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Vážení přátelé, milí sousedé!
Žijeme v historicky zajímavé době
plné výzev a nečekaných událostí. I když
přišlo očekávané jaro a covid je doufejme v poslední etapě, už více než víc
jak měsíc žijeme v Evropě, ve které se
po více jak 70 letech válčí. S válkou přichází i vlna uprchlíků, kteří nemohou
být ve své domovině. Jsem pro pomoc
těmto ženám a dětem z Ukrajiny. Naše
obec se připojila finančním darem Charitě na konto Ukrajina. Pomoc má být
taková, aby pomohla s nejnutnějším,
s orientací v novém dočasném domově
a nasměrovala uprchlíky z Ukrajiny na
samostatný život, pokud se nemohou
vrátit. Pro účinnou pomoc ale musí být
i pomáhající v dobré kondici a pohodě.
Každé místo (obec) v kraji se podílí na
pomoci dle svých možností. V Lipůvce už
několik ukrajinských rodin našlo své dočasné působiště a někteří v okolí i práci.
V současné době nemůžeme, bohužel,
nabídnout pro malé děti místo ve školce,
protože naše kapacita je zcela zaplněna a máme převis poptávky i od místních dětí. Jen několik dnů po vypuknutí

konfliktu jsme umístili několik dětí v základní škole. Aktuálně je ze strany kraje
řešeno ubytování ve volných prostorech
v Blansku a dalších městech. Pokud vyvstane taková nutnost, budeme hledat
řešení ubytování i u nás a to dočasnou
úpravou bytu v MŠ – obecní prostor.
Často slyším, že nám tito uprchlíci
vezmou práci a žádné dávky by dostávat
neměli. Pojďme se nad tím zamyslet. Jistě i vy znáte ve svém okolí rodiče, kteří
čerpají dávky několik měsíců nebo i let,
mají kladný vztah k alkoholu i cigaretám,
ty vesele platí z těch dávek, ale jejich děti
nemohou jet na školní výlet, protože „je
to drahý“ a „kde na to k---- mám brát.“
A s těmi pracovními místy. V Lipůvce je
dle dostupných statistik několik desítek
nezaměstnaných osob, přesto se nehlásí
vhodní uchazeči, když hledáme někoho
na úklid obce a letní sekání, a to nemusí
dojíždět a mají jistotu měsíční mzdy. I tak
raději jsou doma a berou dávky…
Takže si myslím, že to s dávkami a prací nebude tak horké…
Váš starosta Ing. Ivo Pospíšil

Co nás čeká
27. 5. 2022	Ples rodičů a žáků IX. třídy ZŠ Lipůvka – ples žáků posledního
ročníku se uskuteční v sále budovy Obecního úřadu, jedná se o odložený ples původně plánovaný na měsíc únor.
28. 5. 2022	Řemesla a povolání za školou či na sále / dle počasí od 14.30 – viz
pozvánka dále ve zpravodaji
29. 5. 2022

Farní den (pozvánka dále ve zpravodaji)

11. 6. 2022	Cimbál pod hvězdami se skupinou Grajcar z Dolních Bojanovic,
pozvánka bude v příštím zpravodaji.
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Klub seniorů a tělesně postižených – v průběhu měsíce května se mohou těšit naši
senioři a tělesně postižení na tři odborné přednášky a jeden koncert. MUDr. R. Janiš
je seznámí s Kyrgyzstánem, zemí koní a nebeských hor. Ing. L. Kobelka se životním prostředím a pěstitelstvím na zahrádkách. Na oslavu dne matek si naši senioři
pozvali studenty konzervatoře z Kroměříže. Koncem měsíce je MUDR. M. Muchová
obohatí o svůj pohled na tělesnou aktivitu dříve narozených.

Co se v obci událo
• S
 běr želeného šrotu uspořádali v sobotu 9. 4. 2022 naši hasiči. Vybrali 6870 kg
železného šrotu a vše těm, kteří jim tímto přispěli na jejich činnost, děkují.
• V
 elikonoce – po dvou letech proběhly velikonoční svátky tak, jak je známe. Na
bohoslužby se lidé nemuseli objednávat a mohli přijít bez roušek. Ve čtvrtek se
sešly v obou našich hospodách davy lidí na zeleném pivu. V pondělí pak mohli
chlapci a pánové navštívit s velikonoční koledou tolik dívek a žen, kolik chtěli či
zastihli doma.
• Setkávání našich seniorů a klubu tělesně postižených – ve středu se opět naši
senioři scházejí při svých pravidelných schůzkách na sále. Diskutovali s naší paní
senátorkou J. Vítkovou a ve velikonočním týdnu se sešli společně v kostele sv.
Cecílie. V týdnu po velikonocích si po odborné přednášce ing. Sáňky na téma zemědělství v současné době, zazpívali společně s pány ze Spolku Lípa 2015.
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• D
 ne 21. 4. 2022 se uskutečnilo na krajském úřadě JMK jednání, vyvolané naší
obcí o návrhu přeložení komunikace S379 Tišnov–Blansko jihozápadním obchvatem obce. Toto řešení, pokud se jej povede prosadit, by mělo navazovat na
mimoúrovňovou křižovatku R43 a S379 pod obcí (směr Blansko) a vymístit tranzitní dopravu ze západní časti obce (Formanka–hřbitov). Obec již zadala vypracování studie, která má prokázat vhodnost tohoto návrhu. Jednání se mimo jiné
zúčastnili radní pro dopravu JMK Jiří Crha, starosta obce Ivo Pospíšil, místostarosta Pavel Simon a zastupitel obce Libor Hoppe.

• Č
 arodějnice za školou – se připravovaly zrovna v době, kdy byl tento zpravodaj
v přípravě a tisku. Věřím, že se lidé sešli, poslechli si kapelu Country Kladivo pod
vedením Mirka Kladivy a užili si jak oheň, tak i společně strávený večer.
místostarosta Ing. Pavel Simon Ph.D.
Vážení spoluobčané,
začíná nejkrásnější měsíc v roce, kdy znovu můžeme žasnout nad krásou Božího stvoření. Můžeme obdivovat nádhernou rozmanitost v přírodě, kterou máme obdivovat
a chránit.
Chci vás jménem farnosti srdečně pozvat na farní den, který se bude konat v neděli
odpoledne 29. května. Podrobnější program je na plakátku, který je součástí zpravodaje.
Vám všem žehnám, Václav Knotek, farář
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Zprávy ze ZŠ Lipůvka
• Č
 okoládová tretra – V pátek 8. 4. se 13 žáků z 1. stupně naší školy zúčastnilo
atletických závodů v Blansku. Závodilo se v běhu na 100, 200, 300 m a v hodu
raketkou Vortex. Závody pořádal Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko pro školy
a atletické oddíly. Naši žáci podali skutečně velmi pěkné výkony. Získali dvě postupová místa do celostátního semifinále v Ostravě. Do semifinále postupují Filip
Ryba za 3. místo v běhu 300 m a Jan Kubát za 3. místo v hodu raketkou.
• M
 iniházená – V letošním roce se nám opět podařilo obnovit tréninky a turnaje
v miniházené ve spolupráci s SK házená Kuřim ve sportovní hale Kuřim. Žáci
prvního stupně i v druhém kole turnaje 1. 4. 2022 přehrály téměř všechny zúčastněné týmy.

• Z
 ápis do první třídy –
11. 4. 2022 proběhl v naší
škole zápis do první třídy,
ke kterému se dostavilo
37 předškoláků. Někteří s veselou náladou, jiní
trošku s obavami, ale
všichni, doprovázeni rodiči, svůj první krok do
nové životní etapy zvládli.
V červnu ještě bude možnost zapsat do ZŠ ukrajinské děti. O výsledcích
zápisu bude rodiče informovat paní ředitelka.
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Zápis do první třídy
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• V
 elikonoční dílna – Ve středu 13. 4. 2022 se před Velikonocemi opět konala
velikonoční dílna, kterou organizovala p. učitelka Martina Černá. V přízemí školy
probíhal jarmark s nabídkou
pochutin a výrobků našich
žáků. V prvním patře bylo
ve třídách šest stanovišť
s možností vyrobit si vlastní velikonoční výzdobu i jiné
zajímavé výrobky. Za hojnou
účast všem návštěvníkům
děkujeme.
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Velikonoční dílna
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• D
 en Země – U příležitosti Dne Země se celá
základní škola zapojila
do úklidu Lipůvky a okolí. Všichni žáci vyrazili,
vybaveni
rukavicemi
a odpadkovými pytli, do
všech směrů, aby zbavili
naše okolí nežádoucích
odpadků a uvědomili
si, jak těžko se příroda
s výtvory lidstva vypořádává. Menší děti měly
připravenou také naučnou stezku s ekologickou tématikou.
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Den Země

• P
 říběhy našich sousedů – V minulém zpravodaji jsme informovali o projektu
žáků IX. třídy Příběhy našich sousedů. Výsledek jejich práce můžete zhlédnout
na webu:
	
https://www.pribehynasichsousedu.cz/tisnovsko-blanensko-a-kurim/tisnovsko-blanensko-a-kurim-2021-2022/plhonova-ludmila/
• Více informací a fotografií z dění v Základní škole najdete na: www.zslipuvka.cz

Blíží se konec splatnosti místních poplatků
Základní sazba poplatku za odpad činí 700,- Kč/osoba. Pokud jste zapojení do
systému MESOH, ověřte si telefonicky na obecním úřadě výši poplatku po slevě.
Údaje v aplikaci moje odpadky se mohou lišit.
Poplatek za každého psa je 200,- Kč.
Poplatky jsou bez předchozí výzvy splatné do 30.6. 2022.
Za poplatek uhrazený po jeho splatnosti, nebo v nesprávné výši, může být tento
výměrem zvýšen až na trojnásobek.
Poplatky je možno uhradit v úřední dny na pokladně Obecního úřadu v Lipůvce
(pondělí a středa v době 8.00–11.30 a 12.30–17.00 hodin) nebo převodem na účet obce,
číslo účtu: 1361457369/0800
Variabilní symbol – u
 veďte číslo domu (v případě bytových domů uveďte za číslo
domu číslo bytu)
Specifický symbol – 1
 341 (u poplatku za psa)
1345 (u poplatku za odpady)
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CERTIFIKÁT

ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ
Obec Lipůvka
ZA ROK 2021 BYLO ZPRACOVÁNO 10 065 kg ELEKTROZAŘÍZENÍ A TÍM USPOŘENO:

74,51 MWh

7,04 t

6 510,57 l

520,90 m3

617,58 kg

49,92 t

primárních surovin

elektrické energie

vody**

ropy*

SO2 ekv. = snížení
okyselování prostředí

CO2 ekv. = snížení produkce
skleníkových plynů

* Úspora takového množství ropy se rovná
spotřebě stejného množství potřebného k ujetí
95 706 km v běžném osobním automobilu.

** Úspora takového množství vody se rovná
stejnému množství, které je spotřebováno
při 6 992 sprchováních.

Mgr. Jan Vrba
předseda představenstva
ASEKOL a.s.
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Sdílená jízdní kola od 20. 4. v Kuřimi na Lipůvce
a Moravských Knínicích!
Město Kuřim od 20. 4. navázalo spolupráci se společností Nextbike Czech Republic
s.r.o. V ulicích od tohoto data najdete stříbrná jízdní kola, jedná se o sdílení nemotorových jízdních kol na území města s rozšířením do sousedních obcí Moravské
Knínice a Lipůvka.
Sdílení jízdních kol (Bike sharing) je moderní metoda udržitelné a zdravé městské
mobility. Projekt vyzkoušíme v půlročním pilotu a pro cyklisty bude připraveno
třicet kol, výpůjčka bude na 15 minut zdarma. Vytipovali jsme několik míst, kde se
budou kola půjčovat a vracet. V průběhu můžeme mapu míst upravit dle aktuální
potřeby, místa se budou dále rozšiřovat. Na aktuální mapu míst a další podrobnosti
se můžete podívat na webové adrese www.nextbikeczech.com.
Kola jsou vybavena GPS modulem, který nám v průběhu i po ukončení pilotu umožní vyhodnotit časté trasy jízd, nejvytíženější místa výpůjček a další data, která můžeme využít pro další rozvoj cyklistické infrastruktury v Kuřimi a okolí. Výpůjčky
kol by měly sloužit k denní přepravě, například do práce, do školy, za nákupy apod.
Pro všechny nové nextbikery máme rychlé shrnutí, jak si kolo půjčit:
1. Stáhněte si aplikaci „Nextbike“ a aktivujte si účet,
2. koukněte do mapky, kde se v našem okolí nachází stanice s koly,
3. najděte si tu nejbližší, vyberte si kolo a přes aplikaci naskenuj QR kód,
4. a jedeme! Kolo vraťte opět do jedné ze stanic.
Těším se na super zážitky v sedle! V Lipůvce je stanoviště sdílených kol na návsi.

FOTBALOVÉ ZÁPASY ASK LIPŮVKA
den

datum

zápas

začátek

1.

neděle

3. 4. 2022

Kotvrdovice - ASK Lipůvka

15:30

2.

sobota

9. 4. 2022

ASK Lipůvka - Sloup

10:15

3.

neděle

17. 4. 2022

Vavřinec - ASK Lipůvka

16:00

4.

sobota

23. 4. 2022

ASK Lipůvka - Kořenec

10:15

5.

neděle

1. 5. 2022

Lažany - ASK Lipůvka

16:30

6.

neděle

8. 5. 2022

Vísky - ASK Lipůvka

16:30

7.

sobota

14. 5. 2022

ASK Lipůvka - Vranová

10:15

8.

neděle

22. 5. 2022

Voděrady - ASK Lipůvka

17:00

9.

neděle

29. 5. 2022

ASK Lipůvka - Ostrov

17:00

10.

neděle

5. 6. 2022

Svitávka - ASK Lipůvka

17:00

11.

sobota

11. 6. 2022

ASK Lipůvka - Cetkovice

10:15
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Hasiči Lipůvka pořádají

Hravé odpoledne pro děti i rodiče
pekař
hasič

zahradník
chemik

na téma

Řemesla a povolání
v sobotu 28. května
na Lipůvce za školou
začátek v 1430 hodin

cukrář
švadlena
… a mnoho dalších
občerstvení zajištěno
v případě nepřízně počasí vše v sále OÚ
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zedník

Zápis č. 43/2022
ze 43. zasedání Zastupitelstva obce Lipůvka ze dne 29. 3. 2022
Místo jednání:
Začátek jednání:
Konec jednání:

sál Obecního úřadu v Lipůvce
18.00 hodin
19.15 hodin

Přítomni:	Ing. Ivo Pospíšil, Jiří Hloušek, Radovan Hodaň, Mgr. Libor Hoppe, Libuše
Janků, Ing. Pavel Simon Ph.D., Jan Svánovský, PharmDr. Dagmar
Vintrlíková,
Omluveni:

Rostislav Kořínek, Vlastimil Sehnal

Veřejnost:

paní Jana Dryeová

Program jednání
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ustanovení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu
Schválení programu jednání
Informace starosty obce
Návrh směnné smlouvy na p.č. 956/29 a 956/4 v k.ú. Lipůvka
Schválení roční závěrky Obce Lipůvka a předložení inventarizační zprávy
Kontrola faktur
Diskuze

Na návrh starosty byl program doplněn:
8.	ZŠ Lipůvka – žádost o poskytnutí finančních prostředků a převedení finančních
prostředků z rezervního fondu na zakoupení konvektomatu
9.	Návrh smlouvy o výpůjčce části nemovité věci za účelem zřízení veřejného místa
zpětného odběru odpadních pneumatik
10. Kupní smlouva na dodávky dříví TILIAN, s.r.o.
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 Ing. Pavel Simon Ph.D., Robert Tesař
Hlasování: 9 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: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad3) Informace starosty
– Provoz mateřské školy dne 11. 3. 2022 – uskuteční se jednání v MŠ
– poděkování za zaslání 50 000,- Kč na S.O.S Ukrajina
– přeložka VN u bytového domu č. 53 – firma MOPRE zpracovává projekt
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– oplocení u hřiště za školou – bude zpevněno ve spodní části výdřevou, dřevo obecní
– žádost o povolení venkovní zahrádky u restaurace u kostela – pozemek p.č. 82 je římskokatolické církve, je potřeba jednat s vlastníkem pozemku
– informace – v Blansku se konají pravidelná setkání starostů - pomoc Ukrajině
– výběrové řízení na místo pediatra – bude zařizovat VZ
Ad4) návrh směnné smlouvy na p.č. 956/29 v k.ú. Lipůvka
Usnesení č. 1/43/2022 Zastupitelstvo obce Lipůvka schválilo návrh směnné smlouvy mezi
Obcí Lipůvka, jako majitelem části směňovaného pozemku p.č. 956/29 a Jiřím Hlouškem,
jako majitelem části směňovaného pozemku p.č. 956/4 bez doplatků. Hodnota směňovaných
pozemků je dle dohody směnitelů stejná. Náklady na převod pozemků hradí žadatel o směnu
p. Jiří Hloušek.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Ad5) schválení roční závěrky Obce Lipůvka a předložení inventarizační zprávy
Usnesení č. 2/43/2022 Zastupitelstvo obce schválilo roční závěrku Obce Lipůvka za rok 2021
a inventarizační zprávu za rok 2021.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad6) Kontrola faktur – kontrolovány faktury č. 68 - 83
Ad8) ZŠ Lipůvka – žádost o poskytnutí finančních prostředků a převedení finančních
prostředků z rezervního fondu
Základní škola žádá z důvodu plánovaného nákupu konvektomatu převod 80 108,25 Kč
z rezervního fondu do fondu investic, navýšení příspěvku na provoz ZŠ Lipůvka na rok
2022 o investiční příspěvek ve výši 292 858,04 Kč a čerpání investičního fondu ve výši
289 873,96 Kč na nákup konvektomatu v pořizovací ceně 582 732,- Kč.
Zastupitelstvo obce nemá zásadních námitek a pověřuje starostu obce projednáním se školou
a projektantem, jestli je to koncepční řešení v rámci připravované přístavby a modernizace,
kde je také navrženo vybavení kuchyně.
Ad9) smlouva o výpůjčce části nemovité věci za účelem zřízení veřejného místa zpětného
odběru odpadních pneumatik – bude vyvěšen záměr
Zastupitelstvo obce nemá námitek, záměr pronájmu bude vyvěšen na úřední desce.
Ad10) Kupní smlouva na dodávky dříví TILIAN, s.r.o.
Firma Tilian, s.r.o. předložila smlouvu na odkup dřeva včetně ceníku na II. Q/2022
Usnesení č. 3/43/2022 Zastupitelstvo obce schválilo Kupní smlouvu č. 303/OM s firmou
Tilian, s.r.o., IČO 07548931 na dodávku dřeva včetně ceníku na II. Q/2022
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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. 773 800 445
Náklad: 580 ks, Distribuce: zdarma, Vydáno dne: 29. 4. 2022
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I. ročník setkání společenství farníků Lipůvky, Svinošic, Lažan a Nuzířova
Fdvfdfg

Římskokatolická
farnost Lipůvka
vás srdečně zve na

Farní
den

Neděle 29.5.2022
od 14:30

farní zahrada Lipůvka
Program:
•
•
•
•
•
•

Vystoupení našich dětí
Přednáška P. Jiřího Kani na téma farnost
Pozdrav senátorky Ing. Jaromíry Vítkové
Vystoupení mužského pěveckého sboru Spolku LÍPA
Vystoupení lipůvské scholy
Lidové písničky s akordeonem, táborák

Po celé odpoledne zajištěno: příjemné posezení, občerstvení, program
pro děti, skákací hrad, točená opočenská zmrzlina
Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.

