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Parkování a zimní údržba komunikací v obci
Vážení spoluobčané,

nesnadné posypat zejména chodníky
v celé šířce. Pamatujte na to, prosím,
když parkujete na obecních pozemcích
a komunikacích v obci.

dovolujeme si Vás v této věci požádat
o to, abyste v co největší míře svá vozidla parkovali na svých pozemcích, či
na vyhrazených místech pro parkování a omezili parkování na místních komunikacích, zejména nyní v zimních
měsících. Pokud jsou cesty a zejména
chodníky kvůli parkujícím autům pro
naši komunální techniku neprůjezdné, je pro technické pracovníky obce

Děkujeme předem těm, kteří změní své
parkovací návyky a uvolní místní komunikace jak pro běžný provoz, tak i pro
zimní údržbu.
					
Děkuji, Pavel Simon,
místostarosta obce

Co nás čeká
7. 2. 2020

Obecní ples v sále Obecního úřadu, od 20.00 – viz pozvánka

22. 2. 2020	Ostatky, sraz masek v 10.30 u úřadu, pozvánku na pochování Basy
najdete dále ve Zpravodaji
29. 2. 2020	Ples ASK v sále Obecního úřadu od 20.00, hraje skupina Velvet
Blansko, a během večera proběhne vyhlášení nejlepších fotbalistů
minulé sezóny.

Co se v obci událo:
• Tříkrálová sbírka
Obcí prošla 11. 1. Tříkrálová sbírka Charity. Dále ve Zpravodaji najdete krásný výsledek
letošní sbírky a srovnání s loňským rokem.			
• Ples žáků a rodičů IX. třídy
V pátek 24. 1. proběhl na sále Obecního úřadu ples letošních deváťáků pořádaný jejich
rodiči. Obě taneční vystoupení deváťáků se vydařila, půlnoční překvapení matek žáků
jen podtrhlo tento velmi povedený večer.
• Dětský karneval ZŠ Lipůvka 25. 1.
Karneval přilákal v sobotu odpoledne děti a jejich rodiče či prarodiče. Do soutěží, moderovanými dvěma klauny se zapojily nejen děti, ale do hry byli vztaženi i dospěláci.
Obě skupiny se dobře bavily, a celý sál Obecního úřadu byl plný smíchů a radosti.
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Tříkrálová sbírka
Milí Lipůvčáci,
koledníci přicházeli k Vašim domovům v sobotu 11. 1. 2020. Pokladničky ve Svinošicích
se naplnily do výše 14 480,- Kč, což je o více než tisíc korun více než loni, krásný výsledek.
A na Lipůvce vybraná suma činí 44 031,- Kč, což je o necelých tisíc korun více než loni.
Přijměte, milí dárci, velké poděkování za milá přijetí a všechny dary.
Krásný celý rok 2020 naší obci a lidem v ní přejí Vaši koledníci
Kristýna Hloušková a Hanka Skoumalová
Pavlína Kuchařová a Marie Stará
Gabriela Simonová a Iva Drápalová
Ilona Novotná a Jitka Skoupá
a velká skupina dětí
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Ples žáků a rodičů IX. třídy

Ples deváťáků – polonéza

Ples deváťáků – půlnoční vystoupení matek
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Ples deváťáků
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Dětský karneval

Statistika obyvatel Lipůvky v roce 2019
Celkem

Průměrný věk

Dat. nar. nejstarš.

Osoby
Muži
Ženy
Děti do 15 let
Děti do 18 let
Starší 60 let

1358
41,99
05. 09. 1925
651
41,42
04. 10. 1926
707
42,52
05. 09. 1925
256			
296			
367

Možní voliči

1061

Dat. nar. nejmladš.
18. 11. 2019
07. 08. 2019
18. 11. 2019

V obci je přiděleno 497 čísel popisných (32 rekreačních domů, 424 rodinných
a bytových domů, 41 ostatní objekty a neobsazená čísla popisná) a 53 čísel
evidenčních (chaty, garáže).
V roce 2019 se narodilo v naší obci 18 dětí, 7 občanů zemřelo, 49 občanů se do
naší obce přistěhovalo a 20 odstěhovalo.
V matričním obvodu Lipůvka bylo uzavřeno 36 manželství, z toho 12 manželství
bylo uzavřeno před orgánem církve.
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