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Vážení spoluobčané,
v tomto vydání našeho čtvrtletníku bych Vás rád informoval o větších
akcích, které byly letos dokončeny, nebo v současné době probíhají.
V Petrkově jsme dokončili výstavbu chodníku v nepřehledné zatáčce
na výjezdu z obce. Dnes je stavba zkolaudována a určitě přispěla
k bezpečnosti chodců a silničního provozu.
Na základě kladné odezvy na pořízení kompostérů v roce 2013 jsme akci
zopakovali. Sešly se žádosti na 140 kompostérů. Na tuto akci obec získala dotaci
z OPŽP ve výši 633 556 Kč a kompostéry v ceně 4350 Kč za kus, byly bezplatně
poskytnuty všem žadatelům. Smyslem této akce je, aby bioodpad nekončil
v popelnicích a na skládkách, ale byl dále účelně využit.
Dále jsme obdrželi z Ministerstva pro místní rozvoj dotaci 1 001 775 Kč na
demolici budovy č.p.6, na poz.st.č. 7/5 v k.ú. Lípa u Havlíčkova Brodu. Akce bude
zahájena neprodleně, jakmile firma ČEZ odstraní z budovy elektrické vedení. Po
demolici, obec plánuje do tří let na pozemku výstavbu víceúčelové obecní budovy. Ve
výběrovém řízení byla jako zhotovitel akce vybrána firma Chládek a Tintěta, a.s.,
Havlíčkův Brod.
Co se týče rozsahu a finanční náročnosti je naší největší letošní akcí stavba
s názvem „Výstavba veřejného víceúčelového hřiště Lípa“. Po počátečním zdržení
vynuceném přeložkou kanalizace se časovou ztrátu podařilo dohnat a již jsou
položeny podkladní asfalty a po dokončení zázemí bude položen umělý tartanový
povrch. Ukončení akce předpokládáme v listopadu. Hřiště bude sloužit nejen naší
škole, ale i široké veřejnosti. S první žádostí o dotaci jsme neuspěli, ale opět se
vyskytla možnost. Tak žádáme o 50 % dotaci z Ministerstva školství a tělovýchovy.
Tak si držme palce, ať to dopadne. Zatím jsme získali dotaci z Kraje Vysočina ve výši
120 000 Kč na oplocení areálu.
Dále máme zažádáno o 90 % dotaci z Ministerstva školství na propojení
budov školy spojovacími krčky s odbornými učebnami a zajištění bezbariérovosti
v celé škole. Je to akce velice rozsáhlá a finančně náročná a bude se realizovat pouze
v případě získání dotace.
V říjnu plánujeme využít dotaci 1 000 000 Kč z „Vesnice roku 2016“ na
opravu komunikace za hasičskou zbrojnicí v Lípě a cesty směrem do „Štubíznu“.
Opravu provedeme netradiční metodou, a to recyklací podkladu s následnou vrstvou
z asfaltbetonu. Ve výběrovém řízení byla jako zhotovitel akce vybrána firma M-Silnice
a.s., provoz Havlíčkův Brod.
V současné době žádáme také o kolaudaci na připojení nového vrtu do
stávajícího vodojemu v Lípě. Vše je vybudované a připravené a již čekáme jen na
zkolaudování.
V celostátní soutěži „Obec přátelské k seniorům“ se Lípa umístila na druhém
místě a získala 100% dotaci ve výši 800 000 Kč. Dotace bude použita na
mezigenerační aktivity a vybavení zařízení pro seniory. První místo obsadily Nové
Hrady a třetí Kouřim.

Tak a trochu z jiného soudku. Zastupitelé rozhodli uspořádat 18.11.2017 v lipské
Sokolovně „Obecní společenský večer“. Udělejte si na tento termín volno a přijďte se
pobavit. K tanci bude hrát hudební skupina Rose Band. A abychom trochu začali
vnímat adventní atmosféru bude 26.11.2017 v Sokolovně uspořádám Adventní
koncert dechové hudby Boršičanka.
Rovněž připravujeme vydání knihy o naší obci. Její křest plánujeme spojit s letošním
slavnostním rozsvěcením vánočního stromu na první adventní neděli.
Jiří Kunc, starosta

Oznámení občanům:
-

-

upozorňujeme občany na zákaz vyvážení posečené trávy, hlíny a větví na
pozemky obce. Bioodpad je možno ukládat ve stanovenou dobu do
kompostárny na ČOV v Lípě, nebo kompostovat na svém pozemku. V žádném
případě není povoleno ho ukládat na pozemcích, které k tomu nejsou určeny
a zakládat nelegální skládky.
dále žádáme všechny občany, aby do kanalizace nesplachovali vlhčené
ubrousky. Tyto se špatně rozkládají, ucpávají kanalizaci a ničí čerpadla.
od roku 2018 proběhne aktualizace smluv na vodné a stočné dle platné
legislativy. Nové smlouvy k podpisu Vám budou doručeny v prosinci.
od prosince 2017 do konce února 2018 nebudeme na ČOV v Lípě odebírat od
občanů velkoobjemový odpad.
upozorňujeme, že na začátku měsíce prosince bude prováděn
odečet vodoměrů
prosíme o nahlášení změn pořízení/úhyn psa v domácnosti do konce roku
na OÚ (e-mail lipa@hbnet.cz, tel: 569437101 - pokud jste změnu
ještě nenahlásili)

Usnesení č.18 z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lípa,
oo
které se konalo dne 29.6.2017 v budově OÚ v 19 hodin
Zastupitelstvo obce Lípa:
schvaluje:
1.
program zasedání zastupitelstva
2.
zapisovatele a ověřovatele zápisu a usnesení
3.
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu
provést stavbu č. IZ-12-2000333 Lípa, u areálu ZD, přeložka vedení NN
s firmou ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická
874/8, PSČ 405 02 (č. IZ-12-2000333/VB/002)
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést
stavbu č. IZ-12-2000333 Lípa, u areálu ZD, přeložka vedení NN

4.

5.

6.
7.
8.
9.

s firmou ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická
874/8, PSČ 405 02 a Pavlem Jandáčkem, Lípa 18, 582 57 Lípa (č. IZ-122000333/VB/004)
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu
provést stavbu č. IZ-12-2000333 Lípa, u areálu ZD, přeložka vedení NN
s firmou ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická
874/8, PSČ 405 02 a Markétou Jandáčkovou, Lípa 18, 582 57 Lípa (č. IZ-122000333/VB/005)
žádost Zemědělské akciové společnosti Lípa, Lípa č.p.5 o změnu ÚP Lípa
Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2017 - 2027.
Rozpočtové opatření č. 4 pro rok 2017
objednání bezplatného měření radonu v budovách školy.

bere na vědomí:
usnesení zastupitelstva z 23.5.2017
2.
příspěvky v rozpravě
neschvaluje:
1. žádost o směnu pozemků v k.ú. Chválkov
1.

Usnesení č.19 z 19. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lípa,
oo
které se konalo dne 8.8.2017 v budově OÚ v 19 hodin
Zastupitelstvo obce Lípa:
schvaluje:
1. program zasedání zastupitelstva
2. zapisovatele a ověřovatele zápisu a usnesení
3. podání žádosti o dotaci do programu 133530 Podpora materiálně technické
základny sportu, Podprogram 133D531 na akci s názvem „Výstavba veřejného,
víceúčelového hřiště v Lípě“
4. zajištění vlastních nutných finančních prostředků na dofinancování akce
„Výstavba veřejného, víceúčelového hřiště v Lípě“
5. pořízení Změny č. 2 ÚP Lípa
6. Ing. Jiřího Kunce jako určeného zastupitele pro pořizování Změny č. 2 ÚP Lípa
7. Smlouvu č.1030036220/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
s firmou E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
8. Rozpočtové opatření č. 5 pro rok 2017
9. nákup pozemku p.č. 1593/3 v k.ú. Lípa u Havlíčkova Brodu
bere na vědomí:
1. usnesení zastupitelstva obce z 29.6.2017
2. zápis z jednání rady obce z 8.8.2017
3. příspěvky v rozpravě

Základní škola a Mateřská škola Bohuslava
Reynka, Lípa, příspěvková organizace
tímto příspěvkem bychom Vás opět rádi pozdravili v novém školním roce a seznámili
Vás s organizací naší práce a s tím, co se v průběhu prázdnin a začátkem září v naší
škole událo.
Dnem 1. září 2017 začal již 179 školní rok od založení školy v Lípě. V základní škole
vyučujeme v 10 třídách 208 žáků. První vyučovací den – v pondělí 4. září 2017 bylo ve
škole přivítáno 25 prvňáčků. Přivítal je mimo ředitelky školy Mgr. Věry Vítkové a třídní
učitelky Mgr. Šárky Bucherové také místostarosta obce Lípa Ing. Ondřej Baloun.
Se začátkem školního roku došlo i k obměně pedagogického sboru. Nově do základní
školy nastoupily p. učitelka Mgr. Stanislava Dvořáková (vyučuje anglický jazyk,
zeměpis a dějepis), p. učitelka Mgr. Jana Smith (vyučuje anglický jazyk), p. učitelka
Mgr. Monika Komůrková (vyučuje ve 3. třídě). Do školní družiny přišla Martina
Dubnová (z mateřské školy) a vystřídala Pavlu Peškovou, která zase naopak odešla do
mateřské školy. V některých třídách budou žákům pomáhat asistentky pedagoga
Ludmila Fialová a Hana Krpálková. Panu učiteli Mgr. Pavlu Lutnerovi a paní učitelce
Mgr. Radce Petrlíkové, kteří odešli za novými pracovními zkušenostmi, děkujeme za
odvedenou práci a přejeme mnoho úspěchů na novém pracovišti.
V přípravném týdnu se jako v minulých letech sešli učitelé a připravovali se na nový
školní rok. Mimo přípravy plánů práce se podíleli na návrhu celoškolních akcí, ze
kterých uvádím např. Den dětí, Den naruby, Den B. Reynka a také Jarní jarmark, který
pro letošní rok nahradí tradiční AKADEMII.
zapsala Mgr. Marie Vomelová

První týden našich prvňáčků „Večerníčků“ ve škole
4. září usedlo do školních lavic 25 prvňáčků, 14 kluků a 11 holčiček. Hned od prvního
dne bylo vidět, že děti jsou skvěle připravené z mateřské školy. Jsou k sobě
kamarádští, dokáží si vzájemně pomoci, domluví se, reagují na pokyny a je s nimi
legrace. Těšíme se na další společné chvíle ve škole i mimo ni, které nás čekají.
zapsaly Mgr. Šárka Bucherová a Dana Výborná
Prázdniny byly především pro provozní zaměstnance, jako již tradičně, ve znamení
obrovského nasazení, aby se ve škole stihly všechny opravy, úpravy a úklid před
zahájením školního roku. Patří jim za to obrovské poděkování. V letošním roce je
rozložení kmenových tříd oproti loňsku poněkud tradičnější. V budově MŠ jsou opět
naši prvňáčci s p. Bucherovou a v družině s p. Výbornou. Druháčci p. Henclové a p.
Kandrové se budou nadále setkávat o přestávkách a ve školní družině (p. Kazdová, p.
Dubnová) v budově tělocvičny. Třeťáčci paní Komůrkové zůstávají v učebně u školní

jídelny a „vychutnávají“ si tak výhodu – být první v řadě na oběd. Čtvrťáci „posílili“
řady na hlavní budově a pod vedením p. Švecové a v družině p. Exnerové se
„rozletěli“ po prvním patře. Vzhledem k počtu dětí na hlavní budově posilujeme
školní družinu pedagogickými pracovníky školy tak, aby byla zajištěna bezpečnost
všech žáků. Poděkování patří také všem pracovnicím školní jídelny, které vařily
o prázdninách pro děti z mateřské školy a z Lipského prázdninového klubu.
Pro tento rok byly v důsledku legislativních změn a požadavků MŠMT doplněny
následující školní dokumenty:
• Školní řád mateřské školy
•

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j. ZSL 264/01/16 (JID
453/2016), a to Dodatkem č. 1

Všechny je můžete najít na našich webových stránkách.
Jsme velmi rádi, že stejně letos jako loni můžeme hodnotit velmi pozitivně zájem a
ochotu ke spolupráci ze strany našich partnerů – obecnímu úřadu v čele s panem
starostou Ing. Jiřím Kuncem – už se moc těšíme na dokončení sportovního hřiště za
školou, Školské radě v čele s novým předsedou Ing. Havelkou, SRPŠ s novou
předsedkyní paní Davidovou, ZAS Lípa, ČSŽ, SDH, TJ Sokol, stanici UKZUZ, spolkům
Tilia a Tiliánek a dalším, díky kterým se daří zlepšovat materiální vybavení školy,
pečovat o volný čas našich dětí a podporovat jejich zdravý vývoj.
Prioritou školy zůstává kvalitní výchovně vzdělávací činnost v souladu se vzdělávacími
programy. Škola bude také pokračovat ve své prezentaci na veřejnosti, bude nadále
podporovat dovednosti všech žáků v soutěžích a práci v kroužcích, bude soustavně
pracovat na udržování příjemného a bezpečného prostředí pro žáky. Věříme, že i
letos se v soutěžích umístíme stejně dobře jako v minulém období. Zároveň budeme
pokračovat v rozvoji stěžejních oblastí – matematika, čtenářská gramotnost a
anglický jazyk tak, aby naši žáci byli úspěšní nejen u přijímacích zkoušek na střední
školy, ale také aby se „nebáli“ v budoucnu vybrat si i náročnější povolání, včetně
technických směrů.

Zprávičky z naší školičky přinášejí Medvídci, Myšičky, Sovičky a
Žabičky
Vstup dítěte do mateřské školy a čas, který tam stráví společně s jinými dětmi, je úsek
života, jenž má zvláštní a důležitý význam pro jeho rozvoj. Pro dítě začíná období s
mnoha novými požadavky, v prostředí, které se velmi liší od důvěrně známého
domova. Dítě si musí v novém prostředí najít svou identitu, vytvářet nové vztahy a
začlenit se do organizované skupiny dětí. Každé dítě je na vstup do mateřské školky
připravené jinak. Především je jinak připravené na odloučení od rodičů, na princip
výchovy jiné autority, na pravidla, která jsou ve školce jiná než doma. Je také jinak
připravené na styk s dětmi, na soužití v kolektivu. Dítě by mělo být rádo mezi jinými
dětmi. Nemělo by stát stranou, ale rádo si s nimi hrát nebo alespoň hře přihlížet. Ve
třech letech už má vědět, co je to půjčit, co je to počkej, co je to dělení rolí. Mělo by

si také umět o něco požádat. To všechno chce cvik. Když se věci, které neumí, chce
naučit, a má někoho, kdo ho to učí, je na dobré cestě.
Školní rok byl zahájen v pátek 1. září:
-

provoz mateřské školy je od 6:30 do 16:30 hodin
zapsaných máme 85 dětí
máme 4 třídy – Medvídci, Myšičky, Sovičky a Žabičky
Medvídci jsou třída nejmladších dětí
Myšičky a Sovičky jsou smíšené třídy
Žabičky jsou třída předškoláků
ředitelkou naší školy je Mgr. Věra Vítková
personální obsazení:
Medvídci – Danišová Aneta
Myšičky – Krpálková Miroslava, Bártíková Radka
Sovičky – Gruberová Monika, Benešová Jana
Žabičky – Bastlová Zdeňka, Pešková Pavla

-

uklízečka je Palásková Eva
stravování ze školní jídelny zabezpečuje p. Křižanovská Hana a p. Výborná
Ivana
úplata v tomto školním roce činí 280,- Kč za měsíc
individuální logopedickou péči bude provádět paní učitelka Kučerová a
logopedické asistentky mateřské školy

Nadále pracujeme podle našeho školního vzdělávacího programu s názvem Pomoz
mi, abych to dokázal sám, který stále doplňujeme dle našich potřeb a určené
legislativy. Na něj navazují třídní vzdělávací programy: Medvídci a Sovičky – Duhový
rok, Myšičky – Kašpárek mezi námi a Žabičky – Hrajeme si s Peppinou. I v letošním
školním roce pokračujeme v celostátním projektu Celé Česko čte dětem. V rámci
tohoto projektu jsme pro děti a rodiče připravili nabídku „Knihovozíku“, kde si budou
moci půjčovat knihy k přečtení.
Pokud se chcete seznámit s těmito dokumenty a dalšími akcemi naší mateřské školy,
najdete je na našich internetových stránkách: www.zslipa.cz
za mateřskou školu Miroslava Krpálková

Zapojení do projektů
Od 1. února 2017 se naše škola zapojila
projektem Podpora vzdělávání – škola Lípa, CZ,02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004556,
(projekt spolufinancovaný Evropskou unií) do Výzvy č. 02_16_022 – Podpora škol
formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro méně
rozvinutý region v prioritní ose 3 OP.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat a cílů: osobnostně profesní
rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, personální podpora vzdělávání,
podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.
V rámci tohoto projektu jsme již realizovali vzdělávací akce ke čtenářské gramotnosti
a k inkluzi pro pedagogický sbor MŠ i ZŠ., pro zájemce z řad pedagogů také
dlouhodobý kurz anglického jazyka. Dále se nám podařilo personálně posílit péči o
děti do 3 let věku v mateřské škole, a to chůvou. Péče o žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami se ujala na půl úvazku speciální pedagožka Mgr. Kučerová.
Projekt je pro naši školu obrovským přínosem a doufáme, že bude vyhlášena další
výzva, která se ponese v obdobném pojetí.

EVVO
Škola se letos opět zapojí do akce 72 hodin, je nastaven plán environmentálních
exkurzí, které naleznete na našich webových stránkách, budeme nadále pokračovat
ve sběru bylin, druhotných surovin i v třídění odpadu (nově v ZŠ také hliník).

Žákovský parlament
Žákovský parlament jde s úžasným potenciálem do nového školního roku. Již na první
schůzce se naši deváťáci Aleš Topolovský a Tereza Koláčková chopili vedení
parlamentu. Stanovili pravidla pro setkávání a připravují doprovodnou akci Jarního
jarmarku, která, jak věříme, bude pro řadu rodičů a návštěvníků velkým
překvapením.
Zápisy z jednání našeho parlamentu a jeho aktuální složení (od 1. 10. 2017) můžete
najít na našich webových stránkách.

Školní družina
V letošním školním roce pracují na naší škole 4 oddělení školní družiny, která
navštěvují žáci od 1. – 9. třídy. Ti nejmenší navštěvují družinu pravidelně každý den a
starší žáci v době, kdy čekají na kroužky, odpolední výuku či odjezd autobusu. Do ŠD1
chodí děti z 1. třídy, ŠD2 a ŠD3 navštěvují druháčci a třeťáčci a ŠD4 je určena pro děti
od 4. třídy. Součástí činnosti školní družiny je nabídka zájmových kroužků, kterých je
opravdu hodně a jsou různorodé (sport, vyrábění, zpívání, stavby z Merkuru, šachy,
bádání…..). Děti mají možnost vybrat si podle svého zájmu. I v tomto školním roce
chceme s dětmi pokračovat v účasti na různých soutěžích, kde dosahujeme velmi
dobrých umístění.
zapsala Dana Výborná

Školní družina – zájmové kroužky a podpora výuky na školní rok 2017
- 2018
Den

Název
Logopedie 1. + 2. tř.

Čas
12:20 – 13:05

Keramika 1. – 2. tř. (1x za 14 dní)

Vedoucí
Mgr. Božena Kučerová
Mgr. Jaroslava Kandrová

13:00 – 14:30
2 skupiny po 10 účastnících
PONDĚLÍ

Šikovné ruce - výtvarný kroužek

Mgr. Petra Švecová
14:00 – 15:00

3. - 6. třída
Logopedie v MŠ

13:30 – 16:00

Mgr. Božena Kučerová

Pěvecký sbor

13:30 – 14:30

Mgr. Hana Koubková
Mgr. Šárka Bucherová

Keramika 3. tř. + výše (1x za 14 dní), 2 skupiny po
14:00 – 15:30
10 účastnících
Angličtina 2. třída (2 skupiny)
ÚTERÝ

Mgr. Věra Vítková
12:35 – 13:05

(říjen až červen)

Mgr. Jana Smith

Sportovky 1. - 2. ročník

13:05- 13:45

Mgr. Milada Henclová

Stavění z Merkuru 4. a 5. ročník

12:50 – 13:50

Mgr. Marie Vomelová

Basketbal

13:45 – 14:45

trenéři TJ Jiskra, H. Brod

Sportovky – základy míčových her

PaedDr. Antonín Gerža
14:45 – 15:45

žáci i žákyně od 5. ročníku výše
STŘEDA

Počítačový kroužek

Lukáš Smaženka (3. IT) a
Václav Tesař (4. IT) –

tvorba web stránek, základy grafiky

14:00 - 15:00

studenti Střední školy
informatiky a cestovního
ruchu SČMSD Humpolec

Mažoretky – dívky předškolní a 1. třídy

14:00 – 15:00

p. Petra Rosická

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
1. oddělení – jen šachy - šachy

J. Pertl
12:30 – 14:00

1. – 2. třída
13:00 – 14:30
od 3. třídy
13:15 – 14:45
7. - 9. třída + zájemci
2. oddělení – deskové hry + logické úlohy
ČTVRTEK

Mgr. Monika Komůrková

Angličtina 2. třída (2 skupiny)

Mgr. Věra Vítková
11:30 – 12:00

(říjen až červen)
Výtvarný kroužek 2. - 5. tř.

Mgr. Jana Smith
12:45 – 13:45

Mgr. Hana Vencovská
Dana Výborná

Devatero – nápravná cvičení žáků a rodičů při
poruchách učení

15:00 – 15:30

Redakce školního časopisu 5. – 9. r.

13:15 – 14:00

Přírodovědný kroužek

Mgr. Pavla Růžičková
Mgr. Markéta Pokorná

12:45- 14:150
4. - 5. tř. + zájemci (1 x 14 dní)
Čtenářský klub pro žáky ZŠ

13:00 – 14:00

Mgr. Simona Korefová

Organizace tematicky zaměřených výletů
PÁTEK

Mgr. Hana Vencovská

(divadlo, turistické výlety apod.) pozn. termín
s frekvencí 1x za 3
akce (den, čas) a náplň budou vždy včas
– 4 týdny
oznámeny přes třídní učitele, na nástěnkách a na
webu

Klavír pro radost – jednotlivě pro žáky 1. – 5. ročníku – v pondělí a úterý
v odpoledních hodinách, organizovaný RC Tiliánek (není nabídkou ŠD ZŠ a MŠ
Bohuslava Reynka, Lípa, příspěvková organizace), kontakt – Mgr. H. Koubková –
608 514 941

•
•
•

účast v kroužku/kroužcích je pro žáka zapsaného ve školní družině zdarma
(úplata za ŠD je pro školní rok stanovena ve výši 100,- Kč/měsíc)
časově jsou kroužky realizovány v měsících říjen až květen, pokud není
uvedeno jinak
vzhledem k cenám výtvarného materiálu (především hlíny, glazury, temper,
gelových barev, spojovacích materiálů apod.) se ve výtvarném kroužku a
kroužcích keramiky budou žáci, resp. zákonní zástupci, finančně podílet na
jejich pořizování

Školní jídelna
Milí a vážení spoluobčané,
Začíná nový školní rok a nám ve školní jídelně (k naší radosti) přibylo strávníků, a to
od maličkých až po dospělé. V současné době vaříme pro 114 dětí z první až čtvrté
třídy, 93 obědy pro druhý stupeň, 46 obědů pro dospělé z řad pracovníků a důchodců
naší školy. Připravujeme svačinky a obědy pro 85 dětí ve školce. Vaření pro děti je
veliká výzva pro celý kolektiv. Nikdy nezklame naše česká klasika. Ale připravovat jídla
z ryb, luštěnin a jiných potravin, je často složitější v tom smyslu, aby se děti najedly, a
nebo alespoň ochutnaly nové jídlo. To je někdy problém. Snažíme se plnit spotřební
koš a vyhlášky a zároveň chceme, aby byly děti spokojené.
Chtěla bych popřát našim strávníčkům za celý náš kolektiv krásný celý školní rok, plný
úspěchů, zdraví a plného bříška. Vždyť se říká, že najedený člověk je
spokojený člověk.
za kuchařky školní jídelny napsala Alena Prchalová

Škola se i nadále zavazuje k otevřenosti k žákům, rodičům i široké veřejnosti, k
včasnému informování o všech akcích školy a k přijímání konstruktivních návrhů a
podnětů.
Na závěr, jako loni, přeji každému žákovi dobrého pedagoga, přiměřeně hodného,
přiměřeně přísného, stejně tak hravého, ale přesto systematického, zodpovědného, s
obrovským srdcem a pochopením pro dětský svět. Našim pedagogům na oplátku
přeji nadšené a dychtivé děti a žáky s ochotnými a zodpovědnými rodiči, protože
jedině společnými silami můžeme budoucí generaci předat to nejlepší.
S přáním zdaru ve všech vzdělávacích i výchovných oblastech našim žákům a
pedagogům v průběhu školního roku 2017/2018
Mgr. Věra Vítková

Zprávy z Dobrohostova
Léto se blíží ke konci, prázdniny utekly jako voda, podzim se neúprosně hlásí o své
slovo.
První prázdninový měsíc červenec nám jako tradičně přinesl pouť u Svaté Anny.
Nedělní pouti předcházela páteční zábava na parketě v Dobrohostově. Tentokrát
s hudebním doprovodem skupiny Gallen z Polné. Jako vždy jsme měli obavy z počasí,
i tentokrát se mraky nad Dobrohostovem honily, ale nakonec nespadla ani kapka a
večer se vydařil. Účast nebyla velká, ale lidičky, kteří k nám dorazili, se snad dobře
pobavili. Nechyběly klobásky a pivko, kapela Gallen nezklamala.
Sobota – ta je dnem velkých příprav. Na 20 brigádníků připravovalo údolí u Svaté
Anny. Stánky pro občerstvení, lavičky pro diváky a „pódium“ pro kapelu Rebelka,
která již tradičně doprovází nedělní dopolední
pouť.
Nedělní pouťové ráno bylo zamračené, ale
sprchlo jen nepatrně a pak už si všichni mohli
užívat pouťových atrakcí, stánků, občerstvení,
tradiční mše svaté a hudebního doprovodu.
Nedělní odpoledne na letním parketě
zpříjemnila šermířská skupina Vyděděnci se
svým vystoupením – šermířskou pohádkou
„Kterak na draka“. Poté následovala ukázka
zbraní použitých ve vystoupení, děti i dospělí
měli možnost vzít si zbroj na sebe, vyzkoušet její váhu, vyfotit se. Byli jsme velmi
nadšeni velkou účastí – sešlo se na 150 lidí, z tváří dospělých i dětí byla vidět
spokojenost a úsměvy. Na letním parketě jsme vydrželi do pozdních večerních hodin.
Kolotočáři už uklízeli a na 30 lidiček si stále povídalo. Asi tak nějak má vypadat
pouťový den. Tak zase za rok!
A je tu srpen. To je pro nás hasiče měsíc klidu a odpočinku. O zábavu se nám postarají
pořadatelé Stocku. Letos se uskutečnil již 18. ročník, i tentokrát byl hudební festival
třídenní. V pátek byla hlavním programovým tahounem skupina Morava, v sobotu se
na pódiu vystřídaly kapely z okolí Havlíčkova Brodu, doplněny o jednu kapelu z Prahy.
Nedělní festivalové odpoledne patřilo naším nejstarším spoluobčanům, nezklamali a
přišli v hojném počtu. Vyslechli si kapely Rebelku, Vysočinku, Havlíčkobrodskou 12 a
moravskou Šohajku. Počasí nebylo úplně ideální, ale účast byla po všechny tři dny
velká a návštěvníci i pořadatelé byli spokojeni. Pořadatelům Stocku děkujeme za
perfektně připravený festival a zviditelnění Dobrohostova na Vysočině. Za rok se
budeme opět těšit.
Měsíc září je již tradičně známý konáním hasičské soutěže v požárním útoku o Pohár
starosty obce Lípa. Při malém počtu obyvatel Dobrohostova, můžeme konstatovat, že
téměř polovina jsou hasiči a to se projevilo i na soutěži. Měli jsme 2 družstva mužů, 1
družstvo žen a nově 1 družstvo dětí. Jediným nedostatkem, jinak

perfektněpřipravené soutěže, bylo přeorganizování již zavedeného systému soutěže.
Družstva mužů musela běhat do zatáčky, muži běželi jako první, aby neměli
rozmočené dráhy po ženách a dětech. Děti musely cca 3 hodiny čekat na svůj start,
protože startovaly poslední. To se nelíbilo ani rodičům, ani dětem.

Byli jsme nadšeni z výsledků, kterých naše družstva dosáhla. Ženy
se
bezkonkurenčně staly vítězkami, jejich obrovská radost se přenesla na nás všechny.
Družstva mužů skončila na 5. a 9. místě.
Družstvo dětí bylo rovněž úspěšné, jejich první soutěžení nebylo sice medailové, ale
bylo provedeno bezchybně, s radostí, elánem a s respektem. Všem děkujeme.
Krásné umístění a hlavně vítězství žen jsme poté oslavovali u nás v Dobrohostově.
Zde již na všechny hasiče a jejich rodiny čekaly grilované kýty a jehňátko. Tuto naši
akcičku, kterou nazýváme „ukončení sezóny“ si všichni užili – děti na hřišti, dospělí
posedávali venku, jedlo se a pilo. Děti po setmění připravily závody v běhu pro
dospělé. Smích a dobrá nálada nebrala konce.
Závěrem děkujeme všem členům soutěžících družstev našeho hasičského sboru a
všem členům SDH za účast na brigádách a skvělou činnost sboru.
V říjnu pro Vás připravujeme:

Výlov rybníka u Nováků v Dobrohostově
dne 14. října /sobota/ 2017.
Prodej ryb na hrázi od 13 hodin.
Výlov rybníka na návsi 28. října 2017 /sobota/ od 13 hodin.
Občerstvení na hrázi – rybí podkovy na grilu.
Od 18 hodin v obecní budově u Dobroděje rybí řízky s bramborovým
salátem.
Za SDH Dobrohostov Miroslav Krupauer

Z činnosti SDH Lípa
Teplé dny jsou za námi a nezbývá nám, než na
ně vzpomenout. Náramně jsme si jich užili
v červnu, kdy jsme s našimi dětmi jeli na Víkend
v přírodě. V pátek 23. června jsme vyjeli do
Svratky, kde jsme stanovali v areálu koupaliště.
Stejně jako loňský rok jsme se tam koupali,
grilovali, vyšlápli jsme si na výlet a byli jsme i na
pouti. Potom na děti čekaly prázdniny. Na jejich
konci jsme pomohli Tilii zajistit akci Vyšlápni si
krajinou a Pohádkovou cestu. 26. června večer
jsme s našimi staršími dětmi uspořádali Stezku
odvahy, kde děti pomáhaly se soutěžemi a strašily v lese.
2. září se naši muži zúčastnili soutěže NARUBY v Květnově, kde se umístili na krásném
3. místě, děti soutěžili klasicky. Starší děti byly bez konkurence a mladší děti byly
s výborným časem první. Týden na to jsme u nás v Lípě pořádali soutěž O pohár
starosty obce. Soutěž se již konala na našem novém hasičském hřišti. Soutěžilo
celkem 25 družstev. Muži byli 4. a 7. ze 13 družstev, ženy poslední ze 4, starší děti
byly 1. ze 2 družstev a mladší ze 6 družstev 3. a 4.
V neděli 3. září jsme uspořádali výlet pro všechny
rodiny s dětmi do Farmaparku v Soběhrdech. Viděli
jsme tam různá zvířátka, nakrmili jsme je a v kryté
hale i na houpačce venku se vyřádily děti i my
dospělí.
16. září jsme soutěžili v Úsobí. Muži zvítězili, starší
děti běžely v kategorii žen a umístily se na 2. místě a
mladší děti byly 3.
23. září pomůžeme zajistit akci Rockování. V říjnu čeká naše děti soutěž Plamen
v České Bělé, na kterou se již pečlivě připravujeme a trénujeme. Stejně jako každý
podzim půjdeme s dětmi hrát šipkovanou, opečeme jablka a špekáčky a budeme
pouštět draky. V listopadu pak uspořádáme s Tiliánkem Svatomartinský průvod a na
začátku prosince rozneseme opět s dětmi z Tiliánku větvičky Barborek.
Program mladých i dospělých hasičů je opravdu nabitý a proto doufáme, že se tyto
akce líbí i všem občanům naší obce.
za SDH Lípa Ivana Výborná a Miroslav Prchal

ZPRÁVY Z PETRKOVA
Máme po prázdninách a dovolených. Bohužel. Kdo si myslel, že tento čas v Petrkově
je okurková sezona, neměl by pravdu. Byly to krásné dny odpočinku a objevování.
Teplé večery s grilovačkou, ochutnávkou vín, letních kin. Dlouhé návštěvy „mladých“.
Ohnivé dny, nová seznámení, nové dvojice, velkolepé oslavy, bouračky aut. Tyto
nezapomenutelné chvíle jsou minulostí. Je před námi krásný podzim a spousta
práce. S vedením obce je definováno nové místo pro tříděný odpad v Petrkově. Také
jsou procházena požadovaná místa k osazení laviček. Ty budou osazeny až po získání
dotace. Snad se vše stihne letos. Měl by také proběhnout postřik „spodního“
chodníku z recyklátu, proti prorůstání zeleně.


2. září (sobota) na závěr prázdnin, byli všichni občané Petrkova pozváni na
akci „ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI“, které proběhlo na hřišti pod taktovkou SDH.
Od rána mnoho dobrovolníků připravovalo technické
zázemí pro odpolední akci. Občerstvení, dřevo, stany
vytvářející vnitřní atrium pro setkávání, hudbu, pití,
lavičky, žebříky, večerní osvětlení. (zde se letos
blejsknul petrkovský premiový svářeč Láďa Š., který
pod taktovkou supervizora Jiřího N. v koruně stromu
svařoval prasklou obruč nesoucí venkovní světlo) –
obruče byly upraveny dle požadavku ŽP. Na 15,00 se
začali scházet Petrkovští. Moc příjemně plynoucí
odpoledne, plné přátelských hovorů a mnohých setkání, podpořila chuť
vynikajícího prasete (o které se celý den staral Jirka P.), rautový stůl (který začíná
mít v Petrkově svoji moc dobrou tradici). Mnozí se zdrželi do nočních (až ranních )
hodin. Je milé, že i v dnešní rychlé době máme
chuť na zastavení a sousedské klábosení. Proto
milé pozvání pro oněch 20% Petrkáků, kteří se
letos nemohli dostavit na konec příštích prázdnin.
A velké poděkování všem, kteří letos přišli.
9. září (sobota) – tak tady pozor : SDH SOUTĚŽ O
POHÁR STAROSTY OBCE LÍPA. Starosta sboru SDH
Pepa C. zavelel, že se letos bude team z Petrkova
snažit „o bednu“ na této soutěži. Proto se v pátek
před soutěží sešlo 7 statečných před hasičárnou na zkoušku útoku. Vyndali jsem
mašinu, hadice a ostatní propriety. Pro nezúčastněného diváka zkoušky (Marcela
T.) byla tato chvíle prý velice komická. Z počátku jsme řešili jestli máme dost hadic,
jestli nejsou dětské, jesli koš je tan správný – no prostě (seriál) Okresní Přebor byl
proti nám Hadr. Ale zodpovědně jsme provedli dva útoky a z toho jsme si i jednou

„vystříkli“. Takto vyzbrojeni jsme vyjížděli
na
sobotní soutěž do Lípy. Pohled na borce
v legínách a tretrách v nás měl vyvolat
pocit úzkosti. Opak byl pravdou. Hláška
strojníka - opory našeho teamu - Mirka P.
těsně před startem. Citace: „Mirku
poběžíš?“ odpověď: „Když se budeš dobře
dívat, možná mě uvidíš i běžet!“ Pak
práskla startovací pistole. Každý zabral na
100% svého možného výkonu. Team, jako
promazaný stroj běžel ke svému cíli, i když
trasa útoku nebyla jako vždy rovná, ale vedena do zatáčky. Plechovky pod tlakem
vody padly k zemi a mi jsme se opravdově radovali z dobrého výkonu. Podle slov
Michala D. – být v TOP TEN mužských družstev je opravdu moc, moc dobré. Byli
jsme rádi, že jsme mohli takto „pokřtít“ krásný, nový Lipský SDH areál. Poděkování
patří důležitému petrkovskému fenoménu – a to SDH fanynkám. Paní C. a Dana P.
byly při našem výkonu „hodně“ slyšet.

Jsem o rok straší a opět
jsme se mnozí (cca 60 věřících)
sešli u kapličky SVATÉHO
VÁCLAVA V PETRKOVĚ.
Byť
počasí zrovna neodpovídalo
krásným svatováclavským časům.
Příprava prostoru pro duchovní
potravu
znamenala
mj.
odstranění cca 25 ks zvířecích
exkrementů. Majitelům psíků
tedy –Pánbůhzaplať. Mši Svatou,
slouženou za Petrkovské rodáky a obyvatele vedl pan farář
Sarkander Med. Děkujeme za požehnání pro naší vesničku.

Mgr. Jakub Jan


Všichni jsme se těšili na oblíbenou akci: Výlov Hlibůčku. Díky slabému
přítoku v potoku a nedostatek vody v Rákosáku není možné podzimní tradici
zopakovat. Musíme se tedy počkat na rybí pochoutky na hrázi až na jaro příštího
roku.
Za Petrkov Topolovský Michal

Tělovýchovná jednota Sokol Lípa z.s.
V mistrovských soutěžích je odehráno sedm kol, takže více než polovina podzimní
části.
„A“ tým čekal na výhru až do pátého kola, ale pak třikrát za sebou vyhrál a díky tomu
je zatím na sedmém místě s jedenácti vstřelenými góly a jedenácti body za tři výhry a
dvě remízy. Střelcem je zatím Jakub Havel se třemi zásahy, následovaný
dvougólovými Vladimírem Váchou, který se po dlouhé době vrátil zpět do Lípy, a
kapitánem týmu Miroslavem Prokšem. Do konce podzimu by bylo dobré jet na
vítězné vlně a vyhnout se jarním nervům se záchranou v soutěži.
Béčko tak trochu odnáší úzký kádr áčka ze začátku soutěže způsobenými zraněními
několika hráčů. V tabulce je zatím na devátém místě, když třikrát vyhrálo, jednou
remizovalo a třikrát prohrálo. Nejlepší zápas odehrálo doma proti rezervě Ledče nad
Sázavou, který skončil remízou 2:2.
Úspěšný podzim zatím zažívá družstvo žáků, je na třetím místě okresního přeboru,
v němž zatím neprohrálo a se skórem 15:8 a ziskem osmi bodů má zaděláno na
slušné umístění v podzimní části soutěže. Nejlepším střelcem je Daniel Kandr se
čtyřmi brankami, ale o vyrovnanosti kádru svědčí to, že deset hráčů družstva vstřelilo
alespoň jednu branku.
Starší přípravka je zatím čtvrtá, z pěti zápasů tři vyhrála, jednou remizovala a jednou
odešla poražena. A to nejlepší nakonec. Mladší přípravka je po odehrání šesti zápasů
na prvním místě okresního přeboru. Ze šesti zápasů čtyřikrát vyhrála a dvakrát odešla
poražena. Vstřelených 73 gólů hovoří za vše.
Za Tělovýchovnou jednotu Sokol Lípa
Ondřej Baloun
III. třída mužů

Rk.

Družstvo

Záp.

+

0

-

Skóre

Body

1

Chotěboř "C"

7

6

0

1

27:14

18

2

Ledeč n. S. "B"

7

5

1

1

31:7

16

3

Česká Bělá

7

5

0

2

20:7

15

4

Šlapanov

7

5

0

2

17:7

15

5

Habry "B"

7

5

0

2

17:16

15

6

Nová Ves u Sv.

7

4

0

3

20:14

12

7

Veselý Žďár

7

4

0

3

20:16

12

8

Havl. Borová "B"

7

3

1

3

17:17

10

9

Lípa "B"

7

3

1

3

15:18

10

Okresní přebor starší přípravka 5+1
Rk.

Družstvo

Záp.

+

0

-

Skóre

Body

1

Světlá nad Sázavou

6

5

0

1

72:30

15

2

Havlíčkův Brod "B"

6

5

0

1

52:32

15

3

Ždírec nad Doubravou

6

4

1

1

87:29

13

4

Lípa

5

3

1

1

40:34

10

5

Šmolovy

5

3

1

1

35:39

10

6

Havlíčkův Brod "C"

3

3

0

0

47:6

9

7

Přibyslav

5

3

0

2

65:42

9

8

Golčův Jeníkov

3

3

0

0

28:12

9

9

Lipnice nad Sázavou

4

2

0

2

18:20

6

10

Štoky

5

2

0

3

26:35

6

11

Ledeč nad Sázavou

4

1

0

3

29:35

3

12

Mírovka

6

1

0

5

27:48

3

13

Dlouhá Ves

5

1

0

4

24:57

3

14

Leština

5

1

0

4

15:86

3

15

Věž

4

0

1

3

24:41

1

16

Okrouhlice

6

0

0

6

20:63

0

Okresní přebor Mladší přípravka 4+1
Rk.

Družstvo

Záp.

+

0

-

Skóre

Body

1

Lípa

6

4

0

2

73:42

12

2

Habry

5

4

0

1

50:30

12

3

Speřice/Humpolec

6

4

0

2

64:49

12

4

Havlíčkův Brod "B"

6

4

0

2

50:51

12

5

Golčův Jeníkov

4

3

0

1

57:35

9

6

Tis

6

3

0

3

62:49

9

7

Ledeč nad Sázavou

4

3

0

1

43:32

9

8

Štoky

5

2

1

2

50:35

7

9

Šmolovy

6

1

3

2

57:53

6

10

Ždírec nad Doubravou

4

2

0

2

32:35

6

11

Okrouhlice

6

2

0

4

36:58

6

12

Přibyslav/Víska

6

1

1

4

41:73

4

10

Kamenná Lhota

7

1

2

4

10:19

5

11

Věžnice "B"

7

1

2

4

13:34

5

12

Rozsochatec "B"

7

1

1

5

14:21

4

13

Sobíňov

7

1

0

6

13:23

3

14

Leština "B"

7

1

0

6

10:31

3

I.B skupina A - muži
Rk.

Družstvo

Záp.

+

0

-

Skóre

Body

1

Štoky

7

6

0

1

27:13

18

2

HUMPOLEC B

7

6

0

1

24:14

18

3

HABRY

7

5

1

1

26:10

16

4

Antonínův Důl

7

4

1

2

25:15

13

5

Pohled

7

4

1

2

16:14

13

6

ROZSOCHATEC

7

3

2

2

20:13

11

7

Lípa

7

3

2

2

11:15

11

8

Tis

7

3

0

4

24:16

9

9

Herálec HB

6

3

0

3

15:13

9

10

Ždírec nad Doubr. B

7

3

0

4

13:22

9

11

Lučice

7

2

1

4

9:15

7

12

Nový Rychnov

6

1

1

4

13:18

4

13

Staré Ransko

7

0

1

6

8:30

1

14

Černovice

7

0

0

7

9:32

0

Okresní přebor žáků 7+1
Rk.

Družstvo

Záp.

+

0

-

Skóre

Body

1

Habry

4

4

0

0

15:9

12

2

Štoky

4

3

1

0

16:12

10

3

Lípa

4

2

2

0

15:8

8

4

Věžnice

4

2

1

1

9:5

7

5

Keřkov

4

2

0

2

13:8

6

6

Rozsochatec

2

1

0

1

7:5

3

7

Speřice

3

1

0

2

9:10

3

8

Leština

4

1

0

3

6:11

3

9

Mírovka

3

0

0

3

4:11

0

Milí čtenáři Lipských listů,
dovolte nám podělit se s Vámi nejen o naše prázdninové zážitky:

Letní příměstský koňský tábor
Druhý týden v červenci organizovalo Rodinné centrum Tiliánek ve spolupráci
s Jezdeckým klubem Vysoká Letní příměstský koňský tábor. Byla to jedna velká „
dámská jízda“. Deset děvčat ve věku osm až dvanáct let si tábor užívala se vším, co
ke správnému koňaření patří. Starala se o koně, krmila, čistila a vodila je, i místovala
stáje. Zároveň si žívala i jiných zvířátek - oslíka, pejsků, kočiček a oveček. Každý den se
slečny učily novým znalostem z hipologie a hlavně jezdily, jezdily a jezdily. Závěrečné
páteční odpoledne pak patřilo malému vystoupení, při kterém děvčata za doprovodu
hudby ukázala rodičům, babičkám, dědečkům a sourozencům, čemu všemu se v
jezdeckém umění během táborového týdne naučila. Skladba We Are The Champions
pak letošní koňský tábor uzavřela a holčiny si odnášely upomínkové listy, knihy o
koních, kokardy a jiné malé dárečky pro vzpomínky na tento úžasný čas strávený ve
stájích. Děkujeme mladým koňařkám za jejich nadšení a odhodlání a Mirce Šeredové
a Magdě Soukeníkové i jejich asistentkám, že tábor připravily a že se děvčatům
poctivě věnovaly.

Letní prázdninové klubíky aneb Hurá do pravěku
Druhý a třetí červencový týden se prostory lipského rodinného centra proměnily
v pravěkou osadu, ve které si společně s postavičkami rodiny Croodsových ze
stejnojmenného filmu pohodový čas užívalo a pravěké dovednosti zkoušelo na
čtyřicet, převážně prvostupňových dětí. Byly to spousty her a zábavy i napětí a
dobrodružství. Z velké řady aktivit můžeme zmínit například velkou přeměnu herny v
pravěkou jeskyni, kterou děti nadšeně vyzdobily svými malbami, zprovoznění
pravěkého akvária a pěstování a pozorování listonohů v něm, stopování pravěkých
zvířat a nález jejich kosterních pozůstatků, které si děti jako archeologové samy
vykopaly, úterní výlet na havlíčkobrodskou umělou lezeckou stěnu a především
závěrečný páteční výlet za domácími zvířátky s přednáškou o jejich domestikaci. Děti
byly nadšené z kraviček a telátek, koček, pejsků, slepic s kohoutem a s kuřátky,
malého holouběte, čerstvě narozeného jehňátka, poníků a především z projížďky na
koni, ale i z mamuta, kterého jsme nakonec ulovili a upekli k obědu. Za tento krásný a
pohodový výlet a za mnoho zajímavých informací o zvířátkách děkujeme Petře
Hlaváčové, lektorce ze Záchranné stanice Pavlov. Poděkování za zodpovědnou práci
patří i kolegyním, které se spoluujaly vedení táborů, Šárce Kouparové a Ivetě
Parkanové a našim věrným asistentkám Hance a

Kačce Meruňkovým a Anetce Křípalové. Snad si malí táborníci, stejně jako my, rádi
vzpomenou na tyto úžasné pravěké dny.

Přednáška na téma Kyberšikana s PaedDr. Zdeňkem Martínkem
Po předchozích přednáškách na téma Jak nevychovat z dítěte agresora a Sociální
potřeby dětí přijal do třetice naše pozvání etoped Zdeněk Martínek. Pan doktor nás
tentokrát informoval o velmi vážném problému (především proto, že mezi nejčastější
oběti patří děti a teenageři), kterým je kybernetická šikana neboli kolektivní označení
forem šikany prostřednictvím elektronických médií, jako je internet a mobilní
telefony, které slouží k agresivnímu a záměrnému poškození uživatele těchto médií.
Přednáška byla již tradičně obohacena příběhy z praxe a radami, jak se pokusit zajitit
dětem bezpečné využívání internetu a jak se zachovat v případě ohrožení tímto
patologickým jevem. Děkujeme všem zájemcům o trilogii přednášek za jejich účast i
za přínosné dotazy a těšíme se, že s panem doktorem v budoucnu třeba opět nějakou
přednášku uskutečníme.
Den pro rodinu, aneb malý festival pro rodiny z celé Vysočiny
V neděli 10. září od 14.hodiny v Šejdorfském mlýně v Okrouhličce pořádaly Spolek
TILIA a Síť pro rodinu, z.s. již druhý ročník této rodinné akce, na které se Rodinné
centrum Tiliánek prezentovalo především vystoupením holčiček z volnočasové
aktivity Zumba. Pod vedením lektorky Milady Líbalové předvedly malé i větší holčiny
svoji choreografii a nakonec roztančily i ostatní zúčastněné, všem děvčatům tímto
mnohokrát děkujeme!
Přejeme krásné podzimní dny a těšíme se naviděnou při některé z našich
pravidelných volnočasových aktivit nebo na některé z podzimních plánovaných akcí
(Svatomartinský průvod, Svatobarborská obchůzka).
Za Rodinné centrum Tiliánek Lucie Hanauerová

SDH Lípa zve všechny děti, dospělé i seniory na

DEN PRO PŘÍRODU
7. 10. 2017 od 14.00 do 18.00 na školním hřišti
 vyrobíme a umístíme ptačí budky a hmyzí hotely
 zasadíme keře a stromky
 opečeme si špekáčky
 poznávací soutěže pro děti
Lipské rockování

Informace z Místní akční skupiny Českomoravské
pomezí o.p.s.
Dne 31. 3. 2016 byla podána na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR k posouzení a
schválení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). Jedná se o
základní dokument pro činnost MAS pro období 2014 – 2020, na jehož základě MAS
bude vyhlašovat výzvy pro zájemce z našeho území. Dne 4. 9. 2017 přišla dlouho
očekávaná zpráva, že „Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS
Českomoravské pomezí na období 2014 – 2020“ splnila podmínky věcného
hodnocení příslušných řídících orgánů.
MAS bude vyhlašovat výzvy pro Integrovaný regionální operační program, Operační
program Zaměstnanost a Program rozvoje venkova. Pro zájemce z řad veřejnosti
mohou být zajímavé například výzvy v oblasti zemědělského podnikání, lesnictví a
podpora drobných řemeslných podnikatelů, nebo ze sociální oblasti podpora
prorodinných aktivit.
Na webu MAS jsou zveřejněny programové rámce a předpokládaný harmonogram
vyhlašovaných výzev. První výzvy budou vyhlášeny v listopadu 2017. Celková alokace
MAS činí téměř 60 milionů Kč, které budou rozděleny v následujících letech v území
MAS, kam spadá i obec Lípa.
Více informací na www.mascmp.cz, nebo přímo v kanceláři MAS v Polné (Varhánkova
1240).
M. Vencovská, ředitelka o.p.s.

Ohlédnutí za projektem spolupráce
V MAS Českomoravské pomezí o.p.s. pomalu ukončujeme projekt s názvem „S nůší
do světa řemesel“, na kterém jsme spolupracovali s MAS Via Rustica z.s. a MAS
LEADER – Loucko, z.s.
Cílem projektu byla zejména podpora a propagace tradičních lidových řemesel.
V rámci projektu se za MAS ČMP konalo celkem 10 rukodělných kurzů pro zájemce
z řad veřejnosti, které se věnovaly keramice, pletení z pedigu, enkaustice, skleněným
vitrážím, grafice a malování na hedvábí. Z rukodělných výrobků z kurzů vznikla
putovní výstava, která putuje po regionálních akcích. Probíhalo rovněž vzdělávání
pracovníků muzeí a kulturních zařízení.

V neposlední řadě byl pořízen velkoplošný party stan
s pódiem a pivními sety, který si mohou obce, partneři i
podnikatelé zapůjčit.
Projekt byl realizován v období 2012 – 2014 a v letošním
roce v rámci udržitelnosti proběhly dva kurzy keramiky
(Polná, Okrouhlička) a dvě výstavy na Šejdorfském mlýně
v Okrouhličce v rámci regionálních akcí SENIOR FEST 2017 (9. 7. 2017) a Den pro
rodinu (10. 9. 2017). Na obou akcích byla prezentována putovní výstava, která vznikla
z děl vyrobených na rukodělných kurzech.
P. Laštovičková
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ POMAZÁNKU
Kdy?
Kde?






Neděle 22. října 2017 (na Havelské posvícení)
Pohostinství Na Růžku v Lípě.
od 9:00 – 11:00 hod můžete přinést soutěžní
vzorek pomazánky (nebo i více druhů).
Pomazánky přineste v přiměřeném množství
v uzavřených miskách.
od 11:00 - 15:00 hod bude probíhat
ochutnávka a bodování veřejností (vzorky
budou anonymní).
v 16:00 hod proběhne slavnostní vyhlášení
výsledků a předání cen
Pořadatelé: Obec Lípa, Spolek TILIA a ČSŽ Lípa

Ohlédnutí za létem
Lipské putování - „Vyšlápni si s rodinou krásnou lipskou krajinou“
V sobotu 19. srpna se uskutečnil již X. ročník
akce „Lipské putování aneb Vyšlápni si
s rodinou krásnou lipskou krajinou“. V noci
před akcí byla nad Lípou pěkná bouřka, ale
naštěstí se počasí umoudřilo a k radosti všech
pořadatelů kolem sedmé ráno přestalo pršet.
Pěší trasy vedly přes Dobrohostov ke Sv. Anně
a pak Hradištěm k Jalovčí. Nejdelší trasa pak
pokračovala k rybníku Abrahám a přes
Michalovský mlýn zpět do Lípy. Na nejkratší
trase kolem Paletáče děti plnily různé úkoly.
Pro cyklisty bylo připraveno 5 tras a nejdelší
trasa (80 km) vedla na Čeřínek.
Start na všechny trasy byl od Pohostinství Na
Růžku v Lípě, kde pak na účastníky čekalo po
zdárném absolvování tras drobné občerstvení.
Celkem se na trasy vydalo 202 účastníků. Nejstarší účastnice měla téměř 88 let a
nejmladší byl už skoro měsíc ☺.
Pěší trasy:
Cyklo trasy:
Délka trasy Počet účastníků 2017
Délka trasy Počet účastníků 2017
15 km
31
5 km
40
25 km
8
9 km
15
35 km
21
11 km
34
65 km
28
16 km
3
80 km
4
18 km
18
Celkem
92
Celkem
110

Lipský prázdninový klub pro děti
V letošním roce jsme organizovali již pátý ročník letního prázdninového klubu pro
děti. Po celý týden (od 21. - 25. srpna) klub navštěvovalo přes 30 dětí, pro které byl
připraven celodenní program plný her a různých úkolů a tvořivých dílen. Hlavním
tématem našeho přívesnického tábora byla opět ekologie, příroda a řemesla.
Pro děti jsme měli připraven zápisník plný zajímavých úkolů. Mezi jinými měly děti
zjistit i kolik je v Lípě lip. Tento úkol děti vzaly zodpovědně. Rozdělily se na 3 skupiny
a opravdu všechny lípy děti označily křídou a spočítaly. Pak nám ještě p. Pěšková

nahlásila počet lip v areálu Zemědělské a.s., a tak můžeme říci, že v obci Lípa máme
138 lip!!
Ve středu jsme jeli autobusem na poznávací cestu do
Zašovic, kde mají centrum zaměřené na vzdělávání v
oblasti faremního zpracování mléka a vlny. Pak jsme
přejeli do sousední obce Heraltice a navštívili hasičské
muzeum.
Čtvrtek dopoledne byl trochu pracovní a děti měly menší
brigádu. Odpoledne jsme pak šli do sokolovny, kde za
námi přijelo Pojízdné planetárium Morava. První dvě
hodiny byly určeny pro děti z klubu a odpoledne pak
proběhlo promítání pro veřejnost, kdy na promítání
filmů přišlo 92 návštěvníků.
Na páteční den jsme opět moc rádi přijali pozvání na
návštěvu Malé Lípy. K obědu jsme si na ohni opékali buřty a uvařili si skvělý kotlíkový
buřtguláš. Na zpáteční cestě jsme si dali v Lípě Na Růžku dobrou zmrzlinu a ukončili
tak zdárně letošní klub. Tak zase za rok!!!

Foto z farmy v Zašovicích
Velká pohádková cesta - Poslední prázdninová sobota (26. srpna) již tradičně patřila
v Lípě dětem a pohádkovým bytostem. Na trase, která byla dlouhá cca 3 km, plnily
děti úkoly pod dozorem lipských strašidel - například víly, hejkalové, čarodějnice,
princezny, loupežníci a další postavy z pohádek. Celkem jste letos mohli na
pohádkové cestě potkat 45 pohádkových bytostí, kterým touto cestou moc děkujeme
za návštěvu naší obce. Pro děti bylo připraveno také malování na obličej, tvořivé
dílny, skákací hrad a tlučení domácího másla. V letošním roce se na pohádkovou
cestu vydalo rekordních 375 účastníků. Večer akce pokračovala u Myslivecké chaty,
kde hasiči připravili pro děti Stezku odvahy.

V sobotu 23. 9. 2017 se v Lípě uskutečnil I. ročník malého rockového festivalu
s názvem LIPSKÉ ROCKOVÁNÍ. První impuls k pořádání akce byl už koncem minulého
roku, když parta našich kamarádů byla na koncertě IRASU v Chotěboři a moc se jim to
líbilo. Tak nás napadlo, že by bylo super si zopakovat podobný koncert i u nás v Lípě.
Vždyť naposledy hrál IRAS v Lípě před 25 roky. Moc nás potěšilo, když nám jako hosté
potvrdili účast Kejvavý koně (QKK), byť v letošním roce téměř nikde nehráli. Dalšími
kapelami na našem festivalu byly SSM ze Světlé n. Sázavou a Traffic jam, které
festival zahájily. Akce se konala v lipské sokolovně, kde se tancovalo a zpívalo a venku
jsme připravili posezení pod stany. Jen nám trošku situaci zkomplikoval déšť, protože
celé odpoledne a noc pršelo a pršelo.
Festival začínal od 18:00 hod, ale první návštěvníci dojeli už vlakem z Havl. Brodu
kolem půl páté. Celkem se na akci sešlo 270 účastníků z Lípy a širokého okolí.
Akce se skvěle vydařila. Diváci byli úžasní, kapely také a o pořadatelích ani nemluvě….
Vypadá to, že jsme založili novou tradici a už se těšíme na další ročník rockování.

Marta Vencovská
Spolek TILIA, ČSŽ Lípa

Založení ochotnického divadelního souboru v Lípě
Na kulatých stolech s občany se už loňského roku
objevovalo přání založit v Lípě divadelní ochotnický
soubor. Nebylo by to v Lípě poprvé, protože
v třicátých letech minulého století u nás fungoval
„Čtenářský a divadelní spolek“. Tak jsme se rozhodli
tuto tradici obnovit.
První seznamovací setkání zájemců o divadelní
soubor bude již ve čtvrtek 5. října od 19:00 hod
v Pohostinství Na Růžku. Tak pokud máte zájem a
chuť si s námi zahrát, tak určitě přijďte!!!

Marta Vencovská

Místní knihovna Lípa
Kde: Budova ZŠ a MŠ Bohuslava Reynka
Otevírací doba: každý lichý týden v pondělí od 16 – 17,30hod
říjen

listopad

prosinec

9.10.

6.11.

4.12.

23.10.
20.11.
18.12.
Případná změna otvírací doby bude oznámena prostřednictvím SMS od OÚ.
Dne 6. 9. 2017 bylo v prostorách knihovny pod vedením MUDr. Lubomíra Motyčky
z Havlíčkova Brodu zahájeno cvičení - Spirální stabilizace páteře (SPS) tzv.
„Smíškova metoda“. Pro velký zájem byly otevřeny 2 kurzy po 10hodinách.
SPS je jednou z metod, kdy se člověk učí efektivně obnovit ztracené přirozené
pohybové vzory, což přispívá k regeneraci pohybového aparátu. Jde o vzájemné
vyladění svalů zajištujících vzpřímené držení těla a svalů umožňujících pohyb.
Zdravotní cvičení, které pomáhá při bolesti zad, pacientům s léčbou poruch páteře
a zároveň dokáže těmto poškozením i předcházet.

Virtuální univerzita třetího věku (VU3V)
Kde: Budova ZŠ a MŠ Bohuslava Reynka
Kdy: individuálně po dohodě posluchačů
Bližší informace o Virtuální univerzitě třetího věku na: www.e-senior.czu.cz
V zimním semestru VU3V se budeme věnovat tématu Cestování – co jste možná
nevěděli. Zimní semestr bude zahájen 25. 9. 2017.
Do zimního semestru se přihlásilo 10 posluchačů.
Marie Součková
knihovnice

Sousedské posezení,
aneb Havelské posvícení trochu jinak

Lípa, Pohostinství Na Růžku

Neděle 22. října 2017
Speciální posvícenská nabídka od 11:00 hod:

PEČENÁ KACHNÍ STEHNA S KNEDLÍKY A ZELÍ

• Sousedské posezení

13:00 – 17:00
K poslechu nám zahrají „Heligonky z Vysočiny“

• Pomazánková soutěž
9:00 – 11:00 Registrace vzorků pomazánek
11:00 –15:00 Ochutnávka a bodování veřejností
16:00 Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen
Pořadatelé: Obec Lípa, Pohostinství na Růžku a lipské spolky

Obec Lípa Vás zve na setkání s občany

Veřejné fórum
obce Lípa
Kdy? Čtvrtek 19. října 2017 od 18:00 hod
Kde? Lípa - Pohostinství Na Růžku
Přijďte se seznámit s činností obce a místních spolků a diskutovat nad
dalším rozvojem našich obcí.
Program: Představení činnosti obce
Návrhy na rozvoj obce
Drobné občerstvení

Veřejné fórum je realizované v rámci projektu MA21 v obci Lípa

Informace o realizaci projektu místní Agenda 21 v Lípě
KAMPAŇ „EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY“
Evropský týden mobility je nejrozsáhlejší kampaní na světě, zabývající se udržitelnou
mobilitou. Koná se každoročně od 16. do 22. září. Kampaň reaguje na neustále se
zvyšující problémy spojené s nárůstem automobilové dopravy a nabízí informace o
možných alternativách. Cílem je podpořit zavádění opatření směřujících k udržitelné
dopravě a motivovat občany preferovat jiné způsoby dopravy než automobil.
Výsledkem by mělo být dosažení vyváženého stavu v dopravní situaci měst, kdy
prostor v ulicích patří nejen autům, ale také chodcům, cyklistům a městské hromadné
dopravě.
V letošním roce se k této kampani přidala obec Lípa ve spolupráci s Besipem. V pátek
29. září jsme pro děti uspořádali malé dopravní odpoledne. Děti absolvovaly na kole
slalom a jízdu zručnosti. Další stanoviště byly zaměřené na první pomoc a bezpečnou
dopravu. Akce je realizována v rámci projektu MA21 v obci Lípa a je podpořena
Krajem Vysočina.

KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST
podzim a zima 2017
29. září (Pá) – Dopravní odpoledne
V rámci akce „Dopravní odpoledne v Lípě“ bude pro děti i
dospěláky připravena jízda zručnosti a stanoviště s úkoly z oblasti
silničního provozu. Účastníky žádáme o přijetí na vlastním kole,
pokud to je možné.
Místo konání: U Lipské sokolovny od 14:00 hod
Pořadatel: Obec Lípa a místní spolky
7. října (So) – Den pro přírodu
Pro děti je připraveno zábavné a vzdělávací odpoledne téma příroda. Budeme
také společně vyrábět ptačí budky a hmyzí hotely. Na závěr je připraveno
opékání špekáčků.
Místo konání: areál starého hřiště u ZŠ Lípa, od 14:00 hod
Pořadatel: SDH Lípa
14. října (So) – Putování slováckým vinohradem, aneb burčákový pochod“
(zájezd na Moravu). Pro účastníky jsou připraveny 3 trasy (7 km, 10 km a 14
km), které vedou kolem otevřených mutěnických sklípků,
kde si pochutnáme na burčáku, dobrém vínku a
moravských specialitách. Odjezd je v 6:30 hod od prodejny
v Lípě.
Pořadatel: Spolek TILIA, MAS Českomoravské pomezí
19. října (Čt) – Veřejné fórum v Lípě
Přijďte se seznámit s činností obce a místních spolků a
diskutovat nad dalším rozvojem naší obce. Srdečně zveme
veřejnost z Lípy, Petrkova, Dobrohostova i Chválkova. Pro
účastníky bude připraveno drobné občerstvení.
Místo konání: Pohostinství Na Růžku v Lípě, od 18:00 hod.
Pořadatel: Obec Lípa

22. října (Ne) – Havelské posvícení – Pohostinství Na Růžku v Lípě.
Od 11:00 můžete přijít na posvícenský oběd (pečená kachní stehna
s knedlíkem a zelím).
PROGRAM 13:00 – 17:00 hod
•

Sousedské posezení s harmonikami. K poslechu nám zahraje skvělá
skupina „Heligonky z Vysočiny“ pod vedením p. Františka Havla.
• Soutěž o nejlepší pomazánku – od 9:00 – 11:00 hod můžete přinést
vzorek pomazánky. Od 11:00 - 15:00 hod bude probíhat ochutnávka a
bodování veřejností (vzorky budou anonymní). V 16:00 hod proběhne
slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen.
Místo konání: Pohostinství Na Růžku v Lípě
Pořadatelé: Obec Lípa, Spolek TILIA, ČSŽ Lípa, Pohostinství na Růžku
24. října (Út) – Posezení u lipového čaje na dopravní téma.
Beseda s Pavlem Petrem, který pracuje na Odboru dopravy Města Havlíčkův
Brod. Hlavním tématem budou aktuálním zákony a nařízení v oblasti dopravy
a nejčastější problémy a chyby řidičů a majitelů dopravních prostředků.
Místo konání: Pohostinství Na Růžku v Lípě od 18:00 hod.
Pořadatelé: Obec Lípa, Spolek TILIA
10. listopadu (Pá) – Svatomartinský průvod
SDH Lípa ve spolupráci s Rodinným centrem Tiliánek pořádají již IV. ročník
této krásné akce. Lampiónový průvod vyrazí v podvečer svatého Martina od
školní jídelny v Lípě.
Zahájení od 17:00 hod. u školní jídelny v Lípě.
Pořadatelé: SDH Lípa, RC Tiliánek
18. listopadu (So) – Obecní ples
Obec ve spolupráci s místními spolky pořádá první ročník společenského
večera obce Lípa. K poslechu a tanci bude hrát skupina „Rose band“. Pro
návštěvníky bude připravena bohatá tombola.
Místo konání: Sokolovna Lípa, od 20:00 hod
Pořadatelé: Obec Lípa a místní spolky

26. listopadu (Ne) – Adventní koncert v Lípě
Adventní koncert kapely Boršičanka z Uherského Hradiště se bude konat
v sále místní sokolovny. Součástí vystoupení budou jak moravské lidové
písně, tak vánoční klasické koledy.
Místo konání: Sokolovna Lípa, od 16:00 hod
Pořadatelé: Obec Lípa a místní spolky
3. prosince (Ne) – Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
Přijďte si poslechnout koledy, zahřát se svařeným vínem a popovídat se
sousedy. Na akci proběhne křest knihy o Lípě, kterou si
budete moci zakoupit.
Pro děti budou připraveny tvořivé dílny a malá mikulášská
nadílka. Nebeská a pekelná parta se již těší na
vaši návštěvu.
Místo konání: u Obecního úřadu v Lípě, od
17.00 hod
Pořadatelé: Obec Lípa a místní spolky
9. prosince (So) – Den deskových her
Přijďte si s námi zahrát a užít si tak II. ročník „Dne deskových her v Lípě“. K
dispozici bude velké množství stolních her, které si můžete prohlédnout,
vyzkoušet, nechat si vysvětlit pravidla a do sytosti zahrát. K ruce vám budou
ochotní instruktoři, kteří vám poradí s výběrem hry. Na výběr budou novinky i
tradiční hry pro děti i dospělé.
Místo konání: Sokolovna Lípa, od 13:00 hod
Pořadatelé: Spolek TILIA, TJ Sokol Lípa, Rodinné centrum Tiliánek
10. prosince (Ne) – Zájezd do divadla
Zájezd do pražského divadla Studia Dva na situační komedii Patrika Hartla
„Hovory o štěstí mezi čtyřma očima“. Odjezd bude v 9:00 hodin ráno. Obecní

Nejdříve se podíváme po Praze a pak na divadelní hru, která začíná od 14:00
hodin (Studio dva je přímo na Václavském náměstí). Předpokládaný návrat je
cca v 18:00 hod.
Přihlášky: Obec Lípa, tel. 569437121, email:lipa@hbnet.cz
Pořadatel: Obec Lípa, Spolek TILIA, ČSŽ Lípa
17. prosince (Ne) – Betlémské světlo
Na zlatou neděli 17. prosince 2017 od 17:000 do 18:00
hod si můžete vyzvednou Betlémské světlo a poslechnout
vánoční koledy u slaměného Betléma v Lípě. Pro zájemce
bude připraveno i něco na zahřátí - teplý čaj a svařák.
Místo konání: U obecního úřadu v Lípě
Pořadatel: Obec Lípa a místní spolky

Pravidelné cvičení v tělocvičně ZŠ - zahájení od 2. 10. 2017
•
•

Jóga – každé pondělí 18:00 – 19:00 hod
Cvičení pro ženy – každý čtvrtek 19:00 - 20:00 hod

Další připravované akce:
•
•
•
•
•

Posezení u Lipového čaje (1x za měsíc)
Divadelní vystoupení pardubického neprofesionálního divadla EXIL
Vánoční turnaj ve stolní hře Člověče, nezlob se – 26. 12. 2017
Vánoční turistický výšlap – 30. 12. 2017
Založení lipského ochotnického divadelního souboru ☺
Těšíme se na Vaši účast!!

úřad Lípa

SVOZ NEBEZPEČNÉHO
ODPADU
Ve středu 11. října 2017
se uskuteční svoz nebezpečného odpadu
v našich obcích
CHVÁLKOV

15.15 hodin – na návsi

DOBROHOSTOV

15.30 hodin – u prodejny

LÍPA

16.00 hodin – u obecního úřadu
16.30 hodin – u dolní čekárny

PETRKOV

17.00 hodin – u prodejny

Další svoz se předpokládá v dubnu 2018.

DRUH ODPADU


Plastové, kovové, skleněné obaly a textilie znečištěné od chemikálií, barev,
laků, nátěrových hmot, kosmetiky, desinfekčních prostředků
Olejové filtry
Dřevo obsahující nebezpečné látky
Nefunkční elektrozařízení, ale úplné- recyklace elektroodpadu
(třídit nefunkční elektrozařízení je stanoveno v zákoně o odpadech č.
185/2001, hrozí pokuta až do výše 20 000 Kč)
Fotochemická činidla
Pesticidy
Zářivky a ostatní odpad obsahující rtuť
Baterie a akumulátory
Izolační materiál s obsahem azbestu
Cytotoxická a cytostatická léčiva
Detergenty obsahující nebezpečné látky













V pevně uzavřených nádobách musí být:
-oleje motorové, převodové, hydraulické a jiné
-tuky
-brzdová kapalina
-barvy, lepidla, pryskyřice,
-rozpouštědla, odmašťovací přípravky, saponáty
Upozornění

K odvozu nebudou přijaty: koberce, linolea, výrobky z plastů a igelitů.
Tento odpad lze uložit na čističce odpadních vod v Lípě.
Dále upozorňujeme na zpětný odběr některých výrobků (§ 38 zákona č. 106/2005 Sb.).
Povinnost zpětného odběru se vztahuje na
a.

b.
c.
d.
e.
f.

oleje jiné než surové minerální oleje a surové oleje z živičných nerostů, přípravky
jinde neuvedené ani nezahrnuté obsahující nejméně 70% hmotnostních olejů, jsou-li
tyto oleje podstatnou složkou těchto přípravků,
elektrické akumulátory,
galvanické články a baterie,
výbojky a zářivky,
pneumatiky,
elektrozařízení pocházející z domácností Ponechání nebezpečného odpadu na místě
svozu bez dohledu majitele nebo jiné pověřené osoby je nepřípustné!
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