Kácení máje v Lípě
Lipské slavnosti se uskuteční v sobotu 7. května 2016 v Lípě u Havlíčkova Brodu. Pořadatelé
připravili bohatý odpolední program pro návštěvníky z blízkého i dalekého okolí. Hlavní
hudební program zahájí v 13:00 hodin dechová kapela Vysočinka z Humpolce, následuje od
15:30 vystoupení legendární dámské country kapely Schovanky. O další zábavu se až do
pozdních nočních hodin postará kapela Rose band, mixem dechovek a tanečních pístní.
„Velkým tahákem bude jistě pestrý program pro děti, bohaté občerstvení a v 18:00 hod kácení
máje. Pro večerní návštěvníky je připravena ohňová show, která vypukne od 21:30 hodin“
říká starosta obce Lípa Jiří Kunc.
Pro děti pořadatelé připravili tvořivé dílny (malování, výroba mýdel), skákací hrad a různé
soutěže. Již tradičně bude na Lipských slavnostech také klaun PUPA, který si po celé
odpoledne bude s dětmi hrát. Dále návštěvníci mohou svést po Lípě kočárem taženými párem
koní, podívat se na skvělé vystoupení mažoretek ze Štoků (14:00) nebo si nechat udělat
rodinné foto v lipském fotoateliéru.
„Vesnický jarmark nabídne množství řemeslných výrobků. Velký zájem bývá o chleba
s čerstvým máslem, které si sami můžete zkusit utlouct v dřevěné ruční máselnici. Bude
připraveno také dětské šapitó, kde bude probíhat muzicírování, dětská zumba a ukázky hry na
bubny a didgeridoo. Součástí slavností je i výstava historických fotografií a vybavení
hospodářství a domácností z minulého století“, upřesňuje za pořadatele Marta Vencovská.
Slavnosti pokračují v neděli 8. května odpoledne školní akademií, kterou připravily děti ze
Základní školy a Mateřské školy Bohuslava Reynka v Lípě. Akademie bude zahájena od
15:00 hod v sokolovně.
Více informací www.obeclipa.cz.
Slavnosti se konají v sobotu 7. 5. 2016 od 13:00 – 23:00 v prostorách areálu TJ Sokol Lípa.
Vstupné je dobrovolné.
Pořadatelem akce je Obec Lípa ve spolupráci s místními spolky (TJ Sokol Lípa, SDH Lípa,
Spolek TILIA, ČSŽ Lípa), Zemědělskou a.s. Lípa a ve spolupráci se Základní školou a
Mateřskou školou Bohuslava Reynka Lípa.
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