
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milí Lopeničáři, 

 

jako každým závěrem roku se vám dostává do rukou náš obecní zpravodaj. Máme za sebou 

rok v některých oblastech úspěšný více, v jiných méně. I přes to, že se řada věcí již podařila, 

spousta práce je stále ještě před námi. Proběhly nám také komunální volby, v nichž bylo 

zvoleno nové zastupitelstvo. O tom, jakými starostmi se bude muset v budoucnu zabývat, se 

dozvíte v tomto zpravodaji. Najděte si prosím v předvánočním shonu chvilku a prerýkajce si.  

 

Rád bych vám všem jménem celého zastupitelstva obce popřál klidné a pohodové vánoce a 

hodně štěstí a úspěchů v novém roce a hlavně pevné zdraví! 

 

Roman Buček, starosta obce 

 

 

V tomto čísle najdete: 

 

Na zimní údržbu jsme připraveni 

Další pomocník do obce 

Na žebrácké stezce 

Ve zkratce 

Slovo arcibiskupa a kněze 

Seznam vánočních bohoslužeb 

Pozvánky 

Fotostrana 

Lopeník v číslech a praktické info 

 

Prerýkajce si… 

      prosinec 2018 
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Na zimní údržbu jsme připraveni 

 

Jak jsme již avizovali v minulém čísle 

zpravodaje, podařilo se nám ze Státního 

zemědělského a intervenčního fondu získat 

dotaci na obecní traktor s příslušenstvím. Na 

podzim jsme k němu pořídili také čelní 

sněhovou radlici s pracovním záběrem 2m, 

hydraulickým přetáčením na levou i pravou 

stranu, do šípu i do véčka na vyhrnování 

sněhu z křižovatek a s odpruženým 

gumovým břitem. Ostré testy v terénu při 

první sněhové nadílce dopadly úspěšně, 

takže můžeme konstatovat, že na zimní 

údržbu jsme připraveni. V budoucnu 

bychom rádi pořídili ještě nesený sypač na posypovou drť. Nejprve však musíme pro tuto drť 

najít nebo vytvořit vhodné místo pro uskladnění, aby zůstala v suchu a tím pádem také v zimě 

použitelná. To bychom chtěli stihnout do příští zimy.   

Roman Buček 

 

Další pomocník do obce 

 

Doposud jsme se často potýkali s nedostatečným vybavením pro převoz nářadí na údržbu 

zeleně, přepravu zeminy, písku, kameniva a dalších materiálů při pracích na údržbě obce. 

Tomu by měl být od jara konec. Podařilo se nám získat dotaci 600 tis. Kč z Ministerstva 

životního prostředí na malý nákladní elektromobil. Jedná se v podstatě o dvoumístnou 

„multikáru“ s třístranně sklápěnou korbou, na kterou lze naložit přes 1,5 tuny nákladu. 

Nespornou výhodou tohoto řešení jsou náklady na provoz. Jeden ujetý kilometr vychází 

v řádu haléřů a odpadá i klasická údržba v podobě výměny olejů, filtrů a dalšího spotřebního 

materiálu. Dotaci máme schválenu, výběrové řízení provedeno, smlouvu s vítězným 

uchazečem podepsánu a nyní už jen čekáme na dodání, které má být dle smlouvy do konce 

března 2019.  

Roman Buček 
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Na žebrácké stezce 

 

 Natahování rukou o finanční příspěvky z nejrůznějších fondů, ministerstev či kraje se u nás 

již stalo tradicí. Ani letošek nebude výjimkou. Zde je stručný přehled již podaných či 

připravovaných žádostí o dotace. Uvidíme, s kolika z nich nakonec uspějeme. 

 

Ze Státního zemědělského intervenčního 

fondu žádáme o dotaci na malý vyvážecí 

vlek s hydraulickou rukou za traktor, který 

by nám měl pomoci zefektivnit hospodaření 

v obecních lesích. Pracovníků v lesnictví 

stejně jako v jiných oborech je nedostatek. 

Firmy podnikající v lesnictví tak často mají 

více zakázek, než jsou schopny pokrýt. 

Nedostatek vhodných kandidátů možných 

zaměstnat u obce s příspěvkem z úřadu práce 

je rovněž nedostatek. Je tedy potřeba 

nahradit lidskou práci vlastní technikou, 

která pak může v obci sloužit i pro další 

využití.   

 

V rámci úsporných opatření se pokusíme získat také dotaci na vybudování malé fotovoltaické 

elektrárny na jižní straně střechy budovy obecního úřadu. Vyrobená elektřina by se 

spotřebovávala přímo v sídle úřadu a nemuseli bychom ji nakupovat od dodavatele, čímž by 

obci klesly náklady. V současné době jednáme se společností E.on na návrhu vhodného 

technického řešení, který je nedílnou součástí žádosti.   

 

Podání žádosti připravujeme také na novou obecní vrtanou studnu. V posledních pěti letech 

totiž sledujeme výrazný úbytek vydatnosti stávajících studní. Situace zatím není kritická, ale 

pokud by současný trend suchých let měl pokračovat i nadále, zcela jistě by v kombinaci se 

ztrátami způsobenými častými poruchami starého vodovodního řadu potíže nastaly. Na jeho 

rekonstrukci však žádné dotační tituly neexistují a není ani předpoklad, že by měly být 

vypsány. Proto volíme cestu žádosti o novou studnu. Součástí projektu bude samozřejmě 

nezbytné nejprve provést hydrologický průzkum, vytipovat vhodnou lokalitu, a pokud nebude 

žádná vhodná na obecních pozemcích, pokusit se domluvit s majiteli na směně či odkupu 

pozemku. 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj zahájilo 

příjem žádostí o dotace na opravy místních 

komunikací. Jedná se o stejný dotační titul, 

jakým byla částečně financovaná oprava 

„Horní cesty“ na podzim minulého roku. 

Potěšující zprávou je, že míra podpory se 

zvýšila na 70% a milionový strop se zvýšil 

na 5 milionů korun. Méně potěšující zprávou 

je, že je tento dotační titul nově vypsán i pro 

obce nad 3 tis. obyvatel, což pravděpodobně 

způsobí rozšíření počtu žadatelů o velké obce a města, čímž bude složitější dotaci získat. Za 

pokus to každopádně stojí. Proto v současné době dokončujeme projekt na opravu cesty „Ke 

zvonici“, který budeme předkládat v rámci žádosti o dotaci. 



 4 

Další žádostí, kterou hodláme podat, je žádost o dotaci na vybudování sběrného dvora, jak 

bylo avizováno již v minulém zpravodaji. Zde nás bohužel brzdí stále nedokončená změna 

územního plánu, neboť ve stávajícím není vymezena plocha pro nakládání s odpady. Bez toho 

nedostaneme stavební povolení a nemůžeme ani žádat o finanční podporu. Změna územního 

plánu by dle vyjádření příslušných orgánů mohla proběhnout do léta 2019. 

 

Dotační novinku chystá pro letošek 

Ministerstvo pro místní rozvoj v oblasti 

starých nevyužívaných budov a brownfieldů. 

Dle dostupných informací by měli 70% 

dotací podporovat jejich obnovu a 

rekonstrukci pro nepodnikatelské využití 

typu obecní či kulturní dům, zázemí pro 

obecní techniku, místo pro setkávání spolků, 

pro sportovní vyžití mládeže apod. Zde se 

tedy nabízí příležitost získat finance na 

znovuuvedení do života naší bývalé horní 

školy. Již v tomto roce tam proběhly opravy 

sociálních zařízení, chatek a dalšího zázemí 

tak, aby v areálu bylo možné pořádat venkovní společenské akce typu stavění máje či dětský 

den a přes léto případně nabídnout turistům ubytování kempového typu. Budeme tedy 

zvažovat také možnost podání žádosti o tuto dotaci, až budou známy konkrétní podmínky 

programu. 

Roman Buček 

 

Ve zkratce 

 

Kromě již zmíněných prací na horní škole 

došlo letos i na úpravu vrat a terénu uvnitř 

obecní stodoly pro skladování obecní 

techniky k traktoru, ořezy stromů podél 

některých obecních cest, čištění zatáček a 

nepřehledných úseků od náletových dřevin, 

čištění příkop, k dílčím opravám cest, lesním 

pracím včetně těžby, prořezávek i výsadby 

nových stromků, průběžných oprav 

vodovodního řadu a veřejného osvětlení a 

v neposlední řadě také k údržbě obecní 

zeleně. Opraven byl také kříž na „Dlouhých“ 

a to díky snaze a financím soukromé dárkyně, 

která již v loňském roce nechala opravit kříž 

podél cesty k horní škole, a který byl letos 

nově svěcen. Za její štědrost i iniciativu bych 

jí rád touto cestou za celou obec vyjádřil 

opravdu velké poděkování. 

 

Roman Buček  
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SLOVO ARCIBISKUPA JANA 

Papež František vyhlásil Mimořádný misijní měsíc na říjen 2019 a žádá, aby se do celoroční 

přípravy zapojily všechny struktury církve. Hlásání evangelia si máme vzít k srdci tak, 

abychom rostli v misijní a evangelizační horlivosti, aby rostla láska církve k misiím, jejichž 

podstatou je vášeň pro Ježíše a jeho lid. To je hlavní téma celého pastoračního roku. Nejde o 

úkoly navíc, ale o akcent všech programů, které nechávám na vaší vynalézavosti. Inspirovat 

mohou konference o evangelizaci, Papežská misijní díla, či kniha, kterou dostali kněží letos k 

Zelenému čtvrtku. Navíc prosím jen o zakládání a podporu Misijních klubek pro děti. Příští 

vizitace budou rozšířeny o otázky: Jak udržuje farnost kontakt s těmi, kdo přijali svátost 

manželství, nebo křtili děti? Co dělá farnost proto, aby získala další děti pro výuku 

náboženství? Co nabízí farnost svému okolí? Jak spolupracuje s vedením obce či jinými 

organizacemi? Nezapomeňme, že duší misijní činnosti je modlitba, která zapaluje a živí oheň 

lásky. S vděčností za spolupráci na Božím díle ze srdce žehná arcibiskup Jan 

 

SLOVO KNĚZE 

SVÁTKY KLIDU? 

Taky si vzpomínáte na dobu, kdy jsme jako 

studenti psali v období Vánoc na tabuli: 

"Vánoce jsou svátky klidu, nezkoušejte naši 

třídu!" Nevím jak vám, ale mně ta poslední 

doba i s nadcházejícím adventním časem za 

dveřmi moc klidná nepřipadá. naše česká 

společnost je rozdělená tak, jak snad nikdy 

předtím. nevíte komu, či čemu máte nebo 

můžete věřit. Vzájemná důvěra je na bodu 

mrazu. S lucernou v ruce za bílého dne 

hledáte více než dva lidi, kteří by byli schopni na něčem se dohodnout. Ve světě přibývá 

živelných pohrom a katastrof, i sekulární odborníci začínají mluvit o z káze, která čeká naši 

planetu během několika desítek let. Kromě mnoha válečných konfliktů po celém světě sílí i 

války obchodní. Základní stavební buňka společnosti - rodina v původním složení, tedy otec, 

matka, děti se rozpadá. Páry stejného pohlaví mají zelenou. Internet, sociální sítě, které měly 

sloužit dobrým věcem, jsou zneužívány čím dál tím více a vedou k mnoha tragédiím. 

Kybernetická kriminalita je na nebývalém vzestupu. V minulém roce přibylo i u nás 

sebevražd. Mám pokračovat? Je za těchto okolností vůbec možné mluvit o svátcích klidu a 

pokoje? Můžeme takto přivítat knížete míru a pokoje, Ježíše Krista, v našich domovech? Stačí 

k tomu, abychom se dobře najedli, napili, rozdali si dárky a pobavili se? Když se pak někde v 

souvislosti s Vánocemi poví, že bychom měli také "ctít a rozvíjet křesťanské hodnoty", 

většina lidí dnes neví, o čem že je to řeč.   

I o letošních Vánocích se tak čeká na pastýře (prosté lidi) i mudrce (lidi vzdělané), kteří 

budou slyšet a vidět. Slyšet nově tu nejdůležitější zprávu v historii naší planety, která zazněla 
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již před dvěma tisíci lety: "Sláva na výsostech Bohu, a na zemi pokoj mezi lidmi." Vidět 

hvězdu, která je dovede až k cíli. I letošní vánoce čekají na ty, kteří se o Vánocích rozhodnou 

stejně jako pastýři: "Pojďme až do Betléma!" Nejen ke štědrovečernímu stolu, nejen ke 

stromečku, nejen k televizi s vánočním programem, ale až... až... až... do Betléma. Setkat se 

tam s Ježíšem, který přišel od Otce proto, abychom měli život, a to život v hojnosti. Jak na to? 

V některých rodinách bývá dobrým zvykem prostřít i pro "neviditelného" hosta štědrovečerní 

večeři. Vzít bibli do rukou a společně číst vánoční oddíl z Lukášova evangelia. Připojit 

modlitbu. A v plnosti lásky k Bohu, bližnímu i jednoho k druhému připojit slova vděčnosti za 

tento nevýslovný dar... 

A tak milí přátelé, pojďme letos o Vánocích až do Betléma! Sejděme se u jeslí! Určitě 

budeme zase šťastnější! 

P. Pavel Vágner, farář 

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY 

Štědrý den („půlnoční“ 24. 12.)  24,00 (Betlémské světlo v kostele a na faře) 

Slavnost Narození Páně   9,30  

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

31. prosince na závěr roku   16,00 + děkovná adorace   

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

Každý je zván a vítán! 

 

POZVÁNKY 

Farnost Březová vás zve na předvánoční koncert Mistříňanky v sobotu 22. prosince v 

16,00 hodin, na vánoční koncert chrámového sboru Dvořák z Uherského Brodu v sobotu 

12. ledna v 17,00 hodin a na Farní ples v sobotu 23. února 2019 do haly od 20 hodin. 

Také se chystá Obnova misií od 4. do 7. dubna 2019. 

Všichni jste srdečně zváni! 

P. Pavel Vágner, farář 

 

Obec Lopeník a Obec Březová všechny srdečně zvou v pondělí 31.12.2018 na již tradiční 

Silvestrovský výšlap k rozhledně na Velkém Lopeníku. Sraz je v 10:00 nad zvonicí na 

parkovišti u hájenky. Pro všechny odvážlivce čeká na vrcholu drobné občerstvení. 

V případě, že by sekery padaly se akce nekoná. 

Roman Buček, starosta obce 
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Silvestrovský výšlap                                                   Tříkrálová sbírka                  

100 let výročí republiky                                          Odemykání rozhledny 

Svěcení kříže                                                                 Vítání občánků 

Jako už tradičně i letos se v obci uskutečnila celá řada kulturních 

a společenských akcí pro širokou veřejnost. Všem, kteří se podíleli 

na jejich přípravě a organizaci patří velké poděkování!!! 
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Lopeník v číslech a praktické informace 

Ke dni 12. 12. 2018 má naše obec 225 trvale hlášených obyvatel. 

 

Počet přistěhovaných:  3 občané 

Počet odstěhovaných:  2 občané 

Narození:   4 děti 

Úmrtí:    2 občané 

Průměrný věk:  41 let 

 

Poplatky na rok 2019: 

- 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 2112019) 

- za psa: 1341+číslo popisné + koncovka roku (příklad: 134121119) 

- za nájem popelnice: 2111 + číslo popisné + koncovka roku (příklad 211121119) 

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 2019: 

21.1.   18.2.   18.3.   15.4.   27.5.   24.6. 

Pytle na plast jsou k vyzvednutí na OÚ. 

Žádáme o nahlášení stavu vody nejpozději do 31. 3. 2019 

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 


