LIPOLTICKÉ
LISTY
Občasník obcí Lipoltice,
Pelechov, Sovoluská Lhota
Říjen 2017

Seriál: Významné dny a svátky
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



9. října - Světový den pošty - se slaví na výročí vzniku Světové poštovní unie roku
1874. Ve Světový den pošty se po celém světě konají různé akce s poštou a
doručováním spojené, vydávají se např. speciální jubilejní poštovní známky. Tento
den by nám měl zároveň připomenout počátky komunikace na větší vzdálenosti.

12. října - Začíná Světový týden kostí a kloubů - Světový týden kostí a kloubů vyhlásilo OSN
(Organizace spojených národů - United Nations) s WHO (Světová zdravotnická organizace - World
Health Organization). První den tohoto týdne je stanoven na 12. října a spadá do něj Světový den
páteře, den proti osteoporóze a Světový den artritidy. I tento den připomíná základní stavební
jednotky lidského těla a důležitost včasné diagnózy problémů či onemocnění.

20. října - Den stromů - byl ve světě vyhlášený již dříve, ale v České republice se
začal slavit od roku 1906. V tento den se po celém světě konají akce jako například
různé prohlídky parků, arboret apod. Tento den má připomenout jak důležité pro
naší planetu lesy a stromy jsou, že díky nim se udržuje příznivé bioklima pro život
člověka.

2. listopadu - Památka zesnulých - památka či vzpomínka na všechny zesnulé, nebo lidově
řečeno - dušičky, jsou svátkem, kdy se římsko-katolická církev modlí za zemřelé. Tradičně se v našich
zemích navštěvují hřbitovy, pokládají se květiny a zapalují se svíce. Vzpomínky na zemřelé se drží ve
všech koutech světa, ovšem v podstatně jiné formě než u nás. Nejznámější variantou tohoto svátku,
který se postupně dostává i k nám je Halloween.

14. listopadu - Den bez aut - tak jako týden mobility má poukázat na jiné možné dopravní
prostředky tak i Den bez aut poukazuje na různé druhy dopravy, jako je například kolo, městskou
hromadnou dopravu, která přepraví více cestující než automobil, kde lidé jezdí individuálně. V
některých městech jsou autobusy poháněny zemním plynem, tudíž jsou šetrné k životnímu prostředí.

19. listopadu - Světový den prevence týrání a zneužívání dětí – si
v ČR připomínáme od roku 2001. Tento den nás má upozornit na
důležitost prevence a problematiku týrání dětí a snažit se jej eliminovat.
V České republice se v tento den konají různé akce s různými tématy,
například jak předcházet tyranii a zneužívání a hlavně jak pomoci.
Čerpáno z www stránek.
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Zprávy z obecního úřadu, informace pro občany
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Obecní úřad Lipoltice – úřední hodiny pro veřejnost - od října 2017
Pondělí

8,30 - 14,30 hod.

Úterý

8,30 - 15,00 hod.

Středa

10,30 - 14,30 hod. / 16,00 – 19,30 hod. + 17,30 - 19,30 hod. - starosta a místostarostka

Čtvrtek

8,30 - 15,00 hod.

Pátek

8,30 - 12,00 hod.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
o
o
o

se uskuteční - pátek 20. října 2017 - 14,00 - 22,00 hod.
- sobota 21. října 2017 - 8,00 - 14,00 hod.
volební místnost - školní jídelna základní školy - Lipoltice 46
podrobné informace naleznete na www.mvcr.cz → informační servis → volby

Svoz bioodpadu
o

bude ukončen ve středu 22. listopadu 2017, po tomto termínu bude probíhat
každý týden svoz směsného komunálního odpadu

Sbírka pro Diakonii Broumov
o
o

proběhne ve dnech - středa - 18. října, 25. října a 1. listopadu 2017 v 17,00 - 19,00 hod.
sběrné místo - obecní úřad - kino
o letní a zimní oblečení, lůžkoviny, prostěradla, ručníky,
utěrky, záclony, látky, domácí potřeby - nádobí bílé i
černé, skleničky, peří, péřové a vatované přikrývky,
polštáře, deky, obuv (páry spojené) - vše nepoškozené
a zabalené do igelitových pytlů či krabic

ČEZ Distribuce a.s.
o

o

upozorňuje vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení
distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a.s. nebo na něž zasahuje
ochranné pásmo na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících
bezpečné a spolehlivé provozování distribuční soustavy, nebude-li zásah proveden do 15.
listopadu 2017 a bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozování distribuční soustavy,
je pracovník pověřený společností ČEZ Distribuce, a.s., oprávněn ke vstupu na dotčené
pozemky za účelem provedení zásahu
podrobné informace na www.lipoltice.cz → aktuality a na vývěsní desce obecního úřadu

Informace pro veřejnost - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
o

o
o

o
o

vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru
nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému
vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových
seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách
www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“ → „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“
upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve stanovené lhůtě,
tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil, potom ve smyslu zákona připadne opuštěná
nemovitá věc do vlastnictví státu
podrobné informace viz. www.lipoltice.cz → úřední deska
základní informace – viz. tabulka
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Název k.ú.
Lipoltice

Oprávněný subjekt
Bažantová Kateřina

Brloh 52

Adresa

Parcela č.
709

Číslo LV
360

Lipoltice

Brožek František

Lipoltice 57

102/9

35

Lipoltice

Brožek František

Lipoltice 57

578/4

35

Lipoltice

Brožek František

Lipoltice 57

572/6

35

Lipoltice

Brožek František

Lipoltice 57

103/30

509

Lipoltice

Fořtová Václava

adresa neznámá

482/4

216

Lipoltice

Gruntová Elfrieda

adresa neznámá

482/4

216

Lipoltice

Hlínová Anna

adresa neznámá

102/9

35

Lipoltice

Hlínová Anna

adresa neznámá

578/4

35

Lipoltice

Hlínová Anna

adresa neznámá

572/6

35

Lipoltice

Hlínová Anna

adresa neznámá

103/30

509

Lipoltice

Lenochová Marie

Lipoltice 54

102/9

35

Lipoltice

Lenochová Marie

Lipoltice 54

578/4

35

Lipoltice

Lenochová Marie

Lipoltice 54

572/6

35

Lipoltice

Lenochová Marie

Lipoltice 54

103/30

509

Lipoltice

Matičková Marie

Brloh 28

103/23

176

Lipoltice

Novotná Marie

Lipoltice 90

103/29

38

Lipoltice

Novotná Marie

Lipoltice 90

144/21

38

Lipoltice

Novotná Marie

Lipoltice 90

572/5

38

Lipoltice

Novotný Jaroslav

Lipoltice 90

103/29

38

Lipoltice

Novotný Jaroslav

Lipoltice 90

144/21

38

Lipoltice

Novotný Jaroslav

Lipoltice 90

572/5

38

Sovoluská Lhota

Holeček Václav

Sovoluská Lhota 3

45/13

151

Sovoluská Lhota

Holeček Václav

Sovoluská Lhota 3

45/16

151

Sovoluská Lhota

Holeček Václav

Sovoluská Lhota 3

93/1

151

Trochu historie ……
Ze „Smolných knih pardubických……“,aneb kradlo se i v 17. století – Za krádež v kostele
pod katův meč
Roku 1612, ve středu po památce svatého Řehoře, byl Matěj, syn nebožtíka Vaňka Konšelského,
předveden k výslechu. Za přítomnosti pana Buriana Volanského J.M.C. místohejtmana v Pardubicích,
Jiřího Hubka, vyslaného místo pana Jana Dobřenského z Dobřenic, pana Jana Jaroměřského,
Bartoloměje Brandejského, Jana Slumba a jiných úředních osob z města Pardubic.
Když Matěj sloužil u Petra Vondráčka v Lipolticích, vydal se o posvícení do krčmy. Když vyšel ven,
přidal se k němu Jiřík, syn Janského ze Lhotky, který sloužil na gruntech Adama staršího Valdštejna na
Žahučicich a řekl mu: „Chtěl jsem s tebou mluvit již dříve. Byl bych rád, kdybys mi přinesl z lipoltického
kostela z oltáře třásně od ubrusu a potom vodu z křtitelnice. Když mi to dodáš, povím ti, k čemu to
budu užívat.“ Po těchto slovech Jiřík vešel do krčmy. Po chvilce přišel za Matějem pacholek od toho
Jiříka, kterého neznal. Řekl mu: „Půjdeme do toho kostela spolu ráno o svítání.“ A tak šli. Přes vrata na
hřbitov a z toho hřbitova do kostela, kde vysadili okno a tímto oknem tam vlezli. U výslechu
vypověděl: „Nevzali jsme nic jiného, ani jsme nic neřezali, než-li z truhličky, u které jsme urazili zámek,
šest a půl kopy. Potom jsme s tím Vaškem o ně rozdělili za rybníčkem ve volšinkách a rozešli jsme se.
Já jsem šel k Hoře, ale kam šel ten druhý, zase-li na posvícení, čili ne, to nevím, protože jsem se s ním
od té chvíle nesetkal. Za ty peníze jsem si koupil plátno na košili. A to plátno je u švagrové ve vsi u
Svatého Mikuláše na gruntech pana Kašpara ze Žerotína.“ V truhličce nebyly jen peníze, ale také
nějaké listiny. O nich Matěj řekl: „Kdybychom věděli, že v těch listech jsou zapečetěné peníze, vzali
bychom je také. Všiml jsem si jich, ale mysleli jsme si, že to jsou jen nějaká lejstra.“ Téhož dne byl
Matěj vydán k útrpnému právu. Víc z něho nedostali. Řekl: „Nic jiného nevím, na tom chci umřít.
Skrze žádného jiného jsem k tomu nepřišel jen skrze ty lotry, toho syna Janského a toho Vaška. Oni
mne k tomu naváděli.“
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Ortel: Ačkoliv ne tak přílišně velká krádež při tomto jistým Matějovi, synu Vaňka Konšelskýho
z městečka Bohdanče se nachází a maje rozum, že k tomuto lotrovství tovaryši svými k neslušnému a
nenáležitému oučinku krádežnému povolil, poněvadž taková kostelní svatokrádež skutečně se od
vrchnosti trestati má, z té příčiny podle právního vyměření svrchu dotčený Matěj mečem na hrdle
trestán býti má. Stalo se ve středu po neděli postní léta Páně 1612.

A trochu ze současnosti ……
Výše uvedený příspěvek „Ze smolných knih“ popisuje krádež v minulosti, ale ani v současnosti není
v Lipolticích všechno úplně v pořádku. Od počátku roku jsme zaznamenali následující skutečnosti:
o odcizená fotopast v ceně 7 000 Kč
o odcizené baterie a solární panely u místního rozhlasu, proto v některých částech rozhlas
nefungoval - 3 000 Kč
o rozbitá klika u vchodových dveří MŠ - 3 000 Kč
o poškozený rám včetně otevírání u nové úřední desky - 2 000 Kč
o opakující se nepořádek u kontejnerů na tříděný odpad na návsi v Lipolticích (někteří
„občané“ si toto místo pletou s veřejnou skládkou)
Chtěli bychom tímto požádat občany, kterým není lhostejné dění v Lipolticích, aby v případě
jakékoliv neobvyklé situace neodkladně informovali Policii ČR, případně obecní úřad.
Libor Černý, starosta obce


Základní škola a mateřská škola Lipoltice
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018
První den ve školním roce je
výjimečný pro všechny žáky, ale
mimořádně významný je pro prvňáčky.
Letos máme pět nových prvňáčků. Pro
nejmenší žáčky je to zcela nový začátek.
Naučí se základy potřebné do života a v
dalších ročnících je budou dále rozvíjet
a doplňovat. Dětem jsme popřáli
společně s jejich třídní učitelkou Mgr.
Terezou Kopovou hodně úspěchů a
nevšedních zážitků, další přání zazněla
z úst zástupců Obce Lipoltice, kteří
přivítali žáky dětskou knihou a kytičkou.
Do pedagogického sboru přibyla nová
vychovatelka ve školní družině Lucie
Mrštinová, která také bude vyučovat
anglický jazyk, výtvarnou výchovu a
hudební výchovu. Po roční odmlce se na své působiště vrátila i paní učitelka Kamila Černá, která
bude vyučovat Prvouku a Přírodovědu. My učitelé budeme žáky důsledně vést. Spolu s rodiči
budeme trpěliví, vnímaví a ochotni jim vždy pomoci. Věřme, že pak všichni budou zažívat ve škole
pocit radosti a pohody. O to víc, když se nám naše 178 letá školička zahalila do nového kabátku.
Během prázdninových měsíců přistoupila Obec Lipoltice ke stavebním úpravám v základní škole.
Tyto úpravy byly vyvolány nejen technickým stavem budovy, ale i závěry kontroly krajské hygienické
stanice. Ve všech třídách proběhla renovace stěn a stropů. Na stropy byly namontovány minerální
podhledy včetně nového LED osvětlení jednotlivých tříd. Ve třídách byla instalována datová síť
včetně nových kabelových rozvodů, čímž došlo ke zvýšení bezpečnosti dětí ve třídách. Došlo i k
odstranění dřevěných příček na toaletách, chlapeckých i dívčích, které byly nahrazeny příčkami z
moderních materiálů vyhovujících hygienickým předpisům. Z těchto desek bylo instalováno i
obložení ve školní jídelně v místech, kde děti čekají na výdej obědů. Nevyhovující lino v šatně bylo
nahrazeno moderní dlažbou.
Svou dlouhou historií patří naše škola k nejstarším v celém okolí. Přesto nabízí našim žákům důstojné
pracovní prostředí, které je díky péči zřizovatele školy – obci Lipoltice a iniciativě pracovníků školy
stále vylepšováno a modernizováno. Mé velké poděkování směřuje Obci Lipoltice.
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Spaní ve škole
26. září 2017 se děti moc a moc těšily do školy. Čekalo je totiž jejich oblíbené spaní ve škole.
Dopoledne jsme navštívili Cinestar Pardubice, kde jsme shlédli 3 D film Hurvínek a kouzelné muzeum.
Velké uši, vypoulené oči, rozcuchaná blonďatá kštice, kšandy a jeho tak typický poťouchlý humor.
Co víc by mělo symbolizovat Hurvínka, loutku, která okouzlila a dodnes okouzluje nespočet dětí i
dospělých? Tento dřevěný človíček, jemuž vdechl život na počátku dvacátého století Josef Skupa,
minulý rok oslavil již své 90 narozeniny a jako dárek k nim si nenadělil nic jiného, nežli autentický
animovaný film. V tomto filmu ožívají všechny postavičky. Film se točil dlouhých osm let, využity byly
ty nejmodernější technologie. A moc se nám všem líbil. Připravili jsme pro Vás ROHÁČEK, kde
v tajence objevíte, která loutka Josefa Skupy byla vytvořena jako první.
1.

S

2.
3.
4.
5.
6.

1. Tajenka
2. Pochoutka v rohlíku
3. Mužské jméno
4. Řev
5. Iniciály herce Bohumila Klepla
6. Značka litru

Po pohádce jsme zavítali za dinosaury do Mázhausu. Šatlava pod Mázhausem na Pernštýnském
náměstí se stala jejich domovem. Šatlava je sklepení pod výstavním prostorem Mázhaus přímo v srdci
Pardubic na Pernštýnském náměstí. Úspěšná výstava Dinosauři se do těchto prostor vrátila po
čtyřech letech, když Kulturní centrum Pardubice vystavené modely zakoupilo. Instalovala je
výtvarnice Andrea Sokolová. Ta dinosaury domalovala a dotvořila tak, aby vypadaly co
nejrealističtěji. Díky šikovnosti výtvarnice a s podkresem reprodukovaných zvuků nám navodili
prostředí, jaké bylo dinosaurům přirozené. Návštěvníky nečekalo nic děsivého a děti byly nadšené.
Za plačtivého počasí jsme vystoupali na hrad Kunětická Hora, kde byla instalována výstava Zpátky
do pohádky. Kdo by neznal Krkonošské pohádky! Večerníčkový seriál neztrácí na popularitě ani
dnes. Společně s dětmi jsme si připomněli hubatou Anči, dobráckého Kubu, uťáplého hajného, sojkužalobníčka, spravedlivého Krakonoše a všemi mastmi mazaného Trautenberka, který kudy chodí,
tudy přemýšlí, jak by svého souseda zase jednou pořádně přechytračil. V interiérech hradního
paláce jsme shlédli výstavu desítek původních kostýmů a rekvizit z řady oblíbených českých
pohádek – vedle těch Krkonošských děti určitě poznaly filmy Anděl Páně, Lotrando a Zubejda,
Rumplcimprcampr, Ať přiletí čáp, královno, O princezně, která ráčkovala, Královna Koloběžka I. a
mnohé další. Po obědě nás čekal Dinosauří příběh. Protože nám ale počasí nepřálo, musely jsme
zvolit náhradní program, který probíhal ve škole. Děti byly rozděleny do skupin a plnily úkoly, které se
vztahovaly k příběhu malého Dinosaura. Celý den jsme si báječně užili. Posilněni grilovanými
špekáčky z trouby, čekala nás pohádka na dobrou noc a ulehání k spánku ve škole. Akce se
vydařila. O tom svědčí fotografie na internetových stránkách školy. Podívejte se www.zsmslipoltice.cz
Mgr. Vlaďka Nalezinková

Novinky z mateřské školy
Rok se s rokem sešel a tak opět trochu statistiky. Pro letošní školní rok máme v mateřské škole
zapsáno 27 dětí k řádné docházce v MŠ a 2 děti k individuálnímu vzdělávání. 11 dětí k nám dochází
přímo z Lipoltic a ostatní dojíždějí z okolních vesnic - 3 děti z Pelechova, 1 ze Svinčan, 1 z Podhořan u
Ronova, 1 ze Sovolusk, 1 z Bezděkova, 2 z Kozašic, 1 z Mokošína, 3 z Brloha, 2 z Jankovic, 2 z Rašov a 1
z Urbanic. Předškolní vzdělávání prochází v posledních letech výraznými změnami. Největší novinkou,
která se dotýká dětí a rodičů asi nejvíce, je navýšení povinné školní docházky z devíti let na deset.
V naší škole se tato událost dotýká 11 dětí, z nich 9 bude navštěvovat mateřskou školu běžným
způsobem a dvě děti zažádaly o individuální vzdělávání a tak naší školu navštíví pouze při povinném
přezkoušení. Velkým překvapením pro děti a rodiče byla nová šatna, kterou jsme pořídili ze
sponzorského daru a částky získané na školním plese. Zároveň děkujeme firmě SAV Turkovice za
rychlé provedení a příznivou cenu.
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Omluva: Omlouváme se paní Kovářové, kterou jsme v minulém čísle přejmenovali na p. Kolářovou.
Akce pořádané pro děti v MŠ:
o 21. září - zahájení sportovní školičky, která má u dětí velkou oblibu, děti jsou vedeni ke
sportovní aktivitě pod vedením odborných trenérů

25. září - výlet do Pardubic, v šatlavě Mázhausu na Perštýnském náměstí - výstava dinosaurů a
na zámku - za zvířátky Polabské nížiny
o 6. října - KD Hronovická - divadlo Láry Fáry - Pohádka o strašidelném nádraží
o 25. října - každoroční Halloween na zahradě ZŠ a MŠ
Kolektiv MŠ Lipoltice
o

 Hasiči Lipoltice
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Memoriál Ladislava Koženého – 2. ročník
a rozloučení s letními prázdninami 2017
V sobotu 9. září 2017 se u hasičské zbrojnice konal již 2.
ročník
Memoriálu
Ladislava
Koženého
spojený
s rozloučením s letními prázdninami. Zúčastnily se ho
jednotky SDH z Poběžovic, Seníku, Jankovic, Turkovic a
my kluci z Lipoltic.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích, a to v požárním
útoku a ve „dvojičkách“. Na požární útok měla každá
jednotka dva pokusy. Druhý pokus byl obohacen o
zajímavou podívanou, kdy před startem musel jeden
z členů sníst uvařené vejce a poté co nejdříve zapískat.

Družstvo

Požární útok

„Dvojičky“

Lipoltice

5.

1.

Jankovice

4.

3.

Seník

3.

5.

Turkovice

1.

4.

Poběžovice

2.

2.

Největším lákadlem bylo točené
pivo, grilované selátko, voňavé
klobásky a krásné počasí. Příprava
memoriálu nás stála velké úsilí a tak
je škoda, že nás nepřišlo podpořit a
fandit více místních příznivců.
Jan Černý
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 Společenská kronika
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jubilanti:
Září

Říjen

Chárová Ladislava
Tyller Slavomil
Kasal Milan
Kožený František

Holánková Hana
Vokounová Zdeňka

Výročí svatby – diamantová svatba: Josef a Hana Černí

Narození: Filip Flégr, Anna Svobodová

Srdečně blahopřejeme!

 Pozvánky
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Beseda - pátek 10. listopadu 2017 – sál pohostinství
o

zveme Vás na cestopisnou besedu s panem Milanem Bartoněm, podrobné informace začátek a téma besedy - budou včas zveřejněny

Rozsvěcení vánočního stromu - sobota 2. prosince 2017 od 16,00 hod. – náves v Lipolticích
o

vystoupení dětí základní školy, malé občerstvení

Mikulášská besídka - neděle 3. prosince 2017 od 15,00 hod. - sál pohostinství
o vystoupení loutkového divadla Kozlík - pohádka „Jak Mikuláš berlu ztratil“, příchod
Mikuláše a čerta, předání mikulášských balíčků dětem

Vánoční koncert - pátek 22. prosince 2017 od18,00 hod. – sál pohostinství
o

vystoupení pěveckého sboru J. B. Foerster, Přelouč

„Babinec“
o

v letošním roce vznikla v Lipolticích nová tradice. Dříve narozené spoluobčanky (a nejen ty)
se začali pravidelně scházet každý první čtvrtek v měsíci v místní hospodě. Při společném
setkání proberou všechny novinky a události, které v Lipolticích proběhly. Všichni jste srdečně
zváni na pravidelné lipoltické první čtvrtky v měsíci.

 Sport
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
TJ Lipoltice – Pernštejn Granát III. Třída Přeloučsko – podzim 2017
Datum

Začátek / odjezd

Soupeři

14.10.

15,30 / 14,30

Rohovládová Bělá B – Lipoltice

22.10.

15,30

28.10.

14,30 / 13,30

Lipoltice – Bukovka
Semín - Lipoltice
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 Dětský koutek
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Řešení z července 2017: Svatý Jakub dává kukuřici klasy, svatá Anna vlasy.
Spojovačka:

LIPOLTICKÉ LISTY
Občasník obcí
Lipoltice, Pelechov, Sovoluská Lhota
Vydavatel:
Obec Lipoltice, 533 64 Lipoltice 2
Evidenční číslo: MK ČR E 11311
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