O bec Lípa
V E SN ICE K RAJE V YSO ČIN A
2016
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Úvodem
V lipské sokolovně proběhlo 18. 8. 2016 setkání všech účastníků
soutěže Vesnice roku Kraje Vysočina 2016. Slavnostní předání
ocenění proběhlo za účasti předsedy senátu ČR, hejtmana kraje,
zástupců ministerstev, senátorů a poslanců, zástupců obcí
a hojné účasti občanů naší obce. Po obědě byla pro účastníky
vyhodnocení zajištěna více jak hodinová prohlídka obce, s návštěvou mateřského
centra Tiliánek, obecního úřadu, kde byla nainstalována malá výstava díla Bohuslava
Reynka a Daniela Reynka a vše bylo ukončeno návštěvou školky a školy.
Ihned po obdržení zlaté stuhy a titulu „Lípa vesnice Kraje Vysočina 2016“, se ve stanu
u sokolovny rozjely oslavy na plné obrátky, a kdo chtěl slavit, měl občerstvení
zdarma. Hrála harmonika, skupina Rebelka a za zpěvu se oslavy protáhly až do noci.
Už v této době se začala připravovat naše prezentace pro celostátní kolo. Lípa se
probojovala mezi 13 nejlepších obcí v rámci České republiky a to z 251 přihlášených.
V neděli 28. srpna dopoledne navštívila naši obec celostátní komise. Během čtyř
hodinové prezentace jsme se snažili komisi přiblížit život v obci, aktivity našich
spolků, a předvést, co se nám v obci podařilo realizovat. V Lípě byla k vidění činnost
všech spolků, úspěch sklidila i návštěva ZAS Lípa, ÚKZUZ s přednáškou a ochutnávkou
brambor a také vystoupení dětí a návštěva školy a školky. Komise zavítala i do
Petrkova, kde občané ukázali svou činnost a jak se umí bavit a také do Dobrohostova.
Na přípravách a samotné soutěži se podílelo mnoho občanů a jim patří obrovský dík
za velmi úspěšnou prezentaci obce, ale i Kraje Vysočina, který jsme také v
celostátním kole zastupovali.
Celostátní vyhodnocení Vesnice roku 2016 proběhlo 17. září v Luhačovicích. Pro ty, co
se chtěli zúčastnit na slavnosti a podpořit naši obec, byl vypraven autobus a někteří
se dostavili i vlastními auty. Od rána probíhal v lázeňském městě Vesnický jarmark a
každá
obec
dostala
prostor na propagaci. Ve
stánku naší obce bylo od
rána až do pozdního
odpoledne neustále živo a
dle
valné
většiny
návštěvníků,
byl
náš
stánek nejlepší. Vycházeli
jsme z toho, že Vysočina
jsou brambory a mléko.
Smažily se bramboráky,
tlouklo se domácí máslo,
podával se bramborový
chleba a k pití podmáslí a
lipový čaj.
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Také zde byly pro zájemce propagační materiály obce a Kraje Vysočina. Všem, kteří
ve stánku strávili celý den propagací naši obce a všem, kteří jim pomáhali, velice
děkuji. Byl to obrovský maraton, ale zvládli to na jedničku.
No a výsledek celostátního kola?
Na prvním místě se umístila obec Kašava, dále Prysk a třetí byla obec Kozojídky, další
pořadí se nevyhlašovalo, takže všichni ostatní byli čtvrtí. Blahopřejeme vítězům.
A úplně na závěr.
Splnil se nám cíl, který snad nešel ani splnit. Být v tak prestižní soutěži mezi třinácti
nejlepšími v republice je náš obrovský úspěch a veliké zviditelnění naší obce. Ještě
jednou obrovské poděkování všem, kteří se o toto zasloužili.
Jiří Kunc, starosta

Sdělení OÚ Lípa:
-Upozorňujeme, že v druhé polovině měsíce listopadu 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)
-Upozorňujeme, že v měsících prosinec, leden a únor nebude na ČOV v Lípě přebírán
od občanů velkoobjemový odpad. Toto opatření je uplatněno vzhledem k rokům
minulým, kdy o tuto službu byl v těchto měsících minimální zájem. Sběr bude
obnoven od měsíce března, opět jako dosud první pracovní pondělí v měsíci.
-V rámci akce BEZPEČNÁ VYSOČINA, jsme od Kraje Vysočina obdrželi BEZPEČNOSTNÍ
REFLEXNÍ PÁSKY pro naše občany. Zájemci si je můžou vyzvednout na obecním úřadě.

Zájemci o kompostéry na bioodpad - hlaste se!
Vzhledem k vypsání dotačního titulu z Operačního programu Životní prostředí
na pořízení nádob na třídění bioodpadu, rada obce rozhodla udělat opětovně
průzkum zájmu občanů Obce Lípa o kompostéry na bioodpad. Půjde o nádoby
obdobné jako při akci v roce 2013.
Případný zájem prosím nahlaste na Obecní úřad Lípa do 20. 10. 2016 s udáním
počtu nádob a velikosti zahrady.
Celá akce se bude realizovat jen v případě většího zájmu a za předpokladu získání
dotace.
Současně s touto akcí upozorňujeme občany na zákaz vyvážení posečené trávy,
hlíny a větví na pozemky obce. Toto bylo zjištěno například ve středu obce Petrkov,
kde dochází k zasypávání pozemků, potoka a rybníků. Bioodpad je možno ukládat
ve stanovenou dobu do kompostárny na ČOV v Lípě, nebo kompostovat na svém
pozemku, ale v žádném případě není povoleno ho ukládat na pozemcích, které
k tomu nejsou určeny, zakládat nelegální skládky a také znemožňovat údržbu
zeleně.
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Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka,
Lípa, příspěvková organizace
tímto příspěvkem bych Vás ráda pozdravila v novém školním roce a seznámila Vás
s tím, co se v průběhu prázdnin a začátkem září v naší škole událo.
1. září 2016 začal již 178. školní rok od založení školy v Lípě. Prvně se v samostatné
škole v Lípě začalo vyučovat 26. září 1839. Ve školním roce 2016/2017 vyučujeme
v devíti ročnících celkem v 10 třídách 206 žáků základní školy a pečujeme ve 4 třídách
o 85 dětí mateřské školy.
Ačkoliv se 1. září rtuť teploměru šplhala ke třicítce a venku to bylo spíše na koupání,
naši noví prvňáčci zamířili poprvé do školních lavic v jejich nových třídách, kde je
čekalo slavnostní přivítání s kytarou pana učitele Mgr. Lutnera, s panem
místostarostou Ing. Balounem s paní ředitelkou a s paní zástupkyní Mgr. Vomelovou.
Místem každodenního setkávání 19 Vochomůrků a 20 Křemílků se stala „Pařezová
chaloupka“ v budově tělocvičny (I. A a I. B). „Všechno spolu zvládneme, naučíme se
číst, psát, počítat, budeme malovat, cvičit a hrát hry“, těmito slovy přivítaly prvňáčky
jejich paní učitelky Jaroslava Kandrová a Milada Henclová.
Prvňáčci se hned druhý den seznámili na společném shromáždění se svými spolužáky
i pedagogickým sborem. Po počátečním rozkoukávání se z dětí stávají opravdoví
školáci.
Zprávy z Pařezové chaloupky zapsaly pí učitelky z prvních tříd
Prázdniny byly především pro provozní zaměstnance, jimž patří velké poděkování,
ve znamení obrovského nasazení, aby se ve škole stihly všechny opravy, úpravy, úklid
a především stavební práce před zahájením školního roku. Krásná nová třída pro naše
„osmáky“ vznikla ve spolupráci s obcí proto, aby se naše dvě první třídy mohly
společně vzdělávat v budově tělocvičny. Prvňáčci p. Henclové a p. Kandrové, kteří se
téměř všichni znají z mateřské školy, se tak mohou setkávat o přestávkách a ve školní
družině. Třeťáčci paní Bucherové se pro tento rok „nastěhovali“ do přízemí budovy
mateřské školy a mají tam také svoji družinu. Druháčci p. Lutnera se již velmi dobře
sžili s učebnou u školní jídelny a „vychutnávají“ si tak výhodu – být první v řadě
na oběd. Kromě páťáků, pod vedením nové posily našeho pedagogického sboru
p. Švecové (kvalifikace pro 1. st., trenér atletiky), se od letošního roku na hlavní
budovu přesunuli také žáci 4. ročníku pod vedením p. Vencovské. Čtvrté oddělení
družiny tak na několik hodin týdně posilujeme navrátivší se p. Exnerovou a externě
p. Staníčkovou.
Kromě uvedených personálních posil přišla na naši školu absolventka
s vystudovanými jazyky – anglickým a portugalským. Paní Vojtkové, které se podařilo
najít si místo o velmi významnou vzdálenost blíže svému domovu, tímto děkujeme za
téměř dvouletou spolupráci. V mateřské škole nastoupila na zatím zkrácený úvazek
Bc. Jana Benešová.
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Obrovské poděkování patří všem pracovnicím školní jídelny. Nejen že „krmily“
o prázdninách děti z mateřské školy a z Lipského prázdninového klubu, ale se také
podílely na řadě akcí pořádaných pro lipskou veřejnost. Za dlouholetou práci bychom
rádi také poděkovali paní Haně Nevolové, která odešla na zasloužený odpočinek.
Naštěstí stihla předat část svého umění kolegyním, protože jídelníček bez její famózní
houbové smetanové polévky si nikdo neumí představit. Nově jsme ve školní jídelně
přivítali paní Zdeňku Pilařovou.
Práce na nové učebně probíhaly již od února, s velkým přispěním Obecního úřadu
Lípa. Při přestavbě byla také rozšířená chodba a vznikl nový kabinet pro 3 vyučující
namísto starého. Z vlastního rozpočtu jsme zrekonstruovali novou školní kuchyňku
a přemístili ji na hlavní budovu tak, aby ji mohli využívat žáci všech ročníků. Prioritně
zde budou zkoušet své kuchařské umění žáci 6., 7. a 8. třídy, neboť výstupy
ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce z okruhů přípravy pokrmů a obsluhy
jednoduchých domácích přístrojů jsme zapracovali do nově vydaného školního
vzdělávacího programu právě do těchto ročníků.
Pro tento rok byly v důsledku řady legislativních změn, požadavků MŠMT a změn
v provozní době mateřské školy a školní družiny vydány nově následující školní
dokumenty:
• Školní řád základní školy
•

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

•

Vnitřní řád školní družiny

•

Školní řád mateřské školy

•

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

•

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, č. j. ZSL 266/01/16 (JID
455/2016), motivační název: Pomoz mi, abych to dokázal sám…

•

Školní vzdělávací program pro školní družinu, č. j. ZSL 263/01/16 (JID
452/2016)
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. Kuncem, Školské radě v čele s panem Ing. Maršíkem, SRPŠ, 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.
Pedagogičtí pracovníci se na úvodních poradách shodli na plánu práce, ve kterém
zůstává priorita školy v podobě kvalitní všeobecné výchovně vzdělávací činnosti
v souladu se vzdělávacími programy. Škola bude také pokračovat ve své prezentaci
na veřejnosti, bude nadále podporovat dovednosti všech žáků v soutěžích, zájmy

žáků v kroužcích a bude soustavně pracovat na udržování příjemného a bezpečného
prostředí pro žáky. Věříme, že i letos se naši žáci v soutěžích umístí stejně dobře či
lépe, jako v uplynulém období. Zároveň budeme usilovat ve výuce o důraz na stěžejní
oblast – 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
Rovnýma nohama vstupujeme do vod, kde jsme už byli, ale přece jsou jiné - nové děti
a není vše takové jako loni. Nová třída, staronové složení dětí s sebou přináší různé
výzvy. Děti i my se učíme pravidlům, která sice platila před prázdninami, ale je
potřeba je „oprášit“, ve třídě jsou „nováčci“, kteří jsou možná ze všeho vykulení.
Začátek školního roku je ve znamení příchodu nováčků a čím dál častěji se ukazuje, že
adaptační potíže nemají zdaleka jen děti, ale svým způsobem i jejich rodiče.
U nejmladších kluků a holčiček se s adaptačními problémy více méně počítá.
U některých dětí může trvat měsíc i déle, než si na nové prostředí, kamarády i
učitelky zvyknou. My jsme již z větší části toto období zvládli, což nám dělá
pochopitelně radost.
Školní rok byl zahájen ve čtvrtek 1. září:
* provoz mateřské školy je od 6:30 do 16:30 hodin
* zapsaných máme 84 dětí
* máme 4 oddělení – Medvídci, Myšičky, Sovičky a Žabičky
* Medvídci, Myšičky a Sovičky jsou smíšená oddělení
- Žabičky jsou oddělení předškoláků
* personální obsazení:
Medvídci – Dubnová Martina
Myšičky – Krpálková Miroslava, Bártíková Radka
Sovičky – Danišová Aneta, Benešová Jana
Žabičky – Bastlová Zdeňka, Gruberová Monika
- uklízečka je Palásková Eva
* stravování ze školní jídelny zabezpečují paní Křižanovská Hana a Výborná Ivana
* úplata v tomto školním roce činí 280,- Kč za měsíc
* individuální logopedickou péči bude provádět Mgr. Kučerová a logopedické
asistentky mateřské školy
Nadále pracujeme podle našeho, k 1. 9. 2016 novelizovaného, školního vzdělávacího
programu s motivačním názvem Pomoz mi, abych to dokázal sám, který stále
doplňujeme dle našich potřeb a určené legislativy. Na něj navazují třídní vzdělávací
programy s motivačními názvy: Medvídci a Sovičky – Celým rokem s Bobem
a Bobkem, Myšičky – Celý rok se sluníčkem a Žabičky – Příhody kapky Katky.
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Pokud se chcete seznámit s těmito dokumenty, najdete je na našich internetových
stránkách: www.zslipa.cz
za mateřskou školu Miroslava Krpálková

Volba povolání na naší škole
Dříve či později si během života výběrem povolání projde snad skutečně každý. Volba
povolání je skutečně důležitá, pokud si totiž člověk vybere špatně, může být později
nešťastný ve své práci.
Naše škola klade důraz na kariérové poradenství – tedy přípravu žáků k volbě
budoucího povolání. Abychom žákům přiblížili alespoň některá povolání v okolí
našeho bydliště, zařadili jsme do výuky již od 1. třídy exkurze zaměřené právě na toto
téma. Žáci navštíví například místní ZAS, truhlárnu, Rodinnou farmu v Úhořilce,
sklárny či pekárnu v Habrech, Tiskárny, Pivovar a Pleas v Havlíčkově Brodě, v jednání
je návštěva firmy Bosch v Jihlavě.
Základní profesní orientaci žákům umožňuje v osmém a devátém ročníku také
předmět Svět práce a návštěva Poradenského střediska k volbě povolání v Jihlavě.
Zároveň uvítáme jakýkoli námět na exkurzi či umožnění návštěvy například Vaší firmy
nebo firmy, ve které pracujete. Můžete nás kontaktovat na adrese zslipa@zslipa.cz.
Za Vaši ochotu předem děkujeme.
zapsala výchovná poradkyně Mgr. Simona Korefová

Žákovský parlament
Přestože žákovský parlament vznikl v loňském školním roce a má tedy za sebou
teprve roční fungování, třídy od 5. do 9. ročníku a především zástupci těchto tříd se
chopili příležitosti tak, že jsou skutečným partnerem vedení školy. Na konci školního
roku si zvolili nového předsedu a jednání parlamentu se od letošního roku zúčastňují
také zástupci 4. ročníku. Hostem úvodní zářijové schůzky byli i žáci 3. ročníku.
Parlament se pravidelně schází, diskutuje o organizaci života školy, zapojuje se
do pořadatelské činnosti a velmi kultivovaným způsobem předává pedagogům
podněty ke změnám a zpětně informace svým třídám.
Zástupci žákovského parlamentu se zúčastnili v kongresovém sále Krajského úřadu
v Jihlavě 3. Setkání žákovských parlamentů Kraje Vysočina pod záštitou Ing. Jany
Fialové, členky rady kraje pro oblast školství, Základní školy a mateřské školy
Dobronín a Základní školy Žďár nad Sázavou, Švermova 4 ve spolupráci s Hodinou H
Pelhřimov. Zde měli možnost s žáky zúčastněných škol podiskutovat o tom, co se daří
jinde, inspirovat se, ale také se pochlubit. Jak se na setkání ukázalo, naši žáci svými
aktivitami a školními akcemi mohou směle konkurovat školám, na kterých má školní
parlament již dlouholetou tradici.
Zápisy z jednání našeho parlamentu i jeho aktuální složení můžete najít na našich
webových stránkách.
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Školní družina

Ve školním roce 2016/2017 pracují na naší škole 4 oddělení školní družiny a jsou
určeny dětem od 1. – 9. třídy. Součástí ŠD je nabídka 17 zájmových kroužků.
Zaměřením jsou kroužky velmi rozmanité – sportovní, výtvarné, keramické, jazykové,
hudební a mnoho dalších. V letošním roce se zúčastníme celostátních akcí, jako jsou
72 hodin, Den Země, Škola z Marsu a dalších, podle aktuální nabídky. Samozřejmostí
jsou naše činnosti a soutěže v jednotlivých odděleních, které pro děti pořádáme
opakovaně – Člověk a příroda, čištění okolí rybníků pod školou, charitativní akce pro
dětskou nemocnici apod. O proběhlých akcích Vás budeme průběžně informovat.
S ohledem na diskuze, které se nyní (nejen na naší škole) vedou kolem školních
družin, bychom Vás rádi informovali o skutečném stavu věci. S přílivem dětí
na 1. stupně základních škol na téměř všech školách v kraji nestačí kapacita na počty
přihlašujících se dětí (školy nepřijímají mnohdy již děti od 3. ročníku). Kraj
za stávajícího financování nemůže navyšovat kapacity školních družin, kluby neotvírá
vůbec a peníze do škol posílá jen ve výši povolené kapacity.
Nechceme jít cestou městských škol a děti odmítat. S ohledem na dojíždějící žáky
i na žáky, kteří chtějí navštěvovat nějaký kroužek z naší bohaté nabídky, přijímáme
děti jak k pravidelné docházce, tak k nepravidelné. Abychom zajistili bezpečnost dětí
i povinné počty na 1 pedagogického pracovníka, řešili jsme tuto situaci loni pomocí
„přídozorů“ - našimi učiteli. Ti v tomto roce všichni vedou nějaký zájmový kroužek,
proto jsme přijali externí vychovatelku na nejvytíženější časy školní družiny.
Nevzniklo žádné další oddělení ŠD (nelze), pouze byl 4. ročníku vyčleněn větší prostor
na hlavní budově tak, jak bylo avizováno na konci školního roku s ohledem na jejich
aklimatizaci v novém prostředí.
Abychom mohli vyjít vstříc všem rodičům a jejich dětem, hledáme vždy na začátku
roku kompromis mezi zájmem o ŠD, organizací jednotlivých oddělení, nabídkou
kroužků a našimi možnostmi (hlavně finančními). Tímto Vás tedy prosíme
o pochopení k některým organizačním přesunům, časům spojování a především
k průběžným úpravám, které budou plně ukončeny až na přelomu září a října, kdy se
děti začnou zapojovat do kroužků.
Pro školní rok 2016/2017 budeme organizovat pro naše žáky celou řadu kroužků
a aktivit, a to pod vedením pedagogických pracovníků, šachový kroužek pod vedením
p. J. Pertla, sportovky PaedDr. A. Gerži, basketbal pod vedením trenérů TJ Jiskra
Havlíčkův Brod přímo na naší škole a další ve spolupráci s RC Tiliánek.
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Nabídka zájmových kroužků na školní rok 2016 – 2017:

Den

Název

Čas

Vedoucí

Logopedie 1. + 2. tř.

12:20 – 13:05

Mgr. Božena Kučerová

Keramika 1. – 2. tř. (1x za 14 dní)

13:00 – 14:30

Mgr. Jaroslava Kandrová

Logopedie v MŠ

13:30 – 16:00

Mgr. Božena Kučerová

Pěvecký sbor

13:00 – 14:30

Mgr. Hana Koubková

Keramika 3. tř. + výše

14:00 – 15:30

Mgr. Šárka Bucherová

PONDĚLÍ

Angličtina 2. třída (2 skupiny)
ÚTERÝ

Mgr. Věra Vítková
12:20 – 13:05

(říjen až červen)
Stavění z Merkuru 4. a 5. ročník

Mgr. Radka Petrlíková
12:40 – 13:30

Přírodovědný kroužek

Mgr. Marie Vomelová
Mgr. Simona Korefová

13:45- 15:30

STŘEDA

6. - 9. tř. (1 x 14 dní)

Mgr. Markéta Pokorná

Sportovky 1. - 4. ročník

Mgr. Milada Henclová

(kombinace zdrav. TV, základy

13:05- 13:45

volejbalu)
Basketbal

13:45 – 14:45

trenéři TJ Jiskra, H. Brod

Sportovky 5. -9. ročník

14:45 – 15:45

PaedDr. Antonín Gerža

Šikovné ruce - výtvarný kroužek

Mgr. Petra Švecová
13:30 – 14:30

3. - 6. třída
p. Jaroslav Pertl

Šachový kroužek

ČTVRTEK

1. – 2. třída

12:45 – 13:30

od 3. třídy

13:30 – 14:30

9. třída + zájemci

14:30 – 15:00

Výtvarný kroužek 2. - 5. tř.

12:45 – 13:45

Devatero – nápravná cvičení žáků a

Mgr Hana Vencovská
p. Dana Výborná

15:00- 15:30
rodičů při poruchách učení

PÁTEK

Mgr. Simona Korefová

Redakce školního časopisu

13:15 – 14:00

Mgr. Pavla Růžičková

Hudební kroužek

13:00 – 14:00

Mgr. Pavel Lutner

nabídka španělského jazyka pro 5. a 6. ročník bude upřesněna časově (předpoklad ve
čtvrtek od 15:10 do 16:00) dle zájmu žáků
Klavír pro radost – jednotlivě pro žáky 2. – 5. ročníku – v pondělí a čtvrtek
v odpoledních hodinách organizovaný RC Tiliánek (není nabídkou ŠD)
pozn.
•
•
•

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,
i my, kuchařky školní jídelny, bychom Vás chtěly seznámit v krátkosti s naší prací.
Vaříme v současné době pro zhruba 202 dětí ve škole, 80 dětí v mateřince
a 42 dospělých. Naším cílem je, abychom splňovaly požadavky dané vyhláškami
a spotřebním košem, ale hlavně chceme, aby se děti najedly. Proto zařazujeme
k takzvaným "zdravým", obědům /jako je oblíbená ryba nebo luštěniny/, jako
doplněk jogurt, tvaroh, moučník, aby neodcházely z jídelny nenajedené. To ale
neznamená, že by tato jídla všechny děti neměly rády, je jich stále více, které jedí
ryby i luštěniny s chutí a některé je alespoň ochutnají. Zařazujeme do pokrmů i nové
potraviny jako je kuskus, bulgur, pohanka, cizrna a další. Děti ani nepoznají, že
houskové knedlíky obsahují třeba cizrnu. Zeleninové, těstovinové saláty, jogurt,
tvaroh, si děti od září nabírají samy, /malým pomáhají paní družinářky/ a s potěšením
zjišťujeme, že budeme muset objednávat více jogurtů a tvarohu, protože si děti
několikrát přidávají. Chtěly bychom v jídelně postupně vystavovat nové potraviny,
aby děti viděly, jak vypadají, z čeho pocházejí a co se z nich vaří.
S podporou vedení školy se snažíme stále jídelnu zvelebovat, aby naši strávníčci jedli
v pěkném a čistém prostředí, neboť i my "doufáme", jsme součástí výchovného
procesu naší školy. I mimo pracovní povinnosti a po pracovní době se zapojujeme
do potřeb práce pro naši vesnici. Jak jistě mnozí víte, vaříme, pečeme a připravujeme
pokrmy pro různá kulturní setkání v obci. Jsme rády, že můžeme trošičku přispět
ke kulturnímu životu v Lípě.
za kuchařky školní jídelnu A. Prchalová
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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 2016/2017
Mgr. Věra Vítková

Velké poděkování patří dětem, žákům, pedagogům a provozním
zaměstnancům za přípravu a realizaci akcí a výrobků do soutěže
Vesnice roku. Věříme, že škola svým dílem přispěla k jejímu
významnému krajskému ocenění.

Sdělení Místní knihovny v Lípě:
Knihovna je otevřena každý lichý týden vždy v pondělí od 16,00 do 18,00hod.
O případných změnách budete vždy včas informováni.
V dubnu 2016 byl ukončen semestr Virtuální univerzity třetího věku v Lípě. Celkem
tento semestr ukončilo sedm posluchaček, které se dne 19. 5. 2016 zúčastnily
Promoce, což je slavnostní akt ukončení daného studijního programu, při které
seniorští posluchači obdrželi "Osvědčení o absolutoriu Univerzity třetího věku" při
Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze.
Do nového ročníku Virtuální univerzity třetího věku se zatím přihlásilo 5 posluchačů.
Další semestr byl zahájen 27. 9. 2016 v Místní knihovně v Lípě.

Marie Součková
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Vážení čtenáři Lipských listů,
dovolte mi ohlédnout se za letními aktivitami rodinného centra…
24. června 2016 – Vesmírná oslava
Konec školního roku a začátek letních prázdnin jakožto dvouleté výročí působení
Tiliánek oslavil „vesmírnou akcí“ pro veřejnost. Lipská sokolovna se v pátečních
odpoledních hodinách proměnila v improvizované planetárium, kde byly promítány
filmy s vesmírnou tematikou pro malé a větší děti i pro dospěláky. Ve venkovních
prostorách rodinného centra si pak děti mohly vytvořit kartičku nebo sádrový
medailonek se svým hvězdným znamením. Cesta mezi rodinným centrem a
sokolovnou byla pro zpestření lemována stanovišti, na nichž se děti seznámily
s planetami Sluneční soustavy. Úkolem mladších dětí bylo seřadit planety podle
vzdálenosti od Slunce, starší děti a dospěláky čekal v závěru cesty kvíz. Všichni pak
byli za snahu odměněni malou světélkující hvězdičkou a balónkem naplněným
heliem. Děti, které chtěly, se mohly nechat namalovat obličejovými barvami.
Nechyběla ani pohodová muzika Pavla Lutnera, táborák a opékání špekáčků,
narozeninový dort a mnohé jiné dobroty. Děkujeme všem, kdož se navzdory velmi
horkému počasí akce zúčastnili.
4. července, 18. července a 1. srpna 2016 – Malá technická univerzita
Tři prázdninová pondělní dopoledne hostil Tiliánek Malou technickou univerzitu,
jejímž posláním je rozvíjet hravou formou technické a logické dovednosti dětí pomocí
lego kostiček a jiných stavebních materiálů. V první lekci si lektorka s dětmi povídala
o důležitých městských budovách, děti je zároveň stavěly a zakreslovaly do mapy,
alespoň na krátkou chvíli si tak vyzkoušely práci kartografů. Ve druhé lekci se zase
děti dověděly zajímavosti o Karlově mostě, pak si zkusily most o jednadvaceti pilířích
společně postavit, osvětlit ho a dokonce se po něm i projít, z čehož byly unešené. Ve
třetí lekci děti získaly důležité informace týkající se staveb věží a podle technického
nákresu si ve skupinkách vyzkoušely postavit Ještěd. Na závěr každé lekce byly děti
pasovány na stavitele, získaly diplom a malou sladkůstku. Po zbytek dopoledne si
mohly v prostorách centra pohrát, v poledne je čekal oběd a před odchodem domů
ještě točená zmrzlina. Všechny tři bloky Malé technické univerzity byly velmi
vydařené, děti si užily kamarádů a hraní a zároveň se přiučily něčemu novému.
11. – 15. července 2016 – Letní prázdninový klubík pro školáky
Celotýdenní akce ve formě „přívesnického“ tábora se setkala
s velkým zájmem a prostory lipského rodinného centra praskaly
ve švech. Dvacet šest dětí se sešlo, aby společně prožilo týden
plný her, zábavy a dobrodružství i tajemných záhad se Scooby
Doo a Mystery s.r.o., známými záhadology. Kromě jiného děti
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shlédly ukázku práce policejních psovodů, vyrobily si keramického pejska, luštily šifry
a hledaly indicie, aby se seznámily se dvěma lipskými pověstmi – O rytíři Bubenčovi a
O Melicharově březí, vyzkoušely si střelbu ze vzduchovky atd. Velkým zážitkem pro
ně byla návštěva včetně programu Městské policie a Hasičského záchranného sboru
v Havlíčkově Brodě a poslední táborový den také pátrání po uneseném pokladu. Ten
se nakonec našel, odhalena byla i podezřelá osoba a děti byly za celotýdenní činnost
odměněny buzolami, diplomy, medailemi a dortem s fontánkou, samozřejmě
s motivem Scooby Doo.
21. – 22. července 2016 – Letní taneční soustředění aneb holčičárny
Pro děvčata milující tanec a pohyb Tiliánek ve spolupráci s tanečnicí Hanou
Langpaulovou připravil dvoudenní pestrý program. První den si děvčata užívala
krásného letního počasí a tance při pohodových tónech hawajské hudby. Taneční
choreografie v sobě skrývala něžný příběh o zrození hawajské perly – lotosového
květu. Imitaci květu, která byla součástí choreografie, si děvčata mohla odnést
s sebou na památku domů. Druhý den se tempo hudby zrychlilo a holčiny se
tentokrát učily veselé westernové tance. Součástí dvoudenního programu byla i
jógová lekce a také hodina zumby. Aby si děvčata užila holčičáren se vším všudy,
mohla se nechat decentně nalíčit od profesionální kosmetičky. Pohybové aktivity byly
kompenzovány činnostmi odpočinkově-výtvarnými. První den si holčičky pomocí
vodových barev a soli, kreseb mořských živočichů, mušliček, kamínků a mořské trávy
vytvořily nádherný obraz podmořského světa – pozdrav z Hawaje. Druhý den si zase
vyrobily indiánský náhrdelník z barevných pírek a dřevěných korálků a také koníka,
kterého pečlivě vybarvovaly a zdobily a jeho třpytivou hřívu nadšeně splétaly
do copánků. Na závěr vydařené akce byly všechny tanečnice po zásluze oceněny
diplomy a malými voňavými mejdlíčky.
25. a 26. července 2016 – Letní pohádkový klubík pro předškoláky
V tyto dva dny si pro děti ve věku čtyři až šest let připravil pestrý program plný úkolů,
her a zábavy Večerníček. První den děti hledaly a poznávaly některé Večerníčkovi
kamarády. Odměnou jim pak bylo čtení pohádky O třech prasátkách a také tvoření,
při kterém zkusily postavit tři domečky – jeden ze slámy, druhý ze dřeva a třetí
z cihel. Všem dětem se moc povedly a tak se mohly pyšnit krásným velkoformátovým
obrázkem s domečky, ale i s vlkem a prasátky. Odpoledne si děti užívaly především
volného hraní, v horkém letním dni však měla velký úspěch i malá vodní bitva. Druhý
den si Večerníček pro děti připravil pohádkovou cestu. Na jednotlivých stanovištích
děti čekali Večerníčkovi kamarádi s řadou úkolů, např. s vílou Amálkou děti poznávaly
luční byliny, s Bobem a Bobkem skákaly v pytli, s Rumcajsem, Mankou a Cipískem
házely šiškami, s pejskem a kočičkou praly a věšely prádlo a na závěr pomáhaly
Makové panence najít v trávě poztrácené perly. Poté se děti dočkaly loutkového
divadélka s pohádkou O veliké řepě. Pak dostaly k této pohádce veršovaný text
a vyrobily si loutky, aby později o pohádku v klidu domova nebyli ochuzeni ani rodiče.
Po dobrém obědě a krátké siestě děti zpívaly, muzicírovaly a cvičily při písničce

„Přijíždí k nám Večerníček“. A po zbytek odpoledne si opět spokojeně hrály
na zahrádce. Kdo z dětí chtěl, mohl se mezitím nechat namalovat obličejovými
barvami. Večerníček se s nejmenšími táborníky rozloučil pamětními listy a drobnými
dárečky. Největší radost však dětem udělaly „létající“ balónky, které si nadšeně
odnášely domů.
28. a 29. července 2016 – Letní hrátky s angličtinou
Na předchozí akci plynule navázala další, neboť přibližně stejná skupinka
předškolních dětí si po dva pozdně červencové dny hrála s angličtinou a s Terezou
Novotnou. Na programu byly hrátky především se zvířátky, ale i s barvami a čísly.
Výuka anglického jazyka byla doplněna i výtvarnou složkou. Děti si vyrobily a odnesly
s sebou domů obličejovou škrabošku s motivem zvířátka, opičku s barevným
proužkovaným tričkem metající kotrmelce a domeček plný zvířátek. Do sytosti si užily
i Tiliánkových her a hraček, pohybu na zahrádce či mlsání točené zmrzliny. Průvodce
hravou angličtinou, tygřík Cookie, na závěr děti obdaroval pamětním listem
a překvapením v pytlíčku – malým plyšovým zvířátkem.
22. srpna 2016 – Letní recitál s duhovým osvěžením
Na sklonku letních prázdnin si Tiliánek ve spolupráci s Pavlem Lutnerem připravil
program pro děti plný nejen hudby, zpívání a muzicírování. Pro zpestření mohly děti
na zahradě hledat papírky v barvě duhy skrývající hádanky a části tajenky a také si
barvičkami na sklo vytvořit pěkný obrázek. Po obědě děti čekala práce s keramickou
hlínou. Pod vedením Jaroslavy Kandrové si děti mohly vyrobit sluníčko. Na vlnách
pohody jsme klidným tempem v odpoledních hodinách dopluli ke zpívání u táboráku,
opékání špekáčků a slavnostnímu předávání pamětních listů na vydařenou duhovou
akci.
Tiliánek děkuje všem mladým technikům, detektivům, tanečnicím, zpěvákům,
angličtinářům i malým příznivcům pohádek a večerníčků za nádherné
a nezapomenutelné letní zážitky a těší se na shledanou na některé
z pravidelných volnočasových aktivit či jednorázových akcí!
Poděkování patří také:
• Všem výše zmíněným lektorům za jejich ochotný, spolehlivý a trpělivý přístup při práci
s dětmi.
• Úžasným mladým brigádníkům – Janě Křípalové, Anetě Křípalové, Janě Buňatové,
Haně Meruňkové a Tomáši Fejtovi za pomoc s dětmi i s prací všeho druhu.
• Zaměstnancům lipského úřadu za poskytnuté víceprostory obecního střediska, které
dovolily navýšit kapacitu dětí při prázdninových
• akcích, za podporu v tištění materiálů a v neposlední řadě za pravidelnou údržbu
trávníku.
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• Vedení lipské zemědělské společnosti za laskavé svolení k možnosti stravování dětí v
místní závodní jídelně a kolektivu kuchařek nejen za obědy, ale především za jejich
starostlivost a trpělivost.
• Haně Křižanovské za výborné odpolední svačinky, které dětem po většinu akcí
připravovala.
• Petrovi Vencovskému mladšímu i staršímu, kteří pravidelně ochotně stavějí a bourají
velký stan, jež je pro děti venkovním zázemím, ochranou před sluncem a deštěm.
• Milanu Hanauerovi a Tomáši Petrovi za to, že pomáhají s čím mohou, respetive musí.
11. září 2016 – Den pro rodinu, Okrouhlička
Velká akce pořádaná Spolkem TILIA a Sítí pro rodinu, z.s. (dříve Síť mateřských
center) byla vyústěním plakátovací kampaně zaměřené na mezigenerační dialog,
podporu komunitního života a vzájemnou lidskou pospolitost. Zároveň byla
prezentací práce mateřských a rodinných center Kraje Vysočina. Společně s většinou
krajských kolegyň jsme účast samozřejmě přislíbily i za rodinné centrum Tiliánek.
Ukázky našich prací spočívaly v přípravě aktivit souvisejících s vybraným významným
dnem, v našem případě dny třemi, neboť nás z široké pestré nabídky nejvíce zaujaly
10. říjen - Světový den zraku, 15. říjen - Mezinárodní den bílé hole a 13. listopad Mezinárodní den nevidomých. Připravily jsme stanoviště, na kterých si děti i dospělí
mohli vyzkoušet nejrůznější činnosti s vyřazením zrakového smyslu. Největší zájem
byl o nalévaní vody z lahve do pohárku s pomůckou nazývanou „hladinka“ a také o
chůzi se slepeckou holí vytyčenou cestou. Na konci stezky zúčastněné čekala sladká
odměna v podobě perníkového lipového lístku od manželů Fikarových, které jsme
oslovily a požádaly je o pomoc v konkrétních ukázkách kompenzačních pomůcek pro
slabozraké a nevidomé a ve sdílení vlastních zkušeností, čehož se ujali zodpovědně a
s nadšením, tímto jim tedy velmi děkujeme. Mnoho zajímavých a inspirativních
činností prezentací „svého“ významného dne nabídla i ostatní partnerská centra.
Pestrý byl i doprovodný program. Nejdůležitější však bylo úžasné teplé a slunečné
počasí, které akci přálo. Dík patří všem, kdož jste mateřská a rodinná centra Kraje
Vysočina přišli podpořit svojí účastí.
Srdečně zveme 28. listopadu 2016 od 16:00 hodin do budovy lipské základní školy
na přednášku PaedDr. Zdeňka Martínka s názvem Jak nevychovat z dítěte agresora.
Pan doktror Martínek je pracovníkem týmu Pedagogicko psychologické poradny
v Pelhřimově, speciálním pedagogem - etopedem, který se ve své praxi zabývá
především krizovou intervencí, vedením dětí s poruchami chování, sociálně
patologickými jevy u dětí, agresí a agresivním chováním dětí a mládeže, šikanou ve
školních kolektivech, prací s agresory a oběťmi, nejen pro většinu pedagogů je
známým odborníkem a oblíbeným přednášejícím této problematiky. Předběžné
přihlášky přijímáme na telefonním čísle 777 160 143.
Lucie Hanauerová a Zdeňka Petrová

Nabídka volnočasových aktivit pro děti i pro rodiče s dětmi
(školní rok 2016 - 2017)
Klubíček - volný program (nejen) pro maminky s dětmi na mateřské a
rodičovské dovolené. Možnost společného hraní dětí a vzájemného setkání a
sdílení maminek u kávy nebo čaje.
Kdy: Od 11.10. každé středeční dopoledne, 8:00 – 11:00 hodin
Ostrov objevů aneb univerzita pro batolata - multismyslový program pro
děti od 1 do 3 roků
Kdy: Úterý, 9:00 – 9:45 hodin (děti 1-2roky) a čtvrtek, 9:00 – 9:45 hodin (děti
2-3 roky)
Dixík pro předškoláky a mladší školáky - zpívání, flétničkování a zábavné
hraní na nástroje
Kdy: Každá LICHÁ středa, 14:00 – 15:00 hodin
KytKa pro předškoláky a mladší školáky - zpívání, kytarování a zábavné hraní
na nástroje
Kdy: Každá SUDÁ středa, 14:00 – 15:00 hodin
Zumba pro mladší děvčata
Kdy: Pondělí, 15:00 – 16:00 hodin
Zumba pro starší děvčata
Kdy: Pondělí, 16:00 – 17:00 hodin
Základy hry na piano
Kdy: Čtvrtek odpoledne
Hravá angličtina pro mladší školáky (1., 2. tř. ZŠ)
Kdy: Úterý, 16:00 – 16:45 hodin
Hravá angličtina pro předškoláky (děti 4-6 let)
Kdy: Úterý, 17:00 – 17:45 hodin
Říjnové jogohrátky – téma: Cesta do Indie (dvouhodinový pestrý tematický
program s jógovými prvky a s tvořením)
4.10. Skoroškoláci (děti 4-6 let)
15:30 – 17:00 hodin
11.10. Školáci (chlapci 1.-3. třída)
14:00 – 16:00 hodin
18.10. Školandy (dívky 1.-3. třída)
14:00 – 16:00 hodin
25.10. Týnky (děvčata 4.-5. třída)
14:00 – 16:00 hodin
Říjnová keramická dílnička - téma: Slůně (věkově neomezeno)
6.10. 16:00 – 17:30 hodin
Info a přihlášky: Lucie Hanauerová 777 160 143, Zdeňka Petrová 728 309 865,
tilianek@seznam.cz
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Ohlédnutí za létem
SENIORFEST - Setkání (nejen) starší generace, které společně pořádají obce ze
Sdružení Vrchovina a Spolek TILIA, se již po páté konalo v příjemném prostředí
Šejdorfského mlýna. V horkém letním odpoledni si každý hledal trochu stínu. Božejáci
hráli pod třešní a diváci seděli ve stínu statných dubů, ale možná i díky tomu
panovala skvělá pohodová nálada. Akci navštívilo téměř 300 lidí z širokého okolí.
V rámci doprovodného programu si mohli návštěvníci nechat změřit krevní tlak,
prohlédnout výstavy, ochutnat čerstvě utlučení máslo a hlavně popovídat se
známými ze sousedních obcí.

Lipský prázdninový klub pro děti
V letošním roce jsme organizovali již čtvrtý ročník letního prázdninového klubu pro
děti. Po celý týden (od 15. - 19. srpna) klub navštěvovalo téměř 40 dětí, pro které byl
připraven celodenní program plný her a různých úkolů. Klub byl určen pro děti
prvního stupně základní školy. Hlavním tématem našeho přívesnického tábora byla
ekologie, příroda a řemesla.
V pondělí nás čekaly jak hry, tak úklidové brigády ☺. Na odpoledne nám pak Monika
Brzoňová připravila „Stezku etiky“. V úterý jsme jeli autobusem na poznávací cestu
do záchranné stanice v Pavlově, kde děti absolvovaly výukový program o sovách a
prohlídku stanice. Děti se společně dohodly a adoptovaly sojku a daly jí jméno
Karlička. Po obědě jsme si ve Vepříkově prohlédli „Stodolu krásných krámů“. Také
středa byla trochu pracovní, ale hlavně jsme nacvičovali divadelní scénku o
řemeslech, kterou jsme ve čtvrtek hráli návštěvníkům obce Lípa, při slavnostním
předávání Zlaté stuhy. Odpoledne jsme si užili na hřišti u sokolovny, kde pro děti byla
připravená malá sousedská olympiáda. Na páteční den jsme opět moc rádi přijali
pozvání na návštěvu Malé Lípy. Jedna skupina dětí si pod vedením Jiřiny Kašparové
připravila pohádku „O zvířátkách a loupežnících“. Bohouš Duben nám předvedl výcvik
loveckých psů a pověděl zajímavosti z myslivosti. K obědu jsme si na kotlíku uvařili
skvělý buřtguláš a opékali chlebové placky. Na zpáteční cestě jsme si dali v Lípě Na
Růžku dobrou zmrzlinu a ukončili tak zdárně letošní klub. Tak zase za rok!!!

Lipské putování - „Vyšlápni si s rodinou krásnou lipskou krajinou“
V sobotu 20. srpna se uskutečnil již IX. ročník akce Lipské putování aneb „Vyšlápni si
s rodinou krásnou lipskou
CYKLO
PĚŠÍ
krajinou“. Pěší trasy v délce
Počet
Počet
5km, 12 km, 18 km vedly
Délka trasy
účastníků
Délka trasy
účastníků
krásným okolím naší obce.
60 km
27
5 km
54
Nejdelší trasa vedla přes
Petrkov,
Hubertku
a
15 km
44
12 km
55
Okrouhličku. Na nejkratší
30 km
42
18 km
13
trase kolem Paletáče jsme
90km
8
celkem
122
pro děti připravili různé
úkoly. Trasy pro kola byly
Celkem
121
dlouhé 15 km, 30 km, 60
km a 90 km.
Start na všechny trasy byl od Pohostinství Na Růžku v Lípě, kde pak na účastníky
čekalo po zdárném ukončení tras drobné občerstvení, trampolína, skákací hrad a
výborná zmrzlina. Večer pak byla taneční zábava s kapelou MUDRBAND. V letošním
ročníku Lipského putování se na trasy vydalo 243 účastníků.
Velká pohádková cesta - Poslední prázdninová sobota (27. 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 spoustu dalších postav z pohádek. Také v letošním roce na
děti čekal v rybníce vodník nebo Honza na peci. Celkem jste letos mohli na
pohádkové cestě potkat přes 40 pohádkových bytostí, kterým touto cestou moc
děkujeme za návštěvu naší obce. Pro děti bylo připraveno také malování na obličej,
tvořivé dílny a skákací hrad. V letošním roce se na pohádkovou cestu vydalo téměř
330 účastníků. Večer akce pokračovala u Myslivecké chaty, kde hasiči připravili pro
děti skvělou Stezku odvahy.
Marta Vencovská
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KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST
podzim a zima 2016
8. října (So) –„ Putování slováckým vinohradem, aneb burčákový
pochod“ - zájezd na Moravu. Pro návštěvníky 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. Odjez je v 7:00 hod od obecního úřadu
v Lípě.
15. října (So) – Havelské posvícení – Pohostinství Na Růžku v Lípě.
Od 11:00 můžete přijít posvícenský oběd (pečená kachní stehna s knedlíkem a zelím).
PROGRAM 13:00 – 17:00 hod
•
•

Posezení s harmonikou
Soutěž o nejlepší marmeládu – od 9:00 – 11:00 hod můžete přinést vzorek
marmelády nebo džemu. 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. Pokud máte doma vzorky dobré
marmelády nebo džemu☺ ničeho se nebojte a přihlaste své vzorky
do soutěže!!
• Akce „Kdo si hraje, nezlobí“ – soutěžní dvojice (dítě a dospělák) budou plnit
na stanovištích zajímavé úkoly se zaměřením na lidové tradice a zvyky.
Pořadatelé: Spolek TILIA, ČSŽ Lípa, Pohostinství na Růžku, Obec Lípa
asi 21. října (Pá) – Posezení u lipového čaje na cestovatelské téma. Tentokrát se
vydáme s Tomášem Korefem do Vietnamu. Termín bude upřesněn.
Místo konání: Pohostinství Na Růžku v Lípě od 18:00 hod.
9. listopadu (St) – Veřejné fórum v Lípě
Přijďte se seznámit s činností obce a místních spolků a diskutovat nad dalším
rozvojem našich obcí. Pro účastníky bude připraveno drobné občerstvení.
Místo konání: Pohostinství Na Růžku v Lípě od 18:00 hod.
Pořadatel: Obec Lípa
11. listopadu (Pá) – Svatomartinský průvod
SDH Lípa ve spolupráci s Rodinným centrem Tiliánek pořádají již III. ročník této krásné
akce. Lampiónový průvod vyrazí v podvečer svatého Martina od školní jídelny v Lípě.

12. listopadu (So) – Den deskových her
Přijďte si s námi zahrát a užít si tak první 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. Akce bude probíhat od 13:00 hod v lipské sokolovně.
21. listopadu (Po) – Posezení u lipového čaje na téma „Kameny kolem nás“.
Přednášející Eliška Beránková z Herálce nám na základě dlouholetých zkušeností
představí některé kameny (polodrahokamy) a jejich léčebné využití. Součástí je i
prodejní výstava.
27. listopadu (Ne) – Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
Tradiční akce bude probíhat od 17:00 hodin u Obecního úřadu
v Lípě. Přijďte si poslechnout koledy, zahřát se svařeným
vínem a popovídat se sousedy. Pro děti budou připraveny
tvořivé dílny a malá mikulášská nadílka. Nebeská a pekelná
parta se již těší na vaši účast.

10. prosince (So) – „Vánoční turnaj v Člověče, nezlob se v Lípě“
Po třiceti letech od prvního ročníku turnaje (a dle hesla kdo si hraje,
nezlobí) si zahrajeme známou stolní společenskou hru. Vzhledem
k mírné úpravě pravidel je akce určena pouze pro dospěláky!!
Začínáme od 13:00 hodin v Pohostinství na Růžku v Lípě.

14. prosince (St) – Vánoční lipové posezení
Na posledním letošním lipovém posezení si můžete zazpívat a osvěžit si vánoční
tradice. Pavel Lutner nám již tradičně zahraje vánoční koledy a další písně ze svého
bohatého repertoáru.
Místo konání: Od 18:00 Pohostinství Na Růžku v Lípě.
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18. prosince (Ne) – Betlémské světlo
Na zlatou neděli 18. prosince 2016 od 17:000 do 18:00 hod si
můžete vyzvednout Betlémské světlo a poslechnout vánoční koledy
u slaměného Betléma v Lípě (za Obecním úřadem). Pro zájemce
bude připraveno i něco na zahřátí - teplý čaj a svařák.

Pravidelné cvičení v tělocvičně ZŠ
•
•

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

Další připravované akce:
•
•

Podzimní zájezd do některého z pražských divadel.
Vánoční turistický výšlap

Akce jsou pořádány ve spolupráci s neziskovými organizacemi v naší obci:
ČSŽ Lípa, Spolek TILIA, RC Tiliánek, SDH Lípa a TJ Sokol Lípa; se Základní školou a
Mateřskou školou Bohuslava Reynka v Lípě, za podpory Obce Lípa a místních
podnikatelů.
Těšíme se na Vaši účast!!

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ MARMELÁDU
Sobota 15. října 2016 (na Havelské posvícení)
Pohostinství Na Růžku v Lípě.

Kdy?
Kde?




od 9:00 – 11:00 hod můžete přinést vzorek marmelády
nebo džemu
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

Pokud máte doma vzorky dobré marmelády nebo džemu☺ ničeho se nebojte
a přihlaste své vzorky do soutěže!!
Akci pořádá Spolek TILIA a ČSŽ 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. Poprvé se konala v roce 2002 a od
té doby její význam trvale sílí, a to jak v Evropě, tak i na celém světě. 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 SDH Lípa.
V soboru 24. září jsme pro mladé hasiče 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.

KOLA PRO AFRIKU
Posláním společnost „Kola pro Afriku“ je prostřednictvím
iniciativy české společnosti umožnit dětem cestu ke vzdělání. Tuto
cestu dětem umožní kola, která darují lidé v ČR. Obec Lípa se do
akce zapojuje již třetím rokem. Sběr probíhá po dobu letních
prázdnin na ČOV Lípa. Díky vám jsme na sběrné místo již odvezli
téměř 200 kol. Děkujeme.
Více o společnosti a celém projektu Kola pro Afriku najdete na www.kolaproafriku.cz.
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Z činnosti SDH Lípa
Červen jsme odstartovali s mladými hasiči na soutěži ve Šmolovech, kde jsme vyhráli
s mladšími i staršími dětmi obě první místa. O týden později jsme běhali na
charitativní akci „Potíme se pro slané“ v Knyku. Výtěžek této akce putoval do nadace
pro děti nemocné cystickou fibrózou, takže jsme se jí rádi zúčastnili.
24. 6.– 26. 6. jsme s dětmi jeli na každoroční víkend v přírodě. Tentokrát jsme
stanovali ve Svratce. Díky krásnému areálu koupaliště společně s nádherným počasím
jsme prožili parádní víkend s koupáním, opékáním i návštěvou pouti.
Na konci prázdnin dospělí hasiči pomáhali spolku TILIA a ČSŽ s jejich akcemi Vyšlápni
si s rodinou krásnou lipskou krajinou a Pohádkovou cestou. V sobotu večer po
Pohádkové cestě jsme strašili děti na Stezce odvahy. U Myslivecké chaty jsme
připravili se staršími dětmi pro všechny děti i dospělé cestu se strašidly, kterou prošlo
přes 60 dětí a nepočítaně dospěláků. Na konci jsme je odměnili drobnými dárečky a
sladkostmi. Byl to náročný víkend, protože v neděli přijela komise celostátního kola
Vesnice roku. Ženy pomáhaly v kuchyni Na Růžku, muži stavěli stany a vozili lavice a
s dětmi jsme předvedli útok a hasičské dovednosti u hasičárny. Rádi jsme představili
naši organizaci a její práci v naší obci.

4. 9. jsme s přispěním naší obce připravili pro všechny rodiny s dětmi a pro mladé
hasiče zájezd do naučného areálu Zeměráj. Děti prošly stezku na boso, na hrnčířském
kruhu si vyrobily misku z hlíny, amulet na krk, řešili mnoho rébusů a hádanek a
procházeli bludiště. V pohanské vesničce jsme se podívali do historických domečků,
viděli jsme, jak naši předci tkali látky, mleli zrní, pěstovali bylinky i chovali ovce a
kozy. Dětem i jejich rodičům se výlet do Zeměráje moc líbil a odnesli si také mnoho
poznatků z historie i přírody.
Se začátkem školního roku jsme začali jak mladí, tak ženy i muži trénovat na tradiční
zářijovou soutěž O pohár starosty obce Lípa. Ta se konala 10.9. Bylo velmi teplé
počasí a účast byla velká. Útočilo 11 družstev dětí, 7 družstev žen a 16 družstev mužů.
Naše mladší děti byly 4. a 7. Starší děti byly 2 ., ženy 7., muži 3. a 12. V současné
době cvičíme hasičské dovednosti na podzimní kolo hry Plamen, která bude v říjnu
v Habrech.

Ivana Výborná

SDH Lípa a RC Tiliánek
Vás v pátek 11. 11. 2016 srdečně zvou na

LIPSKÝ SVATOMARTINSKÝ LAMPIÓNOVÝ
PRŮVOD
Zahájení v 17:00 hodin u školní jídelny.

Můžete se těšit na drobné občerstvení, malé dárečky a průvod se
závěrečným ohňostrojem.
Pozn.: Lampióny si přineste s sebou.
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Zprávy z Dobrohostova
Léto končí a nám nezbývá než se ohlédnout zpět a zavzpomínat co nám to letošní
léto přineslo.
V měsíci červenci se již tradičně konala pouť u Svaté Anny v Dobrohostově. Pouťovým
oslavám předcházela páteční taneční zábava, tentokrát s hudebním doprovodem
kapely Fortuna. Počasí nám přálo, byl krásný, teplý večer, ale přesto účast nebyla
taková, jakou bychom si představovali. Sešlo se na 150 lidí, občerstvení bylo výborné
a věřím, že všichni, kteří přišli, se příjemně pobavili.
Sobotní odpoledne – to byly přípravy na nedělní pouť. Jako každý rok se brigády
zúčastnilo na 20 členů SDH i ostatních spoluobčanů, práce šla pěkně od ruky. Přípravy
probíhaly jak na hřišti ve vesnici, tak v údolí u Sv. Anny. Zde je třeba postavit stánky,
navozit zboží, sestavit lavičky k posezení v lese a připravit další drobnosti. Sobotní
večer – to je také tradice, „Dobrousťáci“ se sešli u kaple Sv. Anny a v dobré náladě se
vyprávělo až do půlnoci.
Velké pak bylo naše zklamání, když jsme se v neděli probudili do deštivého rána.
Dopoledne propršelo a přestalo až kolem 11 hodiny. Samozřejmě se deštivé počasí
projevilo na účasti lidí. Potěšili nás ti, kteří přišli podpořit tradici naší poutě a dorazili i
v holínkách. Tradice je tradice.
A je tu srpen.
Dobrohostov je již známý v širokém okolí, díky pořádání hudebního festivalu Stock,
který se u nás na letním parketě konal letos již po 17-té.
Jeho celkem 21. ročník probíhal opět tři dny.
V pátek festival rozjela skupina „Žlutý pes“. Pořadatelé byli trochu zklamáni menší
účastí. Žlutý pes někoho uchvátil, jiného zklamal, ale co člověk, to jiný názor. Sobotní
program se rozběhl v 17 hodin a produkce 7 kapel trvala až do tří hodin ranních. Na
sobotní program se dostavila hlavně mladší generace. Hudba i nálada byla skvělá,
počasí přálo. Největší úspěch měla festivalová neděle. Na pódiu se vystřídaly
4 dechové kapely. Největším tahounem měla být Mistříňanka, ale všechny kapely
hrály úžasně a každá si získala publikum jinými písničkami. Parket byl neustále plný
tanečních párů. Nejstarší generace nezklamala a přišla v hojném počtu a tak nedělní
festivalové odpoledne proběhlo dle přání pořadatelů. Úsměvné bylo parkování
starších spoluobčanů. Neváhali svá auta dát i do nepřehledných zatáček a to i přesto,
že vyhrazené parkoviště bylo ještě volné. Pořadatelům Stocku děkujeme za perfektně
připravený hudební festival a zviditelnění naší obce na Vysočině.

A už je tu září.
2. září se na letním parketě konal přeložený koncert skupiny „Morčata na útěku“
s předkapelou Gallen z Polné. Počasí nám přálo, účast návštěvníků byla přesto malá.
Doufali jsme, že kapela Morčata na útěku přiláká hlavně mladší ročníky, počítali jsme
s tím, že si přijdou příjemně užít zakončení prázdnin, ale bohužel.
Na hasičské soutěži v požárním útoku o Pohár starosty obce Lípa se po dlouhé době
zúčastnila 3 družstva, 2 družstva mužů a 1 družstvo žen. Ženy se umístily na 4. místě,
muži na 8. a 14. místě. Na medailové pozice jsme sice nedosáhli, ale přesto jsme
spokojeni.
Týden poté jsme zakončili sezónu grilovačkou. Na návsi u Dobroděje jsme grilovali
vepřovou kýtu a jehňátko. Akce probíhala již od 17 hodin. Lidé přišli v hojném počtu
společně s dětmi. Pro děti to bylo něco jako dětský den. Užily si her na hřišti,
„lítačky“, nechyběly jim ani pamlsky a zmrzlina. Pro dospělé to bylo odpoledne
s příjemným povídáním, dobrým jídlem a mokem. Od 19. hodin i s hudbou. Přijela
nám zahrát a zazpívat folk-country skupina WorWaní. Příjemný večer se protáhl až do
nočních hodin a jsme rádi, že se všem líbil.

Jelikož podzim je za dveřmi už pro Vás připravujeme:

Výlov rybníka u Nováků v Dobrohostově
dne 15. října 2016. Prodej ryb na hrázi od 13 hodin.

Výlov rybníka na návsi 29. října 2016 od 13 hodin.
Od 18 hodin rybí hody – občerstvení zajištěno v místní hospůdce –
rybí řízky s bramborovým salátem, rybí podkovy,
nebude chybět pivní mok, vínko a nealko.

Za SDH Dobrohostov
Miroslav Krupauer
25

ZPRÁVY Z PETRKOVA
Nové zážitky z prázdnin, nová kamarádství a spoustu nových sil jsme mohli načerpat
ve volných měsících červenci s srpnu. Pamalu opět končí doba grilovaček, večerního
zahradního posezení u vína, odchodů na vycházky bez návratu. Pryč je doba oslav,
společneho veselí a koupání. Toto léto má pro nás v Petrkově mnoho „poloh“, nejen
radostných. Pojďme se tedy společně ohlédnout za chvílemi, které možná stály za to.
26-28. srpen (pátek - neděle) SDH Petrkov pořádá každoročně SDH Dětský Víkend –
jako odměnu pro děti za celoroční snahu při reprezentaci Petrkova. Dalším aspektem
této akce je společně prožitý čas mimo domov a maminky, plnění různých úkolů a
povinností. Ale pojďme od začátku. Po dlouhém vymýšlení místa letošního stanování,
padla po mnoha možnostech volba na – louku nad Dolíkem. Jestli se někomu zdá
tato lokalita jako vyčerpaná, opak je pravdou. Pátečním úkolem bylo dojít na místo
samé, postavit tábor, zajistit potřeby pro přežití (zajištění otopu s rozděláním ohně,
postavení „přehrady“ jako zásobárna vody pro outdorový požární útok, případně pro
chlazení nápojů, postavení SDH záchodu s keramickou mísou a 3 m dlouhou odpadní
rourou KG 100 a mnoho jiných zcela potřebných aktivit nutných pro přežití víkendu
v přírodě). Po večeři rozdělení všech 17 ti dětí do třech týmu (Turbošneci – šéf Tomáš
N., Alfa Team – šéf Míša D., Mimoni –šéf Aleš T.) dále požární útok , chvíle u táboráku
a odchod do vojenského stanu na přenocování. Sobotní ráno, budíček, rozcvička,
snídaně, slovo na den – co se bude dít…. Tento den byl naplánován poznávací výlet.
Cesta vlakem z Dolíku do Humpolce probíhala zvesela. V Humpolci dostal každý team
mapu za pokladem a mohlo se vyrazit. Naši borci se museli zorientovat v terénu, určit
správný směr (vše bez aplikací na mobilu) vyhledat na cestě indicie vedoucí k cíli
cesty s plněním mnoha rozličných úkolů. Cesta nás vedla na koupaliště Žabák, kde
jsme neodolali a šli jsme se koupat. Z předpokládaných 30 min jsme po dvou
hodinách radostně odcházeli – vykoupání, vyskákaní, vysjíždění po skluzavce, a
zejména po párku v rohlíku….Cesta dál pokračovala přes Humpolec na dětské hřiště, i
zde měl každý mnoho úkolů. Dále k židovskému hřbitovu pod vrchol Orlíku- zde při
jednom úkolu našly děti pod hromadou hlíny velký meloun , který před výstupem
bodl. Výstup ve stínu lesa byl i v parném dni radostný. Na hradě Orlíku svačina,
výstup na rozhlednu, a odpočinek. Krásný rozhled v krásném dni na krásném místě.
Sestup k hradní studni a přesun podle tajné mapy k cíli cesty – a tou byl Plačkov. Zde
jsme všichni po cca 8,0 km cestě rádi spočinuli na pláži rybníka, smlsli pozdní oběd
(kuřecí steak s hranolkami)

s limčou a vyčkávali na zpáteční vlak k našemu tábořišti Na Dolíku. Podvečerní sběr
brambor a kukuřice věstil bohatou večeri. Návštěva našich „koňaček z Petrkova“ bylo
rozptýlení, každý se chtěl projet. Odjezd „tryskem“ byl pro všchny zážitkem. Po
táboráku – pomalu na kutě. Nedělní probuzení se snídaní a s přesunem „Máňou“
(SDH Petrkov Avie) do Petrkova, kde jsme pomohli podpořit program při průchodu
komise na vesnici roku 2016. Návrat do tábořiště, výstavby přístřešků v lese, oběd
(vyhlášení vítězné skupiny kterou se stal Alfa Team! gratulujeme ) - a bohužel – úklid
tábora. Poděkování všem dětem i vedoucím za zdařilé dny.
28. srpen (neděle) Vesnice roku v Petrkově – Komise Vesnice roku 2016 v rámci
prohlídky „střediskové“ obce Lípa zavítala i k nám. Mnozí z Vás se aktivně účastnili
prezentace života v obci – fotbalisti, hasiči, děti na dětském hřišti, ženy na lavičkách
s občerstvením. Všem děkuji za vstřícný přístup a pomoc, i když jsme při vyhlášení
výsledků nedosáhli na oceňované mety. Myslím, že tato akce se všemi podpůrnými
programy dokázala vytvořit mnoho hezkých akcí, které byly cíleny na občany našich
obcí. Díky proaktivnímu přístupu naší obce lze očekávat další příspěvek na činnost
SDH (která je v obci jedna ze sekcí vytvářející „kulturu“). Díky všem.
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3. září (sobota) Lze říci, že na Rozloučení s prázdninami se těší mnoho Petrkovských.
Poklidné setkání na konci prázdnin s dětmi, rodiči i se staršími nabízí prostor pro
osobní setkání, na které není jindy čas. Letos se mj. dostalo při diskuzích i na témata
jak zlepšit život u nás ve vsi. Pro organizátory pak po ukončení akce přišlo mnoho
dobrých podmětů, jak a co na příště zlepšit. Tedy můžeme se těšit na příště!

10. září (sobota) Pro prezentaci Petrkova do Lípy na soutěž O Pohár Starosty Lípy
vyrazil tým SDH dětí. V této kategorii začíná být dosti těsno. Už se nejedná obligátně
o dvě soutěžící družstva, letost se na startu v dětské kategorii seřadily 4 teamy. Naši
natrénovaní borci vyběhli na trať s cílem vyhrát. První kuželka sražena v čase cca 25 s,
sražení druhé zbrzdila technická závada na „mašině“ a to prasklé táhlo vývěvy.
Bryskním uzavřením jednoho proudu, nezazmatkování „na zadku“ náš tým i přes
technické problémy dostalo na bednu. Krásné třetí místo zasloužilo párek v rohlíku,
limonádu i zmrzlinu „Na růžku“ od velitele Jiřího N. Díky za vzornou prezentaci.
25. září (neděle) často je v životě třeba zastavení či duchovní podpěru. Ta
do Petrkova přichází každé září – při pouti Svatého Václava u Petrkovské kapličky.
Pan farář Mgr. Jakub Jan Sarkander Med který kázal pro cca 80-ka poutníků, kteří ve
stínu naší kapličky naslouchali kazání duchovního. Myšlenka z kázání? Měj také rád
sám sebe …
Za Petrkov Topolovský Michal
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Obecní úřad Lípa

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Ve středu 12. října 2016
se uskuteční svoz nebezpečného odpadu v našich obcích
15

CHVÁLKOV

15. hodin – na návsi

DOBROHOSTOV

15. hodin – u prodejny

LÍPA

16. hodin – u obec. úřadu

30
00

30

16. hodin – u dolní čekárny
PETRKOV

00

17. hodin – u prodejny

Další svoz se předpokládá v dubnu 2017.
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!

Usnesení č. 11 z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lípa,
které se konalo dne 10. 8. 2016 v budově OÚ v 19 oo hodin
Zastupitelstvo obce Lípa:
schvaluje:
1.
2.
3.

program zasedání zastupitelstva
zapisovatele a ověřovatele zápisu a usnesení
prodej spoluvlastnického podílu u pozemků p. č. 260/13 a p. č. 260/14 v k. ú.
Pohled Obci Pohled
4. Smlouvu o zřízení věcného břemena č. IV-12-2012252 Petrkov, p. Nyklová,
kabelové vedení nn“ s firmou ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV –
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02
5. Smlouvu o zřízení věcného břemena u akce „SKAO Antonínův Důl“ s firmou
ČEPRO a.s., Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
6. Dotaci TJ Sokol Lípa
bere na vědomí:
1. usnesení zastupitelstva z 31. 5. 2016
2. usnesení ze zasedání rady obce z 20.6, 13. 7. a 10. 8. 2016
3. průběh příprav na slavnostní vyhlášení výsledků „Vesnice Kraje Vysočina roku
2016“ které se koná dne 18. 8. 2016 v sokolovně.
4. přípravy na celostátní kolo Vesnice roku, které se koná 28. 8. 2016 a
vyhodnocení celostátního kola 17. 9. 2016 v Luhačovicích.
5. příspěvky v rozpravě
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