou obecní pozemky v lokalitě bývalého areálu 
VKT – dva objekty- odchovny dobytka byly téměř zbourány majiteli staveb ( je zde vlastník 
pozemku – obec a vlastníci staveb ležících na těchto pozemcích). Hrozí zde absurdní 
situace, že obec bude na své náklady odstraňovat zbytky staveb – podzemní kanály, 
monolitické železobetonové jímky na své náklady – proč ?  
 
 
V roce 2014 se provedlo majetkoprávní vypořádání dalších obecních pozemků: 

- Petr Voráč, Lipovec 121 
- Helena Voráčová, Lipovec 22 
- Jarmila a Stanislav Nedělovi, Brno (Lipovec 157) 
- Jiří a Jarmila Zouharovi, Lipovec 195 
- Michaela a Jiří Šafránkovi, Lipovec 142 
- Vladimír a Danuše Jankovi, Lipovec 109 

 
Papírově jsou dořešeny další pozemky: 

- Jiří Šebela, Lipovec 78 
- Anežka a Miroslav Pernicovi, Lipovec 70 
- Jana Chiara Formanová, Lipovec 120 

 
Před dořešením jsou pozemky 

- … 
- lokalita pod hotelem Hlávkovi 76, Sehnalovi 25, Richterová 48, Bouší 107, Grimovi 

84, Novotná 49 . Dále Musilovi 45, Pernica 42, Zouharovi L138, lokalita Janovský 36 
– Nečas 32, Doleželová 40, Marková Hana Ostrov, Lipovec 140, Voráč 121, 
Vaníčkovi 60…… 

Přesto je celá řada nedořešených případů – na některých se intenzívně pracuje. 
 
Odpadové hospodářství 
 
Problematika „psích“ exkrementů. Na radnici se množí stížnosti na neodklízení těchto 
exkrementů  (Kučera, Grimová, Kolmačka, Kopřivová…). Faktem je, že několikrát se psí 
exkrementy uklízely i z chodníku či zpevněných ploch kolem radnice či domu služeb. 
Východiskem z této problematiky je zřejmě pořízení sběrných košů na psí exkrementy 
včetně papírových sáčků. Je nutno zdůraznit, že pořízení odpadkového koše přijde na cca 
2500,- Kč. Něco bude stát pořízení papírových sáčků (sada 1400,- Kč – 800 ks), a něco 
bude stát pracovník, který bude pověřen vyklízením těchto sběrných nádob. Celá 
problematika byla odložena bez přijetí nějakého konkrétního závěru. 
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Firma RESPONO Vyškov dovezla do obce 7 kontejnerů o objemu 700 l na bioodpad. 
Uvedla, že vytipovala místa k jejich umístění (nebude problémem tyto kontejnery přemístit na 
základě požadavků občanů během „zkušebního“ provozu).  
Navrhla, aby tyto kontejnery byly umístěny takto:  

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

Toto rozdělení bylo zveřejněno ve zpravodaji s krátkým článkem, co se do těchto nádob 
může ukládat (materiál rostlinného charakteru – ne zbytky jídla). 
 
Během roku se vyskytují připomínky ke kontejnerům 1100l na sběr plastů, skla, papíru – 
myslím, že se celé problematice věnuje patřičná pozornost a počet kontejnerů je  
i ovlivňován „cenou odvozu“.Co se týká komunálního odpadu – byl přidán 1 kontejner 1100l 
u bytů na zdravotním středisku a 1 kontejner 1100l u sokolovny (namísto 2 ks 110l popelnic).  
Dlouholetým problémem je sběr papíru. Neustále a při každé příležitosti připomínám, že 
karton či větší množství svázaného papíru je nutno odložit u zadního vchodu do školy (ve 
dvoře , krytý vchod). Jen tak lze předejít okamžitému naplnění kontejneru….. 
 
 
V letošním roce se provedlo cca 562m kanalizace průměru 300 – přes pole k meliorační 
šachtě „na skládce“včetně 9 šachet.  
 
Tolik k místnímu hospodářství obce v posledním období. 
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IInnffoorrmmuujjeemmee  
      

Volby do Zastupitelstva obce Lipovec  

Volby do Zastupitelstva obce Lipovec se konají ve dnech 10. a 11. října 2014. 
10.10.2014 od 14.00 hod. do 22.00 hod. 
11.10.2014 od 8.00 hod. do 14.00 hod. 
 
Lipovec + Marianín 

- počet obyvatel k 31.12.2014   1099 
- počet podpisů na peticích (§ 21 odst.4 zák.č. 491/2001 Sb.) 

� nezávislí kandidáti    44 
� sdružení nezávislých kandidátů  77 

- počet zastupitelů      15 
- jeden volební obvod (Lipovec + Lipovec,část Marianín) 

Volební místností je spolková místnost Domu služeb v Lipovci (I.patro vedle pošty). 
 
      Dle §15 písm. g) Zák.491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých 
zákonů v platném znění  sděluji, že pro volby do Zastupitelstva obce Lipovec byl stanoven 
pro Obec Lipovec a Lipovec, část Marianín jeden  volební okrsek. Jeho sídlo  je na radnici – 
679 15 Lipovec 200 . 
 
      Dle §17 odst. 6) Zák.č.491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 
některých zákonů v platném znění  jmenuji zapisovatelkou   Okrskové volební komise  
Lipovec paní Marii Kop řivovou , Lipovec 283 – hospodářsko- správní pracovnici Obecního 
úřadu  Lipovec. 
 
   Dle §15 písm.d) Zák.č.491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí v platném znění  
stanovuji minimální po čet členů Okrskové volební komise Lipovec – sedm členů.  
 
Všechny výše uvedené dokumenty jsou od 17.7.2014 zveřejněny a fyzické i elektronické 
úřední desce Obecního úřadu Lipovec. 

Dále uvádíme: 

Registrační úřad – Městský úřad Blansko informoval dne 20.8.2014 o registraci listin 
volebních stran. Pro volby do Zastupitelstva obce Lipovec byly zaregistrovány kandidátní 
listiny těchto volebních stran: 

- politická strana Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová 
- politická strana Komunistická strana Čech a Moravy 
- politická strana Česká strana sociálně demokratická 

 
 

Do 10.září 2014 (středa) mohou volební strany delegovat do Okrskové volební komise 
Lipovec jednoho člena a jednoho náhradníka. 
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11.září 2014 budou dojmenováni na neobsazená místa v Okrskové volební komisi Lipovec 
další členové (do 7 členů). 

Do 19.září 2014 se uskuteční první zasedání Okrskové volební komise Lipovec, které svolá 
starosta obce. 

Do 7.října 2014 budou doručeny hlasovací lístky voličům. 

Do 8. října 2014 – možnost vzdání se nebo odvolání kandidatury. 

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech 
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze 
v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. 
V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební 
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové volební 
komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování. 

František Kopřiva, starosta obce Lipovec 

 

Dne 25.8.2014 prob ěhlo na M ěstském ú řadě v Blansku losování po řadí volebních 
stran: 
 
ČSSD   1 (vylosované pořadí) 
KDU-ČSL  2 (vylosované pořadí) 
KSČM   3 (vylosované pořadí) 
 
Kandidátní listina: Česká str.sociálně demokrat.  
 

Kandidát 
Navrhující 

strana 
Politická 

příslušnost 
Povolání Bydliště poř. 

číslo 
příjmení, jméno, tituly věk 

1 Kopřiva František 59 ČSSD BEZPP starosta Lipovec 

2 Kolmačka Jiří JUDr. 55 ČSSD BEZPP živnostník Lipovec 

3 Švédová Hana 41 ČSSD BEZPP prodavačka Lipovec 

4 Halla Marek Mgr. 41 ČSSD BEZPP učitel Lipovec 

5 Maršálková Ivana Bc. et Bc. 34 ČSSD BEZPP lektorka anglického jazyka Lipovec 

6 Uzel Martin 37 ČSSD BEZPP technolog Lipovec 

7 Pavlica Martin 34 ČSSD BEZPP servisní technik Lipovec 

8 Musilová Anna 58 ČSSD BEZPP ošetřovatelka skotu Lipovec 

9 Hrubý Martin 40 ČSSD BEZPP řidič Lipovec 

10 Šmehlík Radim 39 ČSSD BEZPP svářeč, technolog Lipovec 

11 Grimová Marie Ing. 61 ČSSD BEZPP důchodkyně Lipovec 

12 Pliska Petr 50 ČSSD BEZPP řidič Lipovec 

13 Molnár Vladimír Ing. 61 ČSSD BEZPP důchodce Lipovec 

14 Bezděk Jiří 55 ČSSD BEZPP zámečník Lipovec 

15 Školařová Jaroslava Mgr. 56 ČSSD ČSSD ředitelka školy Lipovec 
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Kandidátní listina: Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.  

Kandidát 
Navrhující 

strana 
Politická 

příslušnost 
Povolání Bydliště poř. 

číslo 
příjmení, jméno, tituly věk 

1 Zouhar Vojtěch 39 KDU-ČSL BEZPP provozní manažer Lipovec 

2 Zouhar Ondřej Ing. 27 KDU-ČSL BEZPP obchodní zástupce Lipovec 

3 Charvátová Anna 44 KDU-ČSL BEZPP rozpočtář Lipovec 

4 Kolmačka Luděk 39 KDU-ČSL BEZPP kontrolor Lipovec 

5 Mašková Darina Mgr. 27 KDU-ČSL BEZPP vědecko-výzkumný pracovník Lipovec 

6 Zouhar Tomáš Ing. 53 KDU-ČSL BEZPP technik Lipovec 

7 Strejček Josef 28 KDU-ČSL BEZPP skladník Lipovec 

8 Kubeš Martin 22 KDU-ČSL BEZPP administrativní pracovník Lipovec 

9 Ševčíková Jana 44 KDU-ČSL BEZPP účetní Lipovec 

10 Musilová Eva 43 KDU-ČSL BEZPP prodavačka Lipovec 

11 Kučera Jiří Ing. 53 KDU-ČSL BEZPP technik Lipovec 

12 Pavlů Eva 54 KDU-ČSL KDU-ČSL kuchařka Lipovec 

13 Zouhar Vojtěch 67 KDU-ČSL BEZPP elektromontér RT Lipovec 

14 Pernica František 60 KDU-ČSL KDU-ČSL nezaměstnaný Lipovec 

15 Formánek Vít 38 KDU-ČSL BEZPP obchodní zástupce Lipovec 

 

Kandidátní listina: Komunistická str.Čech a Moravy  
Kandidát 

Navrhující 
strana 

Politická 
příslušnost 

Povolání Bydliště poř. 
číslo 

příjmení, jméno, tituly věk 

1 Sedláková Hana 69 KSČM KSČM vedoucí pohostinství Lipovec 

2 Ševčíková Marta 42 KSČM BEZPP vedoucí prodejny Lipovec 

3 Slouka Josef 64 KSČM BEZPP důchodce Lipovec 

4 Kolmačka Zdeněk 60 KSČM BEZPP pracovník obce Lipovec 

5 Grim Jiří 67 KSČM KSČM důchodce Lipovec 

6 Voráč Petr 38 KSČM BEZPP řidič Lipovec 

 
 

Sdělení  

V souvislosti s končícím volebním obdobím a komunálními volbami 10. a 11. října 2014 vyjde 
k 26.září mimořádný  „Zpravodaj obecního úřadu“. Nabízíme možnost všem občanům, 
současným zastupitelům a  zvláště novým kandidátům podílet se na jeho obsahu. Písemné 
příspěvky lze doručit na radnici k rukám paní Marie Kopřivové, a to do pátku 12.září 2014 do 
15.00 hod.  

                                                   František Kopřiva, osoba zodpovědná za vydávání 
               „Zpravodaje obecního úřadu“ 
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Předvolební setkání ob čanů 
 
V návaznosti na komunální volby, které se uskuteční 10. a 11.října 2014 si Vás dovolujeme 
pozvat na „předvolební setkání občanů“, které se uskute ční 26.září 2014 v 18.00 hod. 
v sokolovn ě. 
 
Průběh tohoto setkání: 

- poohlédnutí za volebním obdobím  2010-2014 
- poděkování současným zastupitelům 
- představy a cíle kandidujících stran či jednotlivých kandidátů, představení kandidátů 
- dotazy občanů jak k „dosluhujícím“ zastupitelům, tak k „novým“ kandidátům do 

zastupitelstva obce 
 
Během setkání se lze občerstvit „předvolebním gulášem“, „obecní třešňovicí z roku 2013“  
apod. 
 
Těšíme se na setkání s lidmi, kterým není úplně všechno jedno….. 
 
                                                                                     František Kopřiva, starosta obce 
 
 

 

Stanovení cen stravného ve školních jídelnách MŠ a ZŠ s platností 
od 1.9.2014 

       MŠ  3-6 let  MŠ 7 let 
Přesnídávka      9,- Kč   9,- Kč 
Oběd       16,- Kč   23,- Kč 
Svačina      9,- Kč   9,- Kč 
 
Žáci 1.- 4.třída      oběd   23,- Kč 
Žáci 5. – 9.třída      oběd   26,- Kč   
Žáci 9.třída nad 15 let    oběd   32,- Kč 
Zaměstnanci ZŠ a MŠ (včetně učitelů)  oběd   32,- Kč 
Cizí strávníci      oběd   56,- Kč 
Cizí strávníci – důchodci    oběd   47,- Kč 
 
   

 

Úplná uzavírka silnice III/3783 Lipovec-Holštejn  

Termín uzavírky: v sobotu 20.9.2014, v neděli 21.9.201 a v sobotu 27.9.2014, neděli 
28.9.2014. 
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Rozpis stomatologické LSPP - okres Blansko  
Služba je sloužena od 8.00 - 13.00 hod. 

Září 
6.9. MUDr. Grénarová Boskovice, Růžové nám. 16  774 710 550 
7.9. MUDr. Křížová  Knínice u Boskovic 516 452 808 
13.9. MUDr. Kubínová Boskovice, Nemocnice Boskovice 516 491 263 
14.9. MUDr. Kučerová M. Lysice, Komenského 429 516 472 460 
20.9. MDDr. Kučerová P. Lysice, Komenského 429 516 472 460 
21.9. MUDr. Kulhánková Křtiny, Zdrav. středisko 516 414 291 
27.9. MUDr. Kupková Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 457 
28.9. MUDr. Kutlíková Boskovice, Růžové náměstí 2345/12 516 453 997 

Říjen 
4.10. MUDr. Láníková Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 456 
5.10. MUDr. Loskot Svitávka, Hybešova 197  516 471 210 
11.10. MUDr. Lukeš Boskovice, Smetanova 24    516 454 046 
12.10. MUDr. Mikulášková Letovice, Mánesova 468/2 516 474 488 
18.10. MUDr. Nečasová Blansko, ZŠ TGM,  Rodkovského 2 607 812 963 
19.10. MUDr. Padalík Boskovice, Nemocnice Boskovice 516 491 263 
25.10. MUDr. Paděrová Šebetov, 117  516 465 452 
26.10. MUDr. Paulíčková Černá Hora, Zdrav. středisko 725 415 615 
28.10. MUDr. Pernicová Boskovice, Růžové nám. 16  774 177 804 

Listopad 
1.11. MUDr. Pokorná M. Blansko, Gellhornova 9 516 412 422 
2.11. MUDr. Pokorný M.  Blansko, A. Dvořáka 4 516 417 621 
8.11. MDDr. Potůček Blansko, Mahenova 13 516 419 538 
9.11. MUDr. Roth Ostrov, Zdrav. středisko 516 444 326 
15.11. MUDr. Řehořek  Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 453 
16.11. MUDr. Řehořek (Řehořková) Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 453 
17.11. MUDr. Semrádová Sloup, Zemspol, 221 516 435 203 
22.11. MUDr. Sládek Velké Opatovice, nám. Míru 492 516 477 319 
23.11. MUDr. Srpová Letovice, J. Haška 12 604 760 665 
29.11. MDDr. Staňková K. Boskovice, Lidická 8 516 456 109 
30.11. MUDr. Švendová Křtiny, Zdrav. středisko 516 439 404 

Prosinec 
6.12. MUDr. Stojanov Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 451 
7.12. MUDr. Ševčíková B. Blansko, Svitavská 1A 516 416 386 
13.12. MUDr. Ševčíková R. Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 454 
14.12. MUDr. Štrajtová Černá Hora, Zdrav. středisko 608 220 806 
20.12. MUDr. Šumberová Lysice, Komenského 429  516 472 227 
21.12. MUDr. Staňková V. Jedovnice, Zdrav. středisko 516 442 726 
24.12. MUDr. Bočková Kunštát, nám. ČSČK 38  516 462 203 
25.12. MUDr. Tomaštíková  Adamov, Smetanovo nám. 327  516 446 398 
26.12. MUDr. Hošák Adamov, U Kostela 4  516 446 428 
27.12. MUDr. Well Adamov, Smetanovo nám. 327  516 447 605 
28.12. MUDr. Žilka Benešov, 19 516 467 313 

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. 
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SENIOŘI SOBĚ II  
 
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje ve spolupráci s Krajským úřadem 
Jihomoravského kraje a Vyšší policejní školou a St řední policejní školou Ministerstva 
vnitra v Holešov ě - pracovišt ě Brno realizuje v letošním roce projekt „Senioři sobě II“.  
¨ 
Hlavním cílem projektu je předcházení páchání trestné činnosti na seniorech, posilování 
jejich bezpečí a zdravého životního stylu. Základním principem projektu je využití aktivních a 
spolehlivých seniorů - „kurýrů prevence“ k oslovování vrstevníků ve svém okolí, kteří žijící 
osamoceně, málo vycházejí z domu, mají zdravotní problémy apod. a snadno se tak mohou 
stát obětí trestného činu. Kurýři prevence se zúčastní semináře, na kterém budou proškoleni 
ve výše zmíněných oblastech, dostanou k dispozici informační materiály a dále pak budou 
působit na své vrstevníky formou osvěty.  
Seminář se bude konat 5.11.2014 v 9:30 hod, na Městském úřadě v sále zastupitelstva 
náměstí Republiky 1, Blansko.  
Program semináře:  

� Úvod  
� Prevence kriminality  
� Muzikoterapie  
� Zdravá výživa  

 
Občerstvení na semináři bude zdarma.  
Pokud se chcete stát kurýrem prevence, můžete se přihlásit na adrese: 
seniorisobeblansko@seznam.cz nebo na telefonních číslech: 974 622 458, 602 161 766. 

Změny  ve  farnosti  Lipovec   a  V E L K Á   O P R A V A    F A R Y 

Milí občané, od 21. června je otec Josef Šiška v Domově důchodců v Žernůvce v péči řádových sester. 

    Od 1. srpna 2014 je v naší farnosti Lipovec novým  administrátorem  excurrendo  (dojíždějící)  P. 
Mgr. Bc. Pavel Kuchyňa. Je mu 38 roků, rok působil jako jáhen ve Znojmě a rok jako kaplan v Telči. 
Během dalšího roku bude bydlet na faře v Jedovnicích a bude současně kaplanem pro farnosti 
Jedovnice a Ostrov u Macochy. V naší farnosti se bude pravidelně střídat pro získání větší praxe 
s farářem a děkanem z Jedovnic P. ICLic. Václavem  Trmačem. Kromě těchto zmíněných obcí se 
budou dále střídat při slavení mší svatých v obcích Kulířov, Senetářov, Kotvrdovice, Vilémovice a 
Rudice. 

    V naší farnosti se budou slavit mše svaté v neděli v 9:00 hodin, v úterý v 18:00 hodin (po mši sv. 
bude mít pravidelně P. Pavel Kuchyňa úřední hodiny), v pátek v 18:00 hodin a v Kulířově od 1. září 
vždy ve středu v 18:00 hodin a každou 4. neděli v měsíci v 10:30 hodin. 

    Máme příslib generálního vikáře Mons. Jiřího Mikuláška, že za rok by se měl P. Pavel Kuchyňa stát 
pouze administrátorem farnosti Lipovec a přestěhovat se na faru do Lipovce.  Má to však jedno ale!!! 
Vzhledem k tomu, že je fara velmi zanedbaná a dlouhodobě se v interiéru nic neopravovalo ani 
neudržovalo, tak je v dosti špatném stavu, a to především sociální zařízení. Generální vikář dal příslib 
s podmínkou, že se nový administrátor nastěhuje do nově opraveného bytu. V době, kdy příspěvek 
píši, se dokončuje třetí etapa - oprava presbytáře kostela. Původně jsem byl rozhodnut, že s opravami 
tímto končím, a kdyby mně někdo řekl, že budu zajišťovat opravu fary, tak bych mu asi zaťukal na 
čelo.  „Ale člověk míní a Pán Bůh mění“.  Vzhledem k dlouhodobým předprojektovým přípravám, 
schvalovacím řízením a řady povolením, jsme se rozhodli s asi 10ti občany Lipovce rozjet již v květnu 
přípravy na rekonstrukci. Největší zásluhu na tom má Josef Vintr, který změřil faru, zpracoval projekt, 
rozpočet, získal souhlas památkářů a stavebního úřadu, povolení plynáren na plynovou přípojku, 
projekt plynofikace aj. Rozpočet na první etapu - vytvořit z levé poloviny fary byt je 1,3 mil. Kč. Tím, 
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že se některé práce provedou svépomocí nebo prakticky za náklady, bychom mohli ušetřit 40%, neboli 
potřebujeme dát dohromady 800 tisíc Kč.  Biskupství na byt kněze přispěje částkou 120 tisíc Kč. 
Prakticky můžeme začít vyklízet a v září s bouráním a vlastní rekonstrukcí. Chtěli bychom tímto 
apelovat na občany Lipovce, na jejich příbuzné, rodáky a všechny lidi, kteří mají zájem o to, aby se 
zachovala farnost v Lipovci, aby nějakým dílem přispěli k tomuto našemu rozhodnutí, faru do roka 
opravit a předat k bydlení novému administrátorovi.  K tomuto účelu jsem v červnu zpracoval 
mimořádnou žádost o dotaci na Jihomoravský kraj s příslibem nějaké částky do konce roku 
s podporou okresní KDU-ČSL.  Vzhledem k opravě kostela nám moc financí nezbývá, a proto chceme 
na hody 14.září provést velkou sbírku na opravu fary v našem kostele. Je to jedna z možností, jak 
může každý svým dílem nejlépe přispět, protože ostatní se již dá zařídit. Proto prosíme všechny 
občany Lipovce, pokud mají nějaký vztah k naší farnosti, aby nějakým způsobem na toto přispěli. Buď 
přišli na mši sv., i mimořádně, 14. září v 9:00 hodin nebo dali částku tomu, komu důvěřují a ten ji dal 
v kostele do sbírky nebo každé úterý po mši sv. asi v 18:45 předali nějakou částku k tomuto účelu otci 
Pavlu Kuchyňovi, případně kdykoliv vložili nějakou částku do pokladniček vzadu v kostele. Pokud by 
někdo chtěl přispět elektronicky, číslo farního účtu je 1361999379/0800 , var.s. 9999  a také je možno 
na dar vystavit za faru potvrzení pro snížení daňového základu.  

     Každý rok je vysvěceno méně novoknězů, starších ubývá a může se stát, že dopadneme stejně jako 
v Senetářově, Ostrově u Macochy,  ……   Například ve Vysočanech je krásně opravená fara i kostel, 
rok nebudou mít faráře, dojíždět tam bude administrátor z Protivanova a může se stát, že od příštího 
roku bude trvale dojíždět někdo z Vysočan do Lipovce….     

                                                                                                       Za farní radu Ing. Ševčík Jan. 

Český zahrádká řský svaz Lipovec  

Zahrádkáři budou pořádat ve dnech 4. a 5. října 2014 oslavy 50.výročí založení organizace. 
Bližší informace o plánovaném programu oslav  obdržíte na samostatných pozvánkách. 

         Jan Sedlák 

 

 

Dostali jste se do nepříznivé životní situace? – Mohou Vám pomoci sociální služby 

 
Význam sociálních služeb, jako jedné z forem sociální pomoci, spočívá v tom, že se zabývají 
především řešením sociálních situací. Tvoří určitý systém sociální pomoci, který významnou měrou 
přispívá k setrvání občanů ve vlastním přirozeném sociálním prostředí. Zde mohou uplatňovat svá 
práva a spoluvytvářet i jejich podobu.  
Sociální pracovníci poskytují klientům poradenství týkající se nejen nároku na sociální dávky, 
možnosti ubytování a dluhové problematiky, ale také provází jedince nebo rodinu při řešení jeho 
svízelné situace a učí je, jak tuto situaci v budoucnu zvládnout samostatně.  
Posláním služeb je posílit soběstačnost klientů a jejich rodinných příslušníků při zvládání běžných 
životních úkonů a umožnit uživatelům důstojný a plnohodnotný způsob života. Sociální služby jsou 
dostupné každému, kdo nemůže určitou životní situaci vyřešit vlastními silami. 
Vzhledem k tomu, že orientace a informovanost o nabídce sociálních služeb je stále pro mnohé 
občany náročná, může být prvním kontaktem Městský úřad Blansko, odbor sociálních věcí (telefon: 
516 775 210, 516 775 402), kde jsou sociální pracovníci připraveni s Vámi Vaše problémy probrat, 
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poradit Vám, jak je možné postupovat, případně Vám poskytnout kontakt na konkrétní, pro Vás 
nejvhodnější sociální službu.  
Další možností je kontaktovat přímo sociální službu: 
Co mě trápí Kdo mi může pomoci? Kontakt  

Nemohu se o sebe postarat nebo je 
někdo nesoběstačný v mém okolí 

Charitní pečovatelská služba
*
, 

Odlehčovací služba
*
, ošetřovatelská 

služba
*
 

516 410 825 
(Blansko, Sadová 2) 

Pečovatelská služba
*
 Českého 

červeného kříže, ošetřovatelská 
služba

*
 

724 541 008 
(Blansko, Sadová 2) 

Mám finanční problémy, dluhy, 
exekuce, nemám na úhradu bydlení, 
mám problém s hospodařením apod. 

Charitní poradna 516 411 583 
(Blansko, Boskovice, Letovice) 

Terénní programy
*
 (Spona – Společná 

cesta) 
Krizová pomoc (Okno dokořán) 

516 417 351 
(Blansko, Komenského 19) 

Já nebo někdo v mém okolí vede 
rizikový způsob života, potýká se se 
závislostmi (alkohol, drogy) 

Terénní programy
*
 516 417 351 (charita) 

605 839 039 (drogová služba) 

• Ztratil/a jsem střechu nad hlavou, 
nemám kam jít,  

• potřebuji poradit s vyřízením 
dokladů, dávek, 

• potřebuji se někde umýt, 
převléknout 

• potřebuji pomoc při hledání bydlení 

Terénní programy
*
 (Spona – Společná 

cesta) 
516 417 351 
(Blansko, Komenského 19) 

Nízkoprahové denní centrum 516 412 137  
(Blansko, Sadová 2) 

Noclehárna pro muže 516 410 467 
(Blansko, Luční 10) 

Azylový dům pro matky s dětmi 516 411 400 
(Blansko, Sladkovského 2b) 

Já nebo někdo v mém okolí je 
napadán, týrán, cítí se ohrožen, je 
obětí domácího násilí 

Terénní programy
*
 (Spona – Společná 

cesta) 
Krizová pomoc (Okno dokořán) 

516 417 351 
(Blansko, Komenského 19) 

Azylový dům pro matky s dětmi 516 411 400 
(Blansko, Sladkovského 2b) 

Jsme rodina s dětmi a ocitli jsme se 
ve špatné sociální situaci, máme 
problém s hospodařením, s vedením 
domácnosti, s výchovou dětí 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi

*
 

516 411 400 
(Blansko, Sladkovského 2b) 

Jsme mladí lidé od 6 do 26 let a 
nevíme, jak trávit volný čas, nemáme 
si s kým popovídat, poradit, komu se 
svěřit 

Nízkoprahová zařízení pro děti a 
mládež 

Nízkoprahový klub PVC 
Blansko, Sadová 2 
777 916 283 

Zlatá zastávka Adamov, 
Komenského 6 
515 531 152 

Máme problém v rodinných vztazích, 
v manželství, s výchovou dětí 

Poradna pro rodinu, manželství a 
mezilidské vztahy 

516 413 524 
(Blansko, Sladkovského 2b) 

* 
Služba je poskytována v místě Vašeho bydliště, tam kde se zdržujete, v „terénu“, pracovníci přijedou za Vámi 

Informace o dalších sociálních službách můžete získat u všech sociálních pracovníků (na kterémkoliv 
kontaktu uvedeném výše), z informačních letáčků, které jsou k dispozici na Městském úřadě v 
Blansku, na obecních úřadech, u samotných poskytovatelů sociálních služeb nebo ve zdravotnických 
zařízeních. V elektronické podobě si je lze stáhnout z webových stránek projektu Komunitního 
plánování www.kpss-blansko.cz. Na těchto stránkách je k dispozici také průběžně aktualizovaný 
katalog sociálních služeb. 
 
Mgr. Ivana Kouřilová 
Městský úřad Blansko 
Odbor sociálních věcí 
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9. skautský oddíl Lipovec -Tillia 

Závody sv ětlušek a vl čat – Rájec-Jest řebí 
 
 8. 5. se v Rájci na sportovišti konaly Závody světlušek a vlčat blanenského okresu. 
Závodů se zúčastnilo 22 družin ve dvou kategoriích – světlušky (holky 6-10 let) a vlčata (kluci 
6-10 let).  Družinky smíšené se zařadily podle převažujícího pohlaví.  
 Ač se nás na závody připravovalo asi 10, tvořili naši hlídku jen 4 nejstatečnější. Tři 
z nich byli úplnými nováčky ve skautu a pro všechny čtyři to byla premiéra na závodech. I tak 
naše pouze čtyřčlenná hlídka (závodit mohlo 4 – 8 členů) vybojovala krásné 11. místo 
v kategorii světlušek. Závody probíhají po trase dlouhé asi 3 km. Na trase jsou stanoviště a 
prokazují se vědomosti, fyzická zdatnost, komunikace a pomoc. Třeba: zdravověda, 
překážková dráha, manuální zručnost, orientace v terénu a mapě, znalosti skautingu, 
znalosti dopravních značek, schopnost logicky přemýšlet,…  
 Do dalších let byly závody cennou zkušeností. 
 
Den dětí ve Velké dohod ě 
 
 1.6. - Den dětí jsme oslavili ve vápence Velká dohoda. Všichni jsme si vyzkoušeli 
lanové překážky ve výšce 2,5m nad zemí. Někteří zjistili, že se jim trochu klepou kolena, ale 
nakonec jsme lanové překážky zvládli a dokonce i dvakrát. Protože se nám nechtělo 
vápenku opustit jen tak, odvážlivci těžší 25 kg navlékli postroje a projeli se nad celým lomem 
na lanovce. I když počasí nebylo úplně nejlepší, rozhodně jsme si užili pěkné nedělní 
odpoledne. 

 

Poslední skautská sch ůzka  
 

Ukončení skautského roku 2013/2014 proběhlo na střelnici. Nejdříve jsme všichni 
společnými silami rozdělali oheň. Potom jsme si zahráli hru, ve které jsme měli pantomimou 
napodobovat různá povolání a zvířata nebo popisovat známé osobnosti. Po této hře jsme 
sedli kolem ohně, nad kterým se rozpouštěla čokoláda. Každý jsme si vzali špejli, na špejli 
jsme napíchli z mísy kousek ovoce a to jsme si vykoupali v čokoládě (snědlo se všechno do 
pár minut ). Potom už jsme jen rozdali dárky a odměny za celoroční fungování v oddíle. 
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Dětský den s Vápení čkem  
 

Koncem měsíce června jsme společně s Vápeníčkem připravili nejen pro naše místní 
děti, ale také pro děti z okolí Dětský den za sokolovnou. Počasí přálo a tak návštěvnost byla 
hojná. Děti se mohly radovat jak z disciplín a soutěží zaměřených na různé oblasti rozvoje 
osobnosti dítěte, jako např. pohybové dovednosti, smyslové vnímání apod., z tradičních 
lákadel jako jízda na koloběžce či jízda na koni, tak také z nových lákadel jako profesionální 
malování na obličej nebo rukodělky. Věříme, že děti odcházely s úsměvem na rtech a plni 
zážitků . 

 
Skautský letní tábor 2014: Asterix a Obelix   
 
 Začátek července pro naše oddíly (Lipovec a Vilémovice) bývá vždy příslibem skvělé 
zábavy a velkého dobrodružství uprostřed lesa. Letos jsme od 5.7. do 19.7. tábořili v Újezdě 
u Černé Hory na tábořišti „Na soutoku“.  
 Letošní celotáborová hra se odehrávala přibližně 50 let př.n.l v Galii, dnešní Francii. 
Julius Caesar po úporných bojích tuto zemi dobyl a na důkaz svého vítězství zde hodlal 
vybudovat charakteristické památníky římské kultury. Jenže kdesi v Armorice stále ještě 
odolává římským dobyvatelům jedna jediná osada plná nepoddajných Galů.  Vesnice v čele 
s Majestatixem, Panoramixem, Asterixem a Obelixem se dlouhá léta brání Caesarovým 
útokům. Caesar a jeho vojáci už mají podezření, že bojují s bohy, protože je nelze porazit. 
Aby Caesar dokázal svou moc, rozhodne se s Galy uzavřít dohodu. Galové musí splnit 12 
Caesarových úkolů a on jim dá potom věčný mír. 
 A tak 4 družinky pomáhaly Asterixovi a Obelixovi plnit Caesarovy úkoly.  

Mezi úkoly byl třeba běh s nejrychlejším Římanem, vrh oštěpem, zápas 
s gladiátorem, překonání jezera na loďce, zvládnutí nesnesitelného pohledu kouzelníka Irise, 
snězení veškerého jídla šéfkuchaře Titánů, získání propustky A38, překročení propasti, 
hádanky horského kmeta, strávení na pláni mrtvých bojovníků, podivná návštěva ještě 
podivnějšího cirkusu a poslední nejtěžší úkol – cesta před brány římského ležení… 

Na všechny úkoly bylo potřeba trénovat a hlavně je potom splnit, což se nám povedlo 
a získali jsme od Caesara dekret o věčném míru. 

Během tábora nám přálo počasí, nestal se žádný vážnější úraz, a tak jsme mohli 
navzájem sdílet informace a dovednosti.  

Stříleli jsme z luků a vzduchovek, odlívali jsme stopy, šifrovali, vařili, vyráběli jsme 
čelenky a brože, opékali trdelníky, k tradičnímu poznávání map a buzol jsme letos přidali i 
GPSky, jednu hru jsme se vyřádili s vysílačkami. Pro kluky a holky starší 13ti let byl 
připravený čundr, těsně před čundrem vyráběli koloběžku ze dřeva, naučili jsme se spoustu 
nových písniček, také jsme se dozvěděli o hvězdách, o tom jak se žilo v Galii, o rostlinkách a 
stromech, o ekologii a zemědělství, cizí už nám není ani první pomoc, známe historii 
skautingu, umíme užitečné uzly, nebojíme se po tmě na noční hlídce a víme, jaká dřina je 
udržet v táboře teplou vodu. 

Protože se většina táborníků zná z celoročních schůzek nebo z předešlých táborů, 
nemusíme řešit žádné konflikty mezi dětmi. Vždy moc ráda pozoruji v poledním klidu starší 
holky, které pomáhají navlékat korálky mladším holkám, zkouší různé zapletené copánky,… 
Kluci vezmou kopačák a v kruhu si přihrávají zdatní fotbalisti a benjamínci, kteří by se za 
kopačák schovali.  

Mohu říci, že naše tábory nejsou jen o předávání zkušeností a informací vedoucích 
dětem, ale i ti, kteří už do skautu chodí déle a mají za sebou více táborů, ochotně pomáhají 
nováčkům. Naopak i my vedoucí, se od dětí dozvíme spoustu zajímavých a „cool“ informací, 
bez kterých bychom rozhodně nebyli „in“.  

Na tábor se vydalo 36 dětí od 6ti do 15ti let. 
Pavla 
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FOTKY ZE VŠECH AKCÍ NAJDETE NA:  www.skautlipovec.rajce.idnes.cz 

 

ZAHÁJENÍ NOVÉHO SKAUTSKÉHO ROKU PLÁNUJEME NA 26. 9. 2014. Určitě se přijďte 
podívat!!! 

 

Zprávy Spolku Vápeníček 
 
Členové Spolku Vápeníček v uplynulém období letošního roku  uspořádali několi akcí . 
Velikonoční výstavu, pozvali jsme krásenské ochotníky, aby sehráli v sokolovně divadlo, 
uspořádali jsme ve spolupráci se skauty dětský den plný soutěží. Všechny tyto akce byly 
hojně navštíveny jak našimi spoluobčany, tak také zájemci z okolí. Těší nás tato velká 
návštěvnost a utvrzuje nás v tom, že naše úsilí není vynakládáno nadarmo. 
Dále jsme uspořádali několik zájezdů do divadel v Brně, Praze a také v Lednici. 
Do konce roku máme zatím naplánovanou již tradiční vánoční prodejní výstavu ve dnech 29. 
a 30. listopadu. Bližší informace o výstavě ještě upřesníme na plakátech a na našich 
stránkách www.s-vapenicek.webnode.cz. Stránky se snažíme průběžně aktualizovat.  Dále 
plánujeme divadelní představení Sluha dvou pánů, které sehraje divadelní spolek Amadeus v 
naší sokolovně 9.11.2014 v 15,00 hod. Tento divadelní spolek v loňském roce v sokolovně 
sehrál představení A do pyžam. 
Chtěli bychom znovu pozvat  Šošůvskou scholu na vánoční koncert. Tato akce je zatím v 
jednání a ještě není upřesněn termín. Toto jsou zatím akce, které budou probíhat v naší obci. 
Dále máme již obsazený zájezd na divadelní představení Flashdance do Brna, na lední show 
Jen počkej zajíci také do Brna a na muzikál Fantom opery do Prahy. 
Děkujeme všem občanům a zájemcům z okolí, kteří naše akce, ať ty, které pořádáme v naší 
obci, ale i zájezdy do divadel, navštěvují. 
Opět se obracíme na veřejnost s prosbou o posílení řad členů Vápeníček. Pokud máte nové 
nápady na cokoliv, co by Vás zajímalo, neváhejte a přijďte s nápadem. Obrátit se můžete na 
kteréhokoliv člena Vápeníčku. 
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Co jsme prožili v  Základní a Mateřské škole Lipovec ke konci školního roku 

 
 
Minimálně po desáté (a možná ještě víc) se schází žáci 6 škol sdružení Cirsia v Jedovnicích, aby 
soutěžili v pěveckých kláních a výkonech. Letošní ročník zaznamenal změnu počtu soutěžících  
na 1 školu. Z původních 5 čísel se staly nakonec jen 4. Ačkoli se zdálo toto snížení spíše na škodu, 
nakonec se ukázalo, že díky této změně se soutěž zkvalitnila a nabrala na dynamice a spádu (celkově 
zaznělo 24 písní). 
Lipovec na tomto „hřišti“ míval celkem pravidelně pomyslné žně a byl i rok, kdy všech 5 zpěváků  
si odvezlo diplom. Letos se karta obrátila, konkurence byla ostřejší, a i když naše želízka v ohni – 
Pepík Pernica, Bětka Průchová, Tselmen a Terka Škvařilová - zazpívala bezchybně, za což jim patří 
poděkování, na diplom to letos nestačilo.  
„Není každý den posvícení,“ říká české přísloví. I tyto zážitky jsou zkušeností, že člověk na sobě musí 
stále pracovat a stále se zdokonalovat. Tak je to se vším a u všech. Tak za rok na slyšenou! 

                                                                                                              O zážitky  se podělila Katka Veselá                                                           

 

Přijelo k nám královéhradecké divadélko…   a takto ho viděli naši žáci:   
          

Pohádka 
 

Bylo- nebylo. Teda bylo, kdyby nebylo, tak vám to tady teď nevykládám. Tak teda- bylo jedno 
království a v něm žil král Bumbrlík 3. a ten měl rád, moc rád houby. Ten král měl syna Hudbymila 1.  
Král nechal rozhlásit, že nikdo nesmí na hřiby v království ani sáhnout ( aby jich měl lakomý král dost 
pro sebe).Jednou šel král Bumbrlík na hřiby houbičky. “Houbičky,pojďte k tatínkovi!´´  Cestou potkal 
babku kořenářku. “Ty babko jedna, co to tu děláš? No víte, pane králi, já se tady procházím.“ 
´´Nelži babko kořenářko!´´  ´´ Já nelžu ,pane králi, opravdu ne.´´ ´´ Půjdeš do vězení, babko 
kořenářko!´´ 
´´Ne pane králi, ne.´´   ´´Ale ano.´´ 
 Když je pan král tak sobecký, tak ať se mu  za trest vylíhne drak .  
                                   ´´ Čáry máry čudli fidli 
                                       ať se vylíhne drak .“ 
A tak se další ráno vydal pan král do lesa na hřiby znovu. Kde se vzalo, tu se vzalo, místo hřibů se 
v lese objevilo vejce.   ´´To bude dobrá omeleta´´, pomyslil si král. Ale  vtom z vajíčka  
vyletěl drak Bagrožrout . Za pár dní se ukázalo, že drak sežral   
všechno, na co přišel - stromy , domy  i bagr, a proto se mu říká Bagrožrout. Rostl a rostl, až jednou 
pan král říká: “ Nu, co chce drak, aby nás nechal na pokoji? Aha, vlastně princeznu! Jenže já nemám 
dceru ,ale syna!!´´ Tak půjde syn. 
´´ Ahoj tatíčku, chceš zazpívat písničku?´´  ´´ Ne synu, poslouchej, půjdeš na draka.´´ 
´´ Ale tati, on nefouká vítr.´´ 
´´ Ale ne synu, půjdeš na opravdovského draka!´´       ´´Když myslíš, tati, tak půjdu.´´               
´´Tak teď tě naučím něco k tomu drakovi. Natáhni dlaň. A teď si vezmi meč.´´     ´´ Co to je?´´ ´´To je 
toto?´´ ´´Jé ,držíš to naopak.´´   ´´ Aha, víš co, nauč se to a běž.´´ 
´´ Podle téhle knížky se mám nenápadně přiblížit a majznout ho po kebuli?´´  ´´Ťuk ťuk, haló pane 
draku.´´   ´´No, co je zase?´´  ´´ Já bych vás měl překvapit.´´  ´´ No, to ano.´´  ´´ Hele, co to je?´´  ´´ To je 
knížka.´´   ´´ A je v té knížce něco o jezení princů?´´   ´´ Asi ne.´´   ´´ Není?´´  ´´ Proč?´´   ´´ No, jen tak.´´  
´´ Dnes bude večeře.´´    ´´ Jé, to tady zůstanu.´´  ´´ Tak se posol.´´     ´´ Ale já nemám sůl!´´  ´Tak bez 
soli.´´   Tak a jde se jíst.   ´´Hele, auvajs, ne mě ne.´´ 

Jedovnická kuňka 2014 
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´´A co poslední přání?´´  ´´ A jaký zase? ´´    ´´Já si chci zazpívat: la la lalalala la la la la la la la la la 
lalalalala lalalalaláá chrrrrrrrrrrrr pšššššššššššššššššššššššššš chhchchchchchrrrrrrrrrrrr ppppšššššš a 
drak usnul jak špalek. Drakovi se zpěv líbil, a tak se přidal s  princem k cirkusu a pan král si vzal babku 
kořenářku za ženu. A tak končí pohádka o panu králi a babce kořenářce. Bylo to moc hezké. :D 
                                                                                                         Bětuška Průchová  3.tř.      
 

 

Dyslexiáda 

 V pátek 16.5. proběhla ve Sloupu tradiční dyslexiáda. Tentokrát byla zaměřena na 
téma Odpady, jejich třídění a další využití. 
 Hravou formou plnili žáci zábavné úkoly a na některých stanovištích museli 
prokázat také svou zručnost a obratnost. 
 Mladší kategorii zastupovali páťáci Veronika Voráčová, Bára Machalíková, 
Lukáš Ryšánek a čtvrťák David Schindler. Toto družstvo obsadilo 3. místo. 
 Ve starší kategorii soutěžili sedmáci Dominik Jakubec, Luboš Nešpůrek, Petr 
Lokaj a z osmé třídy Jan Stejskal. Tento tým byl nejlepší, skončil na 1. místě. 
 Naši žáci tradičně obsazují v této soutěži medailové pozice. Výborně reprezentují 
naši školu a nemají problémy ani s kázní. Jsem ráda, že mohu takové žáky na soutěž 
doprovázet.  
      Jana Kolmačková, učitelka I. stupně 
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Příprava na Velikonoce ve 4. třídě 
 

 I v letošním školním roce se čtvrťáci pilně připravovali na velikonoční svátky. Z 
krepového a barevného papíru zhotovovali zajíce, z vyfouknutých vajíček slepičku i 
kuřátka, která ukládali do barevného hnízda z plastového kelímku. Všichni si také 
vyzkoušeli zdobení vajíček krepovým papírem. 
 V hodině přírodovědy zaseli obilky ječmene do hlíny v květináčích. Až vyklíčily, 
ozdobili osení zápichy s velikonočními motivy. 
 Týden před svátky upekli čtvrťáci voňavé perníčky ve školní kuchyňce. Práce jim 
šla od ruky, a tak si každý domů odnesl plnou krabičku. 
 

 
 
 

Studijní vzdělávací pobyt v Anglii 

Žáci naší základní školy se v květnu 2014 zajeli podívat na pár dní do Londýna. Pět dnů třináct 
odvážlivců z šesté až deváté třídy trávilo střídavě v autobuse a anglických hostitelských rodinách, kde 
byli nuceni komunikovat za pomocí slovníčků a vlastních schopností a zkušeností. Mající štěstí měli 
ti, jejichž nová rodina byla zvídavá a hovorná. 
Londýn jsme znali z fotek a měli jsme možnost vidět opravdové známé památky, ulice, náměstí, 
rovněž také malé neudržované uličky s domy, jejichž zahrady nebyly skvostně upravené, Londýn 
známý i se skrytými zákoutími. Navštívili jsme místa jako: Houses of Parliament, Westminster Abbey, 
Big Ben, Downing Street, Trafalgar Square, město Windsor s Eton College, hrad Tower, voskové 
museum Madame Tussaud’s, Royal Observatory, Greenwich a nultý poledník, obří ruské kolo London 
Eye.  
Na nás všechny dýchla atmosféra evropského velkoměsta, ve kterém mnozí z nás chtěli strávit více 
času než nám bylo bohužel umožněno. 

Mgr I. Hallová 
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Turnaj Cirsia v přehazované v Ostrově 

Naše škola se zúčastnila turnaje v přehazované, který je průpravou na volejbal. Tento turnaj  
se pravidelně koná v ZŠ Ostrov u Macochy. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. I. kategorii tvořili žáci                   
4. – 5. ročníku a soutěžilo v ní 6 družstev. Naše družstvo se 4 výhrami a 1 remízou skončila jen těsně  
na 2. místě za Jedovnicemi. 
 II. kategorii tvořili žáci 6. – 7. ročníku a soutěžilo v ní také 6 družstev. Naše družstvo skončilo 
na velice pěkném 3. místě. Všem žákům patří velké poděkování za vzornou reprezentaci školy.   
Jsou to tito žáci: I. kategorie:  Tadeáš Kosek  Rozstání 
 Vojtěch Zouhar  Lipovec 
 Patrik Cabal  Lipovec 
 Lukáš Ryšánek  Studnice 
 Radek Piňos  Holštejn 
 Karolína Brichtová Kulířov 
 Sabina Gomézová Lipovec 
 Veronika Voráčová Lipovec 

  
 II. kategorie:   Jan Kovařík  Lipovec 
   David Sláma  Studnice 
   Jan Dostál  Rozstání 
   David Slouka  Rozstání 
   Marie Hořavová Rozstání 
   Veronika Kotulanová Lipovec 
   Terezie Škvařilová Lipovec                               Mgr.  Petr Vymazal 

 
  

Branný závod 

Aby se naši žáci zdokonalovali i ve fyzické zdatnosti, pořádáme na jaře branný závod, kde se žáci 
II.stupně  v družstvech utkají  v hodu granátem, střelbě ze vzduchovky, běhu do kopce , šplhu na laně 
a přenášení  raněného na nosítkách. Disciplíny byly bodovány od 0 do 10 bodů včetně střelby. Pokud 
měl někdo stejně bodů, rozhodovala lepší střelba. 
Soutěžilo 11 družstev. 
Konečné  pořadí:  1. místo   Nešpůrek  Jakub Lipovec 
     Tesař  Dan  Rozstání 
     Formánek  Valter Studnice  50 bodů 
     Mikoláš  Petr  Lipovec 
     Stejskal  Jan  Kulířov 
   2. místo   Ambrožová  Nikola Baldovec 
     Jančíková Andrea Rozstání 
     Štrajtová  Eliška  Rozstání  45 bodů 
     Plisková  Šárka  Studnice 
   3. místo  Vymazalová Adéla Holštejn 
     Průchová Monika Lipovec  
     Kovařík  Jan  Lipovec   45 bodů 
     Pořízka Tomáš  Rozstání 
     Voráč  Karel  Lipovec 
   4. místo   Slouka  David  Rozstání 
     Nešpůrek  Luboš Rozstání 
     Kleveta Martin  Rozstání  41 bodů 
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     Lokaj Petr  Baldovec 
     Jakubec Dominik Lipovec 
   5. místo  Nejezchlebová Diana Rozstání 
     Zouharová Klára Lipovec 
     Raušová Nikol  Marianín  41 bodů 
     Szymszová Natálie Rozstání 
     Švédová Sabina  Marianín 
 

Mc Donald´s Cup – kopaná mladší chlapci 

Naši mladší chlapci se zúčastnili finálového turnaje McDonald’s, který se konal 14. května 
v Blansku. V konkurenci velkých škol blanenského okresu jsme nejprve prohráli se ZŠ 
T.G.M. Blansko 1:3, potom jsme porazili ZŠ Letovice 2:1 a v posledním zápase jsme prohráli 
se ZŠ Boskovice 0:3. Tyto výsledky nám stačily na celkové 3. místo, což je v konkurenci  
velkých škol velký úspěch. 
 Všem chlapcům patří poděkování za výborné výkony a vzornou reprezentaci naší malé 
školy. Jedná se o tyto naše žáky: 6. třída :  Zdeněk Šmarda  Lipovec 
 Lukáš Vele  Rozstání 
 5. třída:  Tadeáš Kosek  Rozstání 
  Patrik Cabal  Lipovec 
  Vojtěch Zouhar  Lipovec 
 4. třída: Tomáš Dvořák  Kulířov 
  Adam Pernica  Lipovec 
 3. třída:  Kryštof Jírava  Lipovec 
  David Trávníček Lipovec 
 

Jednodenní výlet 7.třídy do Brna 

 Dne 10.6.2014 jsme z Lipovce vyrazili do Brna. Cesta ubíhala rychle a my jsme  
se těšili do Laser arény. V tu dobu jsme tušili jen málo, že 15 minut akční bojové hry 
„naživo“ nás pěkně, ale opravdu pěkně unaví a že ztratíme litry vody povrchem naší kůže.  
I přes zpoždění vlaku bylo načasování přesné. Navlékli jsme se do speciálního obleku 
s červenými či zelenými světly, chopili se zbraně a šli do boje. Znalost počítačových akčních 
her přinesla někomu užitek, a tak se v prostředí arény cítil jako ryba ve vodě. Někteří drželi 
zbraň poprvé, a i přesto se do své role vžili bez problémů. Vybírali jsme si skupinový boj, 
takže dvě skupiny bojovaly proti sobě. Zacílili jsme na červená či zelená světla protihráče, 
vystřelili, a když jsme zasáhli náš cíl, připisovaly se nám body a protihráči odečítaly nebo 
naopak. Obavy, které se nám učitelkám honily hlavou, se pomalu rozplývaly. Někteří žáci 
včetně děvčat byli lační boje, tak si patnáctiminutovou dobu ukrývání a bojování zopakovali 
hned dvakrát. Zdůrazňuji, že se slečny vůbec nenechaly zahanbit a s elánem, odvahou  
a odhodláním poměřovaly své síly s kluky a úspěšně. Do Laser arény jsme se přišli 
odreagovat, získat nové zážitky a hlavně pobavit, což se doufejme podařilo.   
 Následná návštěva Kapucínské krypty a shlédnutí mumií tamějších mnichů, jejichž 
hlavy byly podepřené cihlami, byla také zajímavá a představa, že ti lidé žili kdysi jako my, 
byla opravdu vzrušující. Kasematy na Špilberku nám zase poskytovaly dokonalé útočiště před 
sluncem. Výklad byl v tomto hradě poutavý a my jsme potili a potili opět litry vody. Na cestu 
domů jsme se vydali s novými zážitky a poznatky z historie města Brna a po horkém téměř 
letním dni jsme všichni doplnění tekutinami v pozdních odpoledních hodinách padli únavou  
a horkem doma. 

Mgr I.Hallová, Mgr M.Pekárková 
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Školní divadelní představení 

 druhé půlky dramatického kroužku shlédli žáci druhého stupně a čtvrté a páté třídy 
v naší škole poslední den pravidelného vyučování. Tentokrát bylo představení, troufám si říci 
zábavné, ale i poučné. Příběh, jehož hlavní hrdina Jakub Nešpůrek (8.tř.) je žáky ponižován  
a šikanován, je zasazen do dnešních moderních dnů. Ve škole je velice šikovný, chytrý, nemá 
problémy s učitelkou Sabinou Švédovou (6.tř.). Aby se stal oblíbeným jako jsou „ti ostatní“, 
začne sportovat, chce se naučit tancovat a pít alkohol, nechá se ztrapnit před mnohými 
spolužáky, aby nakonec zjistil, že musí změnit sebe. K tomu mu pomáhá jeho spolužačka 
Eliška Bejčková(8.tř.), do které je zamilovaný, a kterou doučuje matematiku a také jeho 
kamarád Filip Keprt(9.tř.), jenž vypracuje plán pro hlavního hrdinu, jak být více „in“. 
Kouzelný dědeček Ludmila Ševčíková(8.tř.)ze snu ukáže hlavnímu hrdinovi správnou cestu a 
učí ho, jak balit holky Simonu Preisovou(7.tř.), Kláru Zouharovou(6.tř.), Nikol 
Hallovou(6.tř.). Kluci hledají pomoc i na erotické lince, kde erotický hlas věrohodně ztvárnila 
Jessica Hauserová(8.tř.). „Těmi ostatními“ je míněna parta sebevědomých kluků, kteří  
si myslí, že jsou nedotknutelní a rádi ukazují před ostatními svoji sílu. Vůdcem party byla 
Martina Buchtová(6.tř.), která s ostatními Ludmilou Ševčíkovou, Kristýnou Grossovou(6.tř.), 
Klárou Zouharovou, Sabinou Švédovou zahrála roli padoucha a vlastně díky nim se hlavní 
hrdina ocitá v nemocnici. 
 Neodmyslitelnou součástí celého představení byli ti, co manipulovali s oponou a to 
byli Luboš Nešpůrek(7.tř.), Petr Lokaj(7.tř.) a Kateřina Hudcová(7.tř.).  
 Jediné, co se nezdařilo, je zahrát představení pro rodiče, protože by to určitě stálo  
za to. 
 Všem těmto žákům patří dík za trpělivost a snahu, kterou do práce vkládali,  
a některým z nich o něco ještě větší dík za opravdu poctivou přípravu. Naučit se své role jistě 
zabralo spoustu času. Práce v kroužku není vždy jen zábavou, ale současně i tvrdou prací, 
neustálým zkoušením a opakováním. Tito žáci musí obstát nejen v přípravě na vyučování, ale 
učit se i své nové role. Proto ještě jednou vám všem děkuji. Už teď se těším na naši další 
společnou práci.  

Mgr Ivana Hallová 
 

ABECEDA o výletě osmáků v Kutné Hoře 

A - jako Ave Maria aneb jak se dá zpěvem rozzářit gotický chrám i oči. 
B - Bobová dráha- to snad ani nepotřebuje komentář, stačí se podívat na fotky. 
C- Cestování - toho jsme si užili spoustu. Vlakem busem i pěšky. Příjemného i protivného. 
Č - Čmeláci....tím začala série Vašich, naštěstí jen drobných, úrazů. 
D - Doly. Celá Kutná Hora je poddolovaná a návštěva dolu byla pro mnohé ohromný zážitek.  
E- Erotické příběhy. A nebo spíš estetika? To záleží na tom, co si kdo z toho příběhu vybral. 
F - Fotbal. Brazílii jsme sice neviděli, zato naši kluci bojovali na prosívce jak lvi! 
G - Groše. Provázeli nás všude. Však to taky bylo ve své době nejsilnější platidlo Evropy. 
H- Hranolky! To jediné se snad úplně nepovedlo. Příště si dá Fero bacha. 
CH - Chmel. A Petrův krk. 
I- Inspirace. Krásou  přírody, památek, historií, chováním těch druhých, úsměvem, zpěvem. 
J- Jednota. Pro mě nejhezčí překvapení, jak jsme  spoustu věcí dělali  všichni společně. 
K -Kostnice. Trošku pochmurné. To co jsme teď my, budete i Vy! 
L – “Láska bolííí, pane Václave”… aneb ukázka moderního divadla  
M - Mělčina.Tam jsme se krásně vycáchali, vyblbli a vůbec nevadilo, že někteří ani neplavali. 
N - Nanebevzetí. Katedrála v Sedlci,hra světla,oblouky i schodiště jakoby stoupaly do nebe. 
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O - Ochota. Byla všude. Ale jen  někteří z vás ji  projevovali i při společné práci. 
P - Průvodčí. Ten z  vláčku byl skoro jak z pohádky. 
Q - Sqělé....alespoň z mého pohledu. Byli jste prostě  sQělí...no najděte  něco na Q. ☺ 
R - Růže šípková, co má okvětní lístky ve tvaru srdíček. Pěkně nám zdobila kemp. 
Ř - Řev kolem chatek  ve 4,50...co kluci? 
S - Stříbro. O něm je tam snad všecko. Jen nevím, jestli chutná nasládle. ;-)  
Š- Škytavka- no co dodat, že? 
T – Tvrz. Stačí pár nadšenců a ze staré sýpky je brána do středověku. 
U - Ubytování. Pěkné, trochu drahé, ale to prostředí zato určitě stálo. 
V - Velechrám sv. Barbory. Skutečně veliký a majestátný. 
Volejbal, co hráli všichni až do  padesáti a  do tmy . 
W-  W  je v erbu  Vladislava Jagellonského, za kterého dosáhla Kutná Hora svého vrcholu. 
X - Xaverský František. Kdo dával pozor a furt nezvedal ruku, tak ví.  
Y- tvar krovů na tvrzi a taky kůlu, ke kterému byl přivázaný ten “padouch” v hostinci U Kata. 
Z - Zlín? Jo, možná za rok. Už jsem se díval, kam se tam dá jít na výlet.  
Ž - Živáňská. Tak se dá honosně říkat tomu masu na klacku, co jsme si pekli na ohni. 
                                                                                                                                Pro Vás zapsal Standa Fránek 

 

 

„Devítka“  v Rožnově pod Radhoštěm 
Konec školního roku probíhá vždy ve znamení exkurzí, sportovních aktivit a školních výletů. 
Nejinak tomu bylo i letos v lipovecké škole, kde před žáky 9. třídy byl důležitý úkol – 
absolvovat svůj poslední společný školní výlet, tentokrát v Rožnově pod Radhoštěm. 
Krásy Beskyd žáci obdivovali ve dnech 17. – 19. června a termín si vybrali opravdu dobře, 
neboť počasí jim přálo a sluníčko je doprovázelo celou dobu jejich pobytu v tomto krásném 
koutu naší republiky. Během tří dnů se toho stihlo opravdu mnoho – cestování mnoha vlaky   
a autobusy, návštěva  Mlýnské doliny ve Valašském muzeu v přírodě s technickými stavbami 
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na vodní pohon, ochutnávání místní zmrzliny ( a ne jen jedné ), jízda lanovkou na Pustevny, 
smutné pohledy na vyhořelý Libušín, fotografování u sochy Radegasta, výšlap ke kapli sv. 
Cyrila a Metoděje a její prohlídka, náročný sestup dolů po červené až do kempu ( některé 
bolely v cíli nohy až za ušima), téměř akrobatické skákání na trampolínách v místním 
lanovém centru, hraní kopané, jízda na trojkolkách v sedě i v leže, zhlédnutí mnoha aut          
a ostatních exponátů v muzeu Tatra  Kopřivnice. . . . 
Výlet se opravdu vydařil, zážitků a legrace bylo mnoho a žáci 9. třídy budou mít určitě pěkné 
a bohaté vzpomínky na svůj poslední třídní pobyt, i když se ho nezúčastnili úplně všichni ze 
třídy. Škoda.  
Závěrem musím všechny deváťáky, kteří byli na výletě, moc a moc pochválit za jejich 
bezproblémové  a pěkné chování během celé akce.Byli skutečně vzorní, což se bohužel 
nedá říct o některých jiných školách, které jsme na výletě potkali. Buďme rádi, že na naší 
škole máme takové žáky, se kterými není ostuda někam jít, a za které se nemusíme stydět.  
                                                            
                                                                               Mgr. Hana Buchtová, třídní učitelka 9. třídy 
 

 

Olešnice na Moravě 

Ve středu 7. května se 5. a 6. tř. ze ZŠ Lipovec a 5. tř. ze ZŠ Podomí zúčastnila exkurze do 
Olešnice na Moravě.  Cílem našeho výletu se stala tři místa, na kterých jsme se po skupinách 
prostřídali.  

V modrotiskové dílně rodiny Danzingerů jsme se seznámili s tradiční ruční výrobou 
modrotisku. Dílnou nás provedl pan Danzinger, který má s provozem manufaktury obrovské 
zkušenosti. Děti si samy mohly vyzkoušet tiskařské umění a na vlastní oči pozorovaly jednotlivé 
pracovní postupy. 
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Muzeum historických vozidel české výroby zaujalo zase chlapeckou část výpravy, ale 
slavnostně vyzdobené automobily a skútr, na kterém ve filmu Homolka a Tobolka jezdila Helena 
Růžičková,  uchvátily i dívky. 

A na výletě jsme se i trochu báli (někteří trochu víc…). Navštívili jsme Muzeum strašidel a 
pověstí z Olešnicka. Expozice se nachází v prostorách bývalé ledárny pod hřbitovem. Prvky tajemna a 
strašidelné magie opravdu útočily z každého rohu. 

Přesvědčili jsme se, že Olešnice neznamená jen lyžování, ale ukrývá i spoustu zajímavých 
míst. 
                                                                                          Mgr.Eva Veselá, Bc. Lucie Pernicová 
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Páťáci přespávali ve škole 

Po kladných zkušenostech z počátku roku jsme se opět rozhodli přespat ve škole. 
V pondělí 28. dubna jsme se sešli a hned se vrhli do práce - museli jsme si uvařit bramborový 
guláš k večeři. Po kulinářských přípravách jsme vyrazili na ranč Kopaniny. Došli jsme sice za 
krásného slunného dne, ale ihned po našem příchodu se zatáhlo a pršelo a pršelo a pršelo… 

Slíbený táborák se uskutečnil, i když uvnitř ve srubu v krbových kamnech, ale 
pochutnali jsme si.  Projížďky na koních se museli odložit, ale dočkali jsme se jich v pátek. 
Vyrazili jsme na hodinovou projížďku po lese a ověřili jsme si v praxi, že nejkrásnější pohled 
na svět je z koňského hřbetu. 

Po přespání ve třídě jsme se rychle nasnídali a spěchali na autobus. Měli jsme 
naplánovanou exkurzi v jeskyni Výpustek. Cestou jsme se zastavili v chrámu Panny Marie ve 
Křtinách a jako bonus jsme si mohli prohlédnout chrám za doprovodu pana faráře a ještě jsme 
slyšeli krásnou zvonohru. 

Ze Křtin jsme pěšky vyrazili na Výpustek, kde nás čekala zajímavá prohlídka jedné 
velmi netradiční jeskyně. Po prohlídce následovala cesta do Lipovce, oběd a ukončení akce. 
Strávili jsme pěkné dva dny a jsme bohatší o řadu nových zážitků. 

                                                                                                               Mgr.Eva Veselá 
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Vystoupení kroužku angličtiny pro nejmenší 

I v letošním školním roce děti z 1. a 2. třídy mohly navštěvovat kroužek Angličtina 
pro nejmenší. Hravou a nenásilnou formou se seznamovaly s anglickým jazykem, většina 
z nich již druhým rokem. 

Zpívali jsme písničky, naučili se část anglické abecedy a secvičili anglické divadlo 
Budko, budko… V kroužku jsme ve velké míře používali interaktivní tabuli. 

Naše snahy vyvrcholily v pondělí 26. května, kdy jsme vystoupili před rodiči. Dětem 
se vystoupení povedlo a odnesly si domů vysvědčení s velkou jedničkou. 

                                                                                                              Mgr.Eva Veselá 
 

OZDRAVNÝ POBYT U MOŘE 

V letošním roce jsme k pobytu u moře zvolili osvědčené Bulharsko, tentokrát přímořské městečko 
Kiten. Je to malé město poblíž Primorska, klidné a zvláště vhodné pro děti. 
Cesta autobusem je sice dlouhá, ale díky velice příjemným řidičům Karlovi a Karlovi jsme ji zvládli 
bez úhony. Ubytováni jsme byli ve dvou téměř sousedních penzionech. Jediné, co nám letos kazilo 
dojem, bylo počasí. Dost často pršelo a pro nás neotužilce bylo i moře poměrně chladné. Což ale 
dětem jako překážka rozhodně nepřišlo a v moři se čachtaly i přesto. 
Deset dní uběhlo jako voda. Snažili jsme se je vyplnit nejen otužileckým koupáním, ale i procházkami 
po okolí, nákupy a děti hlavně honičkami mezi penziony. Skupinka našich souputníků si také dopřála 
celodenní výlet do Turecka. 
I když počasí tentokrát nebylo ideální, přímořský pobyt splnil svůj úkol. Děti si moře užily, mořský 
vzduch nás všechny osvěžil a my dospělí jsme si odpočinuli od běžných starostí. Děkuji tímto (snad  
za všechny zúčastněné) Hance Pliskové za přípravu a organizaci celého zájezdu. Vždycky se jí podaří 
sehnat prima pobyt za velice příznivou cenu. Jsou to hodiny hledání a zajišťování. Děkujeme a těšíme 
se na další pobyty. 
                                                                                         Za účastníky zájezdu Karla Cabalová  
 
 

Pasování prvňáčků do „Světa čtenářů“ 

Ve školním roce 2013/ 2014 nastoupilo do 1.třídy celkem 18 dětí. Od prvního dne začala 
náročná práce. Děti se postupně učily poznávat školu, učitele a spolužáky. Učily se první písmenka, 
první číslice. Je to mravenčí práce, ale asi nejvíce vidíte u těchto malých dětí největší pokroky. Je 
veliká radost nejen pro učitele, ale hlavně pro rodiče, když vám dítě přečte první pohádku, básničku 
nebo vypočítá složitější příklad. 

Za náročnou práci jsem chtěla nejen děti, ale i jejich rodiče odměnit nějakým dárkem. A tak 
mě napadlo, uspořádat pro děti a rodiče pasování do „Světa čtenářů“. 

Děti si vyrobily samy pozvánky a své rodiče pozvaly na 11.6.2014 do 1. třídy, kde jejich 
pasování do „Světa čtenářů“ proběhne. Když nastal očekávaný den, děti vyhlížely nejen své rodiče, 
ale i prarodiče. Každé z dětí dostalo za úkol přečíst úryvek z pohádky.  Všem dětem se to velice 
povedlo a všechny děti zasloužily velikánskou pochvalu. Za své čtení dostaly šerpy se svým jménem, 
průkazku do místní knihovny, kterou jim předala paní ředitelka a upomínkový list. Bylo to hezké 
odpoledne. 

Chtěla bych také touto cestou  poděkovat všem rodičům, kteří se mnou spolupracují  
a chystají své děti vzorně do školy. 

                                                          Mgr. Hana Plisková 
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Projekt  5. třídy 

Celý školní rok jsme se připravovali na závěrečný projekt – Obce, ve kterých žijeme  
a Zajímavá místa, která jsme navštívili.  

Chtěli jsme, aby se děti seznámily se zeměpisnými, historickými, kulturními a sociálními 
stránkami místa svého bydliště. Dále jsme chtěli poukázat na skutečnost, že řada krásných a turisticky 
oblíbených míst se ukrývá v těsné blízkosti našeho bydliště. A některá z těchto zajímavých míst jsme  
i navštívili – lanový a přírodní park Velká dohoda, ranč Kopaniny, zříceninu Holštejn, jeskyni 
Výpustek a Balcarku, křtinský chrám a muzea v Olešnici na Moravě (Modrotisková dílna, Muzeum 
strašidel, Muzeum historických vozidel). 

Páťáci se svého úkolu zhostili velmi zodpovědně. Poctivě si shromažďovali materiály, tvořili 
počítačové prezentace, seznamovali se s pověstmi z našeho kraje, malovali nástěnné tabule a vše  
se samozřejmě učili přednášet. Jejich celoroční úsilí předvedli ve středu 28. května – dopoledne pro 
žáky 1. stupně a odpoledne pro rodiče. Dopolední předvádění projektu bylo okořeněno i jedním 
překvapením – z ranče Kopaniny přijely slečna Lenka Sotolářová  a Lenka  Jelínková a zájemce  
na školním dvoře povozily na koních. 

                                                                                                     Mgr.Eva Veselá 

Projekt  9. ročníku 
Již několik let je na naší škole pěknou tradicí, že žáci 9. ročníku zakončují svoji práci na základní 
škole projekty. Tato projektová práce probíhá ve skupinách a jejím cílem je, aby žáci předvedli, co 
všechno se během své školní docházky naučili – získávat, vyhledávat a třídit informace, zpracovávat  
je výtvarně, graficky a písemně, ústně je prezentovat ostatním, pracovat s technikou. K tomu všemu 
musí ukázat, že umí pracovat samostatně, týmově, že jsou pohotoví, komunikativní, umí respektovat 
druhý názor, jsou akční. 
V minulých letech naši žáci zpracovávali oblast země EU, potom následovaly kraje ČR. Letos jsme  
se více přiblížili našemu regionu a námětem se staly okresy Jihomoravského kraje – byly vylosovány 
okresy Břeclav, Znojmo a Brno střed. 
Deváťáci se letos svého úkolu zhostili dobře a opravdu bylo těžké určit pořadí ( to bylo určováno žáky 
nižších ročníků a  pedagogy ), neboť výkony byly velice vyrovnané:  
1. místo – okres Brno střed – M.Dvořáková, V.Průchová, P.Ryšánková, F.Keprt,D.Štěpaník 
2. místo – okres Břeclav –     D.Škvařil, L.Hořava, David Hořava, R.Hlaváček, P.Nejezchleb     
3. místo – okres Znojmo –     J.Kolmačka, N.Dostálová, T.Kosková, Dominik  Hořava, M.Kučera  
 

                                                  Mgr. Hana Buchtová, třídní učitelka 9. třídy a vedoucí projektu
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Žáci v terénu 
 
Dne 3.6. žáci 5.třídy absolvovali praktická cvičení z přírodopisu přímo v terénu. Vyrazili jsme ze školy 
směrem ke spodnímu konci obce – k přírodní památce Černá skála, kde jsme si prohlédli a určili 
rostliny a vylovili plovatky z vody. Potom jsme se přesunuli k přehrádce, kde jsme našli pulce 
skokanů, larvy komárů a vodního hmyzu. Nepřálo nám počasí, pršelo, proto jsme provedli rychlý 
přesun do školy. Děti byly velice šikovné a plnily úkoly s velkým zájmem. 
                                                                                                                               Mgr. Martina Pekárková 
Také 6.třída měla ekologický projekt s názvem Hmyz, který proběhl 4.6. Žáci sledovali a porovnávali 
výskyt hmyzu v ekosystémech pole, les a půda. Tentokrát nám počasí přálo,  a tak jsme doplnili výuku 
doplnili o hry v přírodě.                                                                                               Mgr. Martina Pekárková 

 
Dne 11.6. a 12.6. se uskutečnil výlet žáků 6.třídy do Strážnice. Na výlet odjelo 19 žáků a paní učitelka 
Buchtová a Pekárková jako dozor. Žáci si během výletu prohlédli skanzen a plavili se lodí po Baťově 
kanálu. Ubytování jsme byli v autokempu Strážnice ve zděné budově, kde je i krásné koupaliště 
s tobogánem. Děti si výlet užily a všichni jsme se spokojeni vrátili domů. 
                                                                                                        Mgr. Martina Pekárková, tř.uč.6.třídy 
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Soustředění stepařů na konci prázdnin  

Od úterý 26. 8. do čtvrtka 28. 8. 2014 se konalo první stepařské soustředění. V těchto třech 
dnech stepařky absolvovaly 5 tréninků a celkově 10 hodin stepu. Během soustředění se naučily kroky 
a sestavy, které by během normálních tréninků zabraly více než měsíc učení. Tím jsme skvěle 
odstartovaly nový školní rok a zároveň přípravu před letošní náročnou plesovou sezónou. Po celou 
dobu soustředění sbíraly stepařky body jak během tréninků, tak i během her a aktivit ve volném čase a 
celkové hodnocení gradovalo večerní hrou, která byla zaměřena na podrobnou znalost kroků a jejich 
správné technické provedení. 

Chtěla bych touhle cestou poděkovat paní ředitelce Mgr. Jaroslavě Školařové, která nám 
poskytla zázemí v budově základní školy a vůbec umožnila, aby se soustředění mohlo konat. Dále 
díky patří paním kuchařkám, které se o nás staraly “jako o svoje vlastní“. V neposlední řadě bych 
chtěla poděkovat i skupině dospělých stepařů, kteří se podíleli na večerní hře a pomáhali mi 
s organizací celého soustředění a konečně také rodičům, kteří mi svoje ratolesti na celou dobu svěřili. 
Doufám, že v budoucnu se podaří zrealizovat další podobnou akci plnou stepu a že atmosféra bude 
stejně pohodová. 
Sabina Průchová  
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Nejlepší žáci – konec  školního  roku   2013/2014 

 
1.třída  Michaela Nečasová Lipovec      
2.třída  Tomáš  Bejček  Kulířov    
3.třída  Alžběta  Průchová Lipovec           
4.třída  Adam   Pernica Lipovec  
5.třída  Vojt ěch Zouhar Lipovec   
6.třída  Nikol  Hallová Lipovec   
7.třída  Simona Preisová Studnice  
8.třída  Simona Formánková Lipovec  
9.třída  Markéta  Dvořáková Lipovec   
 
vyznamenaní žáci z 9.ročníku: 
Dalibor  Škvařil    Lipovec 
Veronika  Průchová  Lipovec 
Petra   Ryšánková  Studnice 
David   Hořava  Rozstání 
     
Další ocenění 
 
Cirsiády     -   medailová ocenění 
 
Malá Cirsiáda ( 5.ročníky škol Cirsia) 
Matematika  3. místo Vojtěch Zouhar  Lipovec 
Člověk a jeho svět 2.místo  Vojtěch Zouhar  Lipovec 
   5.místo  Anna Jarůšková  Holštejn  
ČJ   6.ročník 4.místo  Adéla Vymazalová  Holštejn 
   5.místo  Sabina Švédová   Marianín 
 7. ročník 5. místo    Šárka Plisková   Studnice 
 8.ročník 3. místo Simona Formánková  Lipovec 
Matematika   7.ročník 3. místo Dominik Jakubec Lipovec 
            8.ročník 4.místo  Jakub Nešpůrek  Lipovec   
  
Ludolfiáda  1. místo 402  desetinných míst  Markéta Dvořáková Lipovec 
  2. místo 230 desetinných míst  Simona Formánková Lipovec 
 
Dyslektická olympiáda  (soutěž družstev): 
  2. – 5. ročník  3. místo Veronika Voráčová  Lipovec 
       Lukáš Ryšánek   Studnice 
       Barbora Machalíková  Holštejn 
       David Schindler  
 Senetářov 
  6. – 9. ročník  1. místo Dominik Jakubec  Lipovec 
       Luboš Nešpůrek  Rozstání 
       Jan Stejskal   Kulířov 
       Petr Lokaj   Baldovec 
Branný závod pro druhý stupeň             
            1. místo –      Nešpůrek   Jakub 
   Tesař  Daniel 
   Formánek Valter   50 bodů 
   Mikoláš Petr 
   Stejskal  Jan 
 2. místo –  Ambrožová   Nikola 
   Jančíková Andrea 



 
 

46 
 

   Štrajtová Eliška   45 bodů 
   Plisková Šárka 
 3. místo-   Vymazalová   Adéla 
   Průchová Monika 
   Kovařík Jan   45 bodů 
   Pořízka    Tomáš 
   Voráč    Karel 
 4. místo -   Slouka  David 
   Nešpůrek Luboš 
   Kleveta  Martin   41 bodů 
   Lokaj  Petr 
   Jakubec Dominik 
 5. místo -   Nejezchlebová  Diana 
   Zouharová Klára 
   Raušová Nikol  41 bodů 
   Szymszová Natálie 
   Švédová Sabina 
Projekt   9.ročník    Okresy ČR  ( práce ve skupinách): 
1.místo  okres Brno-město  David Štěpaník   Lipovec 
     Veronika Průchová  Lipovec 
     Petra Ryšánková  Studnice 
     Markéta Dvořáková  Lipovec 
     Filip Keprt   Rozstání 
2.místo  okres Břeclav   Dalibor Škvařil   Lipovec 
     Ladislav Hořava  Baldovec 
     David Hořava   Rozstání 
     Patrik Nejezchleb  Rozstání 
     Radek Hlaváček  Studnice  
3.místo okres Znojmo   Tereza Kosková  Rozstání 
     Nicola Dostálová  Rozstání 
     Jan  Kolmačka   Lipovec 
     Martin Kučera   Lipovec 
     Dominik Hořava  Baldovec   
  
Výtvarná a literární  soutěž Požární ochrana očima dětí 
Literární soutěž 

2.místo Tomáš Dvořák  4.třída Kulířov 
3.místo Nikola Ambrožová 7.třída  Baldovec 

Výtvarná soutěž 
 2.místo Kateřina Hudcová 7.třída  Studnice 
 3.místo Eliška Bejčková 8.třída  Holštejn 
 2.místo Anastázie Lokajová  5.třída Baldovec 
 2.místo Šárka Plisková  7.třída Studnice 
 
Vzorná docházka do školy ( žádné zameškané hodiny v celém školním roce): 
 1.třída  Petr Piňous Holštejn 
 8.třída  Jan Stejskal Kulířov   
 
Pochvala za vzornou práci pro třídní kolektiv 
 Rachel  Horilová 2.třída  Lipovec 
 
Pochvala za sběr PET vršků 
 Žaneta Plisková  4.třída  Studnice 
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Pochvala za práci v třídní samosprávě- šatnář 
 David Schindler 4.třída  Senetářov 
Pochvala za vzornou  práci v oblasti sportu a kultury 
 Adam Pernica  4.třída  Lipovec 
 Tomáš Dvořák  4.třída  Kulířov 
Pochvala za práci pro kolektiv 
 Nela Petrželová   4.třída  Lipovec 
 Silvie Raušová  4.třída  Marianín 
 Tselmen Oyunchimeg  4.třída  Lipovec 
 Michaela Šmehlíková  4.třída  Lipovec 
 Jana Gawliková   4.třída  Lipovec 
 Matyáš Paděra    4.třída  Lipovec 
Pochvala za ochotnou pomoc učitelům a spolužákům 
 Dominik Jakubec  7.třída  Lipovec 
 Filip Pořízka   7.třída  Rozstání 
 Simona Preisová  7.třída  Studnice 
Pochvala za vzornou reprezentaci v oblasti sportu 
 Patrik Cabal  5.třída  Lipovec 
 Tadeáš Kosek  5.třída  Rozstání 
 Vojtěch Zouhar  5.třída  Lipovec 
Pochvala za účast v soutěži školního časopisu 
 Adéla Vymazalová 6.třída  Holštejn 
Pochvala za práci pro školní časopis 
 Tselmen Oyunchimeg 4.tída  Lipovec 
Pochvala za celoroční péči o školní akvárium 
 Kateřina Škvařilová 8.třída   Lipovec 
 Karel Voráč  6.třída  Lipovec 
 Jindřich Vondál  6.třída  Lipovec 
Pochvala za práci pro kolektiv a za aktivitu 
 Martina Buchtová 6.třída  Kulířov 
 Adéla Vymazalová 6.třída  Holštejn 
 Nikol Raušová  6.třída  Marianín 
 Klára Zouharová 6.třída  Lipovec 
Pochvala za dlouhodobé vynikající studijní výsledky a reprezentaci školy 
 Markéta Dvořáková 9.třída  Lipovec 
Pochvala za práci pro třídní kolektiv 
 Markéta Dvořáková 9.třída  Lipovec 

Veronika Průchová 9.třída  Lipovec 
 Petra Ryšánková 9.třída  Studnice 
 Nicola Dostálová 9.třída  Rozstání 
 Tereza Kosková 9.třída  Rozstání 
 Filip Keprt  9.třída  Rozstání 
 Dalibor Škvařil  9.třída  Lipovec 
Pochvala za práci pro třídu a třídní kolektiv 
 Kateřina Škvařilová  8.třída  Lipovec 
 Simona Formánková  8.třída  Lipovec 
 Natálie Marková  8.třída  Lipovec 
 Marcela Kratochvílová  8.třída  Rozstání 
 Ludmila Ševčíková  8.třída  Lipovec 
 Renata Voráčová  8.třída   Lipovec 
 Eliška Bejčková  8.třída  Holštejn 
 Eliška Pupíková  8.třída   Studnice 
 Jan Kala   8.třída  Lipovec 
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Jak to bude v novém školním roce? 

Zahájení         1. 9. 2014                       pondělí 
Státní svátek                                                              28. 9. 2014                     neděle        
Podzimní prázdniny            27. 10.  a  29. 10. 2014  pondělí+ středa  
Státní svátek                 28. 10. 2014                  úterý 
Státní svátek                                                                      17. 11. 2014                 pondělí                                   
Vánoční prázdniny                 20. 12. 2014  -  4. 1. 2015                    
Zahájení vyučování v roce 2015                         5.1 . 2015                      pondělí                             
Pololetní vysvědčení          29. 1. 2015                    čtvrtek                                         
Pololetní prázdniny      30.1.  2015                    pátek  
Zahájení výuky ve 2. pololetí    2. 2. 2015                      pondělí 
Jarní prázdniny pro okres Blansko              21. 2. 2015  - 1. 3. 2015  
Velikonoční prázdniny                       2. 4. 2015   až  6. 4. 2015                                       
Státní svátky      1. 5.  a  8. 5. 2015       pátek    
Konec školního roku      30. 6. 2015                    úterý           
Hlavní prázdniny       středa 1. 7. 2015 -  pondělí 31. 8. 2015 
Zahájení výuky ve šk.roce 2015/2016                              úterý 1.9.2015 
 
Plavecká výuka 1. -4. roč.  (Plavecký areál Aquapark Vyškov) středy  17.9., 24.9., 1.10., 8.10., 15.10.  
Překročení Rubikonu pro žáky 6. ročníku      24. – 26.9. 2014               pořádá  ZŠ Lipovec 
Soutěž ve sběru starého papíru                                13.10. – 24.10. 2014     
Burzy středních škol (pro 9.třídy )                             listopad   2014 
Vánoční výstava v sokolovně               sobota  29. 11. až neděle 30. 11. 2014 
Vzdělávací program  ,,Mexiko+velryby  (2.st.)       středa    3.12.2014   KD Jedovnice   
Rozsvěcení vánočních stromů                                    sobota   6. 12. 2014   Kulířov, Studnice      
                                                                                     neděle   7. 12. 2014    Lipovec 
Soutěž v aerobiku Cirsia                      prosinec 2014   pořádá  ZŠ Křtiny 
Vánoční besídka                       neděle  14. 12. 2014 
Zahájení výuky v roce 2015          pondělí    5. 1. 2015          
Zápis do 1. třídy                          pondělí  19. 1. 2015            
Náhradní zápis do 1. třídy  :                                       čtvrtek    22. 1. 2015 
13. ples školy                                                              pátek      30.1. 2015    hraje: Medium  
Lyžařský výcvik pro I.stupeň v Olešnici         termín bude upřesněn    
Lyžařský výcvikový kurz Jeseníky-Kunčice              neděle 15. 2. –   sobota  21. 2.  2015 
Sloupský vodník                       25.3. 2015  pořádá ZŠ Sloup  
Jedovnická kuňka           1.4.  2015              KD Jedovnice 
Turnaj v bowlingu ke Dni učitelů                     1.4.2015                        Blansko 
Turnaj ve vybíjené dívek Cirsia          duben 2015                  pořádá  ZŠ  Lipovec 
Cirsiády            12. – 15.5. 2015           pořádá ZŠ  Sloup 
Turnaj v přehazované žáků Cirsia         25.5. 2015                      pořádá ZŠ Ostrov 
Malá Cirsiáda pro žáky 5. ročníku                     květen 2015                 pořádá ZŠ Jedovnice 
Sloupský slavík              23.6. 2015                    pořádá ZŠ Sloup
                 
Pedagogické rady                                                                                
__________________________________________________________________________________ 
I.              1.část      pondělí          25. 8.  2014    9.00     2.část      čtvrtek   28. 8.  2014     10.00                                      
II.                            středa              5. 11. 2014          
III.                          pondělí           26. 1.  2015                                                                            
IV.                          středa               8. 4.  2015                                                                           
V.                           středa              24. 6.  2015   
Třídní schůzky:      pondělí         10. 11. 2014    středa 15. 4. 2015        
Provozní porady:    středy                                                                                                                                                 
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Pedagogičtí pracovníci – základní škola 
Mgr. Jana  Rejdová  tř. uč.    1.třídy  uč. I.stupně 
Mgr. Hana  Plisková  tř. uč.    2.třídy   uč. I.stupně 
Mgr. Jana Kolmačková  tř. uč.    3.třídy  uč. I.stupně 
Mgr. Karla Cabalová  tř. uč.    4.třídy  uč. I.stupně 
Mgr. Ivana  Hallová  tř. uč.    5.třídy              uč. II.stupně    M+Př+Aj 
Mgr. Eva  Veselá              tř. uč.   6.třídy               uč.II.stupně  Čj+ zákl.techniky 
Mgr. Martina    Pekárková    tř. uč.   7.třídy             uč. II.st.  
                                                                                                      syst. biolog.a ekologie+chemie 
Mgr. Marek       Halla                           tř. uč.    8.třídy              uč.5.-12.ročník      dějepis+Nj                  
Mgr. Kateřina    Veselá  tř. uč.   9.třídy            uč.II. stupně           ČJ+Hv 
          
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  
                         celkem  12  učitelů   
Školní družina                                                                                                                                                                                                                                       
Bc. Lucie  Pernicová      vychovatelka školní družiny                        SPgŠ Boskovice             
                                                               (částečný  úvazek učitelky)                                                  
Mgr.,Bc.  Martin  Ježek              vychovatel ŠD   (částečný úvazek)       
                                                     vychovatelství,obor sociální pedagogika se zaměřením  na Tv a sport
                              
                             celkem   2  vychovatelé 
                                                          celkem   14 pedagogických pracovníků ZŠ                                                                                           

Mateřská   škola 
Bc.Blanka Zouharová                   vedoucí učitelka  
Dominika Pernicová            učitelka  
Petra   Kovaříková                  učitelka 
Radka   Staňková  učitelka  
Lenka   Kolmačková                 školnice  
Kateřina  Jakubcová                    kuchařka  (zástup za MD Zuzany Kučerové  od srpna 2012)  
Marie   Bezděková  asistent pedagoga ( od 2.9..2013)  k autistickému dítěti 
            
                                                                                                          celkem  7 zaměstnanců MŠ 
                                                                                           (5 pedagogických, 2 provozní zaměstnanci) 
   

Provozní zaměstnanci – základní škola 
Marie   Doleželová      administrativní pracovnice, mzdová účetní 
Miloslava  Koudelková      účetní 
Jaroslava   Marková                  vedoucí školního stravování 
Zdeňka   Tesařová      hlavní kuchařka 
Jiřina     Keprtová      kuchařka   
Věra  Šíblová       uklízečka 
Květoslava Pernicová      uklízečka 
Vladimír   Šíbl       údržbář 
Vlastimil Ševčík       topič                                                                                                                 
                                                                                                          9   provozních  zaměstnanců v ZŠ 
                                                                        ZŠ + MŠ  celkem  30 zaměstnanců 
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Přehled  tříd a  počtu žáků ve školním roce  2014/2015 

třída           celkem       chlapci          dívky                   tř.učitel       umístění 
I.stupeň 
 
1.třída  16              11                  5                    Mgr. Jana Rejdová                  přístavba  1.patro 
2.třída               18               9        9                    Mgr.Hana Plisková                  přístavba 2.patro 
3.třída  14               7                   7                    Mgr.Jana Kolmačková            přístavba  1.patro 
4.třída  13               7        6                    Mgr.Karla Cabalová            přístavba 2.patro 
5.třída  24             11      13                    Mgr.Ivana Hallová                  hl.budova 1.patro 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
celkem 85           45    40 
průměr žáků na třídu  - I.stupeň      17,0                                                                              5 tříd                     
II.stupeň  
 
6.třída  15                 6            9                    Mgr.Eva Veselá                     hl.budova  přízemí                                                                                                      
7.třída  20                 7          13                    Mgr.Martina Pekárková        hl.budova  přízemí 
8.třída  14                 6            8                    Mgr.Marek Halla                   hl.budova  2.patro 
9.třída  19               10                     9                    Mgr.Kateřina Veselá             hl. budova  2.patro 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
celkem 68           29                39 
 
průměr žáků na třídu – II.stupeň                 17,0                                                               4 třídy 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
celkem v ZŠ   153 žáků   (74 chlapců   79 dívek )      9 tříd         průměr 17,0 žáků /třída   
                                                                                         

                                                                                                                                                                
Mateřská škola  2 oddělení               52  dětí 
              
 
Školní družina              2 oddělení       55 dětí                                                                                                     

 
 Ve zkratce 

� Od letošního školního roku přecházíme na placení obědů přes účet. Žáci dostali 
podrobné informace. Pro případné dotazy uvádíme kontakty na vedoucí stravování 

paní Jaroslavu Markovou: email     jarka.marek@centrum.cz    tel. 516 445 318  

     (  kancelář šk.stravování),   mobil 774 346 208 
� Od pátku 10.10. do neděle 12.10.2014 budou ve škole ubytováni opět účastníci akce 

Moravské hvozdy (sjíždí se  nadšenci z celé republiky a v terénu bojují dvě recesní 
skupiny představující vojska Švédů a Moravanů na paměť obléhání Brna Švédy). 
Upozorňujeme v tyto dny na zvýšený počet aut v okolí školy, na rozsvícenou budovu a 
také více návštěvníků obchodů i místních restaurací. Peníze získané díky této akci se 
nám určitě budou hodit do našeho rozpočtu! 
                                                                                      Děkujeme za pochopení a toleranci!! 

 
� Na zasedání zastupitelstva obce byl ing.Tomášem  Zouharem vznesen dotaz, zda je 

nutné, aby škola zaplňovala svými příspěvky tak velký prostor ve Zpravodaji. Kdo o 
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tom rozhoduje a zda je to na místě. Také byla kritizována kvalita uveřejňovaných 
fotek. 
Na vysvětlenou si dovoluji sdělit, že se domníváme, že příspěvky ze školy jsou 
otiskovány proto, že jsou pro školu dobrou prezentací, zasahují do většiny rodin, 
protože se v nich píše o vlastních dětech, vnucích, příbuzných a veřejnost má 
možnost podrobněji získat informace o tom, co vše se ve škole daří. 
Stejnou možnost otiskovat příspěvky mají všechny organizace či jednotliví občané 
v obci. Zpravodaj vychází většinou jen 3x v roce, je rozdáván do rodin zdarma a 
částka, kterou obec za vydávání zaplatí není nijak astronomická. 
Co se týká fotek- snažíme se texty doplnit fotkami proto, abychom udělali čtenářům 
radost, když tam vidí své ratolesti. Že jsou někdy fotky méně kvalitní, to je pravda, ale 
nejsme profesionálové. 
Všechny příspěvky tvoříme s dobrým úmyslem a pro radost! Pokud tím někoho 
urážíme nebo obtěžujeme, omlouváme se za to… 
                                                                                 Mgr. Jaroslava Školařová, ředitelka školy 

 

Nový školní rok v mateřské škole 

 
K 1. září 2014 bylo do mateřské školy přijato 52 dětí, což je maximum z hlediska kapacity 
MŠ. Bohužel nešlo vyhovět všem zájemcům o přijetí jejich dětí do naší mateřské školy.  
 
V měsíci květnu nastoupila mateřskou dovolenou paní učitelka Lucie Grycová a v měsíci 
červenci nastoupila mateřskou dovolenou paní učitelka Bohunka Ševčíková.  
V novém školním roce přivítáme tedy dvě nové paní učitelky a to, paní učitelku Petru 
Kovaříkovou a paní učitelku Mgr. Radku Staňkovou.  
 
Děti navštěvující mateřskou školu se mohou těšit na zcela novou školním zahradu. 
Plánovaná rekonstrukce začně v měsící září. Stávajíci stav zahrady je v neutěšeném stavu. 
Po doplnění prázdných ploch o moderní hrací prvky, rekonstrukci obou pískovišť a postavení 
tak potřebného domečku pro uložení vybavení pro hry na zahradě a pískovišti, kola a 
koloběžky, by děti z mateřské školy měly trávit svůj čas v příjemném a motivujícím prostředí. 
Zahrada bude využívána ve stanoveném režimu i věřejností. Jelikož je zahrada 
uzamykatelná (předpoklad uzavření ve večerních hodinách), lze i snáze zabezpečit provoz 
(např. zákaz vstupu psů apod.) a údržbu herních prvků. 
 

Poprvé do školky 
„Maminko, tatínku, u č mě samostatnosti“ 

aneb  CO BY DÍTĚ MĚLO UMĚT 
 

� Obouvat a zouvat papučky a boty (tkaničky jen předškolní děti, mladším dětem 
zaváže učitelka).  

� Poznat si svoje oblečení (vše by mělo být podepsané).  
� Umět oblékat a svlékat, kalhoty, tričko, ponožky (učitelka připraví, pomůže, ale dítě by 

mělo mít samo snahu).  
� Při jídle vydržet sedět u stolu.  
� Snažit se samo jíst lžící.  
� Pít ze skleničky.  
� Umývat si ruce mýdlem, utírat se do ručníku. 
� Používat záchod – včas si říci, utírat si zadeček (děti od 4 let), pleny do mateřské 
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školy nepatří.  
� Zvládat chůzi po schodech.  

 
Co s sebou do mate řské školy 

 
� Dobrou náladu a úsměv na tváři. 
� Přezůvky, nejlépe papučky, pantofle jsou zcela nevhodné (bezpečnost dětí) 
� Náhradní spodní prádlo, ponožky, tričko  
� Pohodlné oblečení do třídy, s kapsou na kapesník.  
� Oblečení na pobyt venku – je vhodné mít náhradní oblečení a obutí, hlavně  na školní 

zahradu, kterou využíváme k pobytu venku (s ohledem na počasí) v každém ročním 
období. V letním období je důležitá pokrývka hlavy.  

� Starší tričko pro výtvarné činnosti. 
� Hrníček označený značkou (umělohmotný). 
� Kartáček na zuby, dětskou pastu a kelímek (vše označené značkou). 
� Hřebínek na šňůrce (k zavěšení na značce u ručníku). 
� Pro zajištění pitného režimu 300 ml láhev z umělé hmoty s násoskou, označenou 

značkou dítěte (teplé měsíce). 
� Pyžamo.  
� Nelinkovaný sešit A4 na kreslení 

 
Předškoláci: 

� silnější trojhranné pastelky 
 

Zvykáme si na školku – jak dít ěti pomoci? 
 

Začátek docházky do mateřské školy je pro dítě v každém případě velkou změnou a ta s 
sebou přináší spoustu pocitů a zážitků, se kterými se musí malé dítě vyrovnat. Vstup do 
neznámé budovy a do třídy s jejím vybavením a hračkami než jaké zná z domova, mezi cizí 
děti a dospělé. Musí se přizpůsobit nezvyklému režimu a požadavkům a naučit  se  
komunikovat s „novou autoritou“ - paní učitelkou. 
Každé dítě reaguje na takovou situaci trochu jinak. Chceme, aby rodiče měli pocit jistoty a 
klidu, že je o jejich děti dobře postaráno. Mateřská škola je zařízením, které doplňuje 
výchovu v rodině – je tedy závislá na spolupráci s Vámi – rodiči. Proto s námi komunikujte, 
sdělujte Vaše pochybnosti či nejasnosti a důvěřujte zkušenostem pedagogů. 
  

� Méně přizpůsobivé děti nenechávejte zpočátku v kolektivu déle než jednu hodinu.  
� Zůstaňte s dítětem ve třídě. Pokud o to dítě stojí, zůstávejte s ním v prvních dnech ve 

školce. Budete mu oporou a dáte mu pocit bezpečí. 
� Přibalte mu mazlíčka. Dovolte dítěti, aby si s sebou vzalo do školky svou oblíbenou 

hračku. 
� Rozlučte se krátce. Loučení dlouze neprotahujte, někdy loučení představuje větší 

problém pro matku než pro dítě, proto je zbytečně nestresujte. 
� Používejte stejné rituály. Voďte dítě do školky vždy ve stejný čas a vyzvedávejte je 

pokud možno ve stejnou dobu. Používejte konkrétní údaje o tom, kdy je vyzvednete – 
po obědě, po svačině – ne jen obecné jako brzy, za chvíli, po práci apod. 

� Buďte citliví a trpěliví. Vyprávějte si o tom, co dítě ve školce dělalo a co nového se 
naučilo. 

� Ujistěte dítě, že je do školky neodkládáte. Vysvětlete mu, že je máte rádi a že 
nechodí do školky proto, že na ně nemáte čas nebo že s ním nechcete být doma. 
Každý má své povinnosti – Vy práci, Vaše dítě školku. 

� Komunikujte s učitelkou. Možná se dovíte, že když ze školky po nervy drásající scéně 
odejdete, Vaše plačící dítě se rázem uklidní a jde si spokojeně hrát.  

� Potomka za zvládnutý pobyt ve školce pochvalte. 
� Pozitivně je motivujte. Neříkejte doma dítěti, že chápete, jaké to muselo být strašné, 
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vydržet takovou dobu bez maminky. Naopak vyzdvihněte jeho pěkné zážitky, zahrajte 
si s ním hru, kterou se ve školce naučilo. 

� Pokud se Vám hned vše nedaří, nezaujímejte ke škole negativní postoj, dejte svému 
dítěti i nám dostatek času adaptovat se  
 
 
- co byste nikdy nem ěli dělat... 
 

� Nestrašte své dítě školkou - „počkej, ve školce ti ukážou...“ a za problémy s 
přivykáním je v žádném případě netrestejte. 
 

� Buďte důslední a nenechte se obměkčit. Když už jednou rozhodnete, že půjde do 
školky, nedejte se přemluvit a trvejte na svém. 

� Nepřiznávejte, že je vám také smutno a že se vám stýská. Když zvládnete své emoce 
Vy, dítě je zvládne také. 

� Netvrďte cestou do školky, že jdete na procházku a nelžete mu o tom, v kolik hodin je 
přijdete vyzvednout!!! 

 
 
 

Základní informace pro rodi če  
 

Děti se přijímají do MŠ od 6,30 do 8,00 hodin . Po té se jednotlivá oddělení  
z bezpečnostních důvodů zamykají! Pokud se rodiče domluví s učitelkou jinak, lze dítě do 
MŠ přivést podle aktuální potřeby.  
Rodiče nebo jejich zástupce předávají dítě osobn ě učitelce ve t řídě!  
Dítě vyzvedávají rodiče nebo jimi pověřené osoby na základ ě písemného zmocn ění. 
Zmocnění je uloženo ve třídě, kterou dítě navštěvuje. Bez tohoto pověření nikomu učitelka 
dítě nepředá!  
Odchod dětí po obědě – od 12.00 do 12.30 hod, odpoledne – od 15.00 do 16.00 nebo dle 
dohody s rodiči. 
Do MŠ pat ří dítě pouze zdravé.  Učitelky mají právo nepřijmout dítě se známkami nemoci v 
zájmu ostatních dětí!!  
Pokud se v rodině vyskytne infekční onemocnění, rodiče jsou povinni toto neprodleně v 
mateřské škole ohlásit!  
Rodiče jsou povinni oznámit všechny změny v osobních datech dítěte, změny telefonních 
čísel, změnu adresy, zdravotní pojišťovny apod.  
Rodiče jsou povinni oznámit v MŠ předem známou nepřítomnost dítěte. Pokud není předem 
známá, musí tak učinit co nejdříve.  
Aby nebylo započítáno stravné, je nutné dítě omluvit daný den nejpozději do 8.00 hod 
vedoucí ŠJ tel.  516445318 nebo učitelce MŠ tel.  516 445 190, mob. 731 790 173.  V 
případě, že se vám nepodaří odhlásit se do 8.00 hod. lze si oběd odebrat do nosníku (pouze 
první den nepřítomnosti)Rodi če jsou povinni v čas zaplatit stravné,  které činí 33,- Kč na 
celý den pro děti do 7 let (8,- Kč dopolední svačina, 19,- Kč oběd, 6,- Kč odpolední svačina), 
37,- Kč pro děti od 7 let (9,- Kč dopolední svačina, 22,- Kč oběd, 6,- Kč odpolední svačina) 

Rodi če jsou povinni v čas zaplatit úplatu za p ředškolní vzd ělávání (částečné náklady na 
provoz). Základní částka činí v letošním školním roce 200,- Kč..  
Rodiče mají právo kdykoli přijít do MŠ a zúčastnit se výchovně vzdělávacích aktivit. 
Rodiče mají právo být dostatečně a včas informováni o dění v MŠ a mohou se i aktivně 
zúčastnit.  
Rodiče mají právo po předchozí domluvě na konzultaci s učitelkou na třídě nebo s vedoucí 
učitelkou.  
Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do MŠ po písemném upozornění zástupce dítěte 
tehdy:  

• když dítě nedochází 1 měsíc bez omluvy do MŠ  
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• když zástupce dítěte narušuje opakovaně provoz MŠ a jednání s ním je bezúspěšné  
• když ředitelka školy přihlédne k sociální a výchovné situaci rodiny a zájmům dítěte  
• když je to vhodné na základě vyjádření odborníků v průběhu zkušební doby 

Pedagogická pracovnice odpovídá za dítě od doby převzetí dítěte do doby předání dítěte 
zákonným zástupcům nebo jimi pověřeným osobám.  
V měsíci červenci a srpnu může ředitelka ZŠ A MŠ po projednání se zřizovatelem provoz MŠ 
omezit nebo zcela uzavřít. Rozsah omezení se oznamuje dva měsíce předem. Mateřská škola 
bývá zcela uzav řena zpravidla od poloviny července do konce srpna!  Jedná-li se o 
mimořádnou událost, důvod, lze provoz omezit či uzavřít okamžitě.  
V době školních prázdnin, v pr ůběhu roku, je v provozu pouze jedna t řída (čerpání 
dovolených, náhradního a studijního volna, sanitární dnů apod.) nebo je MŠ uzavřena (vždy dle 
zájmu rodičů). Proto žádáme rodiče, kteří mají tu možnost, aby si v těchto dnech nechávali děti 
doma! Netýká se rodičů zaměstnaných!  
Důležité!!! – všechny osobní v ěci prosíme podepište!  Do MŠ si mohou děti přinést pro 
snadnější adaptaci oblíbenou hračku. Mateřská škola neodpovídá za případné její zničení nebo 
ztrátu. Nevhodné jsou hračky zvukové, které ruší v průběhu dne.  
Hlavním úkolem institucionalizovaného předškolního vzdělávání je dopl ňovat rodinnou 
výchovu  a zajišťovat dětem prostředí s nabídkou mnohostranných, ale věkově přiměřených 
podnětů k jejich aktivnímu učení a rozvoji osobnosti. 
Na základě každodenního dlouhodobého styku s dítětem poskytuje předškolní vzdělávání i 
pedagogickou diagnostiku dětí  a dětem se speciálními vzdělávacími potřebami zajišťuje 
včasnou speciálně-pedagogickou péči. 
V průběhu celého dne se střídají v MŠ volné aktivity dětí, řízené činnosti vedoucí k rozvoji 
osobnosti dítěte, jeho rozumových schopností. vytváření správných hygienických návyků, 
základních pravidel slušného chování, získávání základních životních hodnot a mezilidských 
vztahů, nových přátelství. U předškolních dětí rozvíjíme všechny schopnosti a dovednosti 
důležité pro zvládnutí nároků 1. třídy. 
Ke specifikům předškolního vzdělávání patří metody a formy práce, které se maximálně 
přizpůsobují fyziologickým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí zpravidla od tří 
do šesti let. Nejvhodnějšími metodami pro práci s touto věkovou skupinou se ukazuje prožitkové 
a kooperativní učení hrou a vlastními činnostmi dětí. Dále pak situační učení založené na 
vytváření a využívání situací, které dítěti poskytnou praktické ukázky životních souvislostí. A 
spontánní sociální učení, založené na přirozeném napodobování vrstevníků i dospělých. 

 
I nadále zůstávají adapta ční odpoledne, a to vždy v úterý a ve čtvrtek odpoledne – od 
15.00 do 16.00 hod. Adapta ční odpoledne jsou ur čena dětem, které obdrží Rozhodnutí 
o přijetí do MŠ a nastoupí v pr ůběhu nového školního roku. 
 
Tel: 516 445 190 , 731 790 173    Mate řská škola Lipovec 
        516 445 318                            Škol ní jídelna p. Marková 
        516 445 184                            ZŠ sekretariát 
        736 402 426                            ZŠ mobil - sekretariát 
 
 

www stránky: www.mslipovec.estranky.cz 
e-mail: ms.lipovec@seznam.cz  

 
Za všechny zaměstnance Mateřské školy v Lipovci    Bc. Blanka Zouharová 
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NNaaššii   jjuubbii llaanntt ii   
      

 

Září 2014 
 Kopřiva František Lipovec 52 

 Musil Zdeněk Lipovec 269 

 Jelínek Jiří Lipovec 191 

 Sedlák Roman Lipovec 212 

 
Říjen 2014 

 
 

 
 
Musilová 

 
 
Anna 

 
 
Lipovec 292 

 Kučerová Františka Lipovec 75 

 Sotolářová Věra Lipovec 177 

 Matuška Jiří Lipovec 162 

 Chlup Petr Lipovec 247 

 Jelínek František Lipovec 154 

 
Listopad 2014 

 
 

 
 
Hlávková 

 
 
Marie 

 
 
Lipovec 155 

 Skácel Alois Lipovec 39 

 Pernica Miroslav Lipovec 175 

 Hloušková Anna Lipovec 203 

 Kolmačková Anežka Lipovec 100 

 Musil Eduard Lipovec 68 

 Kučerová Josefa Lipovec 235 

 Bejček František Lipovec 151 

 Prosinec 2014 
 Grimová Marie Lipovec 131 

 Petýrková Marie Lipovec 230 

 Vintr František Lipovec 294 

 Vysloužilová Marie Lipovec 7 

 Pernicová Marie Lipovec 27 

 Musilová Marie Lipovec 21 

 Janča Bohuslav Lipovec 108 

 Keprt Antonín Lipovec 19 

 Koníček Zdeněk Lipovec 270 

 Zouhar Vojtěch Lipovec 134 

 Skácelová Marie Lipovec 72 

 

Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně 
zdraví a spokojenosti. 

 



 

 

 

Sdělení 

Pokud máte zájem, aby Vám hlášení Obecní

mnozí občané nejsou doma, když se hlásí a navíc máte možnost se k

termíny hlášených akcí…), pošlete e

obeclipovec@tiscali.cz 

 a hlášení Vám bude automaticky zasíláno na Váš email.

 

OObbssaahh::  
2 - 4 
5 - 10  
11 - 17  
18 - 54  
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Pokud máte zájem, aby Vám hlášení Obecního rozhlasu Lipovec bylo zasíláno e-mailovou poštou ( 

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

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

a hlášení Vám bude automaticky zasíláno na Váš email. 

  
 Úvodník 
 Z jednání ZO a RO 
 Slovo starosty 
 Informujeme 
 Naši jubilanti 

František Kopřiva 

 

 

Pozor!!! 
Příští uzávěrka zpravodaje bude 
 

 

mailovou poštou ( 

hlášeným věcem vrátit, ověřit si 

žádostí o zasílání hlášení p. Kopřivové na OÚ Lipovec – 

Příští uzávěrka zpravodaje bude 8.12.2014. 


