ZPRAVODAJ
OBEC LIPŮVKA

září 2019

Vážení spoluobčané!
Začal nám podzim a období prázdninového klidu je již opravdu za námi. Nyní
na konci září již základní i střední školy
běží na plný plyn a tento týden se k nim
přidal i zbytek vysokých škol v Brně. Přeji
Vám všem, ať ten přechod do dalšího ročního období zvládnete bez problémů.

dále ve zpravodaji, nejaktuálnější podrobnosti hledejte na stránkách města Kuřim.
Dovolte mi Vás touto cestou požádat
o velkou trpělivost, ohleduplnost a velkorysost při průjezdu nejen naší obcí.
Omlouváme se za poruchu našeho
evidenčního systému na tříděný odpad.
Vykazuje problémy s načítáním i následnou evidencí. Situaci s dodavatelem čteček i systému řešíme a v dohledné době
by měl být systém obnoven v plné funkčnosti.

A právě do tohoto období nám zasáhla
dlouhodobá série uzavírek ulice Legionářské v Kuřimi, která znemožňuje nerezidentům průjezd městem a možnost
připojení z komunikace I/43 (Svitavská)
na silnici II/385 (Tišnovská). Náhradní trasy vedou pouze přes obec Česká, a pak až
přes Lipůvku. Tato situace bude trvat nej- S pozdravem
méně rok a půl. O uzavírce informujeme
Pavel Simon, místostarosta obce
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Co nás čeká
11. 10. 2019
			

Drakiáda a Bramboriáda se bude konat od 15.00 h za
školou. (Viz pozvánka na straně 7.)

26. 10. 2019
Strašidelná procházka kolem Lipůvky, akci pro děti
			
od 50 cm do 150 cm pořádají hasiči. (Viz pozvánka na
			straně 7.)

Co se v obci událo:
• „Tak už nám to zase začalo!“
Tuto větu si řekla 2. září asi většina školáků a kantorů nejen na Lipůvce. Slavnostní zahájení školního roku proběhlo za účasti pana starosty. Největší pozornost
byla upřena na 28 prvňáčků, kterým přejeme, aby se jim ve škole líbilo. V celkem
deseti třídách se ve školním roce 2019/2020 vzdělává 247 dětí, které se snaží vzdělávat a vychovávat 19 pedagogů. Přeji si, aby nám školní rok plynul bez výrazných
potíží ke spokojenosti žáků, rodičů a zaměstnanců školy. Veřejnost snad potěšíme
tradičními akcemi jako jsou drakiáda, bramboriáda, vánoční a velikonoční výstava
a dílna, vánoční besídka, dětský den.
Mgr. Marcela Antonovičová
• 14. 9. jsme přivítali další malé občánky. Pět malých kluků a holčiček si se svými
rodiči poslechlo kulturní pásmo a bylo panem Starostou uvítáno do našich řad.
Ať se jim u nás vede dobře a svým rodičům dělají jen samou radost.
• Dne 21. 9. 2019 ve 13.00 h se na hřišti „ Palouček“ uskutečnil již 5. ročník tradičního
utkání „Zita Cup A vs. B“.
Za nasazení a techniku obou mužstev by se nemusel stydět ani Český národní tým.
Některým hráčům bylo přes 60, ale jak obuli po roce kopačky, omládli a proháněli
hráče o několik generací mladší. Zápas se hrál 4x15 minut s přestávkami na nabrání sil u občerstvení. Na výsledku zase tolik nezáleželo, důležitá byla dobrá nálada
a chuť se pobavit. Týmu B se nepodařil hattrick a zvítězil tým A.
Všem děkujme za účast, Lenka a Rosťa Kořínkovi
• Podzimní Koloběh 2019, taktéž konaný v sobotu 21. 9. přilákal takřka 40 účastníků. Počasí nám letos přálo, trať byla víceméně suchá, vody v brodech tak akorát,
a tak si většina zúčastněných užila krásnou vyjížďku či běh v okolí Lipůvky. Pořadatelé děkují všem, kteří pomáhali s organizací, účastnili se i fandili a zasloužili se tak
o pěkně strávené odpoledne a večer.
Gábina Jízdná a Pavel Simon
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Vítání občánků
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Zahájení školního roku
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7 tipů pro třídění odpadu
Co s kelímkem od jogurtu? Patří účtenky mezi papír? A jak je to se sklem?
Třiďte tak, aby to opravdu mělo smysl.
1. Nebojte se odmítnout obaly
Vždy odmítněte materiál, který nepotřebujete, zvlášť nadbytečné množství obalů. Nebude se vám
pak doma hromadit takové množství odpadu, který bude potřeba třídit. V zahraničí již některé
obchody dokonce poskytují místa, kde můžete nechat obal hned po zakoupení (například
krabičku na zubní pastu)
2. Odpad umývejte
Kelímku od jogurtu může trvat týdny, než se dostane na místo recyklace. Představte si po týdnu
tu vůni, když sem dorazí. Myslete na to a udělejte čištěním zbytku potravin z odpadu radost
lidem, kteří pracují v recyklačním závodě.
3. Nesešlapujte papírové krabice, když je vyhazujete!
Pokud nutně nepotřebujete odpad sešlapat kvůli úspoře místa, nechte raději krabice v původním
tvaru, případně je pouze složte. Vlákna (celulóza) papíru pak zůstanou silnější a je možné ho
recyklovat vícekrát.
4. Nerecyklovatelný papír
Některý odpad není možné recyklovat i přesto, že je z papíru. Jedná se o papír odolný vůči
mastnotě, plastifikovaný papír, účtenky z bankomatů nebo supermarketu nebo také o papír
s lepidlem. Nevhazujte proto tento druh odpadu do kontejnerů na papír.
5. Omezte používání skla na minimum
Recyklace skla je velmi složitý a nákladný proces, jelikož je potřeba sklo rozbít na malé střepy.
Vyvarujte se proto kupování nevratných lahví ve větším množství (typicky lahve s dlouhým
hrdlem) a dejte přednost lahvím vratným.
6. Pozor na nebezpečný odpad!
Nebezpečný odpad nebo odpad znečištěn takovými látkami nemůže být vhozen do běžného
odpadu. Stejně jako spotřebitelé, kteří si je kupují, musí společnosti vyrábějící toxické látky
převzít odpovědnost za jejich likvidaci. Musí tedy zajistit sběrná místa, kde může být tento
materiál bezpečně vyzvednut a recyklován. Jedná se například o lahvičky a balení s léky, baterie,
lampy a mnoho dalšího.
7. Třiďte vždy a všude
Netřiďte jen doma, ale i na různých společenských akcí. Na těch můžete často potkávat
odpadové pytle nebo koše, které dodržují běžnou logiku barevného třídění. Zelené na sklo, žluté
na plasty a modré na papír. Občas můžete zahlédnout i červené pytle, které jsou určeny na
nebezpečný odpad
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Základní škola Lipůvka pořádá

BRAMBORIÁDU S DRAKIÁDOU
Čeká na Vás spousta soutěží, tvoření, opékání špekáčků.

Kdy?11. 10. 2019 v 15 hodin
Kde? Na školní zahradě
S sebou: dobrou náladu, papírového draka /není podmínkou/
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Koloběh

Zita Cup
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ČAD Blansko a.s.
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Zápis č. 10/2019
z 10. zasedání Zastupitelstva obce Lipůvka ze dne 13. 8. 2019
Místo jednání:

zasedací místnost Obecního úřadu v Lipůvce

Začátek jednání:

18.00 hodin

Konec jednání:

19.50 hodin

Přítomni:

Ing. Ivo Pospíšil, Mgr. Libor Hoppe, Libuše Janků, Rostislav Kořínek,
Jan Svánovský, Robert Tesař, PharmDr. Dagmar Vintrlíková, Radovan Hodaň,
Jiří Hloušek – příchod 18.35 h

Omluveni:

Ing. Pavel Simon Ph.D., Vlastimil Sehnal

Veřejnost:

Milan Zmeškal, Mgr. Richard Nikel

Program jednání:
1. Ustanovení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Informace starosty obce
4. Rozpočtové opatření č.3/2019
5. MŠ Lipůvka – žádost o čerpání rezervního fondu
6. Svazek VaK Boskovice – dodatek č. 2 ke smlouvě o účasti Obce Lipůvka na financování díla
		 „Lipůvka, rodinné domy – komunikace, kanalizace, vodovod“
7. ALESTRA s.r.o. – smlouva o dílo – dodávka a montáž dětského hřiště v areálu ASK Lipůvka
8. Smlouva o dodávkách energií od roku 2020
9. Žádost o užívání pozemku p.č. 515/1 v k.ú. Lažany jako přístupové cesty
10. Žádost o vyjádření k plánované stavbě RD na p.č. 185/1
11. Žádost o vyjádření ke stavebním úpravám a přístavbě hospodářského objektu u RD č.p. 83
12. Žádost o vyjádření k novostavbě RD na p.č. 1126/39, 1126/99, 1126/103
13. Kontrola faktur
14. Diskuze
Na návrh starosty byl program doplněn:
15. Komunikace Pod Horkami – stabilizace svahu, dokončovací práce
16. Žádost o pronájem pozemku p.č. 1096/2 a částí p.č. 662/108 a 1105/6
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 Robert Tesař, PharmDr. Dagmar Vintrlíková
Hlasování: 8 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: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 8)

Smlouva na dodávku energií od roku 2020
Na základě cenových nabídek, které na zastupitelstvu osobně předložil a okomentoval pan Milan
Zmeškal (náš smluvní poradce na energie), vybralo zastupitelstvo obce jako nejvýhodnějšího
dodavatele energií, plynu i elektrické energie, firmu E.ON Energie a.s.
Usnesení č. 1/10/2019 Zastupitelstvo obce schvaluje jako dodavatele energií na základě
nejvýhodnější nabídky firmu E.ON Energie a.s.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdrže

18.35 příchod – Jiří Hloušek
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Ad 3)

Informace starosty
– Elektromobil Alké byl dodán 10. 7. 2019

– AQUA ENVIRO – provedlo průzkumný vrt pod hřištěm, hloubka 53 m, nyní probíhá čerpací
		 zkouška a budou odebrány vzorky vody na rozbor její kvality
– Agrodružstvo Brťov – Lipůvka povolilo obci zřízení brány a zpevněného sjezdu k vodárně
		 pod hřištěm
– VaS a.s. – provozovatel kanalizace a vodovodu bude z důvodu nutných provozních
		 zásahů při provozování separátoru OV realizovat napojení na CVD. Bude řešeno se
		 Svazkem za účasti spolufinancování obce
– Kulturní akce Cimbál pod hvězdami se konala v sobotu 10. 8. 2019
– Noční nohejbalový turnaj se konal v sobotu 10. 8. 2019 na hřišti za školou
– Žádost o zpevnění obecní cesty na pozemku p.č. 238/3 k.ú. Lipůvka (Petr Odehnal)
– VO lokalita Nad Cihelnou, investor firma Bomavet s.r.o. – informace ohledně záměru
		 předání díla a přípravy smlouvy smlouva s E.ON ohledně nového odběrného místa
– Dětské hřiště – nový domeček pro nejmenší – pořízen z finančních prostředků získaných
		 od občanů z Ostatků rok 2018 a 2019, poškozený kolotoč, objednána oprava
– Cyklostezka Kuřim – Lipůvka, v pátek 9. 8. 2019 proběhla závěrečná kontrolní prohlídka
		 stavby – bez závad
– ASK Lipůvka – objednána výměna systému ohřevu teplé vody u firmy ENBRA, a.s., která
		 předložila nejvýhodnější nabídku
Ad 5)

MŠ Lipůvka – žádost o čerpání rezervního fondu
Usnesení č. 2/10/2019 Zastupitelstvo obce schválilo čerpání rezervního fondu MŠ Lipůvka na
zakoupení židlí dle předložené cenové nabídky ve výši 23.600 Kč bez DPH.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad 6)

Dodatek č. 2 ke smlouvě o účasti Obce Lipůvka na financování díla „Lipůvka, rodinné
domy – komunikace, kanalizace, vodovod“ se Svazkem vodovodů a kanalizací měst
a obcí
Usnesení č. 3/10/2019 Zastupitelstvo obce schválilo dodatek č. 2 ke smlouvě o účasti Obce
Lipůvka na financování díla „Lipůvka, rodinné domy – komunikace, kanalizace, vodovod“ se
Svazkem vodovodů a kanalizací měst a obcí
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad 7)

ALESTRA s.r.o. – smlouva o dílo
Usnesení č. 4/10/2019 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o dílo na dodávku a montáž
dětského hřiště v areálu ASK Lipůvka s firmou Alestra s.r.o.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad 9)

Žádost o užívání pozemku p.č. 515/1 v k.ú. Lažany jako přístupové cesty
Usnesení č. 5/10/2019 Zastupitelstvo obce nemá námitek k užívání pozemku p.č. 515/1 v k.ú.
Lažany jako přístupové cesty
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad 10) Žádost o vyjádření k plánované stavbě RD na p.č. 185/1
Zastupitelstvo obce nemá námitek k plánované stavbě RD na p.č. 185/1 a jako majitel pozemku
p.č. 155/1 souhlasí s umístěním přípojek inženýrských sítí a zřízením sjezdu od RD na veřejně přístupnou
účelovou komunikaci na pozemku p.č. 155/1.Během výstavby používat lehčí techniku a v případě
poničení uvést místní komunikaci do původního stavu
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 11) Žádost o vyjádření ke stavebním úpravám a přístavbě hospodářského objektu u RD č.p. 83
Zastupitelstvo obce nemá námitek k uvedenému záměru.
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Ad 12) Žádost o vyjádření k novostavbě RD na p.č. 1126/39, 1126/99 a 1126/103
Zastupitelstvo obce nemá námitek k uvedenému záměru.
Ad 13) Kontrola faktur
Libuše Janků seznámila zastupitelstvo obce s proplacenými fakturami č. 212–256
Ad 15) Komunikace Pod Horkami – stabilizace svahu, dokončovací práce
V rámci stavby komunikace a inženýrských sítí v lokalitě Pod Horkami bylo nezbytné, pro dokončení
díla a převážně pro kolaudaci komunikace provést stabilizaci svahu na jejím počátku. V úseku od
odbočení z místní komunikace na Horky až po stávající opěrné stěny. Na sanaci svahu a osazení
svodidel včetně dokončovacích prací byly předloženy cenové nabídky.
Usnesení č. 6/10/2019 Zastupitelstvo obce schválilo jako nejvýhodnější nabídku firmy MTC STAV
s.r.o. a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 16) Žádost o pronájem pozemku p.č. 1096/2 a částí 662/108 a 1105/6
Usnesení č. 7/10/2019 Zastupitelstvo obce schválilo záměr obce pronajmout pozemek
p.č. 1096/2 o výměře 100 m2, část pozemku p.č. 662/108 o výměře 77 m2 a část p.č. 1105/6
o výměře 170 m2.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 4)

Návrh rozpočtového opatření č.3/2019
Usnesení č. 8/10/2019 Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 3/2019
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad 14) Diskuze
– projekt na úpravu prostranství u Základní školy – vydáno územní rozhodnutí, pokračuje
		 projekční příprava DSP
– rekonstrukce učebny biologie ve škole – bude pokračováno v záměru
– studie na rozšíření školy – oslovena projekční firma
– hodiny na parkovišti výzva k opravě, nebo na demontáž – písemně zaslat majiteli
		 Reklamní agentura D-production byla ihned po poškození hodin poryvem větru kontakto		 vána, ale bez výsledku)
– prověřit platnost smlouvy s reklamní agenturou (reklamní hodiny na náměstí)
– pořízení stolů a židlí na sál – pokračovat ve výměně starých a poškozených
– zařídit vydrátkovat parkety – Podlahářství Zouhar
– autobusová zastávka vedle Formanky – řešit opravu a vlastnictví k pozemku (Vlasník již
		 byl písemně požádán o odprodej, ale zatím bez reakce)
– renovace schodů u budovy OÚ – zadáno kameníkům
– evidence tříděného odpadu – pan Nikel – stížnost, nesouhlas se skutečností vývozů –
		 urgence na firmu – kontaktovat paní Bradáčovu telefon 777 568 709 případně pana
		 Staňka 777 974 709 – Pozvat zástupce firmy na další zastupitelstvo

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. 9. 2019
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Zápis č. 11/2019
z 11. zasedání Zastupitelstva obce Lipůvka ze dne 29. 8. 2019
Místo jednání:

zasedací místnost Obecního úřadu v Lipůvce

Začátek jednání:

18.30 hodin

Konec jednání:

20.00 hodin

Přítomni:

Ing. Ivo Pospíšil, Ing. Pavel Simon Ph.D., Jiří Hloušek, Radovan Hodaň,
Vlastimil Sehnal, Jan Svánovský, Robert Tesař, PharmDr. Dagmar Vintrlíková

Omluveni:

Mgr. Libor Hoppe, Libuše Janků, Rostislav Kořínek,

Program jednání:
1. Ustanovení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Informace starosty obce
4. Sociální bydlení v obci – rozhodnutí poskytnutí dotace
5. Svazek VaK měst a obcí – smlouva o spolufinancování díla „Lipůvka, díly k Lažanům, vodovod a splaš		 ková kanalizace
6. SFŽP – smlouva o poskytnutí podpory na akci „Pořízení elektromobilu třídy N1“
7. Kontrola faktur
8. Diskuze
Na návrh starosty byl program doplněn:
9. Rozpočtové opatření č.4/2019
10. Vyjádření k projektu RD, dílna, garáž č.p.184
Zahájení provedl Ing. Ivo Pospíšil, přivítal přítomné členy zastupitelstva a veřejnost.
Zapisovatelkou z dnešního jednání stanovil Dagmar Vintrlíkovou, za ověřovatele zápisu z dnešního jednání
zastupitelstva navrhl Radovana Hodaně a Vlastimila Sehnala
Hlasování: 8 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: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 3)

Informace starosty
– Řízená křižovatka – přechod pro chodce – zatím kladné hodnocení, změna nočního režimu

– Komunikace Pod Horkami – zahájeny práce na sanaci svahu, gabiony a svodidla, vodo		 vodní přípojky (Dygasovi, Homolka, Alexovi)
– Třídění odpadů – dokoupení nádob na tříděné odpady
– Obecní lesy – kůrovcová kalamita – těžební a pěstební práce
– Přístřešek – zázemí u hřiště za ZŠ
– Altán v parku – kulturní akce, svatby…
– Veřejné osvětlení – dotace EFEKT, obec nechá zpracovat projekt na nové osvětlení
– Hlasování 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
– HG vrt je dokončen, ukončena i čerpací zkouška. Společně se Závěrečnou zprávou
		 bude předložen i kompletní kvalitativní vzorek vody z vrtu. Následně budou práce
		 ukončeny a firma AQUAENVIRO zajistí legalizaci vrtu včetně povolení nakládání s vodami.
– Robotická travní sekačka – na základě nabídky firmy Eurogreen a z důvodu kvalitní údržby
		 trávníku na fotbalovém hřišti pořídíme robotickou sekačku CUT CAT
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–
		
		
		
		
–
		
–
		
		
–
		

Usnesení č. 1/11/2019 Zastupitelstvo obce schválilo pořízení robotické sekačky a pověřuje
starostu obce podpisem kupní smlouvy
Hlasování 7 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Bezpečnost dopravy – místní komunikace, křižovatky – pokračování v projednvání a přípravě
změn v dopravním systému v obci Lipůvka.
Usnesení č. 2/11/2019 Zastupitelstvo obce schválilo dohodu o provedení práce s Liborem
Skácelem
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Byla zveřejněna výzva na odstranění vraku automobilu bez SPZ u zdi parku – Mitsubishi modré
barvy
Svazek VaK – městys Černá Hora – přihlášení naší obce jako vedlejšího účastníka do řízení
ve věci sporu o zaplacení dlužné částky
Hlasování: 0 pro, 7 proti, 1 se zdržel
Sál obecního úřadu – renovace parket – firma Podlahářství Zouhar – proběhne v pondělí
3. 9. 2019

Ad 4)

Sociální bydlení v obci – rozhodnutí o poskytnutí dotace
Na základě podané žádosti o dotace, byla obci Lipůvka přiznána z dotace na výstavbu – rekonstrukci
domu Lipůvka 53 (Mánkova hospoda). Z důvodu nevýhodných podmínek zastupitelstvo obce dotaci
neschválilo. Obec však dále pokračuje v přípravě výstavby a zajištění jiných finančních zdrojů pro
realizaci bytové politiky.
Usnesení č. 3/11/2019 Zastupitelstvo obce neschválilo přijetí dotace IROP z důvodu nevýhodnosti
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad 5)

Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí – smlouva o účasti Obce Lipůvka na financování
díla
Usnesení č. 4/11/2019 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o účasti Obce Lipůvka na
financování díla „Lipůvka, díly k Lažanům, vodovod a splašková kanalizace“ se Svazkem
vodovodů a kanalizací měst a obcí
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad 6)

SFŽP – smlouva o poskytnutí podpory na akci „ Pořízení elektromobilu třídy N1“
Usnesení č. 5/11/2019 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu č. 11171821 o poskytnutí podpory
ze SFŽP na akci „Pořízení elektromibilu třídy N1“
Hlasování: 7 pro, 1 proti, 0 se zdržel

Ad 7)

Kontrola faktur
Bod přesunut na příští jednání ZO.

Ad 9)

Návrh rozpočtového opatření č.4/2019
Usnesení č. 6/11/2019 Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 4/2019 – příloha č.1
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad 10) Žádost o vyjádření k projektu RD, dílny, garáž – Lipůvka č.p. 184, p.č. 912, 913, 910/1, 911/1,
905/5, RD – nástavba, st. úpravy, přístavba dílna, garáž
Zastupitelstvo obce nemá námitek k uvedenému záměru.
Ad 8)

Diskuse
– Předsálí obecního úřadu zrenovovat, vymalovat
– Zalévat nově vysazené stromy

– SDH odstranili suchý strom u parkoviště na náměstí a další uschlé stromy na horkách
		 Dále odstranili dřeviny u pomníku, které ho poškozovali. Bude zadán záměr ozelenění okolí
		 pomníku a řešení závlahy z obecní studny za pomníkem.
– Obecní lesy – výsadby po kůrovci, využít v maximální míře dotační programy
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