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Vážení a milí spoluobčané, 

máte v rukou poslední číslo letošního zpravodaje. V roce 2020 se podařila uskutečnit celá řada akcí,          
o nichž jsme psali v minulých číslech zpravodajů. Na dalších řádcích shrneme, co se událo v posledním 
kvartále.  

V pondělí 7.9.2020 se od 8:00 přijímaly žádosti na prodej stavebních parcel v lokalitě kostel – sokolovna. 
Zájem byl enormní, první zájemci stáli před obecním úřadem již v neděli odpoledne. Do pondělního rána 
vydrželo ve frontě 13 zájemců - fotky jsou zveřejněny ve zpravodaji dále. Stav pozemků k dnešnímu dni je 
takový, že zbývá poslední volná parcela pro lipoveckého zájemce. O parcely se zajímali i přespolní obyvatelé, 
celkem máme v pořadníku 12 „náhradních žádostí“. Zájem od místních obyvatel nás velice potěšil, také nás 
těší to, že se nám podařilo rozprodat pozemky mezi naše mladé obyvatele, kteří zůstanou nadále v naší obci. 

Druhý víkend v září se konaly tradiční hody, které však byly jiné, než na jaké jsme byli dosud zvyklí. Velký 
dík patří zejména rodině Zouharové (Vojtěch st., ml., Bohumila), která přišla s myšlenkou letošní hodové 
veselí trochu obzvláštnit. Děti ve školní družině připravily výzdobu, která pak byla 
umístěna při vjezdech do obce a v areálu za sokolovnou, kde se vše odehrávalo. 
Počasí vyšlo, koronavirová opatření byla zrovna mírnější a nic tedy nebránilo tomu, 
aby hody mohly proběhnout v plné parádě. V pátek a sobotu se konaly taneční 
zábavy, v neděli byla sloužena slavnostní mše svatá a odpoledne zahrála jedovnická 
Bivojanka, jejíž vystoupení můžete zhlédnout na odkazu: youtu.be/v-r-ttyc4fo nebo 
můžete použít QR kód vpravo. Hodové veselí bylo zakončeno utkáním starých pánů. 
Hody se vydařily a tak se lidé mohli po letošních koronavirových opatřeních alespoň 
chvilku pobavit a zasmát. 

V polovině září byl potvrzen dodavatel inženýrských sítí do lokality kostel – sokolovna. Cena díla byla 
vysoutěžena v hodnotě 15 872 398,60 Kč bez DPH. Zemní práce prováděla pro vítěznou firmu M.I.S. 
Protivanov naše obecní firma STEMD. Naplno se přitom využil náš traktorbagr Terex, který jsme koupili 
koncem srpna, a další technika, jíž firma disponuje. Traktorbagrem jsme schopni rovněž dělat zakázky       
pro Vás, spoluobčany. Pokud byste potřebovali cokoliv vykopat (jámy, základy,…) můžete se na nás obrátit. 
16.9.2020 bylo předáno staveniště a rozběhly se práce na sejmutí ornice. Poté následovalo bagrování výkopů 
na vodovodní a kanalizační řad (vč. přípojek), dále se osazovaly domovní čistírny odpadních vod                      
a napojovaly se jednotlivé IS na stávající hlavní řady. Nyní je tedy tato část dokončena a v pondělí 14.12.2020 
proběhla úspěšně kolaudace. Chtěli bychom se ještě jednou omluvit, nejen občanům bydlícím v lokalitě          
k sokolovně, za omezení, kterým museli v průběhu stavby čelit. Také bychom chtěli poděkovat všem, kdo se 
na realizaci akce podíleli. 

V měsíci říjnu firma Monotrend s.r.o. vybavila naše víceúčelové hřiště novými herními prvky. Děti se 
mohou těšit na nové houpadlo, věž se skluzavkou, lezení na lanové pyramidě… Na jaře ještě musíme dosypat 
písek do pískoviště a posít celý prostor, který se upravoval, travním semenem. Chtěli bychom poprosit, aby 
se hřiště prozatím nevyužívalo. Na akci jsme obdrželi dotaci 169 000,- Kč z Ministerstva pro místní rozvoj. 

Na přelomu října a listopadu bylo v extravilánu naší obce 
vysazeno 15 líp (10 na příjezdové komunikaci k Marianínu, 
3 u silnice směrem od Rozstání, 2 v třešňové aleji). Dále      
7 třešní v třešňové aleji a 8 švestek (3 u VKT a 5 na cestě      
do Marianína). Výsadba byla financována z dotace              
od Agentury ochrany přírody a krajiny ve výši 66 000,- Kč. 

Koncem listopadu jsme rozjeli akci, do níž jsme zapojili        
i Vás, naše spoluobčany, a sice obnovu obecního lesa. 
Poděkování patří všem, i přespolním, kteří přiložili ruku      
k dílu a přispěli k tomu, že se nám podařilo za 3 soboty 
vysadit 500 javorů a 500 dubů. Na jaře bychom chtěli ještě 
osázený prostor „vylepšit“ jehličnany a dalšími druhy 
listnatých stromů. Jak můžete vidět na fotkách dále, celý 
prostor už vypadá daleko veseleji než před pár týdny.        

Na podzim jsme odkoupili pozemky (louky), které k našemu lesu přiléhají. Na těchto pozemcích bychom       
v budoucnu rádi vybudovali rybník a vytvořili tak „obecní odpočinkovou zónu“.

ÚVODNÍK

QR kód na video z hodů
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Před pár dny jsme se dozvěděli radostnou zprávu, že naše žádost o dotaci na kompostéry byla úspěšná.          
V příštím roce, pokud půjde vše hladce, bychom měli vybavit novými kompostéry ty z Vás, kteří jste podali 
žádost. Tím snížíme produkci bioodpadu, který aktuálně vyvážíme a platíme. V příštím roce bychom chtěli 
změnit i způsob odvozu tříděného odpadu, vše je zatím ve fázi prvotních jednání, o všem budete včas 
informováni. Zavedením těchto 2 systémů dojde ke snížení produkce odpadů do budoucna, což je zásadní 
věc, které se budeme usilovně věnovat. Letošní rok byl dobrý i na úrodu ovoce, ze sadů se prodalo několik 
stovek kilogramů ovoce.  

Jak jsme avizovali v minulém čísle zpravodaje, zabýváme se usilovně problematikou čištění obecních 
odpadních vod. Jako zatím nejvýhodnější a nejlepší řešení pro naši obec se jeví kombinace mechanicko-
biologické čistírny a přetlakové kanalizace. Princip je takový, že každá připojená domácnost má na svém 
pozemku jímku, v níž je umístěno čerpadlo, které drtí splašky a zároveň je pak vytlačuje výtlačným potrubím 
přes zpětnou klapku do hlavního řadu. Hlavní řad potom ústí na čistírnu, která by byla vybudována dole pod 
obcí. Největší výhody: 

• není nutné řešit spád jako v případě gravitační kanalizace, tudíž hloubka výkopů může být nižší 
(maximální hloubka výkopu je cca 1,5 m), navíc výkopy mohou být užší (potrubí má menší průměr),  
• výkopy je možné realizovat bezvýkopově (protlaky), nemuselo by dojít k narušení již vybudovaných 
chodníků, komunikací, atd., 
• na ČOV je možné připojit Marianín.  

Počátkem roku 2021 najdete ve Vašich schránkách informační letáky k této tématice. V lednu, pokud to 
situace dovolí, dojde k veřejnému jednání, kde se budete mít možnost zeptat odborníků na jakýkoliv Váš 
dotaz týkající se ČOV. 

Letošní rok byl díky koronaviru jiný, než jaký jsme všichni očekávali. Čelili jsme neustálým nařízením             
a omezením, která se však nakonec ukázala většinou jako smysluplná a pomohla tak zpomalit šíření 
koronaviru. Chtěli bychom proto na vás všechny apelovat, abyste přes Vánoce omezili rodinné návštěvy, 
hlavně prarodičů, na minimum, aby se nám podařilo šíření koronaviru eliminovat a udržet pod kontrolou. 
Také nezapomínejte dodržovat základní hygienické návyky, noste roušky, dezinfikujte si ruce, dodržujte 
rozestupy… Děkujeme všem ohleduplným spoluobčanům! I přes nařízená omezení doufáme, že si svátky 
vánoční užijete v klidu a rodinné pohodě. Vánoční čas si můžete zpříjemnit zpíváním koled společně              
s Vápeníčkem. 

Závěrečné poděkování patří všem, kdo se letos zapojili do šití roušek a vytváření podmínek ke zvládnutí 
koronavirové situace, občanům, kteří pomohli s výsadbou obecního lesa a také občanům, kteří pomohli obec 
vánočně nazdobit. 

Do roku 2021 si všichni vzájemně přejme hlavně zdraví, které je v dnešní době tím nejdůležitějším, a také 
štěstí.  

Hezké Vánoce všem! 
Ondřej Zouhar, Zbyněk Kopřiva
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Výpis z usnesení zastupitelstva obce konaného dne 22.9.2020  
SS 

Usnesení č. 1/19/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje navržený program jednání Zastupitelstva obce Lipovec dne 22.9.2020. 
Výsledek hlasování:   Pro  12         Proti     0               Zdrželi se  0 

Usnesení bylo schváleno. 

SS 

Usnesení č. 2/19/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje: prodej spoluvlastnického podílu na pozemku parc.č. 1251/12                 
o výměře 937 m2 ve výši ideální jedna polovina vzhledem k celku za cenu 375.470,- Kč včetně DPH panu 
Josefu Strejčkovi, bytem Lipovec 253 a prodej spoluvlastnického podílu na pozemku parc.č. 1251/12                
o výměře 937 m2 ve výši ideální jedna polovina vzhledem k celku za cenu 375.470,- Kč včetně DPH paní 
Kamile Mikuláškové, DiS., bytem Lipovec 253. Smlouva bude podepsána do 31.12.2020, v opačném případě 
bude pozemek nabídnut dalšímu zájemci. 
Výsledek hlasování:   Pro   11       Proti       0            Zdrželi se  1 (p. Strejček) 

Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 3/19/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje prodej pozemku parc.č. 1251/6 v k.ú. Lipovec u Blanska o výměře  
1230 m2 za cenu 932.600,- Kč včetně DPH panu Josefu Grimovi, bytem Lipovec 223 a to do výlučného 
vlastnictví. Ve smlouvě bude uvedena poznámka o omezení stavby v zadní části pozemku – bezpečnostní 
pásmo plynovodu. Smlouva bude podepsána do 31.12.2020, v opačném případě bude pozemek nabídnut 
dalšímu zájemci. 
Výsledek hlasování:   Pro  12         Proti     0               Zdrželi se  0 

Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 4/19/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje: prodej spoluvlastnického podílu na pozemku parc.č. 1251/19                
o výměře 865 m2 ve výši ideální jedna polovina vzhledem k celku za cenu 353.150,- Kč včetně DPH                
Mgr. Jolaně Průchové, bytem Lipovec 20 a prodej spoluvlastnického podílu na pozemku parc.č. 1251/19            
o výměře 865 m2 ve výši ideální jedna polovina vzhledem k celku za cenu 353.150,- Kč včetně DPH             
Mgr. Lukáši Zouharovi, bytem Podomí 123. Smlouva bude podepsána do 31.12.2020, v opačném případě bude 
pozemek nabídnut dalšímu zájemci. 
Výsledek hlasování:   Pro  12         Proti     0               Zdrželi se  0 

Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 5/19/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje prodej pozemku parc.č. 1251/11 v k.ú. Lipovec u Blanska o výměře     
922 m2 za cenu 741.640,- Kč včetně DPH panu Filipu Musilovi, bytem Lipovec 236 a to do výlučného 
vlastnictví. Smlouva bude podepsána do 31.12.2020, v opačném případě bude pozemek nabídnut dalšímu 
zájemci. 
Výsledek hlasování:   Pro  12         Proti     0               Zdrželi se  0 

Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 6/19/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje prodej pozemku parc.č. 1251/9 v k.ú. Lipovec u Blanska o výměře     
912 m2 za cenu 735.440,- Kč včetně DPH Ing. Romanu Petlachovi, bytem Lipovec 95 a Mgr. Marii Petlachové, 
Ph.D., bytem Lipovec 95 a to společného jmění manželů (SJM). Smlouva bude podepsána do 31.12.2020,        
v opačném případě bude pozemek nabídnut dalšímu zájemci. 
Výsledek hlasování:   Pro  12         Proti     0               Zdrželi se  0 

Usnesení bylo schváleno.

ZASTUPITELSTVO OBCE



|  �   |5

Usnesení č. 7/19/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje prodej pozemku parc.č. 1251/8 v k.ú. Lipovec u Blanska o výměře    
907 m2 za cenu 732.340,- Kč včetně DPH Ing. Lucii Hurtové, bytem Lipovec 338 a Ing. Marku Hurtovi,    
bytem Lipovec 338 a to společného jmění manželů (SJM). Ve smlouvě bude uvedena poznámka o omezení 
stavby v zadní části pozemku – bezpečnostní pásmo plynovodu. 
Smlouva bude podepsána do 31.12.2020, v opačném případě bude pozemek nabídnut dalšímu zájemci. 
Výsledek hlasování:   Pro  12         Proti     0               Zdrželi se  0 

Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 8/19/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje prodej pozemku parc.č. 1251/7 v k.ú. Lipovec u Blanska o výměře     
874 m2 za cenu 711.880,- Kč včetně DPH panu Janu Celému, bytem Lipovec 188 a Mgr. Barboře Celé, bytem 
Lipovec 320 a to společného jmění manželů (SJM). Ve smlouvě bude uvedena poznámka o omezení stavby      
v zadní části pozemku – bezpečnostní pásmo plynovodu. Smlouva bude podepsána do 31.12.2020,                   
v opačném případě bude pozemek nabídnut dalšímu zájemci. 
Výsledek hlasování:   Pro  12         Proti     0               Zdrželi se  0 

Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 9/19/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje prodej pozemku parc.č. 1251/3 v k.ú. Lipovec u Blanska o výměře     
700 m2 za cenu 604.000,- Kč včetně DPH panu Lubomíru Průchovi, bytem Lipovec 262 a to do výlučného 
vlastnictví. Smlouva bude podepsána do 31.12.2020, v opačném případě bude pozemek nabídnut dalšímu 
zájemci. 
Výsledek hlasování:   Pro  12         Proti     0               Zdrželi se  0 

Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 10/19/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje prodej spoluvlastnického podílu na pozemku parc.č. 1251/10 o výměře 
906 m2 ve výši ideální jedna polovina vzhledem k celku za cenu 365.860,- Kč včetně DPH panu Radimu 
Horáčkovi, bytem Lipovec 243 a prodej spoluvlastnického podílu na pozemku parc.č. 1251/10 o výměře      
906 m2 ve výši ideální jedna polovina vzhledem k celku za cenu 365.860,- Kč včetně DPH                                
Ing. Kateřině Cigánkové, bytem Krásensko 120. Smlouva bude podepsána do 31.12.2020, v opačném případě 
bude pozemek nabídnut dalšímu zájemci. 
Výsledek hlasování:   Pro  12         Proti     0               Zdrželi se  0  

Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 11/19/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje prodej pozemku parc.č. 1251/18 v k.ú. Lipovec u Blanska o výměře   
863 m2 za cenu 705.060,- Kč včetně DPH panu Vladimíru Šíblovi, bytem Lipovec 208 a to do výlučného 
vlastnictví. Smlouva bude podepsána do 31.12.2020, v opačném případě bude pozemek nabídnut dalšímu 
zájemci. 
Výsledek hlasování:   Pro  12         Proti     0               Zdrželi se  0 

Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 12/19/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje prodej spoluvlastnického podílu na pozemku parc.č. 1251/16 o výměře 
903 m2 ve výši ideální jedna polovina vzhledem k celku za cenu 364.930,- Kč včetně DPH panu Janu 
Dvořákovi, bytem Lipovec 269 a prodej spoluvlastnického podílu na pozemku parc.č. 1251/16 o výměře       
903 m2  ve výši ideální jedna polovina vzhledem k celku za cenu 364.930,- Kč včetně DPH slečně Pavlíně 
Zouharové, bytem Lipovec 65. Smlouva bude podepsána do 31.12.2020, v opačném případě bude pozemek 
nabídnut dalšímu zájemci. 
Výsledek hlasování:   Pro  12         Proti     0               Zdrželi se  0 

Usnesení bylo schváleno.
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Usnesení č. 13/19/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje prodej spoluvlastnického podílu na pozemku parc.č. 1251/17 o výměře 
846 m2 ve výši ideální jedna polovina vzhledem k celku za cenu 347.260,- Kč včetně DPH panu Jakubu 
Kolmačkovi, bytem Lipovec 344 a prodej spoluvlastnického podílu na pozemku parc.č. 1251/17 o výměře   
846 m2 ve výši ideální jedna polovina vzhledem k celku za cenu 347.260,- Kč včetně DPH slečně Tereze 
Novákové, bytem Vavřinec 115. Smlouva bude podepsána do 31.12.2020, v opačném případě bude pozemek 
nabídnut dalšímu zájemci. 
Výsledek hlasování:   Pro  12         Proti     0          Zdrželi se  0 

Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 14/19/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje prodej spoluvlastnického podílu na pozemku parc.č. 1251/15 o výměře 
896 m2 ve výši ideální jedna polovina vzhledem k celku za cenu 362.760,- Kč včetně DPH panu Luboši 
Štéblovi, bytem Lipovec 73 a prodej spoluvlastnického podílu na pozemku parc.č. 1251/15 o výměře 896 m2  
ve výši ideální jedna polovina vzhledem k celku za cenu 362.760,- Kč včetně DPH slečně Tereze 
Nesrovnalové, DiS., bytem Kotvrdovice 47. Smlouva bude podepsána do 31.12.2020, v opačném případě bude 
pozemek nabídnut dalšímu zájemci. 
Výsledek hlasování:   Pro  12         Proti     0          Zdrželi se  0 

Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 15/19/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 16.4.2019 „Fasáda obecní 
garáže“, kde je zakotveno, že doba ukončení díla se posunuje na 12/2021. 
Výsledek hlasování:   Pro    11       Proti      0         Zdrželi se  1 (Ing. Uzel) 

Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 16/19/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 28.8.2017 „Inženýrské sítě 
Doleželová-Tejkl“, kde je zakotveno, že doba ukončení díla se posunuje na 12/2021. 
Výsledek hlasování:   Pro    11       Proti      0         Zdrželi se  1 (Ing. Uzel) 

Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 17/19/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo ze dne 20.3.2017 „Rekonstrukce 
veřejného osvětlení III. etapa“, kde je zakotveno, že doba ukončení díla se posunuje na 06/2022. 
Výsledek hlasování:   Pro    11       Proti      0         Zdrželi se  1 (Ing. Uzel) 

Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 18/19/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje v souladu s geometrickým  plánem č. 575-10145/2012 ze dne 
20.4.2012, který vypracovala GB-geodézie, spol. s r.o., Pracoviště Blansko, Smetanova 6, 678 01 Blansko 
odkup části pozemku parc.č. 165/3 označená jako díl „a“ o výměře 420 m2, části pozemku parc.č. st. 257 
označená jako díl „b“ o výměře 37 m2 a části pozemku parc.č. 165/5 označená jako díl „c“ o výměře 1 m2       
za cenu 150,- Kč/m2, takže celkem 458 m2 za cenu 68.700,- Kč od Ing. Jana Ševčíka, Lipovec 87. 
Výsledek hlasování:   Pro   12        Proti        0            Zdrželi se  0 

Usnesení bylo schváleno.     

Usnesení č. 19/19/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Rozpočtové opatření č. 7 v hospodaření obce Lipovec za rok 2020. 
Výsledek hlasování:   Pro   13        Proti        0            Zdrželi se  0 
Usnesení bylo schváleno.



|  �   |7

Usnesení č. 20/19/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje odkup pozemků od paní Marie Strejčkové, Lipovec 253, v následných 
cenách: 

Výsledek hlasování:   Pro    11       Proti        0            Zdrželi se  2 (Ing. Uzel, p. Strejček)   

Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 21/19/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec revokuje usnesení z jednání ZO dne 25.8.2020 č. 23/18/ZO 

Usnesení č. 23/18/ZO 

Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje jako projektanta nového Územního plánu obce Lipovec Ing. Arch. Martina 
Vávru, Palackého 281, 679 06 Jedovnice a zplnomocňuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo s cenou díla 
258.800,- Kč (včetně vyhodnocení vlivu ÚP na životní prostředí).  
Výsledek hlasování:   Pro 15   Proti 0   Zdrželi se 0  

Usnesení bylo schváleno. 

Výsledek hlasování:   Pro  13         Proti         0           Zdrželi se  0 
Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 22/19/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje jako projektanta nového Územního plánu obce Lipovec Ing. Arch. 
Martina Vávru, Palackého 281, 679 06 Jedovnice a zplnomocňuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo        
s cenou díla 223.800,- Kč (není plátce DPH). 
Výsledek hlasování:   Pro    13       Proti        0            Zdrželi se  0 

Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 23/19/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje objednávku na zpracování vlivů na životní prostředí pro nový územní 
plán obce Lipovec u  Mgr. Zdeňka Frélicha, Kolářská 1, 746 01 Opava, s cenou 35.000,- Kč (není plátce DPH). 
Výsledek hlasování:   Pro   13        Proti       0             Zdrželi se  0 

Usnesení bylo schváleno.
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Výpis z usnesení zastupitelstva obce, konaného dne 20.10.2020  
Usnesení č. 1/20/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje navržený program jednání Zastupitelstva obce Lipovec dne 
20.10.2020. 
Výsledek hlasování:   Pro   10        Proti       0             Zdrželi se  0 

Usnesení bylo schváleno 

Usnesení č. 2/20/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje prodej pozemku parc.č. 1251/5 o výměře 758 m2 a parc.č. 1251/27        
o výměře  75 m2, vše v k.ú. Lipovec u Blanska za cenu 686.460,- Kč včetně DPH p. Vojtěchu Zouharovi, bytem 
Lipovec 324 a paní Janě Zouharové, nar. 19.8.1979, bytem Lipovec 324 a to do společného jmění manželů 
(SJM). Smlouva bude podepsána do 31.12.2020, v opačném případě bude pozemek nabídnut dalšímu zájemci. 
Výsledek hlasování:   Pro   9        Proti       0             Zdrželi se  1 (p. Vojtěch Zouhar) 

Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 3/20/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje přílohu č. 1 k Obecně závazné vyhlášce obce Lipovec č. 3/2019, kterou 
se stanovuje místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání                 
a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2021 ve výši  620,- Kč. 
Výsledek hlasování:   Pro   10        Proti       0             Zdrželi se  0 

Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 4/20/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Plán inventarizace majetku obce Lipovec k 31.12.2020, Plán inventur 
obce Lipovec k 31.12.2020 a Příkaz starosty 1/2020 k zajištění inventarizace majetku obce k 31.12.2020. 
Výsledek hlasování:   Pro   10        Proti       0             Zdrželi se  0 

Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 5/20/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje „Program pro poskytování dotací z rozpočtu obce Lipovec na rok 2021 
na kulturní, sportovní a volnočasové aktivity“.  
Výsledek hlasování:   Pro   10        Proti       0             Zdrželi se  0 

Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 6/20/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje prodej části pozemku parc.č. 1086/1 o výměře 69 m2 dle 
geometrického plánu č. 881-305/2020 ze dne 14.9.2020, vyhotoveného Geodezií Plch s.r.o., Dolní Lhota         
č.p. 4, a to manželům Josefu a Lucii Paděrovým, Lipovec 244 do SJM, za cenu 150,- Kč/m2, tj. 10.350,- Kč          
s tím, že kupující uhradí obci 6.000,- Kč, což jsou náklady na vyhotovení geometrického plánu. Záměr           
na prodej pozemku byl schválen na jednání RO dne 21.7.2020, byl vyvěšen na úřední desce OÚ Lipovec        
od 4.8.2020 dosud. 
Výsledek hlasování:   Pro    9         Proti       1 (Ing. Uzel)  Zdrželi se  0 

Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 7/20/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje prodej části pozemku parc.č. 1251/20 o výměře 7 m2 v k.ú. Lipovec      
u Blanska označená jako díl „c“,  dle geometrického plánu č. 884-305/2020 ze dne 24.9.2020, vyhotoveného 
Geodezií Plch s.r.o., Dolní Lhota  č.p. 4, a to panu Jaroslavu Vládkovi, Lipovec 326, za cenu 150,- Kč/m2,         
tj. 1.050,- Kč s tím, že kupující uhradí obci 369,- Kč, což je poměrná částka na nákladech za vyhotovení  
geometrického plánu. Záměr na prodej pozemku byl schválen na jednání RO dne 21.7.2020, byl vyvěšen       
na úřední desce OÚ Lipovec od 4.8.2020 dosud. 
Výsledek hlasování:   Pro    9         Proti       1 (Ing. Uzel)  Zdrželi se  0 

Usnesení bylo schváleno.
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Usnesení č. 8/20/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje prodej spoluvlastnických podílů k části pozemku parc.č. 1251/20           
o výměře 105 m2, označené jako díl „a“, a části pozemku parc. č. 1251/23 o výměře 2 m2, označené jako díl 
„b“, dle geometrického plánu č. 884-305/2020 ze dne 24.9.2020, vyhotoveného Geodezií Plch s.r.o., Blansko, 
Dolní Lhota  č.p. 4, následovně: 
- panu Karlu Vintrovi, bytem Lipovec 285, spoluvlastnické podíly na obou dílech ve výši ideální 1/2  
vzhledem k celku za kupní cenu 8.025,- Kč; 
- panu Marku Vintrovi, bytem Rozstání 81, spoluvlastnické podíly na obou dílech ve výši ideální 1/4  
vzhledem k celku za kupní cenu 4.012,50 Kč; 
- panu Mgr. Tomáši Vintrovi, bytem Oblá 423/26, Nový Lískovec, Brno, spoluvlastnické podíly na obou  
dílech ve výši ideální 1/4 vzhledem k celku za kupní cenu 4.012,50 Kč. 
Celková cena je vypočtena sazbou 150,- Kč/m2 a činí 16.050,- Kč. Každý z kupujících dále uhradí obci, dle 
výše svého spoluvlastnického podílu, ještě poměrnou část nákladů vynaložených obcí na vyhotovení 
geometrického plánu, které činí 5.631,- Kč. Záměr na prodej pozemku byl schválen na jednání RO dne 
21.7.2020, byl vyvěšen na úřední desce OÚ Lipovec od 4.8.2020 dosud. 
Výsledek hlasování:   Pro    9         Proti   1 (Ing. Uzel)  Zdrželi se  0 

Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 9/20/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje opravu záměru na prodej pozemků v lokalitě „kostel-sokolovna“  
schváleného na 18. zasedání ZO dne 25.8.2020 po usnesením č. 12/18/ZO, a to takto: U pozemku p.č. 1251/20 
bude výměra 859 m2 a cena 702.580,- Kč včetně DPH. Ostatní části záměru ani pravidel prodeje se nemění. 
Oprava záměru bude vyvěšena na fyzické i elektronické úřední desce OÚ Lipovec min. po dobu 15ti dnů, poté 
může být schválen případný prodej pozemku. 
Výsledek hlasování:   Pro   10     Proti      0       Zdrželi se  0 

Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 10/20/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec revokuje usnesení č. 4/18/ZO ze dne 25.8.2020. 

Usnesení č. 4/18/ZO 

Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje poskytnutí dotace SDH Marianín v roce 2020 z rozpočtu obce Lipovec ve výši 
6.000,- Kč na financování oslav výročí 100 let od založení SDH Marianín při předpokládaných výdajích 6.000,-  Kč 
– dotace 100 %. 
Výsledek hlasování: Pro  14      Proti    0         Zdrželi se  0 

Usnesení bylo schváleno. 

Výsledek hlasování:   Pro  10      Proti    0         Zdrželi se  0 

Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 11/20/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje rozpočtová opatření č. 8 v rozpočtu obce Lipovec na rok 2020. 
Výsledek hlasování:   Pro   10     Proti    0         Zdrželi se  0 

Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 12/20/ZO 
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje odkup části pozemku p.č. 943/6 v k.ú. Lipovec u Blanska, označenou 
jako díl „a“ o výměře 84 m2 dle geometrického plánu č. 891-483/2020, za cenu 150,- Kč /m2, celkem tedy       
za 12.600,- Kč, od pana Jaroslava Vládka, Lipovec 326. 
Výsledek hlasování:   Pro   10     Proti    0         Zdrželi se  0 

Usnesení bylo schváleno.
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HISTORIE OBCE

K letošnímu půlkulatému výročí: 
V roce 2020 jsme si připomněli 75. výročí ukončení druhé světové války, které znamenalo ukončení 

německé okupace a návrat násilně vystěhovaných lipoveckých občanů zpět do svých domovů. Vzhledem       
k tomu, že v Lipovci tehdy žilo pouze 39 rodin starousedlíků, jsou i záznamy z tohoto období kusé a někdy     
i  nepřesné. Např. dle zápisu z obecní kroniky měl být Lipovec osvobozen až 11. května 1945, což je nesmysl. 
Podle některých údajů měla být 8. května v poledne v Lipovci ještě německá vojska, podle jiných vzpomínek 
měl být Lipovec již téhož dne osvobozen. Proto se vraťme do této doby a pokusme rekonstruovat tehdejší 
události. 

Pokud se vrátíme do jara 1945, tak již bylo tehdy zřejmé, že válka nebude mít dlouhého trvání. 16. dubna 
odjela z Lipovce kolona správce německého velkostatku Kleemana s kořistí obilovin, brambor, masa                
a zařízení pro domácnost, celkem na 42 vozech. 20. dubna zabralo faru a školu německé vojsko, které si zde 
zřídilo nemocnici s operačním sálem a lazaret. Koncem měsíce se v obci ubytovala i část vojska, která 
ustupovala před Rudou armádou po bojích o Brno. V domě č.p. 102 bylo zřízeno místní velitelství posádky, 
místním velitelem byl poručík Kunz. 30. dubna se k faráři nastěhoval německý polní kurát major Josef Graf, 
který denně dojížděl na frontu k Vyškovu a k Ruprechtovu. Tento duchovní vykonával i obřady při pohřbívání 
Němců v Lipovci. Za kostelem bylo pochováno 33 německých vojáků a jeden civilní ovčák. Obyvatelé byli      
v tomto období povoláváni k provádění zákopových prací na úpatí Drahanské vrchoviny, která byla silně 
opevněna. Zapsaní mužové se museli denně hlásit v sedm hodin ráno a byli odvedeni na pracoviště              
na kopání zákopů ve směru od Ruprechtova k Lipovci. Dne 6. května se lipovečtí dělníci rozprchli, poněvadž 
z račických lesů začaly dopadat sovětské dělové náboje, které explodovaly v Ruprechtově a po délce silnice 
až k Podomí.  

Po osvobození Brna 26. dubna se sovětská armáda probíjela směrem k Vyškovu, 28. dubna byly 
osvobozeny Nemojany a Luleč, tvrdé boje se sváděly mezi Drnovicemi a Dědicemi. 30. dubna byl osvobozen 
Vyškov, 1. května kladli Němci houževnatý odpor na čáře Ježkovice – Lhota - Kozí horka - Radslavice - Zelená 
hora – Pustiměr. 4. května postoupila Rudá armáda spolu s rumunskými jednotkami k Ježkovicím, kde došlo 
k dalším tvrdým bojům s německými okupanty. Tam se fronta zastavila až do 8. května. 

Německé vojsko budovalo několik pásem obrany. Na okraji lipoveckých lesů Hatmanu a Horky byla  
zakopána děla, v Horce byla k obraně připravena dokonce dvě těžká děla, pravděpodobně 88mm kanóny Flak. 
Vše se připravovalo k vojenskému střetnutí a úporným bojům. Počátkem května se začalo potají mluvit         
o smrti Adolfa Hitlera, a to i přesto, že na celé střední Moravě nefungovala dodávka elektrické energie a lidé 
neměli možnost si zapnout rádio. Zdrojem zpráv se stávali jednak němečtí vojáci původem z Rakouska, 
jednak kurát Graf, který informoval faráře Stehlíka. Ve škole poslouchal tajně rozhlas učitel Josef Hradil, 
který měl radiopřijímač zapojený na německou pojízdnou elektrárnu. Dne 8. května nastal v Lipovci mezi 
Němci velký shon a ruch. Ti věděli, že je konec války a pokoušeli se uprchnout do amerického zajetí. Vojáci 
se rychle oblékali a odpárávali si ze stejnokrojů výložky a různá vyznamenání. Začali pálit listiny, mimo jiné 
i archiv vojenského učiliště z Rakouska, které bylo vyklizeno před postupující sovětskou armádou. Německý 
kurát Graf oznámil lipoveckému faráři, že Německo bezpodmínečně kapitulovalo. V pozdějších hodinách 
byla spatřena kolona nákladních aut a motocyklů, která jela cestou k domu č.p. 28. Za chvíli bylo slyšet         
ze "žlíbku" za tímto domem detonace. Němečtí vojáci ničili nepotřebná vozidla pancéřovými pěstmi.              
V zatáčce za sokolovnou zase shořel velký vlečný stěhovací vůz, který byl naložen výbavou nemocnice, 
umístěné předtím ve škole. V lesích kolem Lipovce vybuchovala munice, ničily se zásoby benzinu a oleje. 
Uprostřed vesnice chtěli Němci vyhodit do povětří mostek přes potok před školou, čehož si všiml učitel Josef 
Hradil. Spolu se svou ženou přesvědčili německé vojáky, aby to nedělali, protože je možno tento strategický 
bod obejít jinými cestami. Díky tomu nedošlo k poškození školy a okolních domů. Ten den sovětská letadla 
shazovala letáky o bezpodmínečné kapitulaci Německa. Vojáci i nemocniční personál s raněnými prchali     
po silnici směrem ke Sloupu, odkud pokračovali na Rájec a Boskovice. V poledních hodinách byl již Lipovec 
vyklizen. V noci z 8. na 9. května se daly do pohybu i zadní německé voje.  Z Ruprechtova odjel německý tank 
Tiger II., který kryl ústup. Ten však byl 9. května u Podomí zničen. Patrně zde došlo i ke zdržení postupu        
s ohledem na množství tamních betonových bunkrů, o nichž nebylo známo, zda jsou připraveny k boji. Tudíž 
do Krásenska a Lipovce přijela sovětská a rumunská vojska 9. května 1945 až v odpoledních hodinách,        
což potvrzuje i lipovecká farní kronika. Nejprve přijelo od Krásenska předzvědné nákladní auto, obsazené 
rudoarmějci. Po získání informací o ustupující německé armádě pokračovalo dále „císařskou silnicí“ směrem 
ke Sloupu. Po delší době již následovaly kolony vojsk, které  pronásledovaly Němce.  Většinu  prchajících  
německých  vojáků   rudoarmějci   zajali  u   Boskovic   nebo  na Českomoravské  vysočině.  Občané  vítali  své 
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Do Lipovce před šedesáti lety 
Připadá mně, jakoby to bylo včera, když              

v duchu a vzpomínkách prožívám jízdu na skůtru 
Čezeta přírodním tunelem pod větvemi stromů 
přesahujících z okraje lesa nad úzkou prašnou 
silničkou od Holštějna k Lipovci. Bylo to                    
o prázdninách v roce 1960, které v naší republice 
byly přelomovým obdobím. Během nich se změnil 
název státu, ústava, státní znak a zvýšila se 
velikost území správních celků. Náš Brněnský kraj 
se zvětšil na Jihomoravský, rozloha blanenského 
okresu se zdvojnásobila sloučením s dřívějším 
okresem Boskovice. Popisovaná silnička se            
po několika letech změnila v širokou silnici, prý 
přednostně jako strategicky významná komunikace, zásluhou pana Ing. Leopolda Musila z jeho postavení 
poslance krajského národního výboru, který při dokončování přístavby školy navrhl jako zábradlí k novému 
schodišti, byl jsem u toho, průběžné tyče v různých barvách od přízemí až nahoru tak, jak to je. 

Cílem mé tehdejší cesty do Lipovce byla místní Osmiletá střední škola, určená mně umísťovacím 
dekretem ze školského referátu ONV Blansko. Bez určení, co v ní budu učit. Jel jsem tam představit se 
řediteli školy a seznámit se s tím, co mne ve škole po prázdninách čeká. To jsem se v plné míře dověděl        
při nástupu do školy 25. srpna. A nebylo toho málo. Třídnictví v 6. třídě, v ní matematiku, hudební výchovu         
a dílny. V jiných třídách fyziku, chemii, hudební výchovu a dílny v několika třídách. V rámci „rodičovského 
sdružení“ každá třída měla třídního důvěrníka. Nezapomenutelná mně v této funkci zůstává vynikající 
„důvěrnice“ paní Božena Bejčková. Starosti se zahájením nového školního roku přineslo také nově zavedené 
poskytování žákům všech učebnic zdarma, což každý třídní musel pro svoji třídu z centrální dodávky vybrat 
a rozdělit žákům na jejich místa v žákovských lavicích. Změny v roce 1960 zasáhly také školství. Osmiletka se 
změnila na Základní devítiletou školu Lipovec. Devátá třída jako nově zaváděná v tomto roce byla 
dobrovolná, pouze pro přihlášené. Přihlášením devíti zájemců nebyl naplněný limit alespoň deseti žáků.  
Situaci do školy přijel s ředitelem školy Josefem Musilem řešit okresní školní inspektor. Slovy: "Tvá dcera se 
hlásí na jedovnickou průmyslovku. Nepůjde tam, přihlásíš ji do deváté třídy jako desátou. Ty jako ředitel 
musíš být ostatním rodičům příkladem.“ Zvýšením počtu tříd o „devítku“ škola získala nárok na funkci 
zástupce ředitele. Tím byl jmenován Miroslav Kouřil, v té době vedoucí zřizované školní jídelny a vydavatel 
Lipoveckého zpravodaje. Obě tyto jeho funkce mimo vyučování připadly mně. 

S nástupem na novou školu jsem si musel pořídit potřebné vybavení. Co to bylo? V „kovárně“ u paní 
Musilové za šedesát korun montérky a v rozstánské prodejně obuvi za sedmdesát korun holínkové gumáky. 
Na pole k žákovskému sběru brambor z polí zemědělského družstva. Děvčata chodila sklízet mák.                 
Při odchodu z pole na sebe povolávaly: „Nezapomeň vzít mak mamě, ať má co sypat vranám“. Dílny. V deváté 
třídě jsme s chlapci téměř do Vánoc v místnosti pod dílnou rozebírali motor z automobilu Z 18, který škole 
ze starého vyřazeného vozu věnoval pan Karel Musil. Kromě montážních dovedností chlapci si potvrzovali 
znalosti z fyziky k učivu o dvoutaktních motorech. V ostatních třídách podle ročníků jsme začínali u dřeva 
brousítkem na zaostřování tužek, u kovu ručním řezáním, pilováním a vrtáním, zhotovením olovnice. Jiní 
chlapci letováním osmimilimetrových příček spojili čtyři sto dvacet centimetrů dlouhé „svařovací dráty“       
a zhotovili tak model stožáru Kojálu. K dřevěným výrobkům nám velkou a ochotnou pomocí byl stolař pan 
Sotolář přípravou potřebného dřeva na naše další zpracovávání. 

osvoboditele, v lipoveckém kostele se konala slavnostní mše, následoval průvod po vesnici. Přes Lipovec     
po dalších 14 dnů projížděly menší skupiny sovětských a rumunských vojsk. Sovětské jednotky zajišťovaly 
pozůstatky po německé armádě, jejich výzbroj, výstroj, střelivo či miny, jiné útvary čistily okolní lesy           
od skrývajících se skupin německých vojáků. 

Jan Celý,  kronikář
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Význam měly také exkurze ke kováři „Hubrovi“, do kovárny pana Ševčíka k seznámení se s černým 
řemeslem. S povolením hajného pana Hédla z lesa jsme přinesli několik kmínků břízy, z nich zhotovili dvě 
lavečky na hřiště nad školním dvorem.  

Byly pevné, unesly zátěž i pěti sedících. Chlapci si z dílny odnášeli domů také zhotovené svícny a jiné 
drobné výrobky. Podle návodu v časopisu Výroba a škola jsme zhotovili dvanáct souprav k demonstraci 
nakloněné roviny a závislosti tření jako pomůcku do fyziky. Jaké jsme ve fyzice dosahovali výsledky? Snad 
dobré, když v pololetí v lednu 1963 mně ředitel školy říká: „Přišla nám pochvala“. Z elektroučiliště                 
na Ostravsku sdělovali, že tři naši chlapci k nim v „elektro“ učivu přišli připraveni nejlépe. S ukončením 
posledního ročníku školy žáci si podávali přihlášky ke svým budoucím povoláním. 

Školy dostávaly přehledy o možnostech uplatnění vycházejích žáků. Vyplněné přihlášky žáků procházely 
komisí, v níž byli ředitel školy, skupinová vedoucí Pionýrské organizace, třídní učitel a předseda národního 
výboru. V jednom roce, v němž odcházeli žáci mé třídy, vznikl malý problém. Tři děvčata se hlásila na v té 
době děvčaty velmi vyhledávaný obor elektromechaničky v Metře Blansko. Směrné číslo pro lipoveckou 
školu bylo však pouze „jedna“. Jednání „komise“ toho dne zůstalo nedořešené. Za dva dny nato předseda 
MNV Ševčík  přinesl do školy pro děvčata tři přihlášky do Metry. 

Školní kuchyň. Nahoře v Sokolovně místnůstka asi 2 krát 3 metry. V ní obyčejný kuchyňský kovový 
sporák na pevná paliva, pracovní stůl a protože dřez ještě nebyl, tak umývací stůl se dvěma mísami. Mezi tím 
vším se pohybovaly paní Musilová, kuchařka pro mateřskou školu a paní Hudečková, manželka pana 
poštmistra, pro školu. Po zvýšení strávníků nad čtyřicet a šedesát k ní přibyla paní Ševčíková, manželka 
předsedy MNV. V takových podmínkách vařily všechny tři dvojí obědy a chutně. Později, při odpoledním 
vyučování v úterý a ve čtvrtek s přespolními až 140 porcí. V normách tři koruny pro nižší a tři dvacet          

pro vyšší stupeň za porci. Změna nastala přestěhováním kuchyně                  
do přístavby školy. K velkému sporáku, také ještě na pevné palivo. 
V roce, ve kterém jsem „obdržel“ tělocvik v 7. třídě, v zimě jsme několikrát 
byli v krytých lázních v Boskovicích. Měl jsem tehdy v té třídě také zeměpis. 
Při učivu o Asii a Pamíru, jeden z žáků se mě poťouchle ptá: "Soudruhu 
učiteli, víte, co je to čomolungma?" Porozuměli jsme si.                                         
V mimovyučovací činnosti to byla také divadla. Ihned prvním rokem Sněhová 
královna. Když jsem před lety sepisoval lipovecké divadelnictví,                    
pro upřesnění jsem se ptal jednoho z herců a on ihned: „Ano, hrál jsem 
takovou malou úlohu. Dvořana“. A spustil doslova svoje říkání z této role.    
Za velmi úspěšné z žákovských veřejných vystoupení považuji předvánoční 
večer v roce 1968,  v němž  vystupovala „celá škola“. První část programu, 
Naše vlast, končila sborovým zpěvem všech žáků druhého stupně na jevišti 
sokolskou písní Spějme dál. V druhé části k závěrečnému zpěvu koled se         
k jevišti přidal i „sál“ plně zaplněný  rodiči také z Marianína a Kulířova, kteří 
na tento večer přijeli i odjeli zvláštním autobusem. V politicko - společenské 

atmosféře roku 1968 tisíc korun z dobrovolného vstupného bylo poštou odesláno na zřízený tehdy Fond 
republiky. 

K roku 1968 ještě dodatek. Ihned 21. srpna MNV obdržel příkaz zajistit v obci vhodné utajené umístění 
armádního radiovozu. To předseda Arnošt Ševčík zajistil po domluvě ve stodole u Kučerů. 

Hudební výchova. Byla mně předurčena hrou na klavír. Spojená také s každoročním programem                     
na družstevních dobírkách. Vždy s programem parodií místního významu na nápěv lidových písní zpívaných 
za doprovodu harmoniky pana Bejčka, varhaníka. Atmosféra na dobírkách byla vždy provoněná vůní dobré 
sekané, kterou ve školní kuchyni pékával „Řezníček“ pan Pernica, který z prodejny Masna pečlivě do školní 
jídelny přednostně zajišťoval potřebné maso. Na porce 50 g a 70 g. 

Velmi častá byla návštěvnost Lipoveckých do Brna na kulturní podniky. Organizované pro děti školou, 
pro občany zemědělským družstvem, Sokolem a také jinými. Tradiční bylo, že když divadlo skončilo později         
a domů jsme se vraceli až kolem jedenácté, tak v Ochozi po příjezdu Lipoveckých v zavřené již hospodě         
U Votrubů se světla rozzářila a Lipovecké tam vždy plně pohostili. 

Významnými a oblíbenými bývaly cílově promyšlené zájezdy na poutní místa a k „betlémům“ 
organizované panem Františkem Šenkem.
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Autobusy a doprava jimi v zimě. Při mrazech            
až k mínus třiceti stupňům pan Emanuel Kučera                 
u domu parkujícímu autobusu během noci šel dvakrát 
nebo třikrát „protočit“ motor, aby olej mrazem 
nezatuhl. A protože sněhové kalamity bývaly nejen 
velké, ale také časté, v plné pohotovosti v těch dnech 
míval pan Hasoň velkou nákladní Tatru s pluhem, aby 
podle potřeby silnici protáhl. Nejednou jel ve fujavici     
s pluhem před autobusem, aby ten nezapadl. Silnici 
kolem Lipovce a ke Studnicím udržel vždy průjezdnou. 
Místní vozovky udržovali buldozerem traktoristé 
zemědělského družstva. 

V druhém pololetí mé deváté třídy v roce 1964 na základě společného zájmu jsem zajistil učitele 
autoškoly a řada z těchto žáků odcházela na prázdniny nejen s vysvědčením, ale také s řidičským průkazem 
na malé motocykly. Svezlo se při tom i několik jedinců občanů a tři paní učitelky. 

Tato třída na základě dopisu ze Sovětského svazu došlého od vnuka pátrajícího o osudu sourozenců 
svého dědy Aloise Průchy, který se nevrátil z 1. světové války a zůstal v Rusku, přispěla k příjezdu domnělého 
zde padlého do jeho rodné obce a k setkání všech tří sourozenců po padesáti letech. 

Na škole jsem prošel třídnictvím dvou za sebou následujících ročníků.  1949 (48) a 1953 (52). Bylo by toho 
k psaní ještě o hodně více. Na příklad vlna divadelníků, na které zůstávají živé a pěkné vzpomínky: Přítel 
Antonín Doležel, manželé Musilovi-Stolařovi, Antonín Kopřiva a další, všechny a všechno však vyjmenovat 
nelze. 

Po dobu mého působení v Lipovci po celou dobu v čele obce byli Arnošt Ševčík a tajemník pan František 
Kopřiva. Vedli obec tak, že za aktivní brigádnické pomoci občanů Lipovec při mém odchodu v roce 1969 nebyl 
již Lipovcem z doby mého příchodu v roce 1960. Za necelých deset let. 

V Lipovci jsem strávil jedno desetiletí, které mně bylo poučením i zábavou, zůstává mně trvalou živou 
vzpomínkou. Proto končím slovy neznámého autora a Jana Nerudy. Já prožitých zde roků a dnů nelituji. 
Protože každý za prožití stál, nechť štědře dával nebo štědře bral, ať jsem tu byl, čím jsem byl, vším jsem     
byl rád.  

Ivo Máčel

ŠKOLNÍ OKÉNKO

Základní škola 

Zdravíme Vás v této opět nelehké době. Mysleli jsme, že situace, která nastala na jaře, se už nemůže 
opakovat, ale opak se stal pravdou. Školy se zavřely podruhé 14. 10. 2020 v době, kdy jsme taktak dohnali 
učivo, které jsme nestihli naučit v době jarní pandemie. Žáci opět zůstali doma. Byly jim zasílány týdenní 
plány v kombinaci s online výukou z hlavních předmětů. Před pár dny jsme se vrátili do škol. I. stupeň 
kompletně + žáci 9. ročníku, ostatní ročníky v rotačním systému. Přes všechna úskalí nezahálíme a snažíme 
se ze všech sil.  

Škola v době výuky online očima dětí 1. – 4. třídy a jejich třídních učitelek 
Prvňáčci a jejich neobvyklý školní rok 
 Přerušení školní docházky v době pandemie bylo pro prvňáčky neznámou záležitostí. Přesto se                

s domácím vzděláváním zásluhou rodičů popasovali velice dobře. Veškerá komunikace měla pouze 
elektronickou podobu, sociální kontakt nebyl možný. Setkávání prostřednictvím monitoru počítače však 
nebylo to, co by děti a jejich učitelku plně uspokojovalo. 

 Vše se obrátilo ve středu 18. listopadu návratem dětí do školy. To bylo radosti, když se zase všichni 
setkali ve svém známém prostředí - školní třídě. A že bylo o čem si povídat, vždyť se někteří po celou dobu 
uzavření školy vůbec neviděli. Sociální kontakt nám všem velmi chyběl. Setkání naživo opravdu nic 
nenahradí. A tak jsme si to společně užívali. Nejen ve třídě, ale i při společné vycházce po Lipovci v rámci 
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tělesné výchovy. 
Po pár dnech ve škole zase všechno běží tak, jak má. I když za přísných hygienických podmínek                  

a nějakých omezení. 
Jana Kolmačková, třídní učitelka I. třídy 

2. třída 
Konečně zpátky ve škole!!!Dne 18. 11. se školy znovu otevřely žákům prvních a druhých tříd. I naši 

druháci přišli v plném počtu, usměvaví a natěšení. Velkou část dne jsme věnovali povídání o tom, jak trávili 
čas na distanční výuce, co se jim na té situaci líbilo a co naopak ne. Všechny děti se shodly na tom, že se      
do školy těšily. Někdo se těšil na výuku, někdo na přestávky, většina ale postrádala hlavně kamarády. Jsme 
vděční za každý den, který můžeme trávit ve škole spolu a věříme, že takto už to zůstane. Děkuji rodičům    
za jejich přístup k distančnímu vzdělávání a za čas, který svým dětem při výuce věnovali. Vážím si naší 
vzájemné spolupráce. 

Mgr. Karla Cabalová, třídní učitelka 2. třídy 

3. třída: Naše pocity při online výuce: 
Byl jsem rád, že v době, kdy jsme nemohli chodit do školy, jsme měli alespoň online výuku. Vadilo mně, 

že se internet často sekal. Chyběli mně kamarádi. Učit se s mámou mě nebaví. Ve škole je větší zábava. 
Erik Školař 

…Při výuce mi chybí tváře paní učitelky a spolužáků. Často mě z počítače bolela hlava a záda. Občas mi 
spojení vypadávalo, což mě dost znervózňovalo. Přestávka mezi předměty byla nudná. Ve škole hrajeme 
vybíjenou, doma to nejde. Výuka ve škole je mnohem lepší, zábavnější. 

Laura Kuchařová 

…Ve škole mám spoustu kamarádů a kamarádek. Mám raději výuku ve škole, kde nám paní učitelka 
všechno hezky vysvětlí. Líbí se mi, když jsme spolu ve škole, než když se vidíme jen přes počítač. 

Lucie Zouharová 

… Při online výuce jsme byli spolu, to se mi líbilo. Rád jsem dělal úkoly na Alfu. 
Matěj Gryc 

Líbilo se mi, že nemusím vstávat, že si mohu pospat. Ale radši bych chodila do školy. Nelíbilo se mi,        
že když jsem chtěla něco říct, musela jsem si zapnout mikrofon. 

Magdaléna Benešová 

Online výuka byla dobrá, ale radši bych byla ve škole. Lépe bych slyšela, co paní učitelka říká, a naučila 
bych se toho víc, protože je na to čas. Ale zase se mi líbilo, že jsem mohla být doma a že jsem si mohla udělat 
úkoly po částech. Nejradši bych byla, kdybychom mohli chodit bez roušek, kdybychom mohli chodit             
do družiny, kdybychom si mohli společně hrát… 

Helena Kajtárová 

…Těšila jsem se na paní učitelku a na spolužáky…   
Nikol Šíblová 

Koukat na obrazovku mě nebaví. Mám ráda, když se smějete, ptáte se, reagujete spontánně. Chybujete     
a společně hledáme chybu. Odpovídáte a společně se radujeme, obdivujeme, někdy trochu závidíme. VIDÍME 
SE, SLYŠÍME SE… Jsme si blíž. Jsme spolu. Je to nebezpečnější, a proto zajímavější. A jsem ráda, že to vidíme 
stejně.      

Zdeňka Bejčková 
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Škola doma 

Tereza Kouřilová 

V kuchyni sedím, do mobilu hledím,  

vidím tam všechny spolužáky, 

a paní učitelku taky.  

Už nás všechny zdraví 

a ptá se, jestli jsme zdraví! 

Slyšíme se? Vidíme se? 

To jsme rádi.  

Klaudii se to seká, 

občas někdo heká. 

Honzíkova a Adamova kamera 

doprostřed mezi ně míří,  

takže je z půlky 

vidíme stěží.  

Vyjmenovaná slova mi někdy nejdou, 

Michalovi Školařovi se vždy do hlavy vejdou. 

Do školy se moc těšíme, 

doma už se nudíme.

Zavřená škola 

Klaudie Křenková 

Tak už je to zase tady, 

zavřeli nám školu. 

Každý den se připojíme 

přes internet znovu. 

Naše milá učitelka, 

vysvětlí nám učení, 

Procvičíme násobilku, pravopis 

a dějiny. 

Sedět sama u počítače, 

to je velká nuda, 

už se zase těším, až se nám všem 

otevře, ta naše škola. 

Uvidím zas kamarády 

s naší paní učitelkou, 

a budeme zas všichni spolu.

4. třída

To všechno kvůli koroně 

Matyáš Piňos 

Při výuce onlinové, všechno je tu pro mě nové. 

Když píšeme češtinu, koukám se na maminu. 

Kočka leží na tabletu, já mám problém, složit větu. 

Ela je nějak podezřele chytrá, jedničku dostane asi zítra. 

Snad se s tím učitelka smíří, že Vojtova kamera na strop míří. 

Vynechávám online hodiny, pozitivní už je půlka rodiny. 

Mamka už také není v práci, všichni jsme doma v izolaci. 

Tetu posíláme na nákupy, riskuje zdraví, všude jsou kupy nakažených. 

Všem dětem a rodičům moje velké díky, za naši spolupráci nejen v této době, 
ale i v dobách minulých.       

Mgr. Hana Plisková 

Děti chodí do školy, povídají si a hrají si spolu. Těší se na nejkrásnější období  
v roce a to na Vánoce. Na závěr: 

DRUHÁCKÁ ZIMA 

Brzy bude zima,    Těšíme se na anděla,    Vyrobíme spolu svícen 

brzy bude sníh.     Mikuláše, čerty.       z jehličí a ze šišek. 

Postihne nás rýma   My už ale všichni víme   Nazdobíme spolu stromek 

venku na saních.    s čerty nejsou žerty.    ať už přijde Ježíšek.
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Paní učitelky z prvního stupně přejí Všem dětem a rodičům do příštího roku hodně zdraví, hodně radosti a hodně 
štěstí. Dětem ty nejkrásnější dárky pod stromečkem – radost, lásku a smích. 

V září před uzavřením škol proběhla v naší škole přednáška nejen pro rodiče dětí se speciálními 
vzdělávacími potřebami. Přednášející Mgr. Lenka Ondráčková poutavým způsobem vysvětlila rodičům, jak 
dítě motivovat ke školní práci, jak spolupracovat s učiteli, popř. s poradenskými centry. 

 Mimořádný literární úspěch získala naše žákyně 9. ročníku Kateřina BÍLKOVÁ. V 17. ročníku celostátní 
soutěže Svět očima dětí vyhlášené Ministerstvem vnitra České republiky získala 2. místo! Obdržela diplom 
podepsaný ministrem vnitra Janem Hamáčkem a pěkné ceny (bezdrátová sluchátka, zdravou láhev, baterku 
na kolo, batůžek s bezpečnostními prvky ad.). 

 Ve výtvarné výchově před uzavřením škol osmáci pod vedením Evy Veselé připravili pro prvňáčky 
upomínkové medaile za zvládnutí přespání ve škole. Po zavření škol sedmáci i deváťáci nasbírali nejrůznější 
přírodniny a z nich vytvořily podzimní dekorace. Zhostili se všichni tohoto úkolu výborně a vyrobili opravdu 
nádherné věnce, kytice, svícny, zátiší i figurky zvířátek. Více fotografií žákovských prací najdete na našich 
stránkách: www.zslipovec.cz. Loučíme se s Vámi pohledem na adventní věnce, které vyrobili deváťáci        
pod vedením Katky Veselé ve výtvarné výchově a přejeme příjemně strávený čas adventní a hlavně šťastné 
Vánoce, které letos více než o dárcích mohou být o rodinných vztazích. 

Mgr. Tomáš Vintr a zaměstnanci ZŠ Lipovec

Mateřská škola 

Přesto, že všechna školská zařízení byla v rámci prevence šíření onemocnění 
Covid-19 uzavřena, mateřské školy jako jediná školská zařízení byla v plném 
provozu. Za zpřísnění hygienických podmínek a upravením podmínek provozu 
se děti i nadále vzdělávaly ve dvou třídách mateřské školy a náš denní režim se 
nezměnil. 

V rámci polytechnické výchovy, která je přirozenou součástí mnoha aktivit     
v mateřské škole, jsme se zapojili do výukového programu MTU (Malá 
technická univerzita), jehož náplní je technické vzdělávání dětí. MTU v osmi 
názorných a jednoduchých lekcích kombinuje technickou práci z reálného 
světa, jako například opravdové technické výkresy, hru a zábavu. Pracuje se 
samostatně, ale i ve skupinách, kombinují se jednoduší aktivity s náročnějšími. 
Program probíhá v prostorách mateřské školy ve třídě Berušek a je určen       
pro nejstarší děti v maximálním počtu 25. Děti si už zahrály na stavitele města, 
malé   inženýry  a   stavitele  mostů.   Při  posledním   setkání  si  děti  například
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postavily podle technického výkresu Karlův most, po kterém se mohly 
následně projít. Našim malým stavitelům se programy velmi líbí, úkoly 
zvládají na výbornou, a proto jsou po zásluze po skončení každé lekce 
odměněny diplomy. 

Polytechnické vzdělávání také rozvíjíme v rámci našeho nového 
vlastního projektu s názvem „Šikulové aneb učíme se bádat, tvořit           
a pracovat“. Cílem projektu je co nejdříve a na základě zcela přirozené 
hravosti a poznání světa kolem sebe vzbudit zájem o technické obory, 
vědecké bádání, podpořit u dětí touhu tvořit, prohloubit jejich technické 
znalosti, dovednosti a pracovní návyky při individuální i skupinové 
práci. Zaměřili jsme se také na používání jednoduchých pracovních 
nástrojů a nářadí a práci s netradičními materiály. V obou třídách jsme 
zřídili řemeslný koutek s pracovními ponky, za které velmi děkujeme 
dědečkovi od Štěpánka Kunce panu Jirku Kocmanovi. Aktivity 
organizujeme pro všechny děti během režimu mateřské školy v rámci 
řízených a částečně řízených činností a jako doplňkovou aktivitu v rámci 
nespavého režimu pro skupinky nejstarších dětí. 

Další doplňkové aktivity, které v odpoledních hodinách v mateřské škole nabízíme, jsou „Hýbánky“,     
kde si děti vždy řádně protáhnou tělo a Keramika, kde si děti vyrobily podzimní strašidýlko a krásný adventní 
svícen. Velmi nás těší, že o všechny nadstandartní aktivity je velký zájem.  

V mateřské škole pořádáme pro rodiče besedy s odborníky. V září jsme se setkali s klinickou logopedkou 
Mgr. Jaroslavou Bártovou. Besedovali jsme na téma „Kdy je vhodné s dítětem navštívit logopedii“. Byl dán 
prostor diskusi a individuálním rozhovorům. Snad nám současná nelehká doba dovolí pořádat další setkání, 
tentokrát s psychologem Mgr. Karlem Opravilem, plánované na 4.března 2021. 

Rádi děti seznamujeme s různými tradicemi. Svátek 
svatého Martina je jednou z nich. Věnovali jsme mu 
celý týden, kdy jsme se zaměřili na prosociální 
chování ve vztahu k druhým, povídali jsme si            
o vztazích v rodině, o tom, jak můžeme pomáhat 
doma nebo ve školce. Legendu o sv. Martinovi jsme 
si převyprávěli i zdramatizovali za hudebního 
doprovodu a pomocí židliček. Zahráli jsme si 
pohybové hry, zpívali a tvořili.  Samozřejmě jsme si 
s dětmi také upekli svatomartinské rohlíčky :)  

V rámci našich už tradičních celodopoledních 
vycházek do přírody jsme se na podzim vydali hned 
na dvě dlouhé výpravy. Pozorovali jsme podzimní 
přírodu, její změny, barvy, zvuky, vůně. Naučili jsme 
se toho hodně o stromech jak listnatých, tak 

jehličnatých a jejich plodech. Z nasbíraných přírodnin jsme si na vycházce vyrobili barevné housenky a lesní 
víly, kterým jsme pomohli zamknout les. 

Bohužel jsme ve školce museli v rámci opatření proti šíření onemocnění Covid - 19 zrušit několik akcí     
a divadel. Ale některé tradice jsme nechtěli opustit, a proto jsme ve školce uspořádali ve čtvrtek 4.12. 
čertovsko-andělské dopoledne plné tvoření, písniček, tancování, her a soutěží, ale hlavně plné legrace           
a smíchu. Mikuláš se svoji družinou za námi nemohl přijít, ale i přesto „s námi ve školce byl“. Napsal nám 
totiž dopis a celou dobu „pozoroval“ naše snažení :)  
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FARNOST LIPOVEC

Děkujeme všem za přízeň, porozumění, pomoc a spolupráci. Za všechny děti a zaměstnance mateřské 
školy přeji hezké vánoční svátky, ať máte čas na pohádky, ať se na vás štěstí směje, ať vás láska stále hřeje,   
ať vás úspěch provází i v roce, který přichází. 

Mateřská školka dostala poděkování za obrázky, které kreslily děti. Poslali je po jedné mamince na  Covid 
oddělení ve Fakultní nemocnici v Brně. Její poděkování, citace: "Obrázky už zkrášlují zdi chodeb, sesternu     
a pokoje pacientů. Na všechny působí moc pozitivně a přináší všem radost. "  

Bc. Blanka Zouharová

Vánoce jsou svátky, kdy si připomínáme narození Ježíše Krista. A možná jsme si to ani neuvědomili,       
že se i pro mě Ježíš narodil. Lidstvo prožívalo a prožívá temnotu mnohých období své historie. Dokonce 
máme období, které historikové nazývají temné. Je však otázkou, co je temné a co temné není. Ano, je to 
Bůh, který dokáže i tu největší temnotu proměnit. Nám se narodil Spasitel světa a je nejvyšší čas, abychom si 
uvědomili, že já ho potřebuji, dnes, více než kdy jindy. Protože jedině on může dát mému životu smysl.  

Projevila se Boží dobrota, říká apoštol Pavel, a to ke všem lidem. Nejen k někomu. Bůh není jako my, kteří 
prokazují dobro jen některým. Bůh je ten, který nabízí dobro všem, i když jej mnozí nepřijímají. A vždy bude 
dost lidí, kteří zneužijí Boží dobroty, aby urvali jen něco pro sebe. A z tohoto pohledu ty letošní Vánoce 
mohou být úplně novým začátkem mého života. Pokud přijmu Ježíše jako svého Spasitele a zachránce.  

Sv. Jeroným, který žil ve 4. stol po Kr., si dal za úkol přeložit Písmo svaté do latiny, tak se rozhodl v den 
narození Páně jít do chrámu Narození v Betlémě. A když tam došel, zrovna tam byla bohoslužba k narození 
Páně, a když skončila, tak všichni šli domů a on tam zůstal sám. A pak sešel pár schodů právě na to místo,   
do té jeskyně, která je dlážděna celá mramorem, kde na místě narození Ježíše neustále svítí světlo.                 
A Jeroným se tam sklonil a modlil. Zapomněl na všechen čas a v duchu si promítal celou tu událost            
této veliké noci. Marii, Josefa s bolestí, se kterou procházeli Betlémem, až do té chvíle, kdy Pán přišel na svět. 
A tak jako pastýři, když přišli k Ježíši, tak se mu zachtělo stejně jako oni tomu Ježíši něco dát.                           
A tak se ptá: Pane, co bych Ti mohl dát? A vzpomněl si, že mu zbývá ještě veliké bohatství po rodičích a řekl: 
já Ti to dám! Já už to nechci, já chci žít pro Tebe. A potom zaslechl hlas: já jsem Pán nebe a země,                  
to si myslíš, že pár tvých peněz je pro mě dar. Co my chceš dát? A tak Jeroným mu řekl, tak já Ti                  
dám ty knihy, které jsem již přeložil a ještě přeložím, toho všechno se zřeknu a Tobě to daruji.                           
A Pán mu řekl: já jsem  pravda  světa, co my  chceš dát, jakou  lidskou  moudrost  chceš  mi  nabídnout?         
A Jeroným úplně nešťastný říká: tak Pane, řekni, co Ti mám dát a já Ti to dám. Tady to slibuji                          
na tomto místě. A  Pán  mu  řekl:  dej mi své hříchy. Přijmi ode mě pokoj a odpuštění, to  je  tajemství  Vánoc.  
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Co chceme Pánu dát? Když nemáme sebe nic, všechno, co máme, jsme přijali od Boha, co mu můžeme 
dát a co je skutečně naše, tak to jsou ty naše provinění. A když je Pánovi dáme, tak můžeme za ně přijmout 
pokoj, který tento svět nemůže dát, který může dát jedině Bůh svým odpuštěním, a přijmout tu radost, 
kterou nenabízí tento svět, ale radost z milosti, protože Boží dobrota se projevila proto, abychom se odřekli 
bezbožného života, světských radostí a žili v tomto světě rozvážně, spravedlivě a moudře. Pán nebe i země 
přišel právě proto na svět, aby v našich srdcích našel místo, kde může přebývat. To je hlavní tajemství Vánoc. 

P. Pavel Kuchyňa - farář

VÁPENÍČEK

Kdyby se nepsal rok 2020, tak bychom v tomto příspěvku zvali všechny na rozsvícení vánočního stromu, 
na předvánoční koncert, na zájezd někam za adventní pohodou nebo na silvestrovský pobyt do termálů… 

Ale všechno je jinak a prožíváme adventní čas, jaký nikdo z nás nezažil. Díky epidemii, která nás všechny 
trápí, jsme letos po několika desítkách let neuspořádali ani předvánoční výstavu, ani slíbené zájezdy            
do termálních lázní, ani mnohé kulturní akce.  

Přesto bychom se ještě rádi vrátili alespoň k jedné krásné akci, na kterou se všichni příchozí těšili. Byla to 
již tradiční přednáška a promítání našeho uznávaného fotografa a cestovatele Jirky Kolbaby. Pro letošní rok 
jsme zvolili téma Poklady Aljašky a západní Kanady. I tato akce měla být na jaře, přesunuli jsme ji na 30. září 
a měli jsme štěstí, že jsme se trefili do období, kdy se tyto podobné akce mohly uspořádat, i když v rouškách  
a s dalšími opatřeními. Ale akce byla skvělá-plný sál sokolovny, nadšení posluchači, úžasný moderátorský 
výkon Jirky Kolbaby. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a hlavně jsme rádi, že účastníci odcházeli nadšení, 
spokojení, plní zážitků. 

Opera Prodaná nevěsta, na kterou se všichni moc těšíme, je opět přesunutá, ale termín, z pochopitelných  
důvodů, zatím neznáme. Jakmile se dozvíme více, ihned budeme všechny informovat. Je nám moc líto,         
že další akce jsme museli ,,odpískat“… Ale prostě, taková je situace. Věříme tomu, že se brzy život vrátí        
do normálních kolejí a my se vrátíme ke všem akcím, na které jsme byli zvyklí, a které bychom rádi 
uspořádali. 

V každém případě bychom Vás rádi pozvali pod vánoční strom v sobotu 25. prosince v 18 hodin               
na tradiční zpívání koled u stromečku. Snad si to budeme moci užít, sice v rouškách, s rozestupy a nějaká ta 
slivovička určitě bude, ale se všemi bezpečnostními opatřeními! 

Pokud bude vše v současném režimu, tak stejná akce zpívání u stromu pak proběhne v pátek 1. ledna 
2020 opět v 18 hodin! 

Přivítáme nový rok 2021, který snad bude lepší, bez omezení a v ekonomické síle. 

Za Spolek Vápeníček přejeme všem občanům poklidné Vánoce plné příjemných překvapení, rodinné 
pohody a radosti pod vánočním stromečkem a do nového roku 2021 pevné zdraví, veselou mysl a naději         
v lepší zítřky! 

Za Spolek Vápeníček Jarka Školařová
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Na závěr roku chceme naše 
občany seznámit s naší činností  
za uplynulý rok. Začátkem ledna 
s k u p i n a č l e n e k s h l é d l a                  
na výstavišti v Brně výstavu 
„Poklad Inků“. V únoru jsme 
navštívili divadelní představení 
„Klíč“ v Jedovnicích. Následovala 
pandemie a činnost byla omezena. 

V srpnu se uskutečnil jediný 
zájezd do Valt ic , kde jsme 
navšt ív i l i zámek, kolonádu             
a vinotéku. V tomto měsíci jsme 
se také zúčastnili charitativního 
koncertu v blanenském kině 
písničkáře Žalmana. Během léta 
naši členové využili rekondičních 
pobytů, a to celkem 42 členů. 
Proti minulým rokům to bylo 
méně, a to z obavy onemocnění 
koronavirem. Na podzim byla 
naše činnost ukončena zase z důvodu pandemie. Na závěr přejeme všem občanům klidné prožití Vánoc,            
v novém roce zdraví, pohodu a pozitivní myšlení.  

Výbor STP 

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH

FIRMY V LIPOVCI
STEMD s.r.o. 
mobil: 601 527 437 , starosta@lipovec.cz 
- zemní práce 

ZDENĚK DOLEŽEL 
Lipovec 40 
mobil: 776 532 987 
- umělecké soustružení dřeva 

ONDŘEJ ŠKOLAŘ 
Lipovec 354 
mobil: 774 921 309, ondrej.skolar@seznam.cz 
- tesařství, pokrývačství, podlahy 
- dřevostavby na klíč 

BC. PETRA ŠKOLAŘOVÁ 
mobil: 724 806 338 
Lipovec 354, petraskolarova@seznam.cz 
- zahradní architektura – návrhy a údržba zahrad 

VOJTĚCH ZOUHAR 
mobil: 604 904 796 
- revize el. instalací a hromosvodů včetně oprav 

MIROSLAV SEDLÁK 
mobil: 732 566 568, sevyp@email.cz 
- zprostředkování zhotovení strojírenských  
výrobků 
- autodoprava do 3,5 tuny 

ZBYNĚK ZRNÍK 
Lipovec 46 
mobil: 731 024 751 
- zahradnictví, okrasné zahrady, prodej okrasných 
dřevin aj. 

LUBOŠ ŠTÉBL 
Lipovec 73 
mobil: 607 524 058 
- pokrývačství 

BETAS s.r.o. LIPOVEC  
tel.: 516 445 112 
- výroba a prodej masných výrobků, uzenin 
(regionální dodavatelé - Moravský kras) 
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PEDOP s.r.o. 
Lipovec 367 
tel.: 516 445 016, pedop@pedop.cz 
www.pedop.cz 
- nabízí zboží a služby pro Váš dům a zahradu 
- písky, štěrky, oblázky, zeminy, recykláž, uhlí 
- autodoprava – velikost nákladu od 1 do 27 t, 
kontejnery o objemu od 3 do 10 m3 
- zemní práce a demolice 
- půjčovna ručního nářadí a strojů 

PĚSTITELSKÁ PÁLENICE 
Lipovec 281 
tel.: 516 445 193, mobil: 731 039 096 
- pěstitelské pálení ovocných kvasů 

ELKO AUTOŠKOLA 
Zbyněk Kopřiva 
mobil: 604 377 798, z.kopriva@tiscali.cz 
- řidičské oprávnění všech skupin 

ZAHRADNICTVÍ   
Zdeněk Kolmačka 
mobil: 603 867 642 
- realizace zahrad a okrasných trávníků 
- velko/malovýroba sazenic, zeleniny a květin 
- konifery, okrasné a ovocné dřeviny 
- vazby smuteční,dušičkové,adventní,vánoční 
- vánoční stromky i v nádobách 
- balíkování dřevěného odpadu do Ø 9 cm 
- autodoprava do 3,5 t 
- prodej stáčených vín 

AUTOSERVIS KUČERA 
mobil: 725 071 937, david000kucera@seznam.cz 
- opravy a údržba motorových vozidel 
- opravy a plnění klimatizace 
- pneuservis, diagnostika 
- výměna autoskel, renovace světlometů 
- příprava a zajištění STK 
- geometrie podvozku 

PETR KUČERA 
mobil: 602 579 981, kuc.petr3@centrum.cz 
- autodoprava (hydraulická ruka) 

JOSEF ČTVRTNÍČEK 
mobil: 604 480 400 
- stolařství

MILAN SLOUKA ml. 
Lipovec 370 
mobil: 739 655 879, MilanSlouka@seznam.cz 
www.kpstav.com 
- kompletní stavební práce 
- stavba okrasných a opěrných zdí z kamene 
- realizace domovních ČOV 

PETR MIKOLÁŠ 
Lipovec 328 
mobil: 603 500 164, mikolaspetr@email.cz 
www.strecha-morava.cz 
- stavební práce klempířské  
(žlaby,svody, atiky, parapety atd.)  
- kompletní dodávka šikmých střech 
(pálené, betonové, plechové) 
- kompletní dodávka plochých střech 
(tepelné izolace, asfaltové pásy, PVC) 
- hydroizolace staveb (asfaltové pásy, PVC) 

JINDŘICH ŠEDA 
mobil: 797 677 979 
www.arboristaprobrno.cz 
- ošetřování stromů, jak vysokokmenných,              
tak ovocných, údržba živých plotů, rizikové kácení            
- výsadba nových stromů a keřů (po domluvě lze 
vysadit i rostliny)  

ING. JINŘICH TEJKL 
Lipovec 396 
mobil: 722 527 230, jindra.tejkl@gmail.com 
www.jindra-tejkl.com 
- odhadce nemovitých věcí: tržní odhady bytových 
jednotek, rodinných domů, rekreačních objektů, 
garáží, pozemků 

ZDENĚK ŠEVČÍK 
mobil: 605 291 609 
- voda, topení, plyn 

JIŘÍ SOTOLÁŘ 
mobil: 731 571 108 
- voda, topení, plyn 

JIŘÍ PÁNEK 
mobil: 724 026 061, jirka-panek@seznam.cz 
- veškeré zemní práce, demolice, zhotovení  
inženýrských sítí 

Dáváme tímto možnost dalším firmám a OSVČ z Lipovce zveřejnit výše uvedenou formou kontakty  
a provozovanou činnost v dalším zpravodaji OÚ Lipovec. Svoje požadavky na zveřejnění zašlete  

na e-mail obeclipovec@tiscali.cz  do 15.3.2021.
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Lipovečtí jubilanti, kteří dali souhlas se zveřejněním výročí: LEDEN - BŘEZEN 2021 

Prof. PhDr. Miroslav Mikulášek, Dr.Sc.          Lipovec 126           91 let 

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. 

Poplatek ze psů 2021 
Pro rok 2021 zůstává nadále v platnosti Obecně závazná vyhláška obce Lipovec č. 2/2019 o místním  
poplatku ze psů, která je účinná od 1.1.2020. 

Sazba poplatku za kalendářní rok činí: 
a) za jednoho psa                                         300,- Kč, 
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele                      300,- Kč, 
c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let                        200,- Kč, 
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let     200,- Kč. 

Splatnost poplatku zůstává nezměněna do konce března 2021. 
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 2021 
Nadále zůstává v platnosti Obecně závazná vyhláška obce Lipovec č. 3/2019, o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatek 
na rok 2021 činí 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 Blansko, 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 2021 čtyř let. 
Upozorňujeme, že na staré známky se vyváží do konce března 2021. Občané, kteří do této doby 
nezaplatili, si musí vyzvednout známku na popelnici na rok 2021 na obecním úřadě, aby jim odpad 
byl v dubnu 2021 vyvezen. 

Úplné znění všech platných obecně závazných vyhlášek obce na internetových stránkách obce 
www.lipovec.cz v sekci „úřední deska“.
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Rozpis stomatologické LSPP - okres Blansko -  LEDEN - DUBEN 2021  
(služba je sloužena od 8.00 do 13.00) 

Leden   
1.1.  MUDr. Kubínová Eva, Boskovice, Nemocnice Boskovice, 516 491 263 
2.1.  MUDr. Kulhánková Emilie, Křtiny, zdrav. středisko, 516 414 291 
3.1.  MUDr. Kupková Jarmila, Poliklinika Blansko, Sadová 33, 516 488 457 
9.1.  MUDr. Kutlíková Tatiana, Boskovice, Růžové náměstí 2345/12, 602 882 007 
10.1.  MUDr. Loskot Pavel, Svitávka, Hybešova 197, 516 471 210 
16.1.  MUDr. Lukeš Pavel, Boskovice, Smetanova 24, 516 454 046 
17.1.  MUDr. Mikulášková Miroslava, Letovice, Mánesova 468/2, 516 474 488 
23.1.  MUDr. Nečasová Lucie, Blansko, ZŠ TGM,  Rodkovského 2, 607 812 963 
24.1.  MUDr. Padalík Karel, Boskovice, Nemocnice Boskovice, 516 491 263 
30.1.  MUDr. Paděrová Miroslava, Šebetov 117, 516 465 452 
31.1.  MUDr. Paulíčková Jarmila, Černá Hora, zdrav. středisko, 725 415 615 

Únor     
6.2.  MUDr. Paulíčková Veronika, Černá Hora, zdrav. středisko, 725 415 615 
7.2.   MUDr. Pernicová Libuše, Boskovice, Růžové nám. 16, 774 177 804 
13.2.  MUDr. Pokorná Marie, Blansko, Gellhornova 9, 516 412 422 
14.2.  MDDr. Potůček Jiří, Blansko, Pražská 1b, 516 419 538 
20.2.  MUDr. Ševčíková Radomíra, Poliklinika Blansko, Sadová 33, 516 488 454 
21.2.  MUDr. Roth Pavel, Ostrov, zdrav. středisko, 516 444 326 
27.2.  MUDr. Řehořek Tomáš, Poliklinika Blansko, Sadová 33, 516 488 453 
28.2.  MUDr. Řehořek (MUDr. Řehořková), Poliklinika Blansko, Sadová 33, 516 488 453 

Březen       
6.3.  MUDr. Tomaštíková Eva, Adamov, Smetanovo nám. 327, 722 907 551 
7.3.   MUDr. Semrádová Marie , Sloup 221, Zemspol, 516 435 203 
13.3.  MUDr. Sládek Jiří, Velké Opatovice, nám. Míru 492, 516 477 319 
14.3.  MDDr. Soldmann Martin, Lomnice, Tišnovská 80, 549 450 128 
20.3.  MUDr. Soldmannová Svatava, Lomnice, Tišnovská 80, 549 450 128 
21.3.  MUDr. Staňková Vlasta, Jedovnice, zdrav. středisko, 516 442 726 
27.3.  MDDr. Stibor Jan, Lomnice, Tišnovská 80, 549 450 128 
28.3.  MUDr. Stojanov Milan, Blansko, B. Němcové 1222/15, 605 184 479 

Duben     
2.4.  MUDr. Ševčík Štěpán , Svitávka, Hybešova 197, 516 471 210 
3.4.  MUDr. Ševčíková Bohdana, Blansko, Svitavská 1A, 516 416 386 
4.4.  MUDr. Ševčíková Radomíra, Poliklinika Blansko, Sadová 33, 516 488 454 
5.4.  MDDr. Šméralová Kristýna, Boskovice, Lidická 8, 731 074 479 
10.4.  MUDr. Štrajtová Jana, Černá Hora, zdrav. středisko, 608 220 806 
11.4.  MUDr. Šumberová Ludmila, Lysice, Komenského 429, 516 472 227 
17.4.  MUDr. Švendová Zdena, Křtiny, zdrav. středisko, 516 439 404 
18.4.  MUDr. Tomášková Barbora, Blansko, Pražská 1b, 734 177 800 
24.4.  MUDr. Semrádová Danuše , Sloup, 221, Zemspol, 516 435 203 
25.4.  MDDr. Trubáčková Pavlína, Poliklinika Blansko, Sadová 33, 516 488 452 

Mimo výše uvedenou je služba zajištěna v Brně, Úrazová nemocnice, Ponávka 6, tel. 545 538 111. 
Úrazová nemocnice v Brně službu zajišťuje ve všední dny od 18.00 do 24.00. O sobotách, nedělích      
a svátcích od 8.00 do 20.00.
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Co se událo ve fotkách
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