ZPRAVODAJ
OBEC LIPŮVKA

Září 2022

LIPŮVKA

Vážení spoluobčané,
Skončily nám, tedy dětem, prázdniny
a máme tu další školní rok, další podzim.
Jaký bude ten letošní? A jaká nás čeká
zima? Obavy slyšíme všude kolem nás,
dobrých zpráv stále není více než těch
negativních. Pojďme si ty dobré udělat
sami, pojďme si najít něco, co nás bude
bavit, něco z čeho můžeme mít radost
sami, či společně.

vezměte děti na Drakiádu. V září a říjnu
je na Lipůvce z čeho vybírat.
To je moje cesta, jak zkusit přetlačit
to horší tím lepším. Přeji Vám, ať nadále
najdete více lepších zpráv než horších
a ať máte radost z maličkostí, které nám
svět přináší, nebo my přinášíme světu.
Bylo mi ctí pro vás s ostatními přispěvateli každý měsíc tvořit tento zpravodaj
a podílet se na životě obce více, než jen
na akcích Spolku Lípa 2015 a našem
KoloBěhu. Děkuji vám za ty čtyři roky,
přeji vám krásný podzim a hodně štěstí
v něm.

Ještě než přijde opravdový podzim,
pojďme se společně s dětmi projet na
kolech na Podzimním koloběhu, pojďme
se potkat na setkání našich seniorů, které pořádají každou středu. Najděme si
čas a vyrazme s farníky v neděli dopoledne na pouť do Vranova, či se potkejme
v našem parku při vaření polévek. Nebo

Ing. Pavel Simon Ph.D,
místostarosta

Co nás čeká
5. 9. 2022	Knihovna Lipůvka zahajuje svůj pravidelný provoz v pondělky
v čase 17.00–20.00. Těšit se můžete na nových 250 knih z VF Ráječko.
17. 9. 2022	Podzimní KoloBěh se bude konat na známém 20km okruhu se startem a cílem na začátku cyklostezky do Lažan. Start všech kategorií
ve 14.00, pozvánka dále ve zpravodaji či na www.pavel-simon.cz
18. 9. 2022	Pouť na Vranov každoroční pěší pouť farníků a ostatních poutníků
na mši svatou na Vranov se chystá na třetí zářiovou neděli. Sraz
poutníků je v 9.00 u kapličky ve Svinošicích.
23.–24.9. 2022 Volby do obecního zastupitelstva a senátní volby
7. 10. 2022	Drakiáda – ZŠ Lipůvka pro děti opět chystá program na páteční odpoledne za školou s pouštěním draků, zábavným tvořením
a opékáním špekáčků.
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8. 10. 2022	Polívkobraní – Pokud se chcete zúčastnit příjemného odpoledne
s hudbou v parku u kostela, a zároveň nabídnout svůj kulinářský
um v soutěži o putovní pohár, dejte nám prosím vědět slovem či
písmem. Letos jsme soutěž ve vaření polévek minimálně ze tří
předepsaných ingrediencí rozšířili o ochutnávku na Lipůvce upečených chlebů.
		I pro vítěze této nové kategorie, jakož i pro všechny soutěžící jsou
připraveny hodnotné ceny – pozvánka dále ve zpravodaji.

KLUB SENIORŮ chystá na září:
Klub seniorů Lipůvka vás zve na pravidelné středeční schůzky v sále Obecního úřadu. Na měsíc záři se pro členy klubu chystá:
• Pravidelný návštěvník našeho klubu, cestovatel ing. Jaroslav Raichl nás provede
putováním po HAVAJI.
• P
 řednáška a slide show s cestovatelem Dušanem Procházkou, který navštívil
všechny KANÁRSKE OSTROVY
• Z
 ájezd do skláren Svoboda Karlov, prohlídka města Bystřice nad Perštejnem (farní kostel sv. Vavřince, centrum EDEN, park miniatur atd.)
• Souboj s pamětí
Na setkání v říjnu připravují:
• Dominika Tynklová – tanečnice, cvičitelka a učitelka tance nás provede svými
postřehy a zážitky z tanečních soutěží.
• zájezd do Kobylí/návštěva muzea, kostela, rozhledny a vinných sklepů
• beseda o GRUZII s cestovatelem MUDR. Romanem Januzsem
• zájezd do Mahenova divadla BRNO na divadelní představení PRONIC ZANIC.

Co se v obci událo
• S
 portovní den seniorů proběhl v sobotu 20. 8. na zadní školní zahradě. Sešlo se
necelých třicet sportovců, kteří se dobře pobavili při různých sportovních kláních, jak se můžete přesvědčit na fotkách ze sportovního dne.
• 2
 3. 8. tedy pár dní před termínem skončila uzávěra svinošické ulice z důvodu
budování kanalizace a hlavně zvýšení prahu pro zpomalení dopravy v prostoru
před školou.
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Sportovní den seniorů
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Vážení a milí spoluobčané,
Nyní máte v rukou zářijové vydání zpravodaje, které je zároveň poslední v tomto volebním období 2018–2022.Tímto bych vás chtěl pozdravit a zároveň uplynulé
čtyři roky zhodnotit.
Uplynulé volební období bylo po všech stránkách velice náročné, poznamenané
dvouletou epidemií Covid-19, která plynule přešla v migrační vlnu zaviněnou ruskou agresí na Ukrajině a poslední měsíce s bezprecedentní inflací.
Ale i tak se nám podařilo zrealizovat spoustu záměrů, investic a uspořádali jsme
i pár kulturních akcí.
Podařilo se nám v Lipůvce zrealizovat spoustu záměrů. Pokud bych měl jmenovat alespoň některé, tak musím zmínit lokalitu Pod Horkami, kde vznikla nová
komunikace včetně inženýrských sítí k rodinným domům. Vybudovali jsme novou
splaškovou kanalizaci nad hřištěm. Zahájili jsme rekonstrukci veřejného osvětlení
v obci, které bude do konce roku dokončeno.
Byla zahájena rekonstrukce budovy obecního úřadu, kde byla dokončena rekonstrukce zdroje tepla – nová kotelna a zahájila se rekonstrukce kanceláří v II. NP
a sociálních zařízení.
Rekonstrukcí prošlo dětské hřiště, nové vzniklo v areálu ASK. Nyní jsme ještě
zadali vybudování nového dětského hřiště na Horkách u vodojemu.
V areálu ASK jsme udělali nový hlubinný vrt pro závlahu hřiště, dále jsme kompletně zrenovovali tenisové kurty.
Hasičům jsme za přispění dotace koupili nový dopravní automobil VW Crafter.
Pořídili jsme malé nákladní auto, elektromobil ALKE pro pracovníky údržby.
Zastavil bych se u jedné z největších investičních akcí, výstavby bytového domu.
Výstavba bytového domu „Mánkova hospoda“ či „Na Rádnici“ byla ukončena v listopadu 2021, kdy byl vydán kolaudační souhlas. V domě je celkem deset bytových
jednotek. Průběh stavby proběhl podle schváleného projektu, stavba bytového domu
byla zařazena do majetku v prosinci 2021 a nyní je již plně obsazena nájemníky.
Dalším neméně velkým projektem, na kterém pracujeme, je přístavba a modernizace základní školy. Byla zpracována projektová dokumentace, v září 2022 bude
vydáno společné územní a stavební povolení. Intenzivně jednáme ohledně dotačních titulů, protože tak nákladnou investici nejsme schopni z vlastních zdrojů nikdy
zrealizovat. Z hlediska rozvoje obce je to investice nevyhnutelná.
Průběžně obec podporuje společně se Svazkem VaK investice do infrastruktury, bez kterých není možný rozvoj obce. V poslední době intenzivně podporujeme
budování nových inženýrských sítí, kanalizace a vodovodu. Je to takový pro vás již
běžný standard, ale není to všude samozřejmostí. Ještě jsou obce, i v našem regionu, které se v dnešní době potýkají s nedostatkem pitné vody. Nás se to ale, po vybudování druhého zásobního vodojemu zatím netýká, i když sucho trápí všechny...
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Pro zvýšení bezpečnosti obyvatel jsme zahájili realizaci kamerového systému,
který již částečně funguje a další etapy jsou v řešení. S bezpečností souvisí i zklidňování dopravy v obci na místních komunikacích. Jedná se o umísťování přechodných zpomalovacích prahů. Jeden zatím z největších prvků je zpomalovací práh na
křižovatce u základní školy resp. stavebně zvýšený povrch celé křižovatky, která se
nyní zrealizovala.

Myslím si, že v ne malé míře vytváříme tlak na usměrňování dopravy na velice intenzivní a přetížené státní komunikaci I/43. Podařilo se nám projednat a umístit světelnou signalizaci na přechodu pro chodce u „Formanky“, ale nevíme, na jak dlouho.
Každoročně usilujeme o další prodloužení ročního zkušebního provozu (Policie ČR
s umístění SZZ dlouhodobě nesouhlasí) a věřte, že to není vůbec jednoduché.
Jako jeden z problémů vytvářející dopravní kolapsy je odbočování aut na Tišnov.
Z toho důvodu jsme zadali zpracování studie proveditelnosti vybudování jihozápadního obchvatu obce směr Tišnov. Tato investice by vymístila frekventovanou část křižovatky z centra obce, a došlo by tak k celkovému zklidnění dopravní situace v centru.

6

Je samozřejmostí, že podporujeme schválené Zásady rozvoje Jihomoravského
kraje (ZURJMK), ve kterém je naplánována trasa nové rychlostní situace S73 v trase
„Německé“ dálnice. Její realizaci všichni toužebně očekáváme, protože by konečně
došlo k výraznému snížení intenzity dopravy na I/43 v naší obci, ale dle časového
harmonogramu si počkáme min. do roku 2035.
Po již provedených a hojně užívaných stezkách pro pěší a cyklisty směr Lažany
a Kuřim pracujeme na další stezce pro pěší a cyklisty směr Příhon resp. Nuzířov.
Zhotovitel stavby byl již vysoutěžen a zahájení stavebních prací bude v září 2022
předáním staveniště. V letošním roce by měl být dokončen I. úsek, mezi hřbitovem
a stávající cestou do Příhonu. Další etapy budou pokračovat v příštím roce.
Kromě investičních akcí a správy obce, jsme základní škole přispěli na pořízení
nového konvektomatu do školní kuchyně. Máme zpracovanou studii na rekonstrukci
Mateřské školy, studie na Dům pro seniory, chystáme projekt chodníku podél silnice
II/379 od křižovatky po ASK včetně místa pro přecházení a veřejného osvětlení.
Zpracovává se projekt technického zázemí na pozemcích obce za stávajícím
Ekodvorem, který chceme co nejdříve dokončit a zrealizovat. V souvislosti s tím
velice intenzivně uvažujeme o zřízení Technických služeb Lipůvka.
Bylo a je toho opravdu hodně a věřím, že se vše podaří postupně zrealizovat.
Dále jsme se snažili udržet či ještě rozvést kulturní a společenský život v obci,
i když nám roky covidové zpřetrhaly vazby na předešlé ročníky. Největší oslavou
bylo výročí 650 let od první dochované písemné zmínky o obci, které jsme uspořádali nejen v parku u kostela, ale díky otevřeným dveřím školy, školky, úřadu, hasičky
a kostela jsme ji vlastně přenesli do celé obce. Mohli jste shlédnout tematické výstavy jak k historii obce a institucím samotným, tak k jmenování Mons. ThDr. Karla
Skoupého in memoriam čestným občanem obce.
Poskytujeme prostor a podporujeme akce Spolku Lípa 2015, ASK Lipůvka a SDH
Lipůvka, ale i další dobrovolnické aktivity. Např. také letní dětský tábor školáků,
naše obecní hody a kulturu, která do obce zavítá.
Jsem přesvědčen, že se nám podařilo posunout rozvoj obce kupředu v mnoha
oblastech jeho činností.
Chtěl bych touto cestou za sebe poděkovat všem zastupitelům, zaměstnancům
obecního úřadu i obce a jeho příspěvkovým organizacím, všem aktivním občanům
i podnikatelským subjektům, zkrátka všem, kteří se společně podíleli na rozvoji
obce v letech 2018–2022.
Na konec bych naší obci rád popřál klidný život bez dopravních problémů, rozumný rozvoj a mnoho dalších, neméně úspěšných akcí, které znovu připomenou
nebo i oživí dávno zapomenuté tradice a název naší obce vejde do širšího povědomí
nejen místních obyvatel, ale i celého našeho regionu.
Ivo Pospíšil
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Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci
Zastupitelstvo obce schválilo rekonstrukci veřejného osvětlení v obci, nejenom
z důvodu úspor na spotřebě elektrické energie, ale i z důvodu, že to stávající již na
řadě míst v obci bylo na hranici životnosti a v havarijním stavu. Proto jsme využili
dotačního titulu a šli do toho.
Začnu tím, že slýchám různé připomínky ze strany obyvatel. Připomínky jsou poměrně časté a vysvětlení zpravidla bývá velmi jednoduché. Hodnocení kvality a prožitku u nových věcí je vždy velmi subjektivní a světlo v tomto případě není výjimkou,
naopak. Pokud tedy v individuálních případech „posbíráte“ negativní zpětnou vazbu, většinou jde o subjektivně podané „přesvícení“ daného místa. V této branži si
však nemůžeme dovolit žádné přehmaty. Jsme pevně vázáni normami, které velmi
detailně popisují to, jak by mělo veřejné osvětlení a jeho jednotlivé součásti vypadat
a jakou funkci by mělo plnit. Jen pro zajímavost veřejné osvětlení musí splňovat
řadu norem, které je nezbytné brát v potaz, mimo jiné i z důvodu, že při jejich nedodržení by došlo k vrácení dotace.
Probíhající rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Lipůvka má za cíl inovovat soustavu veřejného osvětlení obce za účelem dosažení úspory elektrické energie. Na rekonstrukci VO byla poskytnuta dotace z programu EFEKT II – 1A Opatření ke snížení
energetické náročnosti veřejného osvětlení 2021 Ministerstvem průmyslu a obchodu. Dotace se vztahuje na rekonstrukci soustavy veřejného osvětlení včetně doplnění
světelných bodů pro zajištění požadavků norem na osvětlení. Před samotnou rekonstrukcí je potřeba provést světelně technické výpočty, které se provádí ve specializovaných softwarech (např. DIALux) a prokazují, zda konkrétní navrhovaná svítidla
v dané konfiguraci dostatečně osvětlí uvažovaný prostor – tedy na základě přiřazené
třídy osvětlení (dle CEN/TR 13201-1) ověřují splnění požadavků dle ČSN EN 13201-2
a rovněž zda nepřekračují povolené hodnoty rušivého světla dle ČSN EN 12464-2.
Světelně-technické výpočty musí odpovídat skutečné geometrii soustavy VO v lokalitách dotčených rekonstrukcí: šířka vozovky, rozteč mezi světelnými místy, výška umístění světelného bodu, náklon svítidla a přesah svítidla do osvětlované komunikace. Po
ukončení instalace musí být proveden Protokol z měření osvětlení, v rámci Závěrečné
zprávy, jehož účelem je zjistit parametry osvětlovací soustavy po její obnově a deklarovat plnění kritérií přijatelnosti takto provedené rekonstrukce VO. Samotný program
je po celou dobu jeho existence vázán celou řadou pravidel (některá jsou více či méně
šťastná), proto uvedu jen některá z těch povedených a 100% závazných:
• n
 áhradní teplota chromatičnosti vyzařovaného světla všech svítidel, která jsou
předmětem podpory, nesmí být vyšší než Tc = 2700 K; nevztahuje se na přechodová svítidla,
• nastavení svítidel neumožňuje jinou hodnotu náklonu než 0 stupňů tzn. svítíme pouze ve spodním poloprostoru a nesvítíme „pánu Bohu do oken“; toto pravidlo je jedno
z těch povedených a mimo jiné velmi výrazně snižuje hodnoty světelného smogu,
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• ú
 roveň osvětlení nebo jasu komunikace nesmí překročit hodnoty požadované
normou ČSN EN 13201 o více než 30 %,
• ú
 roveň rušivého světla nesmí překročit hodnoty požadované normou ČSN EN
12464-2.
Unikátní technické řešení – dodavatelské firmy DATmoLUX a.s. – Svítidla s předem
odsouhlaseným nastavením předřadné elektroniky v každém jednotlivém svítidle
s křivkou stmívání:
do 22.00
22.00–23.00
23.00–3.00
3.00–4.00
od 4.00

100 % výkonu předřadníku
70 % výkonu
60 % výkonu
70 % výkonu
100 % výkonu – Autonomní nastavení svítidla

• R
 ozváděče a svítidla s funkcí MSB – monitoring světelného bodu. Dodávaná
svítidla jsou v tuto chvíli osazena konektory NEMA a záslepkou. Do budoucna
budou svítidla dodatečně osazena řídícími komunikační členy, což nám umožní
se svítidly vzdáleně bezdrátově komunikovat a řídit je ať už na úrovni skupin či
jednotlivých svítidel. V konečném důsledku budeme schopni pružně reagovat na
vznikající alarmy – poruchy.
• V
 případě, že se najdou situace, kdy je svítidlo instalováno např. na soukromém
pozemku v těsné blízkosti obydlí, může dojít k nežádoucímu osvětlení resp. přesvícení prostor „svítí mi do ložnice“. V tomto případě musíme vzít v potaz fakt, že
svítidlo veřejného osvětlení musí primárně splňovat svoji funkci osvětlení přilehlých komunikací a snížení světelného výkonu příliš mnoho neřeší. V těchto
případech jsme schopni svítidla neinvazivně dovybavit nadstavbou „backlightshield“ tzn. mechanicky omezíme kužel světla do zadního poloprostoru.
Údaje o spotřebě
Spotřeba energie rekonstruované části VO před realizaci 57,2 (MWh/rok).
Spotřeba energie rekonstruované části VO po realizaci 35,4 MWh za 4105 h provozu.
Úspora celkem 38,2 %.
Stanovení technických požadavků na svítidla veřejného osvětlení (technické podmínky jako vlastnosti předmětu veřejné zakázky stanovené dle § 90 odst. 1) zák.
134/2010 Sb.) musí splňovat řadu zákonů a norem, jejich výčet je tak dlouhý, že zde
není prostor na jejich zveřejnění.
Za sebe a zastupitele doufám, že po dokončení zakázky a doladění některých připomínek, bude v naší obci funkční veřejné osvětlení, které bude splňovat přísné požadavky na svítivost a zároveň splňovat veškeré bezpečnostní klauzule a ukazatele
energetické náročnosti.
Ing. Ivo Pospíšil, starosta
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Příměstské tábory ZŠ Lipůvka 2022
ZŠ Lipůvka nebyla o letních prázdninách bez dětí. Na 70 žáků se totiž rozhodlo trávit část prázdnin na
příměstském táboře v naší škole.
A protože bylo z čeho vybírat,
některým jeden „příměšťák“ nestačil. Na táborech s názvy Karlík
a továrna na čokoládu, Výletníci,
Cesta za dobrodružstvím a Kolem
čtyř vrchů si děti užily mnoho zábavy a vydaly se na několik poznávacích výletů. Je prostě fajn trávit
prázdniny s kamarády.
M. Skovajsová
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Letošní lipůvský tábor Olešinky
Tématem tábora byly letos Letopisy Narnie.
Jako každý rok jsme byli rozděleni do týmů
(letos jich bylo šest) s úžasnými rádci a podrádci. Každý den jsme museli čelit náročným
hrám, které nám pečlivě připravili skvělí
vedoucí tábora. Každá hra měla svůj příběh
spojený s tématem tábora a svůj cíl, kterého
jsme museli ve hře dosáhnout.
Na co jsem se na táboře těšila hodně, bylo výborné jídlo, bez kterého by to ani snad nebyl
„náš“ tábor. A samozřejmě nemůžu zapomenout i na můj nejoblíbenější den, kdy si týmy
vaří samy oběd. I ostatní dny a hry byly ale
parádní, třeba ten kdy jsme měli mezi stromy natažena pro lezení horolezecká lana. Co
mne z tábora potěšilo ale asi úplně nejvíce,
byla návštěva předchozích vedoucích. Překvapili nás při závěrečné hře a pomohli nám
zachránit Narnii před zlou královnou.
Za děti Karolína Jízdná, Lipůvka
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Letní tábor očima vedoucích
Od 03.08 do 12.08 2022 se konal tradiční tábor pro děti jak z Lipůvky, tak z okolí.
Již po třetí v Olešínkách a letošní účast táborníků byla maximální. Děti se letos
ocitly v krásné Narnii, kde byly podle svých schopností rozděleny do společenství.
Hned první den je přivítali obyvatelé Narnie. Děti se dozvěděly, že Narnii ovládla
Bílá královna Jadis. Celá Narnie je tak pokrytá sněhovými vločkami a nekonečnou
zimou. Krátce na to se děti setkaly osobně i s Bílou královnou a jejími následovníky. Vyvrcholením byl den, kdy se ze skříně objevil Petr, Zuzka, Lucie a Edmund
Pevensieovi. Po celý pobyt se děti snažily sourozencům pomoci. Úspěšně zvládly
zachránit Edmunda a odpustit mu jeho náklonnost ke královně. Zvelebovaly hrad
CairParavel, kde bylo také jejich útočiště. Poté se vydaly hledat lva Aslana ke kamennému stolu a připravovaly se na velký boj. Nakonec se dětem po velké bitvě
s královnou podařilo zachránit tento pohádkový svět a v Narnii opět zavládlo léto.
Celý táborový pobyt děti poslední večer zakončily oslavou se sourozenci Pevensienovými a bytostmi z Narnie. Oslava se konala formou hostiny, táboráku a krásného ohňostroje. Na závěr patří poděkování všem dobrovolníkům, kteří nám tábor
pomohli zrealizovat a dali ruku k dílu. Zvláště pak patří díky členům naší kuchyně
a všem vedoucím.
Za organizační tým Monika Skoumalová
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Dětský tábor Olešinky

Blansko 2022 A2B – III. tř. sk. B – rozpis zápasů fotbalu
kolo

den

datum

zápas

2.

neděle

14.8.2022

Olomoučany – Lipůvka

17:30

3.

sobota

20.8.2022

Lipůvka – Sloup

10:15

4.

sobota

27.8.2022

Vavřinec – Lipůvka

17:00

5.

sobota

3.9.2022

Lipůvka – Kotvrdovice

10:15

6.

neděle

11.9.2022

Lažánky – Lipůvka

16:30

7.

sobota

17.9.2022

Lipůvka – Ostrov

10:15

8.

neděle

25.9.2022

Doubravice B – Lipůvka

16:00

9.

sobota

1.10.2022

Lipůvka – Olomoučany

10:15

10.

neděle

9.10.2022

Sloup – Lipůvka

15:30

11.

sobota

15.10.2022

Lipůvka – Vavřinec

10:15

12.

neděle

23.10.2022

Kotvrovice – Lipůvka

15:00

1.

sobota

29.10.2022

Lipůvka – Doubravice B

14:00

14

začátek

Gábina a Pavel Simonovi pořádají
Gábina a Pavel Simonovi pořádají

2022
17. září 2022

Kdy
KdyMísto

startu:
na cyklostezce do Lažan
17. záříLipůvka,
2022

Registrace:	
Lipůvka
392,doposlední
Místo
startu: Lipůvka,
na cyklostezce
Lažan
Registrace:

dům v Lipůvce na cyklostezce
do Lažan, od 13.30, uzavírá se 10 minut před startem

Lipůvka 392, poslední dům v Lipůvce na cyklostezce do Lažan, od 13:30, uzavírá se 10

Přihlášky:minut
	před
Dejte
nám prosím na info@pavel-simon.cz nebo na
startem
725 881 245 do čtvrtka 15. 9. 2022 vědět, kdo se k nám
Přihlášky:
Dejte nám prosím na info@pavel-simon.cz nebo na 725 881 245 do čtvrtka 15.9.2022
chystáte, výrazně nám tak ulehčíte organizaci. Děkujeme.
vědět kdo se k nám chystáte, výrazně nám tak ulehčíte organizaci. Děkujeme.
Tratě:

Tratě:

20 km na kole

20 km na kole
20 km 20
běh km běh
40 km 40
na kole
okruhy)
km (dva
na kole
(dva

start
start
start
okruhy)

start 14.00
14.00
14.00

14:00
start
14:00
14:00
start

Značená trať vede po obecních, polních a lesních cestách v Lipůvce,
Skaličce, Hlubokých Dvorech a Lažanech. Běží se či jede za plného
Značená trať vede po obecních, polních a lesních cestách v Lipůvce, Skaličce, Hlubokých Dvorech
provozu a na vlastní odpovědnost.
Lažanech. Běží se či jede za plného provozu a na vlastní odpovědnost.
Občerstvení:
zajištěno v cíli a jedenkrát na trase
zajištěno v cíli a jedenkrát na trase

Občerstvení:

Startovné:
dospělí 100 Kč
dospělí 100 Kč, děti zdarma - účastní se na odpovědnost svých rodičů
děti zdarma – účastní se na odpovědnost svých rodičů

Startovné:

Těšíme se na Vás

Těšíme se na Vás.
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a

ETAPA
MORAVSKO
TŘEBOVSKÁ

Klub českých turistů Boskovice
ve spolupráci s dalšími partnery
pořádá v sobotu

3. září 2022

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

s návštěvou
MUZEA SILNIC
Vikýřovice
u Šumperka

MĚSTEČKO TRNÁVKA

ETAPA
POD HUŠÁKEM

13.

3. září 2022
z Městečka Trnávka
a Chornice
do Velkých Opatovic

ročník

VELKÉ OPATOVICE

pro účastníky budou v cíli
připraveny diplomy a malé dárky
s logem pochodu

BOSKOVICE

společné vycházky
S ODBORNÝM VÝKLADEM

ETAPA
MALOHANÁCKÁ
proběhla v roce 2020
z Boskovic a Světlé
do Velkých Opatovic

KČT Boskovice v rámci dalšího ročníku Pochodu po R43 bude
realizovat v prostoru dálnice několik etap. Účastníci postupně
navštíví nejdůležitější místa současné (nedostavěné) R43 i budoucí
místa nové D43. Všechny etapy zajišťujeme s odborným výkladem
historiků, přírodovědců, regionálních odborníků a partnerů
z místních samospráv.

ETAPA „POD HUŠÁKEM“

ETAPA
ČERNOHORSKÁ

START Městečko Trnávka/9.00/17 km

proběhla v roce 2021
z Lubě a Černé Hory
kolem Chlumů
LAŽANY
do Mladkova

odborný výklad: Jiří Vymětalík, RNDr. Hynek Skořepa

(Odjezd autobusu v 8.30 z parkoviště u Zlaté růže, Boskovice.)

START Chornice /10.30/10 km
odborný výklad: RNDr. Jaroslav Oldřich

(Odjezd autobusu v 10.00 z parkoviště u Zlaté růže, Boskovice.)

CÍL: MORAVSKÉ KARTOGRAFICKÉ
CENTRUM VELKÉ OPATOVICE

KUŘIM

odborný výklad nad velkou mapou Moravy,
kvíz o ceny ze znalostí Moravy,
zahájení projektu Absolonova stezka
(Autobus do Boskovic bude přistaven.)

ETAPA
Z BRNA KE KUŘIMI

Startovné: 50 Kč

NUTNÁ REGISTRACE do úterý 29. srpna 2022

na j.oldrich@centrum.cz

Informace: RNDr. Jaroslav Oldřich
tel. 774 408 399, j.oldrich@centrum.cz
Sledujte novinky na

BRNO

www.kctboskovice.cz
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silniční stavby
u Ostopovic, Veselky,
Bystrce, Kuřimi aj.

CHORNICE

17

SPOJUJEME LIDI
A SVĚT KOLEM NÁS
Jsme TE Connectivity Kuřim.
V moderním závodě 7 km severně od Brna vytváříme spojení, která propojují svět.

NÁSTROJAŘ
SEŘIZOVAČ
OPERÁTOR

PRACEKURIM.CZ

5 týdnů dovolené | Navýšené mzdy | Náborový příspěvek
Plné zaškolení | Příspěvek na dopravu | Dotované stravování
Přesvědčte se každou první středu v měsíci na DNECH OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

771 130 030

nabor@te.com
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pracekurim.cz

Zápis č. 46/2022
ze 46. zasedání Zastupitelstva obce Lipůvka ze dne 28. 6. 2022
Místo jednání:
sál Obecního úřadu v Lipůvce
Začátek jednání: 18.00 hodin
Konec jednání:
20.15 hodin
Přítomni:	Ing. Ivo Pospíšil, Jiří Hloušek, Radovan Hodaň, Libuše Janků,
Rostislav Kořínek, Vlastimil Sehnal, Ing. Pavel Simon Ph.D.,
Robert Tesař, PharmDr. Dagmar Vintrlíková
Omluveni:

Libor Hoppe, Jan Svánovský,

Veřejnost:

–

Program jednání
1. Ustanovení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Informace starosty obce
4. ZŠ Lipůvka – žádost o navýšení rozpočtu – smlouva o dílo – mzdová agenda
5. Závěrečný účet Obce Lipůvka za rok 2021
6.	Výběr zhotovitele, smlouva o dílo na akci Cyklostezka Příhon, úpravy místních
komunikací
7. Sdružení Petrov, z.s. – žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lipůvka
8. Vyjádření k uzavírce Nuzířov – Malhostovice – objízdná trasa
9. Žádost o vyjádření ke stavbě – rekonstrukce hospodářské budovy, Lipůvka 109
10. Pronájem části pozemku p.č. 826, návrh smlouvy
11. Pronájem části pozemku p.č. 667/108, návrh smlouvy
12. Členství Obce Lipůvka ve spolku Galaxie hokeje
13. Vyjádření k hydrogeologickému vrtu na p.č. 1126/90
14. Rozpočtové opatření č. 4/2022, 5/2022 a 6/2022
15. Kontrola faktur
16. diskuze
Na návrh starosty byl program doplněn:
17.
18.
19.
20.
21.

provedení auditu hospodaření Obec Lipůvka za rok 2022
dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu pozemků s Jednotou Boskovice COOP
žádost o souhlas s dočasným uložením kabelu NN na pozemku p.č. 1026/8
žádost o odkup části pozemku p.č. 905/3 o výměře 95m2
Nájem prostoru BLANKYT
19

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, 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
– Oznámení o uspořádání sportovní akce 28. 9. 2022
– Záměr rozšíření nebo nová výstavba MŠ Lipůvka
– Záměr výstavby bytového domu pro seniory, vč. zázemí a lékařské péče
–U
 zavírka místní komunikace p. č. 550/1 – úpravy křižovatky u ZŠ, odvodnění
komunikace – překop
– Výsledky celoplošné deratizace v Lipůvce
–Ř
 SD bylo požádáno o vydání stanoviska k trvalému osazení světelné signalizace
na přechodu pro chodce
Ad4) ZŠ Lipůvka – žádost o navýšení rozpočtu – smlouva o dílo – mzdová agenda
Usnesení č. 1/46/2022 Zastupitelstvo obce Lipůvka schválilo navýšení rozpočtu ZŠ
Lipůvka o 70 000,- Kč na provozní výdaje v roce 2022
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad5) Závěrečný účet Obce Lipůvka za rok 2021
Usnesení č. 2/46/2022 Zastupitelstvo obce schválilo Závěrečný účet Obce Lipůvka
za rok 2021 bez výhrad.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad6) Výběr zhotovitele, smlouva o dílo na akci Cyklostezka Příhon, úpravy
místních komunikací
Obec prostřednictvím firmy Timoris Projekt a.s. provedla výběrové řízení na
stavební práce – Cyklostezka pro chodce a cyklisty Lipůvka – Nuzířov, stavební
úpravy křižovatky u ZŠ a stavební úpravy komunikace p.č. 550/1. Výběrová komise
doporučila zadavateli jako nejvýhodnější nabídku firmy MTC-stav, s.r.o.. Kritériem
byla nejnižší nabídková cena.
Usnesení č. 3/46/2022 Zastupitelstvo obce schválilo jako nejvýhodnější nabídku
firmy MTC-stav, s.r.o. IČO 25538543 s cenou 5 295 131,07 Kč bez DPH a pověřuje
starostu podpisem smlouvy o dílo.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 se zdržel
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Ad7) žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lipůvka
Usnesení č. 4/46/2022 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o poskytnutí
individuální dotace z rozpočtu Obce Lipůvka se Sdružením Petrov, z.s. ve výši
1 000,- Kč/dítě z obce Lipůvka. V celkové výši 35 000,- Kč.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad8) vyjádření k uzavírce Nuzířov – Malhostovice – objízdná trasa
Bylo vydáno. Uzavírka je od 1. 7. – 31. 10. 2022.
Ad9) žádost o vyjádření ke stavbě – rekonstrukce hospodářské budovy, Lipůvka 109
Zastupitelstvo obce nemá k uvedenému stavebnímu záměru připomínek.
Ad10) pronájem pozemku p.č. 826, návrh smlouvy
Usnesení č. 5/46/2022 Zastupitelstvo obce schválilo záměr obce pronajmout
část pozemku p.č. 826 o výměře 2 m2 a současně smlouvu pro umístění Z-BOXU
a spolupráci při jeho provozování mezi Obcí Lipůvka a Zásilkovna s.r.o. bezúplatně.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad11) pronájem části pozemku p.č. 667/108
Usnesení č. 6/46/2022 Zastupitelstvo obce schválilo záměr obce pronajmout část
pozemku p.č. 667/108 o výměře 30 m2 a současně smlouvu o nájmu pozemku na
dobu určitou do 31. 12. 2023 mezi Obcí Lipůvka a panem Liborem Příborským.
Hlasování: 6 pro, 2 proti, 1 se zdržel
Ad12) Členství Obce Lipůvka ve spolku Galaxie hokeje
Usnesení č. 7/46/2022 Zastupitelstvo obce schválilo zrušení spolku Galaxie hokeje
a pověřuje starostu obce, aby na valné hromadě spolku hlasoval pro jeho zrušení
a likvidaci.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad13) vyjádření k hydrogeologickému vrtu
Obec Lipůvka nemá námitek k provedení hydrogeologického vrtu na p.č. 1126/90.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Ad14) rozpočtové opatření č. 4/2022, 5/2022 a 6/2022
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.4/2022 a 5/2022 schválené starostou obce.
Usnesení č. 8/46/2022 Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 6/2022.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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Ad15) kontrola faktur
Předsedkyně finanční komise seznámila zastupitelstvo obce s proplacenými
fakturami č. 178–212
Ad17) audit hospodaření Obce Lipůvka za rok 2022
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podání žádosti o přezkoumání
hospodaření Obce Lipůvka za rok 2022 Krajský úřad JMK.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad18) dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu pozemků
Nájemce předložil obci dodatek ke smlouvě o nájmu pozemků za účelem navýšení
nájemného – roční míra inflace.
Usnesení č. 9/46/2022 Zastupitelstvo obce schválilo dodatek č. 1 ke smlouvě
o nájmu pozemků ze dne 31. 12. 2020 s Jednotou, spotřební družstvo v Boskovicích.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Ad19) žádost o souhlas s dočasným uložením kabelu NN na pozemku p.č. 1026/8
Zastupitelstvo obce souhlasí s dočasným uložením kabelu NN na pozemku p.č.
1026/8 při dodržení všech bezpečnostních předpisů. S žadatelem bude sepsána
dohoda – smlouva týkající se dočasného uložení kabelu s podmínkou okamžitého
odstranění na základě výzvy majitele pozemku (obce Lipůvka)
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Ad20) žádost o odkup části pozemku p.č. 905/3 o výměře 95 m2
Žádost o odkup části pozemku p.č. 905/3 byla projednána zastupitelstvem. ZO
pověřuje starostu obce k jednání se stavebním úřadem, týkající se dělení a možné
směny za část pozemku žadatele p.č. 904/7 o shodné výměře, Jedná se o část
pozemku p.č. 904/7 k.ú. Lipůvka, kde je uložena trasa veřejné kanalizace. Následně
bude zveřejněn záměr odprodeje nebo směny. V případě směny obec zajistí
vyhotovení GP.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Ad21) Nájem objektu BLANKYT
Do 30. 6. 2022 je vyvěšen záměr pronájmu objektu Blankyt. Obecní úřad zatím
eviduje jednu nabídku – zájemce. V případě, že nebude do termínu předložena další
nabídka pověřuje zastupitelstvo obce jednáním o nájme se zájemcem.
Usnesení č. 10/46/2022 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem nájemní
smlouvy na objekt Blankyt na dobu neurčitou za nájem dle předložené nejvyšší
nabídky.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 se zdržel
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Ad16) Diskuse
– Informace o digitální podobě zpravodaje
– Výzva nájemcům na BD č. 53 – smlouva, hodnocení žádostí
– Komunikace Díly k Lažanům a do Kopanin – jednat s dodavatelem na předložení
CN na zpevnění těchto účelových komunikací
– 	Obecní úřad – bude pořízena nová lednice do kuchyňky na sále
– Menší obecní stan – pro kulturní akce je potřeba pořídit ještě jeden party stan
(menší než je současný 8 x 12 m)

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: 31. 8. 2022
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SPOLEK LÍPA 2015 S PODPOROU OBCE POŘÁDÁ LIPŮVSKÉ POLÍVKOBRANÍ 2022

LIPŮVKA / PARK/ 8.10. od 13:00
PŘIJĎTE K NÁM DO PARKU U KOSTELA,
VAŘIT, OCHUTNAT A HODNOTIT
POLÉVKY ČI NA LIPŮVCE
UPEČENÝ CHLEBA
LETOŠNÍ INGREDIENCE:
VEJCE, MOUKA, CELER
HRAJE LIMITKAP
ZATANČÍ DĚTI
SPONZOŘI CEN:

DALŠÍ OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

LIBOR
HOPPE

