LIPOVECKÝ

ZPRAVODAJ
Prosinec 2019

ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,
ve 3. letošním čísle lipoveckého zpravodaje se pokusíme shrnout období od hodů po vánoční svátky.
Za toto období se nám podařilo dokončit rekonstrukci chodníků ke kostelu, takže cesta, nejen věřících do kostela,
teď bude pohodlnější. Chodníky pokrývá zámková dlažba, vjezdy a snížené části pokrývá tzv. slepecká dlažba.
Další akcí, která se před pár týdny zrealizovala, bylo pokácení tújí na hřbitově. Túji bylo odstraněno cca 160. Celá
akce se odehrála během tří dnů a až na drobnější komplikace vše proběhlo podle plánu. Túje se jedna po druhé
postupně uvazovaly na lano, poté se u kořenů odřezávaly a následně odvážely na skládku na poli u hřbitova.
Této akce jsme se osobně účastnili, zajišťovali jsme dozor nad kácením, ale rovněž jsme přikládali ruku k dílu. Chtěli
bychom tímto poděkovat všem, kteří se na hladkém a rychlém průběhu podíleli, zejména členům ZJ SDH Lipovec
a Petru Kučerovi za poskytnutí vlastní techniky. Občanům bychom se chtěli omluvit za, doufáme, poslední
znečištění jejich pomníků. Dle ohlasu od občanů jsme udělali dobrý krok, hlavně se nám ale podařilo splnit jeden
z bodů našeho programového prohlášení.

V neděli 1.12.2019 od 16:30 se uskutečnilo rozsvěcení vánočního stromu. Program zajistil pěvecký sbor ze ZŠ
pod vedením Mgr. Kateřiny Veselé. Děti ze školy upekly chutné vánoční cukroví, holky ze školní kuchyně uvařily
na zahřátí čaj a svařák, hasiči vyudili cigáry a uvařili guláš, otec Pavel Kuchyňa strom požehnal. Celé rozsvícení
se neslo v pohodové vánoční atmosféře. Všem, kteří k vytvoření této atmosféry přispěli, patří velký dík.
Na hřišti se během podzimních měsíců zbourala opěrná zeď a na jejím místě vyrostla 19 metrů dlouhá nová zeď.
Tato akce se realizovala prostřednictvím Stemdu a firmy Pedop. Po obci jsme před zimou rozmístili další kontejnery
na zimní posyp. Stále bojujeme s vyúčtováním dotace na nové učebny v ZŠ. K dnešnímu dni jsme provedli již
6. doplnění. Doufáme, že se nám celá záležitost podaří co nejdříve uzavřít. Další z věcí, na které usilovně pracujeme,
je „restrukturalizace obchodů“. Novinkou je zakoupení dárkových poukazů, možnost platby kartou a v potravinách
prodáváme čerstvě rozpečené pečivo přímo z pece. Na jednom z podzimních zastupitelstev jsme schválili dotaci
40 000,- Kč na provoz dolní prodejny Jednoty. Chtěli bychom na Vás apelovat, abyste využívali služeb této
prodejny, její osud je, dá se říci, ve Vašich rukou.
V letošním roce se podařilo získat dotaci 131 000,- Kč na pořízení dýchací techniky pro ZJ SDH Lipovec, koncem
listopadu jsme pak předali hasičům 4 ks dýchacích přístrojů značky Dräger a 16 ks ochranných kuklí.
Hodně času nám neustále zabírá řešení nové lokality pro výstavbu RD. Ve spolupráci s projektantem p. Andrésem
se nám podařilo zahájit řízení na vodovod + DČOV a řízení na komunikaci. Chybí ještě rozběhnout rozhodnutí
na VO, koridor pro NN a plynovod. Jelikož je řada z Vás, spoluobčanů, součástí řízení, chtěli bychom tímto poprosit
o shovívavost a spolupráci, abychom stihli v lednu zažádat o dotaci na zasíťování této lokality.
Prožíváme advent - dobu přípravy na Vánoce. Domácnosti provonělo vánoční cukroví, purpura, někde už možná
vánoční stromeček. Doba předvánoční a vánoční je snad nejkrásnější dobou roku. Dobou, kdy by lidé měli
zapomenout na každodenní stres a shon a měli by strávit čas v kruhu svých rodin a přátel. Přejeme Vám, ať jsou
pro Vás svátky vánoční přesně touto dobou plnou lásky, klidu a pohody!
Ondřej Zouhar, Zbyněk Kopřiva
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HISTORIE OBCE
RŮZNÉ VÝPISY Z LIPOVECKÉ PAMĚTNÍ KNIHY
Roku 1812 dne 2. června zahynul rolník Florián Meluzín za Hejnufkó při kácení lesa, na tom místě, co obec Lipovská
od vrchnosti dostala k obecním pastviskám.
Roku 1821 bylo velmi zajímavé počasí. O vánočních svátcích přišla bouřka a počasí bylo tak teplé, že rolníci
27. prosince orali pole.
Roku 1895 dne 31. března se rozvodnil potok Bílá voda na Holštejně. Rolník Josef Břoušek z čísla 6 v Lipovci jel
na Holštýn do mlýna pro mouku a jak přejížděl rozvodněný potok, voda převrhla prázdný vůz a jeden kůň z páru
se utopil. „Kdo tam jede a tolik vody teče, ať se vrátí,“ dodává v Pamětní knize kronikář.
Roku 1899 dne 16. dubna bylo na žádost obce povoleno na úhradu doplatku výdajů spojených se stavbou nové
školy zemským výborem prodati tři obecní domky ve veřejné dražbě, a to:
- Obecní kovárna číslo 97 za 705 zlatých kovářskému mistru Arnoštu Ševčíkovi
- Obecní kovárna číslo 88 za 801 zlatých kovářskému mistru Františku Němcovi
- Obecní radnice číslo 129 za 706 zlatých Teofilu Vintrovi
Roku 1902 1. července byla stižena obec a okolí strašlivým krupobitím, kde téměř 90% úrody bylo zničeno
na polích. Škoda byla odhadnuta na lipovském katastru na 75.000 zlatých. Na základě této katastrofy obec
obdržela daňovou úlevu, a to 12.000 zlatých jeden rok a 800 zlatých druhý rok.
Roku 1906 dne 9. června zemřel po smrtelném zranění Josef Sedlák, mistr kolářský v Lipovci, ve stáří 62 let.
Jmenovaný byl na polní cestě za selskou usedlostí číslo 26 přepaden v časných ranních hodinách neznámým
útočníkem a smrtelně zraněn na hlavě. Viník se nevypátral.
Roku 1906 bylo provedeno sázení obecního lesa „U Rozdílů.“ Dohled nad sázením vykonával Teofil Hédl,
zámečnický mistr v Lipovci, toho času člen obecního výboru.
Roku 1907 9. července byl vyloupen statek Jana Musila číslo 43. Banda zlodějů se vloupala bočním oknem
do stavení a všechno šatstvo, obutí a peřiny ukradla. Škoda činila 300 zlatých.
Roku 1907 bylo na obecním pastvisku u dolní „Pazderně“ postaveno několik rodinných domků.

ZÁPIS ČÍSLO 270 ZASLOUŽILÉHO KRONIKÁŘE ROLNÍKA EDUARDA SEDLÁKA Č. 45
Rok 1911 jest památným rokem, kdy uplynulo 100 let od založení Pamětní knihy lipovecké. Za těch 100 roků je nás
málo na světě, kteří jsme do Tebe, ty kniho stará, zapisovali vše pravdivé, dobré i zlé, z toho všeho, co se v obci
přihodilo. Ty ruce, které na tvých stránkách psaly, obrátily se v prach a popel, čehož i my všichni dojdem. Pane
Bože, proměň je za to za blahoslavené na nebi, a ty, kteří budou do této knihy dále zapisovat, posilňuj na zemi.
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ŠKOLNÍ OKÉNKO
Co se v základní škole událo od léta do zimy?
Prázdniny hodně z nás vnímá jako čas volna, ale letošní prázdniny ve škole byly opačné. Interiéry se proměnily
ve staveniště. Ve škole probíhala realizace projektu s názvem Rozvoj odborného vzdělávání ZŠ Lipovec. Nově se
podařilo otevřít dvě učebny: přírodopisnou a jazykovou učebnu. Obě jsou vybaveny novým nábytkem, počítači,
sluchátky, interaktivními tabulemi a tablety. V současnosti probíhá školení pedagogických pracovníků, kteří se učí
s novou technologií Smart Class pracovat. Součástí projektu byla i konektivita, tj. vybudování školní sítě, která
zajišťuje připojení k internetu ve všech prostorách školy. Také se vybavily dvě nové třídy interaktivními
tabulemi: hudebna a první třída.
V tomto a následujícím školním roce se škola zapojila do projektu MŠMT Podpora škol formou projektu šablony.
Pedagogové se vzájemně učí cizím jazykům, němčině a angličtině, v hodinách probíhá tandemová výuka
a spolupráce, do školy jsou zváni odborníci z praxe na různé projekty. Do hodin přírodopisu je zván expert
na Moravský kras, RNDr. Miroslav Kovařík. Do hudební výchovy zavítala Mgr. Eva Lerchová, rozená Šenková, která
připravila pro žáky vyšších ročníků výchovný koncert. Učili jsme se finančně pracovat s realitním makléřem
Miroslavem Holým. Ve výtvarné výchově s paní asistentkou Marií Bezděkovou děti vytvářely obrazy malované
horkým voskem, tzv. enkaustiku. S paní Dagmar Kolmačkovou jsme vyráběli adventní věnce.

Probíhají ovšem také tradiční akce. Jednou z nejvýznamnějších je sběr starého papíru. Díky němu má naše škola
nemalé finanční prostředky pro jednotlivé třídy. Děkujeme rodičům, že nám pomáhají s touto akcí. Díky jejich
zájmu a zájmu dětí se tuny papíru v naší škole navyšují, letos jsme nasbírali rekordních 34 tun papíru!
Ve škole i mimo školu pořádáme a navštěvujeme ekologické přednášky, sportovně branné dny, vyjeli jsme
do divadla na představení o Williamu Shakespearovi, čtvrťáci jezdí na dopravní hřiště, zhlédli jsme přednášku
o Borneu, sedmáci přespali ve škole, s vybranými žáky spolupracujeme se střední školou TEGA Blansko. Do školy
zavítali spisovatelé Klára Smolíková a Jiří W. Procházka, kteří představovali v podobě čtenářských besed žánr sci-fi,
fantasy, hororu, detektivek a komiksů. Po druhé se konal přespolní běh v ZŠ Podomí. Žáci museli uběhnout podle
zdatnosti 500 m, 2000 m a ti nejstarší 3,5 km! Získali jsme 5 umístění! „Na bedně“ se umístili Terezka Kouřilová,
Michal Matuška, Eliška Veselá, Aleš Musil a Alžběta Průchová. Škola se zapojila do charitativní akce „Batůžkový
projekt“. Batůžky se naplnily psacími potřebami, oblečením apod. Naplnilo se 49 batůžků pro děti do Afriky.
																	Do školy zavítal také Mikuláš a poslové z nebes i pekel a tím
																	otevřeli adventní čas. Na rozsvěcení vánočních stromů
																	v Lipovci a Kulířově žáci upekli vánoční cukroví a děti ze sboru
																	a ze sólového zpěvu zazpívaly koledy a vánoční písně.
To vše jen ve zkratce, hlavní podíl naší práce je ve vzdělávání
š
našich žáků.
																	Samozřejmě, že to není všechno. Další články a fotografie 		
																	najdete na www.zslipovec.cz.
																	Přejeme všem dětem i rodičům krásné Vánoce a mnoho štěstí
																	v následujícím roce 2020.
Mgr. Tomáš Vintr a zaměstnanci ZŠ Lipovec
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MŠ LIPOVEC
ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
V našem Školním vzdělávacím programu máme zahrnuto vzdělávání i v oblasti environmentální výchovy, tak jak to
udává Rámcový vzdělávací program. Co je to environmentální výchova? Environmentální výchova je nedílnou
součástí předškolního vzdělávání, děti jsou jejím prostřednictvím vedeny k poznávání přírody, k objevům,
experimentům. Učí se pozorovat, vnímat, porovnávat. Těmito metodami získávají poznatky, zkušenosti, kladné
hodnoty, postoje potřebné k utváření vztahu člověka k živé i neživé přírodě. Získávají pojem o prevenci, péči
o životní prostředí – učí se, jak to udělat, abychom neničili životní prostředí, popřípadě hledají řešení – nápravu
už vzniklých škod. Prvních 6-7 let života dítěte je dle psychologů stěžejní období pro budování postojů a hodnot.
Období předškolního věku je tedy optimální start pro začátek seznamování s přírodou a jejími zákonitostmi. Děti
jsou v tomto období tvárné, což je ideální pro vytváření předpokladů pro rozvíjení schopností a zájmů dítěte.
S dětmi se snažíme trávit co nejvíce času venku, kromě využití zahrady také chodíme na vycházky do lesa, na pole,
louky a jednou za měsíc na celodopolední putování do okolí vždy spojené s určitým tématem. Aktivity z řízených
činností dle možností tak převádíme ven, protože pokud chceme děti učit o přírodě, není nic lepšího, než je učit
v přírodě.

O LESE V LESE
Jednou z možností, jak přiblížit formou zážitkového učení, her a různých aktivit prostředí lesa a přírody jsou naše
výlety a dlouhé vycházky. Využili jsme možnost navštívit areál lesní pedagogiky Doubravka v Brně a zajeli si
s dětmi na výlet. Paní Maruška Procházková ze ŠLP Křtiny se na nás důkladně připravila a čekal nás opravdu bohatý
zážitkový program. Děti mohly vyzkoušet různé lesní didaktické hry a aktivity - zdolání překážek, počítání na
přírodním počítadle z kamenů, poznání stromů dle kůry, přírodnin dle struktury, poznávání brouků, které ubližují
stromům, hledání srnčích stop, poznávání ptáčků v "hnízdě", přiřazování mysliveckých výrazů k tělu muflona aj..
Měli jsme možnost si vytvořit ježečka s listím, zápich do květináče v podobě dýně či seskládat puzzle dle typu
dřeva stromu, zvířátek, zahrát si na obří dřevěný xylofon. Výlet do lesa zdobený podzimní atmosférou a krásným
počasím nás nadchl a umožnil dětem vnímat přírodu opravdu všemi smysly. Určitě se na Doubravku vrátíme.
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
Ve středu 4. prosince jsme uspořádali ve třídě Berušek Mikulášskou besídku. Pozvali jsme do školky rodiče
a příbuzné dětí a připravili jsme si pro ně pásmo básniček, tanečků a písniček. Děti se převlékly za malé čertíky
a předvedly pozvaným hostům, co se naučily. Za odměnu za námi poté přišel Mikuláš se svoji družinou
a obdaroval všechny děti balíčkem dobrot. Děti slíbily, že budou hodné a co se slíbí, to se musí dodržet. Na závěr
jsme pozvali všechny přítomné na posezení s kávou, čajem a občerstvením, které připravili naši skvělí rodiče.
Setkání probíhalo v uvolněné a pohodové náladě, bylo nás opravdu hodně, rodiče se dobře bavili a děti si to
užívaly. Děkujeme všem, kteří si udělali čas a hlavně Mikuláši – Tomáši Bílkovi, čertovi panu Radkovi Benešovi,
čertíkovi Johance Bílkové a andílkovi Katce Bílkové za skvělé výkony.
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Ve třídě Sluníček museli pro velkou nemocnost dětí od besídky upustit, ale paní učitelky si připravily pro děti
Čertovsko-andělský den. Celé dopoledne se neslo ve znamení čertích a andělských her, děti plnily úkoly
a samozřejmě nesmělo chybět vymalování obrázku pro Mikuláše. Nakonec přišel i Mikuláš - děkujeme deváťákům!
Děkujeme rodičům za spolupráci a paní Tejklové za výborné čertovské perníčky.

VÁNOČNÍ DÍLNA
Rádi zveme naše rodiče do školky na různé akce a jedna z velmi oblíbených je Vánoční tvořivá dílna. Letos se nás
opět sešlo velké množství a vyrábělo se s velkou chutí. Tentokrát si děti s rodiči odnášeli domů stromeček z papíru
ozdobený flitry a vánoční světýlko.

Přejeme Vám vánoční svátky plné lásky a klidu, příjemných překvapení a milých setkání a po celý rok 2020 pevné
zdraví a potřebnou dávku štěstí, aby veškeré Vaše konání bylo úspěšné a přinášelo Vám radost a pohodu
v osobních vztazích i každodenním úsilí.
Za Mateřskou školu Bc. Blanka Zouharová
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9. SKAUTSKÝ ODDÍL
SKAUTSKÝ ODDÍL LIPOVEC
Skautská schůzka - Budovaní nového ohniště 20.9.
Jelikož v loňském roce postihl místo u „střelnice“ silný vítr a následně proběhla rozsáhlá těžba dřeva, tak už nebylo
úplně bezpečné tam s dětmi chodit. Hlavně nebylo dobré organizovat tam akce jako třeba drakiáda či čarodějnice.
Podařilo se nám s obcí domluvit na novém místě u „teletníku“. Je odsud krásný výhled na celou obec Lipovec.
Na skautské schůzce děti pomohly s vykopáním ohniště, Vítek Formánek vytvořil masivní lavičky a bylo hotovo.
DRAKIÁDA 29.9.
Celá naše akce začínala kousek od Bílého domu. Odtud jsme vyrazili přes pole směrem k našemu novému ohništi.
Počasí nám přálo, takže pouštění draků bylo pro děti velmi jednoduché. Jakmile se unavily, byly zde nachystané
párky z lipoveckého Betasu a velkým překvapením byly pečené trdelníky na klacku. Později si děti zahrály několik
her, poseděly i s rodiči u ohně a šlo se domů.
SKAUTSKÝ BÁL 16.11.
Na letošním plese nám jako obvykle hrála skupina Tamdem. Téma plesu bylo Rebelové a tomuto tématu jsme
přizpůsobili jednak výzdobu celé sokolovny a také naše kostýmy. Během večera vystoupila polonéza z Jedovnic
a také taneční skupina ze Soukromé základní umělecké školy Blansko. Pro hosty jsme zde měli připraveny spousty
dobrého jídla a pití. Také jsme měli nachystanou velkou a malou tombolu, přičemž největší výhra byla televizor
a domácí pec na pizzu. Tímto děkujeme všem sponzorům a také návštěvníkům, kteří na náš ples zavítali.
SÁZENÍ STROMKŮ U NOVÉHO OHNIŠTĚ 24.11.
Podzim je ideální období na výsadbu stromků, a tak po domluvě s obcí jsme nakoupili přes 100 stromku různých
druhů a pustili jsme se do práce. Zemním vrtákem se udělaly díry do země a dál už to bylo na dětech. Na prvních
stromcích jsme si ukázali, jak na to a pak už to šlo samo. Vytvořili jsme zde ideální místo pro poznávání druhů
jednotlivých stromů a keřů, nejen pro skauty, ale třeba i pro děti ze školky a školy.
MIKULÁŠSKÁ VYBÍJENÁ 7.12.
Jako každým rokem, tak i letos jsme pořádali pro oddíly skautského střediska Jedovnice Mikulášskou vybíjenou
v místní tělocvičně. Akce se zúčastnilo kolem 70 dětí. Mladších bylo málo, takže se naše družstvo rozdělilo mezi
ostatní vesnice. Starší si vytvořili vlastní tým a podařilo se jim získat krásné druhé místo.
Fotografie ze všech akci naleznete nahttps://skautlipovec.rajce.idnes.cz
VÁNOČNÍ AKCE
Zdobení stromků v místním kostele bude 21.12. v 9:00
Roznášení betlémského světla jako každý rok proběhne na Štědrý den dopoledne v 9:00, sraz na zastávce
na křižovatce, stíháme to většinou do oběda
V sobotu 4.1.2020 od 13:00 proběhne tradiční Tříkrálová sbírka (www.trikralovasbirka.cz), sraz ve dvoře ZŠ
Na všech akcích přivítáme i pomoc z řad obyvatelstva naší obce

S přáním krásných vánočních svátků se na vás těší skauti
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST LIPOVEC
KOMUNITNÍ CENTRUM V LIPOVCI
Dne 25.8. bylo slavnostně požehnáno a otevřeno komunitní centrum na faře v Lipovci. Na otevření a požehnání
komunitního centra přijel biskup Pavel Konzbul, který měl ráno mši svatou. Celá akce se nesla spíše v rodinném
duchu, za což jsem jménem farnosti velmi vděčný. Následné požehnání bylo spojeno i s farním dnem, kde byl
program především pro děti. Na požehnání přišlo přes 400 lidí, a to nejen z naší obce, ale i z blízkého nebo
vzdáleného okolí.
Rád bych poděkoval mnohým farníkům, hasičům z Lipovce a Vápeníčku za organizaci farního dne a slavnostního
otevření komunitního centra. Do slavnostního otevření komunitního centra a farního dne se zapojilo jako
organizátoři přes 50 lidí, včetně pana starosty, kdybych je měl všechny jmenovat, asi by byl článek příliš dlouhý
a nejspíš bych na někoho zapomněl. Dále chci poděkovat všem, kteří přinesli i velmi hodnotné dary do farního
obchodu, kde děti za nasbírané body tyto ceny mohly získat. Velký dík patří také dnešním sedmákům a i dalším,
kteří místo toho, aby soutěžili a získali nějaké ceny, na moji žádost byli organizátoři soutěží. Opravdu především
vám velké díky.
Dále si bylo v komunitním centru možné prohlédnout fotografie, jak vypadala fara v roce 2014 a jak vypadá dnes.
Myslím, že se nám podařil malý, možná i velký zázrak, a to i proto, že celá stavba komunitního centra je již splacena
a farnost nemá žádné dluhy.
Další aktivity, které proběhly v komunitním centru, bylo soustředění Šošůvské schóly, víkendové setkání se sborem
Santini z Telče, víkendové setkání dětí z náboženství, duchovní obnova, adventní dílničky, zázemí pro folkovou
skupinu Marien, kněžská rekolekce, vyprávění o ostrovu Samoa, dluhové poradenství, modlitby matek, měsíční
farní kavárny, spolčo rodin, katechizmus a spolčo mládeže.
Po novém roce bude další, nejen cestopisné povídání o Tanzánii, ale také, jak lze na motorce projet Arménii
a Gruzii. Chystá se také mnoho sociálních témat díky spolupráci s Charitou Blansko a další.

P. Pavel Kuchyňa - farář
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MC VESELÝ PALEČEK
Letošní školní rok jsme zahájili hned 4. 9.2019 první veřejnou hernou spojenou se dnem otevřených dveří, kdy
si prostory našeho mateřského centra mohly prohlédnout nejen děti, které je již znají, ale i nové tváře. Od poloviny
září probíhají pravidelné aktivity: cvičení dětí s rodiči od 6 měsíců do 3 let (rozdělené do 4 skupin podle věku
a dovedností dětí), herna pro děti, angličtina pro děti, tvoření pro děti (1xměsíčně) a jóga nejen pro maminky dětí
navštěvujících mateřské centrum, ale i širokou veřejnost. 13. září se konal bazárek podzimního a zimního
oblečení pro děti, těhotenského oblečení, hraček
a dalších potřeb, který se již stal tradicí. I když byl
bazárek výjimečně přesunut do spolkové místnosti
domu služeb, tato změna maminky, babičky ani
všechny další zájemce neodradila a překvapila nás
obrovská účast prodávajících i nakupujících. V září také
proběhlo první tvoření dětí, kdy si děti s pomocí
maminek namalovaly vlastní trička nebo bodyčka.
V měsíci říjnu nás opět navštívilo divadlo Sandry
Riedlové. Tentokrát jsme se s černouškem vydali
na cestu po Asii a cestou jsme potkali pandu, zmiji
a dikobraza. Divadla jsou velmi oblíbená, plná veselých
melodií, tanečků a smíchu nejen dětí, ale i rodičů.
Při podzimním tvoření si děti vytvořily věneček z otisknutých rukou a listí. Poslední středu v měsíci říjnu jsme
na odpolední herně oslavili společně s dětmi Halloween. Děti si vydlabaly dýni, splnily strašidelné úkoly a nakonec
prokázaly obrovskou odvahu při procházení potemnělou chodbou ozářenou pouze světlem z vydlabaných dýní.
Na konci cesty na ně čekala sladká odměna.

8. listopadu jsme se vydali na výlet autobusem do zábavního centra Šmoulíkov v Prostějově. Děti si užily nejen
cestu autobusem, ale hlavně spoustu atrakcí, skluzavek, houpaček a trampolín. Odpoledne téhož dne bylo určeno
maminkám, které si mohly odpočinout od dětí a vytvořit si krásnou dekoraci z keramiky. Velký zájem byl
i o sedánek s háčkem, kdy se maminky učily háčkovat čepičky pro své děti. Děkujeme lektorce Lucce Dragounové,
která s nabídkou kurzu přišla a měla s námi se všemi trpělivost. Měsíc listopad jsme ukončily malováním tašek
a vaků a tvořením adventních věnečků, které nám navodí tu pravou vánoční náladu.
V prosinci se kromě pravidelných aktivit potkáme na vánoční herničce a pak už si všichni o Vánocích odpočineme
v kruhu rodiny. Na co dalšího se můžou děti těšit?
29. ledna – odpolední herna s promítáním, 26.února – odpolední herna s promítáním, 14. března – bazárek jarního
a letního oblečení, těhotenského oblečení, hraček a dalších pomůcek (sokolovna), 24. března – loutkové divadlo
Zvířátka a loupežníci.
Aktuální informace o akcích a aktivitách v našem centru jsou uvedeny na nástěnce v prodejně potravin STEMD.
Rádi mezi sebou přivítáme nové tváře, pokud máte zájem o některou z nabízených aktivit, můžete se ozvat
prostřednictvím mailu palecek-lipovec@centrum.cz nebo přes FB stránky MC Paleček, Lipovec.
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VÁPENÍČEK
OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI VE SPOLKU VÁPENÍČEK V ROCE 2019
Jako už několik roků, tak i letos jsme uspořádali velikonoční a vánoční výstavy, den dětí. Tyto akce pořádáme
pravidelně každý rok. Velikonoční výstavu čtrnáct dní před velikonocemi a vánoční výstavu první adventní víkend.
Obě akce jsou navštěvovány ve velkém množství občany z naší obce a také okolních obcí. Na výstavách jsou
k vidění krásné věci, u kterých je vidět šikovnost a zručnost lidí. Tyto vyrobené věci se vždy vztahují k období,
ke kterému je výstava pořádána. Také občerstvení se snažíme zajistit ke spokojenosti jak prodejců, tak
i návštěvníků. Nabízíme výrobky nejen z blízkého okolí jako např. Betas Lipovec, sýr niva, kozí párky ze Šošůvky,
tak také výrobky z jiných regionů např. tvarůžkové zákusky, nebo pečivo pekárny Kunštát. Na letošní vánoční
výstavě, kterou jsme letos uspořádali jako jednodenní, bylo asi 680 návštěvníků.
Den dětí se také vydařil, bylo pěkné počasí a dětí bylo asi 70. Všichni si vybrali ceny za nasbírané body a dostali
občerstvení. Děkujeme skautům, hasičům a dalším občanům, kteří nám pomáhají tuto akci zorganizovat.
Uspořádali jsme také zájezdy na muzikály, a to Muž se železnou maskou, Alexandrovci, Mamma Mia, Popelka
na ledě a Sněhurka také na ledě.
V kostele Narození Panny Marie bylo několik koncertů ve spolupráci s římskokatolickou farností. Navštívil nás
soubor Santini z Telče a v lednu zazpívali Rybovu mši. Přijeli ještě v říjnu s duchovní hudbou. Oba koncerty
navštívili zájemci z naší obce a také z širokého okolí. V prosinci byl koncert skupiny Marien. I na tento koncert přijeli
návštěvníci z širokého okolí a kostel byl téměř zaplněn. Všechny koncerty byly krásné a snad zanechaly
v návštěvnících nezapomenutelné zážitky.
Jako již tradičně k nám přijíždí divadelní ochotníci z Krásenska s nastudovaným divadelním představením. Letos
to bylo divadlo s názvem Dva na kanapi. Tento soubor dokáže sokolovnu téměř zaplnit a také letos tomu nebylo
jinak.

Do konce letošního roku máme ještě naplánován zájezd do Budapešti a na muzikály Donaha, Děti ráje. V kostele
v neděli 29.12.2019 v 15:00 hod Šošůvská schola. 25.12.2019 a 1.1.2020 v 18:00 hod. bude opět zpívání u stromku.
Všichni jste srdečně zváni.
Je škoda, že jsme neuskutečnili pár akcí, protože bylo málo zájemců a museli jsme je zrušit, např. zájezd
na divadelní představení Lucerna do Týna nad Vltavou, přednášku pana Audyho nebo bylinkovou dílnu.
V příštím roce 2020 máme zatím naplánováno pár akcí:
V pátek 7.2.2020 divadelní představení krásenských ochotníků s názvem 1+1=3
V pátek 20.3.2020 přednášku v sokolovně cestovatele a fotografa pana Jiřího Kolbaby na téma Poklady Aljašky
a Západní Kanady. Cena vstupenky je 220,-- Kč a je možno si je zakoupit u Miloslavy Koudelkové, tel. 605780712,
email mila.koudelkova@seznam.cz nebo v informačním centru Blanka Blansko.
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V sobotu 28.3.2020 tradiční velikonoční výstavu 9:00 – 18:00 hod.
Plánujeme také den dětí, ale ještě nemáme přesný termín.
V sobotu 28.11.2020 tradiční vánoční výstavu 9:00 – 18:00 hod.
Pokud uspořádáme další akce třeba zájezd na muzikál, nebo koncert v kostele tak vše oznámíme místním
rozhlasem a plakáty.
Děkujeme všem, kteří nám pomáhají naše akce uskutečnit. Děkujeme i těm, kteří nás podporují svou návštěvou,
protože tím ocení práci, která je s tím spojená.
Přejeme všem spoluobčanům pokojné a klidné prožití vánočních svátku a hodně zdraví, štěstí a osobních úspěchů
v dalším roce.

ŠK GARDE LIPOVEC
ŠK GARDE LIPOVEC V NOVÉ SEZÓNĚ
Do sezóny 2019/2020 vstoupili lipovečtí šachisté se 4 družstvy. Áčko startuje ve 2. lize, týmy „B“ + „C“ bojují v KP2
a déčko je účastníkem okresního přeboru. Ambice jednotlivých družstev jsou velmi rozdílné – „A“ a „B“ by měla
bojovat o přední příčky, naopak „C“ + „D“ patří k outsiderům… Napovídá tomu i začátek sezóny – „A“ je po 3. kole
na 2. místě se ziskem 7 bodů, „B“ vede skupinu s 9 body, céčko je bez bodu a déčko má na svém kontě jeden bod za
remízu.
Kromě mistrovských zápasů družstev nás čekají i turnaje jednotlivců se zkráceným tempem. Ve čtvrtek 26. 12.
se uskuteční tradiční Vánoční šachový turnaj ve spolkové místnosti domu služeb, kterého se zúčastňují jen hráči
našeho klubu a ti hráči, kteří nejsou registrovaní, proto rádi přivítáme jakékoliv zájemce jak z řad dětí a mládeže,
tak i dospělých! Dva dny po našem turnaji proběhne tradiční Vánoční okresní turnaj ve Sloupě. A pro nás je největší
akcí „Okresní šachový turnaj“, který se uskuteční v sobotu 7. 3. 2020 v sokolovně. Jedná se již o 24. ročník. Tento
oblíbený turnaj pořádáme díky našim věrným a skvělým sponzorům, jejichž přízně si nesmírně vážíme
a srdečně jim za vše děkujeme! Také na tento turnaj jsou zváni všichni zájemci, kteří nehrají šachy závodně,
a samozřejmě i diváci.
Jelikož se rok 2019 chýlí ke konci a už na nás netrpělivě mává rok 2020, chtěl bych Vám všem jménem šachového
klubu popřát pohodové vánoční svátky a v roce 2020 co největší porci zdraví, lásky, pohody a optimismu…

Za ŠK GARDE Lipovec Luboš Ševčík
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SK A TJ SOKOL LIPOVEC
SK SOKOL LIPOVEC – ZHODNOCENÍ PODZIMNÍ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO ROČNÍKU 2019-2020
Podzimní část soutěžního ročníku 2019-2020 je již několik týdnů minulostí. Dovolte mi, abych se za ní
v následujících řádcích v krátkosti ohlédl. V krajských a okresních soutěžích v současné době působí čtyři naše
družstva, kdy jsme nově po osmi letech, naposledy v ročníku 2012-2013, přihlásili také mladší družstvo přípravky
4+1.
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA (4+1)
Jedná se nejmladší naděje lipovecké kopané - chlapce a dívky narozené roku 2011 a mladší. V této soutěži se děti
učí základům herní všestrannosti, tvořivému hernímu myšlení, hraní na více místech a v různých rozestaveních, což
jsou základy úspěchu ve světovém fotbale. Soutěž nabízí lepší možnost získávat herní zkušenosti a zejména
prožitky ze hry, které jsou motivací dětí k hraní fotbalu. Ve hře se potkávají momentálně lepší i horší hráči stejné
věkové kategorie, kteří se vzájemně potřebují k rozvoji svých herních možností.
Cílem je dostat nejmenší fotbalisty na hřiště a dosáhnout co největšího zapojení všech hráčů do hry, nikoliv
do pozice náhradníků čekajících na to, až budou moci hrát. Dále zapojit všechny hráče do hry, která dává šanci
všem hráčům dát gól a učí je orientace před vlastní a soupeřovou brankou.
Naši hráči si pod vedením zkušených trenérů Jana a Mirka Sedlákových, Tomáše Krátkého, Petra Heberta, Ladě
Šíbla a Františka Kopřivy v tomto složení: Ondřej Doležel, Jakub Horáček, Ondřej Kolmačka, Lukáš Kosek, Tereza
Kouřilová, Michal Matuška, Jan Pernica, Elen Sedláková, Michal Slouka, Jan Suchý, Václav Suchý, Michal Školař, Max
Švéda, Jan Vidrmert, Lukáš Vítek, Radek Vybíhal, Šimon Vybíhal a David Zouhar vedli během podzimní části
soutěže velice zdatně a svými výkony překvapili několik soupeřů, kteří již tuto kategorii hrají dlouhodobě.
V prvních kolech přišly porážky, ve kterých byla znát nerozehranost a seznamování se s hracím systémem soutěže.
V následujících zápasech začali porážet prakticky všechny soupeře. Např. na venkovním hřišti porazili silný tým
z Boskovic A i B v poměru 11:1 a 14:2. Nejlepším střelcem našeho týmu byl Jan Vidrmert, který vstřelil 40 branek.
Po podzimní části soutěže se celkově umístilo sdružené družstvo Lipovec/Vilémovice na krásném 5. místě
se 42 body.
Chtěl bych touto cestou poděkovat a ocenit práci trenérů, která musí být v této věkově nejnižší kategorii velice
trpělivá. Prakticky jsou všichni trenéři také hráči družstva mužů a uplatňují svoje zkušenosti, které jim při hráčském
růstu předávali kvalitní trenéři nejen v Lipovci, ale také v Rousínově, Slovácku, Blansku a nyní je tak mohou
předávat těm nejmenším.
Tímto také děkuji rodičům, kteří podporují své děti a přijdou se podívat na tréninkové jednotky a zápasy. Bez jejich
podpory to v této věkové kategorii prostě nelze realizovat.
STARŠÍ PŘÍPRAVKA (5+1)
Tato kategorie je pro tento ročník soutěží určena pro chlapce a dívky narozené ve dvou ročnících, a to 2009 a 2010.
V této věkové kategorii by nemělo jít stále hlavně o výsledek, ale o hru a o to, aby se do zápasu zapojili všichni
hráči, nejen ti starší, kteří zápas výsledkově ovlivňují.
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Naši hráči si pod stejným trenérským vedením jako u mladší přípravky, a to Jana a Mirka Sedlákových, Tomáše
Krátkého, Petra Heberta, Ladě Šíbla a Františka Kopřivy ve složení Vilém Burget, Jan Jakš, Šimon Kolář, Matyáš
Piňos, Marek Sotolář, Matěj Ševčík, Vojtěch Šmíd a Jan Válek během podzimní části soutěží vedli velice zdatně.
Často byli doplňováni o hráče nižší věkové kategorie - mladší přípravky, pro které je tato soutěž, zejména
po fyzické stránce, velice rozdílná. Získávají ale cenné zkušenosti a respekt oproti vyšším a silovějším hráčům.
Nejlepším střelcem našeho týmu byl Jan Válek, který vstřelil 32 branek. Celkově se naše družstvo umístilo
na 16. místě. I zde chci poděkovat a vyzdvihnout práci trenérů a také podpory rodičů.
MLADŠÍ ŽÁCI (7+1)
Malý počet hráčů v omezené věkové kategorii od 6. do 9. třídy (ročníky 2005, 2006 starší žáci a 2007 a 2008 mladší
žáci) nám neumožnil přihlásit soutěž starších žáků (8+1), jako to bylo v jarní části soutěže a byli jsme nuceni
přihlásit jen soutěž mladších žáků (7+1). Pod vedením trenéra Vojtěcha Zouhara, který tuto věkovou kategorii
hráčů trénuje již několikátý rok, dosahuje družstvo mladších žáků v podzimní části soutěže uspokojivých výsledků.
Vítězství se nerodila tak lehce a přesvědčivě, jak to na první pohled v tabulce vypadá. Hořkost porážky poznalo
naše družstvo jen dvakrát, a to s týmem Blanska B a Černou Horou. Družstvo žáků obsadilo 2. místo. Nejlepším
střelcem byl Vilém Burget s 18 zásahy do sítě soupeřů.
Soupiska hráčů mladších žáků: Viktor Baťka, Vilém Burget, Ondřej Doležal, Radim Holub, Jindřich Jelínek, Lubomír
Krejčí, Tomáš Kubinger, Ondřej List, Martin Mikula, Viktor Petržela, Martina Roušová, David Sedlák, Pavel Soldán, Jan
Štrajt, Matěj Vágner, Petr Válek, Adam Vládek, Martin Živný.
MUŽI
Muži svou sezonu začali se stejným hráčským kádrem, který v minulém ročníku bez problémů udržel krajskou
soutěž I.B třídy a se stejným realizačním týmem pod vedením zkušeného trenéra Františka Vrby. Postupně
v průběhu letní přípravy byl tým doplněn hráčem ze Sloupu Dominikem Dingou a Pavlem Vágnerem z Ostrova
u Macochy. Z dorostu přišel Petr Kučera.
Filozofie klubu je nastavena tak, abychom co nejvíce využívali svých vlastních hráčů, kteří mají vztah k oddílu
a hráli za náš klub s láskou a ,,srdíčkem“.
Tým v prvních třech kolech hrál v domácím prostředí, kdy hned v prvním kole remizoval s nováčkem
a ambiciózním celkem z Lelekovic. Následující výsledky byly jako na houpačce, když naše mužstvo prohrálo
postupně doma s Rájcem, s Vysočany na hody, Vilémovicemi, v Černé Hoře a v Medlánkách. Naopak dovedlo
zvítězit doma s Veverskou Bítýškou, remizovat v Babicích, opět v domácím prostředí porazit Bohdalice, Boskovice B
a v posledním zápase remizovat s Kobeřicemi. Nejvíce mě a nejspíše i diváky mrzí porážka na ,,hody“ s Vysočany,
kdy se zřejmě na hráčích projevila značná únava s přípravou, organizací a hlavně po prožití hodových tanečních
zábav. Nejlepším střelcem týmu je po podzimu Richard Sedlák, který s 15 střelenými brankami je také nejlepší
střelec celé soutěže 1.B třídy skupina A.
Nevyrovnané výsledky byly
převážně způsobené četnými
zraněními hráčů. Tyto časté změny
a zranění v kádru se negativně
projevily v nastavení optimálního
složení mužstva, které mělo vliv
na připravování a vytváření
brankových příležitostí a vstřelení
gólů do sítě soupeřů. Složení týmu
vč. realizačního se během zimní
přestávky měnit nebude.
Chtěl bych, aby se všichni hráči
uzdravili a nastoupili do zimní
přípravy, svědomitě se připravili
pod vedením trenéra Františka
Vrby na jarní část soutěže, která bude velice vyrovnaná až do samého konce. Věřím, že důstojně tuto soutěž
dohrajeme bez starostí sestupu. Když budou naši hráči předvádět hru jako v podzimní části soutěže a přidají
proměňování vyložených šancí, je v silách týmu tuto soutěž hrát v klidném středu tabulky.
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Dále bych chtěl příznivce a fanoušky informovat o opravě opěrné zdi u víceúčelového asfaltového hřiště
vedle travnaté hrací plochy, která proběhla na konci mistrovských utkání v měsíci listopadu 2019. Investiční akce
v rozsahu 400 tis. Kč byla částečně hrazena z dotace Jihomoravského kraje ve výši 200 tis. Kč, z dotace Obce
Lipovec ve výši 100 tis. Kč, sponzorské výpomoci společnosti PEDOP s.r.o ve výši 60 tis. Kč a vlastních prostředků
ve výši 40 tis. Kč.
Při opravě byla odbagrována původní betonová opěrná zeď vč. zeminy pro zásyp z kameniva a drenážní potrubí.
Na nový betonový základ byla ze ztraceného bednění postavena nová opěrná zeď vč. terénních úprav z přední
a zadní strany opěrné zdi. Práce prováděli zaměstnanci společnosti STEMD s.r.o a Pedop s.r.o.
Tímto chci poděkovat pracovníkům za odvedenou práci, která byla v těchto podzimních podmínkách mnohdy
značně náročná.

POZVÁNKA
SOBOTA 29. ÚNORA 2020 PLES SPORTOVCŮ SOKOLOVNA 20.00 HOD.
VSTUPNÉ 100 KČ, PROFESIONÁLNÍ VYSTOUPENÍ, BOHATÁ TOMBOLA
K TANCI A POSLECHU BUDE HRÁT SKUPINA ARCUS.
PODĚKOVÁNÍ
Výbor SK Sokol Lipovec spolu se všemi hráči děkuje touto cestou všem příznivcům, fanouškům a v neposlední řadě
především sponzorům našeho oddílu za projevenou přízeň a podporu v průběhu celého roku 2019.
Doufáme, že se všichni opět sejdeme na jaře roku 2020 při dalších mistrovských utkáních. První jarní kolo je
naplánováno na 21.- 22. března 2020, žáci a přípravka asi o něco později (bude včas upřesněno).
Již nyní se těšíme na další vítězství a branky v sítích našich soupeřů.
Současně Vám všem přejeme příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku vše nejlepší, především zdraví,
pohodu a porozumění.
Za výbor starosta TJ a SK Sokol Lipovec
Vojtěch Zouhar ml.
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SDH LIPOVEC
Týden po hodech jsme uspořádali druhé letošní hasičské grilování. Nabídku grilovaných specialit jsme rozšířili
o vynikající kotlíkový guláš, dětem velkou radost udělala nafukovací skluzavka a klauni, další novinkou byla točená
kofola. Na čepu jsme tentokrát měli kromě hasičské 11° z Litovle i Lobkowicz Premium Ležák 12°. Díky všem,
kdo nás přišli podpořit!
Vyhodnocení letošního ročníku okrskové ligy mladých hasičů se letos
uskutečnilo v Kotvrdovicích, a to v sobotu 21.9. Během jarních měsíců
děti závodily v Senetářově, Ostrově, Lipovci, Kotvrdovicích, Krasové,
Jedovnicích a na Holštejně. V mladší kategorii soupeřilo celkem 11
družstev, ve starší o 2 méně.
Naše mladší Béčko skončilo v celkovém pořadí až na osmém místě, což
bylo dané tím, že se účastnilo pouze dvou závodů (na druhou stranu
když přijeli, tak vyhráli). Mladší Áčko díky skvělým a hlavně stabilním
výsledkům v letošní sezoně s přehledem vyhrálo!
Naše starší Béčko skončilo rovněž na osmém místě, stejně jako mladší
Béčko totiž neodjelo všechny závody. Nicméně starší Áčko se nenechalo
mladšími vůbec zahanbit a rovněž vyhrálo svou kategorii. Takže jsme
domů přivezli sice dvě osmá místa, ale hlavně dvě první místa a dva
putovní poháry.
ZE ŽIVOTA ZJ SDH LIPOVEC
Tři zástupci naší jednotky se v sobotu 21.9. zúčastnili cvičení "Lepší jednou zažít, než třikrát číst", které uspořádalo
SDH Obůrka. Na trati bylo celkem 8 stanovišť, přičemž každé stanoviště představovalo jeden typ události,
se kterým se můžeme potkat u výjezdu. Na prvním stanovišti jsme plnili silové disciplíny ve stylu TFA zakončené
výběhem s materiálem na rozhlednu ve Veselici, na druhém jsme ošetřovali dvě osoby po zásahu elektrickým
proudem, na dalším likvidovali požár elektromobilu, dále řešili dopravní nehodu auta s motorkou, hasili požár
budovy, ve které zůstaly dvě osoby, na předposledním jsme museli pytlovat pytle s pískem a stavět z nich hráz
proti povodním, museli jsme také složit test z předpisů týkajících se zásahové jednotky a posledním úkolem bylo
vyproštění osoby zavalené pod spadeným stromem,
následné ošetření zranění a transport této osoby.
Celá akce byla dobře zorganizovaná, večer jsme se
vraceli sice vyčerpaní, ale obohaceni o cenné
zkušenosti. Motto celé akce "Lepší jednou zažít,
než třikrát číst" vystihuje cvičení naprosto dokonale.
Poslední dva listopadové víkendy jsme na žádost obce
a ve spolupráci se starostou a místostarostou prováděli
kácení tújí na místním hřbitově. Celkem jsme pokáceli
přibližně 160 stromů, z toho většinu jen s technikou
naší a technikou členů naší jednotky. Na několik stromů
jsme si však museli přizvat na pomoc jeřáb, aby nedošlo
k poškození pomníků. Stav kácených stromů nebyl
ideální a do budoucna by tak představovaly potenciální
riziko.
Do nového roku přejeme, nejen všem našim, členům hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody a úsměvů a vzájemně
si přejme, aby rok 2020 byl stejně tak dobrý, jako právě končící rok.
RÁDI BYCHOM VÁS POZVALI NA 15. HASIČSKÝ PLES, KTERÝ SE USKUTEČNÍ V PÁTEK 17.1.2020.
TENTOKRÁT SE PŘESUNEME DO POHÁDKOVÉ ŘÍŠE. KAPELA TAMDEM NEMŮŽE CHYBĚT STEJNĚ JAKO
VYSTOUPENÍ MLADÝCH HASIČŮ, PŮLNOČNÍ SCÉNKA ČI WELCOME DRINK. VSTUPENKY LZE ZAKOUPIT
OD 6.1.2020
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SDRUŽENÍ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH LIPOVEC
Protože jsme v tomto roce neinformovali ve zpravodaji naše občany o naší činnosti, tak to v kostce sdělíme za celý
rok.
V našem spolku máme starší občany, kteří se všech aktivit již nemohou účastnit, ale kteří mohou, tak s námi jeli
na zájezd v červnu do Babiččina údolí, v září do Čejkovic do bylinkového ráje „Sonnentor“, také ve velkém počtu
přišli na přednášky Ing. Plcha v květnu na téma „založení obce Lipovce a Kulířova“ a v listopadu pokračování
na téma „Do rozpadu Holštejnského panství“.
Zdatnější členové ve větších či menších skupinách navštěvují různé akce, a to v únoru výstavu Titanic v Brně,
v březnu shlédli divadelní představení v Jedovnicích „Velké lásky v malém hotelu, v Blansku představení „Světáci“,
dále exkursi v zahradnictví v Šebrově. V dubnu jarmarku v zahradnictví v Doubravici, v květnu vycházku
do Baldovce přes Holštejn, v červenci vycházku do Otinovse, v srpnu se jeli podívat do Kyjova na „Slovácký rok“,
do ZOO Vyškov s vnoučaty, do Kroměříže zámku a květné zahrady, do Lednického parku, do Buchlovic
na česnekové slavnosti, v září do Brna na svátek seniorů, v říjnu do Blanska na ČRO slaví pětadevadesátku,
v listopadu divadlo v Jedovnicích „Zamilovaný sukničkář“. Také se naši členové zúčastňují akcí, které pořádá spolek
Vápeníček.
Ve spolupráci s OV STP Blansko se naši členové zúčastňují akcí, které pořádá spolek Vápeníček. Ve spolupráci s OV
STP Blansko se naši členové zotavovali na týdenních rekondicích v Poděbradech, Medlově, Piešťanech, Skalce,
Tapolce, Bechyni, Luhačovicích, Turčianských Teplicích a Janských Lázních. Celkem na rekondicích bylo 52 členů.
V adventním čase navštěvujeme naše nejstarší a nemocné členy s malým vánočním dárkem.
V těchto aktivitách chceme dále pokračovat i v příštím roce. Klidné prožití svátků Vánočních a v Novém roce hodně
zdraví přeje výbor. Ať se můžeme co nejčastěji setkávat.
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ČESKÝ SVAZ ŽEN LIPOVEC
VÝLET DO ZOO BRNO
Jednu krásnou podzimní sobotu jsme se vydali na dlouho očekávaný výlet. Objednaný autobus nás odvezl do ZOO
Brno. Po celý den nám přálo nádherné slunečné počasí a nejen děti byly nadšené ze zvířat, dětských hrišť a okolní
krajiny. V tento den také probíhalo komentované krmení pandy červené, samice, která je v brněnské ZOO nově
od září. Na zakončení celého dne jsme si dali společně domácí zmrzlinu v cukrárně na Lipůvce a už se těšíme
na další společné akce.
Plánované akce: 28.12.2019 - společná vycházka do přírody - krmení zvířátek, 15.3.2020 - karneval
Akce budou upřesněny na letáčcích a Facebooku ČSŽ.

DEN RADOSTÍ PRO ŽENU 2019
Již po dvanácté pořádal Český svaz žen v Lipovci tradiční Den radostí pro ženu. Na pátek 25. října 2019 odpoledne
se těšila spousta žen a dívek a musíme konstatovat, že měly na co. Úvodem překvapil raketový nástup tanečnic
z Horní Lhoty předvedením Flamenguitos. Moderní tanec vystřídaly roztomilé lidové tance Jedovnických tetin.
Dvacet tanečnic v lidových krojích rozezpívalo a roztleskalo všechny přítomné. Pak již následovala módní přehlídka
Denisy Richterové z Lipovce. Originální modely předvedly většinou místní modelky, které nalíčila Jana Grimová
z Lipovce. O účesy se postarala Iva Hemzalová z Jedovnic. S velmi pěkným komentářem módní přehlídky se
představil pan Tomáš Bílek z Lipovce. Letos se nově představila paní Veronika Ježková, odbornice na Homeopatii,
biochemické tkáňové soli, Bachovy květové esence a poradenství v oblasti potravinářských doplňků čínské firmy
Tiens a české firmy Diochi.
Paní Boženka Davidová z Brna předvedla svou kosmetiku Makeup Fengšvueej a prováděla úpravu obočí.
Kosmetiku Mary Kay předvedly paní Magdalena Kachlíková a Eva Homolová z Brna. Jana Sotolářová a Lenka
Grégrová prezentovaly kosmetickou firmu Farmasi, Ludmila Zouharová ze Senetářova zase kosmetiku L-R s aloe
vera a zdravé doplňky stravy. Kosmetikou Avon líčily Olga Turpin a Pavla Mlýnková z Blanska. Mnoha ženám také
lakovaly nehty. Novinkou byla i prezentace poradkyně a vizážistky Jany Souralové s kosmetikou Makeup by
Janikaso a proměny prováděné Nicol Kraváčkovou vlastní kosmetikou Nicol make-up plus photo.
Ženy a dívky si mohly prohlédnou širokou nabídku originálních šperků, ručně vyrobených z drahých kamenů,
chirurgické oceli a minerálů, dále pak náušnice a náhrdelníky vyrobené starou technikou frivolitkováním, bižutérii,
krásná mýdla a v neposlední řadě i výrobky z pedigu. Nechyběl i tradiční výklad karet Marty a Petra Vítkových
z Ruprechtova.
Velkým zpestřením byla malá a velká tombola, bohaté občerstvení a diskotéka Štěpána Zouhara. Tato zdařilá akce
by nemohla být bez obětavého přístupu celého výboru a některých členek ČSŽ. Jim patří obrovský dík. Poděkování
patří i všem sponzorům akce.
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INFO Z OBECNÍHO ÚŘADU
VYHLÁŠKY
Poplatek ze psů 2020
Zastupitelstvo obce Lipovec v souvislosti se změnou zákona o místních poplatcích č. 565/1990 Sb. (mění ji mimo
jiné Zák. 278/2019 Sb.) na svém zasedání dne 19.11.2019 schválilo novou Obecně závaznou vyhlášku obce Lipovec
č. 2/2019 o místním poplatku ze psů, která je účinná od 1.1.2020.
Zásadní změnou v zákoně a potažmo v obecní vyhlášce je úleva od placení poplatku u držitele psa nad 65 let
(dříve důchodce, invalidní důchodce).
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a)
b)
c)
d)

za jednoho psa																							300,- Kč,
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele												300,- Kč,
za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let														
200,- Kč,
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let			 200,- Kč.

Splatnost poplatku zůstává nezměněna do konce března 2020.
Upozorňujeme znovu na povinnost psa přihlásit, odhlásit (v případě smrti či prodeje psa) a na ZÁKAZ
volného pobíhání psů po obci.
Poplatek za svoz TKO na rok 2020
V souvislosti se změnou zákona o místních poplatcích schválilo Zastupitelstvo obce Lipovec na svém zasedání
dne 19.11.2019 Obecně závaznou vyhlášku obce Lipovec č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů činí poplatek na rok 2020
620,- Kč/osoba nebo nemovitost bez trvale přihlášené osoby.
Splatnost poplatku:
a) buď jednorázově - 100 % poplatku do 30.4. příslušného kalendářního roku,
b) nebo ve dvou splátkách - 50 % poplatku do 28.2. příslušného kalendářního roku; 50 % poplatku do 31.7.
příslušného kalendářního roku.
V případě, že splátka 50 % poplatku nebude uhrazena do 28.2. příslušného kalendářního roku, je poplatek splatný
v plné výši podle písm. a) tohoto článku.
Poplatek je možno zaplatit zejména na pokladně Obecního úřadu Lipovec nebo zaslat na účet obce Lipovec
u MONETA Money bank (č. účtu 13121514/0600). Jako termín úhrady se bere datum připsání částky na účet obce
Lipovec.
Od poplatku jsou osvobozeny děti, které nedosáhnou v roce 2020 věku 4 let.
Upozorňujeme, že na staré známky se vyváží do konce března 2020. Občané, kteří do této doby nezaplatili,
si musí vyzvednout známku na popelnici na rok 2020 na obecním úřadě, aby jim odpad byl v dubnu 2020
vyvážen.
Úplné znění všech platných obecně závazných vyhlášek obce na internetových stránkách obce (http://lipovec.cz) v sekci
„úřední deska“.

CENA VODNÉHO V ROCE 2020
Cena vodného na rok 2020 činí 53,56 Kč vč. DPH (+7,9 % oproti roku 2019).
SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH
Svoz komunálního odpadu bude probíhat v pátek 27.12.2019 místo čtvrtku 26.12.2019.
Sběrné dvory budou otevřeny 23.12., 27.12., 28.12. a 30.12.2019 dle řádné otevírací doby sběrných dvorů.
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UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE PSŮ
Podle novely zákona č.166/1999 Sb. O veterinární péči bude s účinností od 1. ledna 2020 na každého
nenačipovaného psa nahlíženo jako na psa nenaočkovaného proti vzteklině, a to i v případě, když má tento pes
v očkovacím průkazu záznam o provedeném očkování proti vzteklině. Jinými slovy, od tohoto data nebude
očkování proti vzteklině u neočipovaných psů úředně platné, což může činit chovatelům zvířat problémy hlavně
v případě poranění člověka jejich psem. Výjimku mají pouze psi, kteří jsou označeni čitelným tetováním
provedeným před 3. červencem 2011. Sankce za nedodržení se mohou pohybovat v rozmezí 20 – 100 tisíc Kč
v závislosti na druhu provinění.
Není se ale čeho obávat. Úkon je to jednorázový, s minimálním rizikem poškození zdraví psa. Čip velikosti rýžového
zrna je umístěn v aplikační jehle. Ta se vbodne psovi pod kůži a čip se z jehly vytlačí do podkožního prostoru.
Tam čip setrvá po celý život psa. Čip lze přečíst pomocí čtečky, kterou dnes disponuje téměř každý veterinární lékař
či útulek.
V zákoně sice není uvedena povinnost čip poté i zaregistrovat v registru, je to však velmi doporučené hlavně
z hlediska dohledatelnosti daného čipu.
Výhody zaregistrovaného čipu: dohledatelnost majitele u zaběhnutého psa, možnost vycestování se psem
do zahraničí (nutnost vystavit psovi i cestovní pas), průkaz vlastnictví psa při odcizení či soudních sporech,
identifikace psa (pojištění), snadnější monitoring chovu psů, lepší dohledatelnost majitele v případě nutnosti
postihu za týrání zvířat, kontrola psů při prodeji.
BÉĎA
V květnu byl na území naší obce nalezen cca 5-ti letý kříženec kokršpaněla pojmenovaný Béďa. Tohoto psa jsme
umístili do útulku v Brně, byla mu zde udělána veškerá očkování, odčervení a byl očipován. Rádi bychom Béďu
darovali někomu, kdo by byl schopný se o něj řádně postarat. Bližší info na OÚ. Děkujeme tomu, kdo by si psa vzal
do péče.

ADOPCE PÍŠŤALY KŘTINSKÝCH VARHAN
Obrátila se na nás farnost Křtiny s možností „adoptovat“ si píšťalu z křtinských varhan. Pokud byste měli zájem,
obraťte se na OÚ, kde Vám budou poskytnuty bližší informace.
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UPOZORNĚNÍ NA PŘECHOD NA NOVÝ VYSÍLACÍ STANDARD
Pozemní televizní vysílání, které je jako jediné zdarma, přechází na nový standard DVB-T2.
Už jste určitě slyšeli o připravovaných změnách v pozemním televizním vysílání. V souvislosti s plánovaným
přechodem na novou technologickou platformu DVB-T2 Vás chceme informovat o aktuálních a chystaných
krocích.
Přechod na DVB-T2 je vynucenou změnou, která se týká 60 % domácností v ČR přijímajících televizní vysílání
prostřednictvím pozemních digitálních televizních sítí DVB-T. Důvodem je uvolnění frekvenčního pásma 700 MHz,
na kterém dosud vysílají pozemní televizní vysílače, pro potřeby mobilních operátorů. Je to společné celosvětové
rozhodnutí více než 190 států, ke kterému se připojila i Evropská unie.
Pozemní televizní příjem poskytuje širokou programovou nabídku nejsledovanějších televizních stanic a je jediný
bezplatný. Všechny ostatní způsoby televizního příjmu (satelitní, kabelové, IPTV) jsou zpoplatněny. Aby nedošlo
k omezení pokrytí nebo snížení počtu vysílaných televizních programů, je nutné přejít na kmitočtově úspornější
druhou generaci digitálního vysílání – standard DVB-T2. Programy České televize (ČT) a komerčních stanic
je možné v DVB-T2 přijímat již nyní, a to v rámci tzv. přechodových DVB-T2 sítí. Ty pokrývají 99 % obyvatel ČR.
Součástí pozemního vysílání jsou také služby poskytované prostřednictvím HbbTV – červeného tlačítka, které
umožňuje televizním divákům přístup k moderním televizním službám, jako například přístup do televizních
archivů, videa na přání nebo odloženého televizního sledování.
Přechod na DVB-T2 se uskuteční v období listopad 2019 – červen 2020. Vysílání současných DVB-T sítí bude
v naší obci z vysílače Brno – Kojál ukončeno 31. března 2020 (multiplex 1) a 4. května 2020 (multiplex 2).
Pokud chcete přijímat televizní vysílání i po tomto datu, je nutné mít televizor, který podporuje DVB-T2 nebo si
ke starší televizi pořídit set top box podporující tento standard.
Přechodem na standard DVB-T2 získá divák kvalitnější obraz ve vyšším rozlišení ve srovnání s končícím DVB-T.

LIPOVEČTÍ JUBILANTI LEDEN - BŘEZEN 2020
JUBILANTI, KTEŘÍ DALI SOUHLAS SE ZVEŘEJNĚNÍM VÝROČÍ:
Antonín Ševčík												Lipovec 15							70 let
František Dragoun 										Lipovec 205							70 let
Prof. PhDr. Miroslav Mikulášek, Dr.Sc.					Lipovec 126							90 let
VŠEM JUBILANTŮM SRDEČNĚ GRATULUJEME A PŘEJEME PEVNÉ ZDRAVÍ!
V případě zájmu o zveřejnění Vašeho výročí v některém z dalších čísel zpravodaje se, prosím, ozvěte na e-mail:
zpravodaj@lipovec.cz, případně se osobně zastavte na obecním úřadě.

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ZPRAVODAJE: 22.3.2020
Materiály (zvlášť text we Wordu, zvlášť fotky ve formátu jpg či png) můžete zaslat na e-mail: zpravodaj@lipovec.cz.
redakce zpravodaje
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PŘIPRAVOVANÉ AKCE V LIPOVCI
AKCE SPOLKŮ

Termíny jsou pouze informativní a budou upřesněny těsně před konáním akce hlášením rozhlasu či na webových
stránkách obce v sekci kalendář. Děkujeme za pochopení.
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ROZPIS STOMATOLOGICKÉ POHOTOVOSTI
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Radostné prožití vánočních svátků v kruhu nejbližších,
mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce!
LIPOVECKÝ ZPRAVODAJ - periodický tisk, vychází 3x ročně
Lipovec 4/2019 - 12.12.2019
Reg. číslo: MK ČR E 11382
vydavatel: Obec Lipovec, Lipovec 200, 679 15
IČ: 00280551, email: obeclipovec@tiscali.cz
web: www.lipovec.cz

