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Naši prvňáčci ve škole v přírodě

OBEC LIPŮVKA

Vítání občánků

Trocha magie neškodí

V sobotu 22. 4. 2017 jsme rádi přivítali pět nových občánků, jednu holčičku a čtyři
chlapečky. Ke slavnostní a příjemné atmosféře přispěly také děti z místní základní
školy, které miminkům zazpívaly, řekly básničku a předaly dárky.

Jaro přišlo. Nechalo na sebe dlouho čekat, ale je tu. Zima byla dlouhá, ale nakonec musela
ustoupit hřejivému sluníčku. Bylo to sice trochu pod pohrůžkou upálení… a jednu čarodějnici
to stálo duši i tělo na hranici, ale podařilo se, i u nás na Lipůvce. Sešlo se u toho nemálo sousedů
i jejich dětí, tuším asi poslední den v dubnu, bylo to snad na hřišti za školou, tam kde v noci mezi
stromy poletují netopýři. Tentokrát zde poletovaly děti na košťatech, některé až hrůzostrašně
vybarvené. Nechybělo občerstvení z hadích ocásků, nebo z ropuších nadávek. Pro méně otrlé
bylo k dostání i občerstvení grilované. Na
žízeň i na chuť dodali
hasiči zásoby piva a dalších obtížně zkazitelných tekutin. Starší čarodějnice, které dostaly
milost a neskončily na
hranici, rozdaly dětem
zasloužené odměny.
Příjemný večer podtrhla opět bezchybným výkonem kapela
Kladivo.

Železný šrot
V měsíci dubnu jsme provedli jako každý rok sběr železného šrotu v Lipůvce
a Svinošicích, při kterém bylo posbíráno 10 670 kg železa, za což všem, kteří přispěli,
děkujeme. Utržené peníze investujeme jako vždy do našich malých hasičů.
Robert Tesař, starosta SDH Lipůvka

Zprávy ze školy
Dne 20. 4. 2017 proběhl zápis do I. třídy v ZŠ Lipůvka. Přišlo 27 dětí, do I. třídy nastoupí
22 žáčků, které bude učit paní učitelka Jízdná.

Nabídka zaměstnání
Základní škola Lipůvka hledá zájemkyně na uvolněné místo uklízečky s polovičním
úvazkem, nástup možný ihned nebo dle dohody. Pracovní doba v odpoledních
až večerních hodinách. Bližší informace na telefonním čísle 607 714 118.
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Hledáme prodavačku – brigádníka (vhodné pro studující, ženu na MD....),
jako zástup za dovolenou na prodejnu Jednoty SD v obci Lipůvka.
Nástup dle dohody. Kontakt: pí Plchová 725 719 450.

Zajištění manželé hledají ke koupi BYT. Tel. 720 584 911
Koupím Rodinný dům. Brno a okolí. Tel. 720 598 284
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Vítězná práce

Vendula Lachová a Tereza Šmardová z 6. třídy ZŠ Lipůvka se umístily
na krásném 2. místě v soutěži ,,Za tajemstvím čisté vody“ v kategorii komiks.

4

5

6

7

MC PaleĀek LipĪvka ve spolupráci s Obcí LipĪvka
PoĢádá

DEN DđTÍ
se zvíĢátky
pátek 2.6. od 15:00 na hĢišti ASK

TĒšit se mĪžete na:
soutĒžní disciplíny i pro nejmenší
skákací hrad
malování na obliĀej
fotokoutek
Dogdancing vystoupení

Pohladíte si živého oslíka, koziĀky, pejsky, králíĀky,
morĀata a jiná zvíĢátka …
ObĀerstvení zajištĒno
Více info na FB: MC PaleĀek LipĪvka, e-mail: palecek.lipuvka@email.cz , www: palecek.webnode.cz/lipuvka

8

9

10

11

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: 19. 5. 2017

