ZPRAVODAJ
OBEC LIPŮVKA

červen 2016

Průzkum potřeb obyvatel obce Lipůvka:
ZAPOJTE SE
Vážení občané,
v souvislosti s tvorbou „Strategického plánu rozvoje obce Lipůvka
2016–2025“ si vás Obec Lipůvka ve spolupráci se společností Erste Grantika
Advisory, a.s. dovoluje pozvat k účasti na průzkumu potřeb veřejnosti.
Průzkum provádíme jako součást analytické fáze tvorby nového klíčového dokumentu
určujícího budoucí rozvoj obce.
Cílem průzkumu je zprostředkovat nezávislou zpětnou vazbu vašich názorů, postojů,
preferencí   a potřeb ve všech významných oblastech života v obci. Výstupy průzkumu nám
poskytnou důležité informace o míře vaší spokojenosti a prioritách. Na základě výstupů
z průzkumu může vedení obce efektivněji reagovat na aktuální i budoucí potřeby svých občanů
a využít i dostupné dotační příležitosti.
Průzkum bude probíhat ve dnech 20. června–10. července 2016. Dotazníkový arch je
doručen do každé domácnosti jako příloha obecního Zpravodaje. Jedná se o samostatný
list vložený do středu měsíčníku. Dotazník je však dostupný také v elektronické podobě na
webových stránkách: http://www.mojeanketa.cz/pruzkum/250583790/.
Vyplněný tištěný dotazník prosím vhoďte do připraveného sběrného boxu na (1) Obecním
úřadu Lipůvka, nebo (2) u pokladen v obchodě COOP.

Využijte tuto příležitost a seznamte nás s vašimi názory.
Dotazníky jsou anonymní, obsahují pouze základní identifikační údaje. Výsledky průzkumu
budou zveřejněny v následujících měsících v obecním Zpravodaji a na webových stránkách
obce.
Těšíme se na vaše názory.
Ing. Ivo Pospíšil, starosta obce

Hravý cyklista
Na Den dětí 1. 6. 2016 se zahrada školy
zaplnila malými cyklisty, kteří si chtěli
hrát a vyzkoušet si své znalosti z pravidel
silničního provozu, značek, povinné výbavy
kola a hlavně oblíbené jízdě zručnosti přes
překážky. Za každou splněnou disciplínu
děti dostaly odměnu, např. reflexní prvky na
kolo, dopravní pexeso nebo špekáček, který
si po splnění všech úkolů mohly opéci.
Účast byla veliká, počasí nám přálo a příští
rok se opět těšíme na tak hojnou účast.
Velké poděkování všem zúčastněným
a BESIPu za věnované ceny.
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Rozloučení s předškoláky
Jak to bylo pohádko?
Bylo jedno děťátko.
Začlo chodit do školky
a bez svojí maminky objevilo svět.
Učilo se kreslit, zpívat,
svět okolo sebe vnímat.
Našlo si i kamarády,
vědělo si se vším rady.
A jak končí pohádka?
A co naše děťátka?
Už vyrostla a půjdou do školy.
Naučí se číst, psát a dělat úkoly.
Tatínku a maminko,
já už nejsem miminko.
Také vím, kde srdce mám,
jednu knížku zavírám.
V srdíčku je hodně místa,
šťastná bude naše cesta…

Dne 6. 6. 2016 proběhlo v MŠ Lipůvka již tradiční
„Rozloučení s předškoláky“, tentokráte na téma
„Cesta do pohádky“.   Organizace pohádkové cesty
se ujala p. Švomová s kolektivem rodičů dětí z MŠ.
Před samotným plněním zábavných úkolů vystoupil
hudebně pohybový kroužek vedený p.uč. Kakáčovou
a nato kouzelník s programem „Vyčaruj mi pohádku“.
Ten na závěr také předškoláky pasoval na školáky.
Učitelky MŠ a zástupkyně ZŠ Lipůvka Mgr. Marcela
Antonovičová dětem předaly pamětní trička a knihu
s věnováním pro vzpomínku na školku. Celé odpoledne
se neslo v příjemné a pohodové atmosféře „zahradní
párty“. Rodiče přichystali pestré pohoštění a na závěr
odpoledne se opekly i špekáčky. Tímto bychom rády
poděkovaly všem ochotným rodičům, bez kterých by
tato akce nebyla tak zdařilá a dětmi oblíbená. A tak se
nejen na tuto akci těšíme zase za rok.
Přejeme všem dětem a jejich rodičům pohodové
prázdniny zalité sluncem.
Kolektiv MŠ Lipůvka

Provoz MŠ bude probíhat do 15. 7. 2016 a nový školní rok 2016/2017 bude zahájen
1. 9. 2016. Naši školku opustí 22 předškoláků a vystřídají je nově přijaté děti. Aby se
všem dětem ve školce líbilo, budou pokračovat opravy v MŠ a to rekonstrukcí dětské
šatny, schodiště a podlah. Do školní kuchyně bude pořízen nový konvektomat.
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II. ročník fotbalového turnaje o pohár „Bistro Zita“
Dne 4. 6. 2016 se na hřišti „Na paloučku“ uskutečnil II. ročník fotbalového turnaje o putovní
pohár „Bistro Zita“, kterého se již tradičně zúčastnili mužstva Zita A, věkový průměr 30 let, a Zita
B, věkový průměr 50 let. Mužstva nastoupila po 18 hráčích za stejných pravidel jako v předešlém
ročníku. Hrálo se 3 x 20 minut s libovolným střídáním, každý podle svých sil a možností.
Počasí turnaji opět přálo a tak se sešlo početné obecenstvo fanoušků. O bohaté občerstvení
pro diváky, včetně dětí, a pravidelný pitný režim pro hráče se starali majitelé bistra Zita, Rosťa
a Lenka Kořínkovi.
Celý turnaj se odehrál řádně v duchu fair play. Obě mužstva oproti minulému ročníku
doznala výrazného zlepšení a tak se bylo skutečně na co dívat. Diváci, kteří se sešli v hojném
počtu, si celý zápas skvěle užívali, protože obě mužstva předváděla opravdu parádní
fotbalové kousky. Kdyby byl při utkání přítomen náš reprezentační trenér pan Vrba a viděl
tento vynikající herní projev obou týmů, zvláště pak skvělý výkon Tomáše Bögiho, který
svým hattrickem přispěl nemalou měrou k vyrovnání týmů B, tak by musel zcela jistě a zcela
zásadně přehodnotit nominaci hráčů na letošní mistrovství Evropy ve fotbale. Brankáři obou
mužstev, Petr Matuška za tým A a Oldřich Filla za tým B, svými dech beroucími zákroky, za
které by se nemusel stydět ani Petr Čech, zvedali přihlížející diváky z laviček a odměnou jim
byl pokaždé bouřlivý potlesk jako výraz obdivu a uznání. Utkání bylo velmi vyrovnané
a tak skončilo nerozhodným výsledkem 5:5 a muselo být rozhodnuto penaltovým rozstřelem.
V něm bylo úspěšnější mužstvo Zita A, stejně jako v minulém ročníku, a tak převzalo z rukou
hlavního organizátora turnaje, pana Radka Peřiny, putovní pohár „Bistra Zita“. Zvláštního
ocenění se také dostalo i oběma kapitánům, Michalu Valkovi – tým A, Stanislavu Filovi – tým
B, za perfektní přípravu svých celků pro toto náročné a velmi vypjaté utkání. Rozhodčím
letošního turnaje byl zkušený arbitr Kuba Pospíšil, který s přehledem a zcela nestranně řídil
celý zápas. Nenechal se ani v nejmenším zaskočit všelikou lukrativní nabídkou, aby ovlivnil
průběh utkání. Pro přítomné ženy a dívky byl v přestávkách turnaj zpestřen doprovodným
programem fotbalových dovednostních her o zajímavé ceny, který připravil Radek Peřina.
Na závěr patří poděkování všem zúčastněným hráčům za nadstandartní výkony, rozhodčímu
za hladký průběh utkání, vynikajícím divákům za skvělou atmosféru, bistru Zita za perfektní
občerstvení během zápasu i po něm a Radku Peřinovi za bezchybnou organizaci letošního
turnaje a zajištění vynikajícího guláše pro hráče.
Těšíme se na další ročník fotbalového turnaje o putovní pohár Bistra Zita 2017, který
se uskuteční opět na hřišti „Na paloučku“. Všichni jste již předem srdečně zváni.
Sportu zdar a fotbalu zvlášť!
Petr Moc
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Myslivecké léto
Léto se kvapem blíží a pole s řepkou a obilím rychle dozrávají.
Červenec a srpen je časem žní. Pole poskytující pro zvěř dostatek
klidových a potravních možností, ale po přejezdu kombajnu,
podmítače nebo pluhu se mění na pustinu bez potravy, krytu
i vody pro zvěř.  Žně mají i predátoři a zvláště drobná zvěř zažívá
v tomto období velmi citelné ztráty. Dobrá přehlednost terénu je
ideální pro lišky, kuny i dravce. Nemalé škody na zvěři způsobují
i velké, rychle jedoucí sklízecí stroje, které jsou dnes skutečně
tiché a díky stále dokonalejší technice mají při sklizni vysokou
pojezdovou rychlost. V přírodě můžeme pozorovat rychlý růst mláďat spárkaté zvěře, které si
postupně odvykají na mateřské mléko a přivykají si na příjem rostlinné potravy. Veřejnost by
měla být citlivě upozorňována, že bezohledné chování v přírodě a především volné pobíhání psů
je v tomto období pro volně žijící živočichy škodlivé a v mnoha případech smrtelné. V průběhu
zimy totiž zvěř ztratila hodně tukových zásob, proto je nutné udržovat v honitbách klid. Volně
pobíhající psi nutí zvěř k dalšímu výdeji energie. Často rušené či štvané kusy pak hynou díky
celkovému vysílení nebo na záněty dýchacího ústrojí. Majitelé psů si musí uvědomit, že jim hrozí
za porušení zákona nemalé sankce. Státní správa jim může vyměřit pokutu v řádech desítek tisíc
korun, neboť je zakázáno plašit zvěř jakýmkoliv způsobem, rušit ji při hnízdění či kladení mláďat
a provádět další činnosti záporně působící na život volně žijící zvěře. V druhé polovině července
probíhá srnčí říje. Na tichých procházkách přírodou můžeme pozorovat chování srnců a jejich
vzájemné potyčky. Silní srnci srdnatě hájí svoje území, často obchází jeho hranice, obnovují
značení a vytrvale vyhání slabší jedince. V průběhu říje se zvyšuje migrační aktivita srnčí zvěře,
upozornění je nutno adresovat zvláště řidičům, kteří by měli být na silnicích obezřetní zvláště
v lesních úsecích na častější přebíhání srnčí, ale i černé zvěře. Srážka se silnějším kancem může
mít zcela fatální důsledky, přinejmenším hraničící s totální destrukcí vozidla, proto jezděme po
silnicích ohleduplně nejenom vůči ostatním řidičům či volně žijícím živočichům, ale i v zájmu
vlastní bezpečnosti. Červenec je také dobou dovolených, a proto musí myslivci dodržovat veškeré
zásady bezpečnosti při lovu, zejména za snížené viditelnosti, večer a brzy ráno. Nejen s houbaři,
pěšími turisty, ale dnes i s cyklisty, se můžeme v honitbách setkat na nejneuvěřitelnějších místech a
v době, která někdy překvapí. Myslivce by neměl zaskočit pohled na houbaře procházející temnou
lesní houštinou za prvního ranního rozbřesku i za večerního soumraku, kdy jsou podmínky pro
sběr hub zcela znemožněny faktem, že není nic vidět. Houbaření je vášeň, a je nutné s tím počítat.
Pokud chceme z prázdninových procházek odcházet z přírody s poznáním, dosyta občerstveni
rozmanitostí přírody, nechť nás na našich toulkách provází také ohleduplnost ke zvěři.
Petr Moc, předseda MS Lipůvka-Lažany
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Zápis č. 20/2016
z 20. zasedání Zastupitelstva obce Lipůvka ze dne 17. 5. 2016
Místo jednání: Zasedací místnost obecního úřadu
Začátek jednání:  	18.00 hodin       
Konec jednání:     	20.15 hodin
Přítomni:
Ing. Ivo Pospíšil, Mgr. Marcela Antonovičová, Mgr. Martina Černá, Libuše Janků,
Rostislav Kořínek, Robert Tesař, PharmDr. Dagmar Vintrlíková, Radovan Hodaň,
Ing. Pavel Simon, Petr Málek,
Omluveni: 	
Roman Odehnal
Veřejnost:
Ing. Richard Nikel
Program jednání:
  1. Ustanovení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu
  2. Schválení programu jednání
  3. Informace starosty obce
  4. Zadání přezkumu hospodaření obce za rok 2016
  5.	 Žádost o vyjádření k plánované výstavbě 17 RD včetně IS v lokalitě „Nad Cihelnou“
  6. Žádost o vyjádření k plánované výstavbě Viladomu
  7. Žádost o opravu obecního domu č.p.194
  8. Žádost o vyjádření k plánované výstavbě RD včetně IS na p.č. 936/17
  9. Kontrola faktur
10. Diskuse
Program doplněn:
11. Žádost o vyjádření k domovní čistírně odpadních vod, p.č. 257/5 v k.ú. Lipůvka
12. Žádost o vyjádření k odstranění stavby a k plánované  výstavbě RD,  na p.č. 54, 55,a 58/3
a přípojek inženýrských sítí zasahující na p.č. 47/1 v k.ú. Lipůvka
13. Žádost o vyjádření k odstranění stavby a k plánované výstavbě RD,  na p.č. 56, 57/1,a 58/3
a přípojek inženýrských sítí zasahující na p.č. 47/1 v k.ú. Lipůvka
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 Roberta Tesaře a Mgr. Martinu Černou.
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
ad 3)

Informace starosty obce
– Audit hospodaření obce za rok 2015 – proběhl bez výhrad. Návrh Závěrečného účtu
Obce Lipůvka za rok 2015 bude vyvěšen na úřední desce.
– Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu zásad územního rozvoje JmK a vyhodnocení vlivů
ZURJMK na udržitelný rozvoj území
– Galileo – modul Mobilní verze www stránek
ZO pověřuje starostu objednáním rozšíření o modul mobilní verze www stránek obce
Lipůvka
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
– Bezdrátový rozhlas v obci – v rámci záruky došlo k opravě nefunkčních reproduktorů.
Byla oslovena dodavatelská firma o předložení cenové nabídky v případě doplnění
o další vysílací hnízda eventuálně o domácí přijímač se záznamníkem veřejného
obecního rozhlasu
– Mapový portál, pasporty inženýrských sítí, pasport hřbitova včetně programu správy
hřbitova
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– Travní pojezdová sekačka
ZO pověřuje starostu objednáním a koupí travní sekačky jako náhrada za již
neopravitelnou
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
– Strategický plán rozvoje obce Lipůvka na roky 2016–2025
ZO navrhlo a souhlasí se složením komise pro strategii obce
Hlasování: 8 pro, 1 proti, 1 se zdržel
– 25. 6. 2016 -multifunkční hřiště za školou – Fotbalový turnaj v malé kopané, obec zajistí
poháry pro vítěze, pronájem hřiště zdarma
– BIO kontejnery – v obci je rozmístěno 20 ks kontejnerů na bio odpad. Ve zpravodaji bude
uveřejněn článek ohledně odpadů, které lze ukládat do kontejnerů
ad 4)

Zadání přezkumu hospodaření obce za rok 2016
Usnesení č. 1/20/2016 Zastupitelstvo obce schválilo zadat přezkum hospodaření Obce
Lipůvka za rok 2016 Krajskému úřadu JmK.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel

ad 5)

Žádost o vyjádření k plánované výstavbě 17 RD včetně IS v lokalitě „Nad Cihelnou“
Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem výstavby 17 RD včetně IS v lokalitě „Nad
Cihelnou“ s tím, že komunikace SO 03 umístěná na pozemku p.č. 1126/60 v k.ú. Lipůvka
v jižním směru bude nachystána tak, aby mohlo dojít k jejímu případnému protažení na
okraj zájmové lokality a k zajištění obslužnosti navazujícího území jak směrem západním
tak směrem východním a souhlasné dohody investora s vlastníkem sousedního pozemku
p.č. 1126/51, kde jsou umístěny domy C1–C3, a D ve vzdálenosti 2,5 m od hranice
pozemku.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 2/202016 Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy o právu provést
stavbu dešťové kanalizace a protihlukového valu na pozemku p.č. 1126/68 a kanalizace,
vody a NN na p.č. 550/1 v k.ú. Lipůvka mezi Obcí Lipůvka a BOMAVET, s.r.o.a pověřuje
starostu obce smlouvu podepsat
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel

ad 6)

žádost o vyjádření k plánované výstavbě Viladomu
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s využitím pozemku p.č. 1126/8 v k.ú. Lipůvka   pro
výstavbu bytového domu dle stávajícího předloženého návrhu. Z důvodu, že návrh
nepočítá s rozšířením místní komunikace dle platné ÚPD do pozemků záměru a má
zásadnější vlivy na sousední pozemky než běžný návrh rodinného domu, s přiměřenou
(obvyklou) intenzitou využití ploch. Dále z důvodu, že problémem je i zásadní přetížení
pozemku samotného záměru. Plocha pro bytový dům má třetinovou výměru běžného
zastavěného stavebního pozemku rodinného domu v dané lokalitě a dále z důvodu, že
uvedený záměr vytváří v západní části komunikačního prostoru lokality výrazné omezení
„dopravní špunt“ a limituje resp. omezuje využití dalších pozemků v lokalitě.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel

ad 7)

žádost o opravu obecního domu č.p. 194.
Po předložení odborného posouzení a návrhu opatření a cenových nabídek bude
rozhodnuto o rozsahu oprav a vybrán zhotovitel na základě nejnižší nabídkové ceny

ad 8)

žádost o vyjádření k plánované výstavbě RD včetně IS na p.č. 16, p.č. 936/2, 936/18
Zastupitelstvo obce nemá námitek k plánované výstavbě RD včetně IS. Souběžně
bude dořešena smlouva o právu provést stavbu na p.č. 936/17 (prodloužení veřejného
vodovodu) a právo služebnosti vodovodu mezi Svazkem VaK a majitelem pozemku.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 3/20/2016 zastupitelstvo obce Lipůvka schválilo smlouvu o právu provést
stavbu mezi Obcí Lipůvka a panem Jirouškem, která stavebníka opravňuje provést stavbu
na pozemku Obce Lipůvka p.č. 16 – přípojka vody, p.č. 936/18, 936/2 – přípojka kanalizace
a to za podmínky, že bude současně dořešeno právo provést stavbu vodovodu na pozemku
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p.č. 936/17 v k.ú. Lipůvka se Svazkem VaK Boskovice.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
ad 9)

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno paní Libuší Janků s proplacenými fakturami číslo
18–148.

ad 11) Žádost o vyjádření k domovní čistírně odpadních vod, p.č. 257/5 v k.ú. Lipůvka
Zastupitelstvo obce nemá námitek k plánované výstavbě DČOV dle předloženého
projektu.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
ad 12) Žádost o vyjádření k odstranění stavby a k plánované výstavbě RD, na p.č. 54, 55,a 58/3
a přípojek inženýrských sítí zasahující na p.č. 47/1 v k.ú. Lipůvka
Zastupitelstvo obce nemá námitek k plánované výstavbě RD včetně přípojek na IS
za podmínky souhlasného stanoviska vlastníka pozemku p.č. 51v k.ú. Lipůvka.
Usnesení č. 4/20/2016 zastupitelstvo obce Lipůvka schválilo smlouvu o právu provést
stavbu mezi Obcí Lipůvka a paní Pulkrábkovou, která stavebníka opravňuje provést
stavbu na pozemku Obce Lipůvka p.č. 47/1 – přípojka vody, přípojka kanalizace.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
ad 13) Žádost o vyjádření k odstranění stavby a k plánované výstavbě RD, na p.č. 56, 57/1
a přípojek inženýrských sítí zasahující na p.č. 47/1 v k.ú. Lipůvka
Zastupitelstvo obce nemá námitek k plánované výstavbě RD včetně přípojek na IS.
Usnesení č. 5/20/2016 zastupitelstvo obce Lipůvka schválilo smlouvu o právu provést
stavbu mezi Obcí Lipůvka a paní Štouračovou, která stavebníka opravňuje provést stavbu
na pozemku Obce Lipůvka p.č. 47/1 – přípojka vody, přípojka kanalizace.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
ad 10) Diskuze
– Ing. Richard Nikel k bodu 5) k plánované výstavbě 17 RD včetně IS v lokalitě „Nad
Cihelnou“ vznesl poznámku, že dojde k omezení sousedních pozemků a že k uvedené
věci předložil prostřednictvím datové schránky obci připomínky týkající se změn
územního plánu obce Lipůvka. Obec předložila tyto připomínky včetně dalších návrhů,
které byly předloženy na obecní úřad, odboru územního plánování k posouzení
a připomínkování.
– Zprovoznění kašny – vodního prvku – studna, kterou je kašna zásoben, je nekapacitní
a dochází ke ztrátám vody vsakem. Bude zatěsněna spára mezi dlažbou a kamenem.
Následně dojde ke zprovoznění. Ztráty vody odparem a rozstřikem budou doplňovány
dle potřeby.
– Vodojem – druhé tlakové pásmo. Svazek má připravený projekt výstavby vodojemu,
který by navýšil zásobní objem vody pro obec Lipůvku a Svinošice. Je vydáno stavební
povolení. Nyní se zpracovává dokumentace pro provádění stavby. Dále jsou konány
kroky k podání žádosti o dotace na příslušný dotační titul.
– Dětské hřiště – Horky- na žádost rodičů bydlících v okolí bylo obcí odsouhlaseno
vybudování dětského hřiště na pozemku obce. Vybudování na náklady žadatelů.
Bezpečnost dětí zodpovídají rodiče.
– Lavičky na parkovišti – stávající lavičky před obchodem budou opraveny a natřeny
– Oprava písma na pomníku – bude oslovena firma na obnovení nápisů na pomnících
na území obce
– Uskladnění materiálu na obecním pozemku – pan Musil
– Viditelnost při přecházení na areál ASK – požadavek na odvětvení spodní části stromu
u vyústění zpevněné cesty na hřiště, v místě přecházení krajské silnice, pro lepší rozhled
a bezpečnější přecházení
–

Obecní lesy – těžby, v lokalitě Příhon byla prováděna těžba dřeva odborným lesním
hospodářem (současným nájemcem), dále bude projednáno kácení stromů napadených
kůrovcem
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Hledáme nového pána/paničku pro tohoto psa,
který byl nalezen v obci.
Jde o mladého labradora přátelské povahy.
Bližší informace na čísle 737 847 923.
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