ZPRAVODAJ
OBEC LIPŮVKA

září 2017

Palivové dřevo – dočasná změna ceny
V letošním roce probíhala v obecních lesích celkem rozsáhlá nahodilá těžba související
s likvidací kůrovce. Z důvodu současné velmi špatné situace s prodejem dřevní hmoty a z důvodu
velmi nízkých výkupních cen se nepodařilo odprodat dřevní hmotu vykupujícím firmám pro
další zpracování. Z důvodu, že je stále ještě dřevo na odvozních místech, rozhodlo zastupitelstvo
obce na svém 36. zasedání o dočasném snížení ceny palivového dřeva na odvozním místě.
Nová cena měkkého jehličnatého dřeva jak v celých délkách, tak krácené na 1–2 m,
je stanovena na 500 Kč /1 m3 (plm)
Zájemci, kontaktujte odborného lesního hospodáře obce Lipůvka a domluvte se na odprodeji.
Odborný lesní hospodář je pan Ing. Karel Dufek, mob. 774 127 195.
Ing. Ivo Pospíšil, starosta obce

Petice na podporu přípravy a realizace dálnice D43
(Brno–Moravská Třebová) a Zásad územního rozvoje
V červnu byli občané informováni o výše uvedené petici, k jejímuž projednání v Senátu
a Poslanecké sněmovně PČR je třeba 10 000 podpisů. Petici v Lipůvce podepsalo 327 občanů
a byla předána paní senátorce Jaromíře Vítkové. Touto cestou děkuji paní Maršálkové,
Závodníkové, Vintrlíkové a panu Kořínkovi, kteří pomohli při shromažďování podpisů v naší
obci.
Petici v elektronické podobě naleznete na této internetové adrese:

https://e-petice.cz/petitions/petice-na-podporu-pripravy-a-realizace-dalniced43-brno-moravska-trebova-a-zasad-uzemniho-rozv.html
Jiří Antonovič st.

A máme tu opět září
Většině z nás se v souvislosti s měsícem září vybaví ŠKOLA! Žákům a jejich učitelům končí
krásné dny prázdnin a nastává období povinností. Letos se prvním dnem nového školního
roku stalo 4. září. Tradičně šli do školy s největším nadšením prvňáčci. S postupujícími ročníky
sice nadšení opadává, ale přece jenom je na co se těšit, třeba na spolužáky, přestávky, školní
jídelnu,… a ve skrytu duše doufám, že také na pedagogy. Vzdělávat se v ZŠ Lipůvka v školním
roce 2017/2018 s větším či menším úspěchem bude 240 žáků v 11 třídách. Ve škole působí na
žáky 19 pedagogických pracovníků včetně tří vychovatelek. Během prázdnin došlo k výměně
obložení v tělocvičně. Ve dvou třídách na 2. stupni byl vyměněn nábytek včetně tabulí.
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Rozpínám k Tobě své ruce,
má duše po Tobě žízní jak vyprahlá země.

Chci Tě chválit Pane, můj Bože,
celým srdcem a věčně velebit Tvé jméno.
Neboť veliká byla ke mně Tvá láska...
(Ž 86)

(Ž 143)

Dne 6. srpna 2017 byl povolán věčným Veleknězem k nebeskému oltáři
jeho věrný služebník

Mons. Jiří Krpálek, O.Melit.
Narodil se 6. září 1931 v Brně,
na kněze byl vysvěcen 29. září 1967 v Görlitz v Německu,
řádové sliby složil 16. února 1973 v Praze.
V roce 1992 byl ustanoven kooperátorem v Brně-Králově Poli
a excurrendo administrátorem v Lipůvce,
zároveň byl pověřen duchovní službou v nemocnicích.
O rok později se stal farářem v Kuřimi, kde působil osmnáct let,
současně spravoval i farnost Čebín a opět Lipůvku.
V letech 1998–2015 vykonával duchovní službu ve věznicích.
V letech 2013–2015 byl duchovním správcem sester dominikánek ve Střelicích u Brna.
Zemřel 6. srpna 2017 v hospici sv. Alžběty v Brně v kruhu rodiny.
Mons. Jiří Krpálek byl významnou osobností skryté církve.
Dne 6. prosince 2006 ho papež Benedikt XVI. jmenoval kaplanem Jeho Svatosti.
V roce 2007 mu brněnský biskup Vojtěch Cikrle
udělil za obětavou kněžskou službu medaili sv. Petra a Pavla.

Se zesnulým duchovním otcem se dočasně rozloučíme eucharistickou obětí

v sobotu 12. srpna 2017 v 10 hodin
v kostele sv. Maří Magdalény v Kuřimi
a po smutečních obřadech bude uložen do rodinného hrobu
v Brně - Řečkovicích, kde bude očekávat slavné vzkříšení.
„Jako katolický kněz děkuji svým bývalým farníkům z Čebína, Lipůvky a zvláště z Kuřimi
za jejich obětavost a starost při mé práci o šíření Božího království.
A dále děkuji sestrám dominikánkám ze Střelic za jejich obětavost, lásku a péči.
Rodičům děkuji za dar víry, sourozencům za jejich lásku
a synovci a neteřím vyprošuji největší Boží dar, víru a život v ní.
Prosím za odpuštění všechny, jimž jsem snad někdy ublížil.
Na shledanou v nebi…“
(z poslední vůle)

biskup Vojtěch
kněží brněnské diecéze

MVDr. Václav Krpálek, bratr
Petr, Marie, Dana, Jana, Ludmila, Martina,
synovec a neteře s rodinami

farníci z Kuřimi a Lipůvky
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Žehnání nové cisterny SDH Lipůvka
Vážení spoluobčané,
po 42 letech jsme se rozloučili s naší stařičkou Tatrou T148,
neskončila ve šrotu, ale odjela na „důchod“ pomáhat hasičům
na Slovensko. Díky dotačnímu programu EU se nám povedlo
po dvouletém jednání přivítat do našeho vozového parku
poprvé v historii našeho sboru novou Tatru Force. Dotace
EU činila 90% a spoluúčast obce byla poloviční oproti částce,
kterou by stála oprava staré Tatry.
Dne 19. 8. jsme Tatru společně s panem farářem přivítali
a požehnali dlouhověkost, mnoho bezpečných kilometrů, ale
hlavně ať vždy přiveze všechny chlapy ve zdraví domů.
Rostislav Kořínek
Video z akce:
https://www.youtube.com/watch?v=ICG4B-BOFhs
https://www.youtube.com/watch?v=3ZMYhYsP_m0
Ukázky naší Tatry v akci
https://www.youtube.com/watch?v=iilgavZXTZ8
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Tradiční tábor na Bílém potoce
Začátek druhé poloviny letních prázdnin opět zvěstoval příchod lipůvského tábora. Do
údolí Bílého potoka s námi tentokrát putovalo na sedmdesát dětí a náctiletých z Lipůvky
a blízkého okolí. Letošní ročník se točil kolem tématu doslova biblického, a tím bylo „Vysvobození
židovského národa z Egypta“. Nečekaly nás však jen strasti v podobě „tradičních otrockých
prací“. Členové posledních židovských kmenů se postupem času vypracovali až na architekty
faraonovy hrobky. Byli svědky tajemného rituálu oživení mumie, absolvovali lanový výstup do
chrámu pro knihu mrtvých, zažili egyptské rány a mnohá další dobrodružství, než se dočkali
vytouženého Exodu.
Po celou dobu nás provázela pohodová atmosféra, proměnlivé, avšak příznivé počasí
(načasování veliké bouřky na noc, kdy podle programu měla probíhat poslední z egyptských
ran, nemohl pan Slaný zařídit lépe), všechny větší choroby se nám vyhýbaly a snad budu mluvit
za všechny zúčastněné, když napíšu, že jsme si všichni těchto deset dní uprostřed přírody
nemohli užít lépe.
Závěrem bych rád poděkoval všem na tomto projektu se podílejícím, Obci Lipůvka za nejen
finanční podporu, dále firmám AsA – střechy, Brychta design, HYTEK, Martin Hloušek, Nábytek
Vintrlík, Pila Lipůvka, VHG, ZURAB, půjčovně karnevalových kostýmů a masek U Ryšavého
kocoura a ostatním podporovatelům.
Nově nás můžete sledovat i na Facebooku - @Tábor Lipůvka
Za táborový kolektiv, Lukáš Poky Zorník
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Nový
lipůvský
farář
Bohoslužba
v neděli 10. 9. 2017
měla pro lipůvské
farníky ještě
o něco slavnostnější
atmosféru než tomu
obvykle o nedělních
mších bývá.
Tišnovským děkanem
Josefem Rybeckým
byl představen
nově jmenovaný
farář v Lipůvce
P. Václav Knotek.
Tato mimořádná
událost se v Lipůvce
stala naposledy v roce
1956, kdy byl do svého
úřadu uveden
P. Jindřich Šilhan,
který tu působil až do
svého odchodu na
věčnost v roce 1989.
Poté byla farnost na
Lipůvce spravována
administrátory.
Naposledy to byl
P. Jindřich Kotvrda
z Řečkovic, který se
s farníky rozloučil
při mši 3. 9. 2017.

8

Rozpis utkání mužů ASK Lipůvka (Okresní přebor)
ve zbývající části podzimní sezóny
Kolo

Den

Čas

Utkání

  8.

čt

28. 9.

15.30

Lipůvka - Rudice

  9.

so

30. 9.

15.00

Bořitov - Lipůvka

10.

ne

8. 10.

15.00

Lipůvka - Sloup

11.

ne

15. 10.

15.00

Olomučany - Lipůvka

12.

ne

22. 10.

14.30

Lipůvka - Skalice

13.

ne

29. 10.

14.00

Doubravice - Lipůvka

14.

ne

5. 11.

14.00

Rudice - Lipůvka

Rozpis utkání mužů Mladší přípravky
ve zbývající části podzimní sezóny
Kolo
  1.
  2.

Den

Čas

Utkání

Pořadatel

so

9. 9. 	 9:30

Lipůvka - Boskovice B

Olomučany

so

9. 9. 	 10:30

Lipůvka - Boskovice A

Olomučany

čt

14. 9.

16:45

Lipůvka - Jedovnice A

Lipůvka

čt

14. 9.

17:45

Lipůvka - Jedovnice B

Lipůvka

so

16. 9.

9:00

Ráječko - Lipůvka

Černá Hora

so

16. 9.

10:30

Černá Hora - Lipůvka

Černá Hora

  4.

čt

21. 9.

16:45

Lipůvka - Olomučany

Lipůvka

  5.

so

23. 9.

9:00

Lipůvka - Rájec A

Lipůvka

so

23. 9.

10:00

Lipůvka - Rájec B

Lipůvka

út

26. 9.

16:30

Lipůvka - Blansko B

Olomučany

út

26. 9.

17:30

Lipůvka - Blansko A

Olomučany

čt

28. 9.

9:45

Šošůvka/Ostrov - Lipůvka

Šošůvka

čt 	 28. 9.

11:00

Vysočany - Lipůvka 	

Šošůvka

so

7. 10.

9:00

Knínice - Lipůvka 	

Letovice

so

7. 10.

10:30

Letovice - Lipůvka 	

Letovice

so 14. 10.

9:00

Lipůvka - Kunštát/Žijeme hrou A

Lipůvka

so 14. 10.

10:00

Lipůvka - Kunštát/Žijeme hrou B

Lipůvka

10. so 21. 10.

10:00

Benešov/Kořenec - Lipůvka

Benešov

  3.

  6.
  7.
  8.
  9.
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MC Paleček nabízí
12.10., 9.30 h
Tisk na textil - Dílna Matilda
ORIGINÁLNÍ RAZÍTKA od Zuzany Krajčovičové ze Slavonic
a RAZÍTKA Z INDIE
nám doveze ze své Dílny lektorka Monika Jankůj.
Přijďte si pod jejím vedením vyrobit originální trička, tašky,
zástěry, šátky, polštáře...jak je libo.
K dispozici bude více než 50 originálních razítek
a velmi kvalitní textilní barvy.
Textil si doneste vlastní, může být i barevný,
ale nejlépe s převahou bavlny.
Ukázka na:

http://www.dilnamatilda.cz/?product=tisk-na-textil-original-razitka

Speciální cena pro MC Paleček 150 Kč/maminka+dítě !
Přihlášky posílejte na palecek.lipuvka@email.cz, počet míst
je omezen. Kurz proběhne v zasedací místnosti OÚ Lipůvka.
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Zápis č. 35/2017

z 35. zasedání Zastupitelstva obce Lipůvka ze dne 26. 7. 2017
Místo jednání: Zasedací místnost obecního úřadu
Začátek jednání: 	19.30 hodin
Konec jednání: 	 20:50 hodin
Přítomni:
Ing. Ivo Pospíšil, Radovan Hodaň, Libuše Janků, Ing. Pavel Simon, Libor Skácel,
Robert Tesař, PharmDr. Dagmar Vintrlíková,
Omluveni:
Mgr. Marcela Antonovičová, Mgr. Martina Černá, Rostislav Kořínek, Petr Málek
Veřejnost:
Mgr. Richard Nikel
Program jednání:
  1. Ustanovení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu
  2. Schválení programu jednání
  3. Informace starosty obce
  4. Smlouva s f. ALESTRA s.r.o. – realizace dětského hřiště
  5. E.ON Distribuce - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene p.č.892/1
  6. E.ON Distribuce - Smlouva o zřízení věcného břemene p.č.550/1
  7. CHEAP FOOD s.r.o. – žádost o vrácení zaplaceného nájemného
  8. Úprava DS, Srba 2RD – vyjádření k územnímu souhlasu
  9. Žádost o vyjádření k územnímu řízení - INTAR
10. ZŠ – žádost o převedení příspěvku
11. Záměr obce pronajmout část pozemku p.č.936/18
12. Rozpočtové opatření č. 3/2017
13. Kontrola faktur
14. Diskuze
Na návrh starosty byl program doplněn:
15. Žádost o vyjádření ke změně ÚR – 9RD Svinošice – Lipůvka
16. Žádost o vyjádření ke stavbě RD na pozemku p.č. 1126/7 a 892/1
Zahájení provedl Ing. Ivo Pospíšil, přivítal přítomné členy zastupitelstva a veřejnost.
Zapisovatelkou z dnešního jednání stanovil Libuši Janků, za ověřovatele zápisu z dnešního jednání
zastupitelstva navrhl: Roberta Tesaře a Libora Skácela
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Předsedající se zeptal, zda má někdo návrh na úpravu nebo doplnění programu dnešního jednání.
Přítomní souhlasí, aby se dnešní jednání řídilo navrženým programem.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 3) Informace starosty
– Odpadové hospodářství v obci – před podpisem smlouvy dochází ještě k projednávání detailů
a možností způsobu provozování systému třídění a svozu odpadů
– Rozšíření SSO Lipůvka, pořízení nádob na tříděné odpady – bude připravováno z dotačního
programu
– Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018–2019
– Město Blansko – informace o projednávaných případech přestupků za první pololetí roku 2017
– Žádost f. Bomavet o vyjádření zastupitelstva obce o převzetí pozemku 1126/49 v k.ú. Lipůvka,
který vznikne zápisem GP do katastru nemovitostí.
Usnesení č. 8/35/2017 Zastupitelstvo obce souhlasí s převzetím pozemku parc. č. 1126/49
v k.ú. Lipůvka, včetně dokončené komunikace do svého majetku a správy po kolaudaci
stavby.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
– Informace o opravě I//43 Lipůvka – oprava opěrné zdi v termínu 14. 8. 2017 do 15. 10. 2017
– Objekt Lipůvka č. popis. 53 – je dokončována projektová dokumentace a v současné době
projektant zajišťuje dokladovou část včetně projednání na dotčených orgánech státní správy.
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Ad 4)

Ad 5)

Ad 6)

Ad 7)

Ad 8)
Ad 9

Ad 10)

Ad 11)

Ad 12)

Ad 13)

– Obci Lipůvka pro SDH bylo výrobcem v pátek 21. 7. 2017 předáno nové vozidlo TATRA
815-7 NORGEN 6X6 – cisternová automobilová stříkačka CAS 30/9000/540. Pořízení nového
zásahového vozidla je dotováno z evropské unie. Celkovou kupní cenu uhradí obec po převzetí
vozu dle splatnosti faktury. Proplacení dotací dojde na základě podané žádosti o platbu během
3 měsíců.
– Stavba „Zásobení obce Lipůvka a Svinošice pitnou vodou probíhá dle harmonogramu. Termín
dokončení bude v říjnu 2017 a do konce roku bude uvedena do provozu.
– Žádost o odkup pozemku parc. č. 1034/2 – po prověření nájemního vztahu bude dále
projednáno
– Žádost Linky bezpečí, z.s. o finanční příspěvek – bude prověřen počet řešených případů z obce
Lipůvka
Smlouva na realizaci dětského hřiště
Projekt dětského hřiště s názvem „Hřiště pod lipami v Lipůvce“ bude realizován vybranou firmou
Alestra.s.r.o. z Kuřimi. Termín dokončení stavby je do konce září 2017.
Usnesení č. 1/35/2017 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o dílo s f. Alestra s.r.o. na dodávku
dětského hřiště „Hřiště pod lipami v Lipůvce“ za cenu 1 269 138,83 Kč.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
E.ON Distribuce – návrh smlouvy
Usnesení č. 2/35/2017 zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene s E.ON Distribuce na pozemek p.č. 892/1 v souvislosti s realizací stavby
Lipůvka – úprava DS, Srba 2RD.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
E.ON Distribuce – návrh smlouvy
Usnesení č. 3/35/2017 zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene s E.ON
Distribuce na pozemek p.č. 550/1 v souvislosti s realizací stavby Lipůvka – DP VH Atelier.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Žádost o vrácení zaplaceného nájemného
Usnesení č. 4/35/2017 zastupitelstvo obce schválilo na základě žádosti f. CHEAP FOOD s.r.o.
vrácení uhrazeného nájemného ve výši 21 000 Kč (nájmu 6–8/2017) a promíjí placení nájemného
z pronajatých prostor do doby a zahájení provozu, které je podmíněno dořešením vztahu
s Jednotou, spotřební družstvo Boskovice.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Žádost o vyjádření k PD stavby Lipůvka – úprava DS, Srba 2RD.
Zastupitelstvo obce nemá námitek
Žádost o vyjádření k PD stavby VOD6M-B-E2042a-LO-BKLIP-OK ( optické vedení )
Obec obdržela žádost o vyjádření k navržené trase optického kabelu mezi vysílačem Vodafonu a
telefonní ústřednou v objektu bývalé pošty. Projekt trasy nebyl s obcí projednáván. Zastupitelstvo
obce nesouhlasí s dotčením lesních pozemků p.č. 961/3 a 961/4 ve vlastnictví obce.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
ZŠ Lipůvka – žádost o převedení neinvestičního příspěvku na provoz
Usnesení č. 5/35/2017 zastupitelstvo obce schválilo převedení zůstatku neinvestičního příspěvku
v dřívějším termínu do 15. 8. 2017.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Záměr obce pronajmout část pozemku p.č. 936/18
Po diskuzi bylo navrženo uvedený pozemek odprodat.
Usnesení č. 6/35/2017 zastupitelstvo obce schválilo záměr obce prodat část pozemku p.č. 936/18
o výměře 113 m2 dle GP
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Rozpočtové opatření č. 3/2017
Usnesení č. 7/35/2017 zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 3/2017 – příloha č.1
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Kontrola faktur
Předsedkyně finančního výboru seznámila zastupitelstvo obce s proplacenými fakturami
č. 176 - 227.
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Ad15) Žádost o vyjádření ke změně ÚR – 9 RD Svinošice – Lipůvka
Zastupitelstvo obce nemá připomínky k vydání změny územního rozhodnutí.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad16) Žádost o vyjádření ke stavbě RD na pozemku p.č. 1126/7 k.ú. Lipůvka Lipůvka
Zastupitelstvo obce nemá námitky k umístění stavby RD, zpevněných ploch, sjezdu, oplocení
přípojky NN včetně venkovních rozvodů, vodovodní přípojky, domovní ČOV a kanalizace odpadních
vod, rozvodů srážkových vod včetně retenční nádrže na pozemcích 1126/7 a 892/1 v k.ú. Lipůvka
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 14) Diskuse
– Na vjezdu na parkoviště byly vyčištěny rošty na svod dešťové vody. Jsou značně poškozeny
a bude zadána jejich rekonstrukce
– Inženýrské sítě a komunikace „Díly k Lažanům“ (odbočení z Nové ulice směr cyklostezka na
Lažany – bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace na výstavbu komunikace a probíhá
zpracování projektu na inženýrské sítě. V měsíci červenci proběhlo první jednání s občany, kteří
sousedí s lokalitou
– Obec zadá zpracování energetického auditu na jednotlivé objekty ve vlastnictví obce z hlediska
PENB.
Usnesení č. 9/35/2017 Zastupitelstvo obce schválilo cenovou nabídku na zpracování
Posouzení budov v majetku obce z hlediska PENB a pověřilo starostu podpisem smlouvy
o dílo.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Na závěr jednání byl na návrh starosty a po dohodě všech přítomných přidán bod č. 17 – Prodej Tatry T148
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 17) Prodej Tatra T 148 P
Obec v loňském roce podala žádost o dotace na dodání nového zásahového vozu Tatra 815. Po
přiznání dotace a obdržení registračního listu a zahájení výroby nového vozu obec zveřejnila
inzerát na odprodej stávající vozidlo Tatra T148 P CAS32. Během půl roku bylo jednáno s několika
zájemci, ale požadovaná prodejní cena nebyla žádným zájemcem akceptovatelná. Z toho důvodu
obec postupně cenu snižovala. V měsíci červnu tohoto roku došlo k dohodě s posledním zájemcem,
kdy prodejní cena byla dohodnuta ve výši 100 000 Kč. Vzhledem ke stáří vozu a jeho technickému
stavu se jedná o cenu obvyklou.
Usnesení č. 10/35/2017 Zastupitelstvo obce schválilo odprodej vozu Tatra T148 za cenu ve výši
100 000 Kč. Na prodejní cenu bude vystavena obcí faktura a předání vozu bude na základě
kupní smlouvy.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel

OBEC LIPŮVKA
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14:30 hod

Máte dost vysedávání u televize, chcete udělat něco pro své zdraví a ještě se u toho pobavit???
Pak se zúčastněte tradičního KoloBěhu Lipůvka 2017!!!
Místo startu:

Lipůvka, na polní cestě pod Horkami (pod domem č. 427)

Přihlášky:

na e-mailu Jarni4beh@email.cz (přihlášení předem zjednoduší situaci před startem)

Další podrobnosti o trati jsou umístěny na webu: http://cestou-blativou.webnode.cz/
Prezence:
Čas startu:

23. 9. 2017 od 14:00 na terase domu Lipůvka 427
buď běh 21
nebo
nebo

Startovné:

50,- Kč (děti zdarma)
z ceny startovného je hrazeno občerstvení během i po výkonu v místě startu
platba startovného hotově při prezenci

Tratě vedou po obecních, polních a lesních cestách v Lipůvce, Skaličce, Hlubokých Dvorech a Lažanech.
Budou částečně značeny, běží se za plného provozu a na vlastní odpovědnost. Převzetím startovního čísla
souhlasí účastník s podmínkami sportovní akce.
Občerstvení zajištěno na terase: voda, minerálky, čaj, jablka, tatranky …
Těšíme se na všechny běžce, cyklisty, děti, nadšence

i fandící divák
Eva Simonová

Mapa a popis okruhu
Délka trasy není uvedena přesně, ale snad to nikomu nebude vadit…
Start u Lipůvky 427, přes náměstí, silnici ke kostelu, dále po silnici, nebo po zelené přes Příhon, lesem na
asfaltku do Skaličky, na konci doprava, pořád po zelené, nad památníkem - dále po modré, kolem
Trmačova do Hlubokých Dvorů, po silnici na Lubě, v Lubě doprava podél potoka Lubě, po červené přes
Krkatku do Žlebu údolím přes brody až na Skaličku, přes potok a po asfaltové cyklostezce přes Lažany na
Lipůvku, na státní, kolem lékárny do cíle.
Tam buď můžete skončit, nebo zkusit ještě jeden okruh, jak se budete cítit.

Vyhlášení výsledků:

po doběhnutí / dojetí posledního účastníka, ale nejde o čas, jde o to si to celé užít!

Upozornění: Startující se účastní KoloBěhu na vlastní nebezpečí a odpovědnost, podle svého skutečného
zdravotního stavu a kondice. Lékařská služba není zajištěna!! KoloBěh se koná za plného silničního
provozu, účastníci jsou povinni dbát zvýšené opatrnosti, a to zejména během pohybu po obecních
komunikacích a při křížení silnice I. třídy na Svitavy (2x na okruhu). Běží a jede se v podzimních
podmínkách, styl zvládnutí KoloBěhu musí být uzpůsoben klimatickým podmínkám, může se vyskytovat
bahno i kaluže...
Další podrobnosti o trati jsou umístěny na webu: http://cestou-blativou.webnode.cz/
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PILATES

Mateřské centrum
Paleček,
Lipůvka 146

Termíny a cena:

Tel. na instruktorku:
775675464

Čt. 17:30-18:30
90 Kč/lekce
Začínáme 14.9.2017,
(necvičí se 28.9.,
26.10. a 28.12.)

Účinky Pilatesovy metody:
Velmi efektivní vypracování břišních svalů,
zlepšení celkové flexibility těla, prevence proti
bolestivosti zad, zmírnění nebo vymizení už
vzniklé chronické bolesti zad, zvýšení výkonnosti
svalů, prodloužení délky některých svalových
skupin, doplněk aerobní aktivity při hubnutí,
prevence osteoporózy, a další….
Cvičení je velmi vhodné při oslabení dna pánevního, např. po porodu.

Rezervace:
Jednotlivé lekce je třeba si rezervovat
přímo u lektorky, kvůli omezenému
množství míst.
žádáme Vás, aby případné absence byly
nahlášeny alespoň 24 hodin předem, volné
místo může být nabídnuto
dalším
zájemcům. Děkujeme.

Kontakt na
instruktorku:
Helena Jančálková
775675464
profitpilates@seznam.cz
Instruktorka:
Cvičením Vás provede profesionální instruktorka Helena Jančálková s letitou
zkušeností s vedením lekcí pilates, absolventka fakulty tělesné kultury a řady
licenčních kurzů v oblasti cvičení pilates, jogy a dalších.
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Dotazník - třídění odpadu
Dobrý den,
věnujte prosím několik minut svého času k vyplnění následujícího dotazníku, který bude pro obec vodítkem jak
dál s tříděním odpadů v naší obci

A. Třídíte odpad /plast, papír, sklo, nápojové kartony, plechové obaly, BIO/?
Ano, všechny komodity
Netřídím odpad
Ano, jen některé komodity - uveďte které

B.

Jste spokojeni se zavedeným systémem třídění odpadu do sběrných nádob na veřejných stanovištích
Ano
Ne

C.

Souhlasili byste s navýšením stanovišť kontejnerů v blízkosti Vašeho domu?
Ano
Ne

D.

Měli byste zájem o přidělení samostatných nádob na tříděné složky odpadu přímo k Vašemu domu
/obdobně jako klasické popelnice / na PLAST A PAPÍR,
Ano
Ne

E. Měli byste zájem o přidělení samostatných igelitových pytlů na tříděné složky odpadu přímo do
Vašemu domu na PLAST A PAPÍR,
Ano
Ne

F. Měli byste zájem o přidělení samostatných nádob /popelnice nebo kompostéru/ k Vašemu domu na
BIO
Ano - POPELNICI
Ano - KOMPOSTÉR
Ne

Pokud v bodech D. , E. nebo F. odpovíte ANO, uveďte prosím kontakt

✂

Vaše kontaktní údaje: jméno, příjmení, adresa, e-mail, popř. tel.

Vyplněné dotazníky odstřihněte a odevzdejte prosím do 30. 9 2017 do schránky na budově OÚ nebo do
kanceláře OÚ. Dotazník je přístupný také v elektronické verzi na webových stránkách obce a je ho možno
poslat elektronicky na e-mail: starosta@lipuvka.eu.
Ing. Ivo Pospíšil
starosta obce

