Zpravodaj
lipoveckého úřadu

Ať je hodně
dárečků
i u Tvého
stromečku.
V každém ať je
zabalen
jeden šťastný
všední den.

prosinec 2014
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Úvodník
Projev starosty obce u rozsvěcování vánočního stromu:
Vážení přátelé,
doba adventu a Vánoc je časem, kdy příroda bývá skoupá na světlo. Dne neúprosně
ubývá, večery se prodlužují, aktivity člověka jsou tlumeny nedostatkem slunečního svitu.
Pozdní rozednívání a brzké smrákání ohraničuje den. V tomto čase dlouhých večerů
a nocí je člověk otevřenější ke vnímání světla . Čím jsem starší, ale je to i tím, že děti jsou
už pryč z domova a člověk je nezvykle sám, tím více mám rád světlo zapálené svíčky.
Zapaluji, zdánlivě nepotřebně, světlo svící. Světlo plamene má schopnost měnit atmosféru
domova. V pokoji je útulněji. A podle nálady se člověk při světlu plamene vrací k těm
šťastnějším okamžikům svého života či naopak vzpomíná na ty blízké, kteří již mají svoji
životní pouť za sebou….anebo také jen podřimuje.
Měl jsem příležitost vícekrát hovořit u rozsvěcování obecního vánočního stromu. A někdy
dojde inspirace – včera jsem inspiraci hledal, otevřel jsem internet ,čtu a dotvářím:
„Po ovoci poznáte je“ pravil kdysi pro židy reformní rabín a pro křesťany mesiáš Jehošua,
tedy Ježíš Kristus. Na mysli měl v podstatě prostou myšlenku. To, jací jsme, prozrazují
naše slova a činy. A jací jsme, takový je i náš život. Více či méně dobrý nebo
špatný. Občas je mi připomínán citát připisovaný milence francouzského krále Ludvíka
XV. Jeane-Antoniettě Poissonové, známé spíše jako madam de Pompadour, cituji
doslova: „Nač se tím budete zatěžovat, ještě z toho onemocníte. Po nás potopa!“
"Po
nás potopa". Většina si ho vykládá, jako nemysleme na budoucnost.
Lze jej ovšem vyložit i jako "Užívejme života, dokud ho máme". Vezmeme-li ho do
důsledků, je to ta nejlepší rada jak žít - žijme tak, jako by dnešní den byl náš poslední.
Užívejme si, žijme naplno, ale zároveň žijme tak, abychom mohli kdykoli "složit účet ze
svého konání". Abychom se nemuseli stydět za promarněný život. Abychom svým dětem
předali lepší svět, než na který jsme se rodili my.
Jsem špatný křesťan, a tak nevím s jistotou, zda onen konečný účet budu skládat někde
na nebesích Bohu či ne. Co vím jistě je to, že onen účet ze svého života budu skládat sám
sobě. Nejen já, ale každý z nás. V takové chvíli budeme sami, jen s výčtem našeho
života.
Přeji Vám všem, ať onen výčet je co nejlepší.
Konec citátu. Nějak jsem se s tím ztotožnil.
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Já vím, je advent, čas
as rozjímání, očekávání , přípravy na příchod – denně
denn nám na radnici
chodí žádosti – některé
které až přímo
př
útočné - o finanční příspěvek – různé
rů
azylové domy,
charitativní organizace, SOS vesničky,
vesni
dětské
tské domovy, fondy ohrožených dětí,
d
centra
sociálních služeb, různé kluby zdravotně postižených apod. a to na obec, na STEMD –
takže to čtu
tu vícekrát . Nevím, co si o tom všem mám myslet. Mně
Mně vadí, když parlament
projednává různé
zné sociální dávky, příspěvky
p
vky na bydlení, životní minima apod. a kolem se
vede dlouhosáhlá debata kolik,
kolik komu a ještě se najdou takoví, kteří
ří si na těchto
t
„dávkách“
postaví živnost, živnost na lidské bídě.
bíd Nebylo by rozumnější
ější vytvořit
vytvoř podmínky pro
důstojný život s každodenní prací a za takovou finanční
finan
odměnu,
ěnu, aby člověk žil bez
„dotací“, aby mohl jedenkrátt za rok jet na zaslouženou dovolenou, podívat na koncert a ne
poníženě žádat ….
Pořád
ád si myslím, že cílem každé společnosti
spole
je spokojený občan,
čan, který se nebojí o svůj
sv
život. Který se nebojí, že ho někdo
ně
zabije čii okrade na ulici nebo ho na té ulici stát nechá
bez pomoci umřít, ať už hlady nebo proto, že nemá na zaplacení lékařského
lékařského ošetření.
ošet

Vážení přátelé,
myšlení lidí se s věkem
kem podstatně mění a mění
ní se také jeho priority. S přibývajícím věkem
si stále více váží člověk
ě člověka
člově jako takového. Vidím to doma. Můj
ůj táta žije skromným
životem, žádný přepych
epych a ani peněz
pen na rozdávání. Ale nestěžuje si – přitom
př
je vidět, jak je
rád, když uvidí své známé, své děti,
d
když s ním někdo
kdo promluví – takže hlavním
problémem nejsou peníze, ale známá tvář,
tvá vlídné slovo a chvilka času.
Každý živý tvor na světě
ě ě potřebuje
potřebuje ke svému životu úctu, lásku, uznání
uznán a dobré slovo.
A tak si přeji, aby žádný člověk
člověk nebyl o Vánocích sám. Aby i ti osamělí
osamě měli o Vánocích
lidskou společnost.
nost. Aby je nikdo neproplakal ani z důvodu fyzické
ké bolesti, ani z důvodu
zapomnění…..
Přeji Vám celou řadu příjemných
říjemných
adventních
chvil
spojených
s rozjímáním a vzpomínáním.
Přeji Vám vše dobré…
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Z jednání ZO
Výpis usnesení
z 39. řádného zasedání Zastupitelstva obce Lipovec,
konaného dne 25.8.2014 od 18.00 hodin
ve spolkové místnosti Domu služeb v Lipovci
Usnesení č. 1/39/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje doplněný program 39. řádného zasedání Zastupitelstva
obce Lipovec.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 2/39/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje smlouvu o dílo mezi Obcí Lipovec a STEMD s.r.o. Lipovec
na realizaci stavby „ Veřejné osvětlení kolem silnic II/378, III/3783 v intravilánu obce Lipovec“
s termínem provedení 07/2014 – 12/2015, cenou díla 1.890.400,- Kč včetně DPH.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 1
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 3/39/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje provedení parkoviště u sokolovny a povýšení rozpočtu
na tuto akci o 350.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 4/39/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje provedení odvodnění místních komunikací dle specifikace
ve zprávě v částce 240.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 5/39/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje částku 1.245.000,- Kč na opravy komunikací dle specifikace
ve správě.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 6/39/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje výsledky hospodaření obce Lipovec k 30.6.2014.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 7/39/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje prodej části pozemku p.č. 52/14 o výměře 126 m2 a části
pozemku parc.č. 52/13 o výměře 152 m2 v k.ú. Lipovec u Blanska dle GP 669-70/2013 do SJM
Vlastě a Václavu Grimovým, Lipovec za cenu 100,- Kč/m2. Záměr na prodej pozemku byl schválen
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v Radě obce Lipovec dne 28.7.2014 a vyvěšen na elektronické i fyzické úřední desce OÚ Lipovec
od 29.7.2014 dosud.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 8/39/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje v souladu s GP 669-70/2013 prodej části pozemku parc.č.
52/13 o výměře 170 m2 (nově pozemek p.č. 52/43), vše v k.ú. Lipovec u Blanska, s tím, že na
části pozemku vyznačené v GP 669-70/2013 bude zřízeno obci Lipovec či obcí pověřené osobě
vstup k opravám a údržbě kanalizace, a dále prodej části pozemku p.č. 52/14 o výměře 77 m2
(nově pozemek p.č. 52/47) a části pozemku p.č. 1100/13 o výměře 18 m2 (nově pozemek p.č.
1100/31) Bc. Denise Richterové, Lipovec za cenu 100,- Kč/m2. . Záměr na prodej pozemku byl
schválen v Radě obce Lipovec dne 28.7.2014 a vyvěšen na elektronické i fyzické úřední desce OÚ
Lipovec od 29.7.2014 dosud.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 9/39/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje v souladu s GP 669-70/2013 prodej části pozemku p.č.
1100/13 o výměře 1 m2 (slučuje se do pozemku parc.č. 1100/19, jež je ve vlastnictví paní Evelíny
Bouší) a části pozemku parc.č. 52/13 o výměře 31 m2 (nově pozemek parc.č. 52/42), vše v k.ú.
Lipovec u Blanska, za cenu 100,- Kč /m2 paní Evelíně Bouší, Brno. Záměr na prodej pozemku byl
schválen v Radě obce Lipovec dne 28.7.2014 a vyvěšen na elektronické i fyzické úřední desce OÚ
Lipovec od 29.7.2014 dosud.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 10/39/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje záměr na zřízení věcného břemene na části obecního
pozemku parc.č. 52/13 v k.ú. Lipovec u Blanska – věcné břemeno bude sloužit pro přístup
k pozemku parc.č. 52/42 v k.ú. Lipovec u Blanska. Záměr bude vyvěšen na elektronické a fyzické
úřední desce OÚ Lipovec a po vyhotovení GP bude projednán na dalším jednání ZO.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 11/39/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje prodej pozemku parc.č. 711/85 o výměře 784 m2 v k.ú.
Lipovec
u
Blanska
panu
Antonínu
Sedlákovi,
bytem
Žižlavice,
a paní Lence Fürstové, bytem Lipovec za cenu 450,- Kč/m2. V kupní smlouvě bude zpracován
bod:
Kolaudace bude provedena do 31.12.2018 s tím, že když nebude provedena, bude uhrazeno
majitelem pozemku 50 tis. Kč obci (obec by musela vrátit dotaci).
Záměr na prodej pozemku byl schválen ZO 28.5.2012, vyvěšen od 28.5.2012 dosud na
elektronické i fyzické úřední desce OÚ Lipovec.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 12/39/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje prodej pozemku parc.č. 711/76 o výměře 802 m2 v k.ú.
Lipovec u Blanska Ing. Michalu Košíčkovi, Brno a MDDr. Monice Maťákové, Kuřim za cenu 450,Kč/m2. V kupní smlouvě bude zpracován bod:
Kolaudace bude provedena do 31.12.2018 s tím, že když nebude provedena, bude uhrazeno
majitelem pozemku 50 tis. Kč obci (obec by musela vrátit dotaci).
Záměr na prodej pozemku byl schválen ZO 28.5.2012, vyvěšen od 28.5.2012 dosud na
elektronické i fyzické úřední desce OÚ Lipovec.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
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Usnesení č. 13/39/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje prodej pozemku parc.č. 711/84 o výměře 784 m2 v k.ú.
Lipovec u Blanska Lucii Ševčíkové, Lipovec a Pavlu Zámečníkovi, Kotvrdovice za cenu 450,Kč/m2. V kupní smlouvě bude zpracován bod:
Kolaudace bude provedena do 31.12.2018 s tím, že když nebude provedena, bude uhrazeno
majitelem pozemku 50 tis. Kč obci (obec by musela vrátit dotaci).
Záměr na prodej pozemku byl schválen ZO 28.5.2012, vyvěšen od 28.5.2012 dosud
na elektronické i fyzické úřední desce OÚ Lipovec.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 14/39/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje záměr na prodej části pozemku parc.č. PK 758/1 v k.ú.
Lipovec u Blanska o výměrách 262 m2 a 23 m2 (u čp. 32). Záměr bude vyvěšen na elektronické
i fyzické úřední desce Obecního úřadu Lipovec a prodej poté schválen na dalším jednání
zastupitelstva obce.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 15/39/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje záměr na prodej spoluvlastnického podílu (1/2) pozemku
p.č. 1156/1 v k.ú. Lipovec u Blanska o výměře 150 m2 (u čp. 254). Záměr bude vyvěšen na
elektronické i fyzické úřední desce Obecního úřadu Lipovec a prodej poté schválen na dalším
jednání zastupitelstva obce.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 1
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 16/39/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje rozpočtové opatření č. 10 v hospodaření obce Lipovec
za rok 2014.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Výpis usnesení
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lipovec,
konaného dne 31.10.2014, od 19:00 hodin v sokolovně v Lipovci.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
1) Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako
uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
2) Volba členů rady obce
3) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
4) Diskuse
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

dlouhodobě
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje, že se bude volit pouze jeden místostarosta obce Lipovec.
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lipovec v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě
uvolněn.
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lipovec volí starostou obce pana Františka Kopřivu, bytem Lipovec 52.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 4 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lipovec volí místostarostou obce pana Vojtěcha Zouhara, bytem Lipovec 324.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 1
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lipovec volí člena rady obce Mgr. Marka Hallu, bytem Lipovec 167.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 1
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lipovec volí člena rady obce JUDr. Jiřího Kolmačku, bytem Lipovec 234.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 1
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lipovec volí člena rady obce Ing. Tomáše Zouhara, bytem Lipovec 309.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 1
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lipovec zřizuje finanční výbor. Bude minimálně tříčlenný a přesný počet určí
další zasedání zastupitelstva.
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lipovec zřizuje kontrolní výbor. Bude minimálně tříčlenný a přesný počet určí
další zasedání zastupitelstva.
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lipovec volí předsedkyní finančního výboru paní Annu Charvátovou.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 1 (Anna Charvátová)
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lipovec volí předsedou kontrolního výboru pana Martina Uzla.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 1 (Martin Uzel)
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
Výpis usnesení
z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Lipovec,
konaného dne 10.11.2014 od 18.00 hodin
ve spolkové místnosti Domu služeb v Lipovci
Usnesení č. 1/2/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje doplněný program jednání Zastupitelstva obce Lipovec dne
10.11.2014 v tomto znění:
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Plán práce ZO na zbývající část roku 2014 a na rok 2015
3. Zajištění inventarizace majetku obce k 31.12.2014
4. Odměňování členů zastupitelstva obce
5. Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
6. Ustanovení osadního výboru Marianín
7. Rozpočtové opatření č. 11
8. Rozpočtové opatření č. 12
9. Příprava rozpočtu obce na rok 2015 – informativně
10. Smlouva o zřízení věcného břemene č.: PV-0143300277760/001 mezi Obcí Lipovec
a E.ON Distribuce, a.s. , F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – umístění
distribuční soustavy – kabelového vedení NN při stavbě „Lipovec-TS U regulačky“
11. Revokace usnesení Usnesení č. 12/39/ZO (prodej pozemku Údolíčko)
12. Revokace usnesení Usnesení č. 13/39/ZO (prodej pozemku Údolíčko)
13. Stížnost paní Jany Peslarové adresovaná členům Zastupitelstva obce Lipovec.
14. Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napěti č. 12100998
mezi Obcí Lipovec a E.ON Distrubuce, a.s. , F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice. Adresa odběrného místa – p.č. 233/1 k.ú. Lipovec u Blanska (školní zahrada).
15. Smlouva o dílo č. 2014/24114/1 mezi Obcí Lipovec a Ing. Františkem Kalou, KALA projektteam, sdružení fyzických osob, Arménská 15, Brno. Předmětem smlouvy je technická
pomoc při zpracování projektové dokumentace na akci „Hasičská zbrojnice Lipovec“.
16. Záměr obce Lipovec na prodej částí pozemku parc.č. 79/1 (u čp. 81) v k.ú. Lipovec u
Blanska).
17. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Lipovec za rok 2014.
18. Revokace usnesení: Usnesení č. 10/37/ZO (sml.o sml.budoucí č. 1040005151/002)
19. Smlouva č. 1040005151/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí
Lipovec a E.ON Distribuce, a.s. Stavba „Marianín – obnova NN“
20. Směrnice č. 2 pro evidenci, účtování a odpisování majetku, operativní evidence.
21. Pověření jednoho člena Zastupitelstva obce Lipovec k zastupování obce v orgánech
„Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí okresu Blansko“ (valná hromada,
předsednictvo, kontrolní a revizní komise).
22. Smlouva č. 1030022434/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Obcí
Lipovec a E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice v rámci
stavby „Lipovec – úprava DS, Arner“.
23. Smlouva č. 1030020057/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Obcí
Lipovec a E.ON Distribuce, a.s. , F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice v rámci
stavby „Lipovec – úprava DS, Doležalová.
24. Smlouva č. 1030019736/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Obcí
Lipovec a E.ON Distribuce, a.s. , F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice v rámci
stavby „Lipovec – úprava DS, Vítková“
25. Různé
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
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Usnesení č. 2/2/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje plán práce Zastupitelstva obce Lipovec do 31.12.2014.
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 3/2/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje plán práce Zastupitelstva obce Lipovec na rok 2015.
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 4/2/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje odměňování místostarosty obce na volební období 20142018 (v souladu se Zák. č.37/2003 Sb. – nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členů
zastupitelstev v platném znění) ve výši 5820,- Kč/měsíc.
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 5/2/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje odměňování členů Rady obce Lipovec na volební období
2014-2018 (v souladu se Zák. č.37/2003 Sb. – nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členů
zastupitelstev v platném znění) ve výši 1.000,- Kč/měsíc (odměna se nekumuluje se základní
odměnou zastupitele).
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 6/2/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje odměňování předsedy finančního výboru na volební období
2014-2018 (v souladu se Zák. č.37/2003 Sb. – nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členů
zastupitelstev v platném znění) ve výši 700,- Kč/měsíc (odměna se nekumuluje se základní
odměnou zastupitele).
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 1
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 7/2/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje odměňování předsedy kontrolního výboru na volební období
2014-2018 (v souladu se Zák. č.37/2003 Sb. – nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členů
zastupitelstev v platném znění) ve výši 500,- Kč/měsíc (odměna se nekumuluje se základní
odměnou zastupitele).
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 1
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 8/2/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva obce
Lipovec na volební období 2014-2018 (v souladu se Zák. č.37/2003 Sb. – nařízení vlády
o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev v platném znění) ve výši 300,- Kč/měsíc.
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 9/2/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje odměňování členů finančního výboru, kteří jsou členy
Zastupitelstva obce Lipovec, na volební období 2014-2018 (v souladu se Zák. č.37/2003 Sb. –
nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev v platném znění) ve výši 400,Kč/měsíc (odměna se nekumuluje se základní odměnou zastupitele).
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
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Usnesení č. 10/2/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje odměňování členů kontrolního výboru, kteří jsou členy
Zastupitelstva obce Lipovec, na volební období 2014-2018 (v souladu se Zák. č.37/2003 Sb. –
nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev v platném znění) ve výši 370,Kč/měsíc (odměna se nekumuluje se základní odměnou zastupitele).
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 11/2/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje odměňování členů finančního a kontrolního výboru, kteří
nejsou členy Zastupitelstva obce Lipovec na volební období 2014-2018 (v souladu se Zák.
č.37/2003 Sb. – nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev v platném znění)
ve výši 140,- Kč/hodina (dle výkazu odpracovaných hodin potvrzených předsedou příslušného
výboru resp. dle podepsaných zápisů z jednání).
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 12/2/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec potvrzuje dosud platná pravidla pro financování činnosti SPOZ:
- osobní návštěva a gratulace k 70,75,80,85
250,- Kč
- osobní návštěva a gratulace k 90,95,100 a nejstarší občan
600,- Kč
- stříbrná svatba
400,- Kč
- zlatá, diamantová, kamenná
800,- Kč
- beseda s důchodci
90,- Kč /osoba
- vánoční návštěva v domovech, penzionech
200,- Kč /osoba
- vítání občánků
500 Kč/dítě
- zahájení školního roku – prvňáčci
60 Kč/dítě
- zahájení školního roku MŠ-noví
60 Kč/dítě
- konec školního roku – nejlepší žáci
260 Kč /žák (150 kniha+50 květina+ 60
občerstvení)
- konec školního roku- odcházející
100 Kč /žák
- konec školního roku – předškoláci
100 Kč/dítě
Výsledek hlasování: Pro 1 Proti 12 Zdrželi se 2
Usnesení nebylo schváleno.
Usnesení č. 13/2/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje nová pravidla pro financování činnosti SPOZ:
- osobní návštěva a gratulace k 70,75,80,85 (dárek200, květina 50) 300,- Kč
- osobní návštěva a gratulace k 90,95,100 a nejstarší občan
600,- Kč
- stříbrná svatba
400,- Kč
- zlatá, diamantová, kamenná
800,- Kč
- beseda s důchodci
100,- Kč /osoba
- vánoční návštěva v domovech, penzionech
200,- Kč /osoba
- vítání občánků
500 Kč/dítě
- zahájení školního roku – prvňáčci
100 Kč/dítě
- zahájení školního roku MŠ-noví
100 Kč/dítě
- konec školního roku – nejlepší žáci
300 Kč /žák
- konec školního roku- odcházející
100 Kč /žák
- konec školního roku – předškoláci
100 Kč/dítě
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 1
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 14/2/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec potvrzuje dosud platná pravidla pro financování činnosti zásahové
jednotky SDH Lipovec v oblasti odměn:
- velitel
3.000,- Kč/rok
- strojníci
600,- Kč/rok
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Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 1
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 15/2/ZO
Odměny místostarosty, radních, předsedů finančního a kontrolního výboru a členů zastupitelstva
obce budou vypláceny od 1.11.2014. Odměny ostatním členům výborů či komisí budou vypláceny
až od prvního dne měsíce následujícího po jejich zvolení do funkce.
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 16/2/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec stanovuje počet členů kontrolního výboru – 3.
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 17/2/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje složení kontrolního výboru:
- p. Martin Uzel – předseda
- Ing. Ondřej Zouhar - člen
- p. Luděk Kolmačka – člen
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 2
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 18/2/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec stanovuje počet členů finančního výboru – 3.
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 19/2/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje složení kontrolního výboru:
- p. Anna Charvátová – předsedkyně
- paní Jana Ševčíková, Lipovec 161 - členka
- p. Martin Kubeš, Lipovec 274 - člen
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 20/2/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec zřizuje Osadní výbor Marianín (§ 120 Zák. 128/2000 Sb.).
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 21/2/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec stanovuje počet členů Osadního výboru Marianín – 9.
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 22/2/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje složení Osadního výboru Marianín:
p. Hana Švédová – předsedkyně
Bc. et Bc. Ivana Maršálková – členka
p. Martin Hrubý – člen
p. Rainhold Švéda – člen
p. Jaroslav Hrubý – člen
Ing. Josef Plch – člen
p. Milan Pernica – člen
p. Libor Švéda – člen
p. Vlastimil Pernica – člen
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Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 23/2/ZO
Odměna předsedkyně Osadního výboru Marianín bude vyplácena od 1.12.2014.
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 24/2/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje rozpočtové opatření č. 11 v hospodaření obce Lipovec
za rok 2014, které provedla rada obce dne 22.9.2014 pod usnesením č. 536/83/RO.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 2
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 25/2/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje rozpočtové opatření č. 12 v hospodaření obce Lipovec
za rok 2014, které je přílohou.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 3 Zdrželi se 4
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 26/2/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PV0143300277760/001 mezi Obcí Lipovec a E.ON Distribuce, a.s. , F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49
České Budějovice – umístění distribuční soustavy – kabelového vedení NN při stavbě „Lipovec-TS
U regulačky“ dle GP 686-2754/2014 ze dne 19.8.2014, jednorázová úhrada 5000,- Kč bez DPH
(uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene).
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 27/2/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec revokuje usnesení
Usnesení č. 12/39/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje prodej pozemku parc.č. 711/76 o výměře 802 m2 v k.ú.
Lipovec u Blanska Ing. Michalu Košíčkovi, Brno a MDDr. Monice Maťákové, Kuřim za cenu 450,Kč/m2. V kupní smlouvě bude zpracován bod:
Kolaudace bude provedena do 31.12.2018 s tím, že když nebude provedena, bude uhrazeno
majitelem pozemku 50 tis. Kč obci (obec by musela vrátit dotaci).
Záměr na prodej pozemku byl schválen ZO 28.5.2012, vyvěšen od 28.5.2012 dosud
na elektronické i fyzické úřední desce OÚ Lipovec.
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 28/2/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec revokuje usnesení
Usnesení č. 13/39/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje prodej pozemku parc.č. 711/84 o výměře 784 m2 v k.ú.
Lipovec u Blanska Lucii Ševčíkové, Lipovec a Pavlu Zámečníkovi, Kotvrdovice za cenu 450,Kč/m2. V kupní smlouvě bude zpracován bod:
Kolaudace bude provedena do 31.12.2018 s tím, že když nebude provedena, bude uhrazeno
majitelem pozemku 50 tis. Kč obci (obec by musela vrátit dotaci).
Záměr na prodej pozemku byl schválen ZO 28.5.2012, vyvěšen od 28.5.2012 dosud
na elektronické i fyzické úřední desce OÚ Lipovec.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 1
Usnesení bylo schváleno.
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Usnesení č. 29/2/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec ukládá JUDr. Jiřímu Kolmačkovi a p. Vojtěchu Zouharovi vypracovat
odpověď na stížnost paní Jany Peslarové v termínu do 20.11.2014.
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 30/2/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Záměr obce Lipovec na prodej dvou na snímku
vyznačených částí pozemku parc.č. 79/1 (u čp. 81) v k.ú. Lipovec u Blanska). Třetí část (v
křižovatce místních komunikací u čp. 81, čp. 39 a čp. 40) bude paní Nedopilové nabídnuta
k pronájmu a případný pronájem bude řešit rada obce.
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 31/2/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje doplněnou Směrnici č. 2 – směrnice pro evidenci, účtování
a odpisování majetku, operativní evidence s účinností ode dne schválení.
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 32/2/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec ukládá v rámci systémového opatření k nápravě chyb a nedostatků
z přezkumu hospodaření obce Lipovec starostovi obce přepracování Vnitřní organizační směrnice
č. 1/2012 o veřejných zakázkách (dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném
znění, a předpisů souvisejících) tak, že do směrnice bude zapracováno, že i podlimitní zakázka
bez výběrového řízení musí být zveřejněna na „Profilu zadavatele“ (i v případě, že dodavatelem
je společnost STEMD s.r.o. Lipovec, jejíž 100%ní vlastník je obec Lipovec).
Termín:
15.12.2014 (další jednání ZO)
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 33/2/ZO
Zastupitelstvo obce revokuje usnesení:
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.
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 34/2/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 30000,- Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 35/2/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec pověřuje místostarostu pana Vojtěcha Zouhara, k zastupování obce
v orgánech „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí okresu Blansko (valná hromada,
předsednictvo, kontrolní a revizní komise).
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
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Usnesení č. 36/2/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec
ec schvaluje Smlouvu č.. 1030022434/001 o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene
emene mezi Obcí Lipovec a E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49
České Budějovice v rámci stavby „Lipovec – úprava DS, Arner“ s tím, že jednorázová náhrada
věcného břemene bude 5000,- Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 37/2/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Smlouvu č.. 1030020057/001 o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene
emene mezi Obcí Lipovec a E.ON Distribuce, a.s. , F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49
České Budějovice v rámci stavby „Lipovec – úprava DS, Doležalová“ – vedení kabelového vedení
NN v délce cca 52 m po obecních pozemcích. Jednorázová cena věcného
věcného bř
břemene 15.000,- Kč
bez DPH.
Výsledek hlasování:
asování: Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 38/2/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Smlouvu č.. 1030019736/002 o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene
emene mezi Obcí Lipovec a E.ON Distribuce, a.s. , F.A.Gerstnera 21
2151/6, 370 49
České Budějovice v rámci stavby „Lipovec – úprava DS, Vítková“ – vedení kabelového vedení NN
po obecních pozemcích. Jednorázová cena věcného
v
břemene 10.000,- Kčč bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
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Slovo starosty
Máme po volbách do zastupitelstev obcí. Zvoleno je 11 „nových“ zastupitelů obce, rada
obce a výbory. 15.12.2014 bychom měli schválit programové prohlášení zastupitelstva
obce na období 2014 -2018. Měli bychom schválit i návrh podrobného rozpočtu obce
na rok 2015.
Jsme poměrně „malá“ obec. Takže není snadné 3-4 x do roka informovat o převratných
událostech v obci. Při přípravě různých bodů před projednáním v zastupitelstvu obce
jsme zvolili dotazy, odpovědi a náměty prostřednictvím e-mailu. Bylo vzneseno několik
otázek – myslím si, že řadu věcí vysvětluji poněkolikáté, resp. pořád dokola. Navíc některé
otázky, resp. odpovědi na ně, jsou téměř nevysvětlitelné. Podotýkám, že dotazy
i odpovědi jsou poněkud upravené (od původní e-mailové pošty), ale ne obsahově.
Dotaz - argument:
Dělejme proto věci s rozumem a pro naše potřeby (nebo snad po nás ať přijde potopa?)
a potom si můžeme dovolit svítit po celou noc, aniž by měl někdo strach, aby se nezranil
na stále nedokončených chodnících. Obecně spravovaných budov je hodně a náklady na
jejich provoz rozhodně menší nebudou, spíše porostou. Každým rokem nám budou
ukrajovat větší a větší část rozpočtu, spíš se bojím, aby jednoho dne jsme měli do čeho
investovat, nebo za co spravovat nynější budovy.
Má odpověď:
Plně souhlasím, že je nutno dělat věci s rozumem a v souladu s potřebami. O zhotovení
chodníků jsem mockrát hovořil – vyčleňme cca 7 mil., vezměme si úvěr a za tři měsíce
je hotovo – cizí firmy se o to rády poperou. Ale člověk to financuje bez úvěru, měsíc od
měsíce dle vývoje daní, dle prodeje především stavebních pozemků – kombinuje
pracovníky z úřadu práce s kmenovými a v koutku trpí – aby někoho nepřejeli, aby je
někdo nepřejel, aby nic nepřekopli, aby nezpůsobili dopravní nehodu, aby…….Ale tak
jsme se domluvili, to jsme většinově odsouhlasili (včetně nočního vypínání VO). Co se
týká provozu obecních budov – máme zde určitě řadu rezerv – byty mají současné
nájemné cca 29 Kč/m2/ měsíc – máme možnost až cca 57,- Kč/m2/ měsíc (zde je tedy
rezerva víc jak 1 mil. Kč – ale tak jsme se domluvili), nájemné pošty, doktorek
na zdravotním středisku víceméně symbolické (protože je zde chceme), užívání hřišť,
sokolovny, domu služeb, tělocvičny ve škole zcela zdarma (samozřejmě při nevýdělečných
akcích) – ale to tak přeci chceme. Stočné žádné (přitom téměř každý rok se udělá kus
kanalizace – letos min.800m – a to něco stojí – zde je další 1 mil. Kč, ale z kapes našich
občanů – opravdu to tak chceme?), daň z nemovitostí bez koeficientů ( a máme možnost
daň zvýšit až na pětinásobek a krýt tak třeba opravu místních komunikací – ono je to víc
jak 2 mil. ročně – ale chceme to tahat z kapes občanů??) Podporujeme spolky navíc cca
250 tis. ročně – to všechno bereme jako samozřejmost, ale ono to samozřejmost není –
ale přeci tak jsme se dohodli. Mohu zodpovědně prohlásit, že když jsem přišel na radnici
v roce 1986 a dal si dohromady stav obecních budov (samozřejmě mohu zájemcům
poskytnout bohatou fotodokumentaci), tak to, to bylo k „ pozoufání“ . Myslím
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si (podotýkám, že je to můj osobní názor), že všechny „obecní“ budovy mají smysluplné
využití a že nemám žádné obavy s financováním jejich provozu (odhaduji, že nájemné za
byty nám už vrátilo finanční prostředky obce, které jsme do jejich pořízení dali, nehledě na
to, že budovy jsou „plné“ a „něčemu“ slouží) a současný „zisk“ z nájemného používáme na
„krytí“ úplně jiných výdajů . Samozřejmě, je možné si to u účetní obce ověřit.
Dotaz - argument:
Zrovna STEMD, kde je jeden zedník a 5 pomocných dělníků, mi nepřijde adekvátní název
stavební firma. Tito lidé nám mají provádět stavby za miliony a bez příslušné kvalifikace?
Jak je zmíněno v zaslaných dokumentech „firma pro drobné opravy“, beru. Pokud má
STEMD fungovat především pro obec a jako stavební firma (nejlevnější), chybí mi tam
jednotlivé profese (elektrikář, instalatér, svářeč, tesař, pokrývač, klempíř aj.), jako tomu
dříve bývalo. Momentálně je schopná výkopových prací pro veřejné osvětlení a dokončení
chodníků. Nynější stav je, že když se například rozbije topení, elektrika na obecních
bytech, musí se přivolat jiná kvalifikovaná firma, aby to spravila. K čemu potom takový
STEMD?
Má odpověď:
Ale i to je přeci jednoduché:
Složení pracovníků musí odpovídat současným „odsouhlaseným“ investicím či údržbě
v zastupitelstvu obce. Za současné situace, k čemu by nám byli „odborníci“? Lze říci, že
jednu dobu ( a poměrně dlouhou dobu) zde bylo zaměstnáno přes 30lidí ( „STEMDem
prošlo“ cca 300 lidí s trvalým pobytem v obci v souvislosti s „nějakým“ pracovním
poměrem), ale to se prováděli většinou 3 velké investice v souběhu – což se průběžně od
roku 1998 kritizovalo – jenom rozsáhlé investice a strašilo – nebude na údržbu či provoz
nastavěných baráků. Trochu soudný člověk si vzpomene na stav sokolovny, staré školy
resp. čp.95, zdravotního střediska, školy, školky apod. – většinou to byly „baráky
na odstřel“. Bez nějaké vize nejde nic rozumného dělat……..dnes jsme v pozici v jaké
jsme a tomu odpovídá i složení pracovníků STEMDu - navíc řadu řemeslníků, starajících
se o chod vesnice, máme místních – elektro- Vojtěch Zouhar st., UT, ZTI, plyn
a kanalizace Zdeněk Ševčík, pokrývač – Rosťa Štébl, atd., atd. . Ono skutečně není
problém dát dohromady řemeslníky – problém má název smysluplné stavby, peníze, práce
v zimě apod.. Já jsem rád, že se stále a denně využívají mechanismy hon, DH, náklaďák
a že se šetří – ale ono to ví, resp. uvědomuje si to moc málo lidí…..
Snad ještě jednu věc – v roce 2008 „někdo“ zapálil traktor – a jaké byly problémy v zimě (
on i ten soukromník, který přislíbil prohrnování místních komunikací soukromým traktorem,
dá někdy přednost vlastním „kšeftům“ – které nesou peníze a ono jako „na potvoru“ padá
a padá…). Já to zažil ještě za socialismu a to bylo JZD v místě – napadl sníh, já stál u
okna a okusoval nehty, lidi nadávali – ale traktor JZD musel napřed prohrnout státní silnice
(smlouvy atd.), potom zajistit dobytek (ten se sám nenažere – to nemám ze sebe) a potom
přijde na řadu vesnice . Člověk se na to musí podívat víc z výšky a trochu objektivně…..
a hlavně vyzkoušet si to.
A na úplný závěr k tomuto odstavci – v období 2010- 2012 se opustila koncepce „práce
doma a pro dědinu“ jezdilo se ven - no a skončilo to fiaskem cca 300 tis. Kč – my jsme
dotovali cizí!! Já od začátku budoval STEMD pro práci „doma“. Pořád si myslíte, že
vyřízení živností, obchodní rejstřík, provozní finance, plnění „škály“ předpisů…., že to je
jen pro moji „krátkou chvíli“ ??
Dotaz - argument:
Pro mě je jinak programové prohlášení defacto nic neříkající, nebo snad tzv. „O nás bez
nás?“ Zřejmě toto programové prohlášení je napsáno dopředu do zpravodaje, které má
vyjít před Vánocemi. Ale číst věci typu: „Po řadě konzultací jsme se dopracovali
k tomuto programovému prohlášení na období 2014 – 2018“ se mně upřímně nechce
a přijde mi to sobecké a neadekvátní vůči lidem.
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Má odpověď:
Nevím proč o nás bez nás…každý si to může přečíst, navrhnout případná doplnění, zeptat
se na cokoliv, a pak ještě hlasovat. Znovu připomínám, že bez „vize“ se špatně dělá a bez
„dohody“ se vyhazují nesmyslně peníze….Sobecké a neadekvátní vůči lidem – vždyť
občané (tedy občané, kteří si to přečetli) většinu z tohoto prohlášení znají více jak
2 měsíce….Nemusíme dělat nic , ono to bude pro mě daleko jednodušší. Co se týká
zpravodaje, „dělat“ jej může kdokoliv z nás, já to dělám už jako povinnost, protože jsem
ho začal v roce 1987 vydávat…..snad pro lepší informovanost občanů.
Dotaz - argument:
Co se tu týče školství, byla tu přeci zřízena rada školy ZŠ a MŠ Lipovec v čele s lidmi,
která bez pochyb školní problematice rozumí nejvíc. Čekal bych proto podněty
s konečnými návrhy přímo od nich s jasnou vizí a orientační cenou pořízení a co je vše
s tím spojené (školení atd.) A na základě toho případně uvolnit finanční prostředky. Takhle
tu, ale můžeme diskutovat po mailech do nekonečna o všech bodech návrhů a ničeho se
nedobereme.
Má odpověď:
Na vysvětlenou:
Rada školy má následující složení :

3 zástupci z řad rodičů žáků naší ZŠ a MŠ
3 zástupci z členů ZO (2010 – 2014 to byli Ing.
Antonín Kopřiva, Vojtěch Zouhar ml., Mgr. Hana Trávníčková - pro období 2014-2018
teprve musíme schválit)
3 zástupci z řad zaměstnanců
Nevím, zda-li tomu „bez pochyb “ nejvíce rozumí – je to otázka názoru. Moji plnou důvěru
má Mgr. Halla ( a jsem rád, že byl zvolen) a Mgr. Školařová. Myslím si, že je třeba mít
určité vodítko ….
Dotaz - argument:
Dovolte, abych reagoval na tento email. Celkově této formě nechápu. Máme tu hlasovat
pro schválení „programového prohlášení“ 2014-2018. Je tam celá řada nejasností. Jedná
se tu o investice za několik desítek milionů (tipuji cca okolo 50 mil. a ročním příjmem cca
13mil. ), o budoucnosti Lipovce. Opravdu tohle budeme řešit formou emailů? Přijde mi to
neformální a neprofesionální. Osobně si myslím, že tomuto tématu by se mělo
zastupitelstvo věnovat blíže. Projednejme a schvalme jednotlivé body postupně (co, proč,
za kolik, rozplánování, jak je na tom obchod, STEMD s.r.o. atd.).
Má odpověď:
Programové prohlášení (něco jako koaliční smlouva – tj. „dohoda“ vládnoucích subjektů) je
stanovení priorit zvoleného patnáctičlenného zastupitelstva naší obce na celé volební
období 2014 – 2018 (přeci předvolební doba skončila a my se musíme domluvit
na spolupráci). V podstatě musí resp. „ mělo by“ vycházet z předvolebních slibů (neboťˇna
jejich základě jsme zvoleni ?). Samozřejmě to není žádné dogma a společenský vývoj či
nepředpokládané dění v naší obci či jiné potřeby tím mohou radikálně zamíchat. Ale
nějaké plány, představy být musí.
Byli jsme, jako radnice, kritizováni (především v období 2006 – 2010), že především já
stavím zastupitele do „prekérní „ situace – něco slovně přednesu na zastupitelstvu obce
a oni k tomu mají hned zaujmout stanovisko - proto se od roku 2012 snažíme zastupitelům
zasílat co nejvíce písemných materiálů k projednávaným bodům a dát jim možnost
případné nejasnosti prodiskutovat s aparátem radnice, voliči, případně s konzultanty odborníky. Co se týká investic – naší snahou je především zabránit nesmyslnému
vyhazování peněz a pohrdáním prací spojené s poměrně velkým úsilím při zajišťování
financí především na větší investiční akce.
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Snad na doplnění :
Druhá 12 b.j.: RO i ZO vybrali a odsouhlasili projektanta včetně smlouvy o dílo, vyřídilo
se stavební povolení, provedlo se výběrové řízení na dodavatele (za účasti všech radních)
a…. všechno se „shodilo“ – z důvodu „velkého“ podílu „obecních“ peněz – vrátila se již
přiklepnutá dotace ve výši 5,5 mil. Kč ( kdo někdy dotaci zajišťoval - ví co to obnáší –
včetně min 3 cest do Prahy – MMR, PS – nebo máme představu, že napíšeme žádost
a hned jsou dotace??) a v podstatě se vyhodilo i půl milionu za projekt……takže obec
přišla o 6mil. Kč. Jsou obecní byty zbytečné?
Cyklostezka Kaštan – Kojál – v podstatě totéž - RO i ZO odsouhlasili projektanta včetně
smlouvy, vyřídilo stavební povolení a všechno se „shodilo“ – vrátila se již přiklepnutá
dotace ve výši 2,1 mil. Kč a v podstatě i dvě stě tisíc za projekt……takže obec přišla o 2,3
mil. Kč. Nebyla by to mmj. pěkná procházka „po asfaltu“ s kočárkem až k „lanovému
centru“ ?
Je to málo? Navíc, myslíte si, že dotčení (kteří dotaci zprostředkovávali) pro nás ještě
někdy něco udělají – my nezesměšňujeme jenom sebe, ale???
Taková práce nebaví a je to neúčelné „vyhazování“ peněz.
A k tomuto odstavci na závěr: nikdy se neprováděla „větší“ investice bez zajištění dotace
(myslím si, že obec by nemohla provádět takové investice za uplynulá období – v hodnotě
cca 190 mil. Kč, kdyby se nezajistily dotace ve výši cca 150 mil. Kč). Ale i to, co se
podařilo, prošlo někdy pouze o jeden hlas (úvěr na vykoupení 4 ha pozemků pro výstavbu
RD, finance na první 12 b.j., finance na vodovod Marianín, finance na rekonstrukci staré
části ZŠ……)
Formulaci - máme tu hlasovat – nerozumím…..máme vznášet dotazy, náměty, jiné
myšlenky. Hlasovat budeme skutečně až na zastupitelstvu.
Myslím si, že dotazy a reakce na ně ( i když „jen prostřednictvím emailu“ ) dost vysvětlí
a usnadní vlastní rozhodování. A myslím si, že je „velké“ množství času zabývat se touto
problematikou – do života na radnice jsem se zapojil v roce 1981 a tolik času se žádnému
bodu k projednání v ZO nevěnovalo. Co je myšleno pod přídavnými jmény „neformální“
?? a „neprofesionální“ to mi nějak uniklo…
Nechápu, proč do toho plést obchod, STEMD ?? To je specifikum Lipovce a obhajování
jejich existence provádím přes 20 let. Ale přeci – okrajově. STEMD s.r.o. je „obecní firma –
100% vlastníkem je obec. Zakázky jsou pro obec – z toho je logické proč tvořit nějaký
velký zisk ( a odvádět DPH – většinou 21%), takže fakturace spíše odpovídá nákladům –
dva roky ztráta, rok zisk…. A obchod – co to bylo připomínek Jednota - sortiment malý,
pečivo pozdě….pro nitě do Blanska – ono se zapomíná. Já „strávil“ obrovské množství
času nad vybavením prodejen, na získání peněz na zboží (skladové zásoby) či personální
obsazení – navíc ono to vypadá z venku bezproblémové, ale není….
Osobně si myslím, že bez nějaké koncepce nelze nic tvořit, navíc naplánovat všechno
na celé čtyři roky – na korunu - asi nejde a ani to není účelem– navíc v „údržbě“ obce musí
být kus důvěry pro uvolněného a to vzhledem k připomínkám, finančním možnostem,
pracovníkům, využití mechanizace, počasí atd. Bez důvěry to moc nepůjde… A komu
nejvíc záleží na tom, aby na účtech byly peníze (na mzdy, na materiál, na energie…),
kdopak to min.2x týdně sleduje a na základě toho rozhoduje ?
Předcházející zastupitelstvo schválilo investici „Bydlení pro seniory 8.b.j. Lipovec“ –
jednohlasně - byl zpracován a zaplacen projekt, vydáno stavební povolení a je připravená
žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj ( MMR) pro rok 2015 o dotaci ve výši cca 5 mil.
Kč. Předpokládané náklady cca 10 mil. Kč. Samozřejmě musí být výběrové řízení
na dodavatele dle příslušného zákona o veřejných zakázkách.
Předcházející zastupitelstvo schválilo investici „Výtlačný řád Lipovec– napojení
na skupinový vodovod Jedovnice-Ostrov“ – jednohlasně - byl zpracován a zaplacen
projekt, vydání územního rozhodnutí brání nesouhlas dvou majitelů dotčených pozemků.
V případě dořešení je připravená žádost na Ministerstvo zemědělství pro rok 2015 o dotaci
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ve výši cca 7,5 mil. Kč. Předpokládané náklady 9 mil. Kč. Samozřejmě musí být výběrové
řízení na dodavatele dle příslušného zákona.
Hasičská zbrojnice – to je samostatná kapitola.
No a poslední větší investice je „Komunikace Marianín“. Je zpracován jednoduchý projekt
– vyčísleny náklady cca 3,9 mil. Kč. Předcházející zastupitelstvo zaujalo stanovisko, že
toto bude jediná investice, která se bude provádět – i když se nezajistí dotace a bude
se muset vzít úvěr. Není dosud znám dotační titul.
O těchto akcích je třeba vést diskusi, případně je doplnit apod.
Samozřejmě zůstávají rozpracovány akce „Rekonstrukce chodníků kolem silnic II/378
a III/3783 v intravilánu obce“, „Rekonstrukce veřejného osvětlení kolem silnic II/378
a III/3783 v intravilánu obce“ a „Rekonstrukce místního rozhlasu kolem silnic II/378
a III/3783 v intravilánu obce“ + „Parkoviště sokolovna“.
Dotaz - argument:
Jak to bude dál s komunikací a dokončením kanalizace na Marianíně?
Má odpověď:
Kanalizace Marianín
Před zahájením akce kanalizace byly, myslím, tři schůzky občanů osady se mnou
či radou obce, kde se řešila problematika kanalizace. První varianta byla využít „rygol“
kolem státní silnice na Kulířov a využít propustku pod silnicí v zatáčce cca 150m pod
osadou. Stav propustku a především „černá“ voda (zřejmě některý RD v osadě tam
vypouští – vypouštěl- všechno….) ve strouze nás od toho záměru odradila i s ohledem
ochranného pásma vodního zdroje. Druhá varianta byla všechno do rybníčku – ovšem
s velkými obavami, že po „vyasfaltování“ komunikace a svedení všech dešťových svodů
z RD a kanalizačních šachet z komunikace dojde k „přeplnění“ rybníčku a vyvstanou
problémy v okolí – podloží je sám jíl. Pak se zkoušela varianta odvodnění rybníčku
směrem do polí. Přes SDH Marianín se financovaly zemní práce, které prováděl p. Pánek
– to je to, co je dnes nedokončené – hloubka výkopu byla cca 1m. Ovšem ukázalo se, že
trativod je nesmysl, neboť v dané lokalitě je velmi „vysoko“ hladina spodní vody. Třetí
varianta byla, že celý rybníček „zavezeme“, bude zde parkoviště a kanalizace se provede
až na „smeťák“. Nakonec zůstala varianta, která se provádí, tj. rybníček zůstane – půjde
do něj jen voda ze zpevněných ploch a „ostatní“ voda se převede přes rybníček až ke
„švestkovému sadu“. Tak jsme se dohodli.
Práce přes ornou půdu byly zahájeny ihned po sklizení řepky s tím, že 15. srpna 2014 se
zde musí sít pšenice. Práce se nakonec stihly v termínu (do 13.srpna 2014 - a to i přes
obrubníky a chodníky v Lipovci), pšenice se sela koncem září..…Kanalizace nakonec
měřila 562 m a stála nás 759 277,- Kč. Rozpočtovým opatřením č.9 ze 4.8.2014 zde byla
uvolněna další částka 761 800,- Kč. Snad nemusím zdůrazňovat, že podmínkou provádění
všech prací jsou „uvolněné“ peníze z rozpočtu obce – „nová rada“ obce provedla
rozpočtové opatření č. 13 a to 24.11.2014, kdy dorovnáním resp. posílením o 16 000,- Kč
se srovnaly letošní náklady STEMDu s výdajovými položkami rozpočtu obce na rok 2014.
Ale již před volbami jsme „rozpustili“ všechny volné prostředky obce. Jakékoliv
pokračování akce potřebuje „finance“. Dle mého názoru zůstává provést cca 126 m
kanalizace v poměrně náročném terénu (bahnisko). Po dokončení zemních prací
souvisejících s chodníky a obrubníky bylo rypadlo (koncem října 2014 a druhé polovině
listopadu 2014) 2x na místě – vždy se vrátilo – „topil se“. Těch 126m kanalizace
prezentuje částku cca 180 tis. Kč.
Faktem je, že provádění kanalizace v osadě jsme šli o cca 40 cm níž než je projekt – byla
to má dohoda s p. Strejčkem a vedla nás k tomu plánovaná hloubka kanalizace resp.
možnost napojení všech (především posledních RD směrem ke Kulířovu).Propojení
kanalizace jinudy než krajem rybníka je dle mého názoru neproveditelné – otázka zůstává,
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jak rybník „zcivilizovat“. Osobně si myslím, že rybník v současné podobě je daleko větší (
a trvalou) hrozbou pro děti než „kanalizace“.
Snad jsem tímto odpověděl na problematiku kanalizace uvedenou ve Vašem e-mailu.
Komunikace Marianín
Jednání v radě obce předcházelo mé veřejné setkání s občany osady – konkrétně 8. 1.
2014, kde jsem vysvětlovat podrobný postup při pracích na kanalizaci a žádal
o shovívavost při problémech s obsluhou RD v osadě. Na tomto setkání jsem přislíbil, že
v návaznosti na rekonstrukce obrubníků a chodníků vyčíslím potřebné finance na opravu
komunikace - alespoň uvnitř osady.Celá akce byla konzultována s ing. Filipem z Deasu
Boskovice s.r.o. Průtah obcí a odstavné parkovací plochy (na radě 13.1.2014 jsme dlouho
diskutovali co s komunikací – problém se rozšířil v návaznosti na prováděné zemní práce
související s kanalizací, kde dochází k další likvidaci již tak značně poškozeného
asfaltového povrchu této místní komunikace Při jednání rady obce nikdo nic nenamítal
proti záměru přijetí úvěru na některé stavební práce- myšleno chodníky v Lipovci
a komunikace na Marianíně).
Tady považuji za nutné říci, že v roce 2011 byl zpracován jednoduchý projekt s vyčíslením
nákladů – cca 4 mil. Kč. Po několika, poměrně složitých jednáních, dospělo „minulé“
zastupitelstvo k názoru, že na provedení akce „Oprava komunikace“ si obec vezme úvěr.
Do celé záležitosti se „vmíchala“ akce „Rekonstrukce silnice II/378 a III/3783“, ke které
jsme -zastupitelé obce- přidali nové obrubníky, chodníky, položení rozvodů veřejného
osvětlení a rozvodů místního rozhlasu. O úvěru se mluvilo, ale čekalo se na jeho výši.
Během roku 2014 se nám podařilo prodat stavební pozemky v hodnotě 2 667 590,- Kč,
což nám umožnilo postupovat průběžně v těchto pracích a financovat je bez úvěru.
Zkomplikovalo nám to využití „naší“ mechanizace.
V podstatě jsme celý problém přenesli na „nové“ zastupitelstvo. Myslím si, že se v roce
2015 nezastaví financování rozdělaných akcí „Rekonstrukce chodníků“, „Rekonstrukce
veřejného osvětlení“ či „Rekonstrukce místního rozhlasu“ – naopak ještě přibude
„Rekonstrukce veřejného osvětlení v Marianíně“. Takže bez vzetí úvěru není šance akce
„Komunikaci Marianín“ „ provést“.
Vzhledem k současné výškové úrovni komunikace se skutečně počítá se snížením
komunikace o 15 cm proti současnému stavu – přijde odebrat cca 43 cm, zpátky navést
odval 0-63 mm v tloušťce 20 cm a asfaltobeton o tl. cca 8 cm.
Přípojky kanalizace se budou dělat v návaznosti na zemní práce na komunikaci.
Samozřejmě je to zase jen otázka peněz – 1 přípojka tj. cca 10 tis. Kč.
Snad jsem odpověděl na problematiku komunikace.
Tolik z probíhajících dotazů k projednávaným bodům na zastupitelstvu obce 15.12.2014.
Ještě jednou zdůrazňuji, že e- maily jsou „trochu upravené“, neboť cílem tohoto článku
není zastupitele odradit, znechutit, prozradit apod. Svoje slovo starosty zakončím
vánočním přáním:
Vážení, přeji Vám všem, aby letošní Vánoce Vám přinesly spousty dárků, ale také
více pokoje, klidu a vzájemného porozumění. Do nového roku pak všem přeji více
optimismu a naděje. V každé době, v každé rodině byly problémy, ale s pomocí blížních
a sousedů a především „vírou v sebe sama“ je snad lze všechny překonat.
Svoje letošní vánoční a novoroční přání končím mým oblíbeným citátem pana Suchého:
„Nad Betlémem býval vždycky nápis: Sláva na výsosti Bohu a pokoj lidem dobré vůle. Já
všem lidem dobré vůle přeju, aby lidé , kteří dobrou vůli nemají, jim dali pokoj.“
Šťastné a veselé, šťastný a „normální“ nový rok
František Kopřiva, starosta
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Inffo
ormujeme
Poplatek ze psů 2015
Výše poplatku se nemění, 300,- Kč/pes, důchodci 200,- Kč/pes.
Kč/pes Splatnost poplatku
do konce března 2015.
2
Upozorňujeme znovu na povinnost psa odhlásit (v případě smrti či prodeje psa)
a na zákaz volného pobíhání psů po obci.

Poplatek za svoz TKO na rok 2015
Dle Obecně závazné vyhlášky obce Lipovec č. 1/2013, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy,
řepravy, třídění,
t
využívání a odstraňování
ování komunálních odpadů
odpad
520,
0,- Kč/osoba.
Splatnost poplatku
a) buď jednorázově:
100 % poplatku do 30.4. příslušného
p
kalendářního roku
b) nebo ve dvou splátkách:
50% poplatku do 28.2. příslušného
př
kalendářního roku
50%
0% poplatku do 31.7. příslušného
př
kalendářního roku
V případě,, že splátka 50% poplatku nebude uhrazena do 28.2. příslušného
příslušného kalendářního
kalendá
roku, je poplatek splatný v plné výši podle písm. a) tohoto článku.
Poplatek je možno zaplatit zejména v pokladně Obecního úřadu
řadu Lipovec nebo zaslat
na účet
et obce Lipovec u GEMB Blansko, č.účtu
tu 13121514/0600. Jako termín úhrady
se bere datum připsání částky na účet
ú
obce Lipovec.
Od poplatku jsou osvobozeni:
děti, které nedosáhnou v roce 2015 čtyř let.

Úplné znění všech platných
latných obecně závazných vyhlášek obce
na internetových stránkách obce http://lipovec.cz/.
http://lipovec.cz/

Harmonogram vývozu odpadu v době vánočních svátků a v novém roce:
Bude probíhat pravidelný čtrnáctidenní interval, změna pouze:
Pátek 2.1.2015 - budou probíhat vývozy odpadu místo 1.1.2015.
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CENY VODNÉHO A STOČNÉHO
2014/Kč
43,58
46,38
89,96

vodné
stočné
vodné+stočné

2015/Kč
44,39
46,38
90,77

Zvýšení/Kč
0,81
0,00
0,81

Nárůst/%
1,86
0,00
0,90

MUDr. Zemanová Hana
Praktický lékař pro dospělé
Lipovec 282
67915
ORDINAČNÍ DOBA

AKUTNÍ po 13 hod

Pondělí

7 – 12 prevence + objednání 12 – 13

Ostrov – 516 444 327, 516 445 136

Úterý

7 – 12 prevence + objednání 12 – 13

Ostrov – 516 444 327

Středa

12 – 17 prevence + objednání 17 – 18

Ostrov dopoledne – 516 444 327

Čtvrtek

7 – 12 prevence + objednání 12 – 13

Sloup – 516 435 301

Pátek

7 – 12 prevence + objednání 12 – 13

Ostrov – 516 444 327

Poslední pacient bude ošetřen půl hodiny před ukončením ordinační doby.
Návštěvy hlaste do 10 hod. na tel. 516 445 136, ve středu do 10 hod. na tel. 516 444 327.
Akutní příhody – volat 155
Při úmrtí od 17 hod. a svátky – tel. 516 491 283, 166, 197

Český zahrádkářský svaz v Lipovci
Zahrádkáři zhodnotí svoji činnost za rok 2014 v měsíci únoru 2015 na výroční schůzi.
Připravujeme:
7.2.2015

Sokolovna Lipovec

-

košt slivovice

17.10.2015

Sokolovna Lipovec

-

posezení u burčáku – živá hudba

Během roku bude zajištěna přednáška.
Zájezdy budeme zajišťovat dva:
1. v měsíci květnu 2015 – Staré Město – arboretum, Uherské Hradiště, Velehrad, Modrá –
PODMORAVSKÉ akvárium – život v řece Moravě.
2. v měsíci srpnu 2015 – ZEMĚ ŽIVITELKA – České Budějovice.
Zahrádkáři přejí občanům Lipovce a Marianína příjemné prožití svátků vánočních a pevné zdraví
v roce 2015.
Výbor ČZS Lipovec
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Český svaz žen v Lipovci
Český svaz žen v Lipovci pořádal v pátek 17. října 2014 tradiční akci Den radostí pro ženy. Akce
byla pořádána nejen pro vlastní členky ale i pro všechny ženy z Lipovce a blízkého okolí.
Den radostí pro ženy je příležitostí pro nás ženy vybočit z všednosti běžného dne a ocenit se tak
za to, jak často vedle svého zaměstnání stíháme zajišťovat chod domácnosti a výchovu dětí,
starost o manžela či přítele, pochopení jejich koníčků, umožnění a zajištění všech neskromných
aktivit svých dětí.
Musíme si proto dělat navzájem radosti a jednou z nich byla právě tato akce.
Kouzelné vystoupení mažoretek z Březiny a velmi pěkné vystoupení našeho umělce pana Bílka
slavnostně zahájilo naše každoroční setkání.
Opět nezklamala velkolepá módní přehlídka paní Denisy Richterové z Lipovce, kterou předvedly
naše místní modelky. Její ručně malované halenky, blůzky, šaty i kabáty sklidily mohutný aplaus.
Druhou módní přehlídku pečlivě připravila paní Ivanka Vlachová (Kolmačková) z Ostrova na téma
BARVY.
Po krátké přestávce se mohly ženy nechat zkrášlovat a absolvovat různé lákavé služby, které byly
pro ně připraveny.
Marcela Poláková, absolventka klasické chrámové masérské školy v Bangkoku v Thajsku,
prováděla masáže klasické, lymfatické i thajské,
masáže obličeje i rukou. Dále pak poskytla osobní poradenství a výklad karet tarotových
i andělských.
Paní Petra Zukalová z Lipovce a její asistentky prováděly regeneraci a prohřátí rukou pomocí
elektrické rukavice, manikúru, lakování a úpravu nehtů. O tyto služby byl mimořádný zájem.
Nově se nám představila paní Hana Horáková z Clubu 21 z firmy Missiva – a to ukázkou
a prodejem českých výrobků (krémy na ruce, deodoranty, sprchové gely, masážní krémy, krém
na nohy a jiné).
Paní Jana Šoborová – zástupce celosvětové firmy Nu Skin, která uvádí na trh nové technologie
zaměřené na Anti-Aging (zmírnění známek stárnutí), prováděla se svou asistentkou měření
biofotonickým skenerem pro zjištění dostatečného přísunu antioxidantů, které chrání naše buňky.
Nabízela k zakoupení galvanické žehličky na obličej, galvanické žehličky na tělo a také produkty
zaměřené na udržování zdravých kloubů, posílení jater a ledvin, udržení svěží paměti, dobré
funkce srdce, ničení plísní atd.
Jana Pospíšilová z Jedovnice, zástupce kosmetické firmy ORIFLAME a Pavla Grossová, zástupce
kosmetické firmy AVON, prezentovaly novinky svých firem, prováděly kosmetické poradenství
a hlavně nalíčily a zkrášlily desítky žen.
Brigita Ondroušková z prodejny B.ON OPTIK Blansko poskytla poradenství v nákupu správného
typu brýlí. Ženy si mohly vybírat z nepřeberného množství krásných obrouček.
Výklad Osobnostní karty prováděla paní Marta Vítková z Ruprechtova, výklad karet Tarot
(Lenormant) prováděl pan Petr Vítek.
Ženy si mohly také koupit drobné dárkové předměty, bižutérii a různé ozdůbky u pana Tomáše
Dvořáka z Vyškova.
Nechyběla také oblíbená bohatá tombola a losování, výborné řízečky a jiné občerstvení.
Celý večer nám zpříjemňovala svým krásným hlasem a hrou na kytaru paní Mgr. Oldřiška
Hloušková ze Šošůvky.
Závěrem chci poděkovat všem sponzorům a členkám výboru za vzornou organizaci této zdařilé
akce a také všem členkám, které přispěly do tomboly, či jiným způsobem pomohly v organizaci
této akce. Rády jsme také přivítaly nově přistěhované mladé ženy z Lipovce, které se přihlásily
o členství ve svazu žen. Tímto chci oslovit i ostatní mladé dívky a ženy z Lipovce, pokud máte
zájem přihlaste se osobně nebo emailem na adresu kucharova.jaroslava@seznam.cz .
Za ČSŽ v Lipovci předsedkyně Jaroslava Kuchařová
SPONZOŘI DNE RADOSTÍ PRO ŽENY – 17. 10. 2014
1) OBECNÍ ÚŘAD LIPOVEC
2) BETAS LIPOVEC
3) 3 D ELEKTRO RADOVAN KUCHAŘ
4) ZAHRADNICTVÍ KOLMAČKA
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5) ZAHRADNICTVÍ ZRNÍK
6) TJ SOKOL LIPOVEC
7) PEDOP – PERNICA JOSEF Z LIPOVCE
8) SVAZ ZAHRÁDKÁŘŮ LIPOVEC
9) ČERPACÍ STANICE LIPOVEC
10) SKAUTI LIPOVEC
11) NIVA OTINOVES
12) ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOVEC
13) HASIČI LIPOVEC
14) OVOCE ZELENINA JEDOVNICE SLÁDEK
15) TISKÁRNA KAREL BARTOŇ
16) PLASTOVÁ OKNA - PAN HEBERT PETR
17) PANÍ IVA HEMZALOVÁ – KADEŘNICTVÍ A MASÁŽNÍ
SALÓN JEDOVNICE
18) STOLAŘSTVÍ – JOSEF ČTVRTNÍČEK
19) ČLENSKÁ RADA JEDNOTY
20) POHOSTINSTVÍ U HANIČKY
21) FOTO – LENKA KOPŘIVOVÁ
22) WAGNEROVÁ MARIE
23) DENISA RICHTEROVÁ
24) MARCELA POLÁKOVÁ OBCHŮDEK U SLUNÍČKA
25) HANA HORÁKOVÁ – FIRMA MISSIVA
26) JANA POSPÍŠILOVÁ – FIRMA ORIFLAME
27) IVA ŠVARZBERGEROVÁ – FIRMA MARY KAY
28) PAVLA GROSSOVÁ – FIRMA AVON
29) MARTA VÍTKOVÁ Z RUPRECHTOVA
30) BRIGITA ONDROUŠKOVÁ – FIRMA B.ON OPTIK
31) ČLENKY A VÝBOR ČSŽ LIPOVEC
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Rok 2014 pohledem SDH Lipovec
Letošní rok jsme zahájili na bruslích na zimním stadionu v Blansku – v sobotu 11.1.
Necelých 14 dní poté, a to v pátek 24.1., jsme v sokolovně uspořádali tradičně ples, letos se nesl
ve znamení hudby. Přes zimní období se s mladými hasiči (MH) scházíme pravidelně v pondělí
od 17:00 střídavě na hasičské zbrojnici a tělocvičně. Na hasičce si naši nejmladší pilují teoretické
znalosti a dovednosti, v tělocvičně pak procvičujeme jejich mrštnost a šikovnost.
V březnu jsme na HZS Blansko absolvovali cyklické školení velitelů a strojníků. MH
v sobotu 26. března skládali v Ostrově u Macochy zkoušky odznaků odbornosti. V neděli
27. března pak za odměnu jeli do aquaparku ve Vyškově.
27. dubna jsme se zúčastnili hasičské pouti ve Křtinách, ukázali jsme naši nově opravenou
avii. V průvodu šli kromě starších zasloužilých hasičů i naši nejmladší.
S nástupem května začínáme trénovat s MH požární útok. 3. května jsme se zúčastnili
okrskové soutěže v Senetářově. Závodili jsme ve třech kategoriích – MH mladší, starší a muži.
Večer jsme se pak v sokolovně poveselili na Floriánské veselici. 8. května jsme na místním hřišti
pořádali závody mladých hasičů. 11.5. byla v našem kostele mše za všechny členy našeho sboru.
17. května se naši MH starší zúčastnili okresní hry Plamen konané v Ráječku. Rovněž jsme
v květnu dělali doprovod při lampiónovém průvodu. Květen jsme zakončili soutěží MH
na Holštejně.
Dvě poslední červnové soboty patřily soutěžím MH. První závody se konaly v Ostrově
u Macochy. V sobotu 28.6. jsme se nejprve ráno rozjeli do Jedovnic, kde jsme obsadili v kategorii
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mladších i starších MH shodně 3. místa. Večer jsme pak byli na nočních závodech v Senetářově.
MH starším se zadařilo a umístili se na výborném 4. místě ze 17.
Přes prázdniny jsme nechali děti oddychnout. Se začátkem školního roku začínáme opět
trénovat, tentokráte se zaměřujeme na dovednostní disciplíny jako štafeta dvojic, zdravověda, uzly,
střelba ze vzduchovky a další. I nadále dochází k rozrůstání naší členské základny MH
(v současnosti jich máme téměř 25!).
V sobotu 4.10.2014 jsme tradičně uspořádali sběr železného šrotu. Děkujeme všem
občanům, kteří nám přispěli! Další sobotu jsme se pak zúčastnili s MH podzimního kola hry
Plamen, soutěž se konala v Lysicích.
22. listopadu jsme zajeli okoštovat dobrého vína do vinného sklepa v Čejkovicích. Letošní
novinkou byla Mikulášská pochůzka po obci. 2. neděli adventní jsme zajišťovali občerstvení
u vánočního stromu.
V průběhu celého roku se pravidelně scházíme na schůzích v hasičské klubovně,
provádíme povinnou údržbu na technice a plníme si kondiční jízdy. Dále doplňujeme vodu
na zalévání na hřbitově. V roce 2014 jsme měli dva ostré výjezdy.
Chtěli bychom touto cestou apelovat na občany, aby s přicházející zimou nezapomínali
na povinné vymetání komínů!
Fotky nejen z našich akcí je možné zhlédnout na stránkách www.hasici-lipovec.cz.
V současné době jsou již v plném proudu přípravy na náš jubilejní 10. ples, jenž se bude konat
v pátek 16.1.2015. Tímto bychom Vás chtěli všechny pozvat!
Na závěr bychom chtěli poděkovat mladým hasičům za celoroční úspěchy v hasičském
sportu. Poděkování patří dále jejich vedoucím, členům SDH i všem ostatním, kteří se po celý rok
aktivně zapojovali do naší činnosti.

Výbor SDH Lipovec
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Rozpis stomatologické LSPP - okres Blansko - 1. pololetí 2015
Služba je sloužena od 8.00 - 13.00 hodin

Leden
1.1.2015
3.1.
4.1.
10.1.
11.1.
17.1.
18.1.
24.1.
25.1.
31.1.

MUDr. Vrtělová
MUDr. Nečasová
MUDr. Chatrná
MUDr. Chatrný
MUDr. Chomátová
MUDr. Jaklová
MUDr. Jílková
MUDr. Klapušová
MUDr. Štrajtová
MUDr. Kraml

Poliklinika Blansko, Sadová 33
Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2
Boskovice, Lidická 10
Boskovice, Lidická 8
Adamov, Smetanovo nám. 327
Boskovice, Smetanova 24
Rájec, Ol. Blažka 145
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Černá Hora, Zdrav. středisko
Boskovice, Růžové nám. 16

516 488 455
607 812 963
537 021 289
516 456 109
516 447 606
516 454 046
516 410 786
516 488 452
608 220 806
733 644 499

MUDr. Křížová
MUDr. Kubínová
MUDr. Kučerová M.
MDDr. Kučerová P.
MUDr. Staňková V.
MUDr. Kupková
MUDr. Kutlíková
MUDr. Láníková

Knínice u Boskovic 330
Boskovice, Nemocnice Boskovice
Lysice, Komenského 429
Lysice, Komenského 429
Jedovnice, Zdrav. středisko
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Boskovice, Růžové náměstí 2345/12
Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 452 808
516 491 263
516 472 460
516 472 460
516 442 726
516 488 457
516 453 997
516 488 456

MUDr. Loskot
MUDr. Lukeš
MUDr. Mikulášková
MUDr. Houdková
MUDr. Padalík
MUDr. Paděrová
MUDr. Paulíčková
MUDr. Pernicová
MUDr. Pokorná M.

Svitávka, Hybešova 197
Boskovice, Smetanova 24
Letovice, Mánesova 468/2
Blansko, Pražská 1b
Boskovice, Nemocnice Boskovice
Šebetov, 117
Černá Hora, Zdrav. středisko
Boskovice, Růžové nám. 16
Blansko, Gellhornova 9

516 471 210
516 454 046
516 474 488
731 144 155
516 491 263
516 465 452
725 415 615
774 177 804
516 412 422

MUDr. Pokorný M.
MUDr. Stojanov
MUDr. Roth
MUDr. Řehořek
MUDr. Řehořek (Řehořková)
MUDr. Semrádová
MUDr. Sládek
MUDr. Srpová
MDDr. Staňková K.

Blansko, A. Dvořáka 4
Blansko, B. Němcové 1222/15
Ostrov, Zdrav. středisko
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Sloup, Zemspol, 221
Velké Opatovice, nám. Míru 492
Letovice, J. Haška 12
Boskovice, Lidická 8

516 417 621
605 184 479
516 444 326
516 488 453
516 488 453
516 435 203
516 477 319
604 760 665
516 456 109

Únor
1.2.
7.2.
8.2.
14.2.
15.2.
21.2.
22.2.
28.2.
Březen
1.3.
7.3.
8.3.
14.3.
15.3.
21.3.
22.3.
28.3.
29.3.
Duben
4.4.
5.4.
6.4.
11.4.
12.4.
18.4.
19.4.
25.4.
26.4.
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Květen
1.5.
2.5.
3.5.
8.5.
9.5.
10.5.
16.5.
17.5.
23.5.
24.5.
30.5.
31.5.

MUDr. Kulhánková
MUDr. Beranová
MUDr. Ševčíková B.
MUDr. Ševčíková R.
MUDr. Kopáčková
MUDr. Šumberová
MUDr. Švendová
MUDr. Tomášková
MUDr. Tomaštíková
MUDr. Vrtělová
MUDr. Well
MUDr. Zouharová

Křtiny, Zdrav. středisko
Blansko, Gellhornova 9
Blansko, Svitavská 1A
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Letovice, A. Krejčího 1a
Lysice, Komenského 429
Křtiny, Zdrav. středisko
Blansko, Pražská 1b
Adamov, Smetanovo nám. 327
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Adamov, Smetanovo nám. 327
Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 414 291
735 056 656
516 416 386
516 488 454
516 474 369
516 472 227
516 439 404
731 144 155
516 446 398
516 488 455
516 447 605
516 488 450

MUDr. Žilka
MUDr. Adamová
MDDr. Keprtová
MDDr. Potůček
MUDr. Bočková
MUDr. Fenyk
MUDr. Grénarová
MUDr. Hanáková

Benešov, 19
Letovice, Masarykovo náměstí 18
Boskovice, Lidická 8
Blansko, Mahenova 13
Kunštát, nám. ČSČK 38
Letovice, Tyršova 15
Boskovice, Růžové nám. 16
Blansko, Pražská 1b

516 467 313
516 474 018
516 453 998
516 419 538
516 462 203
516 474 310
774 710 550
516 418 788

Červen
6.6.
7.6.
13.6.
14.6.
20.6.
21.6.
27.6.
28.6.

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.

SK SOKOL LIPOVEC – ZHODNOCENÍ PODZIMNÍ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO
ROČNÍKU 2014-2015
Podzimní část soutěžního ročníku 2014-2015 je již několik týdnů minulostí, přesto mi dovolte,
abych se za ní v následujících řádcích v krátkosti ohlédl.
Soutěž přípravky je o tom, dostat nejmenší fotbalisty na hřiště a dosáhnout co největšího zapojení
všech hráčů do hry, nikoliv do pozice náhradníků čekajících na to, až budou moci hrát. Dále zapojit
všechny hráče do hry, která dává šanci všem hráčům dát gól a učí je orientaci před vlastní
i soupeřovou brankou.
Naše družstvo se zkušenějšími hráči (brankař: Pernica Adam, Jírava Kryštof, Trávníček David,
Jargalsaikhan Huslen, Raušová Silvie, Průchová Alžběta a Pernica Josef) do svého středu rádo
přivítalo mladší nováčky, kteří se postupně seznamují s herním systémem a protihráči z okolních
obcí. Celý tým si v soutěži vedl velice zdatně a svými výkony překvapil a potrápil mnohem
vyzrálejší a věkově zdatnější týmy. Nejlepším střelcem našeho týmu byl Jargalsaikhan Huslen,
který vstřelil 30 branek.
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Žáci pod vedením trenéra Slávka Ševčíka, který tuto věkovou kategorii trénuje již několikátý rok,
doplácejí na velmi malý počet hráčů v omezené věkové kategorii od 6. do 9. třídy (jen čtyři
ročníky). Z tohoto důvodu jsme byli nuceni přihlásit soutěž jen 7 + 1. Aby mohl tým nastoupit
v kompletní sestavě, musejí prakticky každý zápas nastupovat i hráči z nižší věkové kategorie
(přípravky), pro které je tato soutěž, zejména po fyzické stránce, velký rozdíl. Získávají ale cenné
zkušenosti a respekt. Musím se opět opakovat, ale je to až zarážející a neuvěřitelné, že z kluků,
kteří chodí do šesté až deváté třídy, celkem čtyři ročníky, nejsme schopni připravit kompletní tým
7+1.Tento problém s hráči je ale celkový. Na okrese Blansko již klasickou soutěž 10 + 1
nenajdete. Proto chci apelovat zejména na rodiče dětí, aby svoje ratolesti podpořili v pohybu
a poslali je odreagovat se na hrací plochu. Bez podpory rodičů to v této kategorii zkrátka nejde.
Dorost již čtvrtým rokem úspěšně kope krajskou soutěž Jihomoravského kraje. V tomto ročníku
se projevuje odchod zkušených hráčů, zejména bratří Lukáše a Filipa Musilových, do družstva
mužů. Nižší kvalita týmu se ale výsledkově neprojevila. Kluci jsou dobře fyzicky a takticky
připravovaní pod vedením trenéra Josefa Grima, které tohle mužstvo doplnil nadějnými hráči
z družstva žáků a také kluků z blízkého okolí. I s takto omezenými možnostmi se tým vypořádal
velmi statečně, když hlavně v domácích utkáních nebyl horším mužstvem, ale vinou menší
zkušenosti a neproměňování šancí nedokázal dobře rozehraná utkání dotáhnout do vítězného
konce. Nejlepším střelcem našeho týmu byl Laďa Šíbl s 10 vstřelenými brankami v síti soupeřů.
Chtěl bych vyzdvihnout celý hráčský kolektiv, který svou účastí a umístěním v krajské soutěži velice
dobře reprezentuje náš klub a také obec Lipovec. Je nutné si ale uvědomit, že krajskou soutěž
dorostu dlouhodobě hrají na okrese jen města Blansko a Boskovice, druhým rokem Ráječko a nyní
poprvé Cetkovice.
Z tohoto je patrné, že práce s touto věkovou kategorií je velice obtížná, a proto si vážím hl. trenéra
Josefa Grima, asistenta trenéra Slávka Ševčíka a Rudolfa Kuchaře, který obětavě zajišťuje dopravu
na venkovní zápasy.
Muži v tomto ročníku nastoupili po 19 letech do krajské soutěže 1.A. Z důvodu postupu do vyšší
soutěže jsme doplnili mužstvo v útoku o Michala Zouhara z oddílu Rudice a o dva hráče z blízkého
okolí, a to Dana Keprta, který vyšel z dorostenecké soutěže v Blansku, ale je hráčem Kotvrdovic
a talentovaného Petra Doležela ze Šošůvky. Oba hráči jsou zde na půlročním hostování. Filozofie
klubu je ale nadále stejná a nastavena tak, abychom co nejvíce využívali svých vlastních hráčů,
kteří mají vztah k oddílu a hráli za náš klub s láskou a ,,srdíčkem“.
Pod vedením zkušeného trenéra Pavla Vrby se tým již tradičně zúčastnil krajského poháru, kde
jsme na domácí půdě narazili na ambiciózní celek z Kunštátu a po zásluze jsme prohráli 5:0.
Domácí zápasy naše mužstvo zvládalo v celku dobře a potrápili jsme všechny soupeře vč. vedoucí
Líšně ,,B“. Hořkost porážky v domácím prostředí naše mužstvo nepoznalo. Na hřištích soupeřů
jsme získali jen jeden bod, a to ve Šlapanicích. Přece jen se projevovala nováčkovská daň
v podobě neproměňování šancí, kterých výrazně oproti loňsku ubylo a tím i vstřelených branek.
Naproti tomu soupeři dokázali našich drobných zaváhání a chyb v obraně nekompromisně využít.
Porážky byly převážně o jednu branku a žádné mužstvo nás výrazněji nepřehrávalo, ba naopak
bych řekl, že vyhrálo spíše šťastnější mužstvo než fotbalovější a v daném zápase lepší.
Složení týmu vč. realizačního se během zimní přestávky měnit nebude. Chceme obnovit hostování
hráčům, kteří se se svými výkony prosadili do základního kádru mužstva. Chtěli bychom, aby
všichni kmenoví lipovští hráči nastoupili do zimní přípravy a svědomitě se připravili pod vedením
trenéra Františka Vrby na jarní část soutěže, která bude velice vyrovnaná až do samého konce.
Věřím, že důstojně tuto soutěž dohrajeme bez starostí sestupu. Když budou naši hráči předvádět
hru jako v podzimní části soutěže a přidají proměňování vyložených šancí, je v silách týmu tuto
,,vysokou“ soutěž hrát i v klidném středu tabulky.
Celému kolektivu vč. trenérů a lidí, kteří se podílejí na chodu mužstva, bych touto cestou chtěl
poděkovat za předvedené výkony a chci přislíbit fanouškům, že se po dobře zvládnuté zimní
přípravě s týmovým duchem dočkají vítězné série, která bude směřovat k udržení soutěže, protože
lipovecký fotbal a zejména fanoušek si tuto soutěž prostě zaslouží.
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TABULKY PODZIM 2014

MUŽI
LIPOVEC-TASOVICE B 1:1 (1:1) Sedlák Jan
KUNŠTÁT-LIPOVEC 2:0 (1:0)
LIPOVEC-HRUŠOVANY 3:1 (2:0) Hebert,Musil Filip,Školař
LIPOVEC-LÍŠEŇ B 2:2 (1:0) Keprt,Zouhar Michal
BOSKOVICE-LIPOVEC 2:0 (0:0)
LIPOVEC-SLATINA 3:1 (1:0) Doležel 2,Keprt
ŠLAPANICE-LIPOVEC 2:2 (0:0) Vágner Lukáš,Zouhar Michal
LIPOVEC-RAJHRAD 3:3 (1:3) Horáček,Keprt,Zouhar Michal
ŽEBĚTÍN-LIPOVEC 3:2 (1:1) Hebert,Vágner Lukáš
LIPOVEC-MIROSLAV 1:1 (0:1) Zouhar Michal
SLOVAN BRNO-LIPOVEC 3:2 (2:2) Musil Filip,Keprt
LIPOVEC-BOŘITOV 0:0
DOBŠICE-LIPOVEC 2:0 (0:0)
Pořadí

Klub

Zápasy

Výhry

Remízy

Prohry

Skóre

Body

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Líšeň B
Slovan Brno
Boskovice
Kunštát
Dobšice
Hrušovany
Šlapanice
Slatina
Žebětín
Bořitov
Tasovice B
Miroslav
Lipovec

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

7
8
6
7
6
6
4
5
4
4
4
3
2

6
1
5
2
3
1
6
2
4
3
3
5
6

0
4
2
4
4
6
3
6
5
6
6
5
5

29:9
29:18
31:18
28:21
31:23
18:23
32:20
22:24
18:26
17:25
10:24
15:20
19:23

27
25
23
23
21
19
18
17
16
15
15
14
12

14.

Rajhrad

13

0

3

10

15:40

3

DOROST
LIPOVEC-FKD 2:0 (2:0) Mikoláš,Škvařil
SLAVKOV-LIPOVEC 1:3 (1:2) Šíbl 2,Mikoláš
LIPOVEC-ROUSÍNOV 3:2 (1:2) Šíbl 3
LIPOVEC-MS BRNO 1:1 (0:0) Šíbl
VOJKOVICE-LIPOVEC 1:1 (0:1) Pernica
LIPOVEC-LETONICE 2:2 (1:2) Přibyl,Vágner
ŠLAPANICE-LIPOVEC 2:2 (0:0) Ryšánek,Šíbl
LIPOVEC-RÁJEČKO 1:1 (0:0) Šíbl
VEV.BÍTÝŠKA-LIPOVEC 1:1 (0:0) Šíbl
LIPOVEC-BRANKOVICE 2:3 (1:1) Pořízek-Sedlák
BUČOVICE-LIPOVEC 1:0 (0:0)
LIPOVEC-CETKOVICE 1:8 (0:4) Šíbl
TIŠNOV-LIPOVEC 2:3 (1:0) Stejskal,Klech
Pořadí

Klub

Zápasy

Výhry

Remízy

Prohry

Skóre

Body

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Cetkovice
Letonice
MS Brno
FKD
Bučovice
Brankovice
Vojkovice
Lipovec
Vev.Bítýška
Tišnov
Ráječko
Šlapanice

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

12
11
8
8
8
7
6
4
4
3
3
3

0
1
2
0
0
2
2
6
1
3
2
1

1
1
3
5
5
4
5
3
8
7
8
9

54:13
56:20
38:26
24:12
24:22
28:22
31:26
22:25
26:35
21:42
19:40
16:29

36
34
26
24
24
23
20
18
13
12
11
10

30

13.
14.

Slavkov
Rousínov

13
13

2
1

1
1

10
11

14:30
14:45

7
4

ŽÁCI
LIPOVEC-RUDICE/JEDOVNICE 1:4 (0:1) Mikoláš
SLOUP/VYSOČANY-LIPOVEC 10:0 (3:0)
LIPOVEC-ADAMOV 6:5 (4:3) Kosek 3,Zouhar D.2,Klech
KUŘIM-LIPOVEC 6:0 (1:0)
LIPOVEC-KOTVRDOVICE 7:2 (5:1) Kosek 5,Zouhar D. 2
LIPOVEC-RÁJEČKO 1:4 (0:2) Zouhar D.
RUDICE/JEDOVNICE 22:1 (12:0) Zouhar D.
LIPOVEC-SLOUP/VYSOČANY 0:3 kontumace
ADAMOV-LIPOVEC 1:13 (1:7) Cabal 7,Zouhar D. 3,Stejskal 2,Mikoláš
Pořadí

Klub

Zápasy

Výhry

Remízy

Prohry

Skóre

Body

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rudice/Jedovnice
Sloup/Vysočany
Kuřim
Kotvrdovice
Lipovec
Ráječko
Adamov

10
9
9
9
10
10
9

9
7
6
5
3
2
0

1
1
0
0
0
0
0

0
1
3
4
7
8
9

94:13
58:17
55:18
42:35
30:62
14:65
17:100

28
22
18
15
9
6
0

JEDOVNICE-LIPOVEC 11:4 (5:4) Jargalsaikhan 3,Pernica
ADAMOV-LIPOVEC 14:1 (5:0) Raušová
LIPOVEC SVITÁVKA 4:4 (2:2) Jargalsaikhan 3,Jírava
LIPOVEC-LETOVICE 6:3 (4:1) Jargalsaikhan 3,Průchová 2,Křtěn
LYSICE-LIPOVEC 2:4 (1:2) Jargalsaikhan 4
DRNOVICE-LIPOVEC 8:1 (4:0) Jargalsaikhan
LIPOVEC-LIPŮVKA 2:5 (2:3) Průchová 2
LIPOVEC-LAŽANY 5:3 (3:1) Průchová 3,Křtěn 2
LIPOVEC-RÁJEC 2:15 (2:8) Jargalsaikhan 2
LIPOVEC-RÁJEČKO 1:11 (0:5) Jargalsaikhan
KUNŠTÁT/OLEŠNICE A-LIPOVEC 13:2 (7:0) Jírava,Křtěn
KUNŠTÁT/OLEŠNICE B-LIPOVEC 3:10 (0:5) Jargalsaikhan 5,Pernica 2,Průchová 2,Jírava
LIPOVEC-BOSKOVICE B 3:18 (0:9) Průchová 3
LIPOVEC-BOSKOVICE A 3:21 (2:10) Průchová 2,Pernica
LIPOVEC-BLANSKO A 0:19 (0:9)
LIPOVEC-BLANSKO B 5:9 (0:2) Jargalsaikhan 2,Křtěn,Průchová,Trávníček
KNÍNICE-LIPOVEC 4:1 (1:0) Jargalsaikhan
VELKÉ OPATOVICE-LIPOVEC 9:4 (5:0) Jargalsaikhan 2,Jírava,Trávníček
LIPOVEC-BENEŠOV/KOŘENEC 4:3 (3:0) Jargalsaikhan 3,Průchová

Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Klub
Boskovice A
Blansko A
Kunštát/Olešnice A
Velké Opatovice
Adamov/Rudice
Rájec-Jestřebí
Jedovnice
Blansko B
Knínice

Zápasy
19
19
19
19
19
19
19
19
19

Výhry
19
18
16
16
15
14
11
11
9

Remízy
0
0
0
0
0
0
0
0
1

Prohry
0
1
3
3
4
5
8
8
9

Skóre
364:52
244:29
231:62
141:69
209:70
207:95
177:135
157:143
155:110

Body
57
54
48
48
45
42
33
33
28

31

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Letovice
Ráječko
Boskovice B
Svitávka
Lipůvka
Drnovice
Lipovec
Benešov/Kořenec
Lysice
Kunštát/Olešnice B
Lažany

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

9
8
8
7
6
5
5
4
3
1
0

0
1
0
1
3
1
1
1
1
0
0

10
10
11
11
10
13
13
14
15
18
19

133:103
125:118
122:142
124:157
113:135
80:165
62:175
108:167
82:292
61:340
17:353

27
25
24
22
21
16
16
13
10
3
0

PŘÍPRAVNÁ UTKÁNÍ PŘED JARNÍ SEZÓNOU 2015
NE 1.3. 13.30 LIPOVEC-RÁJEČKO
NE 8.3.

9.30 LIPOVEC-MEDLÁNKY

SO 14.3. 14.00 LIPOVEC-ČERNÁ HORA
NE 22.3. 15.30 LIPOVEC-SVRATKA BRNO

Všechna utkání budou sehrána na umělé trávě areálu VUT Brno.

Pozvánka
21.únor 2014

PLES SPORTOVCŮ

Sokolovna 20.00 hod.

K tanci a poslechu bude hrát skupina ARCUS.

Poděkování
Výbor SK Sokol Lipovec spolu se všemi hráči děkují touto cestou všem příznivcům, fanouškům a
v neposlední řadě především sponzorům našeho oddílu za projevenou přízeň a podporu v průběhu
celého roku 2014.
Doufáme, že se všichni opět sejdeme na jaře roku 2015 při dalších mistrovských utkáních a již
nyní se těšíme na další vítězství a branky v sítích našich soupeřů. Jarní část soutěžního ročníku
2014-15 začne úvodními zápasy pravděpodobně 28.-29.3.2015, žáci a přípravka asi o něco později
(bude včas upřesněno).
Současně Vám všem přejeme příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku všechno
nejlepší, především zdraví, pohodu a porozumění.

Za výbor TJ Sokola Lipovec

Zouhar Vojtěch a Ing. Jiří Janča
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9. skautský oddíl TILIA
www.skautlipovec.rajce.idnes.cz
skautlipovec.rajce.idnes.cz
Zahájení skautského roku 2014-2015
2015
Představte si tu nejhlubší podzimní
podzimn noc. V této noci přijde bouřka, všude fouká vítr, lije jako
z konve, hrom burácí a blesky lítají… Všude poletuje listí, malé větvičky a je docela zima… no, počasí, že by
ani psa nevyhnal. Při této bouřce blesk shodí strom a ten spadne na plot parku. Jenže
Jenž ten park není
obyčejný park, kam maminky chodí s kočárky. Je to PARK PŘÍŠEREK A STRAŠIDEL. V tomto parku spolu bydlí
všechna strašidla, ježibaby, bubáci, příšerky a všelijaká havěť. To proto, aby nestrašily a neděsily lidi. Když se
plot rozbil, všichni utekli.
Ředitel parku dal hned plot opravit a pochytat strašidla zpět. Bohužel má ale málo hlídačů,
hlídačů a tak
musel najmout detektivy, aby prozkoumali park a nahlásili, jestli se všechna strašidla už vrátila…
Trochu strašidelná hra, kde si děti zahrály na detektivy.
detektivy. Ti museli přesně popsat strašidlo, které
viděli v lese zapisovateli. Ten podle jejich popisu přiřadil do kartotéky jméno strašidla. Ředitel parku poté
vyhodnotil, který tým detektivů nejpřesněji přiřadil jména strašidel.
Skautský rok jsme začali 26. září 2014 v lese za kostelem.

Drakiáda
V sobotu 4. října 2014 na poli a po
cestě směrem ke Střelnici létala na obloze
jen hrstka draků. Přesně ve 14 hodin
začalo pršet, ale o dvacet minut později
bylo po dešti a přece jen děti s rodiči přišli.
Někteří si draka vyrobilii sami, některým ho
koupili rodiče, ale všichni se s ním přišli
pochlubit. Děti si zahrály dobrodružnou
hru a opekly párky, rodiče si popovídali u
ohně a ze všech sil se snažili dostat
dos
svoje
ratolesti do tmy domů.
Těsně před drakiádou jsme
js
si tři
draky vyrobili kolektivně v klubovně.

Lesní lidé 18. 11. 2014
Tradiční
radiční událost celého střediska Jedovnice,
Jedovnice letos již po dvacáté,...
Celodenní hra v lese za Jedovnicemi, zasazená do 15. století, ve které děti představují
hladovějící obyvatele vesnic schovávajících se před vojáky. Vojáky jsou dospělí se spoustou zásob.
Mimo časté bitky papírovými koulemi museli obyvatelé vesnice postavit přístřešek, uvařit jídlo
o dvou teplých chodech a uvařit čaj uprostřed lesa. Celé hry se účastnilo více jak 100 hráčů. Oddíl
Lipovce a Kotvrdovic vybojoval 1. místo!!
místo K vítězství z našeho oddílu pomohli: Jindra Vondál, Kája
Voráč, Leonka Štěpaníková, Lexík Bartes, Nikča Rajnochová, Pavlík Voráč, Sára Hanáková a Terka
Vondálová. Děkujeme za ukázkovou reprezentaci.
reprezentac
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12. skautský bál S ASTERIXEM A OBELIXEM
Stává se už tradicí, že podle tematického letního tábora volíme i téma plesu.
Letos Vás 15. listopadu v lipovecké sokolovně mohl přivítat Asterix s Obelixem, kteří hned
u vstupu nabízeli zázvorový likér a perníkové
perníkové kance. Kofolu Vám možná nalil ten s tím bobkovým
listem na hlavě, co se tvářil jako Cézar. Jídlo Vám možná vydal udatný galský válečník a celým
plesem Vás prováděl nejmoudřejší druid Panoramix…
K tanci a poslechu jsme raději zvolili osvědčenou kapelu
kapelu Akcent. Mohli jsme to nechat
na galském bardovi Trubadixovi, ale to už bychom asi příští rok neprodali jedinou vstupenku.
Tradičně jsme povolali jedovnickou polonézu, připravili půlnoční scénku a také jsme
se snažili o netradiční vystoupení a zpestření.
zpestření. Ocelové svaly a nadlidskou sílu vám předvedl silák
Franta.
I když se v jedné budově potkali Galové a jejich největší nepřátelé Římané, celý večer
se nesl v přátelské atmosféře se spoustou úsměvů a vtípků jak ze strany pořadatelů, tak i ze strany
hostů.
Pro tento rok jsme se snažili udělat i „něco jinak“. Změnám podlehl nápojový a jídelní lístek
a také jste se mohli více dozvědět o tom, jak jsme se měli na táboře, podle fotek na galerii.
Doufáme, že jste se na plese bavili.
Děkujeme všem sponzorům, díky
díky kterým máme každý rok stoly přecpané výhrami
v tombole a také všem pořadatelům, kteří obětují nemálo času přípravám a poplesovému úklidu.
Vážíme si jakékoli pomoci. Odměnou nám jsou úsměvy hostů.
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Mikulášská vybíjená
Celostřediskový turnaj žáků základních škol ve vybíjené, který tradičně pořádáme
v tělocvičně ZŠ Lipovec okolo Mikuláše. Letošního ročníku 6. 12. se zúčastnilo asi 80 dětí od 1.
do 9. třídy.
Naši mladší skauti se umístili na 3. místě ve smíšeném družstvu s dětmi ze Senetářova
a Kotvrdovic. Starší skauti obsadili krásné 2. místo.
Výsledky přišel vyhlásit Mikuláš a přinesl všem hráčům sladké odměny.
Děkujeme paní ředitelce Mgr. Jaroslavě Školařové za zapůjčení tělocvičny a každoroční
trpělivost a vstřícnost při pořádání této akce. Děkujeme

V nejbližší době PŘIPRAVUJEME:
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Na Štědrý den dopoledne se skauti a jejich přátelé pokusí přijít do všech domácností
a odpálit všem symbol Vánoc – Betlémské světlo.
Myšlenka betlémského světla vznikla v sousedním Rakousku v roce 1986, kdy malý
plamínek, přenesený z věčného světla, jež hoří v jeskynní kapli v dalekém městě Betlémě,
v jeskyni, v níž se narodil Ježíš Kristus, byl dovezen jako poděkování těm lidem, kteří jakkoliv
pomohli dobročinné nadaci Světlo ve tmě. Novodobá vánoční tradice se dostala nejen do České
republiky, ale do celého světa a na Štědrý den je světlo rozneseno do kostelů, domovů důchodců,
nemocnic, hospiců a rozdáno sousedům, přátelům, rodinám, osamělým lidem… prostě všem,
komu chceme udělat radost maličkým dárkem, spojeným s úsměvem a ujištěním, že nejsou
ve světě sami.
Tato akce není na to, aby veřejnost věnovala pozornost skautům, ale aby skauti věnovali
pozornost veřejnosti. Díky této akci mají skauti možnost navštívit ve svém okolí spoustu sousedů
a známých,… Při této příležitosti můžete skautům v Lipovci přihodit drobné do pokladničky. Tyto
peníze budou darovány na opravy kostela. Děkujeme.
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Začátkem ledna všechny domácnosti navštíví Tři králové v rámci celostátní tříkrálové sbírky.
Tříkrálová sbírka je akce organizovaná Českou katolickou charitou a v ní sdruženými lokálními
charitami. Hlavním účelem je především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům,
matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde
sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc
do zahraničí.
V sobotu 10. 1. 2015 v odpoledních hodinách budou po naší obci chodit koledníci Tříkrálové
sbírky. Sraz všech, kteří nám s Tříkrálovou sbírkou chtějí pomoci, bude

v sobotu 10. 1. 2015 v 11:30 hod ve dvoře ZŠ.
Za Vaše vřelé přijetí a dary děkujeme předem.

Pavla Kopřivová
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Příspěvky z místní školy a školky
Soutěže v SŠ TEGA opět začínají...

V úterý 30.9.2014se vybraní žáci 7.třídy naší školy zúčastnili na SŠ TEGA v Blansku soutěže
v elektrotechnice. Tato soutěž je pořádána v rámci projektu „Perspektiva technického vzdělávání“ pro žáky
7. , 8. a 9.tříd,a letošním rokem bude tento tříletý projekt ukončen.
Za naši školu byly vybrány dvě dvojice,Karel Voráč a Jindřich Vondál a druhá dvojice Jan Kovařík a Tomáš
Pořízka. Soutěžili s úkolem sestrojit dle obrázku pomocí stavebnice velký plošný obvod,v daném čase,aby
fungoval.
Jelikož se soutěže zúčastnilo 12 ZŠ okresu Blansko,kdy z každé školy byly vyslány vždy dvě dvojice,tak nás
o to více těší,že Karel s Jindrou obsadili ve velké konkurenci celkové 5.místo a Honza s Tomášem také velmi
pěkné 7.místo.

Tímto jim naše škola děkuje za vzornou
reprezentaci školy. Děkujeme.

Hudební výchova je výchovou k hudbě. Každý rok si ukrojím kousek z prázdnin a jezdím na školení učitelů
hudební výchovy do Liberce. Jsou to Letní dílny hudební výchovy a učitelů se nás tam na týden sejde
přibližně 100. To, co se naučíme tam, se snažím předávat i ve svých hodinách. Proto hrajeme, zpíváme,
posloucháme, tančíme a samozřejmě se i učíme.
Letos jsem se na LDHV seznámila s boomwhackery. Jsou to vyladěné plastové trubky, na které děti baví
hrát. Každý má svůj tón a dá se s nimi dělat leccos – rytmické pexeso, hraní podle textu, hraní podle not –
o všechno se snažíme, a tak boucháme do koberce a ono nám zní například Já jsem z Kutné Hory nebo
Mach a Šebestová.
Další novinkou je grafický part – hraní podle symbolů – jak na tělo (tleskání, pleskání, luskání, dupání atd.),
tak na hudební nástroje Orffova instrumentáře (bubínky, ozvučná dřívka, triangly, dřevěné bloky apod.).
K tomu posloucháme třeba Mozarta, a tak Vám mohu zaručit, že Malou noční hudbu u nás pozná každé
dítě.
36

Detailem v našich hodinách je „čepkovaná“. Jsou to upravené PET vršky, provrtané a svázané gumičkou tak,
aby se navlékly na prsty a mohly tak o sebe hrát. Na těchto drobnostech učím děti znát těžkou dobu,
metrum, melodii.
A čím oživit zpěv písničky? Stačí doma naplnit prázdnou láhev rýží a hned mám hudební nástroj, kterým
vyplním mezihry. A když je i tohoto nedostatek a dětí ve třídě přes 20 a každý chce hrát, vytáhneme klíče
a cinkáním doplníme ostatní. Děkuji našemu vedení, že mi umožňuje se nadále vzdělávat a za zakoupení
boomwhackerů do naší školy.
Mgr. Kateřina Veselá

RUBIKON 2014/15
Jubilejní 10.ročník akce Rubikon se letos konal na naší škole. Není potřeba připomínat,že tato akce se koná
každým rokem na některé ze škol sdružení Cirsia, a je organizována pro družstva žáků šestých tříd.
Takže na konci září se u nás sešlo celkem 6 družstev ze základních škol se svými učiteli jako doprovod. Byla
středa odpoledne a po ubytování se všichni sešli k úkolu,který se týkal představení svého soutěžícího
družstva. Zároveň bylo všem účastníkům sděleno, co je
během těch 3 dní zde čeká a nemine. Celkovým úkolem
pro každé družstvo bylo získávat za splněné úkoly
jednotlivé indicie,které jim měly napovědět,o jaké škole
a obci mají zpracovávat informace,důležité pro
závěrečný výstup před ostatními a hlavně před řediteli
jednotlivých škol. Takže ve finále jsme mohli vidět,že
třeba Lipovec zpracovával Křtiny, Sloup zpracovával
Podomí atd. Cílem bylo,aby i žáci jiných škol poznali
okolní školy ve sdružení Cirsium také z jiné stránky než
ze slova na papíře.

Ve středu družstva vyráběla v rámci keramické zručnosti pamětní medaile pro sebe a své učitele
a v pozdních večerních hodinách museli účastníci projevit trochu odvahy při stezce odvahy skrz naší školu
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za zvuku děsivých zvuků a strašidel.(Mimochodem stezka odvahy byla nakonec samotnými žáky hodnocena
jako jedna z nejlepších akcí na Rubikonu)

Ve čtvrtek již následoval hlavní program a činnost v
rámci tzv. vědomostně-branného dne. Nejprve ve
škole plnila družstva různé úkoly na paměť,zručnost a
dovednost ,a pak je čekal branný závod,kdy plnila
jednotlivé úkoly na stanovištích(hod na cíl,střelba ze
vzduchovky a další). Po obědě již měla všechna
družstva získané indicie k tomu,aby mohla
zpracovávat určené téma a připravovat se na páteční
výstup. Kromě toho ještě také každé družstvo peklo
pro sebe perník. Po večeři jsme pro všechny připravili
jako formou odměny a odlehčení pro unavené zájezd
na bowling do Blanska,kde bylo také připraveno
soutěžení o nejlepšího chlapce,dívku,školu.(Bowling jasně vyhrál na celé čáře u všech žáků). Zde naše škola
děkuje firmě Sportivo print-Karel Bartoň,který přispěl sponzorsky na tuto akci.

V pátek po snídani se již všichni připravovali na závěrečnou prezentaci před jednotlivými družstvy a hosty.
Bylo až s podivem, jak někteří žáci šesté třídy dokážou výborně přednést svůj projev a zhodnotit celou akci.
Naše poděkování patří také do školní kuchyně,paní kuchařky se výborně staraly o žaludky všech
zúčastněných,od snídaně až po večeře.
Z celkového pohledu hodnotíme tuto akci za velmi zdařilou.

Vedení Rubikonu

Víkendový pobyt

O víkendu 3., 4. a 5. října se na faře v Ostrově u Macochy sešly děti 4. až 7. ročníku, které
navštěvují hodiny náboženství. Tématem tohoto víkendu bylo porozumět slovům modlitby „Otče
náš“ a dokázat modlitbu radostně prožívat. Pobyt byl ojedinělý také tím, že po celou dobu s námi
byl na faře otec Pavel Kuchyňa, který se na všech činnostech aktivně podílel. V pátek jsme
se seznamovali s úvodem modlitby. Na večer připravili starší kluci pro mladší děti stezku odvahy,
poté jsme s otcem Pavlem hráli seznamovací hry a na závěr dne se děti podívaly na krátký film
s náboženskou tématikou.
Sobotní ráno bylo velmi zajímavé. Měli jsme porozumět dalším slovům modlitby. Děti se rozdělily
do dvou skupin. Místo snídaně dostaly k vyluštění text napsaný morseovkou. V něm bylo
naznačeno, kde mají hledat chléb ke snídani. Když ho našly, nebylo snadné jej získat. Po té, co se to
oběma skupinám podařilo, čekal je další úkol. Ulovit si ke chlebu přílohy, jako bylo máslo, salám,
sýr a další. Nicméně, snídani jsme zvládli a pustili se do dalších úkolů.
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Odpoledne za námi přišly
děti z jedovnické farnosti.
S nimi jsme na farním dvoře
hráli různé hry a po čtvrté
hodině jsme se společně
vydali do Sloupu, kde
se konala pouť našich
farností. Poutní mše byla
zakončena
světelným
průvodem, a jelikož již byla
tma, využili jsme při
zpáteční
cestě
autobus.
Večer nemohl chybět táborák
s opékáním párků.
Nakonec jsme se naučili
modlit se „Otče náš“ nejen
slovy, ale i celým tělem.
Počasí nám přálo a společně strávený víkend se vydařil. Děti se už těší na další společný víkend,
který chystáme na jaro. To ale starší děti budou jako spolupořadatelé a budou připravovat program
pro žáčky z druhého a třetího ročníku.
Mgr. Zdeňka Svobodová

Další fotografie najdete v sekci Děti a mládež na www.lipovec.mojefarnost.cz

„Prosaď se“- akce pro žáky 4.a 5.tříd

Celkem šest žáků si 16.10. obléklo sportovní oděv a botasky místo obyčejných přezůvek a s velkým
nadšením, chutí a očekáváním se těšilo na poměření dovedností a znalostí v připravené soutěži
„Prosaď se“ v ZŠ Ostrov u Macochy. Těmito nadšenci, kteří soutěžili za naši základní školu, byli
Gábina Musilová, Alžběta Průchová a David Trávníček ze 4.třídy, dále Tselmen Oyunchimeg,
Tomáš Dvořák a Tomáš Piňos z 5.třídy. Soutěžilo se v části vědomostní, týkající se českého
jazyka, matematiky a anglického jazyka, také i v části sportovní a dovednostní. Žáci museli
prokázat schopnost spolupracovat, rychle uvažovat, museli být nápadití, zruční i přesní
a bezchybní. Toto se jim povedlo a zcela zaslouženě jim přineslo z šesti družstev 3.místo a krásný
pohár. Naši školu reprezentovali opravdu chvályhodně, proto jistě stojí za to, abych se s vámi
podělila o jejich úspěch.
Mgr. Ivana Hallová
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Ve škole v Lipovci trhají rekordy ve sběru starého papíru
Již třikrát proběhla na škole ZŠ a MŠ Lipovec soutěž tříd ve sběru starého papíru – v roce 2011 , 2012
a 2013. Jelikož je ohlas na tuto akci rok od roku větší a příznivější, i letos jsme se rozhodli soutěž zopakovat.
V termínu od 13.10. do 24.10.2014 žáci nosili do školy starý papír, kartony, časopisy apod. Vše svázané
nebo v krabicích, popsané a zvážené. Občas to byl pěkný fofr, neboť žáci přiváželi papír s pomocí rodičů,
prarodičů i jiných rodinných příslušníků často a ve velkém množství.
A jak to dopadlo? Výborně – pro srovnání uvádím výsledky i roků minulých : rok 2011 – 8 316 kg, rok
2012 – 10 896,85 kg, rok 2013 – 15 928,1 kg a rok 2014 – 20 020,3 kg. Je jasně vidět, že děti odevzdávají
stále větší a větší množství starého papíru a často trhají rekordy. Na prvním stupni jednoznačně zvítězila
4.třída, která odevzdala celkem 3964,6 kg. Dále následovala třída druhá, třetí, pátá a první. První stupeň
odevzdal celkem 12 553,1 kg papíru. Druhý stupeň se také do soutěže zapojil, ale již méně aktivně, zde
je vítězem třída sedmá s odevzdanými 4030,9 kg. Další místa obsadila třída šestá, potom devátá a osmá.
Celkem žáci druhého stupně odevzdali 7 467,2 kg starého papíru .
Děkuji touto cestou všem žákům za účast a jejich rodičům , prarodičům a rodinným příslušníkům
za pomoc a za spolupráci při této náročné akci. Také musím poděkovat žákům 7. třídy a chlapcům
z 9.třídy, kteří nám s papírem moc pomáhali a všech 20 tun jim prošlo rukama při odnášení a nakládání
sběru.
Akce měla určitě velký smysl. Děti zjistily, že se má a musí šetřit příroda, že vydělat penízky není vždy lehké
a jednoduché, a také se projevila často síla a obětavost kolektivu. Žáci si určitě budou vážit takto získaných
peněz, které budou použity jednotlivými třídami na exkurze, výlety či jiné školní akce.

Mgr. Hana Buchtová, zástupce ředitele
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PLAVÁNÍ
Od září do října 2014 jsme každou středu jezdili do Vyškova na plavecký kurz. Moc se nám
to líbilo. Plavali jsme s ploutvemi a hady, a se spoustou dalších plaveckých prostředků. Byli
jsme rozděleni na skupiny podle barevných plaveckých čepic. Střídali se nám učitelé,
a proto jsme se stihli naučit skoro všechny plavecké styly, například kraul,prsa a znak.
Je správné, že nám škola tyto plavecké kurzy umožnila, protože každý člověk se má
správně naučit plavat.
autor: Josef Pernica, 4.třída

Poznámka pod čarou
Náklady na plavání hradí škola z finančních prostředků poskytovaných státem ( tzv. ostatní neinvestiční
náklady) a z provozního rozpočtu poskytovaného obcí ( to je dáno zákonem).
Celkové náklady na letošní plavecký výcvik byly 34 570,-, zúčastnilo se 52 žáků, což činí náklady
na 1 žáka 665,-. Rodiče si platí pouze náklady na dopravu autobusem, což letos činilo 150,- / žáka.
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Je už několikaletou tradicí, že přednášky
s tematikou kouření, u nás vede jedovnický pan
lékárník, PharmDr. Stanislav Fránek. Jeho styl je
pro žáky poutavý, všichni dohromady se snaží
přijít na to, jaké jsou plusy a mínusy v otázce
kouření, píší na tabuli, diskutují. Tímto se nám
daří také naplňovat minimální preventivní
program, kam tato tematika spadá. Děkujeme.
Mgr. Kateřina Veselá

Okresní turnaj ve florbale
Velkou radost nám udělali starší chlapci – florbalisté, kteří se probojovali do okresního kola florbalu
základních škol. Hrálo se 26.listopadu v Blansku a naše škola byla nalosována do skupiny s velkými školami
okresu, ale přesto jsme uspěli.
Postupně jsme porazili Gymnázium Boskovice 2:1, potom jsme prohráli se ZŠ Jedovnice 0:1 a v dalším
zápase jsme remizovali se ZŠ Adamov 2:2. V posledním zápase jsme zvítězili nad ZŠ Blansko Salmova 1:0.
Celkově jsme tedy skončili jenom těsně na 3. nepostupovém místě, ale přesto patří našim borcům velká
pochvala za odpovědný přístup k zápasům, bojovnost, zápal pro hru a obrovskou snahu vyhrát.
Florbalový tým tvořili:
9.třída- Daniel Fürst, Petr Mikoláš, Jakub Nešpůrek-Lipovec, Jan Stejskal-Kulířov, Michal Hořava-Baldovec
a Daniel Tesař- Rozstání, z 8.třídy Petr Kučera z Lipovce a ze 7.třídy David Sláma ze Studnic.
Poděkování patří i učiteli tělesné výchovy Mgr.Petru Vymazalovi, který chlapce připravoval a doprovázel
na turnaj.
Jsme rádi, že o florbal je v naší škole zájem, o čemž svědčí i to, že nám již roste i mezi mladšími žáky tým
kvalitních florbalistů pod obětavým vedením paní Mgr. Hany Trávníčkové. Ta se chlapcům věnuje již několik
let v pravidelných trénincích a pomáhá tak smysluplně využít volný čas sportovních nadšenců. Moc jí za to
děkujeme!!!
Vedení školy
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Každoroční návštěva Národního divadla v Brně

Stalo se již téměř pravidlem, že naše paní učitelka Kateřina Veselá každým rokem připraví pro žáky zájezd
na vybrané večerní představení do Mahenova divadla. I letos jsme tedy podnikli návštěvu divadla,tentokrát
na detektivní žánr z autorské dílny známé spisovatelky Agathy Christie. V režii pana Petera Mankoveckého
jsme shlédli zpracování klasiky "10 malých černoušků" s dovětkem ...a pak už tam nezbyl ani jeden. Z naší
školy se vydal do Brna rekordní počet návštěvníků, a opět mezi námi nechyběli diváci z řad dospělých.
Premiérou pro žáky také bylo shlédnutí představení z lóže,honosné posezení nad jevištěm působilo
nádherným dojmem. Představení bylo na rozdíl od jiných zajímavé také hlavně v tom,že celý obraz děje byl
v jednom prostoru. Lze tedy říci,že po posledních představeních jako byl Cyrano nebo Lakomec,jsme shlédli
další kvalitu z činohry NdB.
Veliké poděkování patří paní učitelce Kateřině Veselé za celé zprostředkování divadelního představení.

Přírodopisné projekty žáků 5.třídy
přinesly mnoho nových informací
i těch, které stačilo pouze oprášit.
Téma „Vesmír“ bylo zpracováno
žáky velmi pestře. Někteří psali
o černých dírách plných energie,
kometách, jejichž dráha se může
měnit díky gravitačnímu poli planety,
v jejíž blízkosti se kometa vyskytuje
a také o měsících a našem Měsíci, na
jehož povrchu přistáli v r. 1969 N.
Armstrong a E. Aldrin. Planety naší
sluneční soustavy, včetně naší Země,
si našly svá místa ve zpracování
rovněž: Země jako oběžnice kolem
Slunce a své osy, Saturn se svým
výrazným prstencem, ostatní plynné
obří planety jako Jupiter, Uran,
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Neptun, i Večernice neboli Venuše, na jejímž povrchu se nevyskytuje voda v kapalném stavu,
Merkur-nejteplejší planeta či rudá planeta Mars. Byla popsána i naše Galaxie, neboli Mléčná dráha
a její spirálovitý vzhled.
Žáci zpracovávali témata z literatury či dostupných informací na internetu, uvedli je do písemné
podoby s vytištěnými či kreslenými obrázky. Konečným výstupem byl ústní projev před spolužáky,
ve kterém shrnuli zajímavé a důležité poznatky. Některé prezentace byly opravdu profesionální,
včetně úvodu, jiné byly stručné ovšem se všemi důležitými informacemi, některé přehledné
s výbornou úpravou nebo i s výrazy složitějšími. Žáci museli prokázat znalost obsahu svých
projektů a vysvětlit neznámé pojmy, které byly použity v jejich prezentacích. Doufám, že je ne vždy
stoprocentně kladné hodnocení neodradí k tomu, aby pracovali s takovým úsilím, zanícením
a snahou i příště.
Mgr. Ivana Hallová

Beseda s panem doktorem Radimem Uzlem
Žáci naší školy se zúčastnili 27. listopadu besedy se sexuologem Radimem Uzlem.
Beseda se konala v blanenském kině.
Pan Uzel je příjemný a sympatický člověk. Beseda probíhala v uvolněné atmosféře
a určitě byla pro všechny zúčastněné velkým přínosem. Pan doktor nám během své
hodinové přednášky podal vyčerpávající informace z oblasti intimního a sexuálního
života lidské populace - a to velmi poutavou a přirozenou formou.
Žákům se beseda líbila, oceňovali hlavně humorné historky, ale také si uvědomují
závažnost a důležitost tématu.

Projekt Kouzelná planeta
Jedná se o multimediální projekt známých fotografů a cestovatelů Kateřiny a Miloše Motani.
studenty gymnázií.
Je určený pro žáky II. stupně základních škol, pro
Kateřina a Miloš MOTANI zavedou žáky během svého sto minutového promítání do těch
nejzajímavějších zemí a na nejúžasnější místa naší planety. Podělí se také o své nespočetné
zkušenosti a nejrůznější úsměvné, romantické, napínavé i dobrodružné cestovatelské zážitky. Pásma
jsou velmi živě zpracovaná. Diváci si připadají jako by byli sami na cestě.
Žáci naší školy se ve středu 3. prosince vypravili do jedovnického kina na program Mexiko
a velryby.
Žáci byli nadšení, zde jsou jen malé střípky z jejich zážitku.
…Hrozně se nám líbilo, jak paní Kateřina Motani ukazovala svá videa, jak kolem ní plavala
divoká velryba, kterou si dokonce pohladila….
Pouštěli vylíhlé želvičky do moře, pořádali želví závody, smutné ale je, že ze sta vylíhlých
želv přežije jen jedna…
Když měl nastat 21. 12. 2012 konec světa, paní Kateřina s manželem byli v Mexiku a vše
prožívali s tamějšími obyvateli. …Bylo úžasné, jak na údajný konec světa byli všichni pospolu (až
se mi chtělo brečet), všichni se objímali, modlili, očekávali…
…Mexiko je úžasná země, po této přednášce bych se tam hned rozjela. Zaujala mě i hudba
a kreativita, s jakou byl celý projekt utvořen…..Také bych chtěla někdy pouštět malé želvy
do moře, vidět mumie, uličku Mrtvých a vůbec prožít celou atmosféru této nádherné země.
Úryvky z prací žáků 8. ročníku v hodině ČJ
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Jedeme do Mexika (příspěvek od Lexíka)
Seděl jsem v první řadě a opravdu jsem si to užil. Začalo se promítat.
Buenos días México. Řev vřešťana byl tak strašidelný, až běhal mráz po zádech. Mexická příroda
je nádherná a co teprve ta voda! A ve vodě žijí divoké velryby, které za našimi cestovateli připluly.
A oni si je dokonce i pohladili a viděli i čerstvě narozené mládě.
V Mexiku natáčeli v době, kdy měl podle vědců být konec světa a Mexiko bylo nejblíže
nálezu mayského kalendáře. Musím přiznat, že ani já jsem v této době nebyl moc v pohodě. Ale
všichni jsme to přežili a mohli se dívat na tento nádherný dokument.
Na konci programu jsme ještě soutěžili. Zapojili se všichni a ze správných odpovědí
se losovali výherci pěkných cen.
A už jsme frčeli z Mexika – tedy z Jedovnic – zpět do Lipovce a čekal nás chutný oběd.
K obědu bylo rizoto, ale v našich představách mexické fazole.
Tak tedy: „Ádios Méxicó!“
Alexandr Pavel Bartes, 6. tř. Kulířov

45

Už jsme si zvykli na to, že jak se blíží svátek sv. Mikuláše, objeví se nejen skupinky čertů a andělů po vesnici,
ale taky přijde Mikuláš k nám na základní školu. A letos se opravdu urodilo!!! 12 čertů, andělská letka
v podobě 4 andělů, a pochopitelně sv. Mikuláš,
který nadělil po zásluze všem. Tato velká parta
prošla všechny třídy a setkala se s náramným
ohlasem. Dokonce tak velkým, že na druhý den
přišli prvňáčci i s paní učitelkou na vendetu.
Slušelo to všem, plnily se úkoly za zlobení, byly
sladké odměny za pěkné chování.
Tak zase za rok na viděnou!
Mgr. Kateřina Veselá

Rozsvěcování vánočních stromů
Stejně tak jako ve všech předchozích letech, i letos se naši žáci postarali o pěkný kulturní program
při rozsvěcování vánočních stromů v Kulířově, Studnicích i v Lipovci. Všem vystupujícím dětem patří velké
poděkování, protože před vlastním vystoupením předchází mnoho hodin trénování, příprav a zkoušení .
Obdiv a velký dík patří také paní učitelce Mgr. Kateřině Veselé, která vše vymyslela, nazkoušela
a absolvovala. Jejím věrným souputníkem je také pan PharmDr. Standa Fránek z Jedovnic, který sbor
doprovází na kytaru.
V Lipovci se ještě o dobrý zdar akce zasloužili žáci 2.stupně, kteří pod vedením Mgr.Evy Veselé
napekli skvělé cukroví, paní kuchařky ze školy a školky, které uvařily vynikající čaj a svařily dobré víno
a tradičně výborní byli i místní hasiči, kteří z udírny vytahovali vonící párečky k dobrému zažití.
Letos máme v Lipovci u radnice opravdu krásný strom- pěkně rostlý, nádherně nazdobený a na špici
do dálky září výrazná hvězda. Sluší se poděkovat zaměstnancům Stemdu, kteří strom dovezli a usadili,
skautům za přípravu balíčků, panu Vojtěchu Zouharovi st. za osvětlení a všem těm, kteří přišli na vlastní
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rozsvěcování. Jsme rádi, že se tak pěkná tradice v obci stále drží a lidé si jí považují. Patří to k dobrému
sousedskému soužití.
Děkujeme i obecnímu úřadu za zajištění celé akce a finanční podporu , bez které by se rozsvěcování
vánočního stromu neobešlo.
Vedení školy

Základní škola a Mateřská škola Lipovec
si dovoluje pozvat všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče na
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY,
který se uskuteční v Základní škole LIPOVEC v 1.patře přístavby v 1.třídě v
pondělí 19.ledna 2015 od 13.00 do 17.00.
Rodiče prosíme, aby s sebou přinesli rodný list dítěte. K zápisu přijdou děti narozené do 31.8.2009.
Náhradní termín zápisu čtvrtek 22.1.2015 od 13.00 – 16.30.
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Vedení školy

Vážení rodiče, milí přátelé,
ZŠ A MŠ v Lipovci si Vás opět po roce dovolují pozvat na
13. školní ples do místní sokolovny v
pátek 30. ledna 2015
ve 20 hodin.
Hudba: Medium
Program:
20:45 polonéza žáků ZŠ Lipovec
pod vedením K. Janákové
V dalších blocích vystoupí stepaři ZŠ a tanečníci Jirka a Veronika.
Bohatá tombola: velké losy (10,-) i malé losy (5,-).
Široká nabídka občerstvení, dobrá domácí kuchyně!
Vstupenka a místenka v ceně 100,- k zakoupení i rezervaci ve škole v Lipovci
na sekretariátě (tel. 516445184) od 15.1.2015.
Děkujeme všem sponzorům, kteří nás každoročně podporují. Jejich seznam uveřejníme na plese.
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Nabídka- školní kantýna
Od příštího školního roku nabízíme do pronájmu školní kantýnu. Kantýna je provozována na vlastní
živnostenský list. Bližší informace zájemcům podá ředitelka školy tel. 732 81 96 44, 516 445 184.

PF 2015
Vážení rodiče, přátelé, spoluobčané,
přeji Vám všem pohodový advent s otevřeným srdcem, Vánoce vonící jehličím i vanilkou
a bohaté na rodinná setkávání, na Silvestra veselou náladu a společnost fajn přátel
a do nového roku 2015 vše to, co se nedá koupit- zdraví, srdce na pravém místě a štěstí
na dobré lidi!
Mgr. Jaroslava Školařová, ředitelka školy

Šachový klub GARDE Lipovec v nové sezóně
Do sezóny 2014/2015 jsme poprvé ve 27leté historii vstoupili hned se 6družstvy. Napomohly tomu zejména
dva faktory – veleúspěšná sezóna loňská a zvyšující se zájem mládeže a královskou hru…
Loni se podařilo áčku vybojovat historicky nejúspěšnější umístění ve 2. lize – skončili jsme na 4. místě! Ještě
výraznějším úspěchem bylo prvenství béčka v KP2 a senzační postup do KP1 !
A když k tomu připočteme obhajobu prvenství déčka v okresním přeboru, opravdu byl důvod k oslavám…
Nová sezóna začala koncem října a už před ní nám bylo jasné, že to oproti loňsku budeme mít těžší na všech
frontách, zejména však naše „B“ družstvo coby nováček v KP1. To se také potvrzuje. Po 4 odehraných
kolech máme na kontě nula bodů, ale všechny zápasy byly s těmi nejtěžšími soupeři a všechny byly velmi
bojovné. Tak doufejme, že se nám ještě podaří do boje o záchranu vstoupit… Lépe je na tom náš „A“ tým
ve 2.lize – po 3 odehraných kolech má v tabulce 4 body, stejně tak i céčko v KP2. V obou soutěžích je cílem
záchrana a ještě lépe klidný střed… Nejlépe si zatím stojí déčko v OP – po 3 odehraných kolech jako jediní
máme plný bodový zisk a zatím se nám daří naplňovat naše přání a tím je celkové prvenství a postup
do KP2. V základní soutěži pětičlenných týmů jsou odehrána teprve 2 kola a zde našemu „E“ a „F“ nejde ani
tak o celkové umístění, jako spíš o získání zkušeností našich nejmladších hráčů…
Pokud jde u turnajová klání, tak 26.12. se ve spolkové místnosti domu služeb uskuteční tradiční vánoční
turnaj, na který zveme i neaktivní šachisty z naší obce a těšíme se na účast mládeže. Začátek je v 12.45
hodin. A příští rok 7.března uspořádáme již 19.ročník „Okresního šachového turnaje“. Hrát se bude od 9.00
hodin v sokolovně a opět zveme všechny zájemce
z Lipovce i okolí.
Na závěr bych chtěl jménem ŠK GARDE Lipovec poděkovat všem našim sponzorům a příznivcům za jejich
podporu a všem spoluobčanům popřát pohodové prožití vánočních svátků a v roce 2015 jen to dobré!!!
Luboš Ševčík, předseda GARDE Lipovec
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Zprávy ze Spolku Vápeníček
V letošním roce jsme uspořádali jako tradičně výstavy – velikonoční a vánoční. Tyto akce zatím
nikdy nezklamaly a zájem je o ně stále docela velký od občanů Lipovce, ale hlavně z okolních vesnic.
Divadelní představení, které sehráli krásenští ochotníci je hojně navštěvováno spoluobčany a také zájemci
z okolních vesnic. Můžeme je považovat už za tradiční. Jenom je škoda, že pokud pozveme jiný divadelní
soubor jako např. Divadlo Amadeus, které v letošním roce v naší sokolovně sehrálo vynikající představení
Sluha dvou pánů , přijde docela málo místních lidí. Je to škoda, protože třeba toto představení bylo velice
pěkné.
Uspořádali jsme také sportovní odpoledne pro děti s různými soutěžemi a za získané body si děti
mohli vybrat výhry.
Děkujeme všem občanům a spolkům, kteří nám při těchto akcích pomáhají.
Navštívili jsme také několik divadelních představení a muzikálů v Brně a Praze.
V letošním roce Vás ještě všechny srdečně zveme na tyto akce:
• ve čtvrtek 25.12.2014 v 18:00 hod. na zpívání koled u stromku před radnicí Lipovce
• v neděli 28.12.2014 koncert Šošůvské scholy v 16:00 hod. v obřadní síni v Lipovci
V příštím roce máme zatím kromě akcí, které pořádáme každým rokem jako výstavy a sportovní odpoledne
pro děti také několik dalších akcí:
- ve čtvrtek 1.1.2015 si přijďte ještě jednou v 18:00 hodin zazpívat ke stromku před radnici v
Lipovci
- v neděli 4.1.2015 v 15 hod. pořádáme s Římskokatolickou farností Lipovec novoroční koncert v
kostele Narození Panny Marie v Lipovci ženského sboru Píseň z Jedovnic
- v sobotu 28. 2. 2015 v 18 hodin v sokolovně divadelní představení Krásenských ochotníků
- v sobotu 21.3.2015 – velikonoční výstava
- v sobotu a v neděli 30.11. a 1.12.2015 – vánoční výstava
Další akce, které budeme v průběhu příšního roku pořádat necháme vyhlásit a vyvěsíme v obci, protože
ještě nemáme stanovené pevné termíny.
Plánujeme zájezd na muzikál Mamma Mia do Prahy – 19.4.2015 v 15:00 hod. Vstupenka +autobus bude stát
1100,--. Hraje se v Kongreovém centru.
Také plánujeme zájezd na vystoupení armádního souboru Alexandrovci do Brna . Vystoupení je 10.10.2015
v hale Rondo. Vstupenka je 890,-- + autobus 100,-.
Na obě tyto akce se můžete přihlásit u Marty Ševčíkové v prodejně potravin Stemd nebo u Mgr. Jaroslavy
Školařové ve škole.
Na některé akce musíme vstupenky zamluvit a koupit hodně dopředu, protože o představení je velký
zájem a později by se už nesehnala pěkná místa!!
Závěrem bychom chtěli ještě jednou všem, kteří nám v naší činnosti pomáhají , poděkovat. Velice si této
pomoci vážíme a věříme, že nám budete nakloněni i nadále.
Přivítali bychom do svého středu další členy, kteří by byli ochotni přiložit ruku k dílu a přišli by s novými
náměty na zkvalitnění našeho života v obci. Pokud máte chuť pomoci a chcete se aktivně podílet
na přípravách kulturních a společenských akcí, přijďte mezi nás. Budete vítáni!!!
Přejeme Vám pohodové a klidné prožití svátků vánočních a zdraví, štěstí a pohodu v roce 2015.

Za Spolek Vápeníček Miloslava Koudelková
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„Podzimní hraní“ v mateřské škole
Jablíčko se kutálelo
Projekt Jablíčko se kutálelo jsme zaměřili na poznávání ovoce všemi smysly,
zdokonalování hrubé i jemné motoriky, na znalost používání některých potravin pro zdraví.
Děti si přinesly jablíčka, rozdělovali jsme si je do skupin podle barvy, velikosti, tvaru,
počítali jsme je. Jablíčka jsme otiskovali. Upekli jsme jablečný mřížkový koláč a nakrájeli
jsme a usušili křížalky. Plnili jsme pracovní listy. Protáhli jsme všechny svaly v tematickém
cvičení “trháme jablíčka“ .
Vycházka „Za skřítky Podzimníčky“
Ve čtvrtek 16.10. jsme vyrazili do podzimního lesa na celodopolední vycházku „Za skřítky
Podzimníčky“. Celý týden jsme si o nich vyprávěli a hráli, a tak bylo načase zjistit, jak
takový skřítek vypadá a k čemu vlastně je. Své putování jsme začali ráno vyprávěním
o Podzimníčkovi, který je moc smutný, a tak jsme se ho pokusili rozveselit novým
kabátkem z podzimního lesa. Děti v lese papírovou maketu skřítka ozdobily různými
přírodninami a skřítek nám hlídal školku až do Vánoc. Děti si celý týden plnily úkoly
a upevňovaly znalosti vztahující se k podzimní přírodě, stromům a jejím plodům, také
k ochraně přírody a významu lesa.
Hnědo-oranžový den
23.10. přišly všechny děti i paní učitelky do školky oblečeny v oranžové popřípadě hnědé
barvě. Hned ráno si vytvořily 3D dýni a veverky z papíru. Výrobu zvládly všechny děti,
předškoláci sami, mladší děti s dopomocí. Před svačinkou jsme si v rámci komunikačního
kruhu představili svoje oranžové hračky. Po svačince jsme se sešli na koberci. Po

procvičení hlásků jsme si zazpívali písničky: Veverky a Medvědí trápení. Děti doprovodily
zpěv na nástroje Orffova instrumentáře i nástroje námi vyrobené. Následně jsme si zahráli
pohybové hry Liščí ocásky a Hnědá x oranžová, která cvičila postřeh dětí, reakci na signál.
K relaxaci jsme poslouchali zvuky lesa a děti pojmenovávaly, co slyší. Jde o koncentraci
a zaměření pozornosti, což není pro děti vždy jednoduché. Samozřejmě jsme si vydlabali
velké dýňové strašidlo, které nám potom krásně ve školce strašilo.
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Vánoční čas v mateřské škole
Ten, kdo někdy prožil takové to „těšení na Ježíška“ spolu se svými dětmi, si jistě dokáže
představit, jaké zážitky s sebou Vánoce do každé mateřské školy přináší. Není to pouze
posezení u stromečku a rozbalování dárků, ale i čas příprav, který z těchto svátků dělá to
nejkrásnější období roku.
Proto se každoročně celý personál naší školky snaží o to, aby v dnešní uspěchané době,
byla naše školka oázou klidu a pohody a předvánoční čas plný očekávání, naděje,
a rozzářených dětských očí v ní plynul bez stresu a spěchu v duchu lidových tradic a děti
prožívaly naplno vše, co k tomu patří.
11. listopadu jsme se ve školce seznámili se svatým Martinem. Naučili jsme se písničku,
nakreslili obrázky a zahráli hru. 13.11. jsme ve školce přivítali divadlo. Pohádka Zašeptej
„Krutidráp“ nebyla sice s vánoční tématikou, ale nám se všem moc líbila a vtáhla nás
do děje. Děti bez ostychu pomáhaly zachránit tygříka, překonávaly překážky v pralese
a nacvičily domorodý tanec Huma, hula lá.
Kalendář nám říká, že 25.11 slaví svátek Kateřiny. Letos jsme se na tento den zaměřili i
v naší mateřské škole. Od rána si děti mohly vyrábět obrázek, který nám měl přiblížit
pranostiku: „Na svatou Kateřinu, schováme se pod peřinu“. Ve výsledku se na nás
z papírů usmívaly pod peřinou odpočívající Kateřiny. Všechny výtvory si děti prohlédly
a zhodnotily. Po dobré svačince jsme se společně přesunuli na koberec, kde byly děti
seznámeny s další pranostikou: „Svatá Kateřina, schová housle do komína“. K vysvětlení
byly dětem nápomocny hudební nástroje, které nám svatá Kateřina schovala po třídě. Děti
měly za úkol všechny nástroje najít. Housle byly opravdu schované v komíně na domečku
z molitanových kostek, flétna byla zastrčená o kousek dál, i kytaru děti také bez problémů
našly. Poslední nástroj jsme si představili společně, protože velký kufr v sobě schovával
akordeon, nebo-li tahací harmoniku. V očích dětí bylo znát překvapení i zvědavost,
protože většina tento nástroj viděla poprvé. Paní učitelka popsala dětem části harmoniky
a kdo chtěl, mohl si zkusit stisknout klaviaturu a basy. Děti si s nadšením nástroj osahaly
a poté jsme si za doprovodu harmoniky společně zazpívali dvě známé písničky. Na
protažení jsme si zahráli pohybovou hru s krátkou říkankou, jak jinak než o Kateřině. Den
ve znamení svaté Kateřiny byl pro děti novým zážitkem a všichni jsme si ho společně užili.
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Od té doby čas rychle plynul a podzimní výzdoba se ve všech třídách, na chodbách
i šatničkách začala proměňovat v peklo s nejrůznějšími čerty a čertíky, létajícími andělíčky
i vousatými Mikuláši. Šikovné ruce paní učitelek za hojné pomoci dětí připravovaly
adventní věnce a kalendáře i nejrůznější ozdoby, které pomáhaly vykouzlit tu pravou
vánoční náladu. Rozsvícená první svíce na adventním věnci začínala odpočítávat čas
do Štědrého dne a události dostaly rychlý spád. 3. prosince jsme se vánočně vyfotili.
4.prosince už ťukala na dveře svatá Barbora s větvičkami třešní, aby připomněla dětem
svůj svátek, a naučila je o sobě novou hru. Děti chodily téměř každý den pozorovat
větvičky, které jim ve třídě zanechala. Děti si vyrobily za pomocí paní učitelky také
schránku na dopisy pro Ježíška, do které házely svá nakreslená přání. K tradicím v naší
školce patří i pečení perníčků. Paní učitelky udělaly těsto a děti válely a vykrajovaly
a zdobily s velkou chutí. 8. prosince se objevil v mateřské škole Mikuláš i se svojí
družinou. Děti očekávaly jeho příchod – některé bezstarostně, ale jiné s obavami - a raději
se držely velice blízko u svých učitelek. Důstojnému Mikuláši pak všichni předvedli
přichystané básničky, andílkovi zazpívali pro radost a divokému čertovi naslibovali
všechno, nač si jen vzpomněli. Děkujeme panu Tomáši Bílkovi, Heleně Grimové a Jitce
Pernicové za jejich čas a perfektní výkon. Poděkování patří i paní A. Kolmačkové a ing. M.
Grimové, které do školky dětem přinesly Mikulášské balíčky za Členskou radu Jednoty
Lipovec. V tolik nabitém programu jsme stihli i pohádku. 9. prosince jsme jeli na výlet do
Blanska na představení „O zimě“.
K radostnému prožití vánočního času patřila hned po Mikuláši příprava besídek, výroba
přáníček a drobných dárečků i vánoční dílnička pro děti a rodiče. Nezapomněli jsme ani
na zvířátka, přinesli jsme jim do lesa různé dobroty. Během celého měsíce se děti
seznámily s oslavou Vánoc v dřívějších dobách, vyzkoušely si některé lidové zvyky
a obyčeje a zjistily, že Vánoce nejen dobře chutnají, ale i voní.
Všem lidem dobré vůle přejeme krásné pohodové Vánoce a mnoho zdraví v novém roce
2015.
Bc. Blanka Zouharová
Za mateřskou školu Lipovec
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Parkování na místních komunikacích v zimním období
Po zkušenostech a zbytečných
čných hádkách p
při údržbě místních komunikací v době,
době kdy napadlo více
sněhu, jsme v radě obce řešili
ešili zákaz parkování na místních komunikacích v době sněhové
pokrývky. Po důkladném
kladném zvážení jsme dosp
dospěli v radě obce k jinému řešení. Po konzultaci s Policií
ČR jsme se utvrdili v názoru, že platí § 25 Zák. č. 361/2000 Sb.(tzn., že řidič nesmí zaparkovat na
komunikaci,
pokud
nezů
nezůstanou
průjezdné
jezdné
dva
třímetrové
pruhy).
O případném
ípadném odtažení vozidla rozhodují příslušníci
p
Policie ČR, případně
ř
ě se celá věc
v
postoupí
komisi pro projednávání přestupk
řestupků u MěÚ Blansko. V radě obce bylo konstat
konstatováno, že se
příslušný
íslušný zákon nebude zneužívat, ale na druhé straně
stran se obracíme na všechny řidiče, aby
bezpodmínečně dodrželi, že při
ři parkování na místní komunikaci musí zůstat
zůstat široký pruh min. 3,5 m
(radlice za traktor má šířku
řku 3 m a „v
„vůle“ na každou stranu cca 15 cm) a při
ři kalamitních stavech je
nutno mít místní komunikace zcela prázdné (komunikace nejde dostatečně
dostatečně prohrnout, pak jsou
připomínky,
ipomínky, že všude se prohrnuje – tam ne, případně že traktorista zahrnul auto sn
sněhem, ať to jde
odházet apod.). Ještě jednou
ednou prosíme všechny řidiče, aby k danému problému přistupovali
p
zodpovědně.

Parkování na chodnících
Jelikož přibývá upozornění
ění na parkování osobních vozidel na chodnících – někdy i dlouhodobé,
bez pohybu vozidla – upozorňujeme
ňujeme všechny řidiče, zvláště v nastávajícím zimním období, že
parkovat na chodnících nelze. V opačném případě bude daný přestupek
estupek postoupen Komisi pro
projednávání přestupků u MěÚ
ěÚ Blansko. Je zzřejmé, že v některých
kterých lokalitách je nedostatek
parkovacích míst, ale apelujeme na řidiče a vlastníky pozemků,, aby parkování svých vozidel řešili
na „svých“ pozemcích.

Prosba
Obracíme se na všechny občany
čany
any u jejichž nemovitosti je „obecní“ chodník, aby p
při sněhové
pokrývce zajistili jejich prohrnutí.
Děkujeme.
ob
bydlící kolem „bočních“
čních“ místních komunikací,
Podobně se s prosbou obracíme na občany
především v kopečcích, aby při
ři sně
sněhové pokrývce čii náledí tyto komunikace posypali (hromádky
štěrku
rku byly po obci rozvezeny a kovové kontejnery budou v nejbližší době suchým štěrkem
doplněny). V době sněhové pokrývky čii náledí je nutno popelnice ve „známých“
problémových lokalitách svézt obvyklá zimní svozová místa.
Děkujeme za pochopení.
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Naši jubilanti
LEDEN 2015
Urbánková
Vintr
Sedláková
Štébl
Jetelinová
Pernicová
Kolmačková
Vintrová
Pernicová
Kakáč
Novotný

Ludmila
Libor
Marie
Rostislav
Alena
Vojtěška
Anežka
Renata
Marie
Josef
František

Lipovec 261
Lipovec 282
Lipovec 69
Lipovec 275
Lipovec 128
Lipovec 143
Lipovec 115
Lipovec 95
Lipovec 175
Lipovec 211
Lipovec 212

ÚNOR 2015
Zouharová
Němcová
Voráč
Kuncová
Hudečková
Musilová
Vágner
Musilová

Ludmila
Anežka
Miroslav
Eva
Anna
Jiřina
Alois
Jana

Lipovec
Lipovec
Lipovec
Lipovec
Lipovec
Lipovec
Lipovec
Lipovec

280
268
259
219
95
49
1
292

BŘEZEN 2015
Kučera
Musilová
Kolmačková
Ševčíková
Prof. Mikulášek

Josef
Jiřina
Anna
Ludmila
Miroslav

Lipovec
Lipovec
Lipovec
Lipovec
Lipovec

235
43
276
80
126

DUBEN 2015
Hlávka
Strejček
Nečasová
Zouharová
Blahová
Šíblová
Hrubý
Kolmačková

František
Josef
Františka
Anna
Marie
Marie
Josef
Jana

Lipovec 76
Lipovec 253
Lipovec- Marianín 1
Lipovec 24
Lipovec-Marianín 6
Lipovec 208
Lipovec -Marianín 18
Lipovec 234
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Blahopřejeme
manželům
anželům Marii a Zdeňku Skřivánkovým, Lipovec 241 ke zlaté svatbě.
svatbě

Blahopřejeme
anželům Lence a Zbyňku Kopřivovým, Lipovec 185 ke stříbrné svatbě.
manželům

Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a
spokojenosti.
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Sdělení
Pokud máte zájem, aby Vám hlášení Obecního rozhlasu Lipovec bylo zasíláno e-mailovou
e mailovou poštou (
mnozí občané nejsou doma, když se hlásí a navíc máte možnost se k hlášeným
šeným věcem vrátit, ověřit si
termíny hlášených akcí…), pošlete e-mail
e
s žádostí o zasílání hlášení p. Kopřivové na OÚ Lipovec –

obeclipovec@tiscali.cz
a hlášení Vám bude automaticky zasíláno na Váš email.
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Pozor!!!
Příští uzávěrka zpravodaje bude 23.3.2015.

56

