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•
•
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Ke 30. 4. odstupuje na svoji žádost z funkce zastupitele obce pan Luboš Dobyšar. Ke složení
slibu na jednání Zastupitelstva obce byl vyzván první náhradník z kandidátky ODS pan Petr
Odehnal.
V úterý 31. 5. od 9.30 hod dobrovolní hasiči z Lipůvky uspořádají v parku u kostela dětské
zábavní dopoledne pro děti ze školky a příchozí předškolní děti.
V měsíci květnu začínají stavební práce na základní škole. Do konce srpna by měla být vyměněna okna, provedeno zateplení budovy, nová fasáda, některé klempířské práce…Stavbu
provádí firma WELLCO z Brna, která vyhrála ve výběrovém řízení. Cena díla s DPH je stanovena na 7 310 179 Kč. Přibližně 50% nákladů by měla obec získat z dotačního programu. Ve
výběrovém řízení byl na tuto stavbu vybrán také technický dozor a tím je Ing. Babík z Brna.
Na obec byla doručena petice za urychlené prosazení realizace rychlostní silnice R43. S obsahem petice se můžete seznámit v tomto čísle Zpravodaje a na stánku Blankyt, kde jsou podpisové archy, kde můžete připojit svůj podpis. Ukončení podpisové akce je 27. 5.
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Podnikatelé
Důrazně vás opět upozorňuji na fakt, že kontejnery za hasičskou zbrojnicí nejsou určeny pro
odpad z vaší podnikatelské činnosti. Tyto kontejnery mají sloužit fyzickým osobám pro jejich
směsný velkoobjemový komunální odpad a nikoli pro vývoz sedaček z automobilů, plastů
z karoserie, odřezků sádrokartonů, zateplovacích systémů, odkrojků dřeva... Tato situace samozřejmě vzniká v důsledku umístění kontejnerů na nevhodném místě a nezamykání příjezdové
brány během dne (protože tudy přijíždějí zásobovací automobily pro obchod). Všechen tento
odpad se zde nahromadí v době, kdy odejde obecní pracovník.
Pro rozpočet obce jsou to ročně nemalé finanční částky, které by se jistě daly použít někde
jinde. V roce 2010 byla průměrně částka za vývoz kontejnerů 30 000 Kč měsíčně.
Mgr. Alena Kristýnová, starostka obce

Místní poplatky
Upozorňujeme občany na blížící se termín splatnosti místních poplatků za psa a odpady.
Poplatky je nutno uhradit do 30. 6. 2011.
Na poplatky neuhrazené včas, nebo ve správné výši, bude vydán platební výměr se zákonným navýšením poplatku až na jeho trojnásobek.
Poplatek ze psů dle vyhlášky obce č. 3/2010 – 100 Kč/pes
Poplatek za odpady pro fyzickou osobu dle čl. 2 vyhlášky obce č. 2/2010 – 500 Kč/osoba
Poplatky uhraďte na účet obce - č. účtu 1361457369/0800
Variabilní symbol – uveďte číslo domu
(v případě bytových domů uveďte za číslo domu číslo bytu)
Specifický symbol – 1341 ( u poplatku za psa)
– 1337 (u poplatku za odpady)
Ing. Adriana Smíšková, matrikářka

Den matek
je den, kdy vzdáváme poctu našim matkám.
Slaví se v různé dny na mnoha místech po celém
světě. V České republice připadá Den matek na
druhou květnovou neděli. Jeho původ je už ve
starověkém Řecku, kdy se slavil svátek plodnosti
a matek, spojený s uctíváním pohanské bohyně
RHEY=KYBELÉ, matky bohů.
V Československu se začal slavit tento svátek v roce 1923. Jeho propagátorkou byla Alice
Masaryková. Po 2. sv. válce byl zatlačen do pozadí komunisty propagovanými oslavami Mezinárodního dne žen 8. 3. Po roce 1989 se opět začal
slavit.
Tento den doplňuje Den otců, který oslavuje
otce a slaví se vždy třetí neděli v červnu.
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Sběr železného šrotu
Dne 23. 4. 2011 uspořádali členové SDH Lipůvka tradiční sběr železného šrotu při kterém bylo
svezeno 8,7 tuny železného odpadu.
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Pokračování z kroniky
Protože farní kronika má jen suchý výčet duchovních správců, někde nepřesný, podávám
přehled farářů na Lipůvce, s některými daty. Různé jejich těžkosti, charakteristiky pravé
a nepravé, prostě ty „klípky z farnosti“ ponechávám do poslední kapitoly.
1. Severin před rokem 1510. Rašovský farář Matěj 1510 již přešel do Čučic, vpředu zmíněný
spor musel být před tímto rokem.
2. Šebestián v letech 1550–1554. V těch letech (1553) pohání Viléma Valeckého z Mírova,
držitele lelekovského statku, že mu zadržel desátek z Nuzířova.
3. Mikuláš jmenovaný rovněž v Půhonech v souvislosti s úmrtím újezdského faráře Petra Kozla
r. 1569. Po smrti újezdského faráře Kozla dal kuřimský správce zahnat Kozlovy ovce do Kuřimi a Lipůvský farář Mikuláš odvezl z Újezda knihy, peřiny a podobný majetek zesnulého faráře . Křížovnickou brněnskou komendu, jíž patřil újezdský kostel, měl tehdy v nájmu Mikuláš
Ultersdorfer z Němčího, žaloval ovšem u zemského soudu jak kuřimského správce tak Lipůvského faráře pro pych. Zdá se, že správce i farář jednali na „vyšší pokyn“, ať už konsistoře nebo
Křížovníkům, aby se majetek újezdského faráře nedostal do rukou Ultersdorfových. Šlo tedy
o zajištění pozůstalosti.
4. Nejmenovaný kněz nastoupil na lipůvskou faru roku 1596. Uplatnilo se přísloví: Když se dva
hádají, třetí se směje. Za faráře se tehdy na Lipůvku hlásil kněz Jiřík, farář ve Veverské Bítýšce.
V nepřítomnosti kuřimského správce slíbili mu Lipůvští – či snad jen dvě osoby z Lipůvky
– že jej za faráře přijmou. To ale byl zásah do patronátního práva brněnské rady. O místo se
ucházel ještě jiný kněz a kněz Jiřík se s ním nějak pohádal. A Brněnští dosadili třetího, hodného, jak podotýkají, tím spíše, že se kněz Jiřík o Brněnských vyjádřil, že si z něho dělají blázny.
Připomínám, že si v té době kněží sami sháněli místo, faru, a že se měnili skoro každý rok
o svatém Jiří, zvláště na farách nekatolických. Katoličtí kněží si také sami hledali faru u patrona, patron jej pak presentoval olomouckému biskupovi ke schválení.
5. Vavřinec Je o něm zmínka jen r. 1604 v souvislosti s jeho kuchařkou Annou. Městská rada ji
trestala, že nedávala lepší pozor na svou dceru, která se spustila a dítě zabila.
6. Zachariáš Pavincius. Rok 1609. Je obětí pollitické situace v našich zemích té doby – a za
projev křesťanské lásky platil smrtí! Na Štědrý den 1609 se u něho na faře zastavil P. Mikuláš Sarkander při svém útěku z vězení, snad na cestě do Tišnova, kde byl jeho bratr Václav
Sarkander. Pavincius byl zatčen, vězněn kardinálem ve Vyškově, vyslýchán, zda snad něco
neví, kam měl Sarkander namířeno. Přes žádost Brněnských a ochotu Lipůvských za něj se
zaručit netroufal si kardinál jej propustit a protože byl již starší, ve vězení zemřel.
7. Albert Skarkovský. Jinak Skorkovius. V olomoucké konsistoři je jeho dopis z 1. dubna 1617,
jímž prosí o prominutí cesty do Kroměříže. Skorkovský totiž odcházel z Lipůvky, a to do
Rozsoch. Po zkušebním kázání, které měl Skorkovský v Rozsochách, přijal jej tamější patron
Jan Čejka z Olbramovic za faráře, presentoval jej Dietrichstejnovi, olomouckému biskupovi.
Kardinál nařídil Skorkovskému, aby se k němu dostavil do Kroměříže a složil do jeho rukou
vyznání víry. Skorkovský na to žádal, aby s ohledem na jeho chudobu a stáří a s ohledem
na to, že vyznání víry dělal již třikrát se mu cesta do Kroměříže prominula. Příslušný poplatek posílá po poslu, vyznání víry může pak učinit do rukou kněze, který jej bude uvádět na
rozsošskou faru. Starších zpráv o lipůvských farářích, jak vidíme, je poměrně málo, je hodně
mezer. Souvislá řada duchovních správců začíná rokem 1640.
8. Adam Chalupa – Chalupius. Investován na Lipůvku byl 2. 8. 1640, v létech 1649– 653 byl ve
Veverské Bítýšce.
9. Jan Bonecki byl na Lipůvku a Újezd investován 4. 11. 1654. Data o sobě uvádí ve zprávě
konsistoři z dubna 1655. Byl Rusín, člen minoritského kláštera u sv. Janů v Brně, se svolením
provinciálovým šel do duchovní správy.
10. Alexandr Kazimír Aňgsburger z Herberštejnu, polský cisterciák, na Lipůvce doložen 1657,
1658. Měl spor s brněnským magistrátem o desátek z Lelekovic. Na jaře 1658 byl napaden na
veřejné silnici čtyřmi vojáky – jezdci, jeho stížnost projednával tribunál 13. dubna 1658.
11. Jan Keller, rodák ze Žďáru nad Sázavou, studoval v jezuitském konviktu v Praze, titul mensy
dostal od Království českého, vysvěcen v Praze roku 1646 pražským sufragánem – opatem
strahovským. Působil zprvu v Čechách, na podzim 1654 se stal farářem v Osové (nebo Vever-
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ské?) Bítýšce. Odtud přešel na Lipůvku. Založil farní kroniku, která se nedochovala. Keller se
fary dobrovolně vzdal. R. 1666–1674 – kurátem ve Starém Rousínově.
12. Andres Klimšar. Je na Lipůvce 1666, zde i zemřel 1670. Rodák ze slezských Chřenovic, byl v
srpnu 1652 poslán ke svěcení do Uher, světil jej biskup varaždínský a dostal se do Doubravice. R. 1659 byl farářem v Deblíně, 1662–65 ve Šlapanicích. Farář Klimšar , jako jeho předchůdci, držel i faru Újezd. Kostel Všech svatých v Újezdě měl na hotovosti 100 zlatých. Klimšar,
aby je nemusel opratrovat doma, je v přítomnosti rychtáře, kostelníka a jiných lidí z Lipůvky
„uložil“ u brněnského měšťana Jana Bulzana, aby je „opatroval“. Bulzan na ně napsal revers,
vydal jej faráři a peníze se měly vydat tomu, kdo tento revers vrátí Bulzanovi. Kllimšar revers
vydal hraběti Pöttingovi, velkopřevoru brněnských křížovníků a patronu Újezdského kostela. Po smrti Klimšarově poslal Pötting vojenského oficiála ze Špilberku Theodora Gangelhofa
k měšťanu Bulzanovi, aby mu těch svěřených 100 zlatých vydal – a Bulzan tak učinil, když
mu Gangelhof vrátil revers. To zavdalo příčinu k mrzutostem mezi olomouckou konsistoří a
křížovníky, biskup se domáhal peněž pro kostel (1677) – a důsledkem bylo „odfaření“ Újezda,
kde od té doby byli jen administrátoři, když Pötting a jeho nástupci nechtěli nikoho na faru
presentovat.
13. František Kraus investován 16. 10. 1670, zůstal na Lipůvce 22 roky. Za něho byla visitace
1672, která má zprávy o kostelích. Nedorozumění s konsistoří, odňata od Lipůvky fara Újezd.
Kristýna Hloušková

Historické oslavy 1. máje v Lipůvce
v 60. letech minulého století
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KADEŘNICTVÍ

Stanislava Macáková, Lipůvka 157 (u školy)
Externě - Vlasové studio, Botanická 53a, Brno
mobil: 733 763 303
Nabízím tyto služby:
– dámské, pánské a dětské střihy, tradiční i moderní
– nové trendy střihů, barvení, melíry
– regenerační zábaly a masáž hlavy
– revoluční ošetření vlasů na bázi přírodního keratinu
– Keratin Shot ze Salerm Cosmetics
– stříhání seniorů v pohodlí jejich domova
Masáže – relaxační masáže
Pracovní doba:
pondělí – pátek po osobní nebo telefonické domluvě
Akce na květen: Sleva 40% z ceníkové ceny při objednávce do konce květ na na Keratin Shot. Keratin Shot je
rehydratační ošetření s liftingem. Pomáhá vyhladit vlasy
bez poškození, obnovuje vlasy prostřednictvím přírodního keratinu až do vnitřku vlasu, vyživuje je a hloubkově posiluje. Přináší jim lesk a hebkost, přirozenou hydrataci vlasů, redukuje objem vlasů.
Keratin je charakteristický pro oživení všech typů vlasů
bez změny struktury vlasů, a je možné jej bezpečně
aplikovat i na vlasy, které byly barvené, trvalené nebo
melírované.
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STUDIO MATRIX S.R.O.
KADEŘNICTVÍ
KOSMETIKA

MODELÁŽ NEHTŮ

Nabízíme:

Veškerá péče o Vaše vlasy, nehty i pleť
Profesionální přístup
Pravidelně školený personál
Příznivé ceny
Účesy a líčení na svatby a plesy
Prodlužování a zahuštění vlasů
Dárkové poukazy

Kontakt:

KADEŘNICE – sl. Renata
KOSMETIKA, MODELÁŽ NEHTŮ – sl. Šárka

Adresa:

pobočka Lipůvka
Lipůvka 95
(vedle bazaru)

732 64 79 83
724 97 46 40
pobočka Brno
Kosmákova 23
Brno- Židenice

http//www.brno-kadernictvi.cz

Těšíme se na Vaši návštěvu
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