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Připomínka významného výročí
Dne 28. října si připomínáme 100. výročí vzniku naší republiky. Chtěla bych připomenout okolnosti, za kterých byla vyhlášena. Československo vzniklo 28. 10.
1918 na konci 1. světové války (1914 – 1918), po rozpadu Rakouska-Uherska, v jehož
rámci žili Češi a Slováci dlouhých 300 let a většinou nebyli s tímto stavem spokojeni.
Již v druhé polovině 19. století probíhaly kulturní a politické snahy o posílení národní identity v rámci rakouské monarchie. Teprve během první světové války se objevil
požadavek na radikálnější řešení. V posledních měsících války byl ustaven Národní výbor, který měl za úkol se otázkou odtržení zabývat. Na vzniku samostatného státu se
nejvíce podíleli Tomáš Garrigue Masaryk, Milan Rastislav Štefánik a Edvard Beneš. Významnou roli sehráli také čs. legionáři, vojáci bojující proti rakousko-uherské a německé armádě. 27. října 1918 uznalo Rakousko-Uhersko svoji porážku v První světové válce, čehož využili čs. politici k vyhlášení samostatného Československa 28. října
v Praze na Václavském náměstí. Území tehdejšího nově vzniklého státu zahrnovalo
Čechy, Moravu, Slezsko, Slovensko a o půl roku později také Podkarpatskou Rus.
Prvním prezidentem byl zvolen Tomáš Garrigue Masaryk. Československý stát pak
kromě období protektorátu (1939 – 1945) existoval až do 31. 12. 1992, 1. 1. 1993 došlo
k jeho rozdělení na Českou a Slovenskou republiku.
Kronika naší obce začíná rokem 1925, bohužel se z ní tedy nedozvíme nic
o atmosféře období vzniku Československa. Můžeme se však domnívat, že i v Lipůvce
byla tato významná událost vřele přivítána a váženi byli zejména účastníci války, kteří
sloužili jako legionáři v Itálii (3), v Rusku (1) a ve Francii (1). V roce 1923 byl odhalen
pomník obětem I. sv. války. Navrhl jej stavitel Josef Niederle a provedl kamenický mistr
Josef Doležel z Bořitova za 4000 Kč. Tento obnos věnoval zdejší dobrovolný hasičský
sbor. Během války padlo nebo na následky zranění zemřelo 15 občanů.
Mgr. Marcela Antonovičová

Vítání občánků 13.10. 2018
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Oslavy 100. výročí založení republiky
Češi si dne 28.10.2018 budou po celé republice připomínat 100. výročí vzniku
samostatného Československa. V obci Lipůvka budeme také vzpomínat a myslet na
všechny, kdo položili životy za svobodu naší země a naší obce. Na jejich památku položí představitelé obce společně se žáky základní školy v Lipůvce věnce k památníku
padlých.
Oficiální část oslav v naší obci bude probíhat v neděli 28.10. 2018 od 14 hodin
v obecním parku u kostela. Vysadíme strom svobody – lípu srdčitou. Vysazenému stromu požehná pan farář a následně bude probíhat kulturní doprovodný program. Děti
si mohou vypustit balónky v barvách trikolóry a pohrát na dětském hřišti, případně
vyrábět tematické symboly a ozdoby k výročí republiky. Občerstvení bude zajištěno.
Jste srdečně zváni

Váš starosta Ing. Ivo Pospíšil

Obec Lipůvka zve k oslavě výročí
sto let od založení Československé republiky
v neděli 28. října 2018
v parku u kostela
začátek ve 14:00
 zasazení a požehnání symbolické lípy svobody
 k poslechu zahraje kapela Limitkap

 občerstvení zdarma

1918 - 2018

Od 1. listopadu 2018 přijmeme
VYCHOVATELKU DO ŠKOLNÍ DRUŽINY
Bližší informace na 607 714 118
Nabídky zasílejte na reditelka@zslipuvka.cz
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Výsledky voleb v obci Lipůvka
KANDIDÁTNÍ LISTINA
číslo

Hlasy

název

1

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

2

Občanská demokratická strana

abs.

v%

1 984

31,21

894

14,07

3

Česká str. sociálně demokrat.

298

4,69

4

SPORTOVCI

788

12,40

5

NEZÁVISLÍ

6

Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid.

893

14,05

1 499

23,58

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

1 040

611

58,75

611

6 356

čís.

ZVOLENÍ KANDIDÁTI
Hlasy
NavrhuPolitická
Pořadí
jící
poř.
příjmení,
věk strana příslušnost abs. v % zvolení
název
číslo jméno, tituly

1

Starostové
a nezávislí

6

Tesař
Robert

44

STAN

BEZPP

250 12,60

1

1

Starostové
a nezávislí

2

Janků
Libuše

53

STAN

BEZPP

248 12,50

2

1

Starostové
a nezávislí

1

Pospíšil Ivo
Ing.

54

STAN

BEZPP

247 12,44

3

1

Starostové
a nezávislí

3

Kořínek
Rostislav

43

STAN

BEZPP

211 10,63

4

2

Občanská
demokratická
strana

1

Hoppe Libor
Mgr.

55

ODS

ODS

129 14,42

1

2

Občanská
demokratická
strana

4

Svánovský
Jan

34

ODS

BEZPP

125 13,98

2

4

Sportovci

1

Sehnal
Vlastimil

59

SPORTOVSPORTOVCI 157 19,92
CI

1
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Nezávislí

1

Hodaň
Radovan

43

6

Křesť. demokr.
unie – Čs. str. lid.

2

Hloušek
Jiří

6

Křesť. demokr.
unie – Čs. str. lid.

1

6

Křesť. demokr.
unie – Čs. str. lid.

5

BEZPP

150 16,79

1

48 KDU-ČSL

BEZPP

211 14,07

1

Simon Pavel
Ing. Ph.D.

45 KDU-ČSL

BEZPP

200 13,34

2

Vintrlíková
Dagmar
PharmDr.

38 KDU-ČSL

BEZPP

197 13,14

3

4

NEZ

Dřevo – materiál
budoucnosti
V úterý 9. října se dvě
pětičlenná družstva
z IX. třídy zúčastnila
okresní soutěže
„Dřevo - materiál
budoucnosti“.
V poměrně velké
konkurenci 24 družstev
naši žáci získali krásné
3. a 4. místo.
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Drakiáda
a jabkiáda
V pátek 5. 10. 2018 se na
školní zahradě sešlo na 90 dětí
i se svými rodiči, aby si opět
po roce užily podzimní
zábavy.
Někteří školáci už se na
letošní Jabkiádu připravovali
s předstihem. Z vlastnoručně
natrhaných jablek ve školní
kuchyňce napekli štrůdly,
které pak hostům nabídli
společně s domácími jablečnými specialitami šikovných
maminek k ochutnání.
Soutěžící si poměřili svoje síly
v různých sportovních
a kulinářských disciplínách,
ve kterých hrála hlavní roli
jablíčka. A tak si nakonec
každý kromě odměny
v podobě opečeného špekáčku také ochutnal vlastnoručně
vyrobený ovocný špíz.
Za organizační zajištění děkujeme paním učitelkám
1. stupně a vychovatelkám
školní družiny. Obci a paní
místostarostce Marcele Antonovičové děkujeme
za zajištění Drakiády včetně
příkladného větrného počasí
a občerstvení
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JE ČAS SE ZAMYSLET!
Co je kampaň NEPETUJ?
Kampaň NEPETUJ vznikla v návaznosti na letní EKO song „Léto bez plastů“, který na
sociálních sítích zhlédlo více než 2 000 000 diváků. Cílem kampaně je snížit produkci
jednorázových obalů (především PET lahví), učit lidi předcházet vzniku odpadů a vyvíjet tlak
na výrobce, aby se vyrovnala nabídka nápojů v PET lahvích a v jiných alternativních
obalech, jako např. sklo.

Čím je kampaň zajímavá?
Každý člověk, který má zájem se zapojit do kampaně, má možnost koupit si
etiketu/nálepku NEPETUJ, kterou si může nalepit na svoji opakovaně plněnou lahev,
zaregistrovat si ji na stránkách www.nepetuj.cz a za svoji ekologickou aktivitu může získat
věcné ceny v soutěži NEPETUJ od sponzorů kampaně.
Abychom však předešli posílání pár kusů etiket jednotlivým zájemcům a neplýtvali
tak materiálem, jako jsou obálky a občané nemuseli navíc platit poštovné, rádi bychom
do kampaně formou partnerství zapojili i obce a města.

Jak se stát partnerem?
Obec, město nebo jiná instituce či firma, se může stát partnerem kampaně a tím i
distribučním místem etiket a nálepek NEPETUJ. Kampaň také můžete zakomponovat jako
další střípek do své vlastní městské či obecní osvětové informační činnosti.
Partnerství spočívá v zakoupení pár etiket/nálepek NEPETUJ a vydávání je zájemcům
na obecním či městském úřadě, informačním či volnočasovém centru apod. Dále
propagace kampaně formou článku ve zpravodaji, hlášením v místním rozhlase, sdílením
na sociálních sítích nebo formou letáčků. Veškeré tyto materiály Vám rádi poskytneme.
Cena 1 etikety/nálepky NEPETUJ činí 15 Kč vč. DPH.

Etiketa NEPETUJ obdélníková na 15 naplnění (většinou
používána na opakovaně plněnou PET lahev)

Etiketa NEPETUJ kulatá – permanentní (např. na
skleněnou či nerezovou lahev)
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