Zpravodaj
lipoveckého úřadu

"Proč lidi nelitují síly,
aby jiným trable způsobili?
Proč schválně druhým štěstí hatí,
ač vědí, že se jim zlo dvakrát
vrátí?
Proč tak rádi zraňujeme
i ty, které milujeme?
Proč člověk milá slova sotva
svede?
Vždyť jedna rána k druhé vede.
Proč se nechováme, jak nám velí
jeden slogan známý?
Veďme si tak, jak bychom chtěli,
aby se jednalo s námi.
Proč chyby druhých nám tak vadí,
jeden sotva uvěří..,
Odpuštění a láska vystrnadí
satanův zadek ze dveří.. "
Darujte o příštích Vánocích dar, který má trvalou hodnotu, dar, který vás nadlouho
přežije. "Prokazujte laskavost a konejte nezištné krásné skutky." Jen do toho, zkuste
to! Pro vás je to jen maličkost. Ale jsem si jist, že lidé kolem vás budou udiveni a svět
bude ohromen. Jen do toho, buďte laskaví ostošest. Takové šoky svět moc
potřebuje.
(z internetu)

prosinec 2015
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Úvodník

Vážení spoluobčané,
ánoce jsou pro mne spojeny s tajemstvím pohanských slunovratových rituálů
rituál , ale
Vánoce
také s nostalgií vzpomínek,
zpomínek, s kouzlem dětských úsměvů, s návratem k něčemu
prapůvodnímu,
vodnímu, co je skryto hluboko v nás. Nevzrušuje mne nákupní horečka,
hore
blikající
barevné žárovky ani hromady dárků.
dárk Mrzí mě,, že tyto svátky se občas
obč mění v jakýsi
hlučný
ný jarmark. A nemám rád, když se americký
ameri
skřítek Santa Claus
laus či
č ruský vousáč
Děda Mráz tváří,
í, jako by byli u nás doma. My máme svého Ježíška, své jesličky
j
a okřídlené anděly s hvězdou
ězdou (tak mám v paměti „překližkové“
ekližkové“ betlémy, které můj
m
táta od nepaměti
ěti stavěl
stavě
a staví pod vánočním stromečkem).
strome
Rád
se o štědrovečerním
erním odpoledni projdu ztichlým lesem a dívám se, jak
se v houstnoucím šeru rozsvěcují
rozsvě
první světýlka
týlka na obloze, nad obcí se zastavím
a pozoruji osvětlení ve vsi.
Těším se na štědrovečerní
černí stůl,
stů na obřad
ad stolování, který Jarka pečlivě
peč
léta dodržuje
– jenom stolovníků postupně ubývá….. A pak si doma zapálíme svíčky,
svíč
Jarka sedne
k pianu a hraje koledy, vychutnáváme si atmosféru pozastaveného času.
č
Přicházejí
děti a především děti
ěti našich dětí
dě – s potěšením sleduji radost zrcadlící se v dětských
očičkách. Ano, právě
ě děti
ěti nejlépe vědí,
v dí, co je to duch Vánoc, i když by nejspíš
nevěděly, o čem je řřeč,
č, kdyby se jich někdo
n kdo zeptal. Je to spousta emocí, očekávání,
o
dychtivost, radost, smutek… vše naplno prožívané. Nikdy
Nikdy lhostejnost, omrzelost,
nuda. V jejich světě
ě není nedostatek času a peněz,
z, netrápí se nad výběrem
výb
dárků
a už vůbec ne nad úklidem
dem! Nešturmují v práci, aby stihly poslední termíny,
termíny převody
finančních prostředků,
ů, prostavěnost
prostav
a zasloužily si tak mezi svátky
svá
dovolenou.
Vánoce naštěstí v sobě
ě zachovávají i zdravou dětskou
d tskou víru v zázraky, která vlévá
do našich sil odvahu, díky níž se zázraky opravdu někdy
n
dějí.
Pak se všichni rozejdou - domů,k přátelům, na půlnoční
ní do Rudice - a to přichází
má chvíle. Vyměním
ním všude dohořelé svíčky,, znovu je zapálím, sebevýpravnější
s
pohádka mi nenahradí magickou atmosféru tančících
tan
plaménků
ů a neklidného chvění
chv
věkovitých stínů,, vystupujících z koutů pokoje…
Najednou se přistihnu,
istihnu, že vzpomínám. Se sestřičkami
sest
se téměř
ěř bosýma
bosým nohama
brouzdáme sněhem
hem po schodech do „výměnku“
„vým
k babičce
čce a dědovi.
dě
Za koledu
dostáváme od dědečka
čka Aloise vykoledované
vykoledovan ořechy (a to jsme někdy
ěkdy museli i vrtat
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do jeho kolen – místo kožíšku – dědečku, dědečku koleda…..copak by na to řekly
dnešní děti?). Vidím i druhého dědu – Mánka (Emanuela). Stojí u vrátek a troubí na
trubku Narodil se Kristus Pán. S tátou se brodíme sněhem s vánoční borovičkou
z Lopače cestou kolem našeho sadu (býval v polích pod hřištěm „na větrné hůrce“).
Před mýma očima zdobí vánoční stromeček mé první děti Petra a David – sotva
mluví, ale žvatlají „koledy“. Mí dva vnoučci Honzík a Adam neumějí ještě chodit, ale
doplazili se pod velkou nazdobenou jedličku ve školním bytě a dlouho, dlouho
„studují“ své obličeje v jedné z velkých vánočních baněk a přitom se mi mermomocí
snaží něco sdělit – „hm, hm“ – ale já rozumím. Člověk si najednou uvědomí, jak ten
čas letí.
Použiji zde odstavec z pera Josefa Fouska:
„V těchto svátečních chvílích věřím, že dobro se zlem neprohrává. Modlím se,
abychom dokázali odpouštět, pomáhat si navzájem, nezávidět si a myslet pokorně na
cestu, kterou máme všichni bez rozdílu před sebou. Od dětství mám ve vzpomínce
namalován obrázek papírového betlému, který je rodinou dobrých lidí, šťastných dětí,
žijících uprostřed lásky, beze zloby, hádek a beze strachu. Vím, že mé myšlenky jsou
staromódní, tisíckráte vyřčené, ale zůstávám věrný přesvědčení, že žádným
bohatstvím nelze nahradit obyčejný domov, kde je porozumění, a kde zní
ta nejkrásnější věta: “Mám tě rád.” Na prstech počítám vánoční večery a budoucí
roky, které ještě, když Pán Bůh dá, spatřím. Nebojme se čertů. Odhánějme od sebe
závist, pýchu, nepomlouvejme své bližní, buďme pokorní a pomáhejme těm, kteří
hledají lásku a pohlazení“.
Není to nádhera?
Dobu adventu či Vánoc prolíná také židovská Chanuka, překrásný svátek světel.
Také se říká, že období Vánoc v dobách pohanských bývalo obdobím oslav
Slunovratu. Faktem je, že 21. či 22.prosince je zimní slunovrat, Slunce se začíná
vracet od obratníku Kozoroha, tento den je nejdelší noc v roce, a pak už se den jen
natahuje… Název pro zimní slunovrat – je kdysi hojné „Artušovo světlo". Dle legendy
byl Artuš spravedlivý a moudrý král, který vznikl vůlí sil, jenž nepocházejí z našeho
světa. Lid oslavuje tuto dobrou zprávu. Žehná obilí, stromům a dobytku.
Pro nás ,křesťany, jsou Vánoce svátkem, kdy přichází na svět Boží syn v podobě
chudého nemluvněte narozeného v Betlémě. Bůh se stává člověkem, a tím nám
propůjčuje podíl na svém božství. Když Král nebes na sebe mohl přijmout podobu
chudáka, chudák se tak může stát králem. Možná bychom se proto o Vánocích měli
chovat královsky. Jako dobrý, moudrý král. Velkoryse, laskavě, se srdcem na dlani.
Staňme se v době Vánoc opravdovými velmoži srdce a lásky. A zkusme to celý rok…
Možná se nám to docela nepodaří. Možná jenom na malou chvilku. Ale i ta chvilka
stojí za to. Hledání cesty k druhému člověku se stalo jedním ze základních pilířů
křesťanství vůbec. Bez dobrých vztahů k bližnímu není náboženský život možný.
Podle hlasatele dobrých zpráv evangelisty Matouše cituji: „Přinášíš-li tedy svůj dar
na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar před
oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem; potom teprve přijď a přines svůj dar.“
Není to příklad pro nás všechny ? (Snad jen na doplnění – bratrem není v křesťanství
jenom sourozenec, ale každý křesťan ).
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Vážení, přeji
eji Vám všem, aby letošní Vánoce Vám přinesly
přinesly spousty dárků,
dárk ale
také více pokoje, klidu a vzájemného porozumění.
porozum ní. Do nového roku pak všem přeji
p
více optimismu a naděje.
ěje. V každé době,
dob v každé rodině byly problémy, ale s pomocí
blížních a sousedů a především
edevším „vírou v sebe sama“ je snad lze všechny překonat.
p
Svoje letošní vánoční
ční a novoroční
novoro
přání končím opět mým oblíbeným citátem pana
Suchého:
„Nad Betlémem býval vždycky nápis: Sláva na výsosti Bohu a pokoj lidem dobré
vůle.
le. Já všem lidem dobré vůle
vů
přeju, aby lidé , kteří dobrou vůli
ůli nemají, jim dali
pokoj.“
Šťastné a veselé, šťastný
ťastný a „normální“ nový rok
František Kopřiva, starosta
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Z jednání ZO

Výpis usnesení
z 8. zasedání Zastupitelstva obce Lipovec, konaného dne 31.8.2015 od 18.00 hodin
ve spolkové místnosti Domu služeb v Lipovci
Usnesení č. 1/8/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje doplněný
dopln ný program jednání Zastupitelstva obce
Lipovec dne 31.8.2015.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 2/8/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec bere na vědomí
v
vyloučení uchazeče
č č. 3 Meccano s.r.o.
z důvodu nesplnění
ní požadavku zadavatele uvedeného v čl.l. 19 zadávací dokumentace
(Certifikát k dílu stavební konstrukce „Dřevěná
„D
ná rámová prefabrikovaná sestava – stěnové
panely, vystavený autorizovanou osobou (akreditovaná laboratoř)
laborato včetně
č ě protokolu, na jehož
základě byl certifikát vydán s výsledky posouzení na Požární odolnost min. REI 30/REW (dle
ČSN 73 0810 a ČSN
SN EN13 501), součinitel
initel prostupu tepla min. 0,21 W/m2K ((ČSN 73 05402).
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 3/8/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje výběr
výb nejvhodnější nabídky na plnění
ění ve
veřejné zakázky
v souladu
adu se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek zpracované hodnotící komisí dne
16. července
ervence 2015, kdy nabídkou nejlépe spl
splňující
ující zadaná kritéria stanovená zadavatelem
na realizaci veřejné
ejné zakázky, je nabídka uchazeče
uchaze e ATRIOWOOD s.r.o., se sídlem 28. října
3117/61, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ:
I 27723658, DIČ:
Č: CZ27723658.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 4/8/ZO
Zastupitelstvo schvaluje uzavření
uzavření smlouvy o dílo na provedení stavby „Výstavba
podporovaných bytů B.j. 8 PB
PB-PČB
B Lipovec“ se zhotovitelem ATRIOWOOD s.r.o., se sídlem
28. října
íjna 3117/61, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ:: 27723658, DIČ:
DIČ CZ27723658.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
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Usnesení č. 5/8/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje výběr nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky
v souladu se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek zpracované hodnotící komisí dne
18. srpna 2015, kdy nabídkou nejlépe splňující zadaná kritéria stanovená zadavatelem
na realizaci veřejné zakázky je nabídka uchazeče HITL, s.r.o., Dobelice 57, 672 01
Dobelice, IČ: 25321785.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 6/8/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje uzavření kupní smlouvy na akci „Separace a svoz
BRO v obci Lipovec “ s firmou HITL, s.r.o., Dobelice 57, 672 01 Dobelice, IČ: 25321785.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 7/8/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje předložený Provozní řád dětského hřiště u Mateřské
školy Lipovec.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 8/8/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje předložené výsledky hospodaření obce Lipovec
k 30.6.2015 bez připomínek.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 9/8/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje předložené výsledky hospodaření ZŠ a MŠ Lipovec,
příspěvková organizace k 30.6.2015 bez připomínek.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 10/8/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 185/17 v k.ú. Lipovec
u Blanska - k 31.8.2015 oplocená část - s tím, že bude doložen nový geometrický plán,
a poté v zastupitelstvu obce schválen prodej dle nové výměry s cenou 100,- Kč/m2.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 11/8/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Směrnici č. 1/2015 - Stanovení výše úplaty za zřízení
věcného břemene včetně doplnění (kauce).
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 12/8/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Smlouvu č. 1030024640/002 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene mezi Obcí Lipovec a E.ON Distribuce, a.s. , F.A. Gerstenra
2151/6, 370 49 České Budějovice – „Lipovec – úprava DS, Kučera“ s tím, že cena za zřízení
věcného břemene bude vypočítána dle schválené Směrnice č. 1/2015 - Stanovení výše
úplaty za zřízení věcného břemene – a to 200 Kč/bm tj. cca 51.000,- Kč (255 bm). Délka
bude upřesněna geometrickým plánem se skutečným zaměřením stavby. Další podmínkou
je, aby kabelová trasa vedla min. 7,5 m od oplocení zahrad a výškově byla minimálně 60 cm
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pod úrovní současné komunikace (v územním plánu se počítá s asfaltovou komunikací
Kostel-kříž šířky 5 m, kabel by měl být uložen v chodnících či zeleném pásu).
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 13/8/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec nesouhlasí se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene- stavba plynárenského zařízení „Reko VTL RS Lipovec – obec“ (regulační stanice
u kostela) z důvodu nesouladu s územním plánem obce. Při rekonstrukci musí být regulační
stanice umístěna mimo budoucí komunikaci v této lokalitě, tj. cca 8 m od současného
oplocení zahrad. Vlastní umístění regulační stanice je nutno dát do souladu s dokumentací,
kterou předložila firma ELING (kabel NN).
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 14/8/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Smlouvu č. 1030024631/002 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene mezi Obcí Lipovec a E.ON Distribuce, a.s. , F.A. Gerstenra
2151/6, 370 49 České Budějovice –„Lipovec- DP,Pytlíček“s tím, že cena za zřízení věcného
břemene bude vypočítána dle schválené Směrnice č. 1/2015 - Stanovení výše úplaty
za zřízení věcného břemene – a to 200 Kč/bm tj. 4.800,- Kč (24 bm). Délka bude upřesněna
geometrickým plánem se skutečným zaměřením stavby.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 15/8/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje rozpočtové opatření č. 5 v hospodaření obce Lipovec
za rok 2015 dle předloženého materiálu.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 16/8/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje rozpočtové opatření č. 6 v hospodaření obce Lipovec
za rok 2015.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 17/8/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec nesouhlasí se záměrem na prodej pozemku p.č. 817/40 v k.ú.
Lipovec u Blanska – 533 m2. V případě dalšího zájmu o užívání tohoto pozemku doporučuje
podat žádost o pronájem tohoto pozemku.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 18/8/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec nesouhlasí s podílem obce na financování opěrné zdi
na pozemku p.č. 1063/23 v k.ú. Lipovec u Blanska (obecní pozemek, jedná se o lokalitu,
kterou jsme již dříve řešili v souvislosti s uvedením pozemků kolem RD 81 do souladu
s katastrem nemovitostí. Tuto část pozemku jsme neprodali z důvodu zachování příslušné
šíře místní komunikace – s paní Nedopilovou byla sepsána nájemní smlouva na tento
pozemek s tím, že pokud zde něco vybuduje, postupuje riziko, že to na své náklady
i odstraní).
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
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Usnesení č. 19/8/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec nesouhlasí s prodejem části p.č. PK 1069 o výměře cca 200
m2 v k.ú. Lipovec u Blanska manželům Tomášovi a Veronice Kajtárovým, Lipovec 372–
dle náčrtku. Jedná se o část pozemku bývalé „obecní“ cesty vedoucí „do polí“. Vzhledem
k tomu, že v Lipovci nejsou dokončeny pozemkové úpravy, zastupitelstvo obce nesouhlasí
s prodejem výše uvedeného pozemku.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Výpis usnesení
z 9. zasedání Zastupitelstva obce Lipovec, konaného dne 30.9.2015 od 18.00 hodin
ve spolkové místnosti Domu služeb v Lipovci
Usnesení č. 1/9/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje program jednání Zastupitelstva obce Lipovec dne
30.9.2015.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 2/9/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje vzetí úvěru nejvýše do částky 9.100.868,- Kč, na akci:
- Komunikace Marianín 3.973.185,- Kč
- B.j. 8 PB -PČB Lipovec nejvýše 5.127.683,- Kč
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 3/9/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec stanovuje pořadí, v jakém budou banky osloveny pro zpracování
úvěrové smlouvy:
1. Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha1
2. Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
3. Komerční banka, Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 4/9/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje rozpočtové opatření č. 7 v hospodaření obce Lipovec
za rok 2015.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 4 (Josef Strejček, ing. Ondřej Zouhar, Martin Kubeš
,ing. Tomáš Zouhar) Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Výpis usnesení
z 10. zasedání Zastupitelstva obce Lipovec, konaného dne 19.10.2015 od 18.00 hodin
ve spolkové místnosti Domu služeb v Lipovci
Usnesení č. 1/10/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje program jednání Zastupitelstva obce Lipovec dne
19.10.2015.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
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Usnesení č. 2/10/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje stanoviska Rady obce Lipovec k jednotlivým oblastem
„Místního hospodářství obce Lipovec“.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 3/10/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec ukládá starostovi obce zpracovat návrh na řešení přístřešku
(autobusové zastávky) v parku u „Plaváčka“ v termínu do 30.11.2015.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 4/10/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje stanoviska Rady obce Lipovec k jednotlivým oblastem
„Vodního hospodářství obce Lipovec“.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 5/10/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Lipovec č.1/2015
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Lipovec
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 6/10/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Lipovec č. 2/2015
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů včetně přílohy, kde je stanoven poplatek v roce 2016
na občana (či nemovitost) ve výši 550,- Kč/rok.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 7/10/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec volí předsedou finančního výboru pana Martina Kubeše, člena
Zastupitelstva obce Lipovec a to od 19.10.2015.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Výpis usnesení
z 11. zasedání Zastupitelstva obce Lipovec, konaného dne 6.11.2015 od 18.00 hodin
ve spolkové místnosti Domu služeb v Lipovci
Usnesení č. 1/11/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje program jednání Zastupitelstva obce Lipovec dne
6.11.2015.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 2/11/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Smlouvu o zřízení a vedení běžného účtu pro
příjemce úvěru s účastí prostředků Regionálního rozvojového fondu č. 2006798200/4300 BU
u Českomoravské záruční a rozvojové banky a.s.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 0
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Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 3/11/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Smlouvu o úvěru s účastí prostředků Regionálního
rozvojového fondu číslo 2015-8871-GU ve výši 9.100.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 4/11/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec ukládá předsedům dílčích inventarizačních komisí
pro inventarizaci majetku obce k 31.12.2015 provést tuto inventarizaci dle plánu inventur
a zápis dílčích inventarizačních komisí předat Vojtěchu Zouharovi do 15. ledna 2016.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 5/11/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec ukládá předsedovi hlavní inventarizační komise pro inventarizaci
majetku obce k 31.12.2015 provést zápis hlavní inventarizační komise a předat jej starostovi
obce do 21.1.2016.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 6/11/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec ukládá předsedovi hlavní inventarizační komise a předsedovi
finančního výboru provést školení členů dílčích inventarizačních komisí o průběhu
inventarizace majetku obce k 31.12.2015 a to do 14.12.2015.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 7/11/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje prodej pozemku p.č.758/34 k.ú. Lipovec u Blanska
o výměře 53 m2 manželům Marii a Jaroslavovi Štelclovým, Lipovec 226 za cenu 100,Kč/m2. Záměr na prodej pozemku byl schválen ZO 12.10.2015, vyvěšen na elektronické
i fyzické úřední desce OÚ Lipovec od 13.10.2015 dodnes.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 1 (Martin Uzel)
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 8/11/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje rozpočtové opatření č. 8 v hospodaření obce Lipovec
za rok 2015, které provedla Rada obce Lipovec dne 26.10.2015.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 9/11/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje rozpočtové opatření č. 9 v hospodaření obce Lipovec
za rok 2015.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 10/11/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje rozpočtové opatření č. 10 v hospodaření obce Lipovec
za rok 2015.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 4 (ing. Tomáš Zouhar, ing. Ondřej
Zouhar, Mgr. Darina Zouharová, p. Martin Kubeš)
Usnesení bylo schváleno.
10

Usnesení č. 11/11/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje – jedná se o neinvestiční finanční dotaci „Výdaje na zabezpečení
akceschopnosti JSDH obce na rok 2015“ ve výši 4.800,- Kč. Jedná se o výdaje na odbornou
přípravu členů ZJ SDH v roce 2015.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.

Plán práce Zastupitelstva obce Lipovec na rok 2016
Pondělí 25. ledna 2016 – 13. zasedání - 18.00 hod. Dům služeb
1. Místní program obnovy vesnice – vyhodnocení plnění dosavadního,
stanovení dalších úkolů pro nejbližší období
Pondělí 21. března 2016 - 14. zasedání – 18.00 hod. Dům služeb
1. Budovy ve správě obce, bytové hospodářství obce, občanská vybavenost
2. Zabezpečení požární ochrany v obci, povinná dokumentace PO a zásahové jednotky,
požární řád obce
3. Vyhodnocení žádostí o dotaci z rozpočtu obce a z „Programu pro poskytování dotací
nebo návratných finančních výpomocí“ pro rok 2016.
Pondělí 16. května 2016 – 15. zasedání – 18.00 hod. Dům služeb
1. Projednání a schválení Závěrečného účtu obce Lipovec za rok 2015.
2. Projednání a schválení Účetní závěrky obce Lipovec za rok 2015.
3. Projednání, schválení Účetní závěrky ZŠ a MŠ Lipovec, příspěvková organizace za
rok 2015.
4. Projednání a schválení Účetní závěrky STEMD s.r.o. Lipovec za rok 2015.
5. Projednání a schválení Hospodaření obce Lipovec k 31.3.2016.
Pondělí 22. srpna 2016 – 16. zasedání – 18.00 hod. Dům služeb
1. Výsledky hospodaření obce k 30. 6. 2016
2. Školství – zajištění nového školního roku
- MŠ - počet žáků, vybavení, personální zajištění provozu.
- ZŠ - koncepce školství, její dodržování, personální zajištění provozu ZŠ, Školská
rada, využití prostor pro veřejnost, školské byty, finanční podíl obcí s
dojíždějícími žáky, údržba nemovitosti
- ŠJ - počet strávníků, cena obědů, obědy pro cizí
Pondělí 17. října 2016 – 17. zasedání – 18.00 hod. Dům služeb
1. Místní hospodářství obce (veřejná zeleň, veřejné osvětlení, místní rozhlas, místní
komunikace, chodníky, hřbitov, parkoviště, autobusové zastávky, veřejné
prostranství)
2. Projednání a schválení zajištění inventarizace majetku obce Lipovec k 31.12.2016
3. Stanovení poplatku za svoz TKO 2017 – novelizace vyhlášky
Pondělí 12. prosince 2016 – 18. zasedání – 18.00 hod. Dům služeb
1. Rozpočet obce na rok 2017
2. „Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí“ pro rok
2017
3. Plán práce zastupitelstva obce na rok 2017, plán činnosti rady obce na I.pol.2017
4. Činnost kontrolního výboru, problémy, nedostatky, postup při jejich odstraňování
– par.119 zák.128/2000Sb
5. Činnost finančního výboru, problémy, nedostatky, postup při jejich odstraňování
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Slovo starosty

Ve svém „slově“ bych se blíže věnoval
v
dvěma poměrně velkým akcím probíhajícím
v současné době ve výstavbě obce.
Rekonstrukce chodníků kolem silnic II/378, III/3783 v intravilánu obce - II.etapa
Skutečné náklady v roce 2015 1.037.999,1.037.999, Kč.
Obě „rozsáhlé“ lokality (které byly zařazeny
za
do druhé etapy) – „dolní pohostinství –
Černá skála - Svěrák
rák 166 (256 +158 bm tj. cca 672m2 – z toho cca 108 m2 červené
„8“) + „Hlávka 76 – Mrázek 63 (tj. cca 1058 m2 z toho cca 212 m2 červené
č
„8“)“ jsou
k dnešnímu dni dokončeny.
čeny. Ve skutečnosti
skute nosti bylo položeno 2172 m2 z toho 328 m2
červené „8“. Po přeložení
řeložení telefonního sloupu je dokončena
dokon ena i zastávka ČADu na
horním konci, upravila se hráz rybníka (betonový věnec)
v
a dokončila
čila se i chodníková
dlažba v této lokalitě včetně
četně dořešení silničního
ního poklopu nad splavem (1ks
(
poklop
Tamara cca - 7.500Kč),
), provedla se i úprava „dvora“ u moštárny a palírny (cca
80m2), provedla se i nová dlažba na zastávce ČADu uprostřed
řed obce (včetně
(v
přípojky
osvětlení čekárny ), dokončila
dokonč se část chodníku u radnice – včetně
četně nové kanalizace
PVC 160mm v délce cca 23m, řešící jednak zaústění dešťového
ťového svodu radnice
(dosud trativod) a dále odvodnění
odvodn ní nového záchytného roštu dl.2,70m před
p
vjezdem
do „požární zbrojnice (což byl víceméně
vícemén požadavek hasičů).
ů). Opravila se i silniční
silni
vpusť před průmyslovou
myslovou prodejnou včetně
v
zadláždění
ní i napojení chodníku na
stávající zpevněnou
nou plochu parkoviště
parkovišt naproti radnice. Provedla se i část
č
chodníku u
Hlouškových na dolním konci a samozřejmě
samoz
i část chodníku v lokalitě ččerpací stanice
pohonných hmot. Z akce se financovala i kanalizace PVC 160mm (cca 25m) a dva
rošty – cca 2,70m - na místní komunikaci v lokalitě
lokalit Burýšek 176176 Kolmačka 24,
úprava kanalizačních
ních šachet a nových poklopů
poklop Arner 119, Vintr 172, Langr 173,
Slouka 196, u „Černé
erné skály“, Fleková 112 2x, Hégrová 110, Vaníčkovi
Vaní
ev.č.54,
průmyslová prodejna (ono to vypadá nic moc – ale jen jeden poklop s rámem nás
přijde přes 3000,- Kčč a to bez usazení…a drobných oprav šachet). Kromě
chodníkové dlažby se musely provést dílčí úpravy opačné
né strany – položilo se cca
131 m záhonového obrubníku (100x20x8), zpevňovalo
zpev ovalo se podloží chodníku u
zahrady u nemovitosti čp.212 ( 10,4 m2 tl.30 cm - betonem s kari sítí), dále se
položila „přídlažba“ v lokalitě Hlouškovi – 27 m, zde se provedlo
dlo i 8m „ztraceného“
bednění. Nutno i připomenout
řipomenout nový základ opěrné
op
zdi u Ševčíkových
číkových - 39m resp.
17m3. Ve vjezdech se chodník odděloval
odd
dvojřádkem z žulových kostek – celkem
94m , provedla se i zpevněná
zpevněná plocha pod kontejnery na parkovišti nad dolním
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pohostinstvím…..taková malá rekapitulace: záhonový obrubník cca 15.000,- Kč,
dvojřádek z žulových kostek cca 27.000,- Kč, poklopy, šachty 55.000,- Kč, základy
(Ševčík) + zpevnění podloží (RD 212) + věnec (rybník) 117.000,- Kč, kanalizace cca
135.000,- Kč, přeskládání dlažby cca 15.000,- Kč …tj. „zhruba“ 337.000,- Kč! Myslíte
si, že se fakturovaly a hradily tyto vícepráce??
Co říci závěrem – v podstatě do roku 2012 jsme „nevěděli“, že chodníky máme –
resp. opět nebyly v majetkové evidenci obce. Postupně jsme vykoupili všechny
pozemky pod chodníky, svépomocí vytvořili desítky kupních smluv včetně vkladů na
katastr, svépomocí zpracovali projektovou dokumentaci skutečného stavu (jenom pro
orientaci – nabídka byla cca 173 tis.Kč!!), zajistili jsme geometrické zaměření a vložili
jsme chodníky do katastru nemovitostí (ony – ty chodníky- opět vůbec neexistovaly,
ani od opravy státních komunikací v letech 1967-1969 a 1976 – myslím si, že
„obílení“ chodníků, to byl kus „dobré práce“, kterou většina občanů ani nedocení, asi
o ní ani neví…..). Zpracovali jsme projektovou dokumentaci „Rekonstrukce chodníků
kolem II/378, III/3783 v intravilánu obce“ (nabídka od projektové organizace KALA
projekt team Brno cca 370 tis. Kč – my jsme využili vstřícnosti SÚS Blansko , která
nám „půjčila“ podklady nutné pro zpracování projektu komunikace – a projekt
vypracovali sami. Následně jsme na ohlášení stavebnímu úřadu provedli celkovou
rekonstrukci chodníků – včetně obrubníků (jenom za projekt rekonstrukce obrubníků
byla nabídka HBH projekt s.r.o. cca 103 tis. Kč) kolem „státních“ silnic II/378 a
III/3783. Máme vypracovány předávací protokoly a chodníky včetně obrubníků
konečně zaevidujeme do majetku obce, a to neuvěřitelných 5.780 m2. Věřím, že
budou dobře sloužit naší veřejnosti a to po celý rok, a že se práce provedly za velmi
„slušnou“ cenu cca - 2.994.124,- Kč – tj. 518,01 Kč/m2 včetně DPH a 428,11 bez
DPH (bez vyčíslení a zahrnutí víceprací !! – vícepráce v obou etapách cca 734.000,pak je samozřejmě jiná průměrná cena za 1m2 dlažby – cca 391,02 Kč s DPH a
323,15 Kč bez DPH……ať to někdo zkusí !!) a v „rozumném“ časovém období
(05/2014 -09/2015 – z toho v období 012015-052015 se na stavbě nepracovalo).
Nutno zdůraznit, že zvolenou „metodou“ obec ušetřila na chodnících min. 3,4 mil. Kč
(a to je velmi střízlivý odhad. Ale to nejde vysvětlit. A v tomto světle mně připadají
malicherností……).
někdy „žabomyší“ války o desetitisíce v rozpočtu obce
Vzpomínáte na obrubníky – 5 nabídek renomovaných stavebních firem versus
STEMD a lidí z úřadu práce…?? (Vykládám to donekonečna – hodnota
„Rekonstrukce obrubníků“ je
2 673 049,44 Kč z pěti nabídek - skutečnost
1.447.404,51 Kč – myslíte, že někdy někdo ocení ušetřených 1 226.000 tis. Kč na
obrubnících ???) A co původní záměry radnice z roku 2011 ?? Mimochodem
obrubníky jsou dle zákona o pozemních komunikací součástí chodníků, takže do
majetku obce ještě „přibude“ 3.038m silničních obrubníků v ceně 1 447.404,51 Kč…..
Za samozřejmost se u nás v obci pokládá organizační zabezpečení akce – ale někdo
musí vyřešit povolení na zvláštní užívání komunikace, dopravní značení včetně jeho
zajištění, odsouhlasení na policii, SÚS a měst. úřadě – a jeho zajištění včetně
dodržování podmínek, někdo musí zajistit rozsáhlou agendu kolem protlaků pod
komunikací ( a byly čtyři),musí se zajistit vyjádření dotčených správců sítí, vyjádření
stavebního úřadu – to všechno jsou věci, které nejsou vidět. Vzpomínám si na řadu
rozhovorů s majiteli přilehlých nemovitostí – leckdy nepříjemných rozhovorů. Ale ono
se vlastně každodenně muselo řešit napojení na sousední nemovitosti – někde
žulovým dvojřádkem, někde napojením na dlažbu, schody, terén – což bylo daleko
víc případů a spousta jednání především v pozdně odpoledních či večerních
hodinách ( a to nemluvím o tom, že se objevila celá řada větví kanalizací, různých
přípojek…). Někdo musel zajistit materiál, zorganizovat práci, provést fakturaci apod.
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Snad nemusím zdůrazňovat práci na silnici v podstatě za plného provozu – pohyb
lidí, mechanismů ve vozovce za plného provozu!!, uskladnění materiálu ve vozovce ano, ten kdo se na to dívá z povzdálí, kdo za nic neodpovídá, neuvědomuje si
problém bezpečnosti práce – ten to bere jako samozřejmost, ale člověk podvědomě
trpí a někdy i zuří – to když pracovníci si nejsou schopni ani vzít reflexivní vesty či
„popijí“. Já vím, je to řada čísel, obrovské množství informací – několikrát dokola
opakovaných ….ale já to říkám především proto, abyste si všichni uvědomili hodnotu
STEMDU s.r.o. – 2014-2015 jenom chodníky,obrubníky II/378, III/3783 ušetřily obci
min. +4,7 mil. Kč!!! (více jak polovinu – náklady 4.441.528,- Kč)!
A na úplný závěr k chodníkům. Leckde se musel řešit stav šachet včetně jejich
ucpání resp. protlačení atd. Zřejmě chybou bylo, že se neprovedly kontrolní šachty
na kanalizačních přípojkách od jednotlivých nemovitostí, když už jednou byly odkryty
– celkově se jednalo o 32 šachet – je ovšem sporné kdo a jak a s jakým výsledkem
by se prováděly kontrolní odběry, a potom hlavně co s výsledkem….
Tolik k chodníkům.
Rekonstrukce veřejného osvětlení kolem silnic II/378, III/3783 v intravilánu obce.
Od roku 2014 máme vypracován pasport současného veřejného osvětlení a to i v
digitální i papírové podobě. Dle tohoto dokumentu máme přesně 200 svítících bodů,
částečně jsou zde zakreslena i „podzemní“ vedení k jednotlivým světlům (starý
hřbitov, točna, Škvařil2, novostavby – obě ulice- nad zahradnictvím, obě ulice
Údolíčko II, tři svítidla u dolní hospody, u sokolovny včetně parkoviště…). Nutno říci,
že nikdy dosud nebylo toto – myslím tím současné - veřejné osvětlení vedeno
v majetku obce (inventarizace ) – lze říci, že je to dluh min. z roku 1976 (kdy
probíhala rekonstrukce rozvodů nn a s tím se předělávalo i veřejné osvětlení). Nikdo
se tímto problémem nezabýval a vlastně vznikl až na základě vypracování pasportu a
otázkou, co s ním ? Nakonec tuto problematiku jsme uzavřeli tak, že počkáme na
prováděnou rekonstrukci, a pak veřejné osvětlení, jako takové, zavedeme do
základních prostředků (ovšem bez „bočních sítí).
V návaznosti na rekonstrukci chodníků jsme se „dali“ i do rekonstrukce veřejného
osvětlení kolem silnic II/378 a III/3783. K dnešnímu dni jsou dokončeny všechny
zemní práce (včetně podloží, chrániček, obsypu pískem, uložení výstražné folie,
zhutněným zásypem), položeno uzemnění – většinou FeZn 4x30mm v délce téměř
2800m a hodnotě cca 100.000,- kč a kabel AYKY 4x 16mm2 v chráničce 63/52mm
téměř 4500m v hodnotě cca 270.000,- Kč, dále je vyhloubeno a zabetonováno 65
patek sloupů ( v min. hloubce 80 cm). Navíc byla provedena trasa kolem radnice až
do parčíku naproti hotelu – tato větev by měla v budoucnu zajistit osvětlení
k sokolovně či přes kopec až k „Černýmu“. Při provádění zemních prací jsme se
nevyhnuli poškození asfaltových krytů (lokalita Černá skála, benzínová čerpací
stanice, točna, místní komunikace k MŠ, do bytovek – bohužel jinak to provést nejde
resp. nešlo….). V říjnu a listopadu jsme díky přijatelným klimatickým podmínkám
provedli montáž sloupů a svítidel. V současné době je postaveno 27 sloupů typu
AMAKO s povrchovou úpravou (délky 5m a to 21 sloupů + svítidel silnice II/378
lokalita Mrázek- Hlávka, a 6 sloupů + svítidel kolem silnice II/378 v lokalitě Plaváčekbytovka 247) – v úvahu přichází ještě jeden či dva sloupy (naproti Petlachovým),
které by osvětlovaly i „novou“ příjezdnou komunikaci k novostavbám Doleželová,
Pytlíček, Knoflíček - s LED svítidly 30W (s 12 čočkami). Jde o kompletní osvětlení
silnice II tř. (II/378) – svítidla se podařilo rozsvítit těsně před „Dušičkami“ (světlo
v čekárně vydrželo jen do „Mikuláše“ – komupak vadilo, že je „roztřískal“ ?).
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Zřejmě bude nutno „dořešit“ osvětlení „hlavní křižovatky“ v obci – kde jsme pro jistotu
ponechali svítit i „staré svítidlo“.
Kolem silnice III/3783 – je „dalších“ 38 sloupů a svítidel ( z toho 14 sloupů + svítidel
III/3783 lokalita Arner – Kramář, 7 sloupů + svítidel v lokalitě zahradnictví-točna,16
svítidel v lokalitě Průchovi – masna a 1 svítidlo v parčíku naproti hotelu) .Ty se
podařilo rozsvítit těsně před Mikulášem. Po rozsvícení této větve (a zhasnutí
původních světel) se jeví problémem osvětlení odboček na místní komunikace
k sokolovně , osvětlení točny a okolí dolního pohostinství.
K dnešnímu dni nás tato akce přišla na 1.464.716,- Kč – podotýkám včetně loňského
roku ( z toho 650.000,- Kč je letos a je to zálohová faktura). Akce není finančně
vypořádána – čeká se na fakturu za LED svítidla (to bude letošní největší položka –
měla by být dle nabídky 593 322,- Kč). Jeví se zde problém s dofinancováním –
svítidla LED jsou více jak 2x dražší než původně plánovaná zářivková svítidla
2x36W.
Samostatnou kapitolou je veřejné osvětlení v Marianíně – zde kolem místní
komunikace bylo postaveno 15 sloupů AMAKO s povrchovou úpravou
„pozinkováním“ a o výšce 4m. Na těchto sloupech jsou LED svítidla 30W se čtyřmi
čočkami. Navíc – na přání občanů osady – se provedl protlak pod státní silnicí
Rozstání-Kulířov a provedlo se osvětlení čekárny na autobusy (ležící u této
komunikace). Navíc bylo provedeno osvětlení „nejmělčejšího“ rybníku čtyřmi svítidly
SHC 70 W. Veřejné osvětlení v osadě svítí – a já slyšel jenom chválu - a stálo nás
dosud 205.819,- Kč. Ještě nejsou vyúčtovány všechny práce (především práce
prováděné Vojtěchem Zouharem st. ).
Osobně si myslím, že je jedná o dvě (tři) zdařilé akce navíc provedené „vlastními
lidmi“. Skutečnou hodnotu prací lze samozřejmě vyčíslit – zemní práce,chráničky,
lože, uzemnění, ochranná folie,protlaky, řezání asfaltového krytu a jeho následná
oprava (zde jsme vyzkoušeli firmu ASFALTEROS s.r.o. Brno s jejich „zvláštní
technologií“ – za jejich práce jsme zaplatili 188.789,- Kč), ale s jistotou lze
konstatovat, že min. 40% nákladů se ušetřilo – a to byly případy (myslím si, že u 8
sloupů), kdy byl měděný či hliníkový kabel z části vytažen a uřezán – takové lidi
máme mezi sebou – to mě dokáže hodně ……. Myslím si, že obrovskou výhodou
byla možnost koordinace prací mezi pracemi na veřejném osvětlení s pokládáním
kabelu místního rozhlasu, prováděním chodníků, protlaků pod státními silnicemi,
oprav šachet kanalizace či provádění úprav větví či dokonce úplně nových větví
kanalizace. Ještě něco, sloupy veřejného osvětlení se zasypaly do patek z PVC
rourou pouze pískem – budou se muset znovu srovnat a „zaklínovat“ – to je rub toho,
že to dělá STEMD a pracovníci z úřadu práce ( leckdy si připadám, že i část
zastupitelů „má radost“ z toho, že STEMD něco dělá špatně) .
A na úplný závěr.
Myslím si, že bylo a je rozumné při provádění chodníků a VO uložit do země i kabel
pro místní rozhlas CYKY 2x2,5 mm2 v chráničce 40/32 mm v celkové délce téměř
4600m a hodnotě cca 140 tis. Kč – s rezervou u každého druhého sloupu veřejného
osvětlení (kde by měl být umístěn reproduktor místního rozhlasu). Kabel 2x2,5 mm2
byl připoložen ke kabelu veřejného osvětlení tj. samostatná chránička, ale stejný
výkop, pískové lože, zásyp pískem, ochranná folie zásyp, zhutnění atd. atd. tak, jak
jsem již mnohokrát uváděl.
Tento kabel bude zajišťovat hlášení místního rozhlasu prostřednictvím reproduktorů
na nových sloupech veřejného osvětlení (v chodnících kolem hlavních státních
komunikací II/378 a III/3783 v intravilánu obce) – kabel je vyveden u každého
druhého sloupu VO – takže cca 60m od sebe. V podstatě tento způsob jsme si
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vyzkoušeli v lokalitách za kostelem a za moštárnou – myslím si, že se osvědčil - je to
takový „amatérský přístup“, ale funkční.
I zde je nutno opět říci, že nikdy nebyl „starý“ místní rozhlas veden v majetku obce
(inventarizace ) – lze říci, že i toto je dluh min. z roku 1976. Nikdo se tímto
problémem nezabýval a vlastně vznikl až na základě vypracování pasportu chodníků,
veřejného osvětlení a zamýšlené rekonstrukce místního rozhlasu. Jinak původní
vedení místního rozhlasu včetně sloupů a většiny reproduktorů je na konci životnosti
– samozřejmě jsou nové části s kabelovým vedením – nové reproduktory – lokalita
za kostelem, nad zahradnictvím, za moštárnou apod. ( i zde je nutno připomenout, že
se nové rozvody prováděly v návaznosti na nové rozvody a sloupy veřejného
osvětlení). V horní části obce – v místě zastávky, byl přeložen reproduktor místního
rozhlasu včetně sloupů kvůli novým chodníkům za cca 4.000,- Kč (jenom na ukázku přeložení telefonního sloupu v téže lokalitě o cca 2m – ale „odbornou firmou, nás
přišlo na téměř 23.000,- Kč!!!).
Finanční náklady se nesledují samostatně, kabel je v podstatě v samostatné
chráničce „připoložen“ k vedení resp. kabelu veřejného osvětlení – takže, kabel,
uzemnění, chránička, ochranná folie, zemní práce včetně podsypu a zhutněného
zásypu jsou prozatím v nákladech veřejného osvětlení- to jsou výhody či nevýhody
toho, že to „dělá“ STEMD s.r.o….
František Kopřiva
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Inffo
ormujeme

Poplatek ze psů 2016
Výše poplatku se nemění, 300,- Kč/pes, důchodci 200,200, Kč/pes. Splatnost
poplatku do konce března 2016.
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 2016
Dle Obecně závazné vyhlášky obce Lipovec č. 2/2015, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování,
ďování, sběru,
sb
přepravy, třídění,
ní, využívání a odstraňování
odstra
komunálních odpadů
55 Kč/osoba.
550,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% poplatku do 31.7. příslušného
př
kalendářního roku
V případě,, že splátka 50% poplatku nebude uhrazena do 28.2. p
příslušného
říslušného kalendá
kalendářního
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 ú
účet obce Lipovec.

Od poplatku jsou osvobozeni:
děti, které nedosáhnou v roce 2016 čtyř let.

Upozorňujeme, že na staré známky se vyváží do konce března 2016. Občané, kteří do této
doby nezaplatili, si musí vyzvednout známku na popelnici na rok 2016 na obecním úřadě,
aby jim odpad byl v dubnu 2016 vyvážen.
vyváže
Úplné znění všech platných obecně závazných vyhlášek obce na internetových stránkách obce
http://lipovec.cz/.
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Vzhledem k blížícím se vánočním svátkům a konci roku 2015 zveřejňuje firma
RESPONO a.s. Vyškov rozpis provozu sběrných dvorů a svoz odpadů
Sběrné dvory:
čtvrtek 24.12.2015
zavřeno
sobota 26.12.2015
zavřeno
čtvrtek 31.12.2015
zavřeno
V ostatních dnech budou sběrné dvory otevřeny dle běžné provozní doby.
Svoz odpadů o vánočních svátcích:
čtvrtek 24.12.2015
běžný svoz dle svozového plánu
pátek 25.12.2015
nesváží se
sobota 26.12.2015
běžný svoz dle svozového plánu (náhradní termín svozu za pátek 25.12.2015)
čtvrtek 31.12.2015
běžný svoz dle svozového plánu
pátek
1.1.2016
nesváží se
sobota 2.1.2016
běžný svoz dle svozového plánu (náhradní termín svozu za pátek 1.1.2016)
Informace: (rok 2015 končí 53. lichým týdnem a rok 2016 začíná 1. lichým týdnem – dva liché týdny
po sobě jdoucí) tzn.:
V roce 2016 zůstávají zachovány čtrnáctidenní intervaly svozu odpadů v návaznosti na rok 2015.
r. 2015
r. 2016

svoz probíhal v sudé týdny
svoz bude probíhat v liché týdny

(u 14-tidenního svozu)
(u 14-tidenního svozu)

r. 2015
r. 2016

svoz probíhal v liché týdny
svoz bude probíhat v sudé týdny

(u 14-tidenního svozu)
(u 14-tidenního svozu)

CENY VODNÉHO A STOČNÉHO
vodné
stočné
vodné+stočné

2014/Kč
43,58
46,38
89,96

2015/Kč
44,39
46,38
90,77

2016/Kč
46,76
46,69
93,44

Český svaz zahrádkářů Lipovec
Český zahrádkářský svaz Lipovec přeje občanům naší vesnice a Marianína příjemné prožití
vánočních svátků, spoustu štěstí, zdraví, lásku po celý příští rok.
Výbor ČZS
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Podzimní výlet do přírody
V sobotu 19.9.2015 jsme pro děti uspořádali zábavné dopoledne v přírodě. Sraz dětí
se konal v 10 hod. u kostela. Pro zpestření dorazila hlídka Policie ČR z Blanska, která
dětem předvedla policejní výstroj a výzbroj. Poté se děti vydaly po vyznačené trase na
stanoviště, kde plnily různé soutěžní úkoly, např. strefování do pyramidy z plechovek, nošení
podkladku na lžíci, stavění věže z kostek a spoustu dalších. Po splnění úkolů následovala
sladká odměna. Příjemné dopoledne jsme zakončili opékáním párků. Po naplnění bříšek došla
řada i na hledání pokladu. Děti byly velice šikovné, poklad zanedlouho objevily, měly z něj
velikou radost a všichni se o něho podělily. Myslíme si, že se den velice vydařil, i počasí nám
přálo, tak doufáme, že se i příští rok sejdeme v ještě větším počtu. Veliké poděkování patří
paní Haně Trávníčkové, za účast Policie ČR, dále paní Anně Pernicové a paní Evě
Buriánkové za upečení výborných koláčů a v neposlední řadě paní Lucii Kučerové
za perfektní organizaci celé akce.
Za výbor Českého svazu žen
Jaroslava Kuchařová, předsedkyně
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Den radostí pro ženy
Desáté výročí již tradiční akce Českého svazu žen v Lipovci, pod názvem Den
radostí pro ženy, byl dne 9. října 2015 zahájen úchvatným vystoupením estrádního
umělce pana Bílka.
Následovala módní přehlídka paní
Denisy Richterové z Lipovce. Spoustu
ručně malovaných nových modelů
z různých
materiálů
předváděly
modelky z Lipovce všech věkových
kategorií. Přehlídka měla velký úspěch.
Před
druhou
módní
přehlídkou
překvapily
svým
velmi
pěkným
tanečním vystoupením tanečnice Kras
Danse Krásensko.
Další módní přehlídka Charme fashion
Blansko paní Bc. Marcely KuncPolákové byla zaměřena na téma barvy
roku. Modely pro všechna čtyři roční
modelky
období
představovaly
z Blanska, které sklidily bouřlivý
potlesk. Ten patřil také i mladému
manekýnovi, nejen pro jeho hezký
úsměv.
Ženy se příjemně bavily i po skončení
módních
přehlídek
zhlédnutím
originálních ručně vyrobených šperků

a bižutérie paní Hany Zouharové ze
Senetářova.
Manikúru, lakování a úpravu nehtů, jejich
regeneraci a zjemnění rukou pomocí
elektrické rukavice bravurně předváděla
paní Petra Zukalová z Lipovce a její dvě
asistentky.
Velký zájem ženy projevily o líčení
a kosmetické poradenství firmy MaryKay,
které prováděla sympatická Ivuška
Švarzbergerová z Brna. Další neméně
slavnou
kosmetickou
firmu
Avon
prezentovala paní Pavla Grossová a její
tři asistentky z Blanska. Kromě líčení
předváděly i nové laky na nehty
s gelovým efektem, laky mozaikové,
metalické, matné a práškové. Nechyběly
i dárky z kola štěstí.
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Paní Marie Furchová z Lipovce překvapila velmi pěknou prodejní výstavou obrazů
pod názvem Obrazy pro radost. Všechna dílka byla ručně malovaná a originální.
Firmu Saluri Vyškov prezentovala paní Lucie Buriánová a Jana Šafránková jednak
výkladem karet, ale také prodejem ručně vyráběného mýdla.
Letošní novinkou byly tři firmy zabývající se zdravím:
- pan Ivo Kolář – nová dimenze ústní dutiny
- paní Hana Soldánová a paní Hana Slaná – včasná diagnostika – jisté zdraví
- paní Jana Najtová a paní Jitka Klimešová prezentovaly firmu NABO-RAJEC,
zdravá strava, kosmetika a prodej doplňkového zboží.
Zlatým hřebem večera bylo losování z velmi bohaté tomboly.
Pro ženy bylo připraveno
také bohaté občerstvení.
O dobrou náladu pomocí
hudební produkce po celý
večer se zasloužil pan
Štěpán Zouhar.
Velké poděkování patří
členkám
výboru
za pečlivou organizaci
akce. O tom, že se jedná o
velmi zdařilou akci, svědčí
návštěvnost
akce,
provázená
spokojenými
úsměvy všech přítomných
žen.
Jaroslava Kuchařová, předsedkyně ČSŽ v Lipovci
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SPONZOŘI DNE RADOSTÍ PRO ŽENY – 9. 10. 2015
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)

OBECNÍ ÚŘAD LIPOVEC
BETAS LIPOVEC
TJ SOKOL LIPOVEC
PEDOP – PERNICA JOSEF Z LIPOVCE
3 D ELEKTRO RADOVAN KUCHAŘ
SVAZ ZAHRÁDKÁŘŮ LIPOVEC
ČERPACÍ STANICE LIPOVEC
SKAUTI LIPOVEC
ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPOVEC
HASIČI LIPOVEC
OVOCE ZELENINA JEDOVNICE PANA SLÁDKA
PLASTOVÁ OKNA - PAN HEBERT PETR
PANÍ IVA HEMZALOVÁ – KADEŘNICTVÍ A MASÁŽNÍ
SALÓN JEDOVNICE
STOLAŘSTVÍ - PAN ČTVRTNÍČEK JOSEF
ČLENSKÁ RADA JEDNOTY
POHOSTINSTVÍ U HANIČKY
FOTO – PANÍ LENKA KOPŘIVOVÁ
PANÍ WAGNEROVÁ MARIE
PANÍ DENISA RICHTEROVÁ
PANÍ BC.MARCELA POLÁKOVÁ CHARME fashion
Blansko
PANÍ HANA ZOUHAROVÁ – SENETÁŘOV
PANÍ JANA NAJTOVÁ A JITKA KLIMEŠOVÁ, firma NABO
RAJEC
PANÍ IVA ŠVARZBERGEROVÁ – FIRMA MARY KAY
PANÍ PAVLA GROSSOVÁ – FIRMA AVON
PANÍ LUCIE BURIÁNOVÁ A JANA ŠAFRÁNKOVÁ
ČLENKY A VÝBOR ČSŽ LIPOVEC

Nevěřte podvodníkům, kteří proměřují průtok vody
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., varuje odběratele pitné vody před pohybem
podvodníků, kteří se v těchto dnech objevili na několika místech Blanenska a Boskovicka. Tito lidé
tvrdí, že jsou z vodáren a že proměřují průtok vody v kohoutcích. Za tuto službu a následné údajné
zlepšení průtoku vody si inkasují peníze.
Naši zaměstnanci žádná podobná měření neprovádějí, navíc jsou všichni schopni prokázat
se v případě návštěvy domácností nebo dalších odběratelů průkazy naší společnosti. Jejich totožnost
si případně můžete telefonicky ověřit na našem centrálním dispečinku, a to na číslech 516 427 249
nebo 734 692 777.
Upozorňujeme také na skutečnost, že ve většině obcí je podobný podomní prodej právě kvůli
zajištění bezpečnosti obyvatel již zakázán vyhláškami. V případě, že Vás tedy někdo s nabídkou této
služby navštíví, nevpouštějte jej do obydlí a konktaktujte Policii ČR na tísňové lince 158, popřípadě
Městskou policii na lince 156.
Mgr. Iva Šebková
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
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ZO STP Lipovec
Hlavní naše aktivita je zaměřena na zajištění kulturního a zdravotního vyžití
našich členů. Rekondiční pobyty nebo rekreační centra toto umožňují. Letos
se těchto pobytů účastnilo z naší organizace 50 členů. Rehabilitační pobyty proběhly
v lázních Poděbrady, Bechyně, Luhačovice, dále v Jasné pod Chopkom, Chlum
u Třeboně a v Rýmařově.
Také jsme se zúčastnili dvou zájezdů. Jeden do blízkého okolí a to do zámku
Lysice a Boskovic. V Boskovicích jsme si prohlédli Židovskou čtvrť a arboretum.
Druhý zájezd byl do Žďáru nad Sázavou a na Zelenou horu.
Velký zájem byl o přednášku prof. MUDr. Matějovské – Kubišové, ta nás
seznámila s velmi důležitým problémem pitného režimu.
Vím, že našich aktivit se nemohou zúčastňovat všichni naši členové. Jsme
organizací opravdu starších občanů, kdy naše zdraví již není zrovna nejlepší, proto
i na naše nemocné a nejstarší členy nezapomínáme a navštěvujeme je.
Ve dnech 21. – 24.října se konal na Brněnském výstavišti veletrh Rehaprotex,
kde se také naše organizace prezentovala. Prodávaly se perníčky a koláče, které
naše členky upekly. K nahlédnutí také byla i naše kronika.
Dále bych chtěla připomenout, že je možnost zapůjčení kompenzačních
pomůcek na OV STP Blansko se sídlem na Čapkové ulici č. 6, ve dnech pondělí,
středa, pátek od 9 – 12 hod. u p. Krejčí mobil 602059384 nebo 774170687.
Nabídka rekondičních pobytů na r. 2016:
Poděbrady – Libuše
6 .3 . 13.3.
13.3. 20.3.
20.3. 27.3.
Luhačovice – Vltava
23.4. 30.4.
Forst
2 .5 . 9 .5 .
Janské Lázně – Terra
8 .5 . 14.5.
Skalka
29.8. 4 .9 .
4 .9 . 10.9.
Bojnice – Regia
10.7. 16.7.
17.7. 23.7.
Piešťany – Harmonie
14.8. 20.8.
21.8. 27.8.
Slatinice
3 .9 . 9 .9 .
10.9. 16.9.
Hodonín – vozíčkáři
24.6. 1 .7 .

cena 5.400,- Kč
cena 4.350,- Kč
cena 5.500,- Kč
cena 6.000,- Kč
cena 4.500,- Kč
cena 5.600,- Kč
cena 4.500,- Kč
cena 5.800,- Kč

Těchto pobytů se mohou účastnit i nečlenové organizace za předpokladu, že
nebudou jednotlivé termíny obsazeny členy STP.
Na závěr přeji prožití klidných a radostných svátků vánočních, hodně zdraví
a spokojenosti v příštím roce členům STP a všem našim spoluobčanům.
Za ZO STP Hedvika Bejčková
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Skautský oddíl Lipovec
Drakiáda
V sobotu 10. října 2015 na poli a po cestě směrem ke Střelnici létalo asi 17 draků. Asi
po hodině pouštění jsme se všichni sešli na Střelnici a opekli jsme párky. Děti si zahrály hry
a rodiče si popovídali u ohně. Těsně před setměním jsme se všichni rozešli domů.
Lesní lidé
V pátek 13. 11. 2015 jsme si vyjeli autobusem v 16:34 do Senetářova. Nocovali jsme
v klubovně, která se nachází na CO a zde nás ubytoval Petr Zouhar (skaut ze Senetářova). Za
velké tmy jsme se šli projít ven na nedalekou cyklostezku a pozorovali osvětlené vesnice
z kopečku za krásenským kravínem. Zahráli jsme si spoustu her. Brzy ráno byl budíček
a snídaně, pak následovalo sbalení věcí a odchod ke Kůlně na hru Lesní lidi. Na hře si děti
vařily na ohni, stavěly přístřešek a bojovaly s vojáky o zásoby jídla, také soutěžily o pořadí
mezi oddíly střediska Jedovnice. Obsadili jsme 2. místo a to je úspěch. Vše proběhlo
v pořádku a vše jsme si užili.
13. skautský bál – Faraonovo prokletí
Jako každý podzim jsme i letos s vilémovskými skauty zahajovali 21.11.2015 v lipovecké
sokolovně skautským bálem plesovou sezonu. Tentokrát bylo vše sladěno do doby egyptské.
Kdo náš ples někdy navštívil, ví, jak to u nás chodí. Tematická výzdoba, oblečky pořadatelů,
volenky, názvy barů, nápojů i jídel,… Do programu promluvila nejen banda jedovnických
tanečníků, kteří předvedli krásnou polonézu, ale i břišní tanečnice a v neposlední řadě také
půlnoční scénka. Všem noc děkujeme za účast. Také bychom chtěli poděkovat všem, kteří na
plese či při přípravě jakkoliv pomohli. Doufáme, že se uvidíme i v příštím roce.
Mikulášská vybíjená
Dne 5.12. 2015 proběhla v tělocvičně lipovecké školy Mikulášská vybíjená. Dopoledne hrály
turnaj světlušky a vlčata a odpoledne skauti a skautky. Celkově byla sestavena čtyři družstva
v kategorii mladších a čtyři družstva v kategorii starších. Lipovecké světlušky a vlčata se
umístily na 1.- 2. místě a skauti a skautky na 3. místě. U vyhlašování výsledků nesměl chybět
ani Mikuláš, anděl a čert, kteří dětem předali diplomy, odměny a popřáli dětem krásné
prožití vánočních svátků. Mikulášská vybíjená proběhla bez problémů a děti si sobotní den
náramně užily.

Čerpací stanice pohonných hmot Lipovec – provozní doba o vánocích
24.12.2015
25.12.2015
26.12.2015
27.12.2015
28.12.2015
29.12.2015
30.12.2015
31.12.2015
01.01.2016
02.01.2016

ČT
PÁ
SO
NE
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
SO

08.00
08.00
08.00
08.00
06.00
06.00
06.00
06.00
10.00
07.00

-

15.00 hod.
16.00 hod.
16.00 hod.
16.00 hod.
20.00 hod.
20.00 hod.
20.00 hod.
15.00 hod.
16.00 hod.
16.00 hod.
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Rozpis stomatologické LSPP - okres Blansko 1. pololetí 2016
Služba je sloužena od 8.00 - 13.00 hodin
Leden
1.1.2016
2.1.
3.1.
9.1.
10.1.
16.1.
17.1.
23.1.
24.1.
30.1.
31.1.
Únor
6.2.
7.2.
13.2.
14.2.
20.2.
21.2.
27.2.
28.2.
Březen
5.3.
6.3.
12.3.
13.3.
19.3.
20.3.
25.3.
26.3.
27.3.
28.3.
Duben
2.4.
3.4.
9.4.
10.4.
16.4.
17.4.
23.4.
24.4.
30.4.
Květen
1.5.
7.5.
8.5.
14.5.
15.5.
21.5.
22.5.
28.5.
29.5.

MUDr. Hanáková
MUDr. Havlová
MUDr. Hepp
MUDr. Ševčíková R.
MUDr. Křížová
MUDr. Kubínová
MUDr. Kučerová M.
MDDr. Kučerová P.
MUDr. Kulhánková
MUDr. Kupková
MUDr. Kutlíková

Blansko, Pražská 1b
Blansko, Pražská 1b
Rájec, Šafranice 101
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Knínice u Boskovic
Boskovice, Nemocnice Boskovice
Lysice, Komenského 429
Lysice, Komenského 429
Křtiny, Zdrav. středisko
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Boskovice, Růžové náměstí 2345/12

516 418 788
516 418 786
516 434 055
516 488 454
516 452 808
516 491 263
516 472 460
516 472 460
516 414 291
516 488 457
516 453 997

MUDr. Láníková
MUDr. Loskot
MUDr. Lukeš
MUDr. Mikulášková
MUDr. Nečasová
MUDr. Padalík
MUDr. Paděrová
MUDr. Paulíčková

Poliklinika Blansko, Sadová 33
Svitávka, Hybešova 197
Boskovice, Smetanova 24
Letovice, Mánesova 468/2
Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2
Boskovice, Nemocnice Boskovice
Šebetov, 117
Černá Hora, Zdrav. středisko

516 488 456
516 471 210
516 454 046
516 474 488
607 812 963
516 491 263
516 465 452
725 415 615

MUDr. Pernicová
MUDr. Pokorná M.
MUDr. Pokorný M.
MDDr. Potůček
MUDr. Řehořek
MUDr. Řehořek (MUDr. Řehořková)
MUDr. Roth
MUDr. Semrádová
MUDr. Sládek
MUDr. Srpová

Boskovice, Růžové nám. 16
Blansko, Gellhornova 9
Blansko, A. Dvořáka 4
Blansko, Mahenova 13
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Ostrov, Zdrav. středisko
Sloup, Zemspol, 221
Velké Opatovice, nám. Míru 492
Letovice, J. Haška 12

774 177 804
516 412 422
516 417 621
516 419 538
516 488 453
516 488 453
516 444 326
516 435 203
516 477 319
604 760 665

MDDr. Staňková K.
MUDr. Staňková V.
MUDr. Stojanov
MUDr. Ševčíková B.
MUDr. Ševčíková R.
MUDr. Štrajtová
MUDr. Šumberová
MUDr. Švendová
MUDr. Tomášková

Boskovice, Lidická 8
Jedovnice, Zdrav. středisko
Blansko, B. Němcové 1222/15
Blansko, Svitavská 1A
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Černá Hora, Zdrav. středisko
Lysice, Komenského 429
Křtiny, Zdrav. středisko
Blansko, Pražská 1b

516 453 998
516 442 726
605 184 479
516 416 386
516 488 454
608 220 806
516 472 227
516 439 404
734 177 800

MUDr. Tomaštíková
MUDr. Ševčíková R.
MUDr. Well
MUDr. Zouharová
MUDr. Žilka
MUDr. Adamová
MUDr. Beranová
MDDr. Bočková Eva
MUDr. Bočková Jana

Adamov, Smetanovo nám. 327
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Adamov, Smetanovo nám. 327
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Benešov, 19
Letovice, Masarykovo náměstí 18
Blansko, Gellhornova 9
Kunštát, nám. ČSČK 38
Kunštát, nám. ČSČK 38

516 446 398
516 488 454
516 447 605
516 488 450
516 467 313
516 474 018
735 056 656
516 462 203
516 462 203
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Červen
4.6.
5.6.
11.6.
12.6.
18.6.
19.6.
25.6.
26.6.

MUDr. Fenyk
MUDr. Grénarová
MUDr. Hanáková
MUDr. Havlová
MUDr. Hepp
MUDr. Hosová
MUDr. Hošák
MUDr. Houdková

Letovice, Tyršova 15
Boskovice, Růžové nám. 16
Blansko, Pražská 1b
Blansko, Pražská 1b
Rájec, Šafranice 101
Rájec, Zdrav. středisko
Adamov, U Kostela 4
Blansko, Pražská 1b

516 474 310
774 710 550
516 418 788
516 418 786
516 434 055
516 432 138
516 446 428
731 144 155

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.

Pár slov o JSDH Lipovec
Chtěl bych vám okrajově nastínit fungování zásahové jednotky v Lipovci. Asi před
12 lety bylo znovuobnoveno fungování JSDH, potažmo zásahové jednotky. Spadáme do 5.
kategorie, což je až na výjimky při mimořádných událostech, spíše místní působnost. Má to
svá pravidla, která ale nebudu rozebírat. Z pohledu vybavení jsme na tom byli zpočátku
opravdu bídně – spíše katastrofa. Avie de facto nepojízdná. Garáž plná nepoužitelných krámů.
Bohužel, to bylo dědictví našich předchůdců.
Každé město či obec ale má ze zákona mít za povinnost zabezpečenou požární ochranu.
U nás tomu není jinak. Po požáru domu v roce 2002 dostal ing. Tomáš Zouhar za úkol
ve funkci místostarosty obce obnovit JSDH. Vytvořil tak znovu požární řád obce a obnovil
činnost JSDH. Musím z mého pohledu říct, že se za tu dobu odvedl kus poctivé práce.
Momentálně se scházíme jednou měsíčně první středu v měsíci. Provádí se při ní
údržba techniky a její funkčnost, podnikají se kondiční jízdy aj. V tuto chvíli hospodaříme
ročně s 89 tisíci. Tato částka se zdá být bůh ví jak veliká, avšak věci kolem údržby techniky,
preventivních prohlídek, školení, vytápění, nafta, opravy aj. něco stojí. Provoz ukrojí sto
procent rozpočtu, jako by nic a na obnovu výzbroje a výstroje už nezbývá. Představoval bych
si samozřejmě částku vyšší, protože finančních prostředků není nazbyt, pokoušíme
se pravidelně zažádat o nějakou dotaci. Před 2 lety jsme dostali od Jihomoravského kraje
280 000,- Kč na vybavení. Za tyto prostředky se nakoupily obleky, helmy, boty, rukavice,
elektrocentrála, plovoucí čerpadlo, PS12, žebřík atd. Letos se nám opět podařilo získat dotaci
a to částku 185.000,- Kč. Pořízeny za ně byly 2 kompletní zásahové obleky, hadice,
proudnice, opasky, vaky na vodu, přiměšovač na pěnu aj. Pro představu, vybavení na jednoho
hasiče stojí okolo 30 tisíc. Nutno dodat, že z těchto částek 280.000,- a 185.000,- bylo
160.000,- Kč z rozpočtu naší obce.
Během těch dvanácti let se např. provedla rekonstrukce naší klubovny, upravila
a vymalovala se garáž, pořídila cisterna od SDH Rozstání…Mezi nejnáročnější akci bych
zařadil celkovou repasi hasičské Avie, která byla rozebrána do posledního šroubku. Strávili
jsme nad ní 1600 hodin, především po večerech, svátcích, sobotách. Jestli to bylo dobře
vynaložených 60tisíc, musí každý posoudit sám, avšak názory jsou různé. Byla provedena
oprava motoru, karoserie, nástřik šasi, nový vnitřní a vnější lak, kompletně vyrobeno nové
uchycení pro vybavení, osvětlení, gumová podlaha, vytapecírování prostoru pro posádku,
popisky, atd. Radní ohodnotili práci kluků na 4 tisíce ve formě odpuštění pronájmu za ples
v sokolovně.
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Faktem je, že obec se v období 2012 - 2013 nacházela v poměrně složité finanční
situaci. Problém s hotelem „Zlatá lípa“ , složitá situace v obecním rozpočtu aj. Nad avií
respektive hrazení mezd za opravu avie nikdo nepřemýšlel, řešily se jiné otázky.
V roce 2012 byla na doporučení z HZS Blansko zrušena zásahová jednotka
na Marianíně pro nedostatečný počet hasičů. Nyní jsou pod naší záštitou.
Letos jsme se pustili do opravy karoserie a nového laku na cisterně. Za vynaložených 5
tisíc korun a pár desítek hodin, si myslím, auto prokouklo. Aby toho ale nebylo málo, koncem
října 2015 nám začala pronikat voda z chlazení do oleje. Máme ale partu mechaniků
„srdcařů“, kteří si s tím dokážou naštěstí hravě poradit. Chtěl bych všem, když ne jinak,
alespoň takto poděkovat za jejich ochotu a strávený čas nad technikou.
V poslední době se hovoří o nové hasičské zbrojnici, která by se měla stavět
na pozemcích pod „bílým domem“. Ve vzduchu je ještě mnoho otazníků. Především cena
okolo 17 milionů, celková velikost a využití „nové zbrojnice“ nám přijde zbytečné. V tuto
chvíli zasahujeme u 2 až 4 událostí ročně. Přeji všem, aby se tato čísla pohybovala spíše
na nule. Doba, kdy se vyběhlo s flaškou z hospody a jelo se hasit je dávno minulostí. Jsou
na nás kladeny čím dál větší nároky. Podstupujeme stejná školení jako profesionální hasiči.
Doplňujeme pravidelně také vodu na hřbitově. Chtěl bych touto cestou poprosit občany,
aby hned nepanikařili, když jeden den neteče voda. Uvědomme si, že máme každý svá
zaměstnání a v 9 hodin ráno nikdo nepoběží z práce ji tam doplnit. Možná bude do budoucna
vyřešena i tato stránka věci novou vodovodní přípojkou.
Chci poděkovat členům JSDH za jejich čas věnovaný údržbě, přípravám, školením, atd.
Velitel JSDH

Činnost SDH Lipovec v roce 2015
Tradičně jsme zahájili letošní rok v pořadí již 10. plesem, tentokráte se nesl
ve vinařském duchu. Tímto bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, kteří nám na ples
přispěli i všem, kteří se za námi přišli pobavit a všem, kteří se podíleli na přípravách tohoto
jubilejního plesu.
Mladí hasiči (MH) koncem měsíce března úspěšně složili zkoušky odbornosti
v Ostrově u Macochy. Během března jsme v garáži na hasičce opravili poškozenou betonovou
podlahu. 26. dubna jsme zajeli na hasičskou pouť do Křtin.
1. května jsme u nás na hřišti uspořádali 1. letošní závody okrskové ligy MH.
V letošním roce jsme měli 2 družstva MH mladších (družstvo A a B) a 1 družstvo starších.
7. května jsme zajišťovali doprovod při lampionovém průvodu. V sobotu 9. května
se družstvo mužů zúčastnilo okrskového kola v požárním sportu konaném v Ostrově
u Macochy. Večer jsme pak v sokolovně pořádali tradiční Floriánskou veselici. 16. května
se naše družstvo MH starších zúčastnilo jarního kola hry Plamen v Ostrově. 23. května MH
závodili na Holštejně a o týden později ve Vilémovicích. V květnu byla v našem kostele
sloužena mše za náš sbor.
Z 5. na 6. června jsme s MH přespali na hasičské zbrojnici. 21. června jsme se rozjeli
na soutěž do Ostrova u Macochy, která byla součástí okresní ligy. Poslední předprázdninový
víkend byl opět soutěžní – dopoledne se soutěžilo v Jedovnicích a večer v Senetářově. Noční
soutěž se MH velice líbila. Poté následovaly 2 měsíce zaslouženého volna.
Začátek školního roku znamená trénování střelby, uzlů, zdravovědy, štafety dvojic
a dalších disciplín. V sobotu 5. září jsme po obci posbírali železný šrot - děkujeme občanům
za darovaný šrot. 26.9. se uzavřela okrsková liga závody v Kotvrdovicích. 10. října jsme byli
se 2 družstvy MH mladších na podzimním kole hry Plamen v Lysicích.
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Od podzimních měsíců do jara chodíme s mladými hasiči střídavě do tělocvičny a na
hasičskou zbrojnici. 17. října jsme provedli vyčerpání Černé skály. 7. listopadu jsme byli
ve vinném sklepě v Hustopečích. 14. listopadu v Senetářově v areálu CO proběhlo
vyhodnocení Okrskové ligy mládeže. Naši mladí hasiči se umístili v kategorii mladších na
5. (družstvo B), respektive výborném 2. místě (družstvo A) celkově z 10 družstev. Starší
hasiči vybojovali celkové 3. místo z 5. Za tyto výborné výsledky chceme poděkovat nejen
našim mladým hasičům, ale i jejich vedoucím.
V prosinci jsme opět vyrazili na Mikulášskou obchůzku po obci. 2. neděli adventní
jsme udili cigáry při rozsvěcování vánočního stromu.
V průběhu roku máme pravidelně 1. středu v měsíci schůze v hasičské klubovně.
V současné době jsou již v plném proudu přípravy na náš ples, jenž se bude konat v pátek
15.1.2016. Tímto bychom Vás chtěli všechny srdečně pozvat!
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem našim členům, kteří se aktivně během roku
zapojovali do uskutečňování naší činnosti.
Výbor SDH Lipovec
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SK Sokol Lipovec

Sportovní ples 13.2.2016 sokolovna od 20,00hod.
K tanci a poslechu bude hrát skupina ARCUS.
Předprodej vstupenek od 1.2.2016 v průmyslové
prodejně STEMD Lipovec.
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 2015.
Doufáme, že se všichni opět sejdeme na jaře roku 2016 při dalších mistrovských
utkáních a již nyní se těšíme na další vítězství a branky v sítích našich soupeřů. Jarní část
soutěžního ročníku 2015-16 začne úvodními zápasy pravděpodobně 26.-27.3.2016, 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 SK Sokola Lipovec

Zouhar Vojtěch a ing. Jiří Janča

ZŠ a MŠ Lipovec informuje, hodnotí, sděluje, zve a připravuje
Zapojení ZŠ a MŠ Lipovec do projektů ve školním roce 2014/2015- hodnocení
Kdo pracuje v současnosti ve školství, Vám jistě potvrdí, že dnešní doba je dobou projektů. Nabízí
se jich velké množství ze všech stran a byla by to špatná škola, kdyby se do aspoň jednoho projektu
nezapojila. Naše škola ZŠ a MŠ Lipovec se v uplynulém školním roce 2014/2015 zapojila do celkem
čtyř projektů.
Projekt, ve kterém byla škola aktivní nejdéle – 3 roky, se jmenoval „ Perspektiva technického
vzdělávání“. Jeho smyslem bylo u žáků probudit zájem o technické obory a o studium na středních
školách technického směru. Patronát nad projektem měla SŠ TEGA v Blansku, která pro žáky 7. – 9.
tříd zapojených základních škol pořádala soutěže v oblasti elektroniky a strojírenství. Součástí
projektu byly také exkurze do různých podniků a do samotné SŠ TEGA. V naší škole byl tímto
projektem pověřen Mgr. Marek Halla, který vedl žáky při soutěžích i exkurzích.
Dalším z projektů byl projekt z evropských fondů z oblasti podpory „ Další vzdělávání pracovníků škol
a školských zařízení“ a probíhal od září 2014 do července 2015. Příjemcem tohoto projektu
„Interaktivně a digitálně“ byla prostějovská ART ECON – Střední škola, s r.o. a naše škola se připojila
současně s ostatními 49 školami. Jak již oblast podpory napovídá, hlavním úkolem bylo zvýšení
vědomostí učitelů v oblast IT, obohacení způsobu výuky využitím dotykových zařízení a vybavení škol
potřebnou technikou. Podařilo se proškolit v několika vzdělávacích blocích pedagogy, nakoupit
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pro školy tablety nebo notebooky a wifi pokrytí a poskytnout další potřebné zázemí k práci učitelů
např. díky doméně artecontablety.cz. Koordinátorem tohoto projektu na naší škole byla Mgr. Hana
Buchtová, mentorem Mgr. Marek Halla a metodikem Mgr. Kateřina Veselá. Vzdělávání a proškolení
se zúčastnilo 12 učitelů naší školy.
„ Moje první firma“ je název dalšího dotačního projektu z evropských fondů, do kterého jsme se
zapojili od října 2014 do července 2015. Jeho příjemcem byla ZŠ a MŠ Dvorská Blansko a my jsme byli
součástí týmu dalších 5 škol. Cílem tohoto projektu byla hlavně činnost se žáky – ti formou práce
v zájmovém kroužku získávali a osvojovali si základní znalosti a poznatky z oblasti vzniku a práce
firem. Poznávali, jak složité je firmu vytvořit, jaká administrativa souvisí se vznikem a vedením firmy,
jaká pravidla a zákony se musí dodržovat, seznámili se s daňovou politikou i otázkami lidských zdrojů
a personalistikou. K projektu také patřilo několik školení – přednášek pro žáky a exkurzí – ta
nejzajímavější byla asi do ČNB v Praze. Projekt byl velice přínosný nejen pro žáky, ale i pro školu –
získala díky němu technické vybavení – např. 2 notebooky, 2 tablety, multifunkční zařízení,
skartovačku, digitální fotoaparát, dataprojektor a držák k němu, promítací plátno a další. Konečným
výstupem projektu byla tvorba a tisk brožury, která celkem podrobně informuje
o práci zájmových kroužků všech zapojených škol a bude využita v další výuce na školách.
Koordinátorem celého projektu byla Mgr. Hana Buchtová a vedení kroužku dětí se ujali Mgr. Marek
Halla a Mgr. Ivana Hallová.
Časově posledním projektem byl projekt „ Cizí jazyky pro život“, který se u nás realizoval od prosince
2014 do června 2015. Jeho cílem bylo uvedení používání cizího jazyka do praxe, což bylo zaručeno
rodilým mluvčím, který se na výuce přímo podílel. Garantem projektu byl Národní institut pro další
vzdělávání. Do výuky anglického jazyka ve 3. – 9. třídě k nám do školy každý pátek docházel rodilý
mluvčí Brett Hrstka, který pochází z JAR. Při přípravě na vyučovací hodiny i přímo ve výuce
spolupracoval s paní učitelkou Mgr. Ivanou Hallovou, která u nás učí angličtinu a měla tento projekt
na starosti. Pro žáky přítomnost rodilého mluvčího ve výuce představovala jedinečnou příležitost
v upevňování si znalosti cizího jazyka – osvojili si správnou výslovnost, intonaci, měli příležitost mluvit
anglicky přímo v praxi. Navíc výuka s rodilým mluvčím byla určitě i zpestřením hodiny a určitě
motivovala mnohé žáky ke studiu anglického jazyka.
Mgr. Hana Buchtová, zástupkyně ředitelky školy

Výzva 56 – projekt Zlepšení učení jazyku
Na naší škole jsme se v letošním školním roce 2015/2016 zapojili do výzvy 56, to znamená,
že jsme dostali finanční podporu na provedení čtenářských dílen, jazykového vzdělávacího
pobytu pro žáky v Londýně a jižní Anglii a na vzdělávací pobyt pro jednoho učitele
anglického jazyka v Londýně.
Finance k šabloně č. 1 – čtenářské dílny - byly využity na koupi cca 400 kusů knih v tištěné
podobě. Knihy slouží pro potřeby výuky čtení a literární výchovy – od 2. do 9. ročníku.
V každé třídě probíhá během školního roku 10 čtenářských dílen, kde žáci s novými knihami
pracují, a tím pádem zvyšují svou čtenářskou gramotnost.
Již po prvních zkušenostech je patrné, že si děti nové moderní atraktivní tituly oblíbily
a spustila se vlna zájmu o masové půjčování těchto knih. Dále se finance využijí na celkovou
podporu čtenářství – tvorba pracovních listů, využití moderní didaktické techniky – např.
elektronické knihy.
A teď něco málo v číslech. Na čtenářské dílny jsme obdrželi 227 024 Kč, na intenzivní
desetidenní jazykový kurz pro učitele 63 519 Kč a na jazykově vzdělávací pobyt pro žáky
138 430 Kč – celkem tedy škola z tohoto projektu obdržela 428 973 Kč.
Mgr. Eva Veselá
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Vzdělávací pobyt pro žáky v Londýně a jižní Anglii
Součástí Výzvy 56 byl jazykový vzdělávací pobyt pro žáky. Na naší škole bylo
vybráno celkem 12 žáků z 6.až 9. ročníku, kteří se zúčastnili jazykově vzdělávacího kurzu
v Londýně. Cena zájezdu byla 9900 Kč a byla žákům hrazena z projektu, vstupy si hradili
žáci sami (cca 3000Kč). Pobyt se uskutečnil od soboty 19. září do pátku 25. září. Další
finance z této šablony byly využity na nákup didaktického materiálu do anglického jazyka.
Žáci byli ubytováni po čtyřech v hostitelských rodinách v Londýně, kde jim byla zajištěna
plná penze (snídaně, oběd formou balíčku a teplá večeře).
Program:
1. den (sobota) : Odjezd z ČR v dopoledních hodinách a přejezd přes SRN a Belgii
do francouzského Calais.
2. den (neděle): Celodenní prohlídka Brightonu, návštěva nejstaršího akvária na světě Sea
Life Centre, procházka středověkými uličkami The Lanes, prohlídka velkolepého Brighton
Pavilion a osobní volno na zábavném molu Brighton Pier. Večer ubytování v hostitelských
rodinách v Londýně.
3. den (pondělí): Dopoledne 3 lekce anglického jazyka. Odpoledne prohlídka čtvrti City of
London (Tower of London, Tower Bridge, Okurka, HMS Belfast, Millenium Bridge atd.)
a výjezd rychlovýtahem na vyhlídkovou plošinu nejvyššího mrakodrapu západní Evropy The
Shard. Poté přejezd lodí do Greenwiche, focení s nultým poledníkem a odpočinek v největším
parku Greenwich Park. Večer návrat na ubytování do hostitelských rodin.
4. den (úterý): Dopoledne 3 lekce angličtiny. Odpoledne výlet do univerzitního města
Oxford, pěší prohlídka historického města s průvodcem a návštěva slavné Christ Church
College. Večer návrat na ubytování do hostitelských rodin.
5. den (středa): Dopoledne 3 lekce angličtiny. Odpoledne výlet k nejslavnější prehistorické
památce na britských ostrovech Stonehenge, dle časových možností krátká zastávka
v historickém městě Winchester. Večer návrat na ubytování do hostitelských rodin.
6. den (čtvrtek): Dopoledne návštěva fotbalového svatostánku Stamford Bridge FC Chelsea.
Poté pěší procházka historickým centrem City of Westminster (budovy parlamentu,
Westmister Abbey, ulice White Hall, královská garda, Buckinghamský palác, Piccadilly
Circus, Leicester Square, Chinatown, Trafalgar Square, Covent Garden atd.). Odpoledne
návštěva muzea voskových figurín Madame Tussaud´s. Večer odjezd zpět do České
republiky.
7. den (pátek): Návrat do České republiky v odpoledních hodinách.
Mgr.Eva Veselá

ZŠ Lipovec a ZŠ Ostrov v Londýně
Díky Výzvě 56 se naše základní školy dostaly na vzdělávací pobyt do Londýna a jižní
Anglie. Z každé školy jelo 12 žáků. Doprava, ubytování a strava byly hrazeny z projektu
(9 990Kč na žáka), vstupy do památek si děti platily samy (75 Liber).
V Londýně žáci navštěvovali kurz, kde se zdokonalili v angličtině. Výuka probíhala
pomocí her, rozhovorů, dramatických scének a skupinového učení. Žáci vše perfektně zvládli
a určitě se mnohé naučili. Každý žák obdržel certifikát.
Kromě výuky jsme absolvovali velmi bohatý a náročný program. Za zmínku stojí
návštěva mrakodrapu TheShard (rozhled na celé město), stadionu FC Chelsee, muzea
voskových figurín Madame Tussaud´s, Christ ChurchCollege v Oxfordu – byli jsme přímo
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v jídelně, kde se natáčel HarryPotter. Úchvatné je i lázeňské letovisko Brighton – pláže,
nejstarší akvárium a slavný Royal Pavilon.
Viděli jsme i londýnskou klasiku - Tower of London, Tower Bridge, Okurka, HMS
Belfast, MilleniumBridge, budovy parlamentu, WestmisterAbbey, Buckinghamský palác,
Piccadilly Circus, Trafalgar Square a Covent Garden a spoustu dalších památek.
Děti byly ubytovány v hostitelských rodinách, takže i zde si mohly procvičit svou
angličtinu. S ubytováním, stravou, programem, tedy s veškerými službami CK Royal jsme
byli více než spokojeni. Cestovní kanceláři a manželům Maršíkovým, kteří vše zařídili,
děkujeme.
Úžasný zážitek. Angličtina v praxi. Krásné kulturní památky. Super týden v Anglii!
Mgr.Eva Veselá
Anglie z pohledu účastníka
19. září 2015 byl začátek projektu, který měl "zavést" vybrané jedince ze škol až do
Anglie, přesněji do Londýna a jeho okolí. Jelo se na týden a žáci byli rozdělení do rodin.
V Anglii jsme normálně chodili do školy, kde se učilo zábavnou formou. Převážně
jsme hráli hry, někdy jsme i psali do sešitu, abychom si procvičili gramatiku. Po škole jsme
chodili po různých památkách, jak v Londýně, tak jsme i někdy zajeli do jiného města.
Mně osobně se nejvíce líbila návštěva mrakodrapu, který se jmenuje TheShard. Stojí
v Londýně a je to nejvyšší budova v západní Evropě. Navštívili jsme ho hned 2. den našeho
zájezdu. Bohužel, ten den nebyl nejhezčí, pršelo a bylo zamračeno, někdy i mlha, takže jsme
toho moc neviděli, i tak to stálo za to.
Když jsme přišli dovnitř mrakodrapu a dostali jsme lístky,zařadili jsme se do fronty.
Zde to bylo jako na letišti, takže nám prohlédli baťohy a udělali další bezpečnostní opatření.
Když jsme mohli projít dál, šli jsme do jednoho z několika výtahů. Výtah byl velmi prostorný
a nejlepší bylo, když se výtah začal hýbat. Na jeho stropě totiž začala probíhat náhodně
natočená videa. Například lidé na tržišti ve zrychlené formě atd. Po vystoupení jsme šli
do dalšího výtahu, který nás konečně zavezl na vyhlídku. Kdo chtěl, mohl jít ještě výš a já
neváhala a šla jsem tam.
Nejvyšší patro mě okouzlilo tím, že některé části u stropu nebyly zazděné, byla zde
normálně, dá se říci díra, což mě poprvé i vyděsilo. Jak jsem už zmínila, kdyby nebylo
škaredé počasí, výhled by byl naprosto famózní, ale i tak to bylo úžasné, protože vidět
z takové výšky (skoro) celý Londýn, to není jen tak obyčejný zážitek.
Jsem ráda, že jsem na zájezd jela, protože Anglie je jedinečná země a je zcela
okouzlující.
Martina Buchtová, 8. třída

Studijní pobyt v Anglii opět okem zúčastněného
Do Anglie jsme odjížděli 19. září v 9.00 z Lipovce. K francouzskému přístavu Calais
jsme dorazili asi kolem páté hodiny ráno, ale jelikož nám předchozí trajekt ujel, museli jsme
čekat na další. Cesta trajektem trvala cca hodinu a půl. Po uplynulém čase na trajektu jsme
dorazili do přístavu Dover, který se nachází v Anglii.
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První den jsme navštívili městečko Brighton, kde se nachází nádherná pláž. Po zhruba
hodině na pláži jsme šli na prohlídku nejstaršího akvária – SeaLife, a poté jsme navštívili
RoyalPavilion. Na zakončení dne jsme se zastavili v oděvním obchodě Primark. Večer jsme
se ubytovali v hostitelských rodinách v oblasti New Malden. Zde jsme dostali skvělou večeři
a mohli jít spát.
Druhý den jsme si dali první 3 lekce angličtiny a poté vyrazili do London City, kde
se nám naskytl úžasný pohled na celý Londýn z mrakodrapu Shard. Nasedli jsme na loď
a vyrazili vstříc Greenwichi. Než jsme však došli k nultému poledníku, přecházeli jsme
MillenniumBridge. Večer jsme se vypravili k „domovu“.
Třetí den jsme opět absolvovali další 3 lekce angličtiny, a pak se šli podívat
na Oxford, kde jsme si prošli místo, kde se natáčel HarryPotter.
Čtvrtý den jsme si dali poslední 3 lekce angličtiny a jeli „obhlídnout“ Stonehenge,
ktrerý je bohužel placený, takže jsme kameny viděli jen z oken autobusu. Dále jsme si užili
historické město Winchester.
Pátý a tedy už poslední den jsme si ráno sbalili kufry, rozloučili se s hostitelskými
rodinami a jeli jsme se podívat na poslední památky Anglie, které nás čekali. Navštívili jsme
fotbalový stadion StamfordBridge FC Chelsea, WestminsterAbbey, Buckinghamský palác,
Trafalgar Square. Odpoledne jsme vyrazili do muzea voskových figurín Madame Tussaud’s.
Anglie neměla chybu…
Andrea Jančíková, 9. tř.

Přírodovědná exkurze 7. a 8. tř. – ZOO Lešná
V pátek 4. září se sedmáci a osmáci vypravili do ZOO Lešná. I přes vydatný ranní déšť
se nám počasí vydařilo a mohli jsme si užít komentovanou prohlídku části ZOO. Pan zoolog
s námi prošel zvířata africké savany – dozvěděli jsme se zajímavosti o žirafách, zebrách,
pštrosech, surikatách, dželadách, slonech aj. Vyprávěl velmi poutavě a zajímavě.
Už víme, že má zebra bílé pruhy na černém podkladu, pštrosí vejce unese 90kg člověka,
žirafa má 4 žaludky, sloní trus váží až 2 kg a mnoho dalších perliček ze života zvířat.
Za zmínku také stojí expozice rejnoků, která je v ZOO v letošním roce velmi populární
novinkou. Po umytí rukou a dodržení všech předepsaných pravidel, jsme mohli rejnoky hladit
a zakoupeným krmivem i krmit.
žáci 7. a 8.
ročníku
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Adaptačně seznamovací pobyt páťáků
S naší třídou jsme v září z pátku na sobotu spali ve škole. Říkalo se tomu adaptační pobyt.
Navštívili jsme Císařskou jeskyni v Ostrově, kde naše paní učitelka zazpívala píseň
I willalways love you (moc se jí to povedlo). Potom jsme se vydali pěšky z Ostrova
do Lipovce, a když jsme procházeli lesem, houpali jsme se na houpačce jak Tarzani. Cestou
jsme ochutnávali jeřabiny, hloh a trnky. Po návratu do Lipovce na nás čekal výborný oběd.
Byly palačinky.
Následovala návštěva Velké dohody s lanovým parkem a lanovkou. Nejlepší bylo, jak
se kamarád smál humorné příhodě, a potom z rampy spadl do křoví. Z Velké dohody jsme šli
na střelnici opékat špekáčky. Tam později dorazil i lékárník Standa. K večeru jsme šli potmě
na hřbitov. Když jsme se vrátili, bolely nás nohy - přece jen jsme měli pár ,,kiláků“ v nohách.
Ve třídě jsme hráli hry a dováděli jsme. Asi o půlnoci jsme šli spát a druhý den jsme si dělali
na snídani česnekovou pomazánku. Po snídani jsme hráli další hry, třeba KUFR. Bylo to super
a navíc nám vyšlo pěkné počasí, což můžete posoudit na fotkách.
Za celou třídu se ze zážitků vypsala Lucie Kratochvílová
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Prosaď se!
V úterý 20. 10. 2015 vyslaly své týmy školy ze Křtin, Jedovnic, Ostrova, Lipovce a Podomí
na poměření sil páťáků a čtvrťáků do Ostrova u Macochy. Organizace soutěže byla skvělá,
atmosféra též, soutěže ubíhaly jak ve vědomostní části z češtiny, matematiky, angličtiny
a vlastivědy, tak ve sportovních a dovednostních soutěžích.
Žáci si na závěr vyrobili na památku malá voňavá mýdla a při vyhodnocování dostal každý
tým malou či větší odměnu v podobě poháru, čokoládek apod.
A jestli chcete vědět, jak jsme dopadli, přečtěte si znovu od začátku, které týmy soutěžily,
a vyjde Vám pořadí. Ovšem není nutné vyhrát, ale zúčastnit se, a to jsme nejen splnili, ale
i výborně se pobavili.
Za tým ZŠ Lipovec Mgr. Kateřina Veselá

Víkendový pobyt
O víkendu 2., 3. a 4. října se na faře v Ostrově u Macochy sešlo ke společnému pobytu dvacet
žáků z 1. až 8. ročníků základních škol z Lipovce a Ostrova, kteří navštěvují hodiny
náboženství.
Jako každým rokem byl pobyt i tentokrát tematicky zaměřen. Nosným tématem bylo
Desatero. Mnohé z dětí se už se zněním Desatera seznámily v hodinách náboženství, ale pro
ty nejmladší to bylo něco nového. Hned v pátek v podvečer za námi přišel vzácný host Mojžíš, který dle Bible kamenné desky Desatera od Boha dostal a také je přinesl s sebou.
Ke každému z přikázání jsme si četli nebo vyprávěli příběh, který napsala paní Jarka
Cýrusová z Brna. Poté jsme hráli hru, která nějak souvisela s právě přečteným
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či převyprávěným příběhem, a tak si děti mohly každé přikázání lépe zapamatovat. Podle
prvního příběhu víme, že ten nejlepší, kdo nás může vést životem, je Bůh. Po vyprávění ke
třetímu přikázání „Pomni, abys den sváteční světil“ jsme si nejprve museli vysvětlit význam
slova „pomni“ , a potom za svitu svíčky každý vyprávěl o tom, jak prožívá on sám neděli
nebo co o nedělích nejraději dělá.
V pátek večer šesťáci, sedmáci a osmáci připravili pro ty mladší stezku odvahy, na kterou
se všichni náramně těšili.
V sobotu jsme se seznámili se zbylými sedmi přikázáními a zase hráli související hry. Asi
nejvíce se líbila jízda na skateboardu při přikázání „Nezabiješ!“ a také hra „šavle“ u přikázání
„Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému“.
I piškvorky měly mezi dětmi
úspěch, neboť si mohly
odpočinout před zpáteční cestou
z Macochy a za odměnu dostaly
sladkosti. Na závěr pěšího
výletu je čekalo hledání
pokladu. Do pokladu jsme dali
věci, které mají připomínat
příběhy, které jsme četli, nebo
hry,
které
jsme
hráli
v souvislosti
s Desaterem.
Večer byl tradiční táborák
s opékáním párků. U ohně
se vyprávěly vtipy a dávaly
se hádanky. Před spaním jsme
ještě četli příběh o Toníkovi, který se učil poslouchat svoje svědomí.
Víkendový pobyt jsme zakončili nedělní mší svatou. Po ní se děti rozjely do svých domovů.
Všem účastníkům se pobyt líbil a příště pojedou určitě zas. Prožili mnohá dobrodružství,
zahráli si zajímavé hry a poznali nové kamarády.
Mgr. Zdeňka Svobodová
Další fotografie najdete v sekci Děti a mládež na www.lipovec.mojefarnost.cz

Festival Zpíváme si pro radost.
23. října 2015
Předposlední říjnový pátek jsme si s dětmi vyrazili zazpívat do Olešnice na nesoutěžní
přehlídku pěveckých sborů. Celé akce se zúčastnilo 11 sborů různých věkových kategorií
ze škol Jihomoravského kraje a z Vysočiny.
V pestrém dopoledním programu zazněly písně různých žánrů a hudebních doprovodů, takže
se bylo na co koukat! Vystoupili jsme v závěru celé přehlídky a rozloučili se společnou písní
„ Není nutno“, kterou si s námi zanotovaly i ostatní sbory. Atmosféra v sále byla milá
a přátelská, takže jsme si naše vystoupení velmi užili!
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Jsme moc rádi, že jsme se mohli přehlídky
p
zúčastnit a připojit se tak s dalšími pěveckými
sbory našeho kraje k akci, která si již krásných 20 let drží svou tradici. Děkujeme
D
Dě
a těšíme
se na příště!
Iveta Jančíková
íková za sbor Rosnička
Rosnička z Jedovnic a Katka Veselá za lipovecký dětský
dě
sbor

Ve škole v Lipovci opět sbírali starý papír
Letos opět proběhla na škole v Lipovci soutěž tříd ve sběru starého papíru – již popáté. V termínu
od 5.10. do 16.10.2015 žáci nosili do školy starý papír, kartony, noviny, časopisy apod. Vše svázané
nebo v krabicích, popsané a zvážené. Občas to bylo hodně náročné, neboť žáci přiváželi papír
s pomocí rodičů, prarodičů i jiných rodinných příslušníků často a ve velkém množství. A kdo neměl
pomoc ostatních, ten nosil papír sám – někteří dokonce jen v ruce nebo
ebo i autobusem !
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 , rok 2014 – 20 020,3 kg a rok 2015 – 25 784 kg.
Je jasně vidět, že děti odevzdávají
dávají stále větší a větší množství starého papíru a často trhají rekordy.
Na prvním stupni jednoznačně zvítězila 5.třída, která odevzdala celkem 5 367 kg. Dále následovala
třída čtvrtá, třetí, druhá a první. První stupeň odevzdal celkem 15 615 kg papíru.
papí
Druhý stupeň
se také do soutěže zapojil, ale již trošku méně aktivně, zde je vítězem třída osmá s odevzdanými
4 320 kg. Další místa obsadila třída sedmá, potom šestá a devátá. Celkem žáci druhého stupně
odevzdali 10 169 kg starého papíru .
Děkujeme touto cestou všem žákům za účast ( účastnilo se 141 žáků z celkového počtu žáků školy
153) a jejich rodičům , prarodičům a rodinným příslušníkům za pomoc a za spolupráci při této
náročné akci. Také musíme poděkovat chlapcům z 8. a 9. třídy, kteří nám s papírem moc pomáhali
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a všech 25 tun jim prošlo rukama při odnášení a nakládání sběru na 4 velká nákladní auta i s přívěsy.
A poděkování patří i učitelům školy, kteří také pomáhali přebírat sběr od dětí a také se většina z nich
do sběrové akce zapojila a přispěla svým třídám.
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.

Výsledky soutěže ve sběru starého papíru – 4.11.2015
Odevzdáno kg

Počet žáků ve
třídě

5367
3136
4290
1589
1233
15 615

18
13
18
16
16
81

298,10
241,23
238,33
99,31
77,06
192,77

16
13*
17
13
15
74

4320
1959
2496
1394
10 169
25 784

20
15
24
13
72
153

216
130,60
108,52
107,23
141,23
169,63

19
15*
20
13*
67
141

I.stupeň
5.třída
4.třída
3.třída
2.třída
1.třída
II. stupeň
8.třída
7.třída
6.třída
9.třída
Celkem

Průměr kg na
1 žáka

Účastnilo se
žáků

Žáci s nejvíce odevzdanými kg papíru v roce 2015 ( 10 žáků z každého stupně) :
1.stupeň :
Pernica J.
Pernicová K.
Průchová A.
Zouharová K.
Benešová V.
Zouhar J.
Uzlová M.
Štéblová M.
Jakubcová N.
Doleželová H.

5.tř.
3.tř.
5.tř.
5.tř.
4.tř.
4.tř.
4.tř.
5.tř.
5.tř.
3.tř.

1373 kg
1372 kg
918 kg
915 kg
701 kg
619 kg
546 kg
522 kg
486 kg
448 kg

8.tř.
8.tř.
7. tř.
8. tř.
6.tř.
8.tř.
9.tř.
6.tř.
7.tř.
6. tř.

1495 kg
914 kg
570 kg
570 kg
565kg
435 kg
413 kg
413 kg
331 kg
300 kg

2.stupeň :
Pořízka T.
Zouharová K.
Zouhar V.
Průchová M.
Paděra M.
Buchtová M.
Preisová S.
Preisová A.
Kaňová L.
Gawliková J.

V letošním roce jsme se nemohli dohodnout, jak s vydělanými financemi naložit. Některé třídy
je chtěly využít hromadně na nějakou společnou akci, jinde připadlo žákům ,,spravedlivější“ rozdělit
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peníze přesně každému podle jeho odevzdaných kilogramů…Původní myšlenka ale byla, aby
se zapojily celé třídní týmy a penízky se využily právě na proplacení divadla, exkurze, výstavy…, aby
nemuseli stále sponzorovat rodiče.Ale zase co s tím, když někdo nosil a sháněl a někdo sabotoval???
Letos jsme nakonec zvolili individuální formu- nechali jsme to na rozhodnutí každého třídního učitele
ve spolupráci s většinou třídy.
Příští rok budeme na podzim určitě opět sbírat- bylo by přece škoda nepokračovat v tak dobré
tradici…, která navíc šetří lesy i naše kapsy. Přece více jak 50 000,- za to stojí, ne?
Budou ovšem předem stanovena pravidla- sbíráme všichni do společného banku ,a pak společně
využijeme na sport, kulturu, exkurzi nebo jinou aktivitu, o kterou projevíme zájem v rámci třídního
kolektivu.
Jen ještě dovětek na úplný závěr…
Časopis ABC vyhlásil celostátní soutěž ve sběru papíru pro školy. Škola, která se přihlásila, musela
doložit, kolik kilogramů papíru v letošním roce nasbírala. Bohužel se nebralo v potaz, kolik dětí daná
škola má…
My jsme se také přihlásili a ze 152 soutěžících škol jsme skončili na celkově krásném 5. místě
v republice!!! Už tento výsledek svědčí o tom, že naše snažení má svou cenu a smysl.
Mgr. Hana Buchtová, zástupkyně ředitele

Sběr papíru 3. třída
Chtěla bych touto cestou moc poděkovat všem dětem, rodičům, prarodičům tetám
a strýčkům, kteří se zapojili do sběru papíru v naší třídě. Nasbírali jsme celkem 4 290 kg.
Peníze za sběr byly dány do třídního fondu. Tento fond je využit pro potřeby dětí. Letos jsme
už navštívili divadlo , planetárium, Vidu Brno.
Díky tomuto fondu si také mohly děti zakoupit křečka Máničku, o kterou se starají. Také bych
chtěla poděkovat panu Josefu Vintrovi ( Lipovec 172) a Petru Zouharovi, kteří nám také
přispěli starým papírem. Velké díky patří i Romaně Petrželové, která darovala pro naši
vítězku dort. Děkuji Všem.
Mgr. Hana Plisková

Přednáška Kriminalita na internetu, alkohol a drogy
V pátek 6. 11. jeli sedmáci, osmáci a deváťáci na netradiční přednášku plnou scének
do kina v Blansku. Severočeské divadlo VeTři aneb Michaela Marková a Vlasta Vébr nám
na konkrétních situacích představily velmi závažná témata – nebezpečí internetu, zvláště
sociálních sítí a zhoubnou moc alkoholu a drog.
Nesmíme na sociálních sítích všem všechno věřit. A už vůbec si nesmíme s někým
neznámým domluvit schůzku. Míša s Vlastou zinscenovaly, jak si naivní Sedmikráska chatuje
s Borcem 99. Uváděly o sobě nepravdivé údaje. Sedmikráska si myslela, že se jedná
o dvacetiletého basketbalistu, ale na zorganizované schůzce se setkala s padesátiletým
pedofilem…
Dále jsme zhlédli scénku o alkoholu a drogách. Společně jsme došli k závěru, že tyto
věci nám mohou vzít úplně vše – peníze, kamarády, rodinu, zdraví, ale i život. Droga nám
může sice dát pocit chvilkové radosti, ale ztratíme všechno. Co je lepší? Ať se každý zamyslí.
Ivana Kalová a Anna Jarůšková, 7. třída
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Planetárium
22.10. jsme měli jenom jednu vyučovací hodinu, protože jsme se vydali do planetária. Jela
3.,4. a 5.třída. Nastoupili jsme do autobusu. V autobusu jsme si pokecali s kamarády a než
jsme se nadáli, ocitli jsme se v Brně u planetária. Přesunuli jsme se do velké místnosti. Myslel
jsem si, že to bude jako kino. Ale místo toho jsme se dívali nahoru nad sebe. Viděli jsme
souhvězdí – například VELKOU a MALOU MEDVĚDICI. Pak jsme viděli planety – malé a velké.
Mezi malé planety patří Merkur, Venuše, Země, Mars a mezi velké Jupiter, Saturn, Uran
a Neptun. Po skončení programu jsme si mohli něco koupit. Já jsem si vybral kompas. Pak
jsme si venku prohlédli dalekohledy a vozítko na Mars. Po prohlídce jsme šli do autobusu
a jeli zpět domů. Tento výlet se mi moc líbil.
Martin Petružela, 3.třída

Pohádka o kačerovi Vanderovi
V hodině čtení nám paní učitelka řekla, že si máme zkusit vymyslet pohádku. Tady je ta
moje.
Jednou se pan kačer Vandera vydal sám do města Vyškov. Jak šel, tak si zpíval tralalá, tralalá,
já jsem kačer Vandera. A najednou potkal ohrožené zvíře, jménem pan vlk Vozihnůj a ten se
ho ptal: „ Kam jdeš, milý kačere?“ A on odpověděl: „ Já jdu k mé tetičce Emilce.“ Vlk se ptá: „
Můžu jít s tebou?“ Kačer řekl: „ Ne, ty jsi zrůdné zvíře.“ Vlkovi to bylo moc líto. Tak kačer jde
dál a potká krávu. A ta bú, bú. Jenom bučí a najednou řekla kačerovi. „Chceš svést?“ Vandera
přemýšlí a nakonec odpoví: „ Ne, nechci, jsi na mě moc velká“. A kráva na to: „ Ty jsi ale
podivín“. Jak kačer Vandera šel, zakopl a spadl do díry. Díra byla velká a Vandera se z ní
nemohl dostat. Najednou se objevila malá holčička Ema a kačerovi pomohla. Chtěla si kačera
nechat, protože byl moc pěkný. Tatínek Emě dovolil, že si může kačera nechat. Ale Vanderovi
bylo moc smutno po tetičce. Poprosil husu Aničku, ať ho vyhodí přes plot. Vandera byl rád,
že může jít tetičku hledat. Hledal ji v domě, kde měla bydlet, ale tam jí nenašel. Na ulici
potkal šneka, který mu řekl, že tetička bydlí v ZOO Vyškov. Kačer Vandera moc poděkoval
a utíkal hned za svou tetou Emilkou. Žijí tam šťastně spolu a moc se jim tam líbí.
Barunka Kaňová 3.
Třída
Robinson Crusoe v brněnské Polárce
V pondělí 16. listopadu se vypravili žáci 1. - 4. třídy do brněnského divadla
Polárka, aby shlédli představení o Robinsonovi, který ztroskotal na pustém ostrově
a prožil na něm část svého života. Tento příběh znají žáci z hodin literární výchovy
a v divadle byl zpracován tak, aby bavil i mladší děti. Což se vskutku povedlo. Své
zážitky z divadelního představení popsal Tomáš Bejček ze 4. třídy takto:
Na jevišti jsme mohli vidět kromě hlavního hrdiny Robinsonova přítele Pátka,
papouška Paula, kapitána, piráty a lidojedy. Nejvíc se mi líbil Pátek, když se učil mluvit
a číst. Byla to velká legrace, všichni jsme se bavili. Vtipný byl také papoušek Paul. Líbilo
se mi i to, že se herci pohybovali i v hledišti, mohli jsme je tak vidět pěkně zblízka.
Už se těším na další školní akci.
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Návštěva Domu přírody v Moravském krasu
Dne 16.11. se žáci 5., 6., 7., 8. a 9. třídy v rámci projektového dne environmentální výchovy
zúčastnili výukového programu – příběh Moravského krasu a prohlédli si komentovanou
expozici v prostorách Domu přírody u Skalního mlýna. Celý program byl proložen moderními
interaktivními prvky a završen promítáním v místním 3D kině. Akce byla podpořena Spolkem
pro rozvoj venkova, který nám financoval autobus.
Žáci si rozšířili povědomí o krásách a historii okolní přírody a navštívili i Kateřinskou jeskyni,
kde viděli zimování netopýrů. Jejich poznatky budou využity ve výuce, ale jsou pro ně
důležité i z hlediska všeobecného přehledu.
Mgr. M. Pekárková

Děti byly ve VIDĚ – zábavný vědecký park
Dne 27. 11. žáci 1. stupně využili akce a vyjeli na exkurzi. Akce probíhala celé dopoledne. Při příjezdu
si nás tamní průvodci rozdělili do tří skupinek. 1. a 2. ročník
se dozvěděl něco o velrybách a 3. a 4. ročník se společně
dozvěděli něco o barvách. Po krátké svačince se děti vrhly
do víru vědy. Mohly si vyzkoušet různé mechanické,
elektrické, logické, vědomostní zařízení. Všechny děti byly
velice spokojené a nikomu se nechtělo domů. Akce byla
velice povedená.
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Dopravní výchova ve 4. třídě
Každým rokem na podzim jezdí čtvrťáci na dopravní hřiště do Blanska. Ne jinak tomu
bylo letos. Své zážitky z této akce popsala ve slohovém cvičení žákyně 4. třídy
Valentýna Vagnerová:
Na dopravní hřiště jsme cestovali linkovým autobusem. V Blansku jsme vystoupili,
a potom jsme pěšky šli městem. Na dopravním hřišti nám paní učitelka přidělila čísla,
kola a ukázala nám, kudy a jak máme jezdit. Zopakovali jsme si dopravní předpisy
a značky. Nejdřív jsme jezdili bez semaforů. Potom nám je zapnuli. Na dopravním hřišti
jsme si vyzkoušeli křižovatky, kruhový objezd, odbočování a další dovednosti.
Za pár hodin přišly děti z další školy. Odevzdali jsme kola a čísla, nasvačili
se a vrátili jsme se na autobusové nádraží. Odtud jsme jeli zpět do Lipovce.
Výlet na dopravní hřiště se mi moc líbil.

Rozsvícení vánočního stromu v Kulířově
V sobotu 28. listopadu proběhlo v naší obci tradiční rozsvícení vánočního stromu. Již
každoročně zde vystupuje pěvecký sbor ZŠ Lipovec pod vedením Mgr. Kateřiny Veselé.
I letos se dětem vystoupení povedlo a obcí zněly klasické i moderní vánoční koledy, které
navodily slavnostní vánoční náladu. Děkujeme.
K atmosféře adventního času přispěla i ochutnávka vánočního cukroví a krásná
přáníčka – také vše napekly a vyrobily děti ZŠ Lipovec.
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I letos jsme zpestřili program prskavkami a hlavně příchodem Mikuláše, anděla
a čertů. Každé dítě dostalo mikulášský balíček – samozřejmě muselo slíbit, že bude hodné
a zazpívat či zarecitovat. A protože opravdový Mikuláš a jeho parta vychází 5. prosince, tak
v Kulířově opět vypomohli žáci 9. třídy ZŠ Lipovec.
Naše díky směřuje ke všem, kteří se na rozsvícení stromu podíleli – ZŠ Lipovec, SDH
Kulířov za občerstvení a přepravu žáků, restauraci Na Kovárně a v neposlední řadě paní
Pernicové z Kulířova, která jako každoročně napekla a nádherně nazdobila perníčky.
M. Veselý, starosta Kulířova

Ze života hmyzu
Večerní zájezd do divadla
Každoročně se vypravujeme v podzimní dny navštívit večerní brněnské divadlo. Tentokrát
padl typ na Divadlo Husa na provázku a hru bratří Čapků Ze života hmyzu. Kdo ale čekal
klasické zpracování klasické hry, ten byl na omylu. Byly tam příběhy motýlů, cvrčků,
hovniválů, jepic i zákeřného záškodníka lumka, ale zpracování bylo moderní, extravagantní
a plné téměř artistických výkonů. Byl to prostě Čapek na provázku. Jsme rádi, že nás
návštěvníků je rok od roku víc. Divadlo žije!
Mgr. Kateřina Veselá
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Drakiáda
Na úterý 27.10.2015 jsme si za školní družinu objednali větrné počasí, které jsme
potřebovali na pouštění draků! Nakonec „fučelo“ a drakiáda mohla začít. Draci létali
krásně a dva nám dokonce uletěli úplně. Drakiáda se zdařila a diplomy za nejdéle ,
nejvýše létající draky a za nejkrásnějšího draka jsme předali.Diplom za ručně
vyráběného draka jsme bohužel museli schovat , třeba na příště!

Vychovatelky ŠD

Dýňobraní ve školní družině

Ve školní družině proběhlo na přelomu září a října dlabání dýní.
Celkem se zapojilo 55 dětí. Rozsvícené dýně nás strašily po školních chodbách, a potom si je
děti odnesly domů.Sladkou tečku za dýňobraním byly pro každého dlabače muffinka
a pro nejkrásnější dýně dorty. Doufáme, že chutnaly a udělaly radost!
Vychovatelky ŠD
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KERAMICKÝ KROUŽEK PRO DĚTI
Již čtvrtým rokem probíhá na naší škole kroužek keramiky pro děti. V loňském školním roce
se žáci, kteří navštěvovali kroužek poprvé, seznámili s keramickou hlínou. Naučili se hlínu válet,
vyřezávat, spojovat a glazovat. Středně pokročilí si vytvořili praktické věci do domácnosti – stojánky
na tužky, obaly na květináče, svícny a jiné. Pokročilí pracovali například i se skleněnou drtí a vznikly
tak krásně barevné talíře a pítka pro ptáčky.
Vzhledem k mým mateřským povinnostem a velkému počtu pokročilých žáků, nebyla možnost
otevřít kroužek pro nové zájemce.
Ráda
bych
poděkovala žákům, kteří
přinesli a vystavili svoje
výrobky na vánoční
výstavě a tím všem
ukázali, jak jsou velice
šikovní. ☺
Bc. Lucie Pernicová

Mikuláš
Jako každý rok, tak také letos k nám zavítala skupina čertů a andělů s Mikulášem. Tato skupinka
nevynechala žádnou třídu, kdy vykoupením od špatných skutků byla básnička nebo písnička. Někdy
se ze svých hříchů museli zpovídat i samotní učitelé, proč dávají žákům špatné známky. I pan učitel
Halla, který se tajně skrýval, byl nakonec dopaden a po zásluze potrestán.

47

Rozsvícení vánočního stromu v Lipovci
Velmi krásnou tradicí se v naší obci stalo rozsvěcování vánočního stromu za doprovodu
kulturního programu žáků naší školy. I letos nás děvčata ze školního sboru pod vedením Mgr.
Kateřiny Veselé potěšila koledami i moderními předvánočními písničkami i básničkami.
Nechybělo vánoční cukroví napečené dětmi ve škole pod vedením Mgr. Evy Veselé,
o občerstvení se postaral SDH – uzené klobásy z Betasu a paní kuchařky ze školy uvařily jako
každý rok čaj a svařily voňavé víno.
Pan starosta uvedl celou akci pěknými myšlenkami o adventu, předvánočních přípravách, ale
i o zamyšlení, vzpomínkách a slibech, které k Vánocům patří.
Letošní novinkou byla přítomnost místního pana faráře Kuchyni, který stromeček slavnostně
posvětil.
Bylo velmi příjemné, že se akce každým rokem zúčastňuje více lidí místních i přijíždějících
z okolních obcí. A ten letošní stromeček je opravdu krasavec- máme se čím pyšnit!
Poděkování patří také pracovníkům Stemdu, kteří stromek vybrali, nainstalovali a krásně
nazdobili. Světla zajistil a uvedl do provozu pan Vojtěch Zouhar starší.
Mgr. Jaroslava Školařová

Vedení školy děkuje všem žákům i učitelům, kteří se podíleli na všech předvánočních akcích,
vystoupeních, pomáhali připravit vánoční cukroví, přáníčka, výzdobu na ples a spolupodíleli
se na zdaru všech pořádaných akcích.
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Zároveň si dovolujeme poděkovat všem rodičům za celoroční dobrou
spolupráci, vstřícný přístup ke škole a pochopení pro Vaše děti.
Přejeme všem pohodové dny adventní, co nejvíce klidu a hřejivé
rodinné atmosféry ve dnech vánočních.
Nový rok 2016 ať Vám přivane jen dny, které Vás rozveselí, přinesou
Vám dobré zprávy a přivedou Vám do Vašich srdcí radost a do
Vašich domovů opravdové přátele !
Za vedení školy Mgr. J.Školařová

Co nás brzy čeká?
Lyžařský kurz do Čenkovic pro II.stupeň

17.1. – 23.1.2016

Lyžařský kurz do Hodonína pro I.stupeň 1.2. – 4.2.2016
Zápis do 1.třídy 18.ledna 2016
Vysvědčení za 1.pololetí 28.1.2016
14.školní ples 29.1.2016
Pololetní prázdniny 29.1.2016
Florbalové turnaje
Jarní prázdniny 29.2. – 6.3.2016
Sloupský vodník

- plavecká soutěž ve Sloupě

Jedovnická kuňka -pěvecká soutěž v Jedovnicích
Velikonoční prázdniny 24.3. – 28.3. 2016
Nález
V tělocvičně naší školy se již před velkými prázdninami našel zlatý řetízek. Ve třídách jsme
se opakovaně dotazovali a nikdo se k nálezu nehlásil. Je docela možné, že je to řetízek někoho
z dospělých, kdo chodí cvičit v odpoledních hodinách nebo někoho, kdo již není žákem naší školy.
Pokud si myslíte, že by mohl být šperk Váš, obraťte se na ředitelku školy buď osobně nebo telefonem
732 81 96 44.
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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 pondělí 18.ledna 2016
od 13.00 do 17.00 1.patro přístavby - 4.třída.
Rodiče prosíme, aby s sebou přinesli rodný list dítěte a vyplněný formulář, který obdrží
v MŠ. K zápisu přijdou děti narozené do 31.8.2010.
Těšíme se na Vaši návštěvu!

14. ŠKOLNÍ

Vedení školy

PLES ZŠ a MŠ Lipovec

Vážení rodiče, milí přátelé,
ZŠ a MŠ v Lipovci si Vás dovolují pozvat na
do místní sokolovny tentokrát v

14. školní ples

pátek 29.1.2016
ve 20 hodin.
Hudba: Medium
Program:
20.45 hod. – polonéza žáků ZŠ Lipovec
pod vedením Bc.Kateřiny Janákové
Dále vystoupí:
-stepaři Blansko
-stepaři ZŠ Lipovec pod vedením Sabiny
Průchové

Bohatá tombola
velká( 10,- ) i malá ( 5 Kč )

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
13.1.2016.
Vážení rodiče,
obracíme se na Vás zároveň i s prosbou o spolupráci v zajištění tomboly. Pokud by
někdo z Vás mohl přispět buď finanční částkou nebo věcným darem, budeme Vám
za spolupráci vděční.. Děkujeme!
Na Vás všechny se těší vedení MŠ a ZŠ
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Fotbaloví fanoušci jsou součástí fotbalu
Nikdy jsem nevěřil, že se dostanu do fáze, že bych psal článek do zpravodaje. Píši hlavně sám za sebe,
ale věřím tomu, že v tom nejsem úplně sám… vždy byla pro mě velká čest hrát fotbal za Lipovec, a to
nejen sám za sebe, ale i za všechny spoluobčany. Fotbalově jsme toho s bratrem zažili už celkem dost
– myslím si, že v 35 rocích si už mohu dovolit bilancovat, co se vlastně povedlo a nebo nepovedlo.
Zažil jsem spoustu skvělých lidí, spoluhráčů, kamarádů, kteří se kolem fotbalu točili.
I v Lipovci je spousta skvělých kluků - kamarádů, kteří vše dělají zdarma ve svém volném čase a je to
jen z toho důvodu, že milují fotbal a milují ten pocit, kdy Lipovec někoho porazí na hřišti, a to
ve všech věkových kategoriích od přípravky až po A-mužstvo.Hraji zde za A mužstvo 8. rokem a vždy
co Lipovec zdobilo, byla skvělá parta jak na hřišti, tak mimo něj.... to platí dodnes a tohle mě pořád
táhne jak na tréninky, tak na zápasy. Zažil jsem v Lipovci několik postupů do vyšších soutěží, ale
samozřejmě také sestupů – toto období bohužel nikdy nebylo příjemné, ale s odstupem času i tato
období hodnotím pozitivně.
A nyní proč píši. To, co mně asi nejvíce vadí na lipoveckém fotbale, nejsou fotbalové prohry, kterých
bylo možná více než výher, ale spíše někteří místní spoluobčané, kteří na fotbal chodí, a když to řeknu
velmi slušně, tak se neumí chovat. Nikdo z nás není svatý, já jsem také ten typ člověka, který je více
emotivní, než ostatní mí spoluhráči, ale co se děje poslední dobou je už přes míru. Častokrát
po zápase sedíme s kluky v kabině a více než zápas hodnotíme to, jak se k nám někteří z místních
fanoušků během zápasu chovají. Když to budu brát na moje fotbalové kamarády včetně mě, tak
si myslím, že si to určitě nezasloužíme a je mně z toho celkově smutno. Těch sprostých nadávek je
už příliš a možná nejvíce mě to mrzí od lidí, kteří fotbal také hráli. Nejsou to jen bývalí hráči, ale i lidé,
kteří fotbal nikdy nehráli a pravděpodobně si nedovedou představit, co to všechno obnáší. Je smutné
po zápasech poslouchat kluky z hostujících mužstev, že tak hnusné publikum je jen v Lipovci
a dokonce se diví, že si to necháme líbit– všude se na fotbale nadává a padají ostřejší slova, ale u nás
je to fakt už extrém. Když jsem se nad tím vším zamyslel, tak je to bohužel pravda. Nevím, jak by se
vám líbilo, kdyby vám někdo během zápasu vícekrát zopakoval, že jste „dámské či pánské přirození“…
a těch nadávek je mnohem víc – nechci jít více do detailu. Je nutné si také uvědomit, že mezi hráči
hrají i tátové dětí, které je přišly povzbudit a musí tyto nadávky poslouchat.
V běžném životě si to obyčejný člověk nedovolí, tak proč bychom to měli poslouchat my na fotbale
a pořád dokola od těch stejných lidí. Nechci si stěžovat ani fňukat, ale zkuste se nad sebou zamyslet
a spíše nás povzbudit… my vám můžeme slíbit to, že budeme dělat maximum proto, abychom vám
dělali spíše fotbalovou radost a přinášeli dobrý pocit z dobře odvedené práce na hřišti.
My jsme rádi za každého fanouška, který se na nás přijde podívat a popř. nás povzbudit, berte nás
jako obyčejné smrtelníky, kteří bohužel dělají chyby. My kritiku určitě sneseme, to nemusíte mít
strach, ale kritika se dá vyjádřit i slušným způsobem.
Nakonec bych chtěl poděkovat těm slušným fanouškům (kterých je pořád většina), že nám drží palce
a povzbuzují dobrým slovem i po zápasech, kdy se to na 100 % nepodaří dle našich představ.
V Lipovci byli, jsou a určitě budou další skvělí fotbalisté, kteří budou potřebovat podporu, a to nejen
na hřišti, ale i mimo něj. Mám jen jednu prosbu - zkuste se nechovat jako neandrtálci z doby
kamenné a pomozte těmto klukům (fotbalistům) tím, že budete jen slušní – nic víc. Děkujeme
Jan Sedlák, Mirek Sedlák hráči A mužstva, za rodiče Hana Sedláková, Mgr. Jaroslava Školařová
Dovětek matky
Od malička jsem chodila svoje kluky na fotbal povzbuzovat, fandit, vozila jsem je na zápasy. Stejně
jsem to dělala i v basketbale, který dlouho hráli a jeden z nich hraje dodnes.
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Na zápasy do Lipovce jsem přestala chodit ve chvíli, kdy se z tribun ozývala jen vulgární slova směrem
ke všem hráčům v přítomnosti našich školních dětí, dětí mých synů a všech občanů, kteří přišli.
Nedokázala jsem se srovnat s tím, že dospělí a zkušení chlapi častují moje syny takovými výrazy, jako
by to byli nějací povaleči, darmošlapové a vyvrhelové! V době, kdy mnozí ti křiklouni jen vysedávají
v hospodě a vedou chytré řeči, jak se co má dělat, tak oni lítají na hřišti za balónem, trénují v době,
kdy by možná mohli být se svými rodinami, protože je zkrátka sport baví a vždy je bavil. A to, co jim
má přinést radost a přinést radost i ostatním se stává prostředkem k vulgaritě
a ponižování…PROČ???
Je to ubohé a stydím se za ty, kteří se takto chovají v přítomnosti našich dětí. Dětí, které ve škole
vedeme ke slušnosti, citlivosti, pochopení a lásce ke sportu!! To jsou špatné příklady!!!!
Verba movent-exempla trahunt = slova povzbuzují- příklady táhnou!

J.Školařová

Spolek Vápeníček
V letošním roce máme naplánováno ještě několik pěkných akcí. První bude v pátek 25.12.2015
v 18.00 zpívání u stromku. Texty koled Vám rozdáme. Toto setkání u stromku se uskuteční ještě
1.1.2016 také v 18.00.
Druhou akcí je koncert Šošůvské scholy, který proběhne v neděli 27.12.2015 v 16.00 v Obřadní síni
v Lipovci.
Vstupné dobrovolné.

V příštím roce jsme zatím připravili tyto akce:
Novoroční koncert ženského sboru Píseň Jedovnice a dětského lipoveckého sboru a to v neděli
3.1.2016 v 15.00 v kostele Narození Panny Marie v Lipovci.
Vstupné dobrovolné.
V pátek 26.2.2016 v 18.00 divadlo s názvem Klíče. Hrají Krásenští divadelní ochotníci. Vstupné
dobrovolné.
V sobotu 12.3.2016 plánujeme velikonoční prodejní výstavu.
Plánujeme zájezd na muzikál Mýdlový princ do Prahy. Muzikál se hraje v Divadle Broadway. Lístky
máme na neděli 24.4.2016 v 15,00 hod. Cena vstupenky a cestovné je 1200,-- Kč. Zájemci se mohou
přihlásit v prodejně STEMD u Marty Ševčíkové, nebo ve škole u Mgr. Jaroslavy Školařové.
Vánoční výstavu plánujeme 26.11.2016 a 27.11.2016.
Také se budeme snažit uspořádat další akce jako např. přednášku, zájezdy do divadel nebo
na muzikály podle aktuálních nabídek divadel nebo koncert.
Některé akce jako výstavy nebo Den dětí nám pomáhají ochotně organizovat naši spoluobčané,
kterým tímto děkujeme.
Velmi rádi v našem kolektivu přivítáme nové posily, které by přišly s novými nápady, podněty
a pomohly nám s organizací všech akcí. Nebojte se přijít mezi nás. Snažíme se zpříjemnit si v naší
vesnici kulturní a společenský život. Zapojte se také!!!
Přejeme všem spoluobčanům pohodové a příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce zdraví,
štěstí a spokojenost.
M.Koudelková, předsedkyně Vápeníčku
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V pátek 26.2.2016 v 18.00 hrají v Lipovci Krásenští divadelní ochotníci. Vstupné dobrovolné.
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Naši jubilanti
LEDEN 2016
Kolmačková
ková
Sedláková
Reznerová
Král
Pernicová
Kolmačková
ková
Pernicová
Novotný
Kakáč
Čtvrtníčková
ková

Marie
Marie
Jiřička
ka
Josef
Vojtěška
ška
Anežka
Marie
František
Josef
Jana

Lipovec
Lipovec
Lipovec
Lipovec
Lipovec
Lipovec
Lipovec
Lipovec
Lipovec
Lipovec

ÚNOR
Kopřivová
Hudečková
ková
Musilová
Charvát

Růžena
žena
Anna
Jiřina
ina
Petr

Lipovec 185
Lipovec 95
Lipovec 49
Lipovec 200

BŘEZEN
Kučera
Musilová
Ševčíková
íková
Keprtová
Prof. Mikulášek

Josef
Jiřina
ina
Ludmila
Zdeňka
ka
Miroslav

Lipovec 235
Lipovec 43
Lipovec 80
Lipovec 59
Lipovec 126

DUBEN
Hlávka
Kolmačka
ka
Zouharová
Blahová
Šíblová

František
Pavel
Anna
Marie
Marie

Lipovec 76
Lipovec 299
Lipovec 24
Lipovec-Marianín 6
Lipovec 208

213
69
92
54
143
115
175
212
211
216

Blahopřejeme
Manželům Jiřině a Bohuslavovi Jančovým z čísla 108 ke zlaté svatbě.

Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a
spokojenosti.
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Reg.číslo MK ČR E 11382
Pozor!!!
Příští uzávěrka zpravodaje bude 13.3.2016.
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