ZPRAVODAJ
OBEC LIPŮVKA

Listopad
2022

LIPŮVKA

Ustavující zasedání zastupitelstva obce
Dne 18.10.2022 proběhlo za účasti veřejnosti v sále OÚ ustavují zasedání zastupitelstva
obce Lipůvka.
Na zasedání všichni nově zvolení zastupitelé složili slib, stali se tak zastupiteli obce a proběhla volba vedení obce, obecních výborů a byli zvoleni další zastupitelé s právem oddávat
a nosit státní znak ČR.

Starosta obce: 	Ing. Ivo Pospíšil
bude ve funkci jako uvolněný
Výsledek hlasování: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 1

1. Místostarosta obce: 	Ing. Pavel Simon Ph.D.

bude ve funkci jako neuvolněný, je statutárním zástupcem starosty

Výsledek hlasování: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 1

2. Místostarosta obce:

Mgr. Libor Hoppe
bude ve funkci jako neuvolněný, odpovědný za dotační politiku a investice

Výsledek hlasování: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 1

Finanční výbor byl zvolen ve složení:

Libuše Janků – předseda finančního výboru
Výsledek hlasování: Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0

PharmDr. Dagmar Vintrlíková – člen finančního výboru
Jan Svánovský – člen finančního výboru
Výsledek hlasování: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 1

Kontrolní výbor byl zvolen ve složení:
Robert Tesař – předsedakontrolního výboru
Výsledek hlasování: Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0

Jiří Hloušek – člen kontrolního výboru
Radovan Hodaň – člen kontrolního výboru
Výsledek hlasování: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 1
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Právem oddávat byli pověřeni, kromě starosty a místostarostů, kteří jsou takto pověřeni ze
zákona o obcích, tito zastupitelé: paní Libuše Janků a pánové Radovan Hodaň a Robert Tesař.
Dále bylo rozhodnuto o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva.
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 odst. 2
zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, poskytována odměna ve výši 1000,- Kč, a to ode dne 18. 10. 2022.
Předsedající navrhl též odměnu za výkon funkce místostarostů obce (§ 72 odst. 2 zákona
o obcích).
Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.
Zastupitelstvo obce Lipůvka v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanoví odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto:
1. místostarosta		

18.000,- Kč

2. místostarosta		

12.000,- Kč

předseda výboru nebo komise

3.600,- Kč

člen výboru nebo komise		

2.500,- Kč

člen zastupitelstva bez dalších funkcí

1.000,- Kč

člen zastupitelstva – oddávající

1.800,- Kč

Výsledek hlasování: Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0
*** Plné znění zápisu je uveřejněno na internetových stránkách obce ***
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Představení členů zastupitelstva
Nabídl jsem všem zastupitelům možnost představit se vám, občanům a lidem, kteří
se zajímají o dění v naší obci, aby se na stránkách obecního zpravodaje. Domnívám
se, že i když se v zastupitelstvu vyměnil jen jeden člen, oproti předchozímu složení, uvítáte krátké představení a případně vyjádření čím se chtějí, mimo základní
povinnosti zastupitelů, vaši zastupitelé zabývat. Byla to nabídka nikoliv povinnost
omezená jen rozsahem textu. Až na jeden příspěvek se všem, kdo chtěli podařilo
tuto prosbu splnit.
Dovolte mi, tedy na stránkách zpravodaje uveřejnit neredigované texty zastupitelů
v abecedním pořadí.
Jiří Hloušek – 52 let, na Lipůvce žiji od svých 5 let, nyní provozuji rodinnou pilu
v Lipůvce. Jako zastupitel jsem se v minulém období staral o obecní les, jeho těžbu,
výsadbu a získávání dotací k zalesnění. Rád bych v téhle činnosti pokračoval i v novém volebním období a také hodlám podporoval akce konané v obci.
Radovan Hodaň – 47 roků, jsem lipůvský rodák. Prakticky celý dospělý život se
pohybuji ve stavebnictví a všech s tím souvisejících věcech. Jako zastupitel jsem
nyní započal třetí volební období a právě tyto nabyté zkušenosti bych opět rád nabídl k řešení investičním i provozním potřebám při řízení obce. Také jsem již potřetí
zastupitel pověřený oddávat a člen kontrolního výboru. Budou-li naplněny všechny
povolební dohody, má vzniknout stavební komise, jíž bych měl být členem/předsedou. Tahle komise bude sloužit jako poradní a iniciační těleso, které bude zastupitelstvu předkládat možná řešení různých stavebních záměrů místních občanů, ale
i složitějších obecních investičních plánů.
Bohužel nyní přichází ,,hubené“ a nejisté období, kdy budeme všichni nuceni hledat
úspory v provozu svých vlastních domácností. My zastupitelé obce navíc máme povinnost, a také osobní hmotnou zodpovědnost spravovat provoz a rozvoj obce efektivně a udržitelně, což můžeme zajistit pouze harmonickou spoluprací a osobním
nasazením všech zastupitelů. V případě Vaší potřeby se na mne můžete obracet na
telefonu 605212568
Mgr. Libor Hoppe – 59 let, místostarosta obce Lipůvka, bývalý poslanec PS PČR,
místopředseda legislativní rady JMK, asistent – poradce ministra spravedlnosti.
Jsem ženatý a v Lipůvce žiji více jak 20 let. V následujících čtyřech letech bych
chtěl svou činností přispět k rozvoji obce především v oblasti investic, energetiky,
zlepšení dopravy a služeb pro občany. Samozřejmostí je podpora kultury a sportu.
Libuše Janků – pracuji v soukromé firmě v Kuřimi jako účetní. Mám ráda práci
s lidmi, a s dětmi obzvlášť. Pracuji pro obec od svých osmnácti let. Vše co dělám, tak
dělám ráda, s nadšením a láskou. Snažím se vyhovět občanům, pokud je to v mých
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silách. Přála bych si, a dělám vše pro to, aby naše obec byla obcí, ve které se lidé
budou rádi potkávat bez ohledu na to, zda jsou to „starousedlíci“, či nově přistěhovaní. Ráda bych pokračovala ve své práci s plným nasazením nejen jako zastupitelka, ale i jako občanka naší krásné Lipůvky. Pevně věřím, že se bude do života obce
zapojovat čím dál více lidí a budeme společně zlepšovat to, co bude možné. Těším
se na společné akce s Vámi.
Miroslav Pelikán – v Lipůvce žiju od narození, jako již třetí generace. Spoustu roků
jsem podnikal jako OSVČ v oboru truhlářství a tesařství, ale ze zdravotních důvodů
jsem tuto činnost prozatím přerušil. Nyní pracuji jako vedoucí nákupu elekro a jako
revizní technik na mobilních vodárnách a kuchyních. Po pracovním úrazu mám sníženou pracovní schopnost na stupeň II, a proto bych se chtěl na obci věnovat především sociálním otázkám a pomoci potřebným spoluobčanům. Jako konzervativec
budu samozřejmě dbát na dodržování tradic v obci a na jejich hospodárném rozvoji.
Měli bychom hospodařit s tím, co máme a ne neustále žádat a škemrat o dotace
a poníženě za ně děkovat. Prostě jako doma, nakoupit, zaplatit co jsme v povinnosti
a ještě něco ušetřit!
Vlastimil Sehnal – Když chcete něco změnit, tak je potřeba u „toho“ být! Takže
vám, milí voliči, za zvolení ze srdce děkuji. Jsem už takový doyen obecního zastupitelstva, začínám sloužit již 25. rok. Nějakou dobu jsem i starostoval, a tak
myslím, že je to dost dlouhá doba na to, vidět vše očima se spoustou zkušeností,
než ten, kdo se dívá jen z povzdálí! Na ustavující zastupitelstvo přišlo pět spoluobčanů! Asi děláme něco špatně a nebo jste se vším spokojeni! Ale já jsem stále
nespokojen, tak chci být u „toho“, abych mohl věci veřejné ovlivňovat! Od výstavby
dnes dobře sloužíciho sportovního areálu a parku u kostela, u nichž jsem jako
starosta byl, uběhlo již drahně času a je potřeba jít dál. Jít dál s budováním smysluplných a ufinancovatelných projektů! Infrastruktura obce je na vysoké úrovni,
a je třeba ji udržovat, rozšiřovat a zlepšovat. Na zimní udržbě je stále co zlepšovat.
Výmluvy na to, jak to nejde, když to klouže, nám nikomu nepomohou. Odpadové
hospodářství je nutné řešit zgruntu, je příliš drahé a neefektivní! Přístavbu školy
za 190 mil. Kč nevidím jako reálnou bez 100% dotace. Zrovna tak chystanou stavbu domu s pečovatelskou službou. Místní lékaři mají své ordinace a pro jednoho
dětského lékaře se prostor jistě najde.
Co vidím jako prioritu v této nejisté době, kdy ceny energií raketově rostou, je šetření! Budu navrhovat zřízení Solidárnáho fondu na pomoc potřebným spoluobčanům
tak, jak jsem avizoval ve volebním programu. Jako další prioritu budu prosazovat
přestavbu a rozšíření Orlovny. Ta byla v roce 1939 navržena pro 65 cvičenců, nebo
170 tanečníků. Tady bych s přípravou začal. Účastníci plesů a hodů se tam mačkají
jako sardinky! A po devadesáti letech by si budova a hlavně občané už fakt zasloužili lepší a moderní stánek. Je to naše povinnost, zase jednou něco smysluplného
udělat! Takže mé krédo pro následující období je šetřit a dobře hospodařit! Můžete
se ma mě kdykoliv obrátit! Můj mobil: 602770258
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Ing. Pavel Simon Ph.D. – 49 let, na Lipůvce žiji 15 let, jsem potřetí zastupitelem
a podruhé místostarostou obce. Pracuji v Tišnově jako výzkumný pracovník, jsem
autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce. Baví mne pro vás připravovat společenské akce, jako bylo letošní Polívkobraní, Podzimní Koloběh a bude
Mikulášská nadílka. Snažím se každý měsíc naplnit náš zpravodaj informacemi,
které by vás mohly zajímat i potěšit, právě chystám kalendář pro rok 2023 a ladím termíny akcí na nový rok. Za velké investiční priority obce považuji jihozápadní obchvat obce, rozšíření školy a vybudování technického dvora. Uvidíme na co,
v současné ekonomické situaci, dosáhneme. Rád bych se nyní zaměřil na nalezení
uspokojivého kompromisu pro úpravu parkování v obci, které nebude jednoduchým
úkolem, a také hodlám pomoci ve stavební komisi, bude-li zřízena.
Jan Svánovský – na Lipůvce žiji celých svých 38 let. Jsem ženatý a mám 2 dcery. Pracuji jako OSVČ v oboru stavebnictví. Jsem předseda Spolku Lípa 2015.
Pokud by někdo nevěděl, tak Spolek Lípa 2015 dělá Mikulášská představení pro
děti, Polívkobraní, Cimbál pod hvězdami a taky třeba Velikonoční jízdu chasy na
voze po obci. V zastupitelstvu bych se chtěl nejvíce angažovat v oblasti kultury
a sportu, což je mi nejbližší. Také bych rád více komunikoval s místní Základní
a Mateřskou školou a spolky v obci. Myslím, že pořád můžeme pro naši obec
udělat spoustu užitečných a potřebných věcí, a to nejenom jako zastupitelstvo,
ale i jako jedinci. Přeji Vám všem příjemné prožití podzimu a blížícího se dušičkového času.
PharmDr. Dagmar Vintrlíková – 42 let, pracuji jako magistra v místní lékárně. Jsem
už 3 období členkou obecního zastupitelstva, člen finanční komise. V obci se ráda
podílím na pořádání kulturních akcí, obecního plesu, ostatků, vánočního punčování.
Pomáhám místním čertům s jejich vystoupením.
Pro obec bych si přála dokončení rozplánovaných projektů, např. rozšíření ZŠ, stavba domu pro seniory.

Co nás čeká
5. 11. 2022

Strašidelná procházka Lipůvkou

18. 11. 2022

Lampionový průvod sraz pod májí v 17.00

18. 11.–20. 11.

Hodypodrobný program hodů je uveden níže

2. 12. 2022

Vánoční výstava v ZŠ

3. 12. 2022

Mikulášská nadílkapozvánka dále ve zpravodaji

20. 12. 2022

Vánoční besídka v ZŠ

22. 12. 2022

Punčování
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HODY
Dovolujeme si Vás pozvat na již tradiční Lipůvské hody, které se uskuteční 18. až
20. Listopadu 2022 a dovoluji si přiložit program:
Pátek

10.00 Nesení hodové máje
14.00 Zdobení hodové máje na parkovišti
15.00 Tradiční stavění hodové máje na parkovišti

Sobota

09.00 Předávání hodového práva pod májou
09.15 Taneční pásmo dětí pod májou na parkovišti
09.30 P
 růvod krojované chasy obcí za doprovodu Bivojanky s pozvánkou
na hodovou zábavu
20.00 H
 odová zábava na obecním sále za hudebního doprovodu Malohanačky a Nota Bene
21.00 Moravská beseda v podání krojované chasy

Neděle

10.00 Mše svatá s účastí krojované chasy v kostele sv. Cecílie
13.00 Průvod krojované chasy obcí
14.00 Taneční pásmo dětí a moravská beseda pod májou na parkovišti
15.00 K poslechu a tanci kapela Nota Bene
Za celou hodovou chasu Adam Ráček a Lucie Tesařová

7

Klub seniorů společně s STP Lipůvka připravuje
listopad 2022
3. 11. čtvrtek
Společné posezení v nově otevřené Víceúčelové hale v Šebrově.
	Přednáška Mgr. Karla KOCŮRKA „z New Yorku k Indiánům prérií
a do národních parků“.
9. 11. středa
15.00 hod.

Přijede mezi nás Lipůvký rodák Miroslav Urbánek – operní pěvec
s připraveným programem.

16.11. středa
15.30 hod.

Hodnocení činnosti Klubu seniorů a Svazu tělesně postižených.
Přání k životním jubileum s občerstvením.

23. 11. středa	Ing.Pavel Sáňka – vyprávění o poštovních holubech, včeličkách
15.30 hod.
a životním prostředí.
30. 11. středa
15.30 hod.

„Odpoledne s dechovkou“ – společná zábava reprodukovanou
hudbou, tombola.
prosinec 2022

7. 12. středa	Přijde mezi nás zastupitel obcepan Vlastimil Sehnal – který nám
15.30 hod.
povypráví o letadlech a létání.
14. 12. středa
15.30 hod.

Předvánoční posezení s Harmonikou.

Co se v obci událo
7. 10. 2022	V pátek 7. 10. 2022 se na školní zahradě sešlo přes 100 dětí i se
svými rodiči, aby si za nádherného větrného počasí užili podzimní zábavy a provětrali všechny druhy draků. Letošní Drakiádu jsme
obohatili o výstavu domácích mazlíčků, kterých se nakonec sešlo poměrně hodně, od hadů přes želvičky a oblovky až po různé
druhy hlodavců. V malviádě soutěžící poměřili svoje síly v různých
sportovních a kulinářských disciplínách, ve kterých hrála hlavní roli
jablíčka a hrušky ze školního sadu. Nakonec každý kromě odměny
v podobě opečeného špekáčku také ochutnal vlastnoručně vyrobený
ovocný špíz nebo školní jablečný mošt. Za organizační zajištění děkujeme paním učitelkám 1. stupně a vychovatelkám školní družiny.
Panu starostovi Ivoši Pospíšilovi děkujeme za zajištění občerstvení.
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Drakiáda a malviáda

9

Malviáda

8. 10. 2022	Polívkobraní – po covidové přetržce se podařilo navázat na první
ročník kulinářské soutěže ve vaření polévek, letos v zadání: celer,
vejce, mouka. Této výzvě se čelem postavilo pět odvážných týmů
v tříčlenném složení, díky jejichž nápaditosti jsme mohli ochutnat
pět vzorků výborných polévek. Nápaditost se odrazila také v kostýmech soutěžících, výzdobě jednotlivých stánků a nabídce chuťovek pro doladění celkového dojmu. Protože na Lipůvce a v okolí
žije také mnoho šikovných a zkušených pekařek chleba, byla letos
vyhlášena soutěž o nejlepší domácí chléb. V této disciplíně bylo
vítězství velmi těsné, protože
všechny chleby chutnaly skvěle. O kulturní zajištění akce se
postarali malí tanečníci pod
vedením Libuše Janků a Jarky
Tesařové a stále dokonalejší
skupina Limitkap. Cenu za nejchutnější chléb nakonec obdržela paní Marie Stará. Cenu
odborné poroty získal kachní
kaldoun z kotlíku rodiny Šipkovy, cenu za nejlepší kostým tvořivá a nápaditá rodina
Vyskočilova-Hronova, hlavní
cenu včetně putovního poháru
Nejlepší chléb
10

si vyvařila rodina Vintrlíkova se svojí bezkonkurenční kulajdou. Akce
se díky organizaci spolku Lípa 2015 a velkému
zájmu veřejnosti velmi
vydařila a doufejme, že
motivovala nejednoho
místního či přespolního
kuchaře k vlastní účasti v příštím ročníku lipůvského polívkobraní.

Tým 1

Tým 2

Tým 3
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Tým 4

Tým 5

Vítězky putovního poháru

12

ZŠ Lipůvka – dlabání dýní v Šebrově

13

Vítání občánků v parku u kostela
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MÁTE PLATIT
NEÚNOSNÉ ZÁLOHY
ZA ENERGIE?
NEVÍTE SI RADY A NEMÁTE SE
NA KOHO OBRÁTIT?

Kontaktujte Charitní poradnu:

516 411 583
každý všední den do 7:30 do 15:00
Zpravodaj obce Lipůvka, periodický tisk územního samosprávného celku,
vydavatel: Obecní úřad Lipůvka, IČ 00280569, adresa redakce: Lipůvka 146, www.lipuvka.eu
Odpovědný: 1. 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. 10. 2022
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3. 12. 2022
16.30 h

generální sponzor

partner akce

