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Milí Lopeničáři, 

 

do rukou se vám dostává obecní zpravodaj, ve kterém už tradičně na konci roku informujeme 

o tom, co se v obci podařilo zlepšit více, co méně, co nás nejvíce trápí a co bude potřeba 

v nejbližší době řešit a dávat do pořádku. Zároveň v něm přinášíme praktické informace pro 

váš každodenní život či pozvánky na nejbližší společenské akce. Věřím, že i v letošním 

předvánočním shonu si najdete chvilku na jeho přečtení. 

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

vytrvalosti, štěstí a úspěchů v nadcházejícím roce a samozřejmě také klidné a pohodové 

Vánoce. 

 

Roman Buček, starosta obce 

 

V tomto čísle najdete: 

Na opravu „horní cesty“ nám přispělo 

Ministerstvo pro místní rozvoj 

Podél hlavní silnice je v noci lépe 

vidět 

Slíbené dlouho vydrží 

Skupujeme strategicky důležité 

pozemky 

Ve zkratce 

Slovo arcibiskupa a kněze plus 

seznam vánočních bohoslužeb 

Fotostrana 

Změna jízdního řádu 

Lopeník v číslech a praktické info 

Prerýkajce si… 

      prosinec 2017 
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Na opravu „horní cesty“ nám přispělo Ministerstvo pro místní rozvoj 

 

Jednou z největších investic za posledních několik let 

se stala oprava „horní cesty“ v délce více než 1,6 km. 

V rámci prací byl vyfrézován původní povrch, 

vyspádováno, zpevněno a zhutněno těleso cesty, 

položena nová obrusná a finální asfaltová vrstva v šíři 3 metrů plus z každé strany krajnice a 

kompletně zrekonstruovány 2 propustky. Postup prací poněkud zkomplikovalo nepříznivé 

počasí. Jak se však říká, vše zlé je pro něco dobré. Déšť nám ukázal místa, na která bylo 

potřeba se více zaměřit při zpevňovacích a odvodňovacích pracích. Na těchto místech byly 

vybudovány odvodňovací dreny a zpevněn a zhutněn podklad.   

 

Původní odhadovanou cenu dle projektové 

dokumentace ve výši cca 4,2 mil Kč se nám 

ve výběrovém řízení podařilo snížit na 

částku přesahující 3 mil. Kč včetně DPH. 

Jedním milionem korun nám na tuto opravu 

přispělo Ministerstvo pro místní rozvoj, u 

kterého se nám podařilo získat dotaci 

v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje 

venkova. 

 

Kromě kompletní opravy této cesty došlo 

také na dílčí opravy dalších komunikací. Na 

několika z nich byly zabudovány nové 

svodnice, provedeno vysypání kamenivem a 

na exponovaných místech také zpevnění 

povrchu asfaltovým zástřikem. 

V budoucnu bychom chtěli v těchto 

činnostech pokračovat, abychom neustále 

zlepšovali stav našich komunikací v obci, 

kterých máme s ohledem na výši našeho 

rozpočtu požehnaně. Stejně tak musíme znovu a znovu podávat žádosti o dotace na jejich 

opravy. 

Roman Buček 

 

Podél hlavní silnice je v noci lépe vidět 

 

V minulých letech jsme žádali Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci programu Efekt o 

dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení. Bohužel neúspěšně. V balíku peněz má 

každoročně ministerstvo na tento dotační titul vyhrazeno pouhopouhých cca 80 mil. Kč na 

celou republiku. Šance dotací získat je tudíž velmi malá a bylo nám oznámeno, že na nás 

zkrátka nevyšly peníze. 

Nezbývá tedy než jít cestou postupné obnovy. Havarijní stav jedné ze tří větví veřejného 

osvětlení (konkrétně té kolem hlavní krajské silnice III/4984 vedoucí přes obec směrem od 

Bystřice pod Lopeníkem na Březovou) nás donutil přistoupit k její opravě již letos a to 

z vlastních prostředků. Staré lampy byly vyměněny za nové včetně nových delších výložníků, 
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aby lépe osvětlovaly komunikaci. Kromě 

toho bylo osvětlení doplněno o další lampy, 

které dříve instalovány nebyly. Osvětlení 

hlavní komunikace se tak stalo souvislejším 

a bezpečnějším pro chodce i řidiče. Celkově 

bylo instalováno 25 ks nových světel a 

výložníků včetně kabeláže a jeden zcela 

nový třífázový rozvaděč na sloupu u 

zastávky „Točna“ včetně stmívače a dalšího 

nezbytného příslušenství. Celkové náklady 

dosáhly cca 150 tis. Kč včetně DPH. Na 

základě podnětů občanů bude několik 

dalších sloupů a světel doplněno i 

v následujícím roce. 

Ani stav dalších dvou větví veřejného 

osvětlení není uspokojivý. Za hranicí 

životnosti jsou především rozvaděče a 

některá svítidla. Postupně budeme muset 

řešit i jejich výměnu za nové. 

Roman Buček 

 

Slíbené dlouho vydrží 

 

Přesně tak by se dala charakterizovat situace ohledně vyřizování naší žádosti o dotaci na 

traktor ze strany Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) Ministerstva zemědělství 

v rámci Programu rozvoje venkova. Již v polovině listopadu loňského roku jsme byli 

vyrozuměni, že jsme s naší žádostí zařazeni do kategorie Čekatel a že její administraci 

můžeme očekávat v květnu letošního roku. Proto jsme neváhali a připravili si vše potřebné, 

tedy naplánovali spolufinancování v rámci obecního rozpočtu, provedli výběrové řízení na 

dodavatele, odsouhlasili a podepsali smlouvu s vítězným uchazečem a zaslali veškeré 

potřebné dokumenty na SZIF. V květnu nám bylo oznámeno, že žádostí je mnoho a nestíhají 

se administrovat v řádném termínu. Máme 

tedy počkat do října či nejpozději listopadu. 

Jsme prý přece čekatelé… A opět se dlouho 

nedělo nic. Dle posledních informací ze 

začátku prosince proběhla administrativní 

kontrola naší žádosti úspěšně a oficiální 

stanovisko bychom měli obdržet do konce 

letošního roku. Pevně doufám, že tento 

termín již SZIF dodrží. Pokud ano, na jaře 

bychom už mohli mít vlastní traktor včetně 

příslušenství, díky kterému zefektivníme 

práci při údržbě obecního majetku. 

Roman Buček 



 4 

Skupujeme strategicky důležité pozemky 

 

Celkově téměř 2,5 hektaru. O tolik si obec 

letos polepšila nákupem pro ni strategických 

pozemků. V průběhu roku se naskytla 

možnost koupit pozemky v lokalitě „Na 

Duhých.“ Přes jednu z těchto parcel vede 

přívodní potrubí od pramenních studní 

k vodojemu. Díky této skutečnosti je 

pozemek pro obec zajímavý z důvodu 

možnosti vybudování nové vrtané studny 

s napojením na stávající přívod do vodojemu. 

Je pravděpodobné, že by na tento typ 

projektů měly být v budoucnu vypsány 

dotační tituly.  

Současné studny leží na pozemcích dvanácti 

majitelů roztroušených po celé republice. 

Před nedávnem jsme měli snahu odkoupit 

zde alespoň jeden ze spoluvlastnických 

podílů, leč neúspěšně. Vody v krajině dlouhodobě ubývá. Stav starých studní také není 

nejlepší a i jejich vydatnost se v posledních letech snižuje. Vzhledem k tomu, že neleží na 

obecních pozemcích, je prakticky nemožné získat na jejich opravu peníze z dotací. Také jejich 

drobná údržba je vzhledem ke komplikovaným majetkoprávním vztahům a dostupnosti celé 

lokality složitá. Východiskem z této situace by mohla být v budoucnu právě výstavba nové 

studny na obecním pozemku. 

Další lokalitou, ve které se obci podařilo koupit pozemky, bylo okolí křižovatky krajské 

komunikace III/4984 (hlavní cesta) a cesty ke zvonici, včetně stodoly na jednom z pozemků 

stojící. Tu hodláme využívat především pro parkování komunální techniky. Některé 

z pozemků budeme potřebovat také pro směnu v rámci zahájených komplexních 

pozemkových úprav s majiteli, na jejichž pozemcích leží některé obecní cesty. 

Cena v místě a čase obvyklá stanovená znaleckým posudkem se u jednotlivých parcel lišila. 

Lze však říci, že průměrná cena vycházela na 25,- Kč/m
2
 což s ohledem na budoucí záměry 

obce s těmito pozemky je cena odpovídající jejich strategickému významu pro obec. 

Pokud by kdokoli z Vás v budoucnu zvažoval prodej svých pozemků, především orné půdy či 

trvalých travních porostů, nabídněte je prosím nejprve obci, než je prodáte třetí straně. Podle 

dané lokality, záměrů budoucího využití a hodnoty dle znaleckého posouzení, jsme schopni 

Vám učinit často lepší nabídku než některé společnosti, jejichž dopisy s nabídkami mnohým 

z nás pravidelně chodí do poštovních schránek. 

V souvislosti s potřebou obce získávat pozemky pro tzv. „společná zařízení“ (např. 

cesty) v rámci komplexních pozemkových úprav, patří velké poděkování občanům, kteří 

se rozhodli části svých pozemků, na nichž již leží stávající obecní cesty, darovat obci. Je 

to důležitý krok pro nás všechny, abychom mohli získávat prostředky na jejich opravy 

takříkajíc „zvenčí,“ a tím pádem i v budoucnu jezdit po lepších obecních cestách. Ještě 

jednou všem velké díky! 
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Ve zkratce 

„2“ 

Dva z osmi křížků stojících v katastru obce se letos podařilo zrekonstruovat díky aktivitě a 

štědrosti 2 soukromých investorů, jimž za to patří velký dík. Jde o jeden kříž v Lopenickém 

sedle a druhý podél cesty k „horní škole“. Obec 

již před 2 lety žádala o dotaci na opravu křížů a 

božích muk. Jako u všech dotací však musí obec 

doložit, že majetek, na jehož opravu peníze žádá, 

má ve svém vlastnictví. To se však prokázat 

nepodařilo a tím pádem ani získat dotaci. 

                 Stav křížů před opravou                     Stav po rekonstrukci 
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„3“ 

Tři rodinné domy v obci byly nově na žádost jejich majitelů připojeny na vodovodní řad. I to 

je důkaz, že vody v krajině ubývá a ani vlastní studna nemusí být v suchých letních obdobích 

řešením. 

„7“ 

Sedm dodávacích poštovních schránek bylo 

letos instalováno na 3 stanovištích v obci. U 

„horní školy“, u „židovny“ a u Chaty 

Lopeník. Sloužit by měly především 

občanům, k jejichž domům mají auta České 

pošty problém se dostat. V případě potřeby 

jejich rozšíření by mělo být dle vyjádření 

zástupce České pošty možné domluvit další.  

„10“ 

Tolik poruch se letos „poštěstilo“ na 

vodovodu. Kromě starého nezapískovaného 

potrubí jsou na prvních 3 etapách 

vodovodního řadu nefunkční nebo 

propouštějící některé uzávěry. Pochybnosti 

panují také nad funkčností některých 

redukčních ventilů či vzdušníků. 

V následujícím roce bude potřeba provést hloubkovou revizi celkového stavu odbornou 

firmou a v případě potřeby také výměnu dosluhujících součástí za nové. 

„11“ 

Na tolik se rozrostl počet bytových jednotek v budově č.p. 215. Tři zcela nové byty letos 

vznikly v prostorách, kde bývaly dočasně umístěny kanceláře a zázemí obecního úřadu. Tím 

se z této budovy stal plnohodnotný bytový dům s celkem 11 bytovými jednotkami. Přínosem 

do obecního rozpočtu tak budou nejen noví platící nájemníci, ale zároveň i trvale hlášení 

občané, což jsou další peníze v rámci rozpočtového určení daní. Každý trvale hlášený občan 

se počítá. Kanceláře OÚ byly přemístěny tam kam patří, tedy do budovy č.p. 211. Na ní byla 

v rámci údržby ještě obílena fasáda a udělán sokl. V budoucnu pak bude potřeba též opravit 

rozpadající se dřevěné obložení ve štítech. 

„6000“ 

Takový je počet nových mladých stromků, které byly letos vysázeny v obecním lese v rámci 

jeho obnovy, z toho 2000 buků a 4000 smrčků. Zároveň byl proveden jejich nátěr proti okusu. 

Práce prováděli obecní zaměstnanci a brigádníci z řad místních občanů. 
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SLOVO ARCIBISKUPA JANA A KNĚZE PAVLA 

Drazí občané a farníci!  

Církev žije přípravou Biskupské 

synody o mládeži. Snažme se ve 

farnostech soustředit na mládež. 

Naslouchejme mladým lidem a 

hledejme nové cesty jejich 

zapojení do farního života. Zvláště 

se soustřeďme na ministranty a 

scholy. V mnoha farnostech 

potřebují oživení či dokonce 

znovuzaložení. Při tvorbě farních 

programů opakovaně akcentujme 

skutky milosrdenství a rozvoj 

dobrovolnictví jako projev lásky, která přináší radost. 

Pokračujme v přípravě Roku evangelizace s farními radami. V duchu Amoris Laetitia 

věnujeme velkou pozornost přípravě snoubenců, duchovnímu doprovázení manželů, 

manželským společenstvím a pomoci s náboženskou výchovou dětí. Hledáme budoucí 

animátory rodinných společenství a lektory pro snoubence, jimž Centrum pro rodinu nabízí 

formaci. 

K výročí vzniku republiky nabízíme větší spolupráci farnosti s obcemi a po přípravě ve 

farnostech při velehradské pouti obnovíme zasvěcení národa Bohu. Život pastýřů, kteří se celí 

zasvětili Pánu, ať je příkladem pro ostatní. 

S vděčností za spolupráci na Božím díle žehná arcibiskup Jan 

Kromě krásného období vánoční svátků naši farnost čekají příští rok od 16.-25. března 2018 

Vincentinské Lidové misie. Co jsou lidové misie? Jsou pozvánkou k znovuobjevení krásy 

života s Bohem, je to čas k prohloubení důvěry mezi lidmi, je to čas věnovaný revizi osobního 

života. Výhodou je, že nemusíte nikam jezdit, ale misionáři přijedou za námi. Budou osloveni 

s programem všechny skupiny lidí (manželé, snoubenci, děti, mladí, senioři, ženy, muži). 

Program bude zveřejněn příště. Zatím se, prosím všichni modleme za duchovní přínos 

modlitbu za misie a duchovní obnovu:  

Svatý Vincente de Paul, apoštole a svědku lásky Kristovy mezi chudými, pomoz nám milovat 

Boha s nasazením našich rukou a v potu našich tváří. Pomoz nám odevzdat se do jeho 

prozřetelnosti a poznávat jeho působení ve všech událostech našeho života. Buď nám pomocí 

v naší touze poznávat a plnit Boží vůli. Vychovej v nás srdce soucitné a vnímavé k bídě a 

utrpení druhých, zvláště nejbídnějších tohoto světa. Provázej nás při naší službě lidem a 

oroduj u Syna Božího, abychom se stali v naší práci, v naší rodině, v naší farnosti, v našich 

společenstvích nadšenými hlasateli jeho Evangelia lásky. Amen. 

Za duchovní pomoc a podporu i modlitbu děkuje P. Pavel Vágner, farář 
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VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY, ZAMYŠLENÍ A PŘÁNÍ 

 

4. neděle adventní    7,30 a 9,30 + 

+ Štědrý den („půlnoční“)   24,00 (Betlémské světlo v kostele a na faře) 

Slavnost Narození Páně   9,30  

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

Svátek sv. Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa -  

- 31. prosince na závěr roku   7,30 a 9,30 + 16,00 děkovná adorace 

  

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

Ano, přijdu brzo. Amen, přijď, Pane Ježíši! (Jan 22,20) 

Po roce je prožíváme opět advent, kterým začíná nový církevní rok a který je letos nejkratší 

jaký může být. Na 4. neděli adventní již připadá Štědrý den, tedy rychle se blíží čas vánočních 

událostí. Na mysli nám hned vyvstane otázka: "Jaké budou ty letošní Vánoce?" V naší zemi 

budeme po volbách do parlamentu a před volbami nové hlavy státu. Výrazně to ovlivní 

atmosféru v dnešní společnosti. Lidé se budou ptát: V jakých poměrech budeme žít? V době, 

která nám neustále ubírá na jistotách. Denně býváme překvapeni a zaskočeni nečekanými 

událostmi. Zdá se nám, že to musí brzy vyústit v nějaký "uzlový" moment či dění, které změní 

život na naší planetě Zemi. Najdeme o letošních Vánocích vůbec tu sváteční pohodu, pokoj a 

mír v duši i mysli? Budou opravdu vyhlášena příměří na všech bojištích, nejen na válečných, 

ale všude tam, kde jsou lidé znesvářeni? Ježíš říká: "Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte 

a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout." To je nabídka, která by se neměla 

odmítat. 

Možná si řekneš: "Ale jak já mohu přijít ke Kristu? V takové životní beznaději a problémech, 

ve kterých právě jsem..." Mám pro tebe povzbudivou zprávu. Ježíš sám přichází k Tobě, je Ti 

velice nablízku, je dokonce již přede dveřmi Tvého života. Říká: "Hle stojím přede dveřmi a 

tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se 

mnou." 

Přeji Ti ze srdce prožít letošní štědrovečerní večeři s přítomností Ježíše! Nebudeš litovat. 

Tento ježíš totiž říká ještě jedno: "Aj, nové činím všecko! Tomu, kdo žízní, dám napít 

zadarmo z pramene vody živé. Kdo zvítězí, dostane toto vše; já mu budu Bohem a on mi bude 

synem." Když se dostaneš až k této fázi nového života, naprosto odlišného od toho, jaký jsi žil 

předtím, snadno pochopíš i to, proč celá Bible, končí právě těmi slovy v nadpisu. Budeš se 

těšit na brzký příchod Pána Ježíše na naši zem, který už nepřijde jako malé dítě v jesličkách, 

ale jako Pán Pánů a Král Králů. 

To vše přeje a vyprošuje v novém roce 2018 a všem žehná s přáním požehnaných vánoc 

P. Pavel, farář 
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Pozvánky na společenské akce 
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Změna jízdních řádů od 10. Prosince 2017 
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Silvestrovský výšlap                                                   Tříkrálová sbírka                  

Velikonoční tvoření                                          Odemykání rozhledny 

              Dětský den                                                XII. Setkání Čechů a Slováků 

Krojovaní na Slavnostech vína            V průvodu na Slavnostech vína 
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Lopeník v číslech a praktické informace 

Ke dni 30. 11. 2017 má naše obec 222 trvale hlášených obyvatel. 

 

Počet přistěhovaných:  14 občanů 

Počet odstěhovaných:  2 občané 

Úmrtí:    3 občané 

Průměrný věk:  41 let 

Nejčastější příjmení:    

Kročil - Kročilová      26 

Dulínek - Dulínková  12 

            Strapina - Strapinová   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 2112018) 

- za psa: 1341+číslo popisné + koncovka roku (příklad: 134121118) 

- za nájem popelnice: 2111 + číslo popisné + koncovka roku (příklad 211121118) 

příklad je uveden na čísle popisném 211 

        

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

Svoz plastů v I. pololetí roku 2018: 

22.1.   19.2.   19.3.   30.4.   28.5.   25.6. 

Pytle na plast jsou k vyzvednutí na OÚ. 

Žádáme o nahlášení stavu vody nejpozději do 31. 3. 2018 

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

ročně v nákladu 120 kusů. Registrováno Ministerstvem kultury č. MK ČR E 22093, 

redakčně a jazykově neupravováno, tiskové chyby vyhrazeny 


