ZPRAVODAJ
OBEC LIPŮVKA

červen 2018

Podzemních vod v Česku hrozivě ubývá
Podzemní vody v České republice hrozivě ubývají. Jejich nedostatkem mohou být při několikaletém suchu ohroženy až dvě třetiny území Česka. Situaci navíc mohou výrazně zhoršit
i nadměrné odběry vody, při kterých se podzemní zásoby nestačí doplňovat.
Podzemní vodu pije každý druhý Čech a více než z poloviny se podílí na zdrojích pitné vody.
Je tím nejkvalitnějším zdrojem, neboť na své cestě prošla půdním a horninovým filtrem.
V okrese Blansko je většina obcí a měst zásobena podzemními vodami. Obec Lipůvka je také
závislá na podzemních vodách, které se čerpají z vrtů k.ú. Lažany a Milonice a jsou čerpadly
dopravovány po jejich hygienické úpravě do vodojemu v obci Lipůvka, odkud zásobují jak obec
Lipůvku tak obec Svinošice.
Z toho důvodu bychom na Vás chtěli apelovat, abyste šetřili pitnou vodou.
Vydaný zákaz zalévání zahrad a napouštění bazénů tímto rušíme, ale z důvodu poklesu zásob podzemních vod v posledních několika letech Vás žádáme, abyste s pitnou vodou
zacházeli šetrně, aby se uchovala i pro další generace.
Ing. Ivo Pospíšil

Lipůvka má Mobilní rozhlas
Vážení občané,
Jsou to již dva roky, co jsme zavedli u nás v obci moderní službu – Mobilní rozhlas, díky které
jste vždy včas informováni. Do současné doby je zaregistrováno 298 osob, což je 27,3 % občanů
naší obce. V porovnání s jinými obcemi a městy je to celkem vysoké procento. Patříme mezi
města a obce s nadprůměrným pokrytím kontaktů. Myslím si, že se jedná o progresivní aplikaci
a z důvodu dobré informovanosti by se to mohlo zlepšit, kdybyste se i Vy, kteří ještě nejste
v systému, zaregistrovali.
Nyní budeme licenci prodlužovat o další dva roky. Aplikace Mobilní rozhlas se zmodernizovala a umožňuje krom rozesílání informačních SMS na mobily také rozesílat informační e-maily a uspořádat ankety. Dále je možno, si v chytrém telefonu, po stáhnutí z webu nainstalovat
Mobilní aplikaci, což je obdoba SMS, ale je pro obec zdarma a ušetří náklady na provoz Mobilního rozhlasu tak jako rozesílání e-mailem.
Zaregistrujte se a případně si zaveďte Mobilní aplikaci. Následně budete ZDARMA dostávat
zprávy o aktualitách, jako jsou upozornění na výpadky vody, elektřiny, čištění ulic, pozvánky na
kulturní i sportovní události a mnoho dalšího pohodlně do Vašeho telefonu či e-mailu.
Jak se ZDARMA zaregistrovat? Přes registrační formulář na adrese:
lipuvka.mobilnirozhlas.cz
Nebo registračním letákem, který si vyzvednete a vyplníte na obecním úřadě.
Děkuji, že využíváte aplikaci Mobilní rozhlas,
Ing. Ivo Pospíšil, starosta

Červen – měsíc myslivosti
V roce 1959 vznikla tradice Červen – měsíc myslivosti, od roku 1973 pak ještě rozšířená
v obsahu i názvu na Červen – měsíc myslivosti a ochrany přírody. Tehdy bychom si měli víc než
kdykoliv jindy uvědomovat, že vedle nezbytné sounáležitosti člověka s přírodou, je rozhodujícím parametrem stavu myslivosti lidský faktor, tedy myslivec, jeho morálka, etika a disciplína,
včetně povinnosti chránit zvěř, ale i prostředí před škodami, které v přírodě působí.
Obzvlášť v tomto měsíci se v přírodě pohybují ve velké míře nově narozená mláďata, která
jsou ohrožována různými predátory a co hlavně i volně pobíhajícími psy.
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Volné pobíhání psů
Zákaz volného pobíhání psů se podle § 10 odst. 1 zákona o myslivosti (č. 449/2001 Sb.) vztahuje na celou honitbu. Nelze tedy se psy volně pobíhajícími chodit ani po veřejných cestách
v honitbě, které jsou účelovými komunikacemi a honebními pozemky. Zákaz volného pobíhání psů na silnicích procházejících honitbou ( které nejsou honebními pozemky) je uveden
v předpisech o silničním provozu. Zákaz volného pobíhání psů bývá stanoven i ve vyhlášce
obce a platí zejména pro parky a jiná podobná veřejná prostranství. V honitbě, za kterou pro
toto vysvětlení můžeme považovat „extravilán sídelního útvaru», nelze opak volného pobíhání
psů vyjádřit jinak, než že pes musí být veden na vodítku. Zatím co «venčení» psů lze provádět
s vodítkem, nevystačí se s ním při výcviku. Nelze určit hranici, kdy je ještě pes cvičen, a kdy již
volně pobíhá. Výcvik psů v honitbě však není obecně dovolen. Podle § 10 odst. 3 dříve platné
prováděcí vyhlášky k zákonu o myslivosti (vyhlášky č. 134/1996 Sb.) byl výcvik psů všech plemen
v honitbě možný jen po předchozím souhlasu uživatele honitby. I u psů, pro jejichž usmrcení
zákon stanoví přísnější podmínky (služební, zdravotní, vojenské atd.), nelze z toho odvodit
oprávnění jejich držitelů k provádění výcviku psů na honebních pozemcích. Pro výcvik těchto
psů se obvykle používá oplocených cvičišť čili pozemků nehonebních. Podle § 63 a 64 zákona
o myslivosti může orgán státní správy myslivosti za volné pobíhání psů v honitbě uložit pokutu
až 30 000 Kč fyzické osobě a 40 000 Kč právnické osobě.
Doufám, že po přečtení tohoto článku si přece jen rozmyslíte, zda na procházku vzít vodítko,
a košík. Spoluobčané jsou totiž stále všímavější a ostuda ani pokuta potom nestojí za to.

Částečná uzavírka I/43

Ivo Pospíšil, starosta

Oprava krytu silnice (včetně sanací) I/43 bude probíhat za částečné uzavírky silnice I/43.
Kyvadlový provoz řízený světelným signalizačním zařízením (SSZ) převede na sil. I/43 nákladní a autobusovou dopravu. Osobní doprava bude vedena po objízdných trasách.
A) Objízdná trasa ve směru na SVITAVY, bude vedena přes obce Lelekovice, Vranov
a Šebrov-Kateřina zpět na sil. I/43.
B) Objízdná trasa ve směru na BRNO, bude vedena přes obce Malhostovice, Čebín
a Město Kuřim zpět na sil. I/43.
Termín akce: 1. 7.–29. 7. 2018
Základní škola Lipůvka nabízí pro školní rok 2018/19
ÚVAZEK VYCHOVATELKY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ.
Nabídky zasílejte na reditelka@zslipuvka.cz.

Cyrilometodějská pouť na sv. Klimentu u Lipůvky
Cyrilometodějská
pouť
se koná
na sv. Klimentu u Lipůvky
se koná
5. července
ve čvrtek
ve čvrtek
5. července
2018, 2018
mše svatá
14.30
mševe
svatá
ve hodin,
14:30 hod.
za účasti gen. vikáře Mons. Jiřího Mikuláška.
Za účasti
gen.
Mons.od
Jiřího
Mikuláška
Průvod
je ve
14vikáře
hodin
kříže
nad Lipůvkou, směr Nuzířov.
Průvod je ve 14:00 od kříže nad3Lipůvkou, směr Nuzířov.

Zprávičky ze školičky
výlet s dětmi jsme podnikli na zámek v Rájci nad Svitavou, počasí se vydařilo a dětem
* Letošní
se výlet líbil.
*
*

Dne 3. května proběhl zápis do mateřské školy, přišlo 36 žádostí, 16 dětí bylo přijato.
Další velkou akcí bylo rozloučení předškoláků s programem TETINY a s rodiči, kteří se aktivně
podíleli na plnění různých zajímavých úkolů. Na 8 stanovištích si děti vyzkoušely své vědomosti a šikovnost. Rozloučení se skvěle vydařilo.

MŠ je uzavřena z důvodu prázdnin od 16. 7. 2018 do 31. 8. 2018
Zahájení nového školního roku je 3. 9. 2018
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Hravý cyklista
Dne 31. 5. 2018 se zahrada školy zaplnila malými cyklisty, kteří si chtěli hrát a vyzkoušet
si své znalosti z pravidel silničního provozu, značek, povinné výbavy kola, první pomoci a hlavně
oblíbené jízdě zručnosti přes překážky. Za každou splněnou disciplínu děti dostaly odměnu,
např. reflexní prvky na kolo, samolepky, dopravní pexeso, omalovánku nebo špekáček, který
si po splnění všech úkolů mohly opéci. Nechybělo také dětmi oblíbené malování na obličej.
Účast byla opět veliká, počasí nám přálo a příští rok se opět těšíme na tak hojnou účast.
Velké poděkování všem zúčastněným a BESIPu za věnované ceny.
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Vítání
občánků
Dne 16. 6. jsme
přivítali sedm
nových občánků.
Byli to
Marián, Ela, Dan,
Bedřich, Mikuláš
a dvojčátka
Matyáš a Tobiáš.
Dětem přejeme
hodně zdraví
a štěstí a rodičům
hodně trpělivosti
při jejich výchově.
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Dětský den pro nejmenší aneb kolo, kolo, kolečko...
Kdo zavítal 15. 6. na fotbalové hřiště, mohl si užít příjemné odpoledne plné soutěžních disciplín, zadovádět si ve skákacím hradu, odnést si výrobky z výtvarné dílny, povozit se na elektrické
motorce, nechat si pomalovat obličej a na památku se vyfotit ve fotokoutku. Velký úspěch také
zaznamenalo vystoupení kejklířů z divadla Komedianti na Káře. Děkujeme všem maminkám i
tatínkům, kteří pomohli s organizací a Obci Lipůvka za finanční příspěvek.
Za MC Paleček Lipůvka, Markéta Skovajsová
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Jízda T. G. Masaryka
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve spolupráci s HZS JMK se v rámci Festivalu
Republika na brněnském výstavišti zapojilo do oslav výročí naší státnosti historickou jízdou
T. G. Masaryka, která se uskutečnila v pátek 25. 5. 2018. Z Velkých Opatovic vyrazilo s posádkou
SDH Lysice v historických uniformách hasičské vozidlo Daimler (Tento vůz byl vyroben v roce
1927 ve Vídeňském Novém Městě ve výrobním závodě Austro-Daimler. Jeho prvním majitelem byl hrabě Albrecht Dubský na zámku v Lysicích, který si přál sportovní vůz s názvem podle
svého monogramu A.D. V roce 1937 mu ho hraběnka utopila v místním rybníce, a proto hrabě
prodal tento vůz místním hasičům. Ve stejném roce došlo k přestavbě závodního vozu na hasičský v hasičské továrně Hrček-Neugebaer v Brně), které při své spanilé jízdě po našem okrese
navštívilo také Lipůvku. Zde byla posádka přivítána panem starostou I. Pospíšilem a starostou
SDH Lipůvka R. Tesařem.
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Expedice Turdeputyk VII.
Ve dnech 31. 5.–3. 6. se uskutečnila fyzická příprava Hasičů „Expedice Turdeputyk VII. aneb
kolo okolo Telče“. Tentokrát jsme na kolech cestou necestou zdolali 136km v krásné oblasti
okolo Telče, navštívili místa jako Javořice, Roštejn, Třešť, Dačice, Míchovu skálu, Řásná, Mrákotín,
Praskolesy… Všichni fyzickou přípravu zvládli a dokonce bez úrazu. Odměnou nám byla výborná parta, krásná příroda a spousta zážitků, na které se nezapomíná.
Rostislav Kořínek
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Talentovaní sportovci
V letošní IX. třídě ZŠ Lipůvka máme dva úspěšné sportovce.
První z nich je Lucie Šmardová z Lipůvky, která se věnuje na vrcholné úrovni volejbalu, se kterým začínala před šesti lety v Kuřimi,
odkud přešla před dvěma roky do Volejbalového klubu v Králově
Poli, kde nastupuje od loňska na základě svých výkonů zároveň za
starší žákyně a kadetky. Lucii svědčí pozice smečařky. Na mistrovství
ČR skončil její tým v loňském roce na 2. místě a v letošním na 3. místě.
Z extraligy kadetek přibyla letos Lucii do její sbírky bronzová medaile. Po prázdninách půjde Lucka studovat na Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka v Brně. Druhým sportovcem je Ondřej Toman
z Žernovníku, který se věnuje asi pět roků ragby v týmu RC Dragon
Brno. V letošním roce neočekávaně tento tým dosáhl na titul mistra ČR v kategorii U16 (hráči do 16 let), když v dramatickém finále
porazil favorita z Říčan u Prahy. Ondra se stal s 10 body dokonce
nejlepším pokladačem družstva. Po prázdninách se Ondřej stane
studentem Gymnázia Blansko. Oběma sportovcům přejeme mnoho
úspěchů nejen ve sportu, ale také v jejich osobním životě.
Mgr. Marcela Antonovičová

Lucie je v přední řadě vpravo
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Ondřej je na fotce vpravo

Zita Cup A : B
Dne 16. 6. 2018 ve 14 hodin se na hřišti „ Palouček“ uskutečnil již 4. ročník legendárního
utkání „Zita Cup A : B“.
Za nasazení a techniku obou mužstev by se nemusel stydět ani český národní tým. Některým
hráčům bylo přes 60, ale jak obuli zaprášené kopačky, omládli a proháněli hráče o několik generací
mladší. Přihlížející se bavili spoustou osobních soubojů několika generací ale i váhových kategorii.
I díky rozhodčímu se utkání obešlo bez zranění a titul obhájil tým B.
Všem děkujeme za účast.
Lenka a Rosťa Kořínkovi
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Závěrečná tabulka
Okresního přeboru v kopané
KLUB Z

V R P S

B

P+

1.

Černá Hora

26 20 0

6 86:35 60

2.

Boskovice B

26 17 4

5 77:43 55

3.

Bořitov

26 15 2

9 84:52 47

4.

Olešnice

26 14 2 10 68:56 44

5.

Olomučany

26 12 6

6.

Skalice A

26 13 1 12 78:75 40

7.

Letovice

26 13 0 13 54:59 39

8.

Ráječko B

26 12 1 13 62:66 37

9.

Rudice

26 11 3 12 54:49 36

10.

Adamov

26 10 4 12 60:62 34

11.

Doubravice

26 8

4 14 35:54 28

12.

Sloup

26 8

4 14 52:76 28

13.

Šošůvka

26 8

3 15 50:97 27

14.

Lipůvka

26 3 2 21 48:87 11

KROMĚ FOTBALU

- travnaté hřiště
- 5+1 MAX 10 hráčů na tým
- počet týmů omezen (10)

8 64:61 42

DOPROVODNÝ PROGRAM PRO DĚTI

SKÁKACÍ HRAD

14.7.2018 od 9.00 hodin
AREÁL ASK LIPŮVKA
1.300 Kč / TÝM

seznam.cz

PŘIHLÁŠKY: turnaj-lipůvka@

NEMOVITOSTI S.R.O.
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Řemesla kolem nás
Poslední květnovou sobotu proběhl na Lipůvce za školou již třetí ročník zábavného odpoledne pro děti i rodiče s názvem „Řemesla kolem nás“. Děti i rodiče využili krásného slunného
odpoledne a přišli si vyzkoušet, jak se plní jitrnice, jak se peče preclík, jak se postarat o zahrádku,
jak nazdobit dort, jaké to je píchnout opravdickou injekci, jak se šije pytlík, jak se tahá kyblík
s uhlím, jak se hasí oheň. Víc než patnáct různých řemesel bylo k vyzkoušení. A děti špinavé od
těsta i pilin se bavily všemi úkoly, které pro ně byly připravené. Nebylo jednoduché všechno
zvládnout a nebylo ani jednoduché vše připravit. Přes čtyřicet lidí z Lipůvky i z Brna se sešlo,
aby si děti užily zajímavé odpoledne. Večer se o zábavu postarala skupina Kladivo, která naladila
všechny přítomné k tanci i zpěvu. Všem moc děkujeme. Pro děti byla v průběhu připravena
i bohatá tombola, která by se neobešla bez příspěvků živnostníků z Lipůvky. Velkou podporou
byla pomoc Střední školy Brno, Charbulova. Všechny děti mohou svoje dovednosti dále rozvíjet
například i v této škole. Děkujeme i vstřícnému přístupu ZŠ Lipůvka při poskytnutí vhodných
prostor i potřebného zázemí. Jsme rádi, že jste přišli.
Hasiči Lipůvka
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SPORTOVNÍ PRÁZDNINY

se zaměřením na výuku tenisu
Tenisový camp je určen pro děti ve věku 6 až 15 let,
které se chtějí naučit základy tenisu pod vedením zkušených trenérů.
Děti budou rozděleny do výkonnostních skupin.
Termíny konání: 16. 7.–20. 7. 2018
23. 7.–27. 7. 2018
20. 8.–24. 8. 2018
27. 8.–31. 8. 2018
Místo konání:

sportovní areál Lipůvka

Program:

8.45 h – příchod účastníků
9.00 h – denní uvítání a plán tréninku
9.05 h – dopolední tréninková jednotka
11.30 h – oběd
2.30 h – odpolední program
		
(míčové hry, soutěže, koupání , aj.)
14.50 h – vyhodnocení denní činnosti
15.00 h – odchod účastníků
Stravování:

oběd bude zajištěn ve sportovním areálu

Cena:

1 týden 2300 Kč, pro členy klubu 2000 Kč
2 týdny 4200 Kč, pro členy klubu 3800 Kč

Cena zahrnuje:

pronájem sportovišť
zkušené trenéry
svačiny, obědy, pití
herní pomůcky, míče

Bonus:

každý den probíhají různé soutěže
s každodenním vyhlášením

Přihlášky:

Pavel Dynák, tel.: 608 969 623, e-mail: dynak@email.cz
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