ZPRAVODAJ
OBEC LIPŮVKA

květen
2019

Co nás čeká:

Vážení spoluobčané!
Jaro se nám trochu protáhlo, konečně zapršelo a bylo chladno. Vydatnost
posledních srážek potěšila přírodu a zemědělce. Vláha se mírně zlepšila, ale
dá se mluvit pouze o nadlepšení horizontu max. 40 cm do hloubky pod terén.
Deficit podzemních vod ale dále trvá a běžné srážky ho nezvládají doplňovat.
Je na každém z nás, aby šetřil vodou a zachoval ji pro další období.
Pozor omezení provozu na silnici
II/379
Tímto Vám předáváme informaci
z Obce Malhostovice ve věci omezení
dopravy na silnici II/379. Bude se provádět stavba „posílení vodovodu pro obce
MALHOSTOVICE, DRÁSOV a NUZÍŘOV“.
Od června 2019 do října 2019 se
bude jezdit v úseku od areálu bývalého
JZD po první domy v Malhostovicích
jedním pruhem silnice a doprava bude
řízena semaforem.
Projekty – Stavby v Lipůvce
Stavba komunikace a inženýrských
sítí v lokalitě „Pod Horkami“ bude po
provedení sanace strmého svahu na začátku úseku v letošním roce dokončena. Před dokončením finálního povrchu
komunikace by si měli zájemci vybudovat vodovodní přípojky.
Nyní se zpracovává projekt pro realizaci stavby a výběr zhotovitele na rekonstrukci objektu Lipůvka č. popis. 53
(bývalá Mánkova hospoda). Je požádáno o dotace a předpokládáme, že po
výběru zhotovitele zahájíme realizaci.
V objektu by mělo vzniknout 10 malometrážních bytů.
V rozpracovanosti je i projekt, který
řeší úpravu před prostoru před základní školou, který by měl zklidnit dopravu
a zvýšit počet parkovacích stání.

Doprava
Křižovatka I/43 a II/379 (u Formanky)
– konečně po dlouhých peripetiích byl
vydán Souhlas s přechodnou úpravou
provozu, které by měly zklidnit dopravu
a umožnit chodcům bezpečnější přecházení. Jak jste si jistě všimli, byly osazeny kužely, které zabraňují podjíždění
odbočujících automobilů ze směru od
Brna na Tišnov. V Krátké době ho doplní i přenosný semafor pro chodce, který
bude řízený intervalem od přecházejícího chodce. Prosím dodržujte dopravní
předpisy, respektujte červenou a přecházejte pouze v intervalu „zelené světlo“. Všechna tato dopravní opatření jsou
přechodná. Budou vyhodnocována Policií ČR a ŘSD. Doba trvání zkušebního
(přechodného) období je do konce října
2019. Následně budou vyhodnocena.
V případě, že opatření budou účinná
a budou vyhovovat silničnímu provozu,
budou překlopena na trvalé opatření,
pokud budou mít negativní vliv na dopravu na silnici I/43 budou tato opatření
odstraněna (případně i ihned).
Cyklostezka
V loňském roce došlo k dokončení
stavby Cyklostezky Lipůvka–Kuřim. Cyklostezka jak do Kuřimi, tak do Lažan
jsou pro pěší a cyklisty, proto bych Vás
rád požádal o vzájemnou toleranci, aby
nedocházelo ke kolizím. Cyklostezka
pro pěší a cyklisty není závodní dráha.

Ivo Pospíšil, starosta obce
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29. 5. 2019
5. 6. 2019
15. 6. 2019

Dětský den pro nejmenší (hřiště ASK Lipůvka, od 15:00)
Hravý cyklista (za školou, od 14:00)
Lipůvské Polívkobraní
přijďte se naposledy před prázdninami potkat na obci
s přáteli, ochutnat a ohodnotit umění sousedů,
koupit si něco dobrého či pěkného, svlažit hrdlo,
poslechnout si dětský folklórní soubor Javorníček
a kapelu LIMITKAP a zejména podpořit svůj tým dříve,
než se rozjedeme na prázdniny

5. 7. 2019

Cyrilometodějská pouť

6. 7. 2019

Oslavy 140 let SDH Lipůvka

13. 7. 2019

Lipůvský turnaj v malé kopané

Splatnost místních poplatků
Dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění a obecně
závazné vyhlášky obce Lipůvka č. 2/2018 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, užívání a odstraňování
komunálních odpadů je poplatek za odpady
(550 Kč/ fyzická osoba dle č. 2 vyhlášky – základní sazba, která může být
snížena dle zapojení do systému MESOH) a obecně závazné vyhlášky obce
Lipůvka č. 3/2010 o místních poplatcích, ve znění obecně závazné vyhlášky
obce Lipůvka č. 3/2016 je poplatek za psa (200 Kč/pes) bez předchozí výzvy
splatný do 30. 6. každého roku.
Za poplatek uhrazený po jeho splatnosti, nebo v ne správné výši, může
být tento výměrem zvýšen až na trojnásobek.
Poplatky je možno uhradit v úřední dny na pokladně Obecního úřadu
v Lipůvce nebo převodem na účet obce (konkrétní výši poplatku za odpady
ověřte u správce poplatku, informace uvedená na stránkách provozovatele
systému moje odpadky je pouze orientační).
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)
1340 ( u poplatku za odpady)
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Co se ještě událo v obci:

•
•
•
•
•
•
•
•

Úklid parku - naši senioři nám z vlastní iniciativy pomohli s úklidem parku. Ve středu
24. 4. se jich sešlo 34 a dvě hodiny hrabali, zametali a zvelebovali park. Děkujeme jim za
jejich iniciativu a samozřejmě také za provedenou práci.
Pálení čarodějnic proběhlo 30. 4. v prostoru za školou. Hrála kapela Kladivo z Lipůvky,
hasiči sytili naše hrdla i žaludky a nálada byla velmi přátelská. Ani drobná přeháňka ji
nezkazila.
Klub seniorů na svém středečním setkání přivítal 15. 5. taneční vystoupení našich nejmenších pod vedením paní Janků a Tesařové. Bylo pěkné vidět úsměvy na tvářích
všech, kteří viděli snahu, radost i občas nemotorné snažení dětí při jejich prvním veřejném vystoupení. Věříme, že se jim povede i to další které mají 15. 6. na Polívkobraní.
Vítání občánků proběhlo v sobotu 18. 5. I když nepřišli všichni pozvaní, byla zasedací
místnost zcela zaplněna. Básničky dívek ze ZŠ a jejich zpěv ukázal rodičům nemluvňat,
co je také za chvíli čeká, až se jejich maličcí postaví a rozmluví. To že to bude dříve než, si
nyní myslí, my starší už víme.
K zápisu MŠ Lipůvka se přihlásilo 34 dětí z Lipůvky a okolních obcí. Zatím bylo přijato 17
dětí (všichni z Lipůvky). Ze školky odejde do první třídy 19 dětí. Z toho 18 k nám do ZŠ
Lipůvka, jedno do Černé Hory (stěhování).
K zápisu do ZŠ Lipůvka přišlo 33 dětí, z toho tři se žádostí o odklad povinné školní docházky (všem vyhověno) a jedno se žádostí o předčasný nástup k povinné školní docházce (žádost zamítnuta). Do I. třídy tak nastoupí 29 prvňáčků, z nich 14 má trvalé
bydliště v Lipůvce.
Dne 20. 5. 2019 převzala paní Mgr. Marcela Antonovičová (dosavadní zástupce ředitele
ZŠ) jmenovací dekret k funkci ředitelky Základní školy v Lipůvce. Bylo tak rozhodnuto na
základě doporučení komise výběrového řízení na post ředitele ZŠ. Do funkce nastoupí
v průběhu měsíce srpna.
Přejeme jí v nové pozici úspěch a věříme, že pod jejím vedením budou jak žáci, tak i
pedagogové a další zaměstnanci školy hrdí na svoji ZŠ, a na to, co jim do života přinesla.

Pálení čarodějnic

Pálení čarodějnic

Flétny ve školce

Pálení čarodějnic
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Práva a povinosti na cyklostezkách
V posledních letech vznikla v mnoha obcích řada nových cyklostezek. I v Naší obci vznikla
nová cyklostezka Kuřim – Lipůvka a o něco dříve cyklostezka Lipůvka – Lažany. Řada cyklistů,
kteří používají kolo pro dopravní, sportovní, rekreační či turistické využití neví jak se přesně
chovat na cyklostezce.
Po vyjasnění zde uvádím pár předpisů a rad:
„Stezka pro chodce a cyklisty“ - dopravní značka č. C 9a – Na takto
označené stezce se pohybují chodci a cyklisté po společné stezce.
Dopravní značka „Stezka pro chodce a cyklisty“ (č. C 9a) přikazuje chodcům a cyklistům
užít v daném směru takto označeného společného pruhu nebo stezky, přičemž na takto
označené stezce se nesmějí chodci a cyklisté navzájem ohrozit. Jiným účastníkům provozu
je užití stezky zakázáno (je myšleno motorová vozidla jak jednostopá tak dvoustopá). Všichni účastníci by se měli pohybovat při pravém okraji komunikace (ve směru chůze či jízdy).
Povinností všech účastníků je, aby se vzájemně neohrožovali a byli vůči sobě ohleduplní. To
znamená, že cyklisté by se měli vyvarovat rychlé a nebezpečné jízdy. Rychlejší uživatelé objíždí
pomalejší zleva, stejně jako se na silnici předjíždějí automobily. Chodci pak nemohou jít například čtyři vedle sebe, ale musí umožnit cyklistům bezpečný průjezd.

Taneční vystoupení dětí

Buďte k sobě ohleduplní a vzájemně se respektujte, abychom všichni využívali naše cyklostezky k radosti z pohybu.

INZERCE:

INZERÁT NA POZICI TECHNICKÉHO PRACOVNÍKA
Obec Lipůvka přijme do hlavního pracovního poměru pracovníka na pozici

Technický pracovník
Vítání občánků

Nástup možný ihned
Pracovní doba v pracovní dny dle dohody a dle potřeby, 8,5 hodiny denně.
Charakteristika vykonávané práce:
Řízení a údržba silničních motorových vozidel o celkové hmotnosti do 3,5 tuny. Dílenské práce,
práce s ručním a elektrickým nářadím v místě výkonu práce, zajišťování údržby a běžných oprav
městského mobiliáře, herních prvků a jiného majetkuve správě a majetku obce, práce s motorovou pilou, křovinořezem a travní sekačkou
Požadujeme:
– Řidičské oprávnění skupiny B
– Samostatnost, flexibilitu, zodpovědnost
Vítáno řidičské oprávnění skupiny T, BE, C a E
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis, nebo osobně kontaktujte
starostu obce Lipůvka.
Ing. Ivo Pospíšil, mob: 731 173 800, starosta@lipuvka.eu

INZERCE:

Zpravodaj obce Lipůvka, periodický tisk územního samosprávného celku,
vydavatel: Obecní úřad Lipůvka, IČ 00280569, adresa redakce: Lipůvka 146, www.lipuvka.eu
Odpovědný: místostarosta obce Ing. Pavel Simon, Ph.D., registrováno: MK CR E 11384
Publikačně připravil a vytiskl: REPROPRESS Brno, tel. 541 589 401
Náklad : 550 ks, Distribuce : zdarma, Vydáno dne: 27. 5. 2019
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Zveme všechny občany na poslední sousedské setkání před prázdninami

Lipůvka 15.6.2019 od 14:00
Soutěž laické veřejnosti o nejlepší polévku, která obsahuje minimálně dvě z uvedených ingrediencí:

CIBULE, MRKEV, PAPRIKA

Soutěží tříčlenné týmy, vaří se přímo na náměstí. Souběžně je otevřen jarmark, na kterém si můžete zakoupit kovářské produkty, farmářské produkty z Vranova a další.

O vítězi putovního kovaného hrnce rozhodnete VY
V doprovodném programu vystoupí: Dětský folklórní sbor JAVORNÍČEK, zatančí předškolní děti pod vedením paní Janků a Tesařové, k posezení zahraje kapela LIMITKAP
Kategorie soutěže:
Nejlepší polévka Polívkobraní 2019 (Putovní hrnec) /Nejlepší polévka odborné poroty / Nejzajímavěji oblečený tým

