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Vážení spoluobčané,

dostalo se Vám do rukou 2. vydání letošního Lipoveckého zpravodaje. Shrnuje období od Velikonoc do konce 
letních prázdnin.

V uplynulém období se mnoho úsilí vynaložilo na realizaci jazykové a přírodovědné učebny v ZŠ, o průběhu této 
akce bychom rádi napsali pár vět. Tento projekt měl být uskutečněn již loni, ale celá realizace byla o rok posunuta, 
proto se termín 31.8.2019 již nedal posunout dále a tak na celou realizaci akce nebylo moc času. 30. dubna jsme 
s pomocí agentury vypsali výběrové řízení a doufali, že se do něho vůbec přihlásí nějací účastníci, kteří budou 
schopni v tak krátkém časovém horizontu svou práci uskutečnit. Výběrové řízení na dodavatele se dělilo na 3 části 
- IT/PC/AV, nábytek a konektivita. První 2 části vyhrála firma AV Media, a.s., poslední část fa Flame system s.r.o.
 
               V učebnách nejprve proběhly stavební úpravy - odstraňovaly se  
               původní dřevěné obklady na zdech, linoleum, sekaly se drážky 
               na nové rozvody elektřiny a internetu, natahovaly se nové omítky,  
               pokládala se nová podlaha, malovalo se, atd. 
               V přírodovědné učebně se navíc muselo vyměnit původní   
               umyvadlo a zrealizovat nový odpad pro učitelskou katedru. 
               Do obou učeben musely být nataženy nové elektrické přívody. 
               Po provedení těchto úprav nastoupily vítězné firmy. Začal se   
               montovat nábytek, interaktivní tabule, počítače, skříně, po škole se  
               v rámci konektivity dělal nový rozvod internetu a WiFi. V rámci   
               projektu se muselo ve škole vybudovat WC pro invalidy a zakoupit  
               schodolez, aby se škola stala bezbariérová. Takové jsou mimo jiné 
               požadavky, které jsme museli splnit. 
               Celá akce byla časově náročná, všechny práce na sebe musely   
               perfektně navazovat, aby se vše v průběhu prázdnin stihlo. I přes  
               časový pres se podařilo přes prázdniny učebny zrekonstruovat 
               a žáci tak mohou v novém školním roce využívat těchto nových,  
               krásných prostor.

               I nadále probíhá jednání okolo nových stavebních parcel, které by
měly vzniknout v lokalitě kostel – sokolovna. V této budoucí stavební lokalitě by se mělo v první fázi vybudovat 
22 stavebních parcel, po změně územního plánu by mělo vzniknout ještě dalších 9 parcel. Jsme si vědomi 
důležitosti této akce, a proto se tomuto tématu intenzivně věnujeme. 

                     V měsíci červnu se nám podařilo zrekonstruovat  
                     pravou stranu chodníků od křižovatky 
                     ke Strejčkovým, čímž se tato hojně navštěvovaná  
                     lokalita obce alespoň částečně „zvelebila“.
                     V červenci a srpnu se uskutečnily úpravy cesty 
                     v aleji za hřištěm. Snahou bylo srovnání 
                     a rozšíření cesty a uzavření této lokality 
                     pro automobily, aby tato část obce mohla být  
                     klidným a pěkným místem pro vycházky a   
                     relaxaci. Dále se v srpnu na škole zboural starý  
                     komín, který hrozil pádem do dvora, a na jeho  
                     místě se zbudoval komín nový.

                     Na závěr bychom chtěli poděkovat všem   
                     občanům, kteří přispěli k úklidu naší vesnice 
                     před hody. Přejeme Vám příjemné hodové veselí!

Ondřej Zouhar, Zbyněk Kopřiva

ÚVODNÍK
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NAHLÉDNUTÍ DO OBECNÍ KRONIKY

Lipovecká obecní kronika – Pamětní kniha byla založena roku 1812. V ní se na straně 1 uvádí:
Pro dobro našicich potomků jsme si umínili tuto knihu založiti a do ní od téhož roku pamětihodné věci hned 
od časů naší paměti zaznamenati. 
Při založení této Knihy byl úřad:
Jiří Rádsetoulal č. 53, purkmistr, Jakub Mikulášek č. 20, rychtář, Jiří Skácel č. 6, mladší purkmistr, Antonín Břoušek 
č. 7, radní, Martin Sedlák č. 14, radní, František Vintr č. 31, radní.
Sousedé téhož času:
Florián Meluzín č. 1, Jan Škvařil č. 2, František Tesař č. 3, Florián Sedlák č. 4, Matouš Pernica č. 5, Josef Doležel č. 7, 
Ondřej Skácel č. 8, Antonín Sedlák č. 10, Karel Ševčík č. 12, Pavel Skácel č. 13, Vavřín Zouhar č. 16, Josef Keprt č. 19, 
Josef Průcha č. 21, František Zouhar, František Vaněk č. 22, Tomáš Ševčík č. 23, Jakub Hasoň č. 26, Jan Musil č. 27, 
Tomáš Hasoň č. 28, Vavřín Kolmačka č. 30, Tomáš Grim č. 41, Josef Grim č. 42, Josef Musil č. 43, František Sedlák 
č. 45, František Doležel č. 47, František Kakáč č. 50, Tomáš Doležel č. 51, Antonín Žák č. 53, Karel Rádsetoulal č. 54, 
Jan Kunc č. 56, Jan Bejček č. 57, Jan Ševčík č. 63, František Slouka č. 64, František Pernica č. 65, Fabián Průcha č. 66, 
Antonín Musil č. 68, Jan Sedlák č. 69, Jan Zouhar č. 70, František Tesař č. 71, Jakub Sedlák č. 73, František Doležel 
č. 75.
Zakladatel této knihy jest Václav Vaněk, toho času ji 25 let školní učitel v Lipovci.  

První kronika nebyla zpočátku vedena po jednotlivých letech a zapisovaly se do ní události i zpětně. Každý zápis 
byl označen jako paragraf. Po úvodním textu v Pamětní knize tedy začaly jednotlivé paragrafy:

§ 1  
Od roku 1785 přibylo domovních čísel /:kromě ještě nově vystavených, které ještě pod starými čísly zůstaly:/ devatenáct 
tak, že se v tomto roce 1812 počet všech čísel na 99 vztahuje.  

Pamětní kniha založená roku 1812 má 286 zápisů (paragrafů), ten poslední je z roku 1926. Prvních 117 paragrafů je 
napsáno písmem kurent, takže kdo toto písmo nezná a chce si v první Pamětní knize tyto nejstarší zápisy 
bez pomoci znalce přečíst, tak má smůlu. :-) 

Jan Celý, kronikář

HISTORIE OBCE
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HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

ŠKOLNÍ OKÉNKO
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

2 oddělení - celkem 47 dětí

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019 – 2020

Bc. Blanka Zouharová   vedoucí učitelka 
Bc. Ivana Kolmačková   učitelka
Mgr. Lenka Doleželová  učitelka 
Bc. Romana Čtvrtníčková učitelka 
Lenka Kolmačková   školnice 
Kateřina Jakubcová    kuchařka

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Počet žáků:
I. stupeň – 81 žáků
II. stupeň – 82 žáků
Celkem 163 žáků

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019 – 2020
 
Ředitel školy:                                                                                       Zástupkyně ředitele:
Mgr. Tomáš Vintr                                                                                   Mgr. Hana Buchtová   

Třídní učitelé – I. stupeň:                                                              Třídní učitelé – II. stupeň:
I. třída Mgr. Karla Cabalová                                                           VI. třída Mgr. Martina Pekárková                 
II. třída Mgr. Zdeňka Bejčková                                                       VII. třída Mgr. Eva Veselá
III. třída Mgr. Hana Plisková                                                             VIII. třída Mgr. Eliška Korbičková
IV. třída Mgr. Jana Kolmačková                                                      IX. třída Mgr. Kateřina Veselá
V. třída Mgr. Ondřej Buš

Netřídní učitelka:
Mgr. Ivana Hallová 

Vychovatelky – ŠD:
Lucie Pernicová  
Ing. Bohumila Ševčíková 

Asistentka pedagoga: 
Marie Bezděková

Metodik informačních a komunikačních technologií (metodik ICT):
Mgr. Tomáš Vintr, Mgr. Eliška Korbičková    
 
Výchovná poradkyně:                                                                         Kariérní poradkyně:
Mgr. Karla Cabalová                                                                             Mgr. Martina Pekárková
 
Provozní zaměstnanci:
Helena Sehnalová  administrativní pracovnice, mzdová účetní, finanční účetní
Barbora Musilová   vedoucí školního stravování
Zdeňka Tesařová   hlavní kuchařka
Jiřina Keprtová           kuchařka   
Věra Šíblová    uklízečka
Věra Koníčková   uklízečka
Vladimír Šíbl   údržbář
Vlastimil Ševčík         topič                                                

5



V naší mateřské škole jsme během minulého školního roku uspořádali mnoho projektů a aktivit. Po „barevných 
dnech“ a celodopoledních tématických vycházkách, které se staly součástí našeho školkového života, jsme 
zorganizovali pro děti několik výletů, pohádkových a hudebních vystoupení, tematických projektů aj. Pro rodiče 
pak besedy s odborníky, tvořivé dílničky, Vánoční posezení s nadělováním dárečků a Zahradní slavnost ke Dni 
rodiny. „My se draka nebojíme a princezny zachráníme“ – takový byl název letošního přespání předškoláků 
ve školce. Již tradiční akce s dobrodružnou výpravou na Holštejn by se neobešla bez našich úžasných rodičů, a to 
jmenovitě paní Lucie Kučerové, Evy Pernicové, Kamile Slotové a Radka Beneše. Opět byli skvěle připraveni 
a věrohodně pro děti sehráli scénky a všechny nás (i kolemjdoucí) vtáhli do děje o záchranu princezen. Děkujeme 
také Štěpánu Zouharovi za zvukový podtext a převoz hasičským autem zpět do školky, což byl pro děti také velký 
zážitek.
Určitě nás i v příštím školním roce čeká spousta zábavy, her, ponaučení, radosti a hezkých zážitků. Už nyní se na ně 
těšíme a plánujeme.

Plán akcí MŠ Lipovec ve školním roce 2019/2020
Září               
Schůzka s rodiči spojená s prohlídkou MŠ
Celodopolední vycházka spojená s plněním úkolů „Najdi svého kamaráda“ 
Beseda s odborníkem pro rodiče a zaměstnance školky
Pohádka na zahradě MŠ

Říjen
Hnědo-oranžový den v MŠ 
Celodopolední vycházka – Barvy podzimu 

Listopad
Celodopolední vycházka – „Zamykám, zamykám les“
Beseda pro rodiče s odborníkem
Divadlo v Jedovnicích 

Prosinec
Návštěva Mikuláše, čerta a anděla v mateřské škole (ve spolupráci s rodiči) 
Pečení perníčků v MŠ
Vánoční dílna pro rodiče a děti

MŠ LIPOVEC
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Vánoční focení ve školce
Besídka pro rodiče a přátele školy spojená s posezením a nadělováním dárečků od Ježíška
Celodopolední vycházka do lesa  „Vánoce pro zvířátka“
Zdobení vánočního stromečku v mateřské škole 
Sváteční den ve školce – pohádka ve školce, vánoční tradice, slavností oběd

Leden  
Tříkrálová návštěva lipoveckého kostela s otcem Pavlem
Beseda pro rodiče s pracovnicí z PPP Blansko na téma  „Školní zralost“
Návštěva předškoláků v 1. třídě ZŠ Lipovec
Zahájení edukativně-stimulační skupinky
Bílý den v MŠ (dle počasí)

Únor
Karneval v MŠ 
Modrý den v MŠ (dle počasí)
Výstava pohádkových knih přinesených dětmi z domova
Exkurse do obecní knihovny
Celodopolední vycházka – „Pokusy a objevy se sněhem“ (dle počasí)
Depistáž předškoláků – pracovnice OPPP Blansko

Březen 
Tradiční jarní tvoření pro děti a rodiče v MŠ  
Celodopolední vycházka – „Odemykání lesa“  
Zelený den v MŠ (dle počasí)
Beseda pro rodiče s psychologem 
Návštěva divadla Radost v Brně                     
                     
Duben 
Žlutý den v MŠ (dle počasí)
Den země – pomoc dětem ze ZŠ s úklidem kolem mateřské školy
Celodopolední vycházka s ekologickou tématikou:  „Hledání velikonočního zajíčka“
Účast ve výtvarné soutěži (hasiči)
Zápis do ZŠ

Květen 
Červený den v MŠ  
Zahradní slavnost  
Focení v MŠ 
Zápis do mateřské školy spojený se dnem otevřených dveří 
Celodopolední vycházka na louku „Putování za vílou Evelínou“ 

Červen 
Oslava Dne dětí v MŠ – soutěživé dopoledne – společně s žáky 9. třídy ZŠ  
Výlet MŠ
Přespání předškoláků ve školce
Besídka „Rozloučení s předškoláky“       

Akce vždy proběhnou na základě aktuální situace v mateřské škole a příležitostí. Aktuálně budeme reagovat 
na nabídky divadel, koncertů apod. Dle zájmu rodičů budeme pořádat besedy s odborníky na různá témata. 
Datum akcí bude vždy uvedeno na nástěnkách MŠ, internetových stránkách a Facebooku MŠ. Rádi bychom také 
oslovili rodiče s možností prezentace jejich povolání v mateřské škole. 
Děkujeme všem ochotným maminkám a šikovným tatínkům za pomoc při akcích školky, za drobné opravy 
a za finanční dary na nákup her a hraček. Těšíme se na další spolupráci v novém školním roce!

Bc. Blanka Zouharová, vedoucí učitelka MŠ
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SKAUTSKÝ TÁBOR - "LOVCI POKLADŮ"

Jako každý rok, tak také letos skautské oddíly Lipovec a Vilémovice pořádaly skautský tábor nejen pro skauty 
z našich oddílů. Tábor se konal v termínu 13. – 26. 7. 2019. V posledních letech navštěvujeme tábořiště v Újezdu 
u Černé Hory a tento rok tomu nebylo jinak. Táborová účast byla hojná a celkově se účastnilo 41 táborníků 
mladších 18 let.  
      
Téma bylo Lovci pokladů a provádělo nás po celou dobu pobytu. Děti, rozděleni do skupinek, měly za úkol najít 
poklad, který byl ukryt před lidmi již po dlouhá léta. Musely tedy čelit různým nástrahám a nelehkým rozhodnutím. 
Nakonec se přeci jen podařilo a poklad všech pokladů byl lovci nalezen.

V sobotu večer nás přijel navštívit Otec Kuchyňa a tak bohoslužba proběhla přímo v tábořišti. Aby dětem 
dvoutýdenní pobyt nebyl příliš dlouhý, další den v neděli za dětmi přijeli jejich rodiče, prarodiče, blízcí. Děti se 
pochlubily svými batikovanými, ručně vyrobenými tričky a předvedly krátký program, který si pro rodiče připravily. 
V 5 hodin večer rodiče od svých táborníků odjeli a následoval klasický táborový program. V druhém týdnu jsme 
navštívili vědecký zábavní park VIDA v Brně, kam nás dopravil pro některé již historický autobus. Počasí nám 
dopřávalo a tak jsme se jeli ještě vyřádit do Lažan na koupaliště.
     
Necelé dva týdny utekly a byl tady poslední slavnostní večer u ohně. Zazpívali jsme si skautskou hymnu a zapálili 
závěrečnou vatru. Proběhla poslední večerní modlitba a večerka. Ráno se konala táborová olympiáda, při které 
táborníci předvedli své fyzické dovednosti. Poté následovala pouť, ve které děti za disciplíny nasbíraly body, které 
byly proměněny za různé odměny. Doufáme, že se další rok opět setkáme alespoň v takovém počtu táborníků. 
Těšíme se na vás. Fotky z tábora můžete shlédnout na www.skautlipovec.rajce.idnes.cz. 

9. SKAUTSKÝ ODDÍL
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ZAHAJOVACÍ SKAUTSKÁ SCHŮZKA

Srdečně zveme všechny holky a kluky na zahajovací skautskou schůzku, která proběhne 
v pátek 13. 9. 2019. 
Sraz: u sokolovny 
V kolik: v 16:00 (návrat kolem 18:00)
Společně půjdeme ke střelnici, v lese si zahrajeme hry, opečeme párky a děti dostanou 
nějaký ten dáreček.  
Tak neváhej a přijď se s námi pobavit. 



KOMUNITNÍ CENTRUM LIPOVEC
 Ještě před 3 měsíci jsem myslel, že tento příspěvek nebudu vůbec psát, případně jen ve velmi krátké formě, ale 
jelikož se ke mně doneslo spoustu mýtů a teorií, co se to vlastně na faře děje, uvedl bych vše rád na pravou míru. 
 Musím začít srpnem 2014, kdy jsem do Lipovce přišel a zhlédl místní faru. K životu a natož k tomu, aby byla fara 
otevřena veřejnosti, byla naprosto nepoužitelná. Např. okna, která se po dlouhých letech otevřela, aby se vyvětral 
puch, se natolik zkřížila, že již nešla zavřít. V chodbě byla plíseň do výše 1 metru. Rovněž na faru nebyla přivedena 
ani pitná voda. Díky mnoha z Vás, v čele s Jožkem Vintrem, Jožkem Strejčkem a Vojtou Zouharem, se fara pomalu 
začala dávat do kupy, aby se na ní dalo solidně bydlet a byla taky přístupná pro veřejnost, píše se září roku 2015. 
 Bohužel při této rekonstrukci se mnoho věcí neudělalo, když jsem přišel v srpnu 2014 do farnosti, na jejím účtu 
bylo 14.572 Kč, proto byl až zázrak, že díky lidem a krajským dotacím se nám fara podařila splatit ke konci roku 
2016, kdy moji rodiče v ní měli 300.000 Kč, o vlastních penězích ani nemluvím. Proto se také mnoho věcí neudělalo, 
například sokl ze dvora fary byl místy podmáčen a odchlíplý, takže do něj při každém dešti zatékalo, taky fara 
od hřbitova nebyla odvodněna a na půdě byly půdovky, pod kterými byly trámy, a tyto trámy také nebyly, alespoň 
některé, zrovna v ideálním stavu a stávající septik, taktéž nevyhovující. Proto jsem se na jaře 2016 vypravil na Mas 
Moravský kras za panem Jančem, abych zjistil, jestli by se přes Mas nedaly zajistit peníze buď na opravu fary, nebo 
kostela. Na kostel to nešlo a na faru s tím, že by se na faře zřídilo komunitní centrum. Začal jsem zjišťovat, co by to 
obnášelo. Nejdřív jsem se seznámil s paní Janou Sedlákovou – ředitelkou charity Blansko a Pavlem Kolmačkou 
od nás z Lipovce, pozdějším ředitelem charity a začali jsme plánovat, co by to pro farnost a charitu obnášelo, aby 
zde komunitní centrum mohlo vzniknout, díky čemuž by se udělala i tolik potřebná oprava soklu a půdy. Nakonec 
hlavní část nese farnost, je žadatelem a příjemcem dotace s tím, že charita nám pomůže se sociálními programy. 
Ještě v roce 2016 jsem zadal projekt projektantovi, který má zkušenost s evropskými fondy. S dokumentací byly 
určité problémy, rovněž stavební úřad Blansko se skepticky dívá na obec Lipovec, která nemá u stavebního úřadu 
zrovna nejlepší pověst, takže stavební povolení se vším všudy a projektová dokumentace pro stavební povolení 
byla schválena až na podzim roku 2017. Zde bych rád moc poděkoval Jožkovi Vintrovi za výkaz výměr, který nám 
velmi pomohl při sestavování rozpočtu a Bohuslavě Chalupové ze stavebního úseku na biskupství, která nám 
nejen sestavila rozpočet, ale i nám pomáhá s vyúčtováním stavby, to vše za nulovou odměnu. A pak jsme čekali. 
U evropských dotací je zajímavé, že na vše máte téměř šibeniční lhůty, ale státní správa má času dost. 
 Píše se duben 2018, kdy konečně je výzva uveřejněna. Díky Aničce Sedlákové, máme schopnou projektovou 
manažerku, díky které dosahujeme nejvyšší možný počet bodů, a projekt je schválen. Máme říjen 2018. Dotace je 
udělena ve výši 5,6 mil, přičemž celý projekt i s vedlejšími náklady, které jsou neuznatelné, tak jsou ve výši 6,3 mil., 
stavební práce 6 mil. V prosinci je vypsáno otevřené výběrové řízení na mezinárodním profilu zadavatele farnosti 
a přihlásí se čtyři firmy. Zadání: nejnižší cena a zahájení prací březen 2019 – dokončení červenec 2019, 
na nedodělky má firma další tři týdny. Vyhrává ve veřejné soutěži firma MivTrade Blansko s nabídkovou cenou 
stavebních prací 6 mil, tedy trefuje se bez pár tisíc do rozpočtu, další nabídky o 300.000 Kč dražší a více. Začínáme 
stavět a stavební práce jsou začátkem srpna dokončeny. Velký dík patří Vojtovi Zouharovi, který se stává 
subdodavatelem firmy MivTrade Blansko a Josefovi Strejčkovi a Josefu Kánskému, techniku naší diecéze, za udržení 
kvality a především ceny. Oba tuto službu dělali za nulovou odměnu. Přestože se jedná o rekonstrukci, cena 
na konci je stejná jak na začátku, což je díky Josefu Strejčkovi, Josefu Kánskému a našemu stavebnímu dozoru 
Martinu Sloukovi, se v dnešních stavebních podmínkách jeví jako malý zázrak. Rovněž chci zmínit firmu Pedop 
za sponzorský dar 20.000 Kč a obci Lipovec za půjčení honu a nákladního auta.
 Jak je to s vyúčtováním dotace? Evropské dotace mají jednu zvláštnost, až toto všechno absolvujete, co jsem 
popisoval, zaplatíte, vyúčtujete, tak je vám to teprve zaplaceno, proto má naše farnost půjčku od biskupství ve výši 
5 mil, než dostane dotaci ve výši 5,6 mil, 400 000 od farnosti Ostrov a 200 000 ode mě, abychom projekt zaplatili, 
tak jsme si museli vzít tuto půjčku, asi tolik k financování.
 Slavnostní zahájení bylo 25.8., dále na faře a v komunitním centru budou fungovat kavárny, jak jsme zvyklí, 
biblické hodiny, modlení matek, adventní dílničky, víkendová setkání dětí z náboženství, jak tomu bylo i 
v minulých letech, navíc se zde bude setkávat společenství rodin a doufám, že i společenství mládeže, do konce 
roku v kostele budou dva koncerty –v říjnu 26.10. Santini a 8.12. Marien se zázemím na faře. Přes charitu budou 
do konce roku aspoň dvě sociální přednášky, na faře bude také možnost si mezi sociálními tématy vybrat formou 
ankety, o které by naši občané měli zájem. Dále chci pozvat P. Karla Adamce o povídání o ostrovu Samoe, který měl 
možnost navštívit a také P. Jana Kotíka, nebo P. Josefa Novotného o pomoci dovezení traktorů do Tanzanie, 
kde spolupráce mezi Tanzanií a Řečkovickou farností v Brně je již od roku 2013. To jen taková krátká ochutnávka, 
k čemu bude fara a potažmo celé komunitní centrum v naší obci využíváno.

P. Pavel Kuchyňa - farář
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INFORMACE SPOLKU VÁPENÍČEK  O PLÁNOVANÝCH AKCÍCH

 V srpnu jsme plánovali tvořivou dílnu s paní Pavlíčkovou – výrobu kosmetiky z bylinek. Vzhledem k tomu, 
že o tento letní termín nebyl zájem, nabídneme akci znovu na podzim. Bližší informace budou na plakátech 
a v hlášení obecního rozhlasu.
 Spolek Vápeníček v Lipovci pořádá  v pátek  8.11.2019 v 18:30 hod. v sokolovně Lipovec promítání pana Marka 
Audyho v 3D na téma Nové Mexiko a Národní parky USA. Cena vstupenky 140,- Kč.
Předprodej vstupenek bude zahájen 1.9.2019 v prodejně potravin Stemd Lipovec tel. 516 445 320 a v informačním 
centru Blanka Blansko tel. č. 516 410 470.
 V sobotu 30.11.2019 pořádáme tradiční vánoční výstavu v sokolovně.
 Na sobotu 7.12.2019 máme zajištěné vstupenky na pohádku Popelka na ledě do Brna. Začátek je ve 14 hodin, 
vstupné včetně autobusu 1000,-.  Odjezd svozového autobusu bude ve 12.15 z Lipovce.
 V neděli 8.12. v 15 hodin v místním kostele uspořádáme koncert folkové skupiny Marien z Pardubic.
 Na sobotu 14.12.2019  je naplánovaný předvánoční zájezd do Budapešti.
 Čtvrtek 26.12.2019 a středa 1.1.2020 vždy v 18 hodin tradiční zpívání pod vánočním stromem u radnice.
 V neděli 29.12 2019 v 15 hodin zahraje Šošůvská schola v místním kostele.
 Pátek 20. března v 18.30 přednáška s promítáním pana Kolbaby v místní sokolovně. Téma besedy bude 
zveřejněno v předvánočním zpravodaji.

 Další informace budou upřesněny na plakátech a v hlášení místního rozhlasu.

VÁPENÍČEK

Jarní období se v Palečku neslo v duchu Pálení 
čarodějnic, nechyběl tradiční výlet do ZOO Vyškov. 
Později se konala sportovně-soutěžní akce Šmouliáda
a maminky s dětmi vyrazily na celodenní vycházku 
do přírody. Samozřejmě probíhaly i pravidelné aktivity.
Po letní pauze se na všechny budeme těšit od září 
při cvičení dětí s rodiči od 6 týdnů do 3 let, 
na kondičním cvičení, józe, tvoření pro děti i pro 
dospělé, angličtině pro dospělé, od září nově i pro děti. 
Nebude chybět divadelní představení, výlet 
do Šmoulíkova a plánovaná přednáška se speciálním 
pedagogem Mgr. Karlem Opravilem. 

Již 13. 9. -14. 9.2019 se uskuteční bazárek podzimního a zimního oblečení. 
Konkrétní termíny všech akcí budou k dispozici na webových stránkách https://palecek.webnode.cz/lipovec/ a fcb 
stránkách MC Paleček, Lipovec, případně nástěnka v obchodě Stemd. 
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ČINNOST SDH LIPOVEC
V březnu jsme v rámci pravidelných schůzek mladých hasičů navštívili profesionální hasiče na stanici v Boskovicích, 
kteří nám ukázali jednak svoje auta a vybavení v nich, ale i zázemí, kde tráví čas, pokud zrovna nejsou na výjezdu, 
neprovádějí údržbu techniky nebo se odborně nevzdělávají.

První dubnovou sobotu jsme provedli sběr železného šrotu a automobilových akumulátorů. Všem občanům, kteří 
při předvelikonočním úklidu nalezli něco nepotřebného, děkujeme.

Již třetí rok po sobě jsme přivítali léto a grilovací sezonu akcí Hasiči na grilu. Letos to vyšlo na sobotu 1. června. 
7 druhů jídel, 2 druhy piva, točený cider, birell, malinovka, mícháné drinky, skákací hrad, klauni, soutěže pro děti, 
ukázka hasičských aut a v neposlední řadě všichni účastníci. To všechno bylo součástí této oblíbené akce. Celé si to 
zopakujeme v sobotu 14.9., kdy pro vás připravujeme druhé letošní hasičské grilování.

Druhý červnový víkend se v Blansku konal charitativní běh You Dream We Run, do kterého jsme se letos zapojili. 
Každý tým má svůj štafetový kolík a za uběhnuté kolo věnují sponzoři akce 2 Kč na dobročinné účely. Přispívá se 
rovněž zakoupením účastnického trička, které si běžci i neběžci před závodem pořizují. Slavnostní zahájení 
proběhlo v pátek v 16:00 a poté jsme se na dráze postupně střídali tak, abychom udrželi štafetový kolík pořád 
v pohybu. Běhalo se celých 24 hodin, v sobotu odpoledne jsme zapojili i naše mladé hasiče. Podle počtu 
uběhnutých kol bylo po závodě vytvořeno celkové pořadí týmů. Nakonec jsme se umístili na 26. místě ze 100 týmů. 
Uběhli jsme celkem 720 kol, přičemž jedno kolo má 400 m. Celková vzdálenost uběhnutá naším týmem za 24 hodin 
je tedy neuvěřitelných 288 km. Takže jsme v podstatě doběhli za 24 hodin z Lipovce do Prahy a ještě kousek dál.

15. června jsme pomohli s organizací dne dětí a zajistili 2 stanoviště, na jednom děti skládali dřevěné puzzle, na 
druhém musely proběhnout lehce atletickou dráhu a na konci uhasit hořící domeček.

SOUTĚŽE MLADÝCH HASIČŮ
Naši mladí hasiči se každý rok účastní závodů ligy mladých hasičů okrsku Jedovnice, kde závodí celkem 7 sborů – 
Jedovnice, Kotvrdovice, Krasová, Senetářov, Lipovec, Holštejn a Ostrov. Letos náš sbor zastupovaly 2 družstva 
mladších a 2 starších žáků.

První závody se konaly u nás 8.5. Našim mladším se podařilo obhájit loňské vítězství na domácí půdě. Letos stlačili 
svůj výsledný čas oproti loňsku dokonce ještě o vteřinu dolů, a to na výsledných 16,72s. Starší Béčko se umístilo 
na třetím místě s časem 17,26s, Áčko o stupínek výš s časem 16,25s. V obou kategoriích soutěžilo 8 družstev, celkem 
tedy na našem hřišti o ceny bojovalo přes 100 mladých hasičů.

Druhé kolo okrskové ligy se konalo na Holštejně 26.5. Mladší Áčko znovu nenašlo přemožitele. I ve starších kralovali 
naši. Áčko bralo první místo, Béčko mělo povedený, ale neplatný pokus, protože nebyl správně nasazen koš.

O dva týdny později pokračovala okrsková liga soutěží v Kotvrdovicích. Mladší Áčko předvedlo útok "na klid 

SDH LIPOVEC

12



5.října 2019 oslaví zahrádkáři z Lipovce 55. výročí založení organizace. Výstava ovoce a zeleniny bude 
v sokolovně. 
Pro vylepšení výstavy žádáme občany, aby přinesli své výpěstky ze zahrad. Rádi se návštěvníci podívají 
i na výrobky kutilů.  
4.10.2019, což je den před výstavou se bude všechno přinášet. Hodina bude včas upřesněna.
Program: výstava, burčák, v podvečer bude hrát k tanci a poslechu DUO PETR a KARLA z VACENOVIC.
Za spolupráci předem děkují zahrádkáři.

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN
Občané mohou své náměty k novému územnímu plánu poslat buď na email: obeclipovec@tiscali.cz nebo osobně 
doručit na podatelnu OÚ do 31.10.2019.

a jistotu" s výsledným časem 20,60s, nakonec z toho bylo třetí místo. Béčko se vytáhlo a časem 17,65s kategorii 
mladších, kde soupeřilo celkem 9 družstev, vyhrálo. Starší Áčko se umístilo na třetí příčce za čas 17,97s, v Béčku 
bohužel jeden proudař nestihl doběhnout, takže z toho bylo až osmé místo. 

Týden na to jsme nemohli chybět na nočních závodech mladých hasičů v Senetářově, kde se celkem sjelo 29 týmů 
mladších žáků a 25 týmů starších, takže konkurence byla opravdu veliká. Naše mladší Áčko i Béčko předvedlo 
na pohled hezké, téměř shodné, útoky. Nejprve zaběhlo Áčko čas 18,46s, který nakonec stačil na 4. místo, Béčko 
bylo o pár setinek rychlejší a za čas 18,27 nakonec bralo třetí místo. Naše starší Áčko i Béčko mělo znovu útoky jako 
přes kopírák, znovu to byly časy 18 a pár setin a znovu bylo lepší B než A. Béčko nakonec obsadilo 10. místo 
s časem 18,16 a Áčko 13. místo za čas 18,96. Po závodech jsme stejně jako v minulých letech přespali ve stanech
a ráno se vrátili domů.

29.6. se v Jedovnicích konaly poslední závody letošního ročníku okrskové ligy mladých hasičů (na podzim sice 
ještě budou soutěže, ale již ne v požárním útoku). Naši mladší měli sezonu výborně rozjetou, v Jedovnicích opět 
potvrdili svoji formu, když se Áčko umístilo na 3. místě z 8 družstev s časem 17,20s na levém proudu a na pravém 
výsledných 18,76. Béčko zaběhlo útok ještě rychleji a s výsledným časem 16,75s svou kategorii vyhrálo. Starším se 
dařilo o poznání méně. Bohužel ani A, ani B nepředvedlo útok bez chyby a tak družstva obsadila předposlední a 
poslední místo. Ale jak praví stará sportovní poučka: Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.

Schůzky mladých hasičů budou bývat vždy v pondělí od 17:00 na hřišti. Začínáme 2.9. a hledáme nové mladé 
hasiče do našich řad, takže pokud má Vaše dítě zájem, můžete s ním dorazit na naši 1. schůzku, děkujeme.

INFO Z OBECNÍHO ÚŘADU

ZAHRÁDKÁŘI LIPOVEC
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Termíny jsou pouze informativní a budou upřesněny těsně před konáním akce hlášením rozhlasu či na webových 
stránkách obce v sekci kalendář.  Děkujeme za pochopení.

JUBILANTI, KTEŘÍ DALI SOUHLAS SE ZVEŘEJNĚNÍM VÝROČÍ:

Marie a Jaroslav Sládkovi        Lipovec 266          zlatá svatba

František Kopřiva          Lipovec 52       88 let
Marie Průchová          Lipovec 20       82 let
Františka Kučerová         Lipovec 75       86 let
Alois Skácel            Lipovec 39       92 let
Bronislava Kratochvílová        Lipovec 236       82 let
Marie Grimová           Lipovec 131       91 let 

VŠEM JUBILANTŮM SRDEČNĚ GRATULUJEME!
_______________________________________________________________________________________________

V případě zájmu o zveřejnění Vašeho výročí v některém z další z čísel zpravodaje se, prosím, ozvěte na e-mail:
zpravodaj@lipovec.cz, případně se osobně zastavte na obecním úřadě. 
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AKCE OBCE A SPOLKŮ

PŘIPRAVOVANÉ AKCE V LIPOVCI

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ZPRAVODAJE:  23.11.2019
Materiály (zvlášť text ve Wordu a fotky ve formátu jpg či png) můžete zasílat na e-mail: zpravodaj@lipovec.cz.

redakce zpravodaje
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