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Milí Lopeničáři, 

 

opět se nám přiblížil konec roku a s ním i příležitost zrekapitulovat co se v obci podařilo 

zlepšit více, co méně a zároveň nahlédnout do plánů na další rok. Letos jsme realizovali dílčí 

opravy cest, čištění příkopů, vyřezávání náletových dřevin, opravu střechy na horní škole, 

opravy na rozhledně, vytvoření nového nájemního bytu, údržbu veřejného osvětlení, 

vodovodu, rozhlasu a další drobné opravy. Některé z akcí se nám letos bohužel nepodařilo 

uskutečnit z důvodu neúspěchu při žádání o dotace. Více se dočtete uvnitř. 

Rád bych vám všem jménem celého zastupitelstva obce popřál hlavně pevné zdraví, mnoho 

vytrvalosti a úspěchů v nadcházejícím roce a samozřejmě také klidné a pohodové Vánoce. 

 

Roman Buček, starosta obce 

 

V tomto čísle najdete: 

Chystáme rekordní investice do 

oprav cest 

Kanceláře OÚ se stěhují 

Do školy už neteče 

Svítíme i nesvítíme 

Letos jsme se zaměřili také na 

rozhlednu na Velkém Lopeníku 

Obecní traktor? Možná příští rok 

Lesk a bída dotací na sběrné dvory 

Slovo arcibiskupa a kněze 

Kulturní život a tradice v obrazech 

Změna jízdního řádu 

Lopeník v číslech a praktické info 

Prerýkajce si… 

      prosinec 2016 
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Chystáme rekordní investice do oprav cest 

 

Na přelomu loňského a letošního roku jsme stejně jako více než tisícovka dalších obcí z celé 

republiky zažádali o dotaci na obnovu místních komunikací u Ministerstva pro místní rozvoj. 

Náš projekt počítal s celkovou rekonstrukcí „horní cesty“ od křižovatky s hlavní silnicí poblíž 

autobusové zastávky U Vráblíků až po rozcestí k Chatě Lopeník a směrem na Točnu, též 

některým známému jako „U vápna.“ Projektová cena byla vyčíslena na cca 2,8 milionu korun, 

přičemž maximální možná výše dotace by byla 1 milion. Cena realizace, kterou se nám 

podařilo vysoutěžit, byla stanovena na cca 2,2 milionu. Pokud bychom se žádostí uspěli, 

získali bychom tím téměř polovinu peněz na opravu této cesty. Z více než 1000 žadatelů však 

bylo z balíku peněz, který byl na tento dotační titul připraven, uspokojeno pouhých 280 obcí. 

Zbývajících více než 700 obcí, mezi kterými jsme bohužel byli také, odešlo s prázdnou. 

 

V následujícím roce se o získání dotace pokusíme znovu. Proto je také v navrhovaném 

rozpočtu na příští rok připravena částka více než 1,3 milionu korun na opravy cest. V případě, 

že ani tentokrát neuspějeme, bude na zvážení zastupitelstva, zda tyto peníze nerozdělit na 

opravy více cest v obci. Už nyní totiž stojíme před rozhodnutím, zda mít opravenu pouze 

jednu cestu v obci tak, že tam bude zbrusu nový „koberec,“ nebo opraveno více cest, ale ne 

v takové kvalitě.  

 

Do dílčích oprav metodou asfaltového 

zástřiku bylo v letošním roce investováno 

cca 300 tisíc Kč, v loňském asi polovina 

této částky. Další náklady (cca 150 tisíc) 

si vyžádalo čištění příkop a propustí a 

také terénní úpravy, odvodnění a 

vyspravení cesty v Bošáčkách a 

v neposlední řadě také geodetické 

zaměření a geometrický plán potřebný pro 

majetkové vypořádání a chystaný převod 

cesty, vedoucí od sběrného místa odpadů 

u cesty k Chatě Lopeník (nad 

Dulínkovými) nahoru k domům č.p. 204, 144 a dále č.p. 135 do majetku obce. 

 

V listopadu tohoto roku Státní pozemkový úřad vysoutěžil zpracovatele komplexních 

pozemkových úprav. Ten má nyní 24 měsíců na přípravné a dalších 36 měsíců na návrhové a 

projekční práce. V rámci nich by měla být navrhnuta tzv. společná zařízení (tedy cesty, 

propustky, protierozní a protipovodňová opatření,…) a teprve potom na základě projednaných 

a odsouhlasených návrhů by mělo dojít k realizaci jednotlivých opatření (cesty,…) 

financovaných ze strany Státního pozemkového úřadu. Do té doby musíme naše cesty 

udržovat přiměřeně sjízdné. Co by nám pomohlo utratit všechny peníze co máme za opravy 

cest, které za pár let bude opravovat a platit Státní pozemkový úřad, když by nám pak už 

nezbyly peníze na nic jiného...? 

 

Roman Buček 
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Kanceláře OÚ se stěhují 

 

Dva až tři nové menší nájemní byty by měli vzniknout v uvolněných prostorách po 

kancelářích a zázemí OÚ v budově č.p. 215. S pracemi na přestavbě by se mělo začít ve druhé 

polovině ledna. Tím by se měl z této budovy stát plnohodnotný dům s nájemními byty. 

Kanceláře a zázemí OÚ budou přestěhovány ještě do konce letošního roku tam kam patří, 

tedy do budovy č.p. 211. V té byla vyměněna stará, energeticky náročná akumulační kamna 

z devadesátých let s celkovým příkonem 12 kW za nové moderní úsporné hybridní keramické 

topné panely. Ty spojují výhody akumulačního a sálavého vytápění. Do budovy byly 

instalovány 3 kusy, každý s maximálním výkonem 2 kW. Prozatím jsou nastaveny každý na 

výkon 0,75 kW a místnosti spolehlivě vytopí. Díky spolupráci s Energetickou agenturou 

Zlínského kraje se nám také podařilo vyjednat s dodavatelem E.ON lepší cenu za elektřinu. 

Cena v nízkém tarifu (který čerpáme v budově 20 hodin denně) je zhruba 95 haléřů za 1 kWh 

a ve vysokém tarifu (který čerpáme 4 hodiny denně) je cena asi 1,2 Kč za 1 kWh. Další 

úsporu bychom mohli získat také zateplením podkroví, které pokud uděláme svépomocí, nás 

vyjde na pár desítek tisíc korun. 

 

V minulosti jsme zvažovali různé možnosti výměny zdroje tepla. Od výstavby komína a 

pořízení kotle s teplovodními rozvody nebo krbových kamen se vzduchotechnikou, přes 

tepelné čerpadlo až po fotovoltaický systém na střeše budovy vyrábějící elektřinu a napájející 

dosavadní topidla. Každá z variant však vycházela draze na přestavbu s poměrně dlouhou 

dobou návratnosti. Naproti tomu hybridní keramické panely stály 2500,- korun za kus. 

Diskutovanou možností byla také dotace z Operačního programu životního prostředí. Ta 

počítala s vytápěním kotlem na pelety nebo dřevo. Podmínkou jejího získání by však byla 

kompletní rekonstrukce budovy v částce blížící se téměř 1,5 milionu korun a dotace by činila 

max. 40% nákladů. Další výdaje by si vyžádal provoz, ať už chystání dřeva v našich obecních 

lesích, které rozhodně nejsou bezedné nebo nakupování pelet, což není zrovna levná 

záležitost. Za těchto podmínek je tedy lepší prozatím zachovat stávající elektrické vytápění 

pouze s úspornějšími spotřebiči a lepší vyjednanou cenou za elektřinu. Tři nové nájemní byty 

v budově č.p 215 zároveň přinesou další peníze do rozpočtu obce. 

Roman Buček 

Do školy už neteče 

 

Letos na jaře jsme zahájili postupnou 

proměnu areálu bývalé horní školy. Stínící 

smrky v jejím okolí jsme pokáceli a 

mobilním katrem z nich nařezali vazbu na 

výstavbu nové střechy na její přístavbě, kde 

jsou umístěny sprchy, WC a v horním patře 

kuchyň. Zbylý materiál jako hranoly, fošny a 

desky uplatníme např. při výrobě lavic, stolů, 

nového zábradlí na budově OÚ, které se 

pomalu ale jistě rozpadá, nebo směrovníků či 
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turistického značení. Do budovy nám už neteče a tak se můžeme v příštím roce pustit do další 

fáze, jíž je zamýšlená oprava sociálních zařízení v přízemí budovy. Jakmile se nám toto 

podaří, bude zde možné po drobných úpravách chatek nacházejících se v areálu začít 

provozovat ubytování pro turisty formou kempu. Z dosavadních zkušeností je jasné, že přiliv 

turistů do Bílých Karpat rok od roku roste a s ním i poptávka po ubytování. Navíc ne každý 

preferuje pohodlí horské chaty s wellnes a plnou penzí, ale raději tráví dovolenou v přírodě 

trochu dobrodružněji. Žádné podobné zařízení tohoto typu v našem nejbližším okolí není a tak 

si své příznivce jistě najde. Oprava sociálních zařízení v sobě skýtá také možnost pro pořádání 

venkovních akcí typu stavění máje apod. Areál je také dostatečně velký, aby bylo možné 

v něm vytvořit sportoviště. Do budoucna by bylo také možné zrekonstruovat pokoje pro 

pronájem či z největší třídy vytvořit společenský a kulturní sál. To je však hudba budoucnosti 

a běh na dlouhou trať. Soustřeďme se tedy prozatím na malé dílčí krůčky, jakými jsou právě 

ony zmiňované opravy WC a sprch. 

Roman Buček 

 

Svítíme i nesvítíme 

 

Asi tak by se dali shrnout potíže s naším veřejným osvětlením, kterého jste si dozajista všimli 

hlavně vy, kteří bydlíte podél hlavní silnice. V havarijním stavu máme nejen samotná svítidla, 

ale také výložníky, které je drží na sloupech a hlavně a především rozvaděče (skříně 

s pojistkami, časovačem atd.), které jsou v obci všehovšudy tři. 

 

V loňském roce jsme zažádali o dotaci 

z Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci 

programu EFEKT 2016. Slibovaná výše dotace 

měla být pro úspěšné žadatele 70%. Bohužel to 

dopadlo velmi podobně jako u dotací na obnovu 

komunikací z Ministerstva pro místní rozvoj (již 

popisováno v článku o cestách). Velký počet 

žadatelů a málo financí, takže úspěšní nakonec 

získali ne 70, ale pouze 50% a nebylo těch obcí 

mnoho. Pro představu Ministerstvo průmyslu a 

obchodu, mělo pro tento dotační titul připraveno 

asi 80 milionů Kč. Nutno dodat že na celou 

republiku! Jen samotný Zlínský kraj má přes 300 

obcí… 

 

Z předběžných informací (které zatím nebyly 

oficiálně zveřejněny) by mohla být částka pro 

další rok podobná. S tím rozdílem, že uznatelným nákladem už budou pouze svítidla. 

Rozvaděče, výložníky a další materiál už budou muset obce financovat sami. Pokud se tyto 

předběžné informace potvrdí, bude pravděpodobně lepší se pustit do oprav postupně 

z vlastních zdrojů a to ve 3 etapách – každý rok jednu větev s rozvaděčem, než čekat na to 

zda, kdy a jestli vůbec nějakou dotaci získáme. V rozpočtu na příští rok už počítáme 

s opravou jedné etapy, která nás nejvíce „bolí.“ 

Roman Buček 
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Letos jsme se zaměřili také na rozhlednu na Velkém Lopeníku. 
 

Po prohlídce naprosto neutěšeného stavu 

prodejního kiosku a hlavně jeho střechy, 

jsme přistoupili k její opravě. Původní 

střecha nejen, že neplnila svůj účel, ale 

naopak bránila vysychání dřeva ve spojích 

vnitřní trámové konstrukce. Nebyl žádným 

funkčním způsobem vyřešen odvod 

srážkové vody, stékající po konstrukci k 

jejím základům, mimo objekt rozhledny. Z 

vlastní zkušenosti můžu potvrdit, že v 

případě deště bylo nutné během krátké doby 

sbalit veškeré zboží a suvenýry a kiosek 

opustit, protože když shora dotekla první 

vlna vody, složená převážně ze směsi prachu a bláta z turistických bot, zůstala suchá jen 

jediná police a v celém přízemí rozhledny se nebylo kam schovat. 

 

Stará pultová střecha byla tedy stržena a nahrazena sedlovou s mírným sklonem a jednou 

stranou přizpůsobenou výšce schodů. Veškerá srážková voda je svedena okapovými svody 

mimo vnitřní prostor rozhledny. Konstrukce je provedena z modřínového dřeva a jako krytina 

jsou použity pískované asfaltové pásy. Dosavadní opravy jsou jen začátek a o dalších pracích 

Vás budeme informovat. 

Tomáš Kalous 

 

Obecní traktor? Možná už příští rok. 

 

V říjnu jsme podali žádost o dotaci na traktor s příslušenstvím (čelní nakladač, štěpkovač, 

naviják,…) z Programu rozvoje venkova Ministerstva zemědělství, 3. kola podprogramu 

Technika a technologie pro lesní hospodářství. Zájem obcí byl obrovský, protože na rozdíl od 

minulého programového období už se v jiném dotačním programu na traktor žádat nedá. 

Balík peněz byl opět omezený. Rozhodujícím faktorem při hodnocení žádostí byla výměra 

obhospodařovaného lesa. Obec ho má asi 

74 ha. Podle počtu bodů byli žadatelé 

zařazováni do kategorií Doporučený, 

Čekatel a Nedoporučený. Výsledek nás 

trochu zklamal. Byli jsme zařazeni do 

kategorie Čekatel a naše žádost tak bude 

administrována až ve 4. kole. To 

znamená v dubnu nebo květnu 2017. 

Nezbývá nám než doufat, že tentokrát 

bude peněz na podporu tohoto dotačního 

titulu dostatek.  

 

Pokud by se nám podařilo dotaci na traktor získat, bylo by do budoucna možné jej vybavit 

dalším příslušenstvím jako např. vlečkou nebo dalším příslušenstvím k údržbě obecního 
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majetku, které nyní není předmětem podpory. Díky tomu bychom pak řadu potřebných 

údržbových prací v obci zrychlili a zefektivnili. 

Roman Buček 

Lesk a bída dotací na sběrné dvory 

 

Kam s odpadem? Tato otázka je u nás v obci mnohými řešena dlouhodobě. Plány na 

vybudování sběrného dvora na obecním pozemku naproti přes cestu u bývalé horní školy 

(parc.č. 647/42) brzdí hned několik faktorů. Tím prvním je fakt, že pozemek (stejně jako 

žádný jiný v obci) není v územním plánu veden jako místo pro nakládání s odpady. Toto má 

napravit změna územního plánu, která by měla být dle vyjádření Odboru územního plánování 

MěÚ Uh.Brod hotova do konce roku 2017. Dle předběžných informací Správy CHKO a 

dalších dotčených orgánů by se zapracováním do územního plánu neměl být problém. Ještě 

však není vyhráno. Pro podání žádosti o dotaci je nově od letošního roku potřeba doložit 

souhlasné stanovisko Zlínského kraje. Ten si nově vymínil podmínku, že standardně dává toto 

souhlasné stanovisko obcím s počtem obyvatel od tisíce výše a bude tedy potřeba zažádat o 

výjimku. Proslýchá se také, že toto kladné stanovisko je podmíněno též tím, že v dojezdové 

vzdálenosti do 10 km není žádný jiný sběrný dvůr, kde mohou občané odpad bezplatně 

odevzdat. Toto bude nejspíše také předmětem dalších jednání. Mohli jsme sice situaci vyřešit 

„šalamounsky“ a zavázat se, že se spojíme s obcí Komňa, která podala žádost o dotaci na 

sběrný dvůr koncem letošního listopadu. To by však znamenalo, přestat dělat pravidelné 

dubnové a říjnové svozy nebezpečného, velkoobjemového a železného odpadu jako doposud 

a odkázat občany aby tento odpad vozili do sběrného dvora do Komně. Bylo by to jednoduché 

řešení, které by obec nic nestálo. Alespoň na první pohled. Osobně jsem skeptický k tomu, že 

by lidé vozili sami na vlastní náklady tento 

odpad mimo svoje spádové trasy. Většina, 

když někam jede, tak nejčastěji na Uh.Brod 

a do Komně by to byla zajížďka. 

Pravděpodobně bychom opět začali v obci 

nacházet černé skládky nejrůznějšího 

odpadu. Touto cestou jít nechceme, a proto 

preferujeme vybudování vlastního sběrného 

dvora. Ať už dříve nebo později, s dotací 

nebo bez ní. 

 

Jako zastupitelé často slýcháme na veřejných schůzích, že zbytečně držíme peníze a 

neinvestujeme je do oprav obecních cest. Někteří by rádi, abychom všechny ušetřené peníze 

vydali pouze na cesty a na ostatní věci se takříkajíc vykašlali. Jak by k tomu ale pak přišli 

ostatní obyvatelé, které trápí i jiné problémy než pouze cesty? Peníze se snažíme šetřit, aby 

bylo i na projekty, které přinesou něco ne pouze některým, ale všem (jako např. zmiňovaný 

sběrný dvůr). 

Roman Buček 
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SLOVO ARCIBISKUPA A KNĚZE 

Milí bratři a sestry - farníci, občané březovští a lopeničtí! 

Letošním adventem jsme vstoupili do nového církevního (liturgického) roku, který nám 

připomene 240. výročí povýšení na arcibiskupství (olomoucké) a tento rok nemá zvláštní 

téma jak např. minulý, který byl rokem milosrdenství, což mělo význam motivační něco se 

sebou udělat i v duchovní oblasti. Je proto především příležitostí k dotažení a uskutečnění 

toho, co přinesl tento Rok milosrdenství a papežův list Amoris letitia. Diecéze nebude nabízet 

zvláštní programy (kromě celostátního setkání mládeže v Olomouci od 15.-20. srpna 2017). 

Při tvorbě farních programů vytrvale akcentujme skutky milosrdenství a rozvoj 

dobrovolnictví jako projev lásky, která přináší radost. Velkou akcí bude také Národní pouť do 

portugalské Fatimy k 100. výročí zjevení Panny Marie třem dětem v září příštího roku, kam se 

sami přihlašujte! 

Zvláštní pozornost věnujme rodinám, důkladné přípravě snoubenců, duchovnímu doprovázení 

manželů, manželským společenstvím a pomoci rodičům s náboženskou výchovou dětí. 

Najděme čas k pastoračním návštěvám rodin (proto kněze pozvěte na návštěvu, oběd, 

modlitbu). Vyhledávejme budoucí animátory rodinných společenství a lektory pro snoubence 

(zájemci, přihlaste se u pana faráře). Centrum pro rodinu v Olomouci nabídne jejich formaci. 

Pozitivní zprávy a zkušenosti sdělujme pro povzbuzení druhých v diecézním zpravodaji 

(Oldin), v obecním zpravodaji či farním. Noc kostelů připravme jako evangelizační nabídku 

setkání s Bohem a živou církví. 

Náš přístup ať charakterizuje Dobrý pastýř, který zná své ovce a pro jejich spásu se vydává do 

krajnosti, zvláštní starost má o ztracené a vzdálené, které zahrnuje něhou Boží lásky. 

S vděčností za spolupráci na Božím díle žehná arcibiskup Jan a P. Pavel, farář 

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY A PŘÁNÍ 

Štědrý den („půlnoční“)   24,00 (Betlémské světlo od 9 hodin z fary) 

Slavnost Narození Páně   7,30  9,30 (odpoledne vánoční pásmo) 

Svátek sv. Štěpána    7,30  9,30 (chlapci) 

31. prosince na závěr roku   16,00 + adorace   

Slavnost Matky Boží PM (Nový rok) 7,30  9,30 (dívky)   

  

Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívej Hospodinu, celá země! Zpívejte Hospodinu, 

dobrořečte jeho jménu, zvěstujte den ze dne jeho spásu. (Ž 96,1-2). Vánoce jsou zvláštním a 

mimořádným svátkem. V bezbranném dítěti, plačícím v jeslích, nám milující Bůh ukazuje 

plnost své milosti a lásky. Bůh se v Ježíši Kristu sklání k člověku, aby mu vrátil důstojnost a 

hluboký smysl života. Přichází, aby přemohl zlo a hřích a ukázal lidem cestu k novému 

životu, naplněnému vděčností, radostí a pokojem. Přichází dát naději každému na této Zemi, i 

tomu, kdo je zmítán pochybnostmi, nejistotou a malomyslností. Přichází, aby obvázal rány 
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života, a utišil bolesti a uzdravil naše tělo i duši. Dává lidem naději na věčný život v nebi, v 

Božím království lásky a pokoje. Přináší to nejdůležitější - spasení. Můj Bože, děkuji Ti za 

všechno, co jsi pro mne v Roce milosrdenství vykonal. Ty sám nejlépe vidíš mé neklidné srdce, 

plné obav z toho, co mne čeká v novém roce. Pomoz mi, abych dovedl vložit i své příští dny do 

Tvých rukou a nalézt tak pokoj a bezpečí pro svoji duši. 

Všem žehná a vše dobré v novém roce 2017 přeje P. Pavel, farář 

 

Kulturní život a tradice v obrazech 

Jako už každoročně, ani letos jsme nemohli opomenout připravit několik příležitostí ke 

kulturnímu vyžití či zachovávání lidových tradic. Kromě již zažitých akcí přibyly letos 

některé nové. Téměř ihned po Tříkrálové sbírce jsme začali připravovat program na 

Pochovávání basy 2016 společně se spolky a dobrovolníky z Březové, které se uskutečnilo na 

fašank v jejich nové sportovní hale. Na jaře jsme pořádali Velikonoční tvoření a někteří se 

zúčastnili též velikonoční pochůzky. Zapojili jsme se i do akce Ukliďme Česko a uspořádali 

brigádu na čištění černých skládek. Stavění máje bylo letos ozvláštněno Dětským dnem 

v indiánském stylu a dobrodružnou stezkou s řadou soutěží a her. Mnoho místních i 

přespolních si také užilo Otevírání rozhledny Bílým Karpatem na Velkém Lopeníku. 

Novinkou v letošním kalendáři akcí byl extrémní pětašedesátikilometrový závod Czech Ultra 

Trail Tour Bílé Karpaty 2016, který se v naší lokalitě běžel vůbec poprvé. Trasa vedla 

z Vápenek přes Velkou Javořinu, Velký Lopeník, dolů do obce a zpět na Vápenky. U horní 

školy jsme ve spolupráci s pořadateli zřídili odpočinkové a občerstvovací stanoviště. 

Květnové akce jsme zakončili kácením máje spojené s hasičským cvičením. 

Slavnosti Čechů a Slováků na rozhledně konané v polovině července poznamenala nepřízeň 

počasí, kdy ihned po Mši svaté se spustil vydatný déšť, kvůli kterému musel být program 

celkově zkrácen. Nádherné počasí naopak vyšlo na Slováckou Jaternicu 2016 konanou 

tentokrát v Trenčianských Bohuslavicích. Po naší tlačence, paštice i královských škvarcích se 

jen zaprášilo, sotva jsme stačili něco málo schovat pro hodnotící komisi. Počasí nám rovněž 

přálo i na Slavnostech vína 2016 v Uherském Hradišti, kde naši početnou krojovanou skupinu 

doplnili také ženy z Troskotovic a hudebně doprovodila CM Pajtáš. Neméně krásně se udělalo 

také na zcela ojedinělé akci – Vítání občánků. Těch se nám letos narodilo hned pět. Zároveň 

s nimi jsme do života přivítali i jednoho narozeného z loňska. 

CM Pajtáš přišli zahrát také na Uzavírání rozhledny v polovině listopadu, které se i přes 

podzimní počasí těšilo slušné návštěvě. Na přicházející adventní čas se přišlo naladit několik 

desítek dospělých i dětí na Adventní tvoření spojené s výrobou věnců, přírodních baněk na 

stromeček nebo andělíčků z mušlí. Letos se uskutečnil už pátý ročník. Závěrem děti rozsvítily 

vánoční strom. Ani letos jsme nezapomněli na naše jubilanty, pro které jsme uspořádali 

posezení s muzikou. Závěrem nás čeká ještě Silvestrovský výšlap na rozhlednu, na který jste 

srdečně zváni. Fotky ze všech akcí zveřejňujeme na webových stránkách nebo obecním 

Facebookovém profilu čímž chceme ukázat, že i v tak početně malé obci jakou jsme my, 

kulturní život nevymizel. Zároveň se tím snažíme propagovat region a podpořit rozvoj 

cestovního ruchu. Malou ochutnávku v podobě fotek nabízíme nyní také v tomto zpravodaji. 
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Všem těm, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě, organizaci či 

samotném průběhu kterékoli z akcí patří velké poděkování! 

 
Pochovávání basy 

 
Ukliďme Česko 

 
Otevírání rozhledny 

 
hasičské cvičení 

 
Velikonoční tvoření 

 
Dětský den 

 
Stavění máje 

 
Czech Ultra Trail Tour Bílé Karpaty 
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Setkání Čechů a Slováků na rozhledně 

 
Slovácká jaternica 

 

 
Vítání občánků 

 

 
Adventní Tvoření 

 
stavba nové střechy na Horní škole 

 
reprezentace na Slavnostech vína 

 

 
v průvodu na Slavnostech vína v UH 

 

 
Uzamykání rozhledny 
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Změna jízdních řádů od 11. prosince 2016 
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Lopeník v číslech  

Ke dni 30. 11. 2016 má naše obec 213 trvale hlášených obyvatel. 

 

Počet přistěhovaných:  18 občanů 

Počet odstěhovaných:  8 občanů 

Narození:    5 dětí 

Úmrtí:     1 občan 

 

Nejčastější příjmení:    

Kročil   23 

          Dulínek  12 

                        Strapina    9 

Poplatky na rok 2017: 

- za svoz odpadu: 400,-Kč/ osoba/ případně vlastník stavby 

- za psa: 50,-Kč 

- za popelnici: 130,-Kč 

 

V případě platby na účet obce 10129721/100 uvádějte jako variabilní symbol: 

- za odpad: rok + číslo popisné (příklad 2017211) 

- za psa: 1341+číslo popisné + koncovka roku (příklad: 134121117) 

- za nájem popelnice: 2111 + číslo popisné + koncovka roku (příklad 211121117) 

        

Svoz komunálního odpadu bude probíhat každý lichý čtvrtek jako v letošním roce. 

Svoz plastů v I. pololetí roku 2017: 

9.1.   6.2.   6.3.   3.4.   15.5.   12.6. 

Pytle na plast jsou k vyzvednutí na OÚ. 

 

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

ročně v nákladu 100 kusů. Registrováno Ministerstvem kultury č. MK ČR E 22093, 

redakčně a jazykově neupravováno, tiskové chyby vyhrazeny 


