
Velikonoční výstava
V naší sokolovně se konala v sobotu 6. dubna tradiční 
velikonoční výstava, která přilákala velké množství 
návštěvníků a navodila tak předvelikonoční atmosféru.
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ÚVODNÍK

Vážení spoluobčané,
držíte v rukách 1. číslo Lipoveckého zpravodaje, který by měl svým obsahem shrnout období od začátku letošního 
roku až do Velikonoc a dále by měl dát informace nejen o akcích, které se v nejbližší době v naší obci připravují. 
Zpravodaj bude vycházet 3x ročně a věříme, že Vám poskytne užitečné informace.

Na začátek bychom Vám chtěli ještě jednou poděkovat za účast ve volbách, vyjádřili jste tím, že Vám není osud 
obce lhostejný. Zastupitelstvo obce Lipovec v „novém složení“ funguje teprve 2 měsíce. Za tuto krátkou dobu se 
nám podařilo začít řešit některé problémy z minulosti, které se nestihly dokončit v předchozím volebním období. 
Největší současnou výzvou je pro nás dotace na 2 školní učebny – jazykovou a přírodovědnou. Celková hodnota 
této akce je cca 5 mil. Kč, přičemž výše dotace je 95 %. V tomto případě však narážíme na časový pres. Dotace  
na učebny je pouze jedna z mnoha věcí, kterou musíme nyní řešit. Chtěli bychom Vás proto poprosit o shovívavost 
při řešení „Vašich záležitostí“.

Je před námi dlouhá a složitá cesta k tomu, abychom všechny rozdělané akce dotáhli do zdárného konce. 
Zastupitelstvo obce schválilo programové prohlášení, s nímž si Vás dovolíme seznámit:

 ● dokončení:
  • chodníků a veřejného osvětlení v rozpracovaných a zbývajících lokalitách obce,
  • inženýrských sítí a komunikace na horním konci u RD Doleželová – Tejkl s napojením na cestu k moštárně,
  • hasičské zbrojnice vč. přepracování výkresové dokumentace a kolaudace stavby,

 ● budeme pokračovat v jednání s majiteli pozemků v lokalitě „kostel – sokolovna“ o odkupu pozemků  
pro vytvoření nových stavebních parcel v naší obci,

 ● zvolení nejvhodnější varianty ČOV pro naši obec a připravení projektu k realizaci, 
 ● výměna starých nevyhovujících kotlů v kotelně ZŠ za nové s cílem snížení nákladů na vytápění objektu ZŠ,
 ● přepracování územního plánu naší obce se zanesením nových lokalit pro výstavbu,
 ● spolupráce s Vodárenskou akciovou společností, a.s. na akci nového zdroje pitné vody (vodojem na Kojále),
 ● zajištění dopravní obslužnosti – spolupráce s ČAD, finanční podpora ztrátových spojů,
 ● revitalizace veřejného prostranství (plocha u benzinky,  na křižovatce, starý hřbitov,…) – obnova dřevin, 

vybudování odpočinkových zón (lavičky, odpadkové koše),
 ● vykácení tújí na hřbitově a oprava oplocení hřbitova,
 ● vypsání nového výběrového řízení na společnost zajišťující odvoz odpadů za účelem snížení ceny pro občany,
 ● finanční podpora spolků a sdružení působících v naší obci s důrazem na ty, jež pracují s dětmi a mládeží,
 ● udržení současné dostupnosti služeb pro občany (obchody, pošta, MŠ, ZŠ, lékaři,…),
 ● vybudování sběrného dvora,
 ● hospodárnější nakládání s veřejnými prostředky, budeme hledat zdroje financování prostřednictvím dotací 

 a grantů,
 ● zapojení občanů do rozhodování o budoucnosti obce (setkání s občany, ankety, dotazníky),
 ● vybudování veřejného dětského hřiště,
 ● zvýšení informovanosti občanů o dění v obci, jednáních rady a zastupitelstva,
 ● jednání o možnosti odkupu hotelu Zlatá lípa s následnou přestavbou na obecní byty a domu s pečovatelskou 

službou pro seniory,
 ● STEMD - obchody (vakuovačka, kráječ, pokladní systém pro evidenci zboží), školení BOZP,
 ● kultivace obecního lesa,
 ● pořízení moderní techniky pro údržbu nejen chodníků,
 ● bytová politika (fond oprav, ubytovací řád,…),
 ● dokončení kanalizace na Marianíně,
 ● zabezpečení školy, zřízení funkce školníka, osvětlení v tělocvičně,… 

Naším cílem je pokračování v zaběhlých obecních akcích s přihlédnutím k Vašim námětům a názorům.

Jsou před námi svátky velikonoční a my bychom Vám chtěli popřát příjemné a pohodové prožití těchto svátků  
a také ještě poděkovat za provedení jarního úklidu naší obce!

Ondřej Zouhar, Zbyněk Kopřiva
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670 LET LIPOVCE (1349 – 2019)
V letošním roce si připomínáme 670. výročí první písemné zmínky o naší obci. V roce 1349 vložil Vok I. z Holštejna 
do nedávno založených Moravských zemských desek koupi holštejnského panství od Čeňka z Lipé. Součástí 
panství byl hrad Holštejn s dvorci pod hradem a s vesnicemi Hartwigslag (Housko), s lesem zvaným Thenwald, se 
vsí Zybothslag (Lipovec), se vsí Kylein (Kulířov), se vsí Boda (Podomí), se vsí Czynols (Senetářov), se vsí Gothfridslag 
(Kotvrdovice), se vsí Merhlinslag (Bystřec), se vsí Ulraischlag (Budkovany), s městečkem Gedwicz (Jedovnice), se vsí 
Wylhlemslag (Vilémovice), s polovinou vsi Preterslag (Ostrov) a s dalším příslušenstvím. 

S největší pravděpodobností sahá historie Lipovce až do 13. století, kdy v období tzv. Velké kolonizace přicházelo 
do naší oblasti obyvatelstvo z území dnešního Německa a Rakouska, které zde zakládalo vesnice. Tito nově 
příchozí dávali nově založeným osadám německá jména většinou podle lokátora, dle názvů německých měst 
nebo podle místních přírodních podmínek. Nezřídka se stávalo, že cizí přistěhovalci dokončili osazení malé české 
osady, a vzdor jejímu původnímu českému jménu jí dali jméno německé. Proto jsou v první písemné zmínce 
o holštejnském panství názvy osad německé. Dříve či později došlo k návratu k původnímu českému 
pojmenování, takže v roce 1371 se již uvádí naše obec jako ves Lypowka. 

K největším kolonizátorům na Moravě patřil olomoucký biskup Bruno ze Šaumburku, který vlastnil m.j. i statky 
panství blanenského. Významnými kolonizátory byli od padesátých let 13. století páni z Ceblovic, kteří zpočátku 
sídlili na tvrzi v Jedovnicích a později na hradě Holštejně, po kterém se roku 1268 začali psát. Počet osad 
holštejnského panství v 2. polovině 13. století byl vyšší, než v století následujícím. Někdy se stalo, že byla založena 
vesnice, která čítala několik málo domků, ale byla z neznámých příčin opuštěna. Jedna z neznámých zaniklých 
středověkých osad se nachází u Lipovce v údolí potoka Lopače pod protrženou hrází dávno zaniklého rybníčka, 
kde byly objeveny nálezy keramiky z 2. poloviny 13. století. 

Pokud se podíváme ještě více zpátky do histore, pak přes území Lipovce mohla vést významná obchodní stezka již 
v době římské (1. století našeho letopočtu), o čemž svědčí nálezy mincí z této doby nejen z Jedovnic či okolí hradu 
Holštejna, ale v poslední době díky hledačům mincí i z okolí Lipovce.

Jan Celý, kronikář

HISTORIE OBCE
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ŠKOLNÍ OKÉNKO

JAKÉ AKCE JSME STIHLI OD VÁNOC DO VELIKONOC? 
Asi největší kulturní akcí, kterou naše škola pořádá je tradiční školní ples. Dovolte mi poděkovat těm, jež svou 
účastí naši školu podpořili, kteří přispěli do bohaté tomboly, všem účinkujícím za jejich vystoupení, žákům  
9. ročníku za polonézu i taneční překvapení. Přijďte opět za rok, určitě se máte na co těšit!

SPORT
Plavecký výcvik I. stupně se konal pětkrát v bazénu ve Vyškově. V mini závodech skončila Eliška Veselá na 1. místě, 
Marek Sotolář na 2. místě a Natálka Zorníková na 3. místě. Gratulujeme.
Z dalších sportovních akcí uvádíme turnaj ve florbale I. stupně, kde v konkurenci 6 škol sdružení Cirsia obsadil náš 
tým 5. třídy 4. místo.

Lyžařského výcviku I. stupně se zúčastnilo 28 žáků. 
Pravidelně se jezdí do Hodonína u Kunštátu, který 
poskytuje ideální svah pro začátečníky i pokročilé. 
Tradičním pomocníkem z řad dospěláků je PharmDr. 
Stanislav Fránek z Jedovnic, z řad žáků jsou to pak žáci 
8. a 9. třídy - Bětka Průchová, Adam Pernica, Tomáš 
Dvořák a David Trávníček, kterým děkujeme za jejich 
obětavost a nasazení. Tento kurz vrcholí závodem  
v obřím slalomu Hodonínský lyžař, kde naše mladé 
reprezentantky v konkurenci obstály a vyhrály. Eliška 
Veselá (3. tř.) – 1. místo, Anna Veselá (5. tř.) – 3. místo.

Lyžařského kurzu pro II. stupeň se zúčastnilo 33 žáků a letos jsme jeli podruhé do Karlova pod Pradědem v 
Jeseníkách. Celkově tedy 61 žáků naší školy strávilo se svými instruktory čas na horách. Za obětavost i individuální 
přístup děkujeme Mgr. Haně Trávníčkové. Na II. stupni byli absolutními vítězi závodů Anička Veselá (5. tř.) a David 
Trávníček (8. tř.). 

HASÍK
Do tohoto preventivního programu se zapojujeme již 3. rokem a vždy se zúčastňuje aktuální 2. a 6. třída naší školy. 
Profesionálové rekrutovaní z řad blanenských hasičů mají pro děti připravený zajímavý program, na základě 
kterého se baví a vzdělávají zároveň. 

DIVADLA
Prvňáčci mohli zhlédnout se svými kamarády z MŠ představení o Africe. I stupeň si pozval do naší tělocvičny 
známou pražskou herečkou Evu Hruškovou. A do třetice jel II. stupeň na představení do Blanska, které bylo 
zábavné, výchovné a celé English. A to není všechno. Třeťáci vymysleli příběhy pro prstové loutky sněhuláčky, které 
si vyrobili z papíru v pracovních činnostech. Postupně odehráli pro své spolužáky kratičké příběhy. 

SOUTĚŽE
Během měsíce listopadu a prosince proběhla na naší škole soutěž ve sběru vybitých baterií. Do akce se zapojilo 
47 žáků. Pořadí: 1. místo - Anna a Eliška Veselá (5. a 3. třída), 2. místo - Michaela Nečasová (6. třída), 3. místo - Jakub  
a Šimon Kolářovi (2. a 3. třída).  

Dne 7. 3. 2019 se naši žáci 9. třídy – Tomáš Piňos (Marianín), Tomáš Dvořák (Kulířov), David Schindler (Senetářov) 
zúčastnili místního kola mezinárodní myslivecké a lesnické soutěže YPEF ve Křtinách. Soutěž se skládala  
z písemného testu a poznávání dřevin a lesních rostlin, listů, pupenů, semen, kousků dřeva, lesního hmyzu a zvěře. 
Praktický úkol byla střelba z luku do terče. Ve všech oblastech kluci podali výborný výkon a po součtu všech bodů 
skončili na 3. místě.  

PŘEDNÁŠKY
Ve čtvrtek 7. 2. nás „do světa“ pozvala naše bývalá žákyně Alenka Kolmačková. V rámci svého studia navštívila 
Nikaraguu a Peru. Požádali jsme ji, aby pro nás připravila malou besedu o zemích, kde studijně pobývala. Ochotně 
nám vyšla vstříc a připravila zajímavou prezentaci přizpůsobenou dětem 1. a 3. třídy. Děkujeme a přejeme hodně 
štěstí v dalším poznávání světa.
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MŠ LIPOVEC

PROJEKTY
18. února se žáci 1. třídy zapojili do preventivního programu „Veselé zoubky“, který připravila společnost  
DM drogerie market, s.r.o. Projekt je zaměřen na prevenci zubního kazu. Hodinu jsme začali seznámením dětí  
s tématem. Povídali jsme si, jak zoubky fungují, k čemu je máme, jak rostou a mění se, co je to zubní kaz atd.

Žáci 8. třídy zúčastnili již podruhé hodin sdílené výuky na SŠ TEGA Blansko, kde v rámci projektu PolyGram 
pracovali v elektrotechnické a strojírenské dílně. Učili se pájet kondenzátory a ve strojírenské dílně pracovali 
s plechem – stříhali a pilovali.

Stihli jsme toho opět dost, co myslíte? Plné znění všech článků a celou fotogalerii si můžete prohlédnout  
na www.zslipovec.cz.

Mgr. Tomáš Vintr, ředitel školy
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Začátkem tohoto roku jsme se v naší obci zapojili do Tříkrálové sbírky 2019. Všem, kteří přišli koledovat či přispěli 
do kasičky, velmi děkujeme! Letos poprvé jsme měli možnost zúčastnit se Tříkrálového koncertu v Městském 
divadle Brno, který v přímém přenosu vysílala ČT1. Zažili a viděli jsme toho více než diváci u televizních obrazovek. 

V dubnu se někteří naši vedoucí společně s dalšími z jiných oddílů vrhli do úklidu odpadků v Újezdu u Černé Hory, 
kam jezdíváme na tábor. V sobotu 27. dubna zveme všechny spoluobčany na tradiční Pálení čarodějnic. Přijďte si 
za námi opéct párek, posedět u ohně či zahrát nějakou hru. Odměny máme také připravené. 
V červnu s dětmi oslavíme jejich svátek a vyrazíme do lanového centra ve vápence Velká dohoda. Koncem června 
zakončíme pravidelné schůzky výjimečným programem.

Letošní skautský rok vyvrcholí letním stanovým táborem, který se uskuteční v době od 13. do 26. července  
na našem milovaném tábořišti „Na Soutoku“. Celotáborová hra se ponese v duchu „Lovci pokladů“. 
Fotky z loňského tábora a naší celoroční činnosti můžete vidět na www.skautlipovec.rajce.idnes.cz. 

9. SKAUTSKÝ ODDÍL LIPOVEC
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SMYSL LIDSKÉHO ŽIVOTA
Největší přikázání evangelia je: miluj Boha nadevšechno a bližního jako sám sebe, na tom stojí celý zákon a proroci. 
Věta naprosto jednoduchá a konkrétní, a pokud by se jí člověk řídil, tak by již nemohl činit žádný hřích a byl by 
dokonale svatý. 
A najednou, pokud mám dobře nastaveno svoje svědomí, se ocitám před strašným problémem a dilematem, 
protože si uvědomuji, kolika věcem dávám dnes a denně přednost před Bohem, a že ani ten vztah sám sobě není 
vždy nic moc, protože používám různé náhražky, jelikož se necítím milován a tudíž tuto slabost převádím i na 
druhé. Neboli jaký vztah mám sám k sobě, takový jej budu mít i k těm kolem sebe. Tak to je dost depresivní zjištění 
a možná Vás napadá, proč o tom vůbec píši? 
Zanedlouho to budou skoro dva roky, kdy jsem dostal od své kamarádky Markéty SMS, kde stálo. Stalo se velké 
neštěstí. Při nešťastné nehodě nám zemřel náš milovaný Bertík. Modlete se za nás. Bertíkovi bylo 5 let a v tu chvíli 
člověk cítí strašlivou soustrast a bolest s rodinou, kterou nějakým způsobem duchovně doprovázím již 5 roky. 
Samozřejmě jsem jim, co nejdříve volal zpátky, jak Markétě, tak jejímu muži Vaškovi a nabídl jsem veškerou pomoc 
a podporu a asi po dvou dnech jsem jim i nabídl, že bych s ohledem na to, že se tam pravidelně stavuji, také rád 
promluvil na pohřbu, abych je podpořil. 
A v tu chvíli jsem dostal velkou duchovní ránu, protože se oba rodiče rozhovořili o tom, že Bertík ve svých pěti 
letech byl na nebe připraven. Že přesto, že byl tak malý, velmi dobře dokázal rozlišit mezi dobrem a zlem a také 
napomínal sourozence, když dělali něco špatného. Ostatně když se ostatní děti v rodině bavili, čím by chtěli 
v dospělosti být, tak Bertík prohlásil, že by chtěl zůstat po celý život malý, aby byl stále s rodiči, kterým by i se vším 
pomáhal. 
On vlastně lidský život můžeme přirovnat k životu ve škole, kde se máme učit pouze jedinou věc, lásce. A při této 
představě jsem si pomyslel, že vlastně Bertík ve svých krátkých pěti letech se již mnohému naučil. A udělal mnohé 
pokroky, takže rychle přešel do další a další třídy. Při této myšlence jsem si vlastně uvědomil, že Bertík nás již 
vlastně nepotřebuje, ale my potřebujeme jeho. Potřebujeme jeho mocnou přímluvu člověka, který již dorost 
do plného vztahu s Kristem a potřebujeme jeho pomoc a ochranu, abychom i my v té škole lásky nepropadali, ale 
naopak postupovali směrem, který vede k cíli. A právě takto to viděli i oba jeho rodiče. 
Samozřejmě, je to velmi bolestná událost a Markéta mě potvrdila, že přesto, že mají pět dětí, teď jedno z nich je již 
v nebi a i kdyby měli dalších 150 dětí, tak nikdo Bertíka nemůže nahradit, protože každý člověk je jedinečný, tak 
přesto mají jistotu, že Bertík je ten, který nyní rodinu chrání a přimlouvá se za ni. 
K tématu ještě jednu věc, když jsem s Markétou mluvil, tak mě řekla, že týden před touto tragédií byla 
na duchovním cvičení, kde prosila za to, aby se rodina dala dohromady a Pán promluvil takto. Nakonec i samotný 
pohřeb, kde nás bylo 12 kněží, se dal přirovnat k obrovské slavnosti plné víry a naděje. 
A nyní když se podívám zpět, vyvstane mně věta z evangelia: Miluj Boha nadevšechno a bližního jako sám sebe. 
Myslím, že nejvíce našich úzkostí, obav a nejistot je právě v tom, že místo důvěry v Boha do svého života dáváme 

KOMUNITNÍ CENTRUM
Projekt představuje rekonstrukci stávajícího objektu fary na komunitní centrum v obci Lipovec, jakožto místa 
pro setkávání osob z řad cílových skupin a členů komunity, za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních 
aktivit s cílem zlepšit sociální situaci těchto jednotlivců a komunity jako celku.

Cíle projektu:
Cílem projektu je vybudovat centrum, které bude ctít principy komunitního rozvoje a komunitní péče, přičemž 
jeho náplň a tematické zaměření povede k rozvoji komunity, sociální integraci a prostředí příznivého pro život.

Výsledky projektu:
Výstupem projektu bude komunitní centrum, potažmo činnosti jím poskytované. Tyto budou nabízeny především 
prostřednictvím spolupráce s místními aktéry, dále bude provedeno slavnostní otevření komunitního centra 
či realizována informační kampaň za pomoci letáčků, které by byly umístěné na místech s vyšší návštěvností 
(obecní úřady, čekárny lékařů, knihovny, obchody, Charita Blansko, místní regionální noviny aj.).
Komunitní centrum by mělo začít fungovat od začátku září 2019, kdy bude slavností otevření spojené s farním 
dnem a rovněž možnost prohlídky celého centra s nabídkou programů pro všechny lidi nejenom věřící z naší obce 
s přesahem do obcí okolních. Bližší informace budou ke konci realizace výstavby komunitního centra.
Projekt Komunitní centrum Lipovec je financován z EU.
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Rádi mezi sebou přivítáme nové tváře, pokud máte zájem o některou z nabízených aktivit, může se ozvat 
prostřednictvím mailu palecek-lipovec@centrum.cz nebo přes FB stránky MC Paleček, Lipovec.

MC Veselý Paleček

překvapil. Příští bazárek bude na podzim, s nabídkou 
podzimního a zimního oblečení a doplňků. Opět k nám 
zavítalo Divadlo Sandry Riedlové z Brna s krásnou Zimní 
pohádkou o černouškovi, který si přál vidět sníh. Smích, 
jásot a potlesk dětí byl jasnou známkou toho, že jsou 
divadelní představení pro děti velmi oblíbené. Na konci 
března proběhly individuální konzultace 
s fyzioterapeutem p. Valou, který prohlédl přihlášené 
děti a zhodnotil stav jejich pohybového aparátu. 
Aktuální informace o akcích a aktivitách v našem centru 
jsou uvedeny na nástěnce v prodejně potravin STEMD. 

MC VESELÝ PALEČEK

spoustu různých náhražek a pokud se stane podobná tragédie, která je velkou Boží řečí, tak místo toho, abychom 
se ptali, co nám tím chce Pán říci, tak žehráme na to či ono. A ono je to i ve vztahu k našim bližním, protože pokud 
se nesnažíme dobře žít vztah s naším Pánem, tak se utápíme v maličkostech a dokážeme sebe i druhé zraňovat 
úplnými zbytečnostmi. 
Samozřejmě nevím, jak to s rodinou Kadlecovou dopadne, ale zatím to vypadá, že právě tato tragická událost je 
přivede blíž k Bohu a některé vztahové problémy zcela zahladí. 
A právě na pozadí celé této události jsem si položil otázku, a jak jsem na tom já? Opravdu je Bůh v mém životě 
alfou i omegou? A co dělám proto, abych dnes a denně naplňoval jeho přikázání lásky?

P. Pavel Kuchyňa – farář

Prosinec loňského roku se nesl v duchu Vánoc. Děti si na dvou tvořeních mohly ve spolupráci s maminkami 
vytvořit dárečky pro své nejbližší, jednalo se o klíčenku a malované talíře. Nesměla chybět ani tradiční návštěva

Mikuláše, kterou již několikátým 
rokem zaštiťují hasiči, a také 
vánoční herna s cukrovím, 
stromečkem a dárečky, které nejen 
všechny děti určitě potěšily. 
Po krátké pauze o vánočních 
prázdninách jsme v lednu 2019 
zase začali s našimi pravidelnými 
aktivitami. Jedná se o cvičení 
rodičů s dětmi od 6 týdnů do 3 let, 
hernu pro veřejnost, kondiční 
cvičení, jógu pro dospělé a 
angličtinu pro dospělé.

V únoru se v našem centru 
uskutečnila přednáška o tkáňových 
solích a homeopatické léčbě kašle,

kterou vedla zkušená homeopatka Veronika Ježková. Hernu pro děti jsme nově obohatili promítáním pohádek, 
viděli jsme pohádky: Jak pejsek s kočičkou pekli dort, Jak pejsek s kočičkou myli podlahu, Perníkovou chaloupku 
a Jak pejska bolel zoubek. Herna s promítáním bude probíhat zase od podzimu, až nám to umožní tma 
v podvečerních hodinách.

V březnu se uskutečnil již tradiční bazárek jarního a letního oblečení a všemožných potřeb nejen pro děti 
a maminky. Letos se sešlo opravdu velké množství nabízeného zboží a také zájem všech nakupujících nás mile 
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SK A TJ SOKOL LIPOVEC

VÁPENÍČEK
V letošním roce jsme již uspořádali několik akcí, kterých se zúčastnili jak spoluobčané, tak zájemci z okolních 
vesnic. Pořádali jsme ve spolupráci s římskokatolickou farností koncert Rybovy mše v kostele v podání souboru 
Santini z Telče. Účast na koncertu byla velká, kostel byl obsazen. Dále jsme znovu pozvali cestovatele a fotografa 
pana Jiřího Kolbabu, který nám přiblížil Nepál. Jako již tradičně v naší sokolovně sehráli divadlo Krásenští 
divadelníci představení z názvem Dva na kanapi. Akcí se zúčastnilo dost návštěvníků, i když převážná většina byla 
přespolní.

Také sdělujeme přihlášeným zájemcům  na Alexandrovce, že odjezd autobusu bude  19.5.2019  ve 13:30 hod. 
ze zastávky autobusu.

V sobotu 27.7.2019 plánujeme zájezd do Otáčivého hlediště v Týnu nad Vltavou na muzikál Lucerna. Cena 
vstupenky je 200,-- Kč a doprava 450,-- Kč. Cestou se zastavíme v Bechyni, kde máme naplánovanou 
komentovanou prohlídku, které se zájemci mohou zúčastnit nebo si udělat vlastní program.  Odjezd autobusu 
bude upřesněn. Zájemci se mohou přihlásit v prodejně potravin Stemd u Marty Ševčíkové. 

Jako každý rok plánujeme dne 15.6.2019 Den dětí za sokolovnou plný her, zábavy a pěkných cen, a také 
občerstvení.  Začátek této akce bude ještě upřesněn.  

7.12.2019 plánujeme zájezd na muzikál Popelka na ledě do Brna. Vstupenka je za 895,-- Kč a doprava 105,--  Kč. 
Přihlásit se můžete v prodejně potravin Stemd u Marty Ševčíkové.

14.12.2019 plánujeme předvánoční výlet. Ještě přesně nevíme do kterého města to bude, ale všechno včas 
oznámíme.
 
Plánujeme ještě další akce, ale  zatím nemáme přesné termíny. O termínech akcích budeme včas informovat.
Na všech akcím, které pořádáme Vás všechny rádi uvidíme.

Za Spolek Vápeníček Miloslava Koudelková 

Chtěl bych Vás v krátkosti informovat o přípravě mužstev na jarní část sezóny 2018-2019:

DRUŽSTVO PŘÍPRAVKY
Pro sezónu 2018-2019 reprezentují družstvo přípravky hráči a hráčky ročníku 2008 a mladší. Tým pod vedením 
zkušených trenérů Jana a Mirka Sedlákových a Tomáše Krátkého začal trénovatdvakrát týdně již začátkem února, 
a to v tělocvičně základní školy, pravidelně ve středu a v pátek. Tímto bych chtěl poděkovat vedení školy 
za podporua využití bezplatného pronájmu tělocvičny pro tréninkové jednotky. Trenéři se snaží při tréninku 
rozdělit hráče na starší a mladší, stejně jako v soutěži přípravek, která je také rozdělena na mladší a starší.Z důvodu 
malého počtu hráčů před podzimní částí sezóny jsme přihlásili jendružstvo starší přípravky, za které mohou 
nastoupit i hráči ročníkově mladší, kteří by ale mohli hrát i soutěž mladší přípravky, jim věkově přijatelnější. 
V průběhu podzimní části soutěže si trenéři kvalitním a kreativním tréninkem získali rodiče a hlavně děti i 
ročníkově mladší. To umožnilo, aby již v podzimní části si mladší přípravka s hráči ročníků 2010 a 2011 zahrála 
přátelské zápasy. Nastolenou cestou bychom chtěli pokračovat i v jarní části soutěže. Tímto vyzýváme rodiče, 
aby podpořili své děti, přišli se podívat na hřiště na tréninkové jednotky a postupně nechali zapojit své ratolesti 
do tréninku. Vtéto věkové kategorii by neměl být hlavním cílem výsledek zápasů, ale především hra a také aby se 
do zápasu častěji zapojili všichni hráči, nejen ti nejstarší, kteří zápas výsledkově ovlivňují a rozhodují.
Během zimní přípravy odehráli dva halové turnaje ve Svitávce a v Jedovnicích.

Nyní probíhá trénink dvakrát týdně v prostoru sportovního areálu na travnatém hřišti ve středu a v pátek, vždy 
od 16 h do 18h. Termín mistrovských utkání ještě není přesně daný, ale mělo by se začít koncem měsíce dubna.
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DRUŽSTVO ŽÁKŮ
Z důvodu malého počtu hráčů je také družstvo žáků přihlášeno pro sezónu 2018 a 2019 do kategorie starších žáků 
- hráči a hráčky ročníků 2004 a 2005, za které ale nastupují většinou hráči,kteří ročníkově patří do kategorie 
mladších žáků -ročníky 2006 a 2007. Družstvo trénovalo pod mým vedením od začátku února 1x týdně, a to v úterý 
také v tělocvičně základní školy. Tímto ještě jednou děkuji za možnost bezplatného pronájmu. Nyní tréninkové 
jednotky probíhají již venku na travnatém hřišti sportovního areálu každou středu od 16:30h. Termín prvního 
mistrovského utkání je rozlosovaný na neděli 14.dubna v Lipovci proti týmu z Jedovnic. V uvedené věkové 
kategorii máme v našem klubu registrové šikovné a kvalitní hráče, ale nechodí pravidelně nebo vůbec na tréninky 
a zápasy. Tímto chci apelovat na rodiče hráčů, aby svoje děti podpořili a vypravili na trénink a zápas. Jsem velice 
rád, že v kategorii žáků máme z celé soutěže mužstvo tvořeno s nejvyšším počtem hráček, které mají poctivý 
přístup a mohli by většině ostatním hráčům být příkladem.  

DRUŽSTVO DOROSTU
Již druhým rokem je družstvo dorostu spojeno se Sloupem, kde společně tvoří sdružený start dvou klubů 
Lipovec/Sloup. Družstvo je přihlášeno do okresních soutěží, které je tvořeno čtyřmi okresy, a to Blansko, Vyškov, 
Brno město a Brno venkov. Blanenský okres zastupuje jen náš sloučený tým. Žádné jiné družstvo již na okrese 
Blansko s věkovou kategorii dorostu hrající okresní soutěž není. Ostatní družstva hrají vyšší krajskou soutěž, 
ale i těch je málo, celkem 7 družstev.I v této věkové kategorii je registrováno celkem v obou klubech přes 30 hráčů, 
ale většina nechodí pravidelně nebo vůbec, a to mluvím o přístupu k zápasům na trénink, který je organizován 
ve Sloupu 1x týdně v pátek nechodí téměř nikdo. Kdyžpřijde osm hráčů, tak je to velký úspěch. Hráči měli možnost 
k tréninku využít každý pátek od února tělocvičnu a následně i bazén v Základní škole ve Sloupu.V zimní přípravě 
tým odehrál jeden halový turnaj ve Svitávce a přípravný zápas na umělé trávě v Boskovicích proti týmu 
Rájce–Jestřebí, který hraje o jednu třídu vyšší soutěž s výsledkem 3:5 pro tým z Rájce-Jestřebí.
V soutěži se klukům po rozpačitém začátku daří, sehráli se a vyhráli posledních 7 podzimních kol a nyní přidali 
i první jarní výhru 8:2 nad týmem ze Střelic u Brna. V aktuální tabulce jsou na 5. místě se ziskem 28bodů. 

DRUŽSTVO MUŽŮ 
Zimní přípravu začalo družstvo mužů 1.února pod vedením trenéra Františka Vrby. Trénovalo třikrát týdně. Dne 
9.února odehrálo první přípravné utkání na umělé trávě v Blansku  proti týmu Protivanova, který hraje o jednu

třídu výše, a to 1.A. Výsledek 3:3 byl pro náš tým 
dobrým odrazovým můstkem pro další část zimní 
přípravy. O týden později náš tým odehrál druhé 
přípravné utkání, a to ve Vyškově proti domácímu 
družstvu staršího dorostu s výsledkem 6:5 pro náš tým. 
Ve středu 27.2. odjelo mužstvo nabrat fyzickou 
i psychickou pohodu  na soustředění do Luhačovic. 
V rámci soustředění byla odehrána dvě utkání, a to 
v Luhačovicích s týmem Havřic hrající stejnou soutěž 
jako náš tým. Utkání skončilo jasnou výhrou našeho 
týmu v poměru 7:2. Druhé utkání bylo odehráno 
v sobotu 2.3. v Boskovicích, kde se naše mužstvo 
na závěr soustředění  přesunulo z Luhačovic. Náš tým 
prověřilo kvalitní a ambiciózní mužstvo Kunštátu. Výhra 
4:2 potvrdila dobrou a poctivou práci celého týmu.

Generálku na jarní část sezóny naše mužstvo odehrálo na umělce v Blansku proti mužstvu Plumlova hrající 
1.A.třídu sk. B v Olomouckém kraji s výsledkem 2:3 pro tým Plumlova.
Z jarní části soutěží jsou odehrána dvě kola. První utkání jsme v domácím prostředí prohráli po nepřesvědčivém 
výkonu s řadou nepřesností a chyb v obraně s týmem FK Drnovice u Vyškova 1:2. Druhé utkání bylo odehráno 
na venkovní půdě v Křenovicích u Slavkova. Předvedená hra opět nebyla dokonalá a nenaplnila očekávání 
fanoušků, kteří v hojném počtu přijeli podpořit náš tým po prohraném domácím utkání. Výhra 2:1 proti 
oslabenému domácímu týmu,který měl vyloučené dva hráče a dohrával jen s devíti hráči, byla doslova šťastná.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem lidem, kteří se podílejí na chodu klubu a převážně na přípravě jednotlivých 
družstev. Přeji všem týmům mnoho úspěchů v jarních mistrovských zápasech a tímto bych chtěl pozvat všechny 
příznivce kopané k podpoře a povzbuzení všech hráčů reprezentujících náš klub a také obec Lipovec.

Zouhar Vojtěch ml., starosta TJ a SK Sokol Lipovec                   
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NÁPOMOCNI OBCI
Na vodní nádrži "přehrážka" pod naší obcí byl již delší dobu nefunkční 
požerák - odtoková šachta u hráze. Protože se požerák ucpal, 
zvyšovala se hladina tak dlouho, až začala voda přetékat přes hráz. 
Vodní hladina byla tedy téměř o metr výš oproti normálnímu stavu 
a hrozilo protržení hráze. Na žádost starosty obce jsme odčerpali 
vodu, aby mohl být zanesený rošt vyčištěn.
Dále jsme odstranili stromy u hřbitova, které byly již několik let 
napadené kůrovcem.
Od dubna jsme opět začali navážet vodu na hřbitov, stejně jako tomu 
bylo v minulých letech.

SDH LIPOVEC
V neděli 2. prosince jsme stejně jako v minulých letech zajistili společně se základní školou občerstvení při 
rozsvěcování vánočního stromu. Postarali jsme se rovněž o bezpečnost všech účastníků a odkláněli proto dopravu

mimo místo konání akce. O 3 dny později jsme navlékli 
kostýmy andělů, čertů a Mikulášů, abychom navštívili 
jednak děti, jejichž rodiče si návštěvu Mikuláše předem 
objednali, a jednak děti v MC Veselý Paleček. 
Rok 2019 jsme již tradičně zahájili plesem konaným 
v pátek 18.1. Letos se nesl ve stylu Firedance aneb když 
hasiči tančí. Své taneční umění a kreace předvedli ve 
svém vystoupení mladí hasiči a nechybělo ani půlnoční 
překvapení v podání hasičů řekněme trochu 
odrostlejších. Dne 26.1. proběhla na hasičce výroční 
valná hromada. Začátkem dubna jsme posbírali v obci 
železný šrot, všem přispěvatelům děkujeme. Před 
několika lety jsme zapojili mladé hasiče do 
velikonočního hrkání, aby tato tradice zůstala 
zachována a ani letos tomu nebude jinak a s mladými

hasiči a hrkačkami vyrazíme na Velikonoce do ulic. Přes zimu jsme se s mladými hasiči scházeli v tělocvičně a na 
hasičce, nicméně od půlky dubna začínáme trénovat na hřišti, jelikož sezona soutěží mladých hasičů již klepe na 
dveře a od května se rozjede naplno.

ZE ŽIVOTA ZÁSAHOVÉ JEDNOTKY SDH LIPOVEC:
VÝJEZDY
Po klidných vánočních svátcích jsme rok 2019 zahájili prvním výjezdem hned 2. ledna. Jednalo se o odstranění 
spadlého stromu mezi Lipovcem a Holštejnem.
Další výjezd následoval dne 6.2.2019, kdy jsme byli vysláni k požáru hrabanky v lese. Jednalo se o neohlášené 
pálení klestí. Za poslední výjezd v období od začátku roku, který se uskutečnil 11.3.2019, mohl silný vítr, který za 
sebou opět nechal popadané stromy mezi Lipovcem a Holštejnem. Nejprve jsme nalezli jeden menší strom 
spadený v silnici, o kousek dál byl však nalezen strom, který ležel přes cestu tak, že silnice byla neprůjezdná. 
Celý zásah však byl poměrně rychlý - 2 naše auta vyjížděla do 7 minut od vyhlášení poplachu a za dalších necelých 
15 minut byla komunikace opět zprůjezdněná.

ŠKOLENÍ
Tři členové naší jednotky absolvovali dne 19.2.2019 periodické školení strojníků na HZS Blansko. Nově tímto 
školením prošel také Jakub Musil.
5.4.2019 proběhlo školení velitelů jednotek a velitelů družstva na HZS Boskovice. Tohoto školení se zúčastnili Josef 
Strejček a Ondřej Zouhar. Jednalo se o periodické školení, které musí velitelé každý rok absolvovat.

POČET AKTIVNÍCH ČLENŮ zásahové jednotky SDH LIPOVEC
Početní stav zásahové jednotky k dnešnímu dni činí 21 členů. Z našich řad vystoupil začátkem roku Jan Kavalír, 
jelikož se odstěhoval z Lipovce. Od dubna se k nám však přidal nově Václav Košťál, který oplývá zkušenostmi 
a odbornou přípravou načerpanou během svého působení v jiné zásahové jednotce.
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ČESKÝ SVAZ ŽEN LIPOVEC
ZIMNÍ VYCHÁZKA DO PŘÍRODY
Za mrazivým vzduchem zimního dne jsme se vydali 
na vycházku, která měla za cíl donést zvířátkům dobroty 
do krmelce. Cestu jsme si zpestřili nejrůznějšími úkoly 
např. andělíčky do sněhu, vyšlapováním obrázků, 
házením sněhových koulí na cíl. U krmelce bylo pro děti 
připravené překvapení v podobě pokladu, který si 
každý musel najít. Nabiti novou energií a splněným 
dobrým skutkem jsme se vraceli zpátky domů. 

TRADIČNÍ OSTATKY V LIPOVCI
Český svaz žen v Lipovci pořádal jako každoročně masopustní průvod. V sobotu 2. března 2019 se k obecnímu 
úřadu již od ranních hodin začali scházet účastníci masopustního reje. Spousta krásných masek spolu 
s desetičlennou kapelou pana Krále odjížděla nejdříve do Mariánina, dále na horní konec Lipovce. Počasí celkem 
vyšlo a bylo svědkem nespoutaného veselí, skotačení a tancování přes celý Lipovec, který je rok od roku delší. 
K dobré náladě určitě přispěli ti občané Lipovce a Marianína, kteří se postarali o bohaté občerstvení všech 
účastníků masopustního průvodu. Patří jim naše velké poděkování. Poděkovat musíme i bývalému panu starostovi 
za vynikající guláš pro kapelu a masky na závěrečnou merendu. Tu připravily členky výboru ČSŽ ve schůzové 
místnosti u obřadní síně. Poděkování patří také všem maskám (dětem i dospělým), řidičům, organizátorům 
a sponzorům akce.
Hezké tradice se musí dodržovat, rády přivítáme mezi nás i nově přistěhované občany.
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INFO Z OBECNÍHO ÚŘADU

POHÁDKOVÝ KARNEVAL
Dříve než vám klesnou víčka těsně před spaním, uvidíte Večerníčka, jak se uklání. V duchu pohádek a všeho kolem 
nich, se nesl letošní karneval. Plná sokolovna dětí v pěkných maskách pro nás byla velkým potěšením. Celé 
odpoledne děti provázel klaun Hubert. Všechny zaujal zábavnými i dovednostními aktivitami. Připravené bylo 
i bohaté občerstvení a tombola.
Díky všem sponzorům a organizátorům se děti mohly dosyta vydovádět a užít super odpoledne. Budeme se těšit 
opět za rok. 

POHYB OBYVATEL V OBCI LIPOVEC A OSADĚ MARIANÍN V ROCE 2018

Počet obyvatel obce Lipovec + osady Marianín k 31.12.2017: 1144 občanů

V průběhu roku 2018 se:
 ● přihlásilo k trvalému pobytu v obci  32 občanů
 ● odhlásilo z trvalého pobytu v obci  26 občanů
 ● narodilo      16 dětí
 ● zemřelo     14 občanů

Počet obyvatel obce Lipovec + osady Marianín k 31.12.2018:  1152 občanů
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AKCE OBCE A SPOLKŮ:

Termíny jsou pouze informativní a budou upřesněny těsně před konáním akce hlášením rozhlasu či na webových 
stránkách obce. Nově je na stránkách obce (www.lipovec.cz) v pravé části kalendář akcí. Pod ním se vypisují nejbližší 
akce. Kliknutím na den v kalendáři se zobrazí stručné informace o akci a plakát, pokud jej pořadatel dodal. 
Pro zveřejnění připravované akce v kalendáři pište, prosím, na obeclipovec@tiscali.cz. Děkujeme za pochopení.

AKCE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY:

PŘIPRAVOVANÉ AKCE V LIPOVCI
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JUBILANTI, KTEŘÍ DALI SOUHLAS SE ZVEŘEJNĚNÍM VÝROČÍ:

Bronislava a Josef Kratochvílovi      Lipovec 236       diamantová svatba

Vlastimil Grim            Lipovec 278       70 let
František Kotlán           Lipovec 191       50 let 
Ing. Josef Plch            Marianín 22       80 let
Bedřich Blaha           Marianín 6       94 let

VŠEM JUBILANTŮM SRDEČNĚ GRATULAJEME!

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.

LIPOVEČTÍ JUBILANTI DUBEN - SRPEN 2019

ZDE MŮŽE BÝT UMÍSŤENA 

VAŠE REKLAMA

BLIŽŠÍ INFORMACE NA E-MAILU: ZPRAVODAJ@LIPOVEC.CZ 

NEBO TELEFONU: 601 527 437

REKLAMNÍ OKÉNKO
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