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Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
zdravím Vás na počátku jara 2021. Již
uplynul rok, co se potýkáme s pandemií CORONA viru. Řada z nás se s ním
již osobně setkala a nebylo to určitě
příjemné. Nyní došlo k prodloužení
LOCKDOWNU resp. omezení pohybu
mezi obcemi, které bylo od 22. března
rozvolněno alespoň na okres. Stále není
možnost konání žádných akcí kulturních i společenských.

Počty nakažených již klesá, tak se snad
v druhé polovině dubna dočkáme
rozvolnění a pomalu se vrátíme k životu,
na který jsme byli zvyklí.
Milí občané, přeji Vám pokud možno
pevné zdraví a krásné prožití Velikonočních svátků v kruhu rodinném.
Ing. Ivo Pospíšil, starosta obce

Aktuální Informace:
• Jaro 2021
Velikonoce jsou za dveřmi, první jarní den už máme za sebou, ale zima se nás v tento
týden stále drží. Máme se ale na co těšit, jaro se opravdu blíží a co nevidět budeme
mít stromy zase zelené. Než se tak stane, můžeme se všichni na procházkách obcí
potěšit jarní výzdobou v Hanákově uličce. Moc za ni děkujeme. Ať vás těch pár fotek,
či osobní prohlídka, navnadí na jaro, které snad přinese i obecně lepší zprávy.
• Ing. Libor Hoppe – poslanec Parlamentu České Republiky
Dne 9. března se stal náš občan, zastupitel obce Ing. Libor Hoppe poslancem. Přejeme mu úspěch v jeho nové roli a jsme rádi, že má Lipůvka přímé zastoupení v poslanecké sněmovně.
• Vandalismus v obci stále pokračuje
Vandalové si apel na omezení své ubohé činnosti na majetku obce i soukromých
osob nevzali k srdci. Stále jim vadí odpadkové koše, obecní mobiliář a dokonce škodí i na laku zaparkovaných aut. Vážení spoluobčané, buďte ohleduplní k veřejnému
majetku a všímaví ke svému okolí. Pokud se stanete svědky podobných přestupků,
neváhejte prosím, informovat policii ČR.
S pozdravem
Ing. Pavel Simon, místostarosta obce

Vážení spoluobčané,
začíná nám opět jaro. Vždy znovu žasnu nad tím, jak se příroda začne probouzet. Jak
se po zimním spánku začíná všechno pomalu zelenat. Ze skoro zmrzlé půdy vyraší
sněženky a bledulky. Je to „zázrak“, který se každý rok znovu opakuje.
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Není proto náhodou, že velikonoce slavíme na jaře.
Ježíš, který za nás zemřel na kříži, je třetího dne vzkříšen. Je to největší zázrak, který pro nás Bůh vykonal.
My o velikonocích žasneme znovu nad tímto zázrakem. Nad nekonečnou Boží láskou skrze Ježíšovo
velikonoční tajemství smrti a vzkříšení. Ježíš svým
vzkříšením překonal největší zlo, a tím nám dává naději, že každého z nás miluje. Provází nás, pomáhá
nám a dává nám naději, že všechno těžké a bolestné
překoná silou svého vzkříšení.
Modlím se za vás, abychom vše, co nás čeká zvládli
a Bůh ať vám žehná.
P. Václav Knotek, farář

Ukliďte přírodu i svou domácnost.
Češi v uplynulém pandemickém roce více než dříve brázdili českou přírodu, bohužel po nich často zůstaly hromady odpadků. Pořádný jarní úklid si tak teď
Česko opravdu zaslouží.
Oblíbená akce Ukliďme Česko letos proběhne opět individuálně, hlavní úklidový den připadá na 27. března.
Při úklidu v domácnosti nezapomeňte řádně naložit i se starým elektrem. Odpadní elektrozařízení odevzdejte do nejbližšího sběrného dvora.

Zdroj: Ilustrační foto/Pixabay
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Jarní úklid se blíží
Jaro je tu a s ním nastává i doba pro tradiční jarní úklidy. Hromadné úklidové akce
v přírodě však letos opět významně ovlivňuje pokračující pandemická situace, a tak
iniciativa Ukliďme Česko, stejně jako loni na jaře, vyzývá všechny zájemce, aby se do
úklidů pustili individuálně. „Hlavním termínem pro úklidové akce je letos 27. březen, lidé
však samozřejmě mohou vyrazit uklízet přírodu kdykoliv budou mít chuť.“
Dobrovolnické úklidy i letos obec Lipůvka podpoří dodáním pytlů a rukavic. Zájemci
o úklid si u nás mohou požádat o pytle a rukavice na sbírání odpadu a zároveň si převzít instrukce, kde mají ideálně uklízet a jak naložit s nasbíraným odpadem.
Kvůli koronaviru je příroda plná odpadků, zvyšuje se i množství komunálního
odpadu.
Právě letos si přitom naše příroda pořádný jarní úklid opravdu zaslouží. Kvůli pandemii covidu-19 a s ní souvisejícími omezeními trávení volného času a cestování
do zahraničí vyrážejí Češi poslední rok mnohem častěji než dříve do přírody, kde
však po těch neukázněných zůstávají hromady odpadu. Především loni na jaře
v začátcích pandemie také zejména kvůli uzavření sběrných dvorů narostl počet
černých skládek. Vedle toho se zvýšilo i množství komunálního odpadu, jak na začátku roku potvrdilo i Ministerstvo životního prostředí. Přibylo plastového odpadu
– například jednorázových plastových rukavic – někde se trochu zhoršilo i třídění
odpadu, protože lidem v karanténě bylo zpočátku doporučováno odpad z domácnosti vůbec netřídit.

Informace k zápisu do Mateřské školy Lipůvka, příspěvková
organizace pro školní rok 2021/2022
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Žádosti o přijetí do MŠ Lipůvka se budou přijímat v období od 2. 5. do
16. 5. 2021.
Podání žádosti je možné:
Datovou schránkou, poštou, emailem s elektronickým podpisem nebo osobně do
poštovní schránky.
Identifikační číslo dítěte, pod kterým bude evidováno, zda dítě bylo k předškolnímu
vzdělávání přijato, vám bude přiděleno emailem.
Přílohy k žádosti:
– kopie rodného listu dítěte
– doložení řádného očkování dítěte
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Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 Zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad,
že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře
(viz. žádost o přijetí ke stažení na webových stránkách www.mslipuvka.cz).
Lenka Němcová, ředitelka školy

Karneval v MŠ
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Informace ze ZŠ
Vážení rodiče a přátelé školy,
bohužel to nevypadá, že by nám distanční výuka skončila v nejbližší době. O tom, zda
se děti vrátí do škol v dubnu, bych pouze spekulovala. Jisté je, že termín přijímacích
zkoušek byl přesunut na 3. – 5. 5. 2021. V dubnu, jak již víte z minulého zpravodaje, se
uskuteční zápis do 1. ročníku.
Ve dnech 3. – 4. 3. 2021 proběhla v naší škole tematická inspekční činnost zaměřená na
dopady mimořádných opatření v oblasti vzdělávání. Dvě inspektorky ČŠI hospitovaly
ve 12 on-line hodinách ve II. – IX. třídě. Jejich hodnocení bylo příznivé, chválily zejména aktivní přístup žáků ve většině hodin, což vypovídá o vhodném motivovánídětí ze
strany vyučujících. Zvláště v období dlouhotrvající distanční výuky se jedná o schopnost velmi ceněnou. Věřte, že se stále snažíme zefektivnit distanční výuku, fungující
univerzální návod však neexistuje. Co vyhovuje jedněm, nevyhovuje jiným, zatímco
jedni rodiče volají po snížení úkolů, jiní chtějí úkoly navýšit. Někteří z rodičů se domnívají, že by pomohlo navýšení počtu on-line hodin. Z pokynů MŠMT vyplývá, že tato
cesta není žádoucí. Celostátní praxe jasně potvrdila, že nadměrný rozsah synchronní
on-line výuky představuje extrémní zátěž pro žáky a také pedagogy. Řešením potíží
s distanční výukou se jeví zavádění individuálních konzultací. V naší škole je již značný
počet žáků zapojen do této formy výuky a hodláme v tomto trendu pokračovat. Individuální konzultace probíhají většinou prezenčně, jen menší část on-line. Nicméně nám
všem je jasné, že distanční výuka nedokáže nahradit výuku prezenční.
Současná doba klade enormní nároky také na duševní zdraví dětí. Prosíme rodiče, aby
si všímali projevů rizikového chování svých dětí. Rizikovou aktivitou dětí je často nadměrné používání internetu a počítačových her v rámci volného času. Učitelé mají zkušenosti s žáky, kteří doslova usínají během on-line výuky a někdy se i přiznají, že „byli
na počítači“ do pozdní noci. Jiným projevem rizikového chování je vandalismus, který
jsme již také bohužel v naší obci pocítili. Jednalo se např. o rozbíjení lahví u kontejneru
na sklo za školou, otloukání (okopávání?) omítky školního sklepa a také poškrábání
laku auta. Snad to byly jen ojedinělé „výstřelky“ a jejich původci se nad sebou zamyslí.
Pevné zdraví a krásné jarní dny Vám přeje
Mgr. Marcela Antonovičová

Předjaří na Příhoně
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CHARITA BLANSKO
BLANSKO POMÁHÁ
POMÁHÁ
CHARITA
CHARITA BLANSKO
BLANSKO POMÁHÁ
POMÁHÁ

CHARITNÍ
CHARITNÍ KRIZOVÁ
KRIZOVÁ POMOC
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tel.
516 417 351, e-mail:
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tel. 516 417 351, e-mail: krizovapomoc@blansko.charita.cz
tel. 516 417 351, e-mail: krizovapomoc@blansko.charita.cz
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-problémech,
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s vyřizováním
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při jednání
s úřady,
lékaři,
nabízíme
problémech,
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v
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soc. dávek, při jednání s úřady, lékaři, nabízíme
psycholožky
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LINKA
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DŮVĚRY BLANSKO
BLANSKO
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tel.:
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- Linka důvěry
řeší s lidmi jejich strachy, obavy, nejistotu, osamělost a další

-problémy
Linka důvěry řeší s lidmi jejich strachy, obavy, nejistotu, osamělost a další
-problémy
důvěrypo
řeší
s lidminebo
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strachy,
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Pomáháme
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nabízíme tak
apo
podporu
v jejich
obtížné
situaci
-nabízíme
Pokud seprogram
cítíte
osamělí
asrdce
chtěli
si =povídat
Dobré
na dálku
rozhovory stelefon
vybraným
porozumění
a podporu
v jejich
obtížné
situaci
-nabízíme
Pokud seprogram
cítíte
osamělí
asrdce
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si =povídat
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Pokud seprogram
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PROGRAMY –
–
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–
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PROGRAMY
–
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SPONA–SPOLEČNÁ
CESTA
tel.
731 626 173, e-mail: teren@blansko.charita.cz
SPONA–SPOLEČNÁ
CESTA
tel. 731 626 173, e-mail: teren@blansko.charita.cz

tel. 731 626 173, e-mail: teren@blansko.charita.cz
-Řešíme
lidmi173,
jejiche-mail:
dlouhodobé
problémy, např. nefungující vztahy v rodině,
tel.
731 s626
teren@blansko.charita.cz
-Řešíme
s lidmi
jejich
dlouhodobé
problémy,
např. nefungující
vztahy v rodině,
nedostatek
financí,
osamělost,
problémy
s bydlením,
zaměstnáním
-Řešíme
s lidmi
jejich
dlouhodobé
např. nefungující
vztahy vdalších
rodině,
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-Pomáháme
při jednání
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s problémy,
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a s vyřizováním
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s
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problémy,
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nefungující
vztahy vdalších
rodině,
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financí,
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-Pomáháme
při jednání
s úřady,problémy
s lékaři, s bydlením,
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a s vyřizováním
osobních záležitostí
nedostatek
financí,
osamělost,
problémy
s
bydlením,
zaměstnáním
-Pomáháme
při jednání s úřady, s lékaři, s exekutory a s vyřizováním dalších
osobních záležitostí
-Pomáháme
při jednání s úřady, s lékaři, s exekutory a s vyřizováním dalších
osobních záležitostí
osobních záležitostí

SLUŽBY JSOU BEZPLATNÉ (NA LINCE DŮVĚRY VOLAJÍCÍ PLATÍ HOVOR DLE SVÉHO
TARIFU).JSOU BEZPLATNÉ (NA LINCE DŮVĚRY VOLAJÍCÍ PLATÍ HOVOR DLE SVÉHO
SLUŽBY
PO
DOMLUVĚ MŮŽEME PŘIJET ZA VÁMI.
TARIFU).
SLUŽBY
JSOU BEZPLATNÉ (NA LINCE DŮVĚRY VOLAJÍCÍ PLATÍ HOVOR DLE SVÉHO
PO
DOMLUVĚ
MŮŽEME
PŘIJETCHARITY
ZA VÁMI.
BLIŽŠÍ
INFORMACE
O PRÁCI
BLANSKO
NA WWW.BLANSKO.CHARITA.CZ
TARIFU).
SLUŽBY
JSOU BEZPLATNÉ
(NA LINCE DŮVĚRY
VOLAJÍCÍ
PLATÍ HOVOR DLE SVÉHO
BLIŽŠÍ
INFORMACE
O PRÁCI
BLANSKO NA WWW.BLANSKO.CHARITA.CZ
PO
DOMLUVĚ
MŮŽEME
PŘIJETCHARITY
ZA VÁMI.
TARIFU).
PO
DOMLUVĚ
MŮŽEME
PŘIJETCHARITY
ZA VÁMI.
BLIŽŠÍ
INFORMACE
O PRÁCI
BLANSKO NA WWW.BLANSKO.CHARITA.CZ
BLIŽŠÍ INFORMACE O PRÁCI CHARITY BLANSKO NA WWW.BLANSKO.CHARITA.CZ
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Zápis č. 27/2020
z 27. zasedání Zastupitelstva obce Lipůvka ze dne 4. 2. 2021
Místo jednání:
sál Obecního úřadu v Lipůvce
Začátek jednání: 18.07 hodin
Konec jednání:
19.45 hodin
Přítomni:	Ing. Ivo Pospíšil, Jiří Hloušek, Radovan Hodaň, Mgr. Libor Hoppe, Libuše
Janků, Rostislav Kořínek, Ing. Pavel Simon Ph.D., Jan Svánovský, Robert Tesař,
PharmDr. Dagmar Vintrlíková
Omluveni:
Veřejnost:

Vlastimil Sehnal
Roman Škarohlíd, Jan Šanca

Program jednání:
1. Ustanovení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Informace starosty obce
4. Rozpočtové opatření č. 8/2020
5. Doplnění rozpočtového provizoria Obce Lipůvka na rok 2021
6. Obecně závazná vyhláška obce Lipůvka č. 1/2021, která mění OZV č. 2/2020
7. Návrh rozpočtu Obce Lipůvka na rok 2021
8. EG.D, a.s. – smlouva o zřízení věcného břemene na p.č. 550/1 a 779/1
9.	CETIN a.s. – smlouva o zřízení služebnosti na p.č. 47/1, 72/1, 87/1, 976/323, 976/362, 976/372,
984/51, 984/52
10. Kontrola faktur
11. Diskuze
Na návrh starosty byl program doplněn:
12. Návrh střednědobého výhledu Obce Lipůvka
13. Odprodej automobilu Volkswagen Transportér T4
14. Manželé Šancovi a Škarohlídovi – žádost o úpravu obecní cesty
15.	Jednota, spotřební družstvo v Boskovicích – dohoda o ukončení nájmu, smlouva o nájmu
pozemků
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 Mgr. Libora Hoppe, Ing. Pavla Simona Ph.D.
Hlasování: 10 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: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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Ad3) Informace starosty
– Dotace na VO EFEKT II - žádost byla zařazena mezi schválené žádosti
– Top Projekt – žádost o převedení kanalizace
– 	BD Lipůvka 53 – pokračování stavby, kuchyňské linky
– 	Odpady – nádoby na tříděné odpady
– 	Cyklostezka PŘÍHON, projednáno s SUS a dalšími subjekty
– Cesta p.č. 238/3 žádost o opravy cesty
– Odpady – náklady obce v roce 2020
Ad4) rozpočtové opatření č. 8/2020
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8/2020, které schválil starosta obce
dne 20. 12. 2020.
Ad5) doplnění rozpočtového provizoria Obce Lipůvka na rok 2021
Usnesení č.1/27/2021 Zastupitelstvo obce schválilo doplnění rozpočtového provizoria Obce
Lipůvka na rok 2021 dle přílohy.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad6) obecně závazná vyhláška obce Lipůvka č. 1/2021
Usnesení č. 2/27/2021 Zastupitelstvo obce schválilo obecně závaznou vyhlášku obce Lipůvka
č. 1/2021, kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Lipůvka č. 2/2020 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad7) návrh rozpočtu Obce Lipůvka na rok 2021
Návrh rozpočtu obce Lipůvka na rok 2021 byl projednán na pracovním zasedání zastupitelstva.
Rozpočet byl navržen se zapojením přebytku minulých let a úvěru na stavbu bytového domu.
Návrh rozpočtu bude zveřejněn a bude vyvěšen na úřední desce.
Ad8) EG.D, a.s. – smlouva o zřízení věcného břemene na p. č. 550/1 a 779/1
Smlouva se týká provedené kabelové přípojky NN na pozemku p.č. 779/1 k.ú. Lipůvka
Usnesení č.3/27/2021 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu s EG.D, a.s. o zřízení věcného
břemene na p.č. 550/1 a 779/1
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad9) CETIN a.s. – návrh smlouvy o zřízení služebnosti
Smlouva se týká kabelové trasy optického kabelu mezi tel ústřednou v obci a vysílačem u silnice
II/379 k.ú. Lipůvka směr Nuzířov
Usnesení č.4/27/2021 Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy s CETIN a.s. na zřízení
služebnosti na p.č. 47/1, 72/1, 87/1, 976/323, 976/362, 976/372, 984/51, 984/52
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad10)
Předsedkyně finanční komise seznámila zastupitelstvo obce s proplacenými fakturami č. 375 – 454
a č. 1 - 23
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Ad12) návrh střednědobého výhledu Obce Lipůvka ne roky 2022 – 2023
Návrh střednědobého výhledu bude zveřejněn a vyvěšen na úřední desce.
Ad13) odprodej automobilu Volkswagen Transporter
V roce 2020 obec za přispění dotací Ministerstva vnitra GŘHZS a Jihomoravského kraje pořídila
nový dopravní automobil DA Volswagen Grafter. Dopravní automobil je určen pro přepravu
celkem 8 resp. 9 osob (včetně řidiče) a disponuje velkým prostorem pro uložení materiálu (pro
nouzové zásobování obyvatel) nebo pro zavazadla evakuovaných osob. Je vybaven základním
zdravotnickým materiálem a materiálem pro prvotní zásah a potřebnými spojovými prostředky
(vysílačkami). Zároveň může sloužit pro dopravu hasičů k zásahům.
Původní VW Transporte T4, rok výroby 1996 se stal nadbytečným a rozhodli jsme se ho prodat. Na
základě inzerátu jsme jednali s řadou zájemců. Obec Němčičky akceptovala požadovanou cenu
35 000,- Kč, která odpovídá době užívání vozidla a počtu najetých kilometrů.
Usnesení č. 5/27/2021 Zastupitelstvo obce schválilo kupní smlouvu s Obcí Němčičky
IČ 00283401 na odprodej osobního automobilu Volkswagen Transporter T4 RZ 6B20471 za
dohodnutou kupní cenu 35 000,- Kč
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad14) žádost manž. Šancových a Škarohlídových na úpravu obecní cesty
Žádost bere zastupitelstvo obce na vědomí, bude proveden návrh včetně finančního nacenění
a v příštím zastupitelstvu bude projednán včetně dohody ohledně financování
Ad15) Jednota, spotřební družstvo v Boskovicích – nájem pozemků na parkovišti
Usnesení č.6/27/2021 Zastupitelstvo obce schválilo dohodu o ukončení smlouvy o nájmu
pozemků ze dne 28.6.2011 na pozemky p.č. 541/9, 540/1 ke dni 31.12.2020.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 7/27/2021 Zastupitelstvo obce schválilo dohodu o ukončení smlouvy o nájmu
pozemků ze dne 16. 6. 2008 na pozemky p.č. 541/4, 536/8 a 536/19 ke dni 31. 12. 2020.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Nájemní smlouva se týká pozemků ve vlastnictví Jednoty spotřebního družstva v Boskovicích, na
kterých je stavba – dům služeb v majetku obce Lipůvka. Ve smlouvě bude upravena výměra –
skutečná plocha pozemků dotčených stavbou.
Usnesení č. 8/27/2021 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o nájmu pozemků p.č. 541/4,
536/19 a 541/6 k.ú. Lipůvka od 1. 1. 2021 s Jednotou, spotřební družstvo v Boskovicích.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad11) Diskuse
– podmínky pro nájem bytů v bytovém domě č. 53
– územní plán
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: 25. 3. 2021
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PRODÁVÁTE?

Nebo zvažujete prodej své nemovitosti?

NABÍZÍM KOMPLETNÍ REALITNÍ SLUŽBY
- Nacenění nemovitosti
- Profesionální fotky
- Videoprohlídka
- 3D Scan
- Katalog nemovitosti
- Prodej za nejvyšší možnou cenu
- Možnost výkupu-peníze IHNED
- Kompletní právní servis:
smlouvy/katastr/úschova
- Financování
- Lidský a zároveň profesionální přístup

Znáte někoho, kdo
prodává nemovitost?

ODMĚNA ZA TIP

10 000,Peter Blaškovič
pblaskovic@mmreality.cz
tel: 734 392 641

