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září 2016

Vážení spoluobčané,
Je po prázdninách, většina z nás má i po dovolených a rok se úprkem blíží do posledního
čtvrtletí tohoto roku. Zatím ještě počasí svědčí letním radovánkám, ale podzim je už na spadnutí.
Dětem již začaly školní povinnosti, tak jim přeji hodně úspěchů ve škole.
Dále bych Vám chtěl sdělit, že vše není tak, jak by mělo být a je pouze na nás, abychom to
společně řešili:

Jak vyřešit problém s týráním domácích zvířat?
V poslední době se nám v obci šíří nebezpečné chování. Byly zaznamenány případy střílení
po domácích kočkách, které tímto byly zmrzačeny. Pokud zaznamenáte další podobný případ,
kdy váš soused, či kdokoli jiný střílí po kočce, psovi či jiném volně žijícím zvířeti, je to nebezpečný
člověk, který ohrožuje nejen zvířata, ale i lidi. I střelba vzduchovkou je ohrožením, přestože
vzduchovky nejsou registrované jako střelné zbraně. A proto vám doporučujeme obrátit se na
Policii ČR a případ ohlásit, případně, jedná-li se o opakovaný zločin, podat trestní oznámení na
příslušné státní zastupitelství.

Jak vyřešit problém s pálením odpadů?
V obci se šíří další nešvar – pálení odpadů v kamnech nebo v sudech na zahradách, což
negativně ovlivňuje naše životní prostředí v obci a může poškozovat zdraví Vaše i Vašich
sousedů. Proto Vás žádám, abyste odpady ukládali do popelnic, kontejnerů nebo odvezli do
Sběrného střediska odpadů, které bylo pro tento účel vybudováno a obec vynakládá nemalé
prostředky pro zákonnou likvidaci odpadů. Pokud se bude i nadále objevovat tento nešvar
(hlavně vpodvečer, v noci nebo třeba před deštěm), budeme to řešit oznámením na Českou
inspekci životního prostředí.

Jak vyřešit problém se psími exkrementy?
obracím se na všechny občany, kterým záleží na tom, kde žijí, a hlavně, jak se jim tu žije a
mohli by se nad tímto tématem zamyslet. Jde o to, že v naší obci je opravdu spoustu HOVEN
(omluvte ten výraz)!!! Uvědomuji si, že stránka psích exkrementů má více stran pohledů:
Z toho prvního je člověk, který nemá psa a neustále musí dávat pozor, kam šlape, a co
teprve děti? Jsme rodiče a neustálé napomínání, dávej pozor, kam šlapeš!, nechoď tam, je
tam hovínko!, a když už je nejhůř, ..myslím, že nemusím rozvádět, jak je nepříjemné umývání
boty právě od zmiňovaných hovínek. Řekněte mi, jak my k tomu přijdeme?
Z druhého pohledu je člověk, který je majitelem psa. Nemůžu nařknout všechny pejskaře,
ale co si myslí ti, kteří nezvednou a neuklidí po svém miláčkovi exkrement? Však jsem zaplatil
poplatek! Kdo je za tohle odpovědný? Kdo má povinnost to uklidit? Může za to dostat nějakou
pokutu?
Majitel psa musí zajistit, aby jeho čtyřnohý miláček neobtěžoval a neohrožoval své okolí
a musí po něm také venku uklízet exkrementy. Péče o psa je odpovědnost a závazek. Obec
rozmístila na svém území koše a schránky se sáčky určenými pro sběr psích exkrementů. Do
košů pravidelně sáčky doplňujeme. Navíc každému doma po větším nákupu v obchodě běžně
nějaké ty vhodné sáčky zbydou a je možné je takto znovu použít. Spotřeba sáčků neustále roste,
ale i přičiněním těch, kteří je zcizují. Není však v našich silách koše a sáčky hlídat.
Povinnost uklidit po svém psu má jednoznačně jeho majitel nebo osoba, která psa doprovází.
V případě, že tak neučiní, dopouští se přestupku proti veřejnému pořádku dle §47/1d zákona
200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění: Přestupku se dopustí ten, kdo zanedbá povinnost
úklidu veřejného prostranství.
Žádám Vás, buďte ohleduplní k ostatním a využívejte těchto vymožeností, aby naše obec
byla čistější a krásnější.

2

Jaké škodliviny vznikají pálením komunálního odpadu
především plastů v domácích kamnech a kotlích?
Domácí kamna, krby a kotle nelze vybavit drahou technologií na čištění spalin a tak
záleží na každém z nás, kolik jedů vypustíme do vzduchu. Při spalování odpadů vzniká řada
nebezpečných látek, které unikají do ovzduší - k těm známějším patří dioxiny, polyaromatické
uhlovodíky, formaldehyd, kyselina chlorovodíková, benzen či styreny. Při spalování vzniká také
zápach obtěžující Vás i Vaše sousedy.
Čím škodí pálení odpadů? Při pálení odpadů vzniká mnoho toxických látek. Dioxiny
a furany jsou nejen rakovinotvorné, ale poškozují také hormonální a imunitní systém a ovlivňují
nervovou soustavu. V místnostech, kde se topí, byly naměřeny jejich vyšší koncentrace.
V důsledku nedokonalého spalování vznikají polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH),
jejichž vliv lze nejlépe připodobnit vlivu kouření cigaret. Formaldehyd je rakovinotvorný
a spolu s ostatními aldehydy a kyselinou chlorovodíkovou dráždí oči a plíce. Benzen je látka
rakovinotvorná. Styren je karcinogenní, jeho vlivem dochází při vysokých hladinách k poškození
očí a sliznice, dlouhodobá expozice ovlivňuje nervový systém a je příčinou bolestí hlavy, únavy,
slabosti a deprese. Množství škodlivých látek se odvíjí od toho, co spalujete (viz dále).
Koho pálením odpadu nejvíce poškodíte? Nejen sami sebe a své děti, ale také své nejbližší
okolí. Na jedy ve vzduchu jsou citlivější děti, těhotné ženy, starší osoby a lidé trpící astmatickým
či jiným respiračním onemocněním. Mějme k nim ohled.
Jaké škodliviny při domácím spalovaní odpadů vznikají? Následující přehled shrnuje,
jaké druhy zplodin při nedokonalém domácím spalování odpadů v kamnech mohou vznikat
a kdy a čím jsou škodlivé. Množství látek závisí na tom co spalujete.
Druh odpadu: PVC, staré palety, dřevo z demolice, rozbitý nábytek, chemicky
ošetřené dřevo, dřevotříska, nápojové kartony, PVC, plasty, polypropylen (PP),
polyethylen (PE), PET, pryž (guma), dřevotříska, koberce, tapety, polystyren (PS),
celobarevné letáky a časopisy, nápojové kartony (tetrapak), umělé textilie.
Co vzniká: dioxiny, furany a další chlororganické látky, fosgen, ftaláty,
polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), formaldehyd a další aldehydy
a řada dalších velmi škodlivých a nebezpečných látek
Čím tyto zplodiny škodí: Rakovinotvorné, dlouhodobé působení vede
k poškození imunitního a nervového systému, změnám hormonálního
systému (zejména štítné žlázy) a reprodukčních funkcí. Poškozují ledviny
a játra, způsobují vrozené vady. Některé jsou rakovinotvorné, toxické a mají
mutagenní vlastnosti.

•
•

Víte že?

• Pálením starých palet, dřeva z demolice, rozbitého nábytku nebo natřených prken
•
•
•

či chemicky ošetřeného dřeva vyprodukujete asi 50 - 500krát více dioxinů než při
topení čistým palivovým dřívím (starý nábytek je vhodnější dát či prodat do bazaru
nebo Sběrného střediska odpadů v obci )
Spalováním celobarevných letáků a časopisů se do ovzduší mohou uvolnit těžké kovy
z barev, které způsobují vrozené vady a rakovinu. Letáky a časopisy patří do tříděné
sběru - do kontejnerů na papír. Nálepkou na schránce se můžete bránit proti vhazování
reklamních letáků do schránky.
Nebezpečné odpady (jako jsou baterie, barvy, léky) spálením nezničíte, ale jedovaté
látky, které obsahují, se dostanou do vzduchu a následně do půdy. Sběr nebezpečného
odpadu zajišťuje obec ve Sběrném středisku odpadů.
Spalováním pneumatik vznikají polyaromatické uhlovodíky a další jedovaté látky.
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To, jaké chemické látky při spalování plastů vznikají, záleží na podmínkách spalování:
teplotě hoření, obsahu kyslíku aj. V průběhu spalování dochází nejprve k tepelnému rozkladu,
přičemž se uvolňují hořlavé plyny, které se dále spalují. Konečnými produkty spalování jsou u
polyethylenu (PE), polypropylenu (PP), stejně polyethylenglykol-tereftalátu (PET) oxid uhličitý
a voda. V reálné situaci - např. při spalování v domácích kamnech - vznikají kromě konečných
produktů dokonalého spalování také produkty nedokonalého spalování. Byly jich za různých
podmínek identifikovány stovky, avšak charakteristické jsou saze, oxid uhelnatý a akrolein. Oxid
uhelnatý je známý “krevní jed”, akrolein je látka silně dráždivá (jedna z příčin štiplavého zápachu
kouře). Saze obsahují značná množství kondenzovaných aromatických uhlovodíků (PAH), z nichž
mnohé jsou karcinogenní a jeden z nich, benzo-a-pyren, byl dokonce první sloučeninou, u které
byla prokázána schopnost vyvolat rakovinu. Hoření plastů na vzduchu je vždy doprovázeno
také tvorbou oxidů dusíku, u plastů obsahujících dusík jako polyamidy pak v ještě větší míře.
Spalujeme-li pryž (gumu), vznikají velmi dráždivé oxidy síry a karcinogenní saze.
Umělá textilní vlákna při nedokonalém spalovaní uvolňují čpavek a kyanovodík.
Nejnebezpečnější plast z hlediska spalování je PVC neboli polyvinylchlorid (z něhož se vyrábí
např. podlahové krytiny, novodurové trubky, ubrusy, fólie, hadice, některé obaly na kosmetické
přípravky apod). Při spalování PVC vzniká kyselina chlorovodíková (spálení 1 kg PVC má asi
stejný efekt, jako když do ohně vylijete dvě plné litrové láhve kyseliny solné). Vznikají také
vysoce toxické polychlorované dibenzofurany a dibenzodioxiny, které jsou biologicky prakticky
neodbouratelné.
Plasty obsahují také těžké kovy – kadmium a zinek, které při spalování unikají do ovzduší
a také zůstávají v popelu. Do ovzduší se dostávají také ftaláty, oxid uhlenatý a další. Tyto a
další látky negativně ovlivňují lidské zdraví. Dráždí oči i sliznice a nosu a způsobují bolest
hlavy či nevolnost, ohrožují játra, ledviny, kůži, mohou vyvolat rakovinu, vady dětí při narození
a jsou spojovány s krevními poruchami. Domácí spalování odpadu stalo významnou příčinou
lokálního znečištění ovzduší. Plastové odpady tedy rozhodně nepatří do domácích kamen.
Pokud jde o průmyslové zneškodňování plastových odpadů, šetrnější k životnímu prostředí
je jejich materiálové využití, nežli jejich spálení ve spalovně komunálních odpadů.
Zdroj:
http://www.ekoporadna.cz/wiki/doku.php?id=skodliviny:jake_latky_vznikaji_pri_
spalovani_plastu_domacich_topenistich
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Výsledky průzkumu potřeb obyvatel obce Lipůvka (2. část)
Vážení občané,
ve dnech 20. června–10. července 2016 proběhlo v obci Lipůvka dotazníkové šetření. V rámci
dotazníku jste měli příležitost sdělit nám vaše názory k životu v obci, vyjádřit míru spokojenosti
či přidat komentář. 1. část výsledků průzkumu jsme uvedli v prázdninovém zpravodaji, nyní
uvádíme 2. část.
Druhým zastřešujícím tématem průzkumu je strategie a rozvoj obce. Proto první otázka
směřovala k dotazu, zda vás zajímá, ve kterých oblastech se chce obec rozvíjet a tedy investovat
veřejné prostředky. Zájem má celých 97 % respondentů (odpověď „Ne“ vyjádřili pouze čtyři
respondenti). Jedná se o pozitivní výsledek, který je předpokladem zájmu o následnou aktivní
účast na řízení věcí veřejných (komunikace se zastupitelstvem, aktivní účast v místních spolcích,
organizování kulturních a společenských akcí).
Jedním z účelů realizace průzkumu je výběr oblastí, které by v budoucnu měla obec
podporovat, resp. jaká témata by měla být cílem rozvoje Lipůvky do roku 2025. Ze škály
témat získalo nejvíce odpovědí téma podpora seniorů prostřednictvím tzv. sociálních bytů
(odpovědělo 55 % respondentů) a dále zpřístupnění ambulantní pečovatelské a ošetřovatelské
péče (50 % respondentů). Tyto odpovědi bylo možné očekávat vzhledem k 40 % zastoupení
osob předdůchodového a důchodového věku (skupina respondentů 50+), ale i přesto toto
téma je stále více aktuální vzhledem k nárůstu počtu seniorů vůči snižující se skupině dětí a
mládeže. Možnost ambulantní péče máte již nyní díky uzavřené smlouvě obce s Oblastní charitou
Blansko. O tyto služby je třeba zažádat osobně a to přímo na charitě (tel.: 516 417 351, 516 410 668,
nabídka služeb sociální péče zde: http://blansko.charita.cz/seniori.
K dalším tématům patří „Výstavba cyklostezky“ (cyklostezka v Kuřimi je již v řešení a následně
je vhodné pokrčovat s výstavbou směr Nuzířov). Opět se zde potvrzuje problémové téma
místních komunikací a bezpečnosti v obci.

K dalším tématům patří oblast zdravotní péče, resp. zájem o rozšíření ordinační doby
dětské lékařky a zavedení stomatologické péče. Zde je na místě vysvětlit, že rozvoj obce se řídí
v zákonných intencích, které spadají do přenesené a samosprávné činnosti obce. Zdravotní
péče v obci velikosti Lipůvky je zcela na dobrovolném rozhodnutí lékařů. Kompletní lékařskou
péči poskytuje nemocnice Blansko, popř. zdravotní zařízení v Brně, kdy obě tato města jsou
perfektně dopravně dostupná prostřednictvím autobusové dopravy.
V rámci odpovědí byla také zmíněna rekonstrukce velkého kulturního sálu v budově
obecního úřadu Lipůvka, kde se odehrávají hlavní kulturní akce obce a který v současné chvíli
vyžaduje řadu oprav a modernizací. Obec Lipůvka je vzhledem k blízkosti krajského města Brna
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dotčena jevem suburbanizace, tedy vystěhováním obyvatel z městského centra do přilehlých
menších obcí. Pro obec Lipůvka tento jev přináší mírný nárůst obyvatel a to především
ekonomicky aktivního obyvatelstva a dětí, což má pozitivní demografické efekty doprovázené
doprovodným zvýšením poptávky po občanské vybavenosti. Je otázkou, zda má obec vytvářet
nové příležitosti pro přistěhování dalších rodin, nebo naopak si držet svou dosavadní velikost
a tedy ráz menší příměstské obce. Na otázku, zda se má obec rozrůstat, odpovědělo „ne“ 51 %
respondentů. Pokud pomineme 16 % nerozhodných respondentů, tak pro rozšíření se vyslovila
1/3 respondentů.
Růst obce Lipůvka

Cílem pro tvorbu strategie rozvoje obce Lipůvka bylo zjištění největších problémů obce
Lipůvka. K nejčastěji zmiňovaným tématům patřilo:
Komunikace R I/43 (vysoké nebezpečí při přecházení přes silnici, hluk, smog), (problematika
nespadá do kompetencí obce)
Horší sousedské vztahy
Absence cyklostezky Lipůvka-Kuřim (cyklostezka je již v řešení)
Kvalita výuky a vybavení ZŠ (vzhledem k rostoucí poptávce je třeba modernizovat vybavení
školy)
Lékařská péče (dětský lékař – není každý den), (problematika nespadá do kompetencí obce)
Absence bydlení pro seniory (obec zvažuje výstavbu v lokalitě bytovek, nyní se řeší získání
dotací)
Malá kapacita MŠ
Nedostatečná vybavenost a počet dětských hřišť (obec má v plánu provést celkovou obnovu
hracích prvků, nicméně čeká na získání dotací)
Nedostatečná technická údržba (komunikací, chodníků), vzhled obce (neposekaná tráva)
Návrh zavedení pálení 1 den v týdnu (lze vyřešit obecní vyhláškou, nicméně vzniká problém
s následným vymáháním neplnění nařízení – platili by občané pokuty?)
Rekonstrukce kulturního sálu v OÚ (obec má zájem o získání dotace)
Malý/jeden obchod se smíšeným zbožím (problematika nespadá do kompetencí obce)
Lepší zásobování COOPu (problematika nespadá do kompetencí obce)
Výčet uvedených odpovědí by mohl ve čtenáři vytvářet pocit, že respondenti jsou s životem
obci nespokojeni. Tento fakt vyvrací nejen výsledky přímé odpovědi na míru spokojenosti
s životem v obci, ale také výsledky otázky ohledně setrvání či vystěhování. O odstěhování se
z obce uvažují 2 respondenti. Tedy celých 98 % respondentů plánuje i nadále žít v obci.
Tyto závěry lze tedy shrnout tak, že respondenti průzkumu jsou v současné době spokojenosti
s kvalitou života v obci Lipůvka, přestože se každodenně musí potýkat s negativy, které přináší
vysoké dopravní vytížení hlavních komunikací. Na druhou stranu však důležitost silničního tahu
přináší výborné dopravní napojení obce s okresním městem Blansko a krajským městem Brno,
která nabízí širokou nabídku zdravotní, sociální péče, kulturní a sportovní nabídky či vzdělání.
Respondenti mají zájem o rozvoj své obce a zajímají se o dění v obci. A přestože existuje řada
oblastí, kde spatřují možnost zlepšení a neplánují se z obce vystěhovat.
Děkujeme každému, kdo se průzkumu zúčastnil a napsal nám svůj názor. Pokud vám nějaké
informace schází, nebo potřebujete řešit konkrétní problém, neváhejte se na nás obrátit.

•
••
•
••
••
••
••
•

Ing. Ivo Pospíšil, starosta obce
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Dětský tábor Bílý potok 2016
I tento rok proběhl pod záštitou zájmového spolku Sdružení Petrov tradiční lipůvský
“farní“ tábor na Bílém potoce, poblíž osady Šmelcovna. Táborníků se přes některé
komplikace zúčastnilo 74 a to především z Lipůvky a blízkého okolí. Téma letošní
celotáborové hry bylo volně inspirováno filmem Pan Wonka a Jeho čokoládovna, a tak se
děti na 10 dní proměnily na Umpalumpy – podivuhodné tvory, pro něž čokoládové boby
a produkty z nich představují nejen vrchol jejich výživové pyramidy, ale snad i zbožštělou
entitu. V této podobě se zprvu pokusily zajistit si zásoby samy, ale pro ně naštěstí, si jich velmi
brzy všiml světoznámý tvůrce cukrovinek Willy Wonka a z jejich marného snažení, kdesi
na neúrodných plantážích v deštném pralese, je samozřejmě s jejich souhlasem, převezl
k sobě do Londýna do největší, i když bohužel již několik let zavřené továrny na čokoládu.
Pan Wonka se totiž dlouhou dobu potýkal se snahami o krádež svých unikátních receptů,
a tak v těchto Umpalumpech viděl novou naději, po té co skoro ztratil víru v lidstvo. Zde naše
pracanty čekala spousta úkolů a nových dovedností, které si zanedlouho osvojili a výroba
sladkostí všech možných i nemožných druhů a chutí mohla začít. Umpalumpové si vedli tak
dobře, až pan Wonka, který byl i v pokročilém věku stále bez dědice, začal přemýšlet, komu
by svoji pracně vybudovanou a jedinečnou továrnu (včetně všech receptů) odkázal. Pokus
se zlatými kupóny a návštěvou dětí, které tyto kupóny nalezly, nedopadl podle očekávání,
a Willy se tedy uchýlil sice k trochu zoufalé, ale podle jeho lehce vyšinuté mysli jediné
možné alternativě a to podrobit svoje nové zaměstnance zkoušce loajality, ve které pokud
by se osvědčili, připadne továrna právě jim. Nahrál na Umpalumpy divadlo, že mu byl
odcizen recept na pověstnou Wonkovu čokoládu a nechal je procházet spoustou složitých
úkolů a zkoušek, v kterých jim byl nápomocen například i Sherlock Holmes nebo jeden
z nejpokročilejších informačních systémů a umělých inteligencí na světě. Se všemi těmito
překážkami se malí pracanti porvali více než důstojně a na konci stáli tváří v tvář rozhodnutí,
zda přivést zloděje před Wonku, anebo utéci společně s nimi a založit si vlastní továrnu,
kde už by byli svými vlastními pány. Všichni však tímto testem prošli, a tak se po Wonkově
odhalení celé “habaďůry“ mohli radovat z budoucího kolektivního vlastnictví celé továrny.
Co se týká průběhu tábora jako takového, dá se mluvit snad jen v superlativech. Samozřejmě
příroda přichystala pár menších komplikací a ani bez nějakých štípanců, klíšťat či menších
zranění se letošní ročník neobešel, ale domů se všichni vraceli v pořádku. Celkově panovalo
velice příjemné počasí a nálada společně s atmosférou, si troufám říct, byly stále velice
pozitivní, až se některým (včetně mě) ani malebné údolí Bílého potoka nechtělo po deseti
dnech opouštět. Děti si užily spousty sportovně i kreativně zaměřených aktivit a hlavně
trávily čas společně, daleko od moderních technologií, což se v dnešní době dá považovat
za snad největší úspěch.
Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří se na přípravě a průběhu tábora podíleli:
vedoucím, praktikantům, duchovnímu guruovi a administrátorovi Panu Slanému, kuchyni
rodu Kratochvílů a “nápomocnému“ kuchaři Jindřichovi Vyskočilovi, zdravušce Markétě
„Šaky Maky“ Streitové, obci Lipůvka nejen za poskytnutí finančních dotací, dále děkujeme
za nezištnou pomoc: SDH Lipůvka, AsA střechám, Pile Lipůvka, Stavebninám Lipůvka,
Martinu Hlouškovi, Robertu Kocmanovi, Daliboru Hudcovi, Jindřichu Rejtharovi, rodině
Pospíšilů, Pavlu Vrbkovi, vysloužilým táborovým vedoucím a všem ostatním, které jsem
v tomto výčtu nevědomky opomenul.
Za táborový kolektiv Lukáš Poky Zorník
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„Tak už nám to zase začalo!“
Tuto větu si řekla 1. září asi většina
školáků a kantorů nejen na Lipůvce.
Slavnostní zahájení školního roku
proběhlo za účasti pana starosty.
Největší pozornost byla upřena
na 29 prvňáčků, kterým přejeme, aby
se jim ve škole líbilo.
V celkem 11 třídách se ve školním
roce 2016/2017 vzdělává 248 dětí,
což je opět o něco více než vloni.
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V sobotu 10. září proběhla na Lipůvce společenská akce pro děti i dospělé s názvem Řemesla a
povolání. Akce s přídomkem Ten dělá to a ten zas tohle měla za cíl nabídnout dětem možnost
vyzkoušet si práci takovou jaká je. Někdy se nedaří, někdy je špinavá, ale někdy může i vonět a často
přináší i radost. Přišlo téměř devadesát dětí a vcelku bez problémů zvládly vyčistit komín, upéct
rohlíky, postavit zeď, vykutat hromádku uhlí nebo uhasit oheň. Celkem šestnáct povolání mohlo děti
zaujmout. Hry doplnila tombola plná zajímavých cen.
Odpoledne se protáhlo do příjemného téměř letního večera. Početná kapela předvedla umělecký
výkon na mnoho běžných i méně obvyklých hudebních nástrojů. Celou akci podpořilo mnoho firem i
jednotlivců. Více informací na adrese www.sdh-lipuvka.cz
Hasiči Lipůvka
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Zápis č. 22/2016
z 22. zasedání Zastupitelstva obce Lipůvka ze dne 4. 8. 2016
Místo jednání:
Zasedací místnost obecního úřadu
Začátek jednání: 18.30 hodin
Konec jednání:
20.00 hodin
Přítomni:
Ing. Ivo Pospíšil, Mgr. Martina Černá, Libuše Janků, Rostislav Kořínek,
Robert Tesař, PharmDr. Dagmar Vintrlíková, Radovan Hodaň, Ing. Pavel Simon,
Libor Skácel, Mgr. Marcela Antonovičová (příchod 18.40 h)
Omluveni:
Petr Málek
Veřejnost:
Mgr. Richard Nikel, Mgr. I. Novotná, S. Janková
Program jednání:
1. Ustanovení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Informace starosty obce
4. Smlouva o připojení k internetu – Alionet city s.r.o.
5. Žádost o vyjádření k prodloužení vodovodního řadu, ulice od MŠ
6. Smlouva o dílo – zpracování dokumentace a zajištění průběhu zadávacího řízení
7. Žádost o vyjádření ke stavbě 2RD na p.č. 1126/8
8. Zpráva finančního výboru
9. Kontrola faktur
10. Diskuse
Program doplněn:
11. Rozpočtové opatření
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 Radovana Hodaně a Roberta Tesaře.
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
18:40 – příchod Mgr. Marcela Antonovičová

Ad 7)

Žádost o vyjádření ke stavbě 2RD na p.č. 1126/8 a smlouvu o právu provést stavbu
zpevněných sjezdů a inženýrských sítí na pozemcích obce p.č. 892/1 a 550/1
Zastupitelstvo obce souhlasí se stavbou 2RD na pozemku 1126/8 za podmínky, že odstavná místa
před garáží (před RD) nebudou zasahovat mimo stavební pozemek do veřejného prostranství.
Dále souhlasíme s vybudováním přípojek na inženýrské sítě – vodovodní přípojka a plynovodní
přípojka. Přípojka kanalizace bude napojena na připravovanou tlakovou kanalizaci, která bude ve
vlastnictví obce.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 1/22/2016 Zastupitelstvo obce schválilo záměr práva provést stavby zpevněných
sjezdů dle předložené projektové dokumentace na pozemku parc. č. 1126/8 a přípojek IS
vodovodu a plynovodu na pozemku obce parc. č. 892/1 v k.ú. Lipůvka pro stavbu 2RD.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad 3)

Informace starosty obce
– Pasport místních komunikací – obec má pasport komunikací z roku 1998 a pasport svislého
dopravního značení z roku 1995. Oba jsou již zastaralé a je potřeba zpracovat nové a dle
platné legislativy. Obec obdržela jednu nabídku na zpracování pasportu místních komunikací
a dopravního značení. Budou osloveny další firmy, aby bylo možno porovnat ceny. Následně
bude vybrán zhotovitel.
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– Obec Lipůvka se prostřednictví Městského úřadu Blansko (ORP) zapojila do zpracování studie
veřejných prostranství, které bude hrazeno částečně z dotací. Byly vytipovány vybrané lokality,
které budou řešeny studií. Jedná se vlastně o pořízení územně plánovacího podkladu pro
analýzu možnosti úprav ulic a dalších veřejně přístupných ploch.
– Oprava chodníků při silnici I/43 – obec oslovila firmy na podání nabídky na opravu chodníků.
Po vybrání uchazeče bude dohodnut termín prací. Předpoklad září – říjen 2016. Dne 15. 8. 2016
se uskuteční zasedání komise pro výběr nejvhodnější nabídky.
– Středisko sběrného dvora odpadů Lipůvka – stávající sběrný dvůr je již kapacitně zcela vytížen.
Vyvážení kontejnerů a jejich manipulace se provádí z důvodu nedostatku místa až na silnici
II. třídy a je to velice nebezpečné. Z toho důvodu obec zahájila přípravu projektu na rozšíření
sběrného dvora a doplnění vybavení další technikou. Vše budeme připravovat v rámci dotačního
titulu SFŽP
– Mobilní rozhlas – jako další možnost informování občanů obec vstoupila do projektu mobilní
rozhlas. Licence je vždy na dva roky. Mobilní rozhlas umožňuje posílání textových zpráv,
hlasových zpráv a e-mailů zaregistrovaným občanům. Systém dále umožňuje i uspořádání
ankety nebo minireferenda.
– Objekt Lipůvka 53 (bývalá Mánkova hospoda) – připravuje se kupní smlouva a projednávají
se podmínky, za kterých by obec objekt koupila. Záměr obce je zde řešit bydlení za přispění
dotačních titulů.
– Pošta PARTNER – začala fungovat pod hlavičkou obce v budově obecního úřadu od 1. 7. 2016.
Zahájení činnosti nebylo samozřejmě bez obtíží. Musely se provést stavební úpravy a napojit
poštu do systému. Telefon – pevná linka byla zprovozněna až 28. 7. 2016. Celkové náklady obce
na úpravu prostoru činí k dnešnímu dni 128 139 Kč. Jelikož pošta funguje i pro okolní obce
budeme jednat ohledně přispění na její provoz i s ostatními spádovými obcemi. Částečně budou
náklady hrazeny ze strany České pošty, ale tyto finance nepokryjí veškeré náklady.
– Zabezpečení objektu obecního úřadu - obec připravuje, i vzhledem k umístění pošty Partner,
k zabezpečení celého objektu. Byly osloveny firmy k předložení cenové nabídky.
– Vzhledem k poškození klimatickými jevy střechy na budově č.p. 194 byly osloveny firmy na
předložení cenové nabídky na její opravu. Předpokládaný termín opravy do konce listopadu.
– Projekt Obec občanům. Podpora tohoto projektu.
Hlasování: 0 pro, 10 proti, 0 se zdržel
– Nakladatelství s.r.o., pobočka Plzeň požádala o pomoc při výrobě edičního titulu Českého
červeného kříže „Omalovánky první pomoci“. Pomoc by spočívala ve finančním příspěvku za
reklamní banner obce v brožuře.
Hlasování: 0 pro, 7 proti, 3 se zdržel

Ad 4)

Smlouva o připojení k internetu – ALIONET CITY s.r.o.
Usnesení č. 2/22/2016 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu s firmou ALIONET CITY s.r.o.
o zajištění připojení k internetu Pošty Partner.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad 5)

žádost o vyjádření k projektové dokumentaci – „Lipůvka, ul. od MŠ – prodloužení
vodovodního řadu“.
Zastupitelstvo obce nemá připomínek k předložené projektové dokumentaci. Souhlasí se stavbou
vodovodu.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 3/22/2016 Zastupitelstvo obce schválilo záměr provést stavbu prodloužení
vodovodního řadu na pozemku p.č. 936/18 a parc. č. 16.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad 6)

Smlouva o dílo – zpracování dokumentace a zajištění průběhu zadávacího řízení
Usnesení č. 4/22/2016 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o dílo mezi Obcí Lipůvka
a Regionální rozvojovou agenturou Východní Moravy na zpracování dokumentace a zajištění
průběhu zadávacího řízení na akci „Nákup velkokapacitní požární cisterny v obci Lipůvka“.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel

13

Ad 8)

Předsedkyně finančního výboru seznámila zastupitelstvo obce se zprávou finančního
výboru.

Ad 9)

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno paní Libuší Janků s proplacenými fakturami č. 181
až 234.

Ad 11) Rozpočtové opatření č. 4/2016
Usnesení č. 5/22/2016 zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č.4/2016.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad 10) Diskuse
– Pro lepší přístup do objektu č. popis. 34 (obchod zeleniny) bude osazeno zábradlí.
– Z důvodu zvýšení bezpečného výjezdu z parkoviště budou prořezány spodní větve lípy, aby byly
dodrženy rozhledové poměry.
– Mezi obcí a Příhonem je pohyb pěších a cyklistů po frekventované silnice II/377 směr Tišnov.
Pro zvýšení bezpečnosti bude prověřen možnost záměru vybudování stezky pro pěší a cyklisty
v souběhu s touto krajskou komunikací. Stezka vyžaduje zábor soukromých pozemků. S vlastníky
bude projednán souhlas a podmínky možnosti vybudování stezky resp. záboru jejich pozemků.
– Průjezd mezi parkovišti je vymezen kopulovými betonovými prvky. Často dochází k jejich
posunutí nepozornými řidiči. Vymezení průjezdu bude postupně nahrazeno dalšími lavičkami.
– Hlavní vstup MŠ bude zabezpečen dle platné legislativy do 10/2016.
– Obec v rámci dotačního programu požádala o dotace na nákup velkokapacitní cisterny pro SDH
Lipůvka. Žádost byla kladně vyřízena a dotace byla Obci Lipůvka rozhodnutím schválena. Nyní
probíhá výběrové řízení na dodavatele velkokapacitní cisterny.
– Za hřbitovem má obec záměr umístění kontejnerů na hřbitovní odpad. Umístění a osazení
kontejnerů, které by byly částečně schovány, bude projednán se stavebním úřadem.
– Na podzim bude ukončen smluvní vztah se současným odborným lesním hospodářem, který
měl v nájmu obecní lesní pozemky. Bude vyhlášeno výběrové řízení na činnost OLH.

OBEC LIPŮVKA

Zpravodaj obce Lipůvka, vydavatel: Obecní úřad Lipůvka, IČ 00280569,
adresa redakce: Lipůvka 146, www.lipuvka.eu
Odpovědný: místostarostka obce Mgr. Marcela Antonovičová, registrováno: MK CR E 11384
Publikačně připravil a vytiskl: REPROPRESS Brno, tel. 541 589 401
Náklad: 550 ks • Distribuce: zdarma • Vydáno dne: 22. 9. 2016
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Upozornění pro veřejnost
epidemie infekční žloutenky - virové hepatitidy typu A
Upozorňujeme na pokračující epidemický výskyt infekční žloutenky v Jihomoravském
kraji. Nákaza se šíří kontaktem od osoby k osobě - při nedodržení základních
zásad hygieny rukou, tj. umytí po použití WC a před každým jídlem.
Od začátku roku 2016 ke dni 2. 9. 2016 bylo v Jihomoravském kraji evidováno
celkem 215 potvrzených případů (desetinásobný počet proti předchozím rokům).
Aktuálně přibývá 15 - 20 případů týdně, za poslední týden 25 nových případů.
Nejvíce případů je v městě Brně a jeho okolí (80%). Nejvíce nemocných je ve věku
20 - 44 let, avšak nákaza postihuje také osoby ostatních věkových kategorií.
Aktivity letního období, spojené s nedodržením hygieny rukou, mohou přispívat k
dalšímu šíření nákazy (pojídání venku neumytýma rukama, hromadné akce apod.).
Dodržování základních hygienických návyků je v prevenci přenosu zásadní:
 řádné mytí rukou teplou vodou a mýdlem vždy po použití WC
 řádné mytí rukou teplou vodou a mýdlem před každou konzumací jídla,
nápojů; je zcela nevhodné společné pití z jedné láhve (otírání hrdla láhve
rukou), ukusování z jedné svačiny, sdílení cigarety, vodní dýmky apod.
 rizikové je konzumování jídla na ulici, pokud si před tím nemůžeme umýt
ruce
 při pití nápojů z plechovek dochází ke kontaktu úst s povrchovým materiálem
– doporučujeme přelít nápoj do sklenice nebo použít čisté brčko
 řádné mytí rukou vždy po návratu domů z venkovního prostředí (výtahy,
kontejnery na odpad, hřiště, MHD apod.)
 důsledně dohlížet na dodržování hygieny rukou u dětí
 pro případ, kdy si nemůžeme ruce umýt je vhodné mít u sebe malé balení
dezinfekčního prostředku na ruce nebo jednorázové dezinfekční ubrousky
 v případě výskytu onemocnění v rodině či svých blízkých se řídit pokyny
Krajské hygienické stanice
Infekční žloutenka (virová hepatitida typu A) – základní informace
Jedná se o akutní virové onemocnění, postihující jaterní tkáň, infekce se šíří fekálně-orální cestou.
Virus vniká do těla ústy, z těla je vylučován stolicí, a to ještě před propuknutím onemocnění. První
příznaky onemocnění se objevují obvykle po 14 až 50 dnech od nákazy (tj. od průniku viru do
organismu). Onemocnění začíná náhle, s těmito příznaky:
 zvýšená teplota, bolesti svalů a kloubů
 nevolnost, nechutenství, zvracení
 zežloutnutí očního bělma, žluté zabarvení kůže - odtud název „žloutenka“; nemocný může mít
tmavší moč a světlou stolici (tyto typické příznaky však nemusí být přítomny vždy)
Diagnózu stanoví lékař na základě celkového vyšetření a krevních testů. Nemocný je izolován na
specializovaném infekčním oddělení.
Osoby, které byly v kontaktu s nemocným (rodina, spolupracovníci, spolužáci apod.), jsou pod
dohledem lékaře a epidemiologa po dobu 50 dnů a jsou vyloučeni z aktivit, které by mohly ohrozit
zdraví dalších osob – práce v potravinářství, lázně apod. Preventivně se lze proti nákaze nechat
naočkovat.
MUDr. Renata Ciupek
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno
www.khsbrno.cz
Aktualizace 2. 9. 2016
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sobota 24. 9. 2016
12:43 a 15:43 hod

43 km

Eva a Pavel Simonovi

Místo startu:

Lipůvka, na polňačce pod Horkami (pod domem č. 427)

Přihlášky:

na e-mailu Jarni4beh@email.cz

Další podrobnosti o letošní trati jsou umístěny na webu: http://cestou-blativou.webnode.cz/
Jeden okruh je cca 21,5 km. Pokud bude klasicky podzimní počasí, bude vytvořen kratší okruh pro děti.
Prezence:

24. 9. 2016 od 12:15 do 12:40 a od 15:00 do 15:35 na terase domu Lipůvka 427

Čas startu:

12:43 kombinace běh 2 x 21 km, nebo běh 21 km + kolo 21 km
15:43 běh 21 km, nebo kolo 21 km, nebo kolo 2 x 21 km
dětský okruh (zde je snaha zohlednit velikost dětských kol a výška vody v brodech)

Startovné:

50,- Kč (děti a běžci na 43 km zdarma)
z ceny startovného je hrazeno občerstvení během i po výkonu v místě startu
platba startovného hotově při prezenci

Tratě vedou po obecních, polních a lesních cestách v Lipůvce, Skaličce, Hlubokých Dvorech, Újezdě u
Černé hory a Lažanech. Budou částečně značeny, běží se za plného provozu a na vlastní odpovědnost.
Převzetím startovního čísla souhlasíte s podmínkami sportovní akce.
Občerstvení:

zajištěno na naší terase: voda, minerálky, čaj, banány, jablka, tatranky …
Těšíme se na všechny běžce, cyklisty, děti, nadšence i fandící diváky!
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Mapa a popis okruhu
Délka trasy není uvedena přesně, ale snad to nikomu nebude vadit…
Start u Lipůvky 427, přes náměstí, silnici ke kostelu, dále po zelené přes Příhon, lesem do Skaličky, na
konci doprava, pořád po zelené, nad památníkem - dále po modré, kolem Trmačova do Hlubokých Dvorů,
po silnici na Lubě, před Lubě doprava k potoku Lubě, po červené přes Krkatku do Žlebu údolím přes brody
až do Skaličky, přes potok a po asfaltové cyklostezce přes Lažany do Lipůvky, kolem Jízdných, na státní,
kolem lékárny do cíle.
Tam buď můžete skončit, nebo zkusit ještě jeden okruh, jak se budete cítit. Na trase se pokusíme před
Skaličkou zřídit občerstvovací stanici.
Podle počasí bude vyznačena případně jednodušší trasa pro dětské účastníky.

Vyhlášení výsledků:

po doběhnutí / dojetí posledního účastníka, ale nejde o čas jde o to si to celé užít!

Upozornění
Startující se účastní na vlastní nebezpečí a odpovědnost, podle svého skutečného zdravotního stavu a
kondice. Lékařská služba není zajištěna. KoloBěh se koná za plného silničního provozu, účastníci jsou
povinni proto dbát zvýšené opatrnosti, a to zejmséna během pohybu po obecních komunikacích a při
křížení silnice I. třídy na Svitavy (2x na okruhu). Běží a jede se v podzimních podmínkách, styl zvládnutí
KoloBěhu musí být uzpůsoben klimatickým poměrům, může se vyskytovat bahno i kaluže...
Další podrobnosti o letošní trati jsou umístěny na webu: http://cestou-blativou.webnode.cz/
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DOTAČNÍ PROGRAMY
NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
A
KOTLÍKOVÉ DOTACE

Zajišťujeme kompletní vyřízení dotačních titulů v
programech nová zelená úsporám 2015 - 2021
a KOTLÍKOVÁ DOTACE.
Předběžná konzultace je ZDARMA.
Plánujete rekonstrukci RD, nebo jen výměnu oken, či
zateplení fasády? Neváhejte se na nás obrátit a my Vám
poradíme, jak na získání dotace pro Vaši investici. Nebo
plánujete výměnu zdroje tepla? Rovněž neváhejte se na
nás obrátit. Máme celou řadu spokojených zákazníků, kteří
dotaci získali.
Telefon: 777 830 444
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