ZPRAVODAJ
duben 2016

OBEC LIPŮVKA

Vážení občané,
jaro tady máme již v plném proudu a jak je vidět, všichni si zkrášlujete své předzahrádky.
I obec společně s Mysliveckým sdružením za podpory a iniciativy pan Jana Husara se bude
podílet na zkrášlení okolí. Zapojili jsme se do akce „Ukliďme Česko“. V sobotu 23. 4. 2016 proběhla
akce čištění okolí obce od odpadků (podrobnější info bude v dalším čísle Zpravodaje).
Od dubna již byl zahájen sezónní provoz biokontejnerů spočívající ve vývozu 2x za měsíc,
vždy v pátek každý lichý týden. Je vidět, že jste si na tuto službu zvykli. Kontejnery jsou naplněné
velice brzy po jejich vývozu. Celkem je na území obce rozmístěno 20 ks hnědých kontejnerů
o objemu 1100 l. Budeme jednat s firmou, která tuto službu u nás provozuje, o častějším vývozu,
ale bude záležet na finančních prostředcích, které obec musí za tuto službu vynakládat. Další
možností je, pokud byste projevili zájem, pořízení kompostérů do domácností. Toto by se dalo
realizovat z dotačního programu Evropské unie a mohlo by dojít ke zmenšení celkového objemu
odváženého bioodpadu a ušetření financí obce.
Nový veřejný rozhlas v obci máme již v provozu téměř dva roky (zahájení červenec 2014).
Dne 11. 4. 2016 proběhla za účasti dodavatele rozhlasového bezdrátového systému revize
jednotlivých „hnízd“ s reproduktory. Jednalo se o kontrolu funkčnosti. Některá hnízda byla
opravena ihned. Čtyři nefungující, které nebylo možno opravit na místě, byly odvezeny do
servisu. V pondělí 18. 4. 2016 byly všechny opravené systémy osazeny zpět. Revize a opravy
byly provedeny v rámci záruky bezplatně. Následná zkouška rozhlasu prokázala funkčnost
všech reproduktorů. V obci je rozmístěno celkem 28 hnízd se 78 ks směrovými reproduktory. Dle
dodavatele by tento počet a jejich rozmístění měl být dostačující k tomu, aby všichni občané
byli v doslechové vzdálenosti. Každé „hnízdo“ s reproduktory má své číslo. V rámci zachování
funkčnosti Vás prosím, pokud byste zjistili, že některé nefunguje, předejte tuto informaci na
Obecní úřad (s uvedením čísla). My neodkladně budeme kontaktovat dodavatele, aby provedl
opravu.
Ing. Ivo Pospíšil, starosta obce

Setkání s nejstarší občankou
Dne 4. 4. 2016 jsme navštívili nejstarší občanku Lipůvky paní Anežku Kučerovou, která žije
deset roků se svým synem v řadovém domku na Horkách. Tady nás vřele přivítala a spolu se
synem pohostila. Paní Kučerová je velmi milé a optimistické povahy, navíc nás přesvědčila, že
jí nechybí smysl pro humor. Narodila se a mládí prožila ve Vážanech nad Litavou na Vyškovsku,
kde také chodila do školy. Byla tu také členkou Sokola, dvakrát cvičila na sokolském sletu
v Praze. V dospělosti pracovala v JZD, práce na poli ji bavila. Později se přestěhovala do Brna,
kde našla zaměstnání na hlavním vlakovém nádraží v úschovně zavazadel, také na toto období
ráda vzpomíná. Paní Kučerová vychovala dva syny, z nichž jeden bohužel již nežije. Druhý syn se
o svoji maminku vzorně stará. Paní
Kučerová se ráda dívá na televizi, má
ráda zvířata, zejména psy. Na Lipůvce
obdivuje okolní přírodu, zejména blízký
les, který jí v rodném kraji scházel. Paní
Kučerové jsme předali pamětní medaili
a dárkový balíček, popřáli jsme jí zdraví
a i nadále optimistický přístup k životu.
Za Zastupitelstvo Lipůvky
a Sbor pro občanské záležitosti
M. Antonovičová, I. Pospíšil,
L. Janků a I. Bögiová
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SVÁTKY JARA
2016
I na letošní
Velikonoční
pondělí vyšla
krojovaná chasa,
skládající se ze
šesti mužů, na
pomlázku.
Jejich písně
a švarný vzhled
potěšily nejednu
ženu a dívku.
Tatar, se kterým
obcházeli vesnici,
měřil více než
sedm metrů
a byl vyzdoben
nádhernými
pentlemi.
Zdá se, že byla
založena další
tradice v naší
obci.
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Košt vína
Vážení přátelé dobrého vína a cimbálové muziky. Právě pro Vás jsme se letos rozhodli
obnovit košt vína na Lipůvce a navázat tak na letitou tradici této kulturní akce. Košt proběhl
2. 4. 2016 v sále OÚ Lipůvka, kde bylo nachystáno 190 vzorků převážně moravských vín.
K dokreslení příjemné atmosféry, zpěvu a v pozdějších hodinách i k tanci, hrála cimbálová
muzika Grajcarz Dolních Bojanovic.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kdo jste se podíleli na přípravě a průběhu této akce.
Taktéž velké DÍKY všem, kteří jste přispěli vzorky vín. Bez této pomoci by se košt organizoval
obtížně.
Aleš Kuchař, Jan Pospíšil, Jan Husar

Informace Knihovny – Naši čtenáři se mohou těšit na nově zakoupené knihy:
Beletrie:
Člověk Gabriel – Dubská Kateřina
Oliver Twist – Dickens Charles
Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel
– Jonasson Jonas
Analfabetka, která uměla počítat
– Jonasson Jonas
Chlapec, který rozdával sny – Fulvio Luca Di
Detektivní:
Smršť – Theorin Johan
Hrob v horách – Hjorth M. , Rosenfeldt H.
Temnější odstíny Švédska – Holmberg J.,
Larsson S., Mankell H.
Životopisná:
Děti Ireny Sedlerové – Mieszkowska Anna

Populárně naučná:
Koncept kontinua – Liedloffová Jean
Minimum proti stresu – Cimický Jan
Moudrost raného dětství – Solter Aletha J.
Najděte si svého marťana – Herman Marek
S láskou i rozumem – Procházková I.,
Procházková M., Ševčíková J.
Pro děti:
Sny na dobrou noc – Goldflam Arnošt
Dobrodružství šneka Krasíka
– Slavomír Szabó
Nová Krasíkova dobrodružství
– Slavomír Szabó

Pokud vás některá z knih zaujala, ráda Vás v knihovně uvidím. Registrace je zdarma. Jestli je kniha
v knihovně nebo zrovna půjčena se dozvíte na našich webových stránkách www.lipuvka.knihovna.cz
Mgr. Markéta Skovajsová
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Rozpis utkání fotbalových týmů ASK Lipůvka na jaře 2016
muži A
Kolo

Den

Dat.

Čas

Utkání

16.

ne

3. 4.

15:30

Sloup - Lipůvka

17.

ne

10. 4.

13:15

Lipůvka - Letovice

18.

ne

17. 4.

16:00

Šošůvka - Lipůvka

19.

ne

24. 4.

13:45

Lipůvka - Olomučany

20.

ne

1. 5.

16:30

Olešnice - Lipůvka

21.

ne

8. 5.

14:15

Lipůvka - Rudice

22.

ne

15. 5.

16:30

Vysočany - Lipůvka

23.

ne

22. 5.

14:15

Lipůvka - Kunštát B

24.

ne

29. 5.

16:30

Adamov - Lipůvka

25.

ne

5. 6.

14:15

Lipůvka - Vavřinec

26.

so

11. 6.

16:30

Ráječko B - Lipůvka

15.

so

18. 6.

16:30

Lipůvka - Doubravice

Kolo

Den

13.

ne

muži B

14.

10. 4.

Čas

Utkání

15:30

Lipůvka B - Doubravice B

16:00

Lipůvka B - Voděrady

17. 4.
24. 4.

Volný los

15.

ne

16.

ne

1. 5.

13:00

Olomučany B - Lipůvka B

17.

ne

8. 5.

16:30

Lipůvka B - Svitávka B

18.

ne

15. 5.

16:30

Lažany - Lipůvka B

19.

ne

22. 5.

16:30

Lipůvka B - Cetkovice

20.

ne

29. 5.

13:30

Vavřinec B - Lipůvka B

21.

ne

5. 6.

16:30

Lipůvka B - Skalice B

22.

so

11. 6.

16:30

Jedovnice B - Lipůvka B
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Janí4běh
Děkujeme všem účastníkům i fanouškům za pěkné odpoledne! Jsme rádi, že se do akce
zapojují celé rodiny a že se vzdálenosti 5 a 10 km nezaleknou ani děti a mládež a jsou dospělým
dobrou konkurencí. Budeme se těšit na setkání na dalších ročnících, nebo na Podzimním
KoloBěhu.
Eva a Pavel Simonovi
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
PRO ZÁJEMCE O PRÁCI
Každý 3. čtvrtek v měsíci
od 16 hod.
Společnost TE Connectivity v Kuřimi nabízí zájemcům o zaměstnání
možnost blíže se seznámit s firmou, nahlédnout přímo do výroby a
zeptat se na všechny otázky související s nabídkou pracovního
poměru.
Den otevřených dveří s komentovanou prohlídkou závodu se koná
každý 3. čtvrtek v měsíci od 16 hod.: 17. 3., 21. 4., 19. 5., 16. 6.
2016.
Zájemci potvrdí svou účast na telefonním čísle 541 165 541 nebo
e-mailem na dod@te.com.
Adresa firmy:
Možnost parkování:

PROGRAM
16.00 – 16.40
16.40 – 17.20
17.20 – 17.30

TE Connectivity (Tyco Electronics Czech),
K AMP 1293, Kuřim
na velkém parkovišti přímo před firmou

zahájení, prezentace v zasedací místnosti
základní informace o firmě TE Connectivity
komentovaná prohlídka přímo ve výrobním
provozu
závěr

TE Connectivity, jíž je Tyco Electronics Czech v Kuřimi součástí, je
největším výrobcem a dodavatelem kabelové a konektorové
techniky. Moderní závod se sídlem v Kuřimi (okr. Brno venkov, 7 km
severně od Brna) se zaměřuje na výrobu pro automobilový průmysl
(VW, Mercedes, Audi, Opel, BMW aj.). Zaměstnává přes 2500
zaměstnanců.
www.te.com www.te.jobs.cz

