ZPRAVODAJ
červenec – srpen 2022

OBEC LIPŮVKA

LIPŮVKA

Vážení spoluobčané,
být uzavřena silnice před naší základní
školou, kde bude realizována propojka
kanalizace a hlavně zvýšena část komunikace před školou z důvodu zklidnění
dopravy. Počítejte také s drobným omezením koncem srpna či až v září, až se
začne stavět cyklostezka z Lipůvky do
Příhonu.

Máme tu krásné léto, které nás uvítalo
slunečným počasím s občasnými bouřkami. Dětem začaly prázdniny a Lipůvka
se první prázdninovou neděli skoro vyprázdnila. Počasí sice nepřálo Cyrilometodějské pouti, která se po dlouhé době
musela přesunout do kostela, přesto se
déšť velmi hodil všem zahradám a trávníkům v obci.

Červen byl na kulturně společenské
akce v obci velmi příznivý. V červenci
a v srpnu se budou pořádat sportovní
turnaje na sportovním areálu a je v plánu i sportovní den seniorů. V září se na
vás těšíme jak na Podzimním KoloBěhu,
tak na pouti na Vranov.

Než se rozjedete po dovolených, tak
bych Vás s dovolením chtěl upozornit na
pár dopravně stavebních realizací, které
se chystají nebo jsou již v běhu. Vše je
podrobněji uvedeno v Informacích z OÚ,
přesto si dovolím zdůraznit dvě největší.
Obě se týkají uzavření částí komunikace
Blansko – Tišnov. Po celé prázdniny až
do konce října může být uzavřena zcela,
či částečně silnice v Nuzířově (výstavba kanalizace) a po celý srpen by měla

Užijte si léto, načerpejte sil a vraťte se
šťastní, zdraví a spokojení z dovolených.
Ing. Pavel Simon Ph.D,
místostarosta

Co nás čeká
17. 9. 2022	Podzimní KoloBěh se bude konat na známém okruhu 20 km se
startem a cílem na začátku cyklostezky do Lažan. Start všech kategorií ve 14.00, pozvánka dále ve zpravodaji či na www.pavel-simon.cz
18. 9. 2022	Pouť na Vranov každoroční pěší pouť farníků a ostatních poutníků
na mši na Vranov se chystá na třetí zářijovou neděli. Sraz poutníků
je v 9.00 u kapličky ve Svinošicích.
23.–24. 9.

Volby do obecního zastupitelstva a senátní volby

7. 10. 2022	Drakiáda – ZŠ Lipůvka pro děti opět chystá program na páteční odpoledne za školou s pouštěním draků, zábavným tvořením
a opékáním špekáčků.
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8. 10. 2022	Polívkobraní – Pokud se chcete zúčastnit příjemného odpoledne
s hudbou v parku u kostela, a zároveň nabídnout svůj kulinářský
um v soutěži o putovní pohár, dejte nám prosím vědět slovem či
písmem. Letos jsme soutěž ve vaření polévek minimálně ze tří
předepsaných ingrediencí rozšířili o ochutnávku na Lipůvce upečených chlebů.
		I pro vítěze této nové kategorie, jakož i pro všechny soutěžící jsou
připraveny hodnotné ceny – pozvánka dále ve zpravodaji.

Co se v obci událo
• C
 imbál pod Hvězdami proběhl 11. 6. 2022 za nádherného počasí v parku u kostela. K tanci a poslechu hrála cimbálová muzika GRAJCAR z Dolních Bojanovic.
Lidé se bavili hudbou, tanečním vystoupením nejmenších pod vedením paní Janků a paní Tesařové, dobrým vínem od moravských vinařů, ale také občerstvením,
ke kterému letos přibylo i grilování a točené pivo. Za organizátory akce, Spolek
Lípa 2015 děkuji všem, kteří se na této akci podíleli. Již jsme zahájili přípravy na
příští ročník a pozvali jsme cimbálovou muziku HARAFICA z Uherského Hradiště
(10. 6. 2023).
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Podvečerní pohoda
Tanec s pompóny
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Pomáda
Orangutan orangutan, dělá velký ramena
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Grajcaři a pořadatelé
Poslední píseň

Děkujeme za výběr vína, Romane
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• V
 ítání občánků do svazku obce – využili jsme příprav na kulturní akci a uspořádali jsme podruhé vítání občánků v našem parku u kostela. Do svazku obce jsme
přivítali 6 děvčátek a 5 chlapců. Ať se jim i jejich rodičům u nás dobře žije!
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Informace z Obecního úřadu
Uzavírka silnice S379 v Nuzířově – z důvodu výstavby kanalizace je od 1. 7. 2022
do 31. 10. 2022 povolena kompletní uzávěra komunikace. Dle stavebních prací
bude buď silnice zcela uzavřena či bude umožněn jednosměrný provoz řízený semafory. Objízdná trase vede přes Kuřim a Čebín.
Autobusová linka 320 z Drásova či Tišnova bude od 4. 7. 2022 ukončena v Nuzířově. Nebude zajíždět až k nám na Lipůvku, v souvislosti s výše uvedenou výstavbou
kanalizace.
Od 1. 8. do 31. 8. 2022 bude uzavřena komunikace před ZŠ Lipůvka pro veškerý
provoz. Proběhne zde výstavba kanalizační propojení a plocha komunikace bude
zvýšena pro zklidnění dopravy v částí před ZŠ v souladu s platným stavebním povolením úprav před školou. Další úpravy prostranství před školou bude řešeno etapově. Objízdná trase povede po krajské silnici u sportovního areálu nebo přes Horky.
Nový Z-BOX Zásilkovny u ZŠ Lipůvka – reagujeme na přeplněnost Z-Boxu u obecního úřadu a dohodli jsme se Zásilkovnou, že během prázdnin instaluje větší box
pro výběr zásilek k plotu zahrady ZŠ Lipůvka.
Proběhla rekonstrukce topení v budově obecního úřadu. Kromě výměny starých
kotlů a radiátorů byla hlavně oddělena smyčka pro samostatnou regulaci vytápění
sálu a budovy úřadu. Snad i při zvýšených cenách plynu budeme nyní moci v sále
poskytnout větší komfort při smysluplnějším využití zdrojů.
Rekonstrukce osvětlení v ulicina Svinošice byla zahájena na konci června. Do konce roku tak proběhne výměna všech světel a rozvaděčů v obci. (část proběhla již
v loňském roce)
V měsíci září by měla být zahájena stavba cyklostezky Lipůvka–Nuzířov. Zhotovitel byl již vybrán a uzavírá se s ním smlouva. V letošním roce bychom rádi zrealizovali 1. etapu v úseku Lipůvka (hřbitov) – odbočka do Příhonu.
V jarních měsících proběhla v obci opět deratizace zaměřená na výskyt potkanů.
Pokud to bude potřebné, bude se s ní pokračovat na podzim.
Aplikace MUNIPOLIS – obecní zastupitelstvo si dovoluje požádat občany, kteří používají „chytré telefony“ aby si stáhli aplikaci MUNIPOLIS (dříve mobilní rozhlas) a zaregistrovali se pro odběr zpráv z obce. Navíc najdete od června v aplikaci pod ikonou
Chytrý zpravodaj náš zpravodaj nově v digitální podobě. Můžete si tak informace v
něm uvedené kdykoliv najít a podívat se do něj. Je pro čtení na mobilních telefonech
lépe upraven než verze zpravodaje uložená na internetových stránkách obce.
Dovoluji si vás požádat, abyste o této aplikaci i zpravodaji v něm informovali i mladší
generace, které možná tato forma víc zaujme a vtáhne do dění v obci. Z pohledu obce,
přenosu obecných informací i řešení případných mimořádných situací, je využití aplikace nejrychlejší přenos zpráv pro širokou veřejnost, ať jsme v té době kdekoliv.
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Provozovna na parkovišti (Blankyt) by měl být v září opět otevřena. Nový nájemce
kromě zachování základních kancelářských/školních potřeb bude nabízet bezlepkové a levné potraviny.
Ing. Pavel Simon,
místostarosta obce

Provozní doba Obecní knihovna Lipůvka ČERVENEC–SRPEN 2022
Vážení čtenáři,
Obecní knihovna Lipůvka bude otevřena o letních prázdninách 4. 7., 18. 7. a 25. 7.
Zavřena bude 11. 7. a v měsíci srpnu.
Přijďte si vybrat pěknou knihu na letní čtení. Vybírat můžete z našeho fondu i dlouhodobě půjčených knih z VF Ráječka.
Mgr. Markéta Skovajsová

Informace z MŠ Lipůvka před prázdninami
V letošním roce se k zápisu do MŠ dostavilo 28 dětí. Do školy odchází 19 předškoláků, které v září v mateřské škole vystřídají nově přijaté děti. Předškoláci byli
16. 5. 2022 slavnostně pasováni panem králem, který k nám zavítal až z daleké
Prahy a zakončil představení „Tetin“. Ty v naší škole často vystupují s pásmem písniček, tanečků a soutěží pro všechny děti. Rodiče pro děti přichystali bohaté občerstvení, malování na obličej a fotokoutek.
Předškoláci dostali od paní učitelek jako upomínku na mateřskou školu knihu: „Příběhy zvířátek“. Velké poděkování patří všem rodičům, kteří pomáhali při organizaci
Rozloučení s předškoláky.
Nejenom, že děti s rodiči prožili krásné odpoledne, ale i během 2. pololetí školního
roku měly různé akce – mimo divadelní představení v MŠ 2krát měsíčně to byla
návštěva 1. třídy ZŠ, Dravci na hřišti ASK, keramické dopoledne v MŠ, Velikonoční
návštěva kostela, Čarodějnický průvod obcí, Besídka ke Dni matek spojená s tvořením, Výlet do chráněné dílny Mydlidědek v Lažánkách s výrobou bylinkových mýdel
a výrobou svíček, Koncert v ZUŠ Kuřim, Divadelní představení Obušku, z pytle ven
v Blansku a Soutěžní dopoledne ke Dni dětí na školní zahradě s bohatou tombolou.
V průběhu školního roku byly dětem nabídnuty aktivity – angličtina hrou, keramická
dílna, lyžařský kurz a edukativně-stimulační skupinky pro předškoláky.
Ukončení provozu MŠ Lipůvka bude 17. 7. 2022 a provoz bude zahájen 1. 9. 2022.
Zaměstnanci MŠ Lipůvka přejí všem dětem a jejich rodičům krásné prázdniny.
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Gábina a Pavel Simonovi pořádají
Gábina a Pavel Simonovi pořádají

2022
17. září 2022

Kdy
KdyMísto

startu:
na cyklostezce do Lažan
17. záříLipůvka,
2022

Registrace:	
Lipůvka
392,doposlední
Místo
startu: Lipůvka,
na cyklostezce
Lažan
Registrace:

dům v Lipůvce na cyklostezce
do Lažan, od 13.30, uzavírá se 10 minut před startem

Lipůvka 392, poslední dům v Lipůvce na cyklostezce do Lažan, od 13:30, uzavírá se 10

Přihlášky:minut
	před
Dejte
nám prosím na info@pavel-simon.cz nebo na
startem
725 881 245 do čtvrtka 15. 9. 2022 vědět kdo se k nám
Přihlášky:
Dejte nám prosím na info@pavel-simon.cz nebo na 725 881 245 do čtvrtka 15.9.2022
chystáte, výrazně nám tak ulehčíte organizaci. Děkujeme.
vědět kdo se k nám chystáte, výrazně nám tak ulehčíte organizaci. Děkujeme.
Tratě:

Tratě:

20 km na kole

20 km na kole
20 km 20
běh km běh
40 km 40
na kole
okruhy)
km (dva
na kole
(dva

start
start
start
okruhy)

start 14.00
14.00
14.00

14:00
start
14:00
14:00
start

Značená trať vede po obecních, polních a lesních cestách v Lipůvce,
Skaličce, Hlubokých Dvorech a Lažanech. Běží se či jede za plného
Značená trať vede po obecních, polních a lesních cestách v Lipůvce, Skaličce, Hlubokých Dvorech
provozu a na vlastní odpovědnost.
Lažanech. Běží se či jede za plného provozu a na vlastní odpovědnost.
Občerstvení:
zajištěno v cíli a jedenkrát na trase
zajištěno v cíli a jedenkrát na trase

Občerstvení:

Startovné:
dospělí 100 Kč
dospělí 100 Kč, děti zdarma - účastní se na odpovědnost svých rodičů
děti zdarma – účastní se na odpovědnost svých rodičů

Startovné:

Těšíme se na Vás

Těšíme se na Vás.
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a

Boží tělo
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Konec školního roku

Konec školního roku v ZŠ

Pozornost obce končícím deváťákům

Konec školního roku v ZŠ
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15

16

17

Dílo Jakuba Racka ze Svinošic

MŠ Lipůvka
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Škola v přírodě na Svojanově

První svaté přijímání
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Zápis č. 45/2022
ze 45. zasedání Zastupitelstva obce Lipůvka ze dne 31. 5. 2022
Místo jednání:
Zasedací místnost Obecního úřadu v Lipůvce
Začátek jednání: 18.00 hodin
Konec jednání:
19.15 hodin
Přítomni:	Ing. Ivo Pospíšil, Radovan Hodaň, Mgr. Libor Hoppe, Ing. Pavel
Simon Ph.D., Jan Svánovský, Robert Tesař, PharmDr. Dagmar
Vintrlíková
Omluveni:

Jiří Hloušek, Rostislav Kořínek, Libuše Janků

Vlastimil Sehnal se dostavil v 18.55
Program jednání
1. Ustanovení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Informace starosty obce
4.	ZŠ Lipůvka – žádost o poskytnutí finančních prostředků a převedení fin. prostředků z rezervního fondu na zakoupení konvektomatu
5. ZŠ Lipůvka – žádost o navýšení rozpočtu – smlouva o dílo – mzdová agenda
6.	Pošta Partner – dodatky ke smlouvám o spolupráci mezi obcemi – zajištění
provozu Pošta Partner
7. EG.D – smlouva o zřízení věcného břemene – Lipůvka – úprava DS, Homolka
8. EG.D – smlouva o zřízení věcného břemene – Lipůvka – TS V Lukách
9. EG.D – smlouva o připojení – Lipůvka 283
10. Vyjádření obce – zpevněné parkovací stání na p.č. 455
11. Vyjádření obce – Lipůvka – úprava DS, průmyslová zóna
12. Vyjádření obce – zahradní domek na p.č. 662/68
13. Podnět – zatékání dešťové vody z místní komunikace na p.č. 1126/165
14. Veřejná zeleň nad domy č.p. 340–334 – zeleň bez odpadů
15. Kontrola faktur
16. Diskuze
Na návrh starosty byl program doplněn:
17. Zpevněná plocha u č.p. 465
18. Cesta Horky – hájovna
19. Záměr pronájmu části pozemku p.č. 662/108 k.ú. Lipůvka
Zahájení provedl Ing. Ivo Pospíšil, přivítal přítomné členy zastupitelstva a veřejnost.
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Zapisovatelkou z dnešního jednání stanovil Dagmar Vintrlíkovou, za ověřovatele zápisu z dnešního jednání zastupitelstva navrhl Ing. Pavel Simon Ph.D. a Radovan Hodaň
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Předsedající se zeptal, zda má někdo návrh na úpravu nebo doplnění programu
dnešního jednání.
Přítomní souhlasí, aby se dnešní jednání řídilo navrženým programem.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad3) Informace starosty
		 – I Rating
		 – cyklostezka Lipůvka – Lažany
		 – pojistná smlouva
		 – dotace pro JSDH Lipůvka
		 – HC Mystery Kuřim – žádost o příspěvek (dar, VSP) – obec projedná se zástupcem klubu podrobnosti a včetně počtu dětí z obce, následně bude projednáno
na zastupitelstvu
		 – Zásilkovna – 2. box u ZŠ – bude vyvěšen záměr pronájmu
		 – Alionet CZ s.r.o. – optická kabeláž pro kamerový systém
		 – Cimbál pod hvězdami, kulturní akce pořádaná Spolkem Lípa z.s. za podpory
Obce Lipůvka. Obec uhradí náklady na hudbu Grajcar, spolek plakáty, skleničky…
Usnesení č. 2/45/2022 Zastupitelstvo obce schválilo veřejnoprávní smlouvu se
Spolkem Lípa, z.s. na poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lipůvka ve výši 45 000,- Kč
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
		 – Cyklostezka Příhon – příprava VŘ na zhotovitele, zahájení stavby v srpnu
letošního roku, vybraná firma zároveň zhotoví zpomalovací práh před ZŠ
– realizaci požaduje obec o prázdninách. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem Příkazní smlouvy s f. Timoris Projekt a.s. na zajištění
výběrového řízení.
		 – Rekonstrukce topení na OU probíhá dle harmonogramu smlouvy o dílo
		 – Rozloučení s devátou třídou ZŠ – obec objednala dárkové předměty – flash disk
		 – 11. 6. – na území obce proběhne oblastní mistrovství v orientačním běhu
Ad4) ZŠ Lipůvka – žádost o poskytnutí finančních prostředků z rezervního fondu
na zakoupení konvektomatu
Usnesení č. 1/45/2022 Zastupitelstvo obce schválilo převedení částky 80 108,25 Kč
z rezervního fondu ZŠ Lipůvka do investičního fondu. Také schválilo poskytnutí
mimořádné dotace do fondu investic ZŠ Lipůvka z rozpočtu Obce Lipůvka ve výši
191 212,16 Kč a čerpání investičního fondu ve výši 561 194,37 Kč na nákup konvektomatu Retigo.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad5) ZŠ Lipůvka – žádost o navýšení rozpočtu – smlouva o dílo – mzdová agenda
Bod odložen, budou požadovány další doplňující informace od ředitelky ZŠ
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Ad6) Pošta Partner
Usnesení č. 3/45/2022 Zastupitelstvo obce schválilo dodatky ke smlouvám o spolupráci
mezi obcemi ze dne 4. 12. 2017 za účelem zajištění provozu pošty Partner v roce 2022
mezi Obcí Lipůvka a Obcemi Újezd u Černé Hory, Šebrov, Svinošice, Milonice, Lažany
a Závist. Nákladovost je propočítaná podle počtu obyvatel v jednotlivých obcích.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad7) EG.D, a.s. – smlouva o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 4/45/2022 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene na p.č. 836 v souvislosti se stavbou „Lipůvka – úprava DS, Homolka“ mezi Obcí
Lipůvka a EG.D a.s.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad8) EG.D, a.s. – smlouva o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 5/45/2022 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o zřízení věcného
břemene na p.č. 1124/1, 1125, 1126/49 a 550/1 v souvislosti se stavbou „Lipůvka –
TS V Lukách“ mezi Obcí Lipůvka a EG.D a.s. – novostavby Bomavet
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad9) EG.D, a.s. – smlouva o připojení Lipůvka 283
Usnesení č. 6/45/2022 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o připojení k distribuční síti – odběrné místo Lipůvka 283, ZŠ Lipůvka mezi Obcí Lipůvka a EG.D a.s.
– budoucí přístavba ZŠ
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad10) zpevněné parkovací stání u č.p. 169
Obec Lipůvka nemá námitek ke stavebnímu záměru zbudování zpevněného parkovacího stání na pozemku žadatele p.č. 455 v k.ú. Lipůvka u č.popis. 169.
Ad11) vyjádření obce Lipůvka – úprava DS, průmyslová zóna
Obec Lipůvka nemá námitek ke stavebnímu záměru Lipůvka – úprava DS, průmyslová zóna dle předloženého situačního plánu.
Ad12) vyjádření obce Lipůvka – zahradní domek
Obec Lipůvka nemá námitek ke stavebnímu záměru výstavby zahradního domku na
p.č. 662/68 v k.ú. Lipůvka.
Ad13) zatékání dešťové vody z místní komunikace na pozemek p.č. 1126/165
Na základě podnětu majitele sousedního pozemku, týkajícího se zatékání povrchových vod z místní komunikace na jeho pozemek (sousedící s pozemkem obce –
místní komunikace p.č. 550/1) zastupitelstvo obce rozhodlo o zabudování obrubníků po celé délce komunikace směrem do Svinošic. Podnět není ojedinělý, již dříve
byly ústní podněty občanů, protože dešťová voda zatéká na většinu nemovitostí na
jižní straně komunikace.
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Zadání realizace stavby bude jako další stavební objekt – součástí výběrového řízení na cyklostezku k Příhonu
Ad14) veřejná zeleň nad domy č.p. 340 – 334 – zeleň bez odpadků
Zastupitelstvo bere na vědomí žádost o možný pronájem a následnou údržbu z důvodu zarůstání vegetací a zabránění živelných černých skládek.
Vzhledem ke skutečnosti, že se dle územního plánu jedná o plochy veřejné zeleně
a místa jedinečného rozhledu, zastupitelstvo neschválilo záměr pronájmu. V území
navazující na danou lokalitu se připravuje projekt místní komunikace včetně zajištění
místa pro otáčení vozidel a techniky a současně zařízení pro zachycení přívalových
vod s postupným neškodným přepouštěním do kanalizace, které budou částečně zasahovat i do tohoto zájmového území. Zájmové plochy si může žadatel dále dle svých
možností dále udržovat, ale plochy veřejné zeleně a jedinečného rozhledu musí zůstat veřejně přístupné. Obec území zvelebí k užívání. Dále bude připravovat opatření
k minimalizaci černých skládek – monitorování území, kamerový systém, fotopast,….
Ad15) kontrola faktur
Předsedkyně finanční komise seznámila zastupitelstvo obce s proplacenými fakturami č. 124–176
Ad17) zpevněná plocha u č.p. 465
Jedná se o zpevnění plochy na části pozemku p.č. 936/17 k.ú. Lipůvka, kde je věcným břemenem pro obec zajištěn průchod a je zde uložen vodovodní řad. V ploše
dané geometrickým plánem, bude provedeno zpevnění zámkovou dlažbou. Obec
zadá provedení prací nejvýhodnější nabídce, která vyjde z výběrového řízení.
Ad18) Cesta Horky – hájovna
Místní obecní komunikace p.č. 606/3 k.ú. Lipůvka, od obecního úřadu k chatové oblasti u hájenky je velmi intenzivně využívaná. V dřívější době byly provedeny v lesním úseku zpevněné výhybny pro míjení vozidel . Komunikace je jednopruhová a je
potřeba vybudovat další místa pro vyhýbání vozidel, pro zajištění plynulosti provozu. Bude provedena úprava a zbudování výhybných míst na jednopruhové místní
účelové komunikaci pro míjející se automobily v úseku lesní parcely p.č. 1077/7.
Ad19) Záměr pronájmu části pozemku p.č. 662/108 k.ú. Lipůvka
Na základě žádosti o dočasný pronájem části pozemku p.č. 662/108 k.ú. Lipůvka
bude vyvěšen záměr o pronájmu pozemku o výměře 100 m2 na dobu určitou pro
umístění zařízení staveniště, stavební buňku,…
Zpravodaj obce Lipůvka, periodický tisk územního samosprávného celku,
vydavatel: Obecní úřad Lipůvka, IČ 00280569, adresa redakce: Lipůvka 146, www.lipuvka.eu
Odpovědný: místostarosta obce Ing. Pavel Simon, Ph.D., registrováno: MK CR E 11384
Publikačně připravil a vytiskl: REPROPRESS Brno, tel. 773 800 445
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SPOLEK LÍPA 2015 S PODPOROU OBCE POŘÁDÁ LIPŮVSKÉ POLÍVKOBRANÍ 2022

LIPŮVKA / PARK/ 8.10. od 13:00
PŘIJĎTE K NÁM DO PARKU U KOSTELA,
VAŘIT, OCHUTNAT A HODNOTIT
POLÉVKY ČI NA LIPŮVCE
UPEČENÝ CHLEBA
LETOŠNÍ INGREDIENCE:
VEJCE, MOUKA, CELER
HRAJE LIMITKAP
ZATANČÍ DĚTI
SPONZOŘI CEN:

DALŠÍ OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

LIBOR
HOPPE

