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Oslava 50. v˘roãí otevfiení 
1. pfiístavby Z· v Lipovci 

KdyÏ jsme vstoupili do ‰koly, tak na
nás d˘chla souãasná atmosféra, která ve
‰kole vládne ve v‰ech jejich prostorách
a koutech. Stûny chodeb jsou vyzdobeny
uãební tématikou pro Ïáky, namalovan˘-

mi obrázky dûtí ‰koly, vitrínkami s pohá-
ry, v‰ude ãisto a útulno, ze tfiíd byl sly‰et
radostn˘ smích a hlahol dûtí. 

V‰ichni pfiítomní (star‰ích roãníkÛ)
jsme mohli posoudit, jak se ‰kola za 50

Dne 27. záfií 2017 byl Ïáky roãníku 1952/1953 a 1949 zorganizován sraz v‰ech b˘val˘ch a stávají-
cích uãitelÛ na Základní ‰kole v Lipovci u pfiíleÏitosti 50.v˘roãí otevfiení 1. pfiístavby Z· v Lipovci,
na jejíÏ stavbû jsme se i my v té dobû podíleli. 

Setkání si v‰ichni zúãastnûní uÏili.

rokÛ, co jsme ji opustili, zmûnila, co 
nového se pfiistavûlo, vybudovalo, vy-
lep‰ilo a vybavilo. 

Závidûli jsme dûtem poãítaãovou 
uãebnu, tûlocviãnu, jednotlivé uãebny,
vybavenou kuchyÀku na v˘uku vafiení
a peãení. Zavzpomínali jsme, jak jsme
se my tento pfiedmût chodili vyuãovat
mimo budovu ‰koly na „starou sokolo-
vnu” spolu s tûlocvikem. 

Po prohlídce ‰koly nás v‰echny pfií-
tomné pfiivítala paní fieditelka Mgr.
Jaroslava ·kolafiová v tûlocviãnû, kde nás
seznámila s tím, co se ve ‰kole za 50 rokÛ
v jednotliv˘ch letech budovalo a mûnilo.
Po jejím úvodním vystoupení nám Ïáci
‰koly pfiedvedli svÛj kulturní program,
kter˘ si pro nás pfiipravili pod vedením
Mgr. Katefiiny Veselé a Mgr. Evy
Lerchové. Mohli jsme posoudit, Ïe se
zmûnila hodnû i klasická v˘uka na ‰ko-
le, coÏ nám pfiedstavili ve svém vystou-
pení Ïáci 7. tfiídy v ukázce ‰kola hrou.
V diskusi mimo jiné zavzpomínala na
svoje první léta v M· v Lipovci b˘valá
fieditelka Marie PrÛchová, která také za-
ãínala na „staré sokolovnû” a dneska má
obec budovu M· téÏ po rozsáhlé rekon-
strukci. Dále kolegy bylo vyzdviÏeno, Ïe

paní uãitelka AneÏka Baldíková uãila na
‰kole 40 rokÛ. V‰em pfiítomn˘m uãite-
lÛm, kter˘ch na setkání dorazilo pfies 40,
byla pfiedána pamûtní broÏura s historií
obce Lipovec, Z· a M·, se seznamem
v‰ech uãitelÛ, ktefií v Lipovci uãili a na
památku Ïáci vyrobili pro v‰echny zá-
loÏku s fotografií ‰koly. Po oficiálním
programu pfii malém obãerstvení si
v‰ichni pfiítomní zavzpomínali na roky,
kdy ve ‰kole uãili, jak se ‰kola zmûnila
k nepoznání, v diskusi s rodiãi a b˘val˘-
mi Ïáky pokraãovali do veãerních hodin.
Bylo velmi zajímavé pozorovat, jak se
vzájemné setkání vyvíjelo a pfiítomní
byli z nûho nad‰eni, pfiipadali jsme si ja-
ko na „‰kolním srazu”. Spoleãnû jsme
proÏili hezké odpoledne, na které bude-
me dlouho rádi vzpomínat. 

KdyÏ jsem na akci chodila zvát uãitele,
tak jsem byla mile pfiekvapena, s jakou ra-
dostí toto pozvání pfiijímali, Ïe je to velmi
milé, pfiekvapující a je‰tû se s tím nesetka-
li. Byla jsem ráda, Ïe se nám podafiilo 
zorganizovat vydafienou akci, na které
nám bylo v‰em pfiíjemnû a hezky.
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LUXOR – CZ s.r.o.
Svitavská 500/7
Blansko

Nabízíme k pronájmu 
nebytové prostory 

pro kanceláfie 
a provozování sluÏeb. 

Ceny od 1 500 Kã m2/rok a parkování v areálu.

e-mail: karlovka@seznam.cz, tel.: 774 400 400
www.himmer.cz

Tel./fax: 516 414 696, e-mail: himmer@himmer.cz

• ãi‰tûní kobercÛ a ãalounûní •
• pronájem a prodej ãistících strojÛ •

• prodej chemie pro úklid •
• ãi‰tûní interiérÛ vozidel •

• prodej bazénové chemie VODNÁ¤
pro bazény, jezírka a SPA •


