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Milí Lopeničáři, 

 

přiblížil se konec roku, a to je příležitost se poohlédnout za tím, co se v poslední době v obci 

událo a zároveň se seznámit s plány na rok následující. To a spoustu dalšího se dozvíte uvnitř 

čísla občasníku. Stále také platí nabídka pro ty z vás, kteří byste se chtěli podělit o zajímavý 

příspěvek, příběh, fotografii, vzpomínku, či třeba jen zamyšlení nad současným, minulým či 

budoucím životem v obci. 

 

Nyní bych Vám všem rád jménem celého zastupitelstva obce popřál klidné a pohodové 

Vánoce, v novém roce 2016 pevné zdraví, hodně štěstí a úspěchů. 

 

 

Roman Buček, starosta obce 

 

 

V tomto čísle najdete: 

Lopeník je živá obec 

Máme nové webové 

stránky 

Vznikl dětský klub 

Lopeníček 

Ochutnávka 

z adventního tvoření 

Dojmy z obecního sadu 

 

Historické okénko 

 

Ta naša hospoda… 

 

Co je v plánu… 

Prerýkajce si… 

      prosinec 2015 
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Lopeník je živá obec 

Druhá polovina roku byla stejně jako ta první bohatá na kulturní a společenský život. 

V polovině července se uskutečnil jubilejní X. ročník Setkání, symbol přátelství Čechů a 

Slováků na Velkém Lopeníku. Naši krojovaní reprezentovali Lopeník na Slavnostech vína 

v Uherském Hradišti začátkem září. Bez účasti našich občanů se neobešli ani hody 

v Troskotovicích. V obci začal též působit klub pro maminky s dětmi s názvem Lopeníček. 

Konec listopadu pak patřil tradičnímu symbolickému uzavírání rozhledny a adventnímu 

tvoření spojenému s rozsvěcováním 

vánočního stromu. Začátkem prosince 

se naši letošní jubilanti sešli při 

příjemném posezení u kopaničářské 

muziky v podání tria Metošé a 

nechyběla ani tak trochu nečekaná 

mikulášská návštěva. Před námi je nyní 

už jen Silvestrovský výšlap na 

rozhlednu, na který jste všichni srdečně 

zváni. Sraz je plánován na 10 hodin 

dopoledne na parkovišti u hájenky nad 

zvonicí. 

Spolu s lednovou Tříkrálovou sbírkou, velikonočním tvořením a pochůzkou, stavěním a 

kácením máje či dětským dnem nebo otevíráním rozhledny šlo tedy za celý rok o řadu akcí, 

na obec naší velikosti až nevídanou. Pevně věříme, že alespoň jedna z nich vám udělala radost 

z možnosti setkání se při muzice, dobrém jídle či sklence něčeho k pití. 

 

Roman Buček 

 

Máme nové webové stránky 

 

Pokud jste dlouho nenavštívili náš obecní web, velmi doporučujeme. Přijali jsme nabídku ke 

spolupráci od profesionálního webmastera a fotografa Martina Štechera a výsledek 

považujeme za velmi zdařilý. Děkujeme mu 

tímto za profesionální práci a také za pomoc s 

další internetovou prezentací obce. 

Obecní stránky jsou stále na stejné adrese 

http://obec-lopenik.cz/.  Obec Lopeník má 

také profil na facebooku. V profilu najdete 

nejaktuálnější informace, rozsáhlejší foto i 

videogalerie a další zajímavosti a aktivity z 

nejbližšího okolí. Na profil se dostanete také 

přes obecní web: bílé f v modrém čtverečku v 

pravém horním rohu úvodní stránky. 

 

Tomáš Kalous 

http://obec-lopenik.cz/
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Lopeníček 

Od října se na OÚ scházejí děti z Lopeníku a okolí, aby příjemně a 

smysluplně strávily společně čas. Zkoušíme různá řemesla a výtvarné 

techniky, hodně zpíváme s kytarou,občas jdeme i ven. Minulé schůzky 

jsme vyráběli atlas listů, makové panenky, lampiony, keramické misky a 

broučky, přírodní mýdla... 

Obec nám pronajala zadarmo místnost a na 

činnost (výtvarný materiál, občerstvení), 

děti přispívají 30kč/jednu schůzku. 

Další setkání Lopeníčku bude předem 

ohlášeno na webu obce, facebooku a bližší 

info lze získat i na níže uvedených 

kontaktech. Na všechny děti se těší Lucie 

Pirová a Marcela Mošťková. 

tel.: 770778250  

mail: lopenicek@centrum.cz 

https://www.facebook.com/lopenicek      Lucie Pirová 

 

Ohlédnutí za Adventním tvořením 

Komorní nálada panovala na tradičním 

předvánočním tvoření. Vyrobili jsme si 

adventní věnce, „medové“ svíčky, ozdoby na 

stromeček a přáníčka. Závěrem pan starosta 

rozsvítil vánoční stromek s přáním klidného 

adventu. 

 

 

Mgr. Marie Ševčíková 

 

Dojmy z nového obecního sadu 

Nový ovocný sad vznikl zhruba na dvou hektarech v části zvané „V krajoch“. Čím může být 

sad přínosný pro zdejší krajinu a pro nás občany? 

Výsadba pomůže návratu původních odrůd do krajiny. Místo tu našly slivoně, hrušně, třešně, 

višně a dříny. Stromy plynule dokreslují ráz zdejší kopcovité krajiny a tvoří souvislý celek. 

Prostředí se stalo rozmanitějším, ovocné dřeviny jako by tu rostly odjakživa. 

mailto:lopenicek@centrum.cz
https://www.facebook.com/lopenicek
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Za pár let bychom si mohli pochutnat jak na 

čerstvém ovoci v bio kvalitě, tak i na jejich 

dalším zpracování (švestková a hrušková 

povidla, sušené ovoce) a možná, jak říká 

starosta, i na lopenické slivovici. 

 

 

 

Mgr. Marie Ševčíková 

 

 

Historické okénko aneb… 

 

Horské oblasti Slovácka ve vzpomínkách učitele Josefa Ambrože 

Když nás, studenty brněnské pedagogické fakulty, v březnu 1953 přišli zástupci tehdejšího 

krajského národního výboru přesvědčovat, abychom přerušili studium a šli učit, byl jsem 

jedním z těch, kteří naléhání podlehli. Dostal jsem umístěnku do Hrubé Vrbky, kde jsem od 

10. dubna měl v malé dvoutřídce - první třídě – zastupovat nemocného pana řídícího. Bez 

teoretické přípravy, bez jakýchkoliv zkušeností… 

 Vzpomínám zejména na jednu příhodu z 2. května 1953, kdy nad ránem napadlo 20 cm sněhu 

a já, dojíždějící, musel spolu s dalšími cestujícími z vlaku, mezi nimiž nechyběl ani lidový 

bavič Vašek Mlýnek vracející se z nějaké estrády, tu sněhovou nadílku prošlapávat 

v polobotkách. 

Už 10. května jsem byl na Měšťanské škole v Horním Němčí, kde jsem pro změnu nahradil 

jednoho mladého učitele povolaného na vojenské cvičení. Byl mi přidělen dějepis a zeměpis 

v 7. – 9. třídě, se žáky téměř patnáctiletými, zatímco mě bylo osmnáct a půl. Trapasy ostatně 

nastaly hned po mém příjezdu. Předseda zdejšího národního výboru ve snaze zajistit mi 

ubytování navrhl, abych první noc přespal v domě jisté starší paní, která odjela do Uherského 

hradiště na léčení a svěřila mu klíče od domu. Unaven jsem tam spokojeně usnul a brzy nato 

byl objeven v posteli onou starou paní, kterou v nemocnici pro nedostatek lůžek nepřijali, a 

tak se posledním večerním autobusem vrátil zpět. Její křik a hrůzu v očích si těžko kdo dovede 

představit. Byla však rozumná, všechno si dala vysvětlit, takže jsem tam nakonec zůstal bydlet 

až do konce školního roku. V Horněmčí jsem prožil krásné dva měsíce, ve škole získal cenné 

zkušenosti a zažil mnoho příjemných chvil v kantorském kolektivu.  

Po prázdninách čekala další „štace“, tentokrát Národní škola v Lopeníku. V této 15 kilometrů 

dlouhé kopaničářské obci byly v  té době tři školy, dolní dvojtřídka na Březovsku, horní 

rovněž dvojtřídka, kam jsem byl ustanoven, a dokonce i trojtřídní škola (v Bošáčkách) na 

samých moravsko-slovenských hranicích. Horní škola byla asi uprostřed obce, poměrně 

dobře přístupná, zatímco do školy v Bošáčkách se muselo přes sedlo neschůdným terénem, 

v zimě většinou naprosto nedostupným, při větší nadílce sněhu jen na lyžích.  
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Bylo mi přiděleno vyučování ve druhé třídě, 

kam docházelo asi 30 dětí 3. – 5. ročníku. 

Život na kopanicích nebyl lehký, zvláště na 

odlehlých samotách v Bošáčkách a na 

Škrátové žili lidé velmi skromně a daly se najít 

i chalupy, kde v jedné místnosti spávala celá 

početná rodina, ba dokonce s domácími 

zvířaty. Velkým problémem byl také alkohol, 

v němž především mužská část obyvatelstva 

utápěla svůj těžký úděl. To se samozřejmě 

odráželo i v životě dětí. Nejenže musely doma 

těžce pracovat, ale podléhaly rodinnému prostředí, cigaretám i alkoholu. Problémy s kázní i 

absencí byly ve škole na denním pořádku.  

Ubytován jsem byl ve škole v podkrovním pokojíčku, zbývalo stravování. K snídani jsem míval 

mléko, které mi nosila má žákyně Anička Pomajbíková, obědy mi ředitel školy Oldřich Hrubý 

zajistil v místní zotavovně na chatě, která patřila školskému odboru v Uherském Brodě.  

Už mé seznámení s Lopeníkem skončilo neradostně. Někdy v polovině září byly v této vsi hody 

a v hospodě Na Židovni hodová zábava. Lákalo mne poznat, jak se místní lidé baví. Na chatě 

tehdy byly děti z dětského domova v Bojkovicích se svými vychovatelkami, a tak jsem dvě 

z nich na zábavu pozval. Dlouho však veselí netrvalo. Zažili jsme jednu z velmi častých 

hospodských rvaček. Vzduchem začaly létat sklenice, někdo urazil světlo, muzikanti skákali ve 

tmě z okna do zahrady. Nastala zkrátka vřava, při níž se rval snad každý s každým. Než jsme 

se stačili protlačit ze sálu ven, kus skla zasáhl mou tanečnici do tváře a způsobil jí zranění. 

Stejně se vedlo i mně – sklo se mi zaseklo pod bradu. Hned jsem měl krev až na košili. 

Zatímco mé poranění bylo celkem banální, s mou společnicí to bylo daleko horší. 

S kapesníkem na tváři ji čekala asi půlhodinová cesta zpátky na chatu, odkud jsme volali 

sanitku. Mezitím se na chatu dotrmáceli další zranění, jednoho dokonce přivezli na voze. Při 

rvačce se totiž kromě sklenic a kusů nábytku používaly též nože, dláta a kdosi se prý tehdy 

oháněl i žehličkou. Zranění byla vážná, krev tekla proudem. Vychovatelka se vrátila 

z nemocnice asi až po čtrnácti dnech s ošklivou jizvou na tváři a tuto památku na lopenické 

hody má asi dodnes.  

O vyřizování účtů mezi znesvářenými rodinami rozhodně nebyla nouze. Další rvačku jsme 

s nastávajícím tchánem zažili v hospodě Na trojáku, kde jsme společně slavili Josefa. Kdosi 

tehdy vrazil do kamen, rozpadly se kouřové roury a černí od sazí jsme byli v momentě všichni.  

Na pivo se chodilo také k „Bonifácovi“, což byla provizorní hospoda zřízená vlastně 

v kuchyni, kde se scházeli sousedé. Bonifác neměl ani základní vybavení, takže se z pivovaru 

dovezla bečka, zlatavý nápoj se vylil do škopku a odtud byl nabírán džbánkem. V legraci se 

tradoval Bonifácův slogan: „Chceš s penú lebo bez peny?“ Když se host rozhodl pro první 

možnost, Bonifác březovou metlou zamíchal ve škopku a nabral pivo „s penú“.  
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Často jsem také sedávali v obchůdku u chaty, kde tehdy prodával pan Kročil a později pan 

vystrčil z Bánova se svým kolegou. Pro jejich hřmotné postavy jim nikdo neřekl jinak než 

Balvani. Tam se klábosilo a popíjelo ještě dlouho po zavírací hodině.  

Na Lopeníku jsem učil do října 1954, kdy jsem nastoupil základní vojenskou službu, ale 

s příbuznými sem jezdím dodnes. Ředitelkou školy, kde jsem působil, se později stala paní 

Štěpánková. Vzpomínám na jednu besedu v brněnském rozhlase, ve které uvedla svůj zážitek 

z výuky v Lopeníku. Rodičům jednoho z ne právě upravených žáků napsala vzkaz: „Zapáchá – 

umýt!“ Druhý den byla v deníčku odpověď: „Nečuchat – učit!“ 

Docela výstižný obrázek nelehkého kantorského života na Kopanicích. Všechny tři školy 

v Lopeníku v pozdějších letech zanikly, zůstaly jen nostalgické vzpomínky. 

Josef Ambrož 

Ta naša hospoda ... 

Máme za sebou krátký, pozdně letní provoz hospody. Někteří lopeničtí se přicházeli 

občerstvit pravidelně, jiní znovuotevření hospody vítali, i když nezašli a některým byl naopak 

trnem v oku (nebo spíš v uchu) hluk rozjařených, odcházejících hostí. 

Na hodnocení byla hospoda otevřena 

příliš krátce, a proto nezbývá, než se 

jen zamyslet, zda a jak hospodu 

provozovat v příštím roce. Provoz 

nebyl prodělečný, i když ještě 

nevíme, jak velkou roli v tom hrál 

fakt, že obsluha nedostávala žádnou 

finanční odměnu. Takto provozovat 

hospodu ale v budoucnu určitě nejde. 

Nabízí se několik možností, ale 

reálné jsou asi jen dvě.  

Jedna je pronájem hospody. To by 

bylo z pohledu obce nejjednodušší, 

je ale otázkou, jestli se najde zájemce. Nájemce by mohl určitě lépe než obec využít potenciál 

skrytý v turistech, kteří často marně hledají na Lopeníku možnost občerstvení. Další možností 

je, že by i příští rok provozovala hospodu obec. I tak by ale bylo potřeba najít zodpovědného 

„provozního“, který by se o celý provoz postaral.  

V obou případech je ale zásadní podmínkou, zda bude o tuto službu skutečný zájem a 

lopeničtí si cestu do hospody najdou. A případně se domluví i na nějaké společné sportovní, či 

jiné společenské akci. Zatím totiž, až na vzácné výjimky, veškeré společenské dění v obci 

jsou oficiální, „povinné“, zaběhnuté akce .... 

 

Zbyněk Piro 
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Připravujeme žádost o dotaci na opravu cest 

Zhruba 150 tisíc korun si začátkem září 

vyžádala vysprávka výtluků a výmolů na 

obecních cestách. V kontextu toho kolik 

kilometrů cest jako obec máme je to skutečně 

plivnutí do moře. Vyspravena byla cesta 

kolem židovny přes solisko, dílčí opravy se 

uskutečnily na horní cestě, dále kolem Chaty 

Lopeník a opraven byl i naprosto nesjízdný 

úsek u bývalé horní školy. Zde obci přispěli 

částkou 10 tisíc korun soukromý dárci a 

dalšími 30-ti tisíci jeden podnikatelský subjekt 

za což jim patří upřímné poděkování. 

Instalováno bylo také 6 nových svodnic. Do podobných oprav bude však potřeba investovat 

pravidelně každý rok. A mnohem více. Proto jsme při sestavování rozpočtu na příští rok 

vyčlenili na opravy přibližně 400 tisíc. Obdobně chceme postupovat v dalších letech. 

Prostředky jsou však omezené. Komplexní pozemkové úpravy, které by nám mohly 

s opravami výrazně pomoct, jsou prozatím v nedohlednu. Projekční práce, na nichž se má 

podle vyjádření Státního pozemkového úřadu, který to má na starosti zároveň i finančně, začít 

v polovině příštího roku a mají trvat 3 až 5 let. Teprve poté se možná dočkáme výraznějších 

investic zvenčí. Do té doby si musíme poradit sami. Proto také chceme zažádat o dotace 

z Ministerstva pro místní rozvoj a rovněž ze Zlínského kraje. Ty mají být vypsány po novém 

roce. V současné době připravujeme a shromažďujeme podklady pro podání žádosti. Zda 

uspějeme je nejisté, za pokus to však rozhodně stojí. 

Samostatnou kapitolou jsou pak cesty, které nejsou ani zapsány v katastru nemovitostí, nemají 

svá parcelní čísla ani neleží na obecních pozemcích. Zde je jedinou šancí jejich geodetické 

zaměření, postupný výkup pozemků pod nimi, zapsání cest do pasportu místních komunikací 

a teprve pak až následná oprava. Po všech těchto zdlouhavých a ne zrovna levných peripetiích 

by pak bylo možné rovněž žádat peníze na jejich opravu. 

 

Roman Buček 

 

Co je dále v plánu… 

 

V následujícím roce nás čeká řada úkolů a zároveň investic, které nám v dlouhodobém 

horizontu pomohou snížit běžné výdaje. Jednou z nich je například plánovaná rekonstrukce 

veřejného osvětlení, které je v havarijním stavu. V rámci programu Efekt vypsaného 

Ministerstvem průmyslu a obchodu lze žádat o dotace na výměnu starých světel za nové, 

modernější a především úspornější. Tato dotace by mohla v případě úspěchu činit až 70% 

celkových uznatelných nákladů. Již před časem jsme začali s přípravou podkladů pro žádost. 

Máme hotový pasport veřejného osvětlení a v současnosti se dokončují světelně technické 

výpočty s návrhem řešení. Jakmile budou hotovy, podáme žádost o dotaci. V případě úspěchu 
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a následné realizace pak ušetříme nejen na 

elektřině, ale především na údržbě, která 

stojí nemalé peníze.  

 

Dalším úkolem pro nadcházející rok bude 

příprava projektu a žádosti o dotaci na 

vytvoření sběrného dvora. Díky jeho 

zbudování a následnému lepšímu třídění 

odpadu na druhotné suroviny pro recyklaci 

se nám sníží náklady za odpad. Naopak 

některý odpad, pokud se správným 

způsobem vytřídí, se dá prodat, namísto 

toho, abychom sami platili za jeho odvoz a 

zpracování. 

 

V běhu je i plán na přestavbu vytápění 

v budově bývalého OÚ. Projektant již 

připravuje projekt pro podání žádosti o 

dotaci z Operačního programu Životní 

prostředí. Jakmile se nám podaří 

rekonstrukci zrealizovat, budeme moci přesunout kanceláře OÚ tam kam patří. Zároveň nám 

tím vznikne prostor pro vytvoření 3-4 nových nájemních bytů v budově bývalého 

Rekreačního a rehabilitačního střediska celní správy. Dojde tak k zefektivnění provozu této 

budovy a vyšším příjmům z nájmů. Zájemci o bydlení se hlásí překvapivě poměrně často. 

 

Soubor těchto a dalších opatření by nám v dlouhodobém horizontu měl do budoucna pomoci 

snížit a zefektivnit běžné výdaje a přinést do rozpočtu nové příjmy. Díky tomu pak bude 

v rozpočtu zůstávat více peněz na investice, které nám sice žádnou úsporu ani příjem 

nepřinesou, ale udělat se musí, jako například čištění příkop, údržba zeleně a mnoho dalších. 

Pevně věřím, že se nám to podaří. 

 

Roman Buček 

 

Zpravodaj obce Lopeník. Vydává obec Lopeník, Lopeník 211, 687 67 Březová, tel:572646900. Vychází 
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