ZPRAVODAJ
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OBEC LIPŮVKA

LIPŮVKA

Vážení spoluobčané,
Máme za sebou zcela netradiční
podzimní období, které se jindy, co paměť sahá, nese v duchu hodového veselí, krojů a tradic spojených se svátkem
svaté Cecílie. Letošní hodový víkend
21. a 22. listopadu, prosluněný chladným
podzimním sluncem, byl v naší obci až
mrazivě tichý a klidný.

asi také zůstane odloženo na příští rok.
Dveře kostela se otevřou jen omezenému počtu lidí.
Otevřme však svá srdce, užijme si
tuto zvláštní dobu se svými nejbližšími. Využijme těch vzácných chvil volna a darujme to nejcennější, co máme,
svůj čas. Čas provoněný cukrovím,
jehličím, zapáleným dřevem v krbu
a hlavně klidem, láskou a nadějí v lepší časy.

Blíží se nejkrásnější čas v roce. Děti
už se tradičně těší na Ježíška a dospělí
na pár dní pohody a klidu Vánočních
svátků. Letošní advent prozáří jako vždy
světla vánočního stromu. Letos je však
na návsi nerozsvítila čertovská show. Mikuláš nechal svoji nadílku dětem tiše za
oknem. Přátelské setkání nad punčem

Krásné a klidné Vánoční svátky, štěstí a především zdraví v novém roce Vám
všem.
Pavel Simon, místostarosta

Aktuální zprávy
• Prodej palivového dřeva z obecních lesů
Palivového dřeva je letos stále dostatek. Snížili jsme v září ceny palivového dřeva.
Kompletní ceník je stránkách obce. Pro zvýšení operativnosti uvádíme kontakt na
zastupitele, pana Jiřího Hlouška (603 214 928), který s vámi vaše objednávky
palivového dřeva z obecních lesů projedná. Aktuální cena palivového dřeva je:
Cena kůrovcového dřeva na odvozním místě:

300,- Kč/m3

• Komunální odpady – systém MESOH
DV úterý 24. 11. 2020 byla zastupitelstvem obce schválena hodnota slevového Ekobodu na hodnotě 10 Kč/bod. Základní sazba poplatku za svoz komunálního odpadu
byla ponechána na 550,- Kč/osobu a rok.
2

Eko bodů, které všichni sbíráme tříděním odpadu a využíváním Eko dvora, bylo letos
systémem MESOH evidováno více než vloni (32 tisíc oproti 25 tisícům), což je nárůst
více než o čtvrtinu.
Chtěli bychom Vám touto cestou poděkovat, že s odpady lépe hospodaříte
a třídíte je více než dříve. Vážíme si toho.
Svozové dny dle typu odpadu pro rok 2021 a úpravy konce roku 2020 jsou uveřejněny na stránkách obce, byly zveřejněny v minulém čísle zpravodaje a najdete je také
v obecních kalendářích, které budou jako pozornost zastupitelstva brzy ve vašich
poštovních schránkách.
• Parkování v obci
Opět si vás dovolujeme požádat, abyste usnadnili zimní údržbu komunikací,
chodníků a silnic našim zaměstnancům tím, že nebudete parkovat na obecních
účelových komunikacích, ale na svých pozemcích.
Věříme, že si uvědomujete obtížnost průjezdu komunikací v obci a přizpůsobíte
tomu parkování svých vozidel.
• Obecní sociální byty v budově Lipůvka 53
Na příštích jednáních zastupitelstva bude rozhodnuto o způsobu, kritériích a podmínkách podání žádosti a přidělení nájemních bytových jednotek. O přidělení bytu
budou rozhodovat bodová kritéria, nikoliv čas podání žádosti. Budeme vás včas informovat o tom jak v tomto případě postupovat na vývěskách, internetových stránkách a zde ve Zpravodaji.

Vánoční bohoslužby v Lipůvce
Pokud to situace a vládní opatření dovolí, uskuteční se vánoční bohoslužby
ve farním kostele Sv. Cecilie v Lipůvce takto:
Půlnoční mše na Štědrý den
Boží hod vánoční
Mše na 2. Svátek vánoční

24.12. 2020
25.12. 2020
26.12. 2020

v 22.00
v 10.00
v 9.30

Podmínky účasti a počet účastníků sledujte na stánkách farnosti
www.farnostlipuvka.wordpress.com
Poklidný čas adventní a požehnané Svátky vánoční.

3

Václav Knotek, farář

Tříkrálová koleda zazní, i když možná on-line
Už více než dvacet let chodí koledníci žehnat do vaší obce vašim domovům. Tříkrálovou sbírku
chystáme
od 1.
ledna
do 24. ledna 2021 i v příštím roce. V této chvíli však
Tříkrálová
koleda
zazní, i když
možná
on-line
nedokážeme říct v jaké podobě. I tři králové totiž musí počítat s možností, že epideUž
více než dvacet
letneumožní
chodí koledníci
žehnat
do vaší obce
vašim
domovům.
Tříkrálovou
sbírku
miologická
situace
setkání
koledníků
s dárci
tváří
v tvář. Proto
se připrachystáme od 1. ledna do 24. ledna 2021 i v příštím roce. V této chvíli však nedokážeme říct v jaké
vujeme na koledu s rouškami i na koledu virtuální prostřednictvím našich webových
podobě. I tři králové totiž musí počítat s možností, že epidemiologická situace neumožní setkání
stránek www.blansko.charita.cz a facebooku charitablansko.
koledníků s dárci tváří v tvář. Proto se připravujeme na koledu s rouškami i na koledu virtuální
prostřednictvím našich webových stránek www.blansko.charita.cz a facebooku charitablansko.

Štěstí, zdraví, dlouhá léta, a především požehnání do roku 2021 chtějí koledníci
přinést do vašich domovů i navzdory koronavirovým opatřením. „Jen velmi neradi
Štěstí,
zdraví,
dlouhá léta,
a především
požehnání
roku 2021
chtějí koledníci
přinést
do vašich
bychom
koledovali
pouze
virtuálně,
protožedoosobní
setkávání
je jedním
z pilířů
sbírdomovů
i navzdory
„Jen velmi říká
neradi
bychom koledovali
pouze virtuálně,
ky. Přesto
se i nakoronavirovým
tuto variantuopatřením.
pilně chystáme,“
koordinátorka
Tříkrálové
sbírky
protože
setkávání
jedním z pilířů sbírky. Přesto se i na tuto variantu pilně chystáme,“ říká
Charityosobní
Blansko
MariejeSedláková.

koordinátorka Tříkrálové sbírky Charity Blansko Marie Sedláková.

Už teď ale víme, že Tříkrálová sbírka se v žádné svojí variantě neobejde bez pomoci
dobrovolníků
Už
teď ale víme, že Tříkrálová sbírka se v žádné svojí variantě neobejde bez pomoci dobrovolníků
štědrosti
dárců.
Cíl sbírky
i motto
totiž zůstávají
stejné
– hlavní
jevpomoc
lidem
aa štědrosti
dárců.
Cíl sbírky
i motto
totiž zůstávají
stejné – hlavní
je pomoc
lidem
nouzi a pomáhá
každá
koruna.
v nouzi
a pomáhá každá koruna.
Protosledujte
sledujte
naše
stránky
www.blansko.charita.cz,
kde seaktuální
dozvíteinformace
aktuálnía inforProto
naše
stránky
www.blansko.charita.cz,
kde se dozvíte
buďte
mace
a
buďte
s
námi.
s námi.
Děkujeme,
velmi
si vaší
podpory
Děkujeme,
velmi
si vaší
podpory
vážíme.vážíme.
Ing. Pavel Kolmačka
ředitel Charity Blansko

Ing. Pavel Kolmačka
ředitel Charity Blansko
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V jídelně jsme samy
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1. třída

Zasedání zastupitestva
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Zápis č. 24/2020
z 24. zasedání Zastupitelstva obce Lipůvka ze dne 27. 10. 2020
Místo jednání:
sál Obecního úřadu v Lipůvce
Začátek jednání: 18.05 hodin
Konec jednání: 20.45 hodin
Přítomni:	Ing. Ivo Pospíšil, Jiří Hloušek, Radovan Hodaň, Libuše Janků, Rostislav Kořínek,
Ing. Pavel Simon Ph.D., Jan Svánovský, Robert Tesař, PharmDr. Dagmar
Vintrlíková,
Omluveni:

Mgr. Libor Hoppe, Vlastimil Sehnal

Veřejnost:

Tomáš Mrkos, Ivo Nádeníček

Program jednání:
1. Ustanovení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Informace starosty obce
4.	Návrh smlouvy o účasti Obce Lipůvka na financování přípravy díla „Odkanalizování obcí
Lipůvka, Svinošice, Milonice, Závist, Újezd u Černé Hory“ (mimo Svinošice)
5. Řešení odvádění dešťových vod na p.č. 892/1
6. Schválení pokynů pro zpracování návrhu změny územního plánu LIP14 a úpravy změny LIP2
7.	JEDNOTA, spotřební družstvo - Dodatek č.2 ke smlouvě o nájmu ze dne 28.6.2011 a Dodatek
č.3 ke smlouvě o nájmu ze dne 16.6.2008
8.	MŠ Lipůvka – oznámení změny rozpočtu provozních výdajů v roce 2020, schválení odpisového
plánu na rok 2020
9.	Žádost o vyjádření ke stavebnímu záměru – RD, zpevněné plochy, oplocení, přípojka NN
včetně rozvodů, přípojka vody, přípojka a rozvody kanalizace odpadních vod, rozvody
kanalizace srážkových vod včetně akumulační nádrže a přípojky kanalizace srážkových vod,
přípojka a rozvody plynu na p.č. 1137/1, 550/1 v k.ú. Lipůvka
10. TOMIVO s.r.o. – žádost o rekonstrukci pronajímaných prostor
11. Žádost o vyjádření k oplocení pozemku p.č. 1126/42 a osazení brány na hranici pozemku
12. Rozpočtové opatření č.6/2020
13. Kontrola faktur
14. Diskuze
Na návrh starosty byl program doplněn:
15.	E.ON Distribuce, a.s. – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na akci „Lipůvka
– DS Homolka“
16. Kamerový systém obce – cenová nabídka, smlouva s vybraným dodavatelem
17. MUK Lipůvka – posun boží muky
18. Žádost pana Radoslava Peřiny – místní komunikace, obrubníky – fin. příspěvek na materiál
19. Pošta PARTNER – smlouva s fa. Alionet - ukončení
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 Jiří Hloušek, Ing. Pavel Simon Ph.D.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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Předsedající se zeptal, zda má někdo návrh na úpravu nebo doplnění programu dnešního jednání.
Přítomní souhlasí, aby se dnešní jednání řídilo navrženým programem.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad3) Informace starosty
		 – SSZ I/43 – přechod pro chodce – bylo požádáno o prodloužení provozu, vyžádány stanoviska
Policie ČR a ŘSD, jednáno s JMK
		 – Návrh rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Lipůvka a ZŠ Lipůvka na rok 2021. Návrhy
před schválením budou vyvěšeny na úředních deskách.
		 – Zpráva společnosti Moje odpadky o přidělených EKO bodech v roce 2020. Výše poplatků
a hodnota EKO bodů pro rok 2021 zůstává ve stejné výši.
		 – ZŠ Lipůvka – zpracovává se studie přístavby
		 – KHSJMK Rozhodnutí o uzavření MŠ z důvodu karantény
		 – Vzhledem k vyhlášeným opatřením budeme nuceni odvolat veškeré kulturní akce do konce
roku 2020
		 – Žádost o odložení platby nájemného provozu Blankytu
Usnesení č. 1/24/2020 Zastupitelstvo obce z důvodu úpravy provozovny a vzhledem k vyhlášení
nouzového stavu promíjí jednu měsíční paušální platbu nájemci Blankytu v roce 2020.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad4) Návrh smlouvy o účasti Obce Lipůvka na financování přípravy díla
„Odkanalizování obcí Lipůvka, Svinošice, Milonice, Závist, Újezd u Černé
Hory“ (mimo Svinošice)
Smlouva mezi Svazkem VaK a obcemi řeší projekční přípravu k územnímu řízení stavby splaškové
kanalizace a společnou likvidaci odpadních vod, případně vybudování společné čistírny
odpadních vod.
Usnesení č. 2/24/2020 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o účasti Obce Lipůvka na
financování přípravy díla „Odkanalizování obcí Lipůvka, Svinošice, Milonice, Závist, Újezd
u Černé Hory“ (mimo Svinošice)
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad5) řešení odvádění dešťových vod na p.č. 892/1
V lokalitě pod základní školou je nyní dokončována splašková kanalizace nad hřištěm, která bude
odvádět z lokality splaškové vody na separátor. Dešťové vody jsou v současné době odváděny
pouze z části a to soukromou kanalizací, kterou vybudoval pan Martin Hloušek. Tato kanalizace
je zaústěna do jednotné kanalizace pod krajskou komunikací, která pokračuje dále v areálu ZD.
Podloží na lokalitě neumožňuje zásak dešťových vod do vod podzemních (jílovité podloží). Proto
se zastupitelstvo obce dohodlo situaci s odvodem dešťových vod řešit. V první fázi odkoupit od
pana Martina Hlouška již vybudovanou a zkolaudovanou jednotnou (dešťovou) kanalizaci. Dále
využít vydané stavební povolení na prodloužení dešťové kanalizace až k místní komunikaci na
pozemku p.č. 550/1. V budoucnu bude možné napojit svod dešťových vod z místní komunikace
p.č.836 a dešťové vody z připravované přístavby základní školy včetně vod ze zpevněných ploch
předprostoru ZŠ.
Usnesení č. 3 /24/2020 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy
s panem Martinem Hlouškem týkající se odkoupení jednotné kanalizace na řešení dešťových
vod za cenu ve výši pořizovacích nákladů 250.000,- Kč.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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Usnesení č. 4 /24/2020 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k vystavení objednávky
na realizaci stavby prodloužení dešťové kanalizace s firmou Lukáš Sekanina, která předložila
nejvýhodnější cenovou nabídku.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad6) schválení pokynů pro zpracování návrhu změny územního plánu LIP14 a úpravy
změny LIP2
Usnesení č. 5/24/2020 Zastupitelstvo obce Lipůvka schvaluje Pokyny pro zpracování návrhu
změny Lip14 a úpravy změny Lip2 Územního plánu Lipůvka
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 6/24/2020 Zastupitelstvo obce Lipůvka schvaluje Dodatek č.2 smlouvy o dílo
s firmou Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., která zpracovává změnu územního plánu
včetně návrhu změny Lip14 a úpravy změny Lip2 Územního plánu Lipůvka
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad7) JEDNOTA, spotřební družstvo – Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu ze dne 28. 6. 2011
a Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu ze dne 16. 6. 2008
JEDNOTA, spotřební družstvo v Boskovicích, předložila dodatky nájemních smluv, které řeší
pozemky v okolí prodejny COOP a parkoviště.
Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu se týká pozemků541/4, 536/8 a 536/19 k.ú. Lipůvka. Jedná se
o pozemky, jejich součástí jsou stavby parkoviště, chodníky a budova služeb. Nájemní smlouva je
za účelem zajištění služeb.
Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu se týká pozemků 541/9 a 540/1 k.ú. Lipůvka. který pojednává
o nájmu za účelem přístupu ke skládce odpadů na pozemku p.č. 540/2 a dále o umístění zpevněné
plochy na pozemku p.č.541/9 k.ú. Lipůvka. Zpevněná plocha byla dříve využívána obcí – byl zde
umístěn sklad odpadu – plechový kontejner. Obec Lipůvka již tuto plochu dlouhodobě nevyužívá,
k ukládání odpadů slouží Sběrný dvůr. Zpevněná plocha na pozemku p.č. 541/9 bude odstraněna.
Nájemce bude vyzván ke změněn textu nájemní smlouvy, která bude řešit pouze přístup k objektu
SDH a k pozemku p.č.540/2, který je také ve vlastnictví SDH.
JEDNOTA, spotřební družstvo bude vyzváno ke změně dodatku č.2 smlouvy o nájmu. Po předložení
nových smluv bude projednáno ZO na dalším zasedání.
Ad8) MŠ Lipůvka – oznámení změny rozpočtu provozních výdajů v roce 2020, schválení
odpisového plánu na rok 2020
Zastupitelstvo obce bere na vědomí změnu rozpočtu MŠ Lipůvka a předložený odpisový plán na
rok 2020 – změnu.
Ad9) Žádost o vyjádření ke stavebnímu záměru – RD, zpevněné plochy, oplocení,
přípojka NN včetně rozvodů, přípojka vody, přípojka a rozvody kanalizace
odpadních vod, rozvody kanalizace srážkových vod včetně akumulační nádrže
a přípojky kanalizace srážkových vod, přípojka a rozvody plynu na p.č. 1137/1,
550/1 v k.ú. Lipůvka
Zastupitelstvo obce nemá námitek k předloženému projektu.
Ad10) TOMIVO s.r.o. – žádost o rekonstrukci pronajímaných prostor
Zástupci firmy TOMIVO s.r.o. představili svůj záměr rekonstrukce domu služeb – objektu cukrárny
a bývalé zeleniny, včetně vložení investic do této rekonstrukce a stavebních úprav. Z důvodu
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zajištění finančních prostředků úvěrem, požaduje financující banka nájemní smlouvu na dobu
určitou s trváním alespoň 10 let. Firma má nyní dvě nájemní smlouvy na dobu neurčitou, které
budou změněny na dobu určitou s výpovědní lhůtou a dalšími podmínkami dle zákona.
Usnesení č. 7/24/2020 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem nájemních smluv
na dobu určitou v trvání 10 let s firmou TOMIVO s.r.o.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Ad11) žádost o vyjádření k oplocení pozemku p.č. 1126/42 a osazení brány na hranici
pozemku
Zastupitelstvo obce souhlasí s posunem oplocení na hranici pozemku p.č. 1126/42 za podmínky, že
vjezdová brána bude odsazena od hranice pozemku min. 5,50 m. Jedná se o hranici pozemku, který
sousedí (navazuje) na pozemek p.č. 550/1 k.ú. Lipůvka, kde se nachází veřejné prostranství a místní
komunikace s velmi intenzivní dopravou včetně linkového autobusu. Odsazení brány požadujeme
z důvodu, aby vozidla a technika, která bude vjíždět na oplocený pozemek p.č.1126/42, netvořila
překážku silničnímu provozu na místní komunikaci.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad12) rozpočtové opatření č. 6/2020
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.6/2020 schválené starostou obce dne
22.9.2020.
Ad13) kontrola faktur
Paní Libuše Janků seznámila zastupitelstvo obce s proplacenými fakturami č. 307 - 348
Ad15) E.ON Distribuce, a.s. - Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene
na p.č. 836
Usnesení č. 8 /24/2020 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene s E.ON Distribuce a.s., na pozemek p.č. 836.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad16) Kamerový systém obce – cenová nabídka, smlouva s vybraným dodavatelem
Obec dlouhodobě připravuje monitoring území kamerovým systémem, který by rozšířil stávající
kamerový systém na území obce.
Z důvodu ochrany majetku obce a zvýšení bezpečnosti nechala zpracovat kamerový průzkum
v zájmových lokalitách (parkoviště, prostranství před SDH, základní školou, mateřskou školou,
park, hřbitov,….).
Pro zavedení resp. rozšíření stávajícího kamerového stému na základě zpracované studie byly
osloveny firmy k předložení cenové nabídky na realizaci rozšíření kamerového systému na území
obce Lipůvka.
Jako nejvýhodnější nabídku předložila firma ALKOPOS s.r.o. s nabídkou cenou 457.527,00 Kč bez
DPH. Zastupitelstvo obce odsouhlasilo tuto nabídku jako nejvýhodnější a rozhodlo o realizaci po
časových etapách.
Nyní bude na základě objednávky oslovena vítězná firma k zahájení prací. V První etapě budeme
připravovat rozšíření systému na obecním úřadě, parkovišti a před objektem SDH.
Usnesení č. 9/24/2020 Zastupitelstvo obce Lipůvka schvaluje jako nejvýhodnější nabídku firmy
ALKOPOS s.r.o. a pověřuje starostu obce vystavením objednávky a zahájení prací po etapách.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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Ad 17) MUK Lipůvka – posun boží muky
V rámci přípravy ŘSD s.p. na odstranění bodových závad na transitní komunikaci I/43 je připravován
projekt MUK Lipůvka (mimoúrovňová křižovatka Lipůvka), řešící odbočení na Blansko. V koridoru
trasy navržené nové komunikace se nachází objekt – stavba „Boží muky“, která bude muset být
přesunuta. Přesunutí je navrhováno na pozemek p.č. 1129/2 k.ú. Lipůvka, který je ve vlastnictví
obce. Tento pozemek sousedí s parcelou stávající polní komunikace pod areálem ZD.
Boží muka je chráněnou památkou, kterou obec rekonstruovala před cca. 10 lety. Její přesun je
nutno řešit s Památkovým úřadem.
AD 18) Žádost pana Radoslava Peřiny – místní komunikace, obrubníky – fin. příspěvek
na materiál
Na základě žádosti pana Radoslava Peřiny, týkající se opravy místní komunikace na pozemku
p. č. 298/1 k.ú. Lipůvka v místě, kde sousedí s jeho nemovitostí č. popis. 72, zastupitelstvo schválilo
nákup stavebního materiálu (obrubníky,…) na náklady obce s tím, že práce si provede pan Peřina
svépomocí.
Usnesení č.10/24/2020 Zastupitelstvo obce Lipůvka schvaluje nákup stavebního materiálu na
opravu místní komunikace umístěné na pozemku p.č. 298/1.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 19) Pošta PARTNER – smlouva s fa. Alionet – ukončení smlouvy
Česká pošta s.p. oznámila, že pro poštu PARTNER bude zajišťovat připojení k internetu svými
prostředky, a že již po obci tuto službu nepožaduje zajišťovat. Připojení Pošty PARTNER do
současné doby řešila obec s firmou ALIONET s.r.o., se kterou nyní bude tato služba pro Poštu
PARTNER ukončena.
Usnesení č. 11/24/2020 Zastupitelstvo obce Lipůvka pověřuje starostu obce k vystavení
výpovědi smlouvy firmě Alionet s.r.o. týkající se zajištění připojení na internet pro Poštu Partner
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad14) Diskuze
		 – podmínky pro obsazení bytů v bytovém domě č. 53
		 – přehodnocení nájmů na obecní byty – řešit vyhláškou
		 – kritéria pro parkování v obci

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: 580 ks, Distribuce: zdarma, Vydáno dne: 1. 9. 2020
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Cimbálová muzika Kyničan
a její nové CD, které právě vychází

„Zahréte mně do kolečka“ je název nového alba cimbálové muziky Kyničan. CD je vydáno
k příležitosti desátého výročí založení muziky. Posluchači se s nímmohou seznámit už
letos v prosinci.
Muzika vznikla v roce 2009 v Moravských Knínicích. Mimo repertoár z tradičních folklorních oblastí Moravy se muzika zaměřujei na interpretaci písní z rodného Brněnska
a Podhorácka. Muzika se také pravidelně podílí na organizaciverbířské soutěže v Moravských Knínicích.

V roce 2018 muzikanti účinkovali na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici
a doprovázeli posléze laureátem oceněný program „Ta brněnská mája tenká“. Toto vystoupení bylo dalším impulsem, aby byly nahrány méně známé, ale krásné melodie z našeho kraje.
Na hudebních aranžích nového alba se podílel Josef Varmuža (dřívější člen Varmužovy
cimbálové muziky) a Aleš Kudláček (CM Kyničan).

Poslechněte si tedy tyto příběhy, které jsou veselé i smutné, plné radosti i strasti... jako
život. A proto: Zahréte mně do kolečka, páni muzikanti!
Více informací, kde lze CD koupit, můžete najít na webu www.cmkynican.cz

