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Vážení spoluobčané,
Máme po komunálních volbách a jsme na začátku nového volebního období 2018–2022.
Účast voličů v Naší obci byla oproti jiným rokům celkem malá. Z celkového počtu osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů 1040 se voleb zúčastnilo 611 (celkový počet voličů resp.
odevzdaných obálek). Zvyklostí bývala účast až 70 %. Procentuálně se komunálních voleb
v letošním roce zúčastnilo 58,75 % voličů. Do zastupitelstva bylo zvoleno 7 zastupitelů z minulého období a 4 byli obměněni. Takže se dá předpokládat, že nastávající období bude plynule
navazovat a rozpracované projekty budou pokračovat.
V tomto období jsem byl na ustavujícím zastupitelstvu 2. 11. 2018 opětovně zvolen starostou
obce a budu funkci vykonávat jako neuvolněný.
Co se týče úředních hodin starosty, tak na úřadě budu každé pondělí v úředních hodinách
a každou středu dopoledne. V případě osobního jednání se mnou doporučuji telefonické nebo
elektronické dohodnutí schůzky. Mobil: 731 173 800, e-mail: starosta@lipuvka.eu.
Zdraví vás všechny , Ing. Ivo Pospíšil, starosta obce

Co nás čeká:
30. 11. 2018

Vánoční výstava (viz pozvánka)

1. 12. 2018

Mikulášská nadílka (viz pozvánka)

7. 12. 2018

Mikulášská zábava, na sále od 20.00

10. 12. 2018

Na káře až do Betléma (viz pozvánka)

19. 12. 2018

Vánoční besídka ZŠ (viz pozvánka)

21. 12. 2018

Punčování

Vánoční výstava
Základní škola Lipůvka Vás srdečně zve na tradiční prodejní výstavu výrobků našich
žáků dne 30. 11. 2018 od 14.00 do 17.00 v prostorách školy. Součástí výstavy bude
jarmark a dílnička pro nejmenší.
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Oprava krovu kostela svaté Cecílie
Jak krásné bývají konstrukce krovů a kleneb chrámů a velkých kostelů víme. Mnozí
z nás se byli podívat na krov katedrály sv. Petra a Pavla v Brně či se prošli boční lodí kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Kutné Hoře. Jen nemnohým z nás se ale
podařilo, podívat do útrob krovu Lipůvského kostela sv. Cecílie.
Podívejte se na pár fotografií tohoto běžně nepřístupného prostoru, jak vypadá po
letošní opravě a úklidu.
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Oslavy 100. výročí vzniku samostatné
Československé republiky proběhly v naší obci důstojně
Zahájila je výstava k 100. výročí organizovaná Mgr. M. Antonovičovou v prostorách školy
z předmětů našich občanů ve čtvrtek 25.10. Navázalo na ně položení věnce k pomníku padlých
hrdinů 1. světové války v pátek 26.10. ,kterého se zúčastnili představitelé obce a žáci 9. třídy
naší základní školy. Celé oslavy vyvrcholily nedělním odpolednem v parku u kostela. Hlavním
bodem oslav byla výsadba Lípy svobody na počest 100. let samostatné republiky.
Ve 14 hodin po krátké připomínce událostí podzimu 1918 obyvatelé obce spustili vzrostlou
lípu do vykopané jámy. Každý kdo chtěl, mohl přispět svým dílem k záhozu hlíny národního
stromu, který máme i v názvu naší obce. Lípu poté posvětil pan farář. Následovala státní
hymna v podání kapely Limitkap. Děti pod vedením hasičů nakreslily 100 ks vlajek, za každý rok
republiky jednu, a rozvěsili je podél parkovní zdi. K dobré náladě přispělo, kromě setkání občanů
i další hudební vystoupení kapely. O občerstvení se postarala obec, hasiči a další dobrovolníci,
kterým tímto, stejně jako všem zúčastněným děkujeme.
Slavnostního vysazování se i za nepříznivého počasí zúčastnila přibližně desetina z 1295
obyvatel obce. Popřejme našemu novému stromu, i naší zemi, dalších 100 let zdravého růstu.
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Výstava ke 100. výročí vzniku Československé republiky
Také v naší škole jsme chtěli připomenout tuto významnou událost. Žáci naší školy byli
vyzvání, aby se zapojili do přípravy výstavy a přinesli materiály, které souvisejí s uplynulými
100 lety na Lipůvce a v jejím okolí. Jsem ráda, že se dost dětí zapojilo do přípravy výstavy a tím
daly najevo, že je naše minulost zajímá. Hodnotné jsou kromě přinesených předmětů zejména vzpomínky, které žáci zaznamenali na základě vyprávění svých rodičů, prarodičů a jiných
příbuzných.
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Mikulášská nadílka 2018
Váženi spoluobčané, zveme Vás na Mikulášskou nadílku opět s novým příběhem, která se
bude konat 1. 12. v 16.30 hodin na parkovišti. Vás, jako místní občany si dovolujeme pozvat již
na 16. hodinu. Hasiči budou prodávat svařák, skupina Limitkap Vám bude hrát a Vy si zajistíte
nejhezčí místa.
Těší se vás Mikuláš, andělé a celé peklo.

Mikulášská nadílka
Lipůvka
čerti Lipůvka

vstupné
vstupnédobrovolné
dobrovolné

1.12.2018 od 16.30 hodin
od 16.00 hraje kapela LIMITKAP (lipůvská mikulášská kapela)

pokud se chcete stát našimi sponzory, tak můžete přispět na číslo účtu 272477929/0300
(celá akce, včetně dárků pro děti se může uskutečnit jen díky našim sponzorům)

generální partner akce

POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ BESÍDKU
Zveme všechny, kteří si rádi vychutnávají
předvánoční atmosféru, na tradiční

VÁNOČNÍ BESÍDKU ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY LIPŮVKA
Uskuteční se 19. 12. 2018 v sále OÚ od 17 hodin.
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MC Paleček Lipůvka zve na divadlo

Na káře až do Betléma
10. 12. 2018 v 16:00
sál Obecního úřadu Lipůvka

Délka představení 45 minut
V tomto vyprávění si dovolí potulný kejklíř nabídnout divákům svůj příběh inspirovaný
Ježíšovým narozením. Každý přinášel dary, každý dával to nejlepší co měl a tak se
podívejme, co přinese náš komediant.
Samotné vyprávění je podpořené různými kousky kejklířskými, zpíváním a v podobě figur
Alšova betléma se objeví také další postavy příběhu zrození páně. Na konec tedy děti uvidí
nejen stromeček, ale také budou moci obdivovat postupně připravený Alšův betlém.
Hrají: Tomáš Bílek, Komedianti na káře

Vstupné 60,Doprodej lístků zahájen 30 minut před začátkem představení

www.komediantinakare.cz
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Výtah z prvního zasedání Zastupitelstva
Dne 2. 11. 2018 proběhlo v sále obecního úřadu první, ustavující, zasedání zastupitelstva obce
Lipůvka vzešlého z říjnových voleb. Protože je zápis z prvního zasedání velmi textově obsáhlý,
nebudeme jej výjimečně vydávat ve Zpravodaji v plném znění. V něm je přístupný na internetových stránkách obce a je k nahlédnutí na úřadě, tak jako každý zápis z jednání zastupitelstva.
Starosta obce:
Ing. Ivo Pospíšil
Místostarosta obce:
Ing. Pavel Simon Ph.D.
Vedoucí finančního výboru: Libuše Janků
Rostislav Kořínek
PharmDr. Dagmar Vintrlíková
Vedoucí kontrolního výboru: Robert Tesař
Jiří Hloušek
Radovan Hodaň
Další oddávající:
Libuše Janků, Radovan Hodaň, Robert Tesař
Všichni budou vykonávat funkce jako neuvolnění. K tomuto řešení jsme se přiklonili po dohodě o větším zapojení vybraných zastupitelů na vedení obce. Věříme, že tento přístup zefektivní
přípravu jednotlivých investic obce a usnadní správu obce. Tomuto přístupu jsme také upravili
finanční odměny zastupitelstva. Celková částka hrubých nákladů obce na odměny zastupitelstva je obdobná souhrnu odměn v minulém volebním období. Pro informaci představuje 75%
výše nákladů navržených zákonem/vyhláškou pro obce naší velikosti, v případě neuvolněných
členů zastupitelstva a zhruba 50% v případě uvolněných postů starosty a místostarosty.
Odměny členů zastupitelstva:
starosta
místostarosta
předseda výboru nebo komise
člen výboru nebo komise
člen zastupitelstva bez dalších funkcí
člen zastupitelstva – oddávající

•
•
•
•
•
•

30 500 Kč
16 000 Kč
3 000 Kč
1 500 Kč
500 Kč
1 000 Kč

Výše uvedené funkce a jejich odměny byly schváleny na prvním zasedání zastupitelstva
jednomyslně.
Stručná specifikace rozdělení úkolů a zaměření členů zastupitelstva, tak jak bylo projednáno
na zastupitelstvu 14. 11. 2018
Starosta: Denní chod obce, vrcholově odpovídá za vše níže popsané, samostatně vede úřad,
běžný chod komunikace obec–občan, obec–instituce a ostatní obce.
Místostarosta: Zastupuje starostu při nových jednáních o technické infastruktuře, územním
plánu, zastupuje fyzicky starostu ve věcech obecné povahy, zpracovává zpravodaj
Vedoucí kontrolního výboru: Zastupuje starostu v dohledu nad aktuálně provozně-technickým stavem obce, oddává.
Vedoucí finančního výboru: Zastupuje starostu v běžné kulturní oblasti obce, sboru pro občanské záležitosti, oddává.
Pověření členové zastupitelstva: Jiří Hloušek – lesní hospodářství, Dagmar Vitnrlíková – třídění odpadu, Jan Svánovský a Rostislav Kořínek – školství. Další specifické úkoly, či zaměření členů
zastupitelstva budou řešeny v návaznosti na aktuální potřeby obce.
Ze zápisů upravil a doplnil Pavel Simon
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Vyhodnocení systému třídění odpadů
Vážení občané,
rádi bychom vás upozornili, že jsou v odpadových účtech na www.mojeodpadky.cz nahrané EKO body za třídění odpadů, za efektivní využívání sběrných
nádob a pytlů, a především za snižování produkce odpadů. Prosíme o kontrolu
přidělených EKO bodů a svezených odpadů, aby se předešlo případným nedorozuměním při platbě poplatku za odpady.
Na co je dobré se zaměřit?
1. Zkontrolujte si prosím v Inventuře stanoviště, zda máte uvedeny všechny
osoby a zda u nich máte správně vyplněný čas na stanovišti. Např. u studentů, kteří domů jezdí jen na víkendy, je dobré uvést čas 0,5 na stanovišti
a u osob s trvalým pobytem, které se na stanovišti fyzicky nezdržují, je dobré
uvést čas 0. Díky tomu se budou získané body a obsloužený objem všech
nádob a pytlů dělit správně.
2. U domácností, které mají málo odpadů k třídění, se vyplatí vyplnit Odpadový dotazník a uvést v něm všech pět způsobů, jakými v dané domácnosti
dochází ke snižování produkce odpadů. Díky tomu systém začne sledovat
poměr mezi obslouženým objemem nádob a pytlů u tříděného a u směsného odpadu. Domácnostem, které vytřídí více jak třetinu odpadů a mají
malý obsloužený objem, se připíši patřičné EKO body za snižování produkce
odpadů.
Jak se přihlásit do odpadového účtu?
Do odpadového úču se můžete přihlásit prostřednictvím webu
www mojeodpadky.cz
a pomocí přihlašovacích údajů
(LOGIN, HESLO – tyto údaje naleznete na archu s čárovými kódy).
V případě nejasností se na nás neváhejte obrátit prostřednictvím
chatovacího okna na
www.mojeodpadky.cz
nebo na e-maily
kolektiv@mojeodpadky.cz.
S pozdravem kolektiv MOJE ODPADKY
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Jak nám ty děti pilně trénují
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