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Vážení spoluobčané,
existují věci všední, každodenní, ale také existují věci a situace
výjimečné a slavnostní, mezi něž Vánoce rozhodně patří. Ryba, stromeček, snítka
jehličí, hvězda, zvoneček, svíčky a dárečky, to vše jsou symboly Vánoc. Ano, je tu
opět ten krásný vánoční čas, čas, kdy lidé víc jak nikdy otvírají své srdce a jsou si
opět alespoň na krátký čas o něco bližší.
Když se tak zamyslím, tak v dnešní urychlené době, i ty Vánoce jakoby trvaly jen
malý okamžik. Hodně příprav a nákupů, aby bylo všechno dokonalé a ani se
nestačíme otočit a rázem je všechno pryč. Právě proto mi dovolte, popřát Vám, aby
tyto vánoční svátky byly u Vás naplněné radostí, štěstím, štědrostí a láskou v kruhu
Vašich nejbližších. Taktéž si připomeňme, že tyto svátky jsou svátky, pokoje a
sounáležitosti. Proto buďme alespoň na malý okamžik k sobě laskavější a vlídnější a
všichni budeme mít potom pocit, jakoby Vánoce trvaly o něco déle.
Až se letos o štědrém večeru opět rozzáří tisíce svíček, přejme si štěstí nejen pro
sebe, ale i pro celé lidstvo.
Krásné a veselé svátky a šťastný nový rok !
Jiří Kunc, starosta obce

Usnesení č.12 z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lípa,
které se konalo dne 26.10.2016 v budově OÚ v 19 oo hodin
Zastupitelstvo obce Lípa:
schvaluje:
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

program zasedání zastupitelstva
zapisovatele a ověřovatele zápisu a usnesení
žádosti ZŠ a MŠ Lípa:
realizaci projektu „Náruč přírody pro příští generace – škola Lípa“
výjimku z počtu dětí v MŠ (dvě třídy na počet 28 dětí)
přijetí věcného daru od firmy Spolek Stavba Vysočiny, Jihlava
žádost o přerušení provozu MŠ a školní družiny v době vánočních prázdnin (od
23.12.2016 do 2.1.2017)
souhlas s vyřazením didaktické techniky a vyřazení elektrospotřebičů
finanční dary spolkům, které se podílely na přípravě a prezentaci krajského a celostátního
kola „Vesnice roku“
prodloužením spolupráce ve smyslu platných dodatků a s uzavřením nového dodatku ke
smlouvě o ostatní dopravní obslužnosti s firmou ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., Na
Ostrově 177, 537010 Chrudim, na období od 1.1.2017 do 31.12.2018
návrh rozpočtu na rok 2017
podání žádostí o dotace z MMR, ROP jihovýchod, OPŽP, POV
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8.

9.

podání žádosti o dotaci z MŠMT z programu 133510, subtitul 133512 na akci „Výstavba
veřejného, víceúčelového hřiště v Lípě“ v rámci Státní podpory sportu pro rok 2017 –
PROGRAM 133510
spolufinancování dotace z MŠMT z programu 133510, subtitul 133512 na akci „Výstavba
veřejného, víceúčelového hřiště v Lípě“ v rámci Státní podpory sportu pro rok 2017 –
PROGRAM 133510, z prostředků rozpočtu obce Lípa, a to v potřebné výši.

neschvaluje:
1. Obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu
bere na vědomí:
1. usnesení zastupitelstva z 10.8.2016
2. usnesení ze zasedání rady obce z 22.8, 22.9. a 26.10.2016
3. zprávu o průběhu slavnostního vyhlášení výsledků krajského kola „Vesnice Kraje Vysočina
roku 2016“ dne 18.8.2016 v Sokolovně Lípa a vyhlášení celostátního kola Vesnice roku,
28.8.2016 v Luhačovicích.
4. Ocenění obcí v celostátním kole Vesnice roku 29.10.2016 v Kašavě.
5. studie projektů na výstavbu obecní víceúčelové budovy
6. příspěvky v rozpravě

Usnesení č.13 z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lípa,
které se konalo dne 22.11.2016 v budově OÚ v 19 oo hodin
Zastupitelstvo obce Lípa:
schvaluje:
1.
2.
3.

program zasedání zastupitelstva
zapisovatele a ověřovatele zápisu a usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj
z titulu „Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách“, na akci „Demolice budovy
č.p.6 na parcele č.st.7/5 k.ú. Lípa u Havlíčkova Brodu“
4. zastupitelstvo obce schvaluje dofinancování dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na
akci „Demolice budovy č.p.6 na parcele č.st.7/5 k.ú. Lípa u Havlíčkova Brodu“ z rozpočtu
obce
5. zastupitelstvo obce schvaluje Projekt následného využití revitalizovaného území. Po
demolici budovy č.p. 6 na parcele č.st. 7/5 v katastrálním území Lípa u Havlíčkova Brodu,
bude pozemek využit na akci “Výstavba komunitního centra“,
6. u pozemků p.č. 616/1, 615/15, 42, 14 v k.ú. Dobrohostov, směnu pozemků za stejnou
výměru s úpravou hranic nebo pronájem
7. Smlouvu o veřejných službách číslo: 45/2017 s firmou ICOM transport a.s., Jiráskova
1424/78, 587 32 Jihlava.
8. Dodatek č. 1. ke smlouvě o dílo č.16037/032 s firmou Chládek a Tintěra a.s., Průmyslová
941, 580 01 Havlíčkův Brod
9. složení inventarizační komise pro inventarizaci majetku obce k 31.12.2016
10. nákup pozemků p.č. 303/1 a 145 v k.ú. Dobrohostov
11. Rozpočtový výhled Obce Lípa na období 2018 – 2021
12. Návrh rozpočtu obce Lípa na rok 2017
neschvaluje:
1. prodej části pozemku p.č.616/1 v k.ú. Dobrohostov
bere na vědomí:
1. usnesení zastupitelstva z 26.10.2016
2. usnesení ze zasedání rady obce z 22.11.2016
3. příspěvky v rozpravě
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Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka,
Lípa, příspěvková organizace
Mrazík cení zoubky, chtěl by do chaloupky.
Co dovede, to my víme. Dovnitř si ho nepustíme.
Ať maluje pěkně zvenku bílé květy na okénku.
Budeme rádi, když nám mrazík pomůže ozdobit naše vánoční stromečky v areálu
školy a nechá nás zabruslit si na rybníku o svátcích a zimních prázdninách. Ovšem
než se ponoříme do tiché noci, rádi bychom se ohlédli za našimi aktivitami od září
do prosince.

Zprávičky z naší školičky přinášejí
Medvídci, Myšičky, Sovičky a Žabičky
Koncem listopadu už nastává adventní čas, a to je doba, kdy děti i dospělí cítí
kouzlo blížících se Vánoc. V naší mateřské škole i my zachováváme vánoční tradice,
předáváme je dětem a umožňujeme jim zapojit se do všech předvánočních příprav.
Začátkem mého příspěvku bych se s Vámi ráda podělila o jeden velký úspěch naší
školky. Na konci minulého školního roku jsme se zúčastnili výtvarné soutěže pod
názvem Fauna naší přírody, kterou vyhlásila nezisková organizace Myslivost.
V nejlépe vyhodnocených výtvarných dílech žáků v kategorii MŠ se umístila dvě
děvčata z naší mateřské školy. Jsou to Eliška Srbová - tehdy z oddělení Žabiček
a Adélka Jiráková - tehdy z oddělení Myšiček. Děvčatům moc blahopřejeme a
děkujeme za reprezentaci naší školky.
V pondělí 19. září jsme v naší školce přivítali divadélko s pohádkou „O Lesněnce“. Děj
se odehrával v lesním království krále Lesoně, jeho ženy královny Lesněny a jejich
dcerušky princezny Lesněnky, o kterou se ucházeli tři princové - Mokroš, Choroš a
Vítek. Nešťastnou náhodou princeznu unesl a zajal zlý pavouk a z jeho spárů jí
vysvobodil princ Vítek, kterého si Lesněnka nakonec vzala za muže. Pohádka byla
poutavá, děti byly pozorné, sledovaly celý děj se zaujetím.
V úterý 27. září jsme se šli s dětmi podívat do bramborárny akciové společnosti
v Lípě. Protože si ve školce povídáme o podzimu a o všem, co k tomuto ročnímu
období patří, prohlídka bramborárny se nám velmi hodila. Přivítal nás p. Souček a
dětem vysvětlil, jak se brambory sbírají, svážejí traktorem, třídí, pytlují nebo dávají
do velkých beden. Děti viděly v provozu pás, na kterém se brambory přebírají i
traktory, které právě brambory přivážely. Exkurze pro nás byla přínosná, překvapila

nás velikost a množství brambor. Moc zajímavé byly různé tvary brambor, které jsme
dostali a vystavili ve školce.
V pondělí 24. října jsme jeli s dětmi do Havlíčkova Brodu na program Zpíváme a
tancujeme s Míšou-bezpečně přes cestu, autem i na kole. Děti celou dobu tancovaly,
byly v pohybu a zapojily se do soutěží. Celé dopoledne jsme si hezky užili.
V měsíci říjnu se třída Žabiček zúčastnila výtvarné akce s názvem „O NEJKRÁSNĚJŠÍ
VÁNOČNÍ OZDOBU“. Dětskou soutěž pořádá Producentské centrum PROFIL
Mariánské Lázně, s. r. o. Partnerem soutěže je společnost ONDRÁŠOVKA.
Nejkrásnější ozdoby budou vyhodnoceny odbornou komisí a poté budou zdobit
vánoční strom ve městě, které bude výhercům sděleno se čtrnácti denním
předstihem. Ostatní ozdoby budou zdobit dětské domovy a ústavy sociální péče po
celé republice. Dále jsou věnovány představitelům katolické církve a významným
umělcům.
V pondělí 31. října proběhla ve školce oblíbená podzimní akce pro děti a rodiče
„HALLOWEEN“. Pro příchozí děti byly ve třídách mateřské školy připraveny úkoly,
které musely splnit. Za každý splněný úkol dostaly děti razítko, s vyplněnou kartičkou
si pak šly pro zaslouženou odměnu. Následovalo projití strašidelné cesty, která byla
označená zapálenými světýlky. Podél cesty byla poschovávaná nejrůznější strašidla.
Velké poděkování patří dětem ze základní školy, které se převlékly za strašidla a
poctivě strašily, paní Havlové a paní Boudové za řízení strašidel, pí. Výborné a slečně
Paláskové za pomoc. Školní družina nám moc pomohla výrobou medailí a děkujeme
všem rodičům, kteří také přispěli – buď napečením cukroví, zakoupením sladkostí
nebo donesením vydlabaných dýní či jiných strašidelných dekorací.
Ve středu 2. listopadu nás ve školce navštívili pejsek a kočička. Přivezli nám vyprávění
o svých zážitcích, na které jsme se velice těšili. Pověděli nám, jak vařili dort, jak myli
podlahu, jak našli ztracenou panenku…atd. Divadlo bylo plné písniček a tanečků. Hráli
ho nejen herci, ale byly použity i plyšové loutky. Opět jsme zažili hezký divadelní
zážitek.

Žabičkový den u Žabiček
Ve třídě Žabiček se tento projektový den stal již tradicí. Protože se ve třídě sejdou
děti ze všech tříd, tento projektový den využíváme na stmelení celého kolektivu, na
utvoření vzájemného přátelství. Celé dopoledne probíhalo formou soutěžení „O
nejlepšího a nejšikovnějšího žabáka na celém světě“. Děti musely splnit osm úkolů,
aby se z nich stal právě ten nejlepší a nejšikovnější žabák. Úkoly byly zaměřené na
celkový rozvoj dětí, pohybové hry se střídaly s didaktickými, děti skládaly puzzle
podle barev, musely zazpívat písničku, kterou znají. Celé dopoledne děti soutěžily ve
dvojici s kamarádem, kterého si vybraly náhodně - pomocí žabičkového pexesa
schovaného ve třídě.

První projektový den se nám vydařil, děkujeme rodičům za ochotu při vyrábění
kostýmů.

Projektový den u Medvídků a Soviček
V pátek 18. listopadu proběhl u Medvídků a Soviček projektový den - Den princů a
princezen. Pro některé děti to byl úplně první den v maskách, a tak byly zpočátku
trochu ostýchavé. Ostýchavost však brzy zmizela. Tento den jsme zahájili tancem na
písničky z pohádek, následovalo představování princů a princezen, hledání
ztraceného obrazu, vyrábění obrázku s drakem, turnaj na koních .... Za splněné úkoly
děti průběžně dostávaly různé dárečky jako např. taštičku, diamant, perličku na
srdíčku v krabičce, omalovánky ... Tento den jsme zakončili opět tancem a krátkou
pohádkou spojenou s mlsáním bonbónů.
Do našich tematických plánů k předvánoční atmosféře se pěkně zařadila pohádka Jak
chtěl Rarášek odnést Bětku do pekla, kterou nám přijela zahrát 28. listopadu naše
dobrá známá víla Srdíčková.
V pátek 2. prosince nás navštívila paní Hanauerová s děvčaty převlečenými za
Barborky. Velice pěkně a s pomocí obrázků vyprávěla o svaté Barboře a tím vysvětlila
dětem, proč se tento den slaví. Děti od Barborek dostaly jablíčko, sladkost,
omalovánku a větvičky třešní.
V tomto školním roce jsme začali sbírat plastová víčka pro Natálku Pavlíkovou
z Úsobí. Za pomoc a podporu při sbírání víček jsme obdrželi toto poděkování.
Vážená paní ředitelko,
ráda bych touto cestou poděkovala jménem svým a jménem rodičů Natálky Pavlíkové,
pro kterou se na Vaší škole v nedávné době začala sbírat víčka. Samozřejmě Vám, za
Vaše svolení. Dále učitelům MŠ, ZŠ, žákům, vychovatelkám ŠD a všem ostatním
zaměstnancům.
S přáním pěkného dne a všeho dobrého Jana Šorfová (teta Natálky) V Havlíčkově
Brodě 20. 11. 2016

Ještě máme naplánováno:
Návštěva Horáckého divadla v Jihlavě – představení PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA společně s žáky 2. ročníku
Vánoce v MŠ spojené s nadílkou

S blížícím se Silvestrem a dobou radosti a veselí bychom se s Vámi
rádi podělili o některé slovní perličky od našich dětí:
Ty puzzle byly smíchaný, tak jsem je zase rozmíchal zpátky.
Můj taťka má velký břicho, ale i s tím velkým břichem je to docela pěknej chlap.
Mamka dneska nejde do práce a leží v posteli. Učitelka – tak je jí asi špatně. Ne, není
jí dobře.
Dneska máme k obědu špinavý knedlíky (bramborový knedlík se špenátem), ale
chutnaj normálně.
Už jsem zdravá, mně už se zahojila rýma.
Proč už nejíš? Protože pan Žaludek už nemá hlad.
To auto letí jako blázen - jede deset na dvě stě.
Moje mamka mně pořád votravuje. Učitelka – a jak tě otravuje? Protože musím
pořád uklízet pokojíček.
Pani učitelko, kluk už je venku a jmenuje se Vojtík. (při narození bratříčka)
Pani učitelko, zítra ve školce nebudu, hlídejte mi Karolínku, aby mi ji nikdo nepřebral.
Děvčata, pojďte na svačinu. My teď ještě nemůžem, my tady máme večírek.
Učitelka - to se ti ale opravdu povedlo. Já vim, já sem nekonečnej génius.

Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří nám v naší práci různým
způsobem pomáhají. Moc si toho vážíme. Přeji, ať jsou bez ohledu na shon a
stres kolem ty Vaše Vánoce opravdovými svátky radosti a pokoje a do roku
2017 vše jen to nejlepší.
za mateřskou školu Miroslava Krpálková
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Žáci ZÁKLADNÍ ŠKOLY si letos po letech také nazdobili vánoční stromek,
stejně jako děti z mateřské školy. Zdobení pro Vánoce 2016 vyhráli žáci 5.
ročníku. Tímto jim blahopřejeme a děkujeme – stromeček se jim opravdu
povedl.
Užíváme si času předvánočního a žáci se dobře pobavili s čerty a Mikulášem
– ti nejstarší dokonce vypomohli s „čertěním“ v mateřské škole a večer i
v obci, za což jim patří poděkování a pochvala.
To nejdůležitější bylo ale vzdělávání a snaha být dobrý v tom, co dělám.
Naši žáci se učili, zpívali, vyráběli a sportovali, a to s řadou úspěchů a
zážitků.

Naši prvňáčci aneb Zprávy z pařezové chaloupky
Už více než tři měsíce uběhly od chvíle, kdy jsme poprvé zasedli do školních lavic. Od
té doby se mnohé změnilo. Ačkoliv jsme přišli z mateřinek výborně připraveni, přece
jen se školní práce od té školkovské hodně liší. Ale co Vám budeme povídat, však si
určitě všichni vzpomenete, jaké to bylo, když jste chodili do školy vy :-). Tak se s vámi
raději podělíme o básničky, kterými se ráno vítáme.

Těšíme se každé ráno,
co nás čeká nového.
Čtení, psaní, počítání,
do toho, jen do toho.
Máme přece moudré hlavy,
přemýšlení, to nás baví.
Ať je dneska prima den,
společně si popřejem.

Dobré ráno, dobrý den,
tak už tady zase jsem.
Chci se učit pěkně psát,
hezky číst a počítat.
Práce se mi bude dařit,
protože se budu snažit.

Návštěva zoo Jihlava
23. 9. jsme navštívili ZOO v Jihlavě. Jakmile nás vyložil autobus na parkovišti před
zoologickou zahradou, nadšeně jsme z něj vyskákali a těšili se na oblíbené surikaty,
které nás nezklamaly a vylezly ze svých úkrytů, aby se s námi přivítaly. Potom
následovala prohlídka výběhů zvířat i všech pavilónů. Nadchly nás žirafy, které jsme
potom malovali ve výtvarné výchově, a dodnes zdobí stěny našich tříd. Přijďte se
podívat :-). Po krátké svačině nás čekal výukový program ve vzdělávacím centru Pod
povrchem ZOO v krabici. Rozděleni do dvou skupin jsme se dozvěděli mnoho
zajímavostí, které se týkaly zvířat žijících v ZOO. Osahali jsme si kůži z tygra, pohladili
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korálovku, už víme, co nejvíc chutná medvědovi malajskému. A protože nám k tomu
všemu přálo počasí, měli jsme se báááječně :-).

PROJEKTOVÝ DEN O POSLEDNÍ VLAŠTOVCE u Vochomůrků
Den jsme zahájili poslechem pohádky o Poslední vlaštovce z knížky Eduarda Petišky
Pohádkový dědeček. Ve skupinkách jsme plnili úkoly, které z této pohádky vycházely.
Na obrázcích a interaktivní tabuli jsme si ukazovali ptáky, kteří od nás, stejně jako
vlaštovky, na podzim odlétají do teplých krajin. Ptáčci pro nás byli inspirací také při
uvolňovacích cvicích v psaní a v matematických úlohách. Na závěr si každý z nás
vytvořil podzimní obrázek s vlaštovkami.

Návštěva bovýska
Dne 11. 10. 2016 ke Křemílkům a Vochomůrkům do tříd zavítal maskot Bovýsek od
firmy Bovys, která nám každý týden vozí ovoce a zeleninu. Bovýsek měl pro děti
připravený úkol - poznávat známé i méně známé druhy ovoce. Za odměnu děti
dostaly ovocné pitíčko, které jim moc chutnalo. Bylo to příjemné zpestření úterního
vyučování.

DEN SVATÉHO MARTINA 11. 11. 2016 u Křemílků
Páteční projektík na "Svatého Martina". Den jsme začali vyprávěním a čtením příběhu
sv. Martina. Připomenuli jsme si některé zvyklosti pomocí pranostik a přiblížili
významnou osobnost. Pracovali jsme poprvé celý den tak trošku jinak. Děti plnily
různé úkoly a pracovní listy na stanovištích. Na závěr si každý vyrobil svého koníka
ze slaného těsta a z papíru vytvořil Martina na koni. Všem se práce moc povedla. Celý
projektový den se nám velmi vydařil.

Halloweenské nocování ve škole
V letošním roce jsme si s prvňáčky připomněli atmosféru Dušiček a Halloweenu tím,
že jsme se v tělocvičně (naší Pařezové chaloupce) zabydleli i v noci. V odpoledních
hodinách se do škol slétla nejrůznější strašidla a začala s vyráběním lucerniček. Po
práci přišla hudební odměna – zpívání s panem učitelem Lutnerem. Po zpívání všem
vyhládlo a s chutí jsme se pustili do dobrot, které nám šikovné mamky připravily – a
že jich bylo! Řádně posilněni se všichni duchové i strašidla vydali na večerní stezku
odvahy. Většina prošla strašidelnou tělocvičnou s úsměvem, odvahu jim dodávalo
světlo lucerničky. Na dobrou noc nesměla chybět strašidelná pohádka. Vydovádění a
vyřádění jsme se zachumlali do spacáků. V duchu Halloweenu jsme pokračovali i
druhý den, kdy děti během dopoledne plnily v pracovních listech různé halloweenské
úkoly.
zapsaly Mgr. Milada Henclová a Jaroslava Kandrová
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Pirátské zprávy ze 3. třídy
Opět jsme vyrostli a zmoudřeli. Jsme samostatnější a je s námi legrace. Občas
zlobíme, moc mluvíme, ale srdíčko máme na správném místě. To se ukáže vždycky,
když je to potřeba….
9. září jsme byli na exkurzi v záchranné Stanici v Pavlově. S průvodcem jsme si
prohlédli celou Stanici a dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí ze života zdejších
zvířecích obyvatel. Zúčastnili jsme se také výukového programu, který byl zaměřen na
opuštěná a nalezená mláďata. Výklad i prohlídka se nám moc líbila. Kromě nových
znalostí jsme získali také adopční certifikát na Puštíka obecného Rozárku a stali jsme
se tak adoptivními rodiči. Na závěr jsme si ještě prošli naučnou stezku v nedaleké
přírodě.
24. října jsme měli ve třídě 1. projektový den s názvem „Podzim“
Pracovali jsme v sedmi skupinách a plnili rozmanité úkoly vztahující se k podzimu.
Výsledkem byla velice zdařilá společná nástěnná práce s vypracovanými tématy:
počasí, oblečení, příroda, zemědělství, svátky, pranostiky a plody na podzim.
25. října proběhl 2. projektový den se stejným názvem „Podzim“
Vystřídali jsme se na čtyřech stanovištích a plnili zadané úkoly. Vytvořili jsme si
podzimní věnec s jablíčky, složili a napsali si básničku s pracovním názvem „Listopad“,
poskládali jsme si podzimní koláž z barevných kousků papíru a vyhledali pranostiky
vztahující se k podzimu.
10. listopadu v předvečer svátku svatého Martina jsme oslavili tento den u nás ve
třídě.
Vyráběli jsme krásné lucerny, které jsme rozměřovali podle pravítka a slepovali
přesně k sobě. Využili jsme tak dovednosti a zkušenosti z geometrie. Vytvořili jsme si
vlastní lampiony na průvod a seznámili se s legendou o Martinovi. Skládali jsme
puzzle s martinskou tématikou a slepovali jednotlivé dílky k sobě. Na závěr jsme
obrázky vybarvili a napsali k nim pár výstižných vět. Nejvíce práce nám dal asi kůň,
kterého jsme ozdobili bramborovými razítky a připevnili ho na tyčku. Užili jsme si
s ním ještě mnoho legrace v tělocvičně při dostizích a na překážkové dráze. Někomu
se koník změnil v hříbátko / zlomila se tyčka/…..
Hned 1. prosince jsme měřili délky, šířky, hloubky a výšky různých předmětů,
hmotnosti našich penálů, aktovek, boxíků se svačinou i bez svačiny, čítanky i svoji
váhu……, objemy různých krabic a krabiček, sklenic a hrnečků….a vše si zapisovali a
porovnávali s našimi odhady. V mezičase jsme si ještě vytvořili vánoční věnec
a zapsali do kalendáře pranostiky k zimním měsícům.
Kromě toho jsme se začali učit vyjmenovaná slova po B, sčítat a odčítat písemně pod
sebou, probrali jsme pečlivě jednotlivé veličiny v prvouce, zpívali jsme písničky a
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koledy, malovali, barvili a tvořili, pracovali s keramickou hlínou, běhali, skákali,
závodili……….. a strašně nám to uteklo.
za třeťáky Mgr. Šárka Bucherová a Dana Výborná

Naši čtvrťáčci
Exkurze do Humpolce
Ve středu 19. 10. 2016 jsme se se čtvrťáčky vydali vláčkem na exkurzi do Humpolce.
Čekala nás paní průvodkyně v muzeu Aleše Hrdličky, ve kterém je několik velice
pěkných expozic. Národopisná zprostředkovává návštěvníkům život lidí na Vysočině a
na Humpolecku v minulých staletích, antropologická je spíš pro starší děti a studenty
přírodovědných oborů, ta vysvětluje vznik a vývoj člověka a života na Zemi vůbec a
tzv. indiánská sbírka Aleše Hrdličky seznamuje s životem původního obyvatelstva
na americkém kontinentu.
Z přízemí muzea, kde je sbírka kamenů, vedou schody do sklepů a tento prostor je
vyzdoben krásnými loutkami a kulisami z loutkového divadla, které donedávna hrálo
svá představení v místní nemocnici. Loutky upozorňují na tradici loutkářství v kraji.
Novější stálá expozice muzea, kterou žáci nevynechali, nese název Jak se šilo, tak se
žilo. Tady mohly děti vidět staré šicí stroje, žehličky, starý nábytek a také potřeby
ševce a švadleny V přízemí muzea je také sál, ve kterém probíhají tematické výstavy,
které jsou obměňovány. V současnosti je zde uspořádaná výstava obrazů
humpoleckého rodáka, pedagoga, výtvarníka, hudebníka a literáta Mgr. Stanislava
Příhody k jeho 80. narozeninám na téma Obrazy a motivy z Humpolecka a
Podblanicka.
Tím končila naše prohlídka a děti se pustily do nakupování turistických nálepek,
známek, pohlednic, suvenýrků a různých drobností na památku. Protože se spustil
docela silný liják, rozhodli jsme se přečkat ho v cukrárně Adélka na náměstí. Děti se
občerstvily lahůdkami a sladkostmi a zhruba po půl hodině jsme pokračovali v naší
cestě za poznáním.
Na doporučení paní vedoucí z muzea jsme se vydali do výstavního sálu na Dolní
náměstí. Patchworkový klub HaBa Havlíčkův Brod při Mateřském centru Zvoneček
a Oblastní charitě Havlíčkův Brod zde uspořádal prodejní výstavu překrásných prací
šikovných švadlen. Tady jsme všichni žasli nad tou nádherou a litovali jsme, že už jsou
naše peněženky po návštěvě muzea a cukrárny téměř prázdné. Patchwork
představuje starodávné krejčovské řemeslo, které v posledních letech zaznamenalo
na celém světě velké znovuobjevení a těší se značné oblibě žen (ale i mužů) s vášní
pro ruční práce. Důkazem toho jsou mezinárodní výstavy a vznik celých průmyslových
odvětví zaměřených na výrobu látek, šicích strojů a speciálních pomůcek pro šití
patchworku, které práci zrychlují a usnadňují. Nezanedbatelná je i rozsáhlá literatura
na téma patchwork.

Poslední cesta vedla na nádraží, kde na nás už čekala naše HUMPOLAČKA. Domů jsme
se vrátili v pořádku plni dojmů a nových poznatků.

Čtvrtá třída v listopadu
V listopadu měli naši čtvrťáčkové dvě velmi zajímavé vzdělávací akce.
Nejprve k nám do třídy 9. listopadu přijela paní Jelínková z Havlíčkova Brodu, která už
řadu let vede dopravní výchovu v okrese a své znalosti předává žákům 4. tříd.
S využitím interaktivní tabule a počítačového programu probraly děti dopravní
předpisy, situace, značky a všechno důležité kolem MALÉHO CYKLISTY. Výklad, řešení
úkolů, beseda i hry s maketami křižovatek měly za úkol žáky motivovat do další školní
práce týkající se dopravy. To se podařilo a už dnes si děti ve volných chvílích prohlížejí
dopravní značky a vzájemně se zkoušejí z jejich znalostí. Další výuka v dopravní
výchově je zařazena do vybraných kapitol vyučovacích předmětů během školního
roku, na jehož konci budou žáci na dopravním hřišti zimního stadionu v Havlíčkově
Brodě skládat zkoušky a odnesou si domů „řidičák“.
Druhá akce, neméně zajímavá, nesla název ZDRAVÁ PĚTKA. Proč pětka ve čtyřce?
Pětka znamená PĚT zásad správné výživy, se kterými byly děti seznámeny velice
svérázným způsobem sympatickou lektorkou ze školy, která nese také název ZDRAVÁ
5. Škola Zdravé 5 je určena pro žáky 1. stupně základních škol. Program seznamuje
žáky s 5 základními zásadami zdravého stravování – správným složením jídelníčku,
ovocem a zeleninou, pitným režimem, zásadami hygieny a bezpečnosti potravin a
přípravou zdravé svačinky. Na každé téma byl připraven soutěžní úkol, který plnili žáci
rozdělení do skupinek a pro svůj tým sbírali „pětky“. Na závěr si odnesli vysvědčení a
dárečky Zdravé 5 i vzdělávací materiály pro další procvičování tématu.
zapsala Mgr. Hana Vencovská

Jeden skvělý příspěvek žákyně 4. třídy
Humpolec
Ráno jsme se sešli v Lípě na vlakovém nádraží. Když vlak přijel, nastoupili jsme a jeli
jsme půl hodiny do Humpolce. Z vlakového nádraží jsme šli přes celé město
na náměstí do muzea, kde prohlídka začala.
Byli jsme na šesti expozicích. První byla národopisná, kde bylo to, jak žili ti chudí a ti
bohatí. Pak tam bylo, jak se vyrábí ze lnu a malá dřevěná vesnice. Druhá expozice
byla antropologická, kde bylo popsáno, jak se vyvíjí člověk. Třetí expozice byla
indiánská, kde bylo indiánské tee-pee, indiáni a různé indiánské nástroje. Jako další
expozice byly loutky, s některými jsme si mohli vyzkoušet i hrát. Poslední expozice
byly obrazy.
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V muzeu jsem si koupila turistickou vizitku. Po prohlídce jsme zavítali do Adélky, tam
jsem si dala rakvičku se šlehačkou a kofolu. Pak jsme šli na výstavu vlastnoručně
vyráběných výrobků a tam jsem si koupila háčkované prase.
Nakonec jsme šli na vlakové nádraží. Do Lípy jsme přijeli ve 12. 25. Moc se mi výlet
líbil.
napsala Táňa Živná

Naši páťáci a jejich akce
27. září jsme s pátou třídou
navštívili Prahu. Společně s námi
jeli také žáci 6. a 7. ročníku.
V první části naší exkurze jsme
prošli historickou část Prahy.
Začínali jsme u Hlavního nádraží,
dále jsme šli okolo Národního
muzea a přes Václavské náměstí k Prašné bráně. Poté jsme
v 11:00 zhlédli představení Orloje na Staroměstském
náměstí. Naše další cesta vedla přes Karlův most na
Čertovku. Nakonec jsme stoupali na Pražský hrad. Poslední
naší zastávkou byla Loreta. Tam nás čekal autobus, který nás zavezl do Planetária,
kde děti mohly zhlédnout pěkný program o Vesmíru. Zde si také vyzkoušely na
interaktivní výstavě různé pokusy, které se týkali informaci o Vesmíru.
Žákům se exkurze velice líbila a z planetária byli nadšeni.
10. listopadu jsme navštívili s pátou třídou sklárnu a
brusírnu v Okrouhlici. Žáci mohli zhlédnout zařízení
sklárny a skláře při jejich práci. Velkým zážitkem bylo
možnost foukání sklářskou píšťalou. Prošli jsme
s panem průvodcem celý provoz a dozvěděli se, jak
se míchají směsi na výrobu skla, jejich tavení v peci,
foukání skla, následná úprava tvaru a předkreslení
vzorů na broušení. Poté mohli nahlédnout do
prodejny, kde byli žáci uneseni nádhernými výrobky, které jsou určeny většinou
k vývozu do zahraničí. Nakonec jsme přešli do brusírny, kdy jsme si prohlédli broušení
vzorů do výrobků.
Žákům se exkurze velice líbila, dozvěděli se spoustu nových informací. Jejich
závěrečné zhodnocení bylo: „Je to krásné řemeslo s krásnými výrobky, ale je moc
těžké a náročné. Nevím, jestli bych to zvládnul dělat celý život.“
zapsala Mgr. Petra Švecová – třídní učitelka

A co žáci druhého stupně?
Zdravá pětka
Ve středu 23. listopadu absolvovala 6. třída program „Zdravá pětka“. První část byla
věnována teorii o zdravých potravinách, vyváženosti jídelníčku a prospěšnosti stravy
pro naše zdraví.
V druhé části programu se žáci rozdělili do 5 skupin a každá skupina připravovala
zdravou svačinu.
Kuba, Katka, Eliška a Ivan připravili z tvarohu a vloček, jablek, lučiny, kokosu a rozinek
výborný müsli cheescake, Kristýna, Anetka, Terka K. a Leona se zakysané smetany
vynikající smetánek s piškoty a banánem, Daniel, David, Honza, Lukáš a Marek
namíchali osvěžující zázvorovou limonádu s pomerančem a citronem, Saša, Nikol,
Natálka, Pavlík a Adam nachystali z ovesných vloček, jablek, lučiny, kokosu a rozinek
výborný müsli cheescake, Kristýna, Anetka, Terka K. a Leona se pustily do přípravy
paprik plněných pomazánkou z žervé a poslední skupina Míša, Terka, Adélka a Jana
připravily hranolky z kedluben s různými dipy.
Příprava svačin byla jednoduchá, rychlá a přitom svačinky byly chutné a zdravé.
zapsala Mgr. Simona Korefová

Úřad práce Jihlava - IPS – exkurze žáků 9. třídy
V pátek 4. 11. 2016 navštívilo 13 žáků 9. třídy Informační poradenské středisko pro
volbu povolání na Úřadě práce v Jihlavě. Během exkurze byli žáci prostřednictvím
prezentace seznámeni se službami, které středisko poskytuje, a především s tím, co
vše je třeba zvážit při výběru budoucího povolání a tedy i při volbě střední školy nebo
učiliště.
Poté si žáci vyplnili dotazník zaměřený na sebehodnocení a vytvoření představy o
jednotlivých povoláních. Následně proběhla diskuze, do které se většina žáků aktivně
zapojila.
Na závěr měli žáci možnost získávat informace o vybraných školách z různých
informačních zdrojů nebo vyplnit dotazník k volbě povolání na počítači.
Přednáška byla velmi zajímavá a pro žáky přínosná.
zapsala Mgr. Simona Korefová

Naše sportovní úspěchy.
S žáky šestého až devátého ročníků jsme se zúčastnili několika sportovních klání, jako
je florbal, fotbal aj. Ve všech soutěžích žáci naší školy dosáhli výborných výsledků.
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Za zmínku jistě stojí čtvrté místo v okresním kole – minifotbalu, kterého se zúčastnilo
8 družstev z celého okresu a naši chlapci porazili takové „matadory“ jako je sportovní
škola – V Sadech- Havlíčkův Brod. Dále v okrskovém kole florbalu získali také čtvrté
místo, což byl taky pěkný výsledek vzhledem k tomu, že zde soutěžily opět největší
brodské školy.
Největším úspěchem bylo umístění našich žáků na „bedně“ v okresním kole
přespolního běhu, který se uskutečnil v Chotěboři. Žáci zvládli obtížnou cílovou
rovinku – do kopce - v zámeckém parku a doběhli si pro krásná umístění. Jmenovitě –
Tomáš Pecen – druhé místo. Aneta Křípalová – druhé místo, Tomáš Fejt – páté místo,
Jan Beckert – sedmé místo, Matěj Šimek – osmé místo. Celkově si chlapci 6. - 7.
ročníku doběhli pro bronzovou příčku jako tým. Všechny ostatní žáky také musíme
pochválit za reprezentaci školy, neboť startovní pole čítalo v tomto přespolním běhu
kolem 50 závodníků v každé kategorii.
Doufáme, že i příští pololetí se nám bude takto sportovně dařit a žáci se již těší, jak
budou reprezentovat v házené a basketbalu.
zapsala Mgr. Petra Švecová – učitelka tělesné výchovy

Vaříme a vaříme a vaříme
V minulém školním roce jsme přestěhovali a hlavně renovovali školní kuchyňku. V
současné době je využívaná několikrát týdně, a to v rámci vyučovacích hodin v
předmětu svět práce (pracovní vyučování) v 6., 7. a 8 třídě. V odpoledních hodinách
vaří žáci v rámci práce školní družiny, což patří mezi velmi oblíbené činnosti. Pokud
navštívíte naší školu, již v přízemí podle vůně poznáte, co právě žáci vaří, pokud jsou
to bramboráky a nešetří se česnekem, tak to lze podle vůně poznat i několik dní. Mezi
nejčastěji vařená jídla žáků patří již zmíněné bramboráky, dále potom např. vafle,
piškoty, palačinky atd.
zapsala Mgr. Marie Vomelová

72 hodin - Dokážeme to
Již pátým rokem se naše škola zapojila do celostátní akce 72 hodin Dokážeme to.
Obsahem této akce je smysluplně pomáhat tam, kde je potřeba. My jsme si vybrali
oblast přírody a naše heslo bylo Uklízíme pro sebe. Ve čtvrtek 13. října byla celá 7.
třída nachystaná na práci venku. Kluci i děvčata si připravili hrábě, košťata, kolečka,
rukavice a pustili se s chutí do práce. Ve školním areálu a před hlavní budovou
vyčistili co se dalo. Práce jim šla pěkně od ruky a za hodinu bylo vidět kus odvedené
práce. Všem zúčastněným patří poděkování a odměna, kterou poslali organizátoři
akce.
za školní družinu a environmentální výchovu a osvětu - Dana Výborná

V čase vánočním a na přelomu roku bude škola (mateřská škola, základní
škola, školní družina i školní jídelna) se souhlasem zřizovatele uzavřena, a to
od 23. 12. 2016 do 2. 1. 2017,
znovu začínáme v úterý 3. 1. 2017.
Blíží se Vánoce, čas rodinné radosti, pohody a lidské vzájemnosti. Za celý
kolektiv pracovníků školy, dětí mateřské školy a žáků základní školy Vám
přejeme krásné vánoční svátky a do nového roku 2017 tři nejdůležitější věci
– zdraví, štěstí a lásku. Zároveň věříme, že se společně v novém roce
setkáme na tradičním školním plese.

ZŠ a MŠ Bohuslava Reynka Vás zve na

Ples školy
Koná se 3. 3. 2017 v Lípě v sokolovně.
K tanci a poslechu Vám bude hrát

Fortuna.
Jistě vás potěší bohatá tombola.
O vstupenky se postará S. Korefová,
prodej od 1. 2. 2017

za Základní školu a Mateřskou školu Bohuslava Reynka, Lípa, příspěvkovou
organizaci
Věra Vítková, ředitelka školy
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Vážení čtenáři Lipských listů,
dovolte mi krátce Vás informovat o tom, co se v uplynulých dvou měsících, kromě
pravidelných volnočasových aktivit, událo v lipském rodinném centru:
11.listopad 2016
Lipský svatomartinský lampiónový průvod
Slavnostní a tajuplná atmosféra vládla v tento svatomartinský podvečer. Po
občerstvení a zahřátí horkým nápojem a po drobném obdarování nejmenších se
dlouhý „světélkující had“ vydal od školní jídelny vsí vstříc Svatému Martinovi. Ten na
nádherném bílém koni všechny přivítal a společně s heroldy průvod doprovodil za
ves. Zde bylo setkání završeno velkým barevným ohňostrojem. Akce byla doplněna
malou tematickou výstavou, po celý svatomartinský den byly na školní zahradě ke
shlédnutí krásné práce žáků paní učitelky Šárky Bucherové a Dany Výborné. Díky za
spolupráci patří dobrovolným hasičům, kterým připadla polovina organizačních i
finančních starostí a především zajištění ohňostroje, Mirce Šeredové zase za zajištění
všeho kolem koně a jezdce, Zdeňce Petrové za ušití kostýmů a v neposlední řadě
všem kuchařinkám, které se podílely na přípravě pohoštění. Velkou odměnou za
poměrně organizačně náročnou akcí jsou rozzářené (nejen) dětské oči.
28.listopad 2016
Přednáška PaedDr. Zdeňka Martínka Jak nevychovat z dítěte oběť nebo agresora
S velkým zájmem z řad pedagogů, rodičů i široké veřejnosti se rovněž setkala
přednáška pana doktora z Pedagogicko psychologické poradny v Pelhřimově,
speciálního pedagoga - etopeda, který se 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. Nezaměnitelný projev pana doktora, emočně podtržený veselými
i vážnými příběhy z jeho dlouholeté praxe, včetně závěrečné debaty s účasněnými
sklidil velký potlesk a zároveň zájem o jeho další přednášku, kterou máme
naplánovanou na duben příštího roku.
2.prosinec 2016
Svatobarborská obchůzka
Již téměř tradicí se stává svatobarborská obchůzka. Vždy dopoledne před svátkem
této světice skupinka malých koledujících „Barborek“ navštíví oddělení lipské
mateřské školy a prvostupňové třídy základní školy, odpoledne pak s básničkou a
třešňovou ratolestí obchází „stavení“ ve vsi. Díky patří všem za vřelá přijetí a také za
milé dary, ať už ve formě sladkostí či finančních příspěvků, obojí bude využito pro
potřeby rodinného centra, tedy pro děti.

Každé středeční dopoledne od 8:00 do 10:00
Klubíček (nejen) pro maminky s dětmi na mateřské a rodičovské dovolené
V chladných podzimních a zimních měsících je možnost využití herny pro děti a
vzájemného setkání a sdílení maminek u čaje nebo kávy (výtečného pressa z nově
pořízeného kávovaru) poměrně hodně využívána, občas stěny rodinného centra
„praskají ve švech“. Poděkování patří Mirce Šeredové, která se z řad maminek
středečních setkání dobrovolně ujala a snaží se je svým přístupem obohatit (například
společnými přípravami svačinek pro batolátka, kterým v kolektivu vrstevníků většinou
moc chutnají).
Ke sklonku roku bych ráda poděkovala všem lidem dobré vůle za jejich podporu a
spolupráci v dobách snazších i těžších. Velkou vážnost a poděkování bych ráda
věnovala těm, kteří pomáhají dobročinně a nezištně.
Vážení čtenáři, přeji Vám, ať do Vašich příbytků pronikne pokojná vánoční atmosféra
a vydrží po celý rok…
Lucie Hanauerová

POD ĚK OV Á N Í
R ádi bychom poděkovali všem, kteří podporují nebo se i
zapojili do akce Sbírej víčka pro N atálku. D íky sběru
plastových víček získá rodina finanční prostředky, které
N atálce pomohou v jejím dalším životním boji s D M O - na
rehabilitační pobyty a pom ůcky, hipoterapii, plavání a mnohé
další. N atálka je v současné době s maminkou v Praze v
rehabilitačním centru Axon také i díky všem sběratelům víček.
Tento pobyt totiž nehradí pojišťovny, ale je hrazen rodinami a
sponzory.
Se srdečným pozdravem a přáním krásně stráveného
adventního času a vánoc
R odina Pavlíkova
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Tělovýchovná jednota Sokol Lípa z.s.
V polovině soutěží ročníku 2016-2017 je vhodný čas na stručné hodnocení
jednotlivých mužstev.
„A“ tým odehrál podzimní část soutěže jako na pověstné houpačce. Vysoké
výhry střídaly jasné prohry, výborné výkony se střídaly s naprostými debakly. Závěr
podzimu byl naštěstí dobrý a tak napravil celkový rozpačitý dojem. Výsledkem je
čistý střed tabulky, sedmé místo v tabulce I. B třídy se ziskem pěkných jednadvaceti
bodů za šest výher a tři remízy ze čtrnácti zápasů. Škoda zejména prohry v Tisu, kdy
„áčko“ ztratilo jasné vedení 1:4 a tento zápas prohrálo 7:4. Nejlepším střelcem se stal
Tomáš Vendl s devíti brankami, následovaný dvojicí Jan Prokš a Štefan Miklis se šesti
zásahy, z nichž Jan Prokš se bohužel zranil v osmém kole a do konce podzimu už
nenastoupil a Štefan Miklis naopak odehrál pouze poslední tři zápasy. Vzhledem
k velice vyrovnané tabulce nás na jaře, doufejme že jen zpočátku, čekají těžké
záchranářské práce. Podstatně hůře je na tom béčko, které se až díky výhrám
v posledních dvou kolech odpoutalo od dna tabulky III.třídy. Jedenácté místo
s pouhými patnácti body za čtyři výhry a tři remízy je určitě zklamání. Za většinu bodů
patří dík Tomáši Vendlovi, který obětavě nastupoval i za „B“ tým a stal se s jedenácti
zásahy nejlepším střelcem. Druhý nejlepší střelec dal dvě branky, což mluví za vše.
Inu, bez tréninku se dnes nedá hrát ani druhá nejnižší okresní soutěž. Největším
kladem podzimu bylo zapojení dvou patnáctiletých dorostenců Václava Morkuse a
Honzy Čížka, kteří odehráli většinu zápasů. Soutěž dorostu nakonec přihlášena
nebyla, protože hrozil nedostatek hráčů. Žáci hrají okresní přebor a jsou stejně jako
„A“mužstvo v polovině tabulky – šestí z dvanácti týmů. Na podzim získali 17 bodů za
pět výher a dvě remízy s vysoce aktivním skórem 41:27. Nejlepším střelcem je Tobiáš
Průša se sedmi trefami, těsně následovaný Danielem Kandrem a Vojtou Schläferem
se šesti. I nadále největšími diváckými návštěvami disponují mužstva přípravek, když
na jejich nedělní dopolední turnaje není výjimečná návštěva 80 diváků. Výsledky
jejich jednotlivých turnajů je možné najít na internetových stránkách
http://pripravkalipa.webnode.cz Nejmenší děti se zapojují do fotbalové školičky, kde
pod vedením zkušených trenérů získávají první fotbalové návyky.
Co se týče „nesportovní“ stránky chodu našeho oddílu, tak největší investicí
byla oprava a zateplení stropu na sále spojená i s výměnou osvětlení. Toto bylo
provedeno díky finanční dotaci z obecního úřadu v souvislosti se
slavnostním vyhlášením výsledků krajského kola soutěže Vesnice roku 2016, které se
konalo 18. srpna v sokolovně. Na jaře byla dokončena výměna oken na sále a tak se
postupně sokolovna stává důstojným kulturním stánkem v obci, který je k dispozici i
všem ostatním spolkům. V květnu se v našem areálu konaly již tradiční lipské jarní
slavnosti pro širokou veřejnost. Dále byly zprovozněny toalety pro hráče a diváky

fotbalových zápasů, po jarní sezóně byla díky finanční podpoře z Kraje Vysočina
provedena aerofikace trávníku a v neposlední řadě jsme investovali značné
prostředky do bytu v budově sokolovny. Všechny tyto investice bylo možné
uskutečnit i díky spolupráci a podpoře od Obecního úřadu, za což bychom chtěli
tímto poděkovat.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem za přízeň všem divákům a
fanouškům lipského fotbalu a popřát všem občanům obce Lípa klidné vánoce a
hodně zdraví a štěstí v roce 2017.
Za Tělovýchovnou jednotu Sokol Lípa

Ondřej Baloun

I.B třída, A:
#
1.
2.

Tým
TJ Sokol Mírovka
Tatran Ždírec nad Doubravou B

Z
14
14

V
10
10

R
3
1

P
1
3

Skóre
49:17
40:18

B
33
31

+/12
10

3.
4.

TJ Tis
A.F.C. Humpolec B

14
14

8
7

1
1

5
6

39:30
42:30

25
22

4
1

5.
6.
7.

SK Kostelec u Jihlavy
TJ Podyjí Černíč
Sokol Lípa

14
14
14

7
6
6

1
3
3

6
5
5

41:42
43:25
41:38

22
21

8.

Sokol Herálec (HB)

14

6

3

5

26:24

21
21

1
0
0

9.
10.

Sokol Černovice
SK Věžnice

14
14

5
4

3
4

6
6

39:53
20:26

18
16

-3
-5

11.
12.

TJ Sokol Štoky
SK Habry

14
14

5
5

1
1

8
8

22:33
22:33

16
16

-5
-5

13.
14.

TJ Spartak Počátky
SK Horní Cerekev

14
14

4
0

2
3

8
11

25:53
19:46

14
3

-7
-18

#
1.

Tým
FC Slovan Havlíčkův Brod C

Z
13

V
11

R
1

P
1

Skóre
55:20

B
34

+/16

2.
3.

TJ Sokol Hněvkovice
TJ Rebel Dolní Město

13
13

9
5

1
5

3
3

32:21
33:27

28
20

10
-1

4.
5.

Viktorie Jeřišno
Sokol Víska

13
13

6
6

2
1

5
6

18:17
41:35

20
19

2
-2

6.
7.

SK Věžnice B
TJ Jiskra Nová Ves u Světlé

13
13

5
5

3
2

5
6

25:35
38:34

18
17

-3
-4

0

III.třída:

8.

Sokol Sobíňov

13

5

2

6

28:26

17

-4

9.
10.
11.

FK Česká Bělá
TJ Jiskra Šlapanov
Sokol Lípa B

13
13
13

4
5
4

4
0
3

5
8
6

23:23
23:29
26:40

16
15

12.

Sokol Maleč

13

4

3

6

19:34

15
15

-2
-3
-6

13.
14.

TJ Sokol Havlíčkova Borová B
TJ Leština u Světlé B

13
13

3
4

3
0

7
9

21:30
19:30

12
12

#
1.

Tým
SK Habry

Z
11

V
11

R
0

P
0

Skóre
60:13

B
33

+/18

2.
3.

TJ Sativa Keřkov
TJ Leština u Světlé

11
11

8
8

1
0

2
3

43:14
47:17

25
24

10
9

4.
5.
6.

TJ Sokol Pohled
SK Věžnice
Sokol Lípa

11
11
11

6
6
5

2
2
2

3
3
4

60:25
36:24
41:27

20
20

5
5
-1

7.

Sokol Veselý Žďár

11

5

1

5

8.
9.

TJ Sokol Štoky
TJ Rebel Dolní Město

11
11

3
2

3
2

5
7

10.
11.

TJ Sokol Mírovka
Úsobí

11
11

2
1

1
1

12.

TJ Sokol Rozsochatec

11

1

1

Okresní přebor žáků 7+1:

20

34:25

17
16

-2

42:40
27:63

12
8

-6
-7

8
9

5:64
14:53

7
4

-11
-14

9

16:60

4

-14

-6
-6
-6

Veřejné fórum obce Lípa
V rámci realizace místní Agendy 21 se ve
středu 9. listopadu 2016 se od 18:00 hodin v sále místního pohostinství uskutečnilo
veřejné fórum obce Lípa, kterého se účastnilo 38 osob. Na úvod starosta obce Ing. Jiří
Kunc shrnul činnost obce a realizované aktivity v obci za období 2015 – 2016 a
vyhodnotil vypořádání výstupů z fóra z minulého roku.
Poté Marta Vencovská seznámila přítomné s pěti vybranými tematickými oblastmi:
1. Doprava a infrastruktura
2. Život v obci (spolková činnost, sociální oblast, kultura a sport)
3. Škola (vzdělávání, areál školy)
4. Hospodářství a obecní úřad
5. Životní prostředí
Problémy, potřeby či příležitosti byly zapisovateli u jednotlivých stolů zapsány na
velké flipchartové papíry. Všichni účastníci měli možnost doplňovat své náměty
postupně ve všech oblastech. Následně proběhl výběr největších problémů u
jednotlivých oblastí – každý z účastníků mohl přidělit 2 hlasy v každé oblasti. Tři
problémy z každé oblasti, které měly největší počet hlasů, byly vybrány dalšímu
hlasování.
Pak zástupce za každý stůl představil výsledky skupinové práce a 15 vybraných
problémů bylo přeneseno na hlasovací panel. Dalším krokem byl výběr priorit, kdy
každý účastník obdržel tři prioritní body, které umístil k vybraným problémům. Na
závěr proběhlo shrnutí aktivity a vyhodnocení.

Vyhodnocení Veřejného fóra v Lípě
Problém/příležitost

Hlasy

Pořadí

Stavba nové hasičárny (u nového hasičského cvičiště)

19

1.-2.

Umístit radary u školy a pily (měřiče rychlosti)

11

4.

Vybudovat v Lípě kapličku a zvoničku

6

5.

5

6.-8.

19

1.-2.

Vybudovat cyklostezky
Lípa – Petrkov – Šmolovy – Lípa, Lípa - Okrouhlička
Kulturní zařízení (sokolovna) ve správě obce

21

Zvýšit turismus → socha („LIPOŇ“ – od Olšiaka)

2

11.

Úprava starého hřiště pod školou → hasičské cvičiště, WC, el. přípojka,
odpočinková zóna, bufet, sportovní zázemí, zeleň, úprava okolo křížku,…

0

13.-16.

Vybudování multifunkční sportovní hřiště (u ZŠ)

4

9.-10.

Vybudování školní přírodní zahrady

5

6.-8.

Nová fasáda obecního úřadu a nový plot

12

3.

Placené letní brigády pro mládež

0

13.-16.

Propagace místních podnikatelů na webových stránkách obce

0

13.-16.

Pěší zóna k remízku (od přejezdu na HB)

4

9.-10.

Příspěvek na nádrže na dešťovou vodu pro občany

5

6.-8.

Vybudovat chodníky od sokolovny, bytovky,…

0

13.-16.

Zachovat a udržovat polní cesty (např. k rybníkům Paletáč, Rákosák, Hlibůček)

1

12.

22

Projekt SOUSEDÉ plus
V Lípě připravujeme založení „Klubu Sousedé“. Tímto krokem se obec Lípa jako
první v Kraji Vysočina zapojí do projektu „Sousedé plus“, jehož cílem je podpora
sousedské výpomoci.
Klub je založen pod Spolek TILIA, který v obci pracuje od roku 2011.
Myšlenka projektu, který podporuje zakládání komunitních spolků či klubů, v nichž je
hlavním cílem vzájemná pomoc členů v každodenních činnostech, získala již podporu
v osmi krajích České republiky.
Projekt SOUSEDÉ plus přineslo do ČR Mezigenerační a dobrovolnické centrum
TOTEM, z.s. z Plzně v roce 2012 ve spolupráci s rakouským a německým vzorem
Zeitbank 55+ („časová banka“).
Princip projektu SOUSEDÉ plus je jednoduchý. Každý člen spolku za sebe nabídne
oblast, činnost, kde může být druhým nápomocný, a na druhou stranu pojmenuje
věci, se kterými by sám potřeboval pomoci. Platidlem je „1 hodina“ – tyto hodiny se
vyměňují uvnitř spolku mezi členy, ale lze je věnovat i lidem mimo spolek, kteří
pomoc potřebují. Mimo tuto výměnu se spolek pravidelně schází a podniká různé
akce. Nejedná se výhradně jen o seniory – projekt je mezigenerační, mohou se tedy
zapojit i třeba maminky na mateřské dovolené, studenti, nebo každý kdo má čas a
chuť pomáhat a nechat si pomoci.

JÁ pomůžu TOBĚ

MY pomůžeme JÍ

ON pomůže MNĚ

POMŮŽEME SI
VZÁJEMNĚ
Já umím to a ty zas tohle
Hodiny odvedené pomoci jinému člověku se zaznamenávají na časové konto, kde se
střádají a tyto nastřádané hodiny využije účastník pro svoji potřebu.
Příkladem může být: pomoc v domácnosti nebo při pracích na zahradě, pomoc při
opatrování zvířat, pomoc při písemném styku nebo při návštěvách úřadů, nákupy,
pomoc při cestování apod.

Pomůže-li například pan Sláma panu Vodičkovi očesat jablka a stráví tím 1 hodinu,
získá na svůj časový účet kredit 1 hodinu. Tou může příště zaplatit například za
doprovod na úřad. Za každou poskytnutou pomoc se členům připisují příslušné
hodiny na jejich časový účet. Pokud někdo využije výpomoc jiného člena, „zaplatí“
hodinami ze svého účtu. Jestliže někdo z důvodu zhoršeného zdraví nebo vysokého
věku již není schopen žádné služby nabízet ostatním a tím získávat nové časové
kredity, může si je koupit od sdružení za symbolickou cenu nebo využít sociálního
konta. Kdo naopak více pomáhá, může své hodiny někomu darovat.
Všechny služby jsou založeny na dobrovolnosti, za odvedenou práci se neposkytuje
žádná peněžitá odměna. Každý člen spolku může odmítnout vykonávat požadovanou
práci.
Podmínkou účasti v projektu je, že se členové znají osobně. Proto projekt funguje
pouze ve formě místních skupin, kde je možné vytvořit vzájemné vztahy postavené
na důvěře.
PROČ?
S věkem pomalu ubývá fyzických sil a člověk se postupně stává závislý na svém okolí
– na své rodině nebo odborných institucích. SOUSEDÉ plus chtějí tuto chvíli co nejvíce
oddálit, udržovat aktivitu a samostatnost zapojených seniorů.
S odchodem do důchodu člověk přece neztrácí schopnosti, vědomosti a dovednosti,
které za celý svůj život získal. Může jimi být prospěšný ostatním, kteří je ocení a
uvítají.
Vzájemná pomoc přináší radost, pocit užitečnosti a zvyšuje kvalitu života nejen ve
stáří.
Každý něco umí a naopak každý někdy něco potřebuje – PŘIDEJTE SE K NÁM!
Více o projektu se dozvíte na stránkách www.sousede-plus.cz
Koordinátorka pro Kraj Vysočina: Marta Vencovská, Tel.: 608 640 399, E:
vencovskam@seznam.cz

Ohlédnutí za akcemi
podzim a zima 2016
8. října (So) –„Putování slováckým
vinohradem, aneb burčákový pochod“. Autobus nás
dovezl do Dubňan, odkud jsme se vydali pěšky do
Mutěnic. Již na začátku nás překvapili tisíce milovníků
burčáku, kteří se vydali na stejnou trasu jako my. Ale
naštěstí nabídka burčáku, vína, slivovice a dalšího
občerstvení byla rovněž veliká, takže jsme nikde
nemuseli čekat. Trasa dlouhá cca 14 km vedla krásnou přírodou lemovanou
vinohrady.
15. října (So) – Havelské posvícení
V Pohostinství Na Růžku byla k posvícenskému obědu
připravena výborná pečená kachní stehna s knedlíkem a
zelím. K dobré náladě hrál Václav Dočkal na harmoniku.
Součástí akce byla také Soutěž o nejlepší marmeládu,
kterou vyhrála Hana Kumštarová s banánovou marmeládou. Pro děti byla připravena
akce „Kdo si hraje, nezlobí“, kdy děti plnily na stanovištích zajímavé úkoly se
zaměřením na lidové tradice a zvyky.
21. října (Pá) – Posezení u lipového čaje na cestovatelské téma. Tentokrát jsme se
vydali s Tomášem Korefem do Vietnamu. Na skvěle připravenou přednášku přišlo
přes 50 návštěvníků. Tomáš nás zaujmul poutavým a vtipným vyprávěním. Již se moc
těšíme na jeho příští cestovatelské zážitky, které nám slíbil a které budou
pravděpodobně z putování po Kubě.
12. listopadu (So) – Den deskových her
První ročník této akce se uskutečnil v lipské sokolovně. Celé odpoledne si mohli
návštěvníci vyzkoušet téměř na 70 deskových her. Hry byly připraveny jak pro malé
děti, tak pro pokročilejší hráče. Na výběr byly novinky i tradiční stolní hry. Na akci,
kterou navštívilo přes 60 hráčů všech věkových kategorií, jsme obdrželi finanční
příspěvek z Kraje Vysočina a KOUS, z.s.

16. listopadu (St) – Zájezd do divadla
Jako každý podzim, tak i letos jsme uspořádali zájezd do jednoho z pražských divadel.
Tentokrát to bylo do divadla Na Fidlovačce na komedii Familie, ve které autor
DiPietro přibližuje divákům vztah dvou odlišných generací a s laskavým humorem
projevuje pochopení pro obě strany. V hlavní roli se představila Eliška Balzerová.
21. listopadu (Po) – Posezení u lipového čaje na téma „Kameny kolem nás“.
Přednášející Eliška Beránková z Herálce nám na základě svých dlouholetých
zkušeností povídala o léčivé síle kamenů a jejich vlivu na člověka. Součástí přednášky
byla i prodejní výstava. Již jsme naplánovali na březen 2017 další povídání o
kamenech, na něž se z časových důvodů tentokráte
nedostalo.
27. listopadu (Ne) – Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
Tradiční akce proběhla od 17:00 hodin u Obecního úřadu
v Lípě. Pro účastníky bylo připraveno vánoční cukroví, které
napekly naše ženy (moc všem děkujeme!!). Na zahřátí se skvěle hodil čaj, punč a
výborný svařák. Koledy zahrála dechová hudba Rebelka. Pro menší děti byly
připraveny tvořivé dílny a pouštění svíček ve skořápkách ořechů. Před vstupem do
pekla návštěvníci museli projít pekelnou kontrolou a vstoupit na váhu hříchů. Pak je
čekala cesta peklem a přes pekelnou školu se museli dostat až k samotnému
Luciferovi. Na závěr se však všichni dostali do nebe, kde měl Mikuláš s andělem pro
děti připravenou malou nadílku. Akci navštívilo přes 300 dětí a dospěláků.
Slámový Betlém bude po dobu adventu a vánočních svátků otevřen od 10:00 – 20:00
hod.
10. prosince (So) se uskutečnil 10. ročník předvánočního turnaje
v deskové hře „Člověče, nezlob se“. První ročník proběhl 26. 12. 1986.
Po devátém ročníku byla „malá“ dvacetiletá pauza. Tentokrát se v sále
místní hospody sešlo 16 hráčů a hrálo se tedy u čtyř stolů. Hra byla
napínavá až do samého konce.

Vítězkou turnaje se stala Jana Petrová, která
přidala svůj podpis k minulým vítězům turnaje na
dřevěnou královnu figurek.
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14. prosince (St) se uskutečnilo poslední letošní posezení u lipového čaje. Již tradičně
nám k vánoční atmosféře přispěl svými písničkami Pavel Lutner. Také jsme si
promítali filmy a fotografie z lipského putování soutěží Vesnice roku.
Co nás letos ještě čeká?
18. prosince (Ne) – Betlémské světlo
Na zlatou neděli 18. prosince 2016 (od 17:000 do 18:00 hod) si
můžete vyzvednou 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.
asi 26. prosince - Vánoční turistický výšlap.
Plánována trasa – Lípa – Okrouhlička (svařák) – Květnov (svařák) – Lípa (svařák). Start
bude v 13:00 hod od obecního úřadu v Lípě. Termín bude upřesněn SMS.

Poděkování za spolupráci a podporu:
Akce jsou pořádány ve spolupráci s neziskovými
organizacemi v naší obci: ČSŽ Lípa, Spolek TILIA, TJ Sokol Lípa
a SDH Lípa; se Základní školou a Mateřskou školou Bohuslava
Reynka v Lípě a za podpory Obce Lípa – DĚKUJEME za spolupráci!!
Finančně naši činnost podporují - Obec Lípa, Kraj Vysočina, KOUS Vysočina, místní
podnikatelé a návštěvníci našich akcí - DĚKUJEME!!
Další velké poděkování patří našim členkám, členům (ano, už máme mezi sebou i
muže) a všem, kdo nám pomáhají. Dobrovolná činnost je někdy docela dřina, ale
odměnou nám je zapojení spousty lidí do organizačního zajištění akcí, které pro
veřejnost pořádáme - DĚKUJEME!
A na závěr děkujeme veřejnosti za to, že chodíte na naše akce – bez Vás by to nebylo
ono! Doufáme, že tomu bude tak i v příštím roce - DĚKUJEME!!

Přejeme úspěšnou plavbu
klidnými vodami roku 2017
Spolek TILIA, ČSŽ Lípa
Marta Vencovská
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Obecní úřad Lípa
582 57 Lípa č.p. 93

Harmonogram svozů popelnic v roce 2017
• Leden
5.; 12; 19.; 26.;
-----------------------------------------------------• Únor
2.; 9.; 16.; 23.;
-----------------------------------------------------• Březen
2.; 9.; 16.; 23.; 30.;
-----------------------------------------------------• Duben
6.; 20.;
-----------------------------------------------------• Květen
4.; 18.;
-----------------------------------------------------• Červen
1.; 15.; 29.;
-----------------------------------------------------• Červenec
13.; 27.;
-----------------------------------------------------• Srpen
10.; 24.;
-----------------------------------------------------• Září
7.; 21.;
-----------------------------------------------------• Říjen
5.; 12.; 19.; 26.;
----------------------------------------------------------• Listopad
2.; 9.; 16.; 23.; 30.;
---------------------------------------------------------• Prosinec
7.; 14.; 21.; 28.;
---------------------------------------------------------Nově instalovaný kontejner na odběr elektrozařízení
Nový kontejner na zpětný ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ je instalován u
Obecního úřadu vedle kontejneru na vyřazené oděvy a sousedské knihovny.
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ZPRÁVY Z PETRKOVA
Adventní čas je vnímán různě. Advent (z lat. adventus = příchod) je začátek
liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Má to být doba
radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba
rozjímání a dobročinnosti. Dříve to byla doba postní, kdy byly zakázány veškeré
zábavy, tanec a zpěv. I v západní tradici je advent dobou zklidnění. Odpovídalo to
životnímu stylu našich předků, jejichž přirozeným rytmem byla intenzivní práce v
době od jara do podzimu, kdy bylo nutné zvládnout veškeré zemědělské práce, a
odpočinek v zimě, kdy se vykonávaly domácí práce bylo draní peří, šití, pletení,
předení, tkaní, apod. Jak můžeme s adventem naložit ? Může to být místo nákupu
třeba návštěva rodičů, přátel, kamarádů….

17. listopad (sobota) – Tento den začala Majka C. připravovat s týmem místních
spolupracovníků první PETRKOVSKÝ SLAMĚNÝ BETLÉM. Několik pracovních
setkání v hasičárně vyústilo k instalaci mnoha slaměných postav v životní velikosti
ke kapličce, kde byla mj. instalována první petrkovská jeskyně a vyrostl zde mladý
smrkový lesík. Preciznost zpracování a počet postav předčí mnohé jiné betlémy,
jak je patrno z mnoha ohlasů z okolních vesnic a vyšlapaných míst před vlastními
postavami. Je příjemné, že se s námi každé ráno při odjezdu do práce svatá
rodina loučí a večer nás opět vítá domů.
19. listopad (sobota) – každoroční VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA Sboru
dobrovolných hasičů v Petrkově. I letos po zahájení proběhla volba návrhové
komise. Po schválení programu a zprávě starosty o činnosti a hospodaření byla
presentována zpráva kontrolní a revizní rady a byl diskutován návrh plánu
činnosti na další období. Zde zazněl návrh těchto akcí: Ples hasičů v Lípě
14.1.2017, Masopust- zabíjačka u hasičské zbrojnice (únor, březen), Údržba „Aleje
Květy Reynkové“ k zastávce ČD (březen), Brigáda u rybníka Hlibůček (březen,
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duben), Okrsková soutěž v požárním sportu – muži, ženy, děti, (květen), Závody
lodiček na Hlibůčku (květen), Víkend mladých hasičů v přírodě (prázdniny),
Setkání s občany na konci prázdnin – prase, hudba, Soutěž o pohár starosty obce
Lípa (září), Výlov rybníka Hlibůček (říjen), Lampionový průvod (listopad), Výroba
slaměného betlému (listopad). Poté proběhla - volba delegátů na Výroční valnou
hromadu okrsku a na delegáta na Okresní shromáždění starostů. Závěrečná
diskuse se protáhla a přinesla mnoho nových impulsů. Dobrou náladu podpořilo i
vynikající občerstvení – řízek se salátem a mnoho jiných dobrot. Celkem 60-ka
účastníků.
21. listopadu (pondělí) proběhlo setkání obyvatel Petrkova za účelem vytyčení
priorit akcí, které by měly být realizovány v roce 2017 v naší obci. Letos se nás
v hasičárně sešlo 16. Dvouhodinové setkání vygenerovalo mnoho zajímavých
myšlenek. Děkuju všem, kteří přišli za účast a dobré nápady.
25. listopad (sobota) – VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ. Vánoční atmosféru
v našich domácnostech u rozsvícených adventních věnců podpořila nová aktivita.
Možnost naučit se vyrábět právě tyto věnce pod vedením Majky C. využilo na 30
žen, mužů i dětí v Petrkovské hasičárně. Klidná atmosféra, podpořená vánočním
cukrovím, svařeným vínem byla korunována výrobou přibližně 35 adventních
věnců, různých tvarů, barev, ozdob a různých nových „zdobných“ myšlenek.
Jediným společným jmenovatelem byly 4 svíce. Všichni „stavitelé“ odcházeli
nadšení a už se těší na velikonoční svátky, kdy proběhne podobná akce s
tematickým zaměřením .

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ U KAPLIČKY V PETRKOVĚ
Přijměte pozvání k radostnému a pokojnému společnému setkání u
„živých“ koled v podání petrovských dětí, dětského orchestru, koled
středního věku. Těšme se na vánoční cukroví a punč. Dle počasí se
sejdeme u petrovské kapličky Svatého Václava (v případě deště
v hasičárně) 23.12.2013 v 18,00 hod. K dispozici bude také Betlémské
x
světlo .
x

= Betlémské světlo je plamínek zapalovaný každoročně před Vánoci v betlémské
jeskyni, v níž se podle tradice narodil Ježíš Kristus, a rozvážený skauty do řady míst v mnoha evropských a
také několika amerických zemích. Zpravidla bývá nejprve letecky dopraven do Vídně, odkud se dále šíří
většinou po železnici
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Závěrem tohoto roku bych rád poděkoval všem, kteří opět jakýmkoliv
způsobem letos pomohli Petrkovu. Popřál Všem zdraví, štěstí, radost a
„každému co potřebuje“ do roku 2017.
Za Petrkov sepsal : Topolovský Michal

ZPRÁVY Z DOBROHOSTOVA A CHVÁLKOVA
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás závěrem roku informoval o některých akcích v naší obci a
Chválkově v letošním roku, roku kdy obec Lípa získala titul Vesnice roku v kraji
Vysočina. Mrzí mne však skutečnost, že do samotné akce se nezapojili naši občané a
organizace.
Po roce se rovněž podařilo dokončit opravu studně na návsi. Zde chci poděkovat
všem, kteří se na této akci podíleli, ale hlavně panu Němcovi za položení kamenů a
panu Karlu Milichovskému za pomocné práce. Tuto akci finančně zajišťovala Obec
Lípa a sponzoři Stavokomp H.B. a Senagro Senožaty materiálem.
Podařilo se rovněž dokončit rekonstrukci silnice ke sv.Anně, kde došlo k položení
nového povrchu.
Ve Chválkově byla osazena nová vývěsní skříňka, nové truhlíky na květiny. Moje
velké poděkování patří všem ženám Chválkova za celoroční péči o kapličku, její okolí,
květinovou výzdobu a pořádání každoroční mše u kapličky.
Jako každý rok, tak i letos Místní knihovna pořádala dětský karneval a tradiční 6.
Rozsvěcení vánočního stromku v naší obci. K poslechu hrála a zpívala koledy
Ledečanka. Byl zde rovněž Mikuláš a čert, kteří za básničku předali dětem malý dárek.
Děkujeme Všem, kteří se na této akci podílí a sponzoru firmě Stavokomp Havlíčkův
Brod.

V toto příspěvku nebudu psát o všech akcích v naší obci a Chválkově a to z důvodu,
že si na naší práci poslanců – moji a p.Křesťana udělá každý svůj názor, zda v naší obci
dochází ke zlepšení životního prostředí či nikoliv. Oba dva se snažíme vyslechnout
názory ostatních obyvatel a v případě možnosti je realizovat. Vždy ale dáváme
přednost akcím, které jsou určeny pro všechny obyvatele obou obcí.
Vzhledem k tomu, že není ještě schválen rozpočet obce na rok 2017, nemohu
uvádět konkrétní akce, které nás v roce 2017 čekají.
Na závěr chci poděkovat Všem občanům obou obcí za udržování veřejných
prostranství a dalších prostor v obcích. Děkuji také všem, kteří se podílí na udržování
tradic v obci – maškarního průvodu, pouti u sv.Anny a ostatních akcí pro děti a
spoluobčany.
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ZPRÁVY Z ČINNOSTI SDH DOBROHOSTOV
10. září 2016 - Soutěž o Pohár starosty v Lípě. Tentokrát se zúčastnila dvě družstva
mužů a jedno družstvo žen. Jsme rádi, že se soutěžící družstva dala dohromady a na
soutěž se svědomitě připravovala.
16. září 2016 - Již tradičně jsme pro členy SDH, jejich partnery a děti uspořádali
„podzimní grilování“. Připraveno bylo grilované jehňátko a prasečí kýta. Každý mohl
ochutnat oboje a zapít kvalitním pivním mokem. „Grilovačka“ se vydařila a k příjemně
prožitému večeru přispěla kapela Worwaní, která rozproudila náladu všech
zúčastněných. Zpívalo se až dlouho do noci.
15. říjen 2016 - Už podruhé se uskutečnil výlov rybníka u Nováků. Vylovené ryby byly
roztříděny, kapři se prodali na hrázi, další se prodali rybářskému spolku do Úsobí,
ostatní zůstali zase v rybníku.
29. října 2016 - Již popáté se konal výlov rybníka na návsi U Dobroděje. Jako každý
rok ani tentokrát zde nechybělo občerstvení – rybí polévka, grilované rybí podkovy,
pro zahřání grog nebo svařáček. Akce pokračovala i večer, v místní hospůdce se
prodávaly kapří řízky s bramborovým salátem. Prodalo se 40 porcí jídla, a tak
doufáme, že všem chutnalo.

4. listopadu 2016 - Ženy SDH Dobrohostov uspořádaly lampiónový průvod.
Na úvod byl poslán do oblak lampiónek štěstí, poté následoval průvod světýlek obcí,
pak už byla připravena „ohnivá show“. Představení „ohnivé skupiny“ bylo světelné,
barevné, napínavé, a chvílemi i nebezpečné☺. Všichni bedlivě sledovali
ohnivé efekty pětičlenné skupinky „ohnivců“. Vystoupení se vydařilo, skončilo bez
úrazu a potleskem. Pro děti bylo připraveno malé občerstvení a teplý čaj.
19. listopadu 2016 - Již tradiční posezení pro ženy spojené s výrobou adventních
věnců. Tentokrát byla účast menší, sál byl sice zaplněn, ale chtěli bychom, aby ženy
pojaly tuto akci jako příjemné setkání, povídání a ochutnávání „cukrovíčka“, které
vždy ženy donesou. Vyrobení adventního věnce na dveře či na stůl je jen příjemným
zpestřením celé akce. Paní Křesťanová má vždy připraveno velké množství věnců,
věnečků, svíček a doplňků, tolik různých „věciček“ na jednom místě je prostě úžasné
už jenom vidět a je inspirací pro každou ženu.
31. prosince 2016 - Pořádání silvestrovských oslav a přivítání nového roku. Již
tradičně bude uspořádán v místní hospůdce Silvestr. Nebude chybět hudba a
půlnoční ohňostroj. Srdečně zveme všechny spoluobčany.
Na závěr bych rád poděkoval všem, kteří se jakkoli zúčastnili akcí a brigád a tím
pomohli k rozkvětu Dobrohostova.

Přeji Vám všem šťastné a radostné prožití svátků vánočních, do nového roku hlavně
pevné zdraví, štěstí, spokojenost a mnoho osobních a pracovních úspěchů.
O Vánocích, do nového roku,
štěstí, úspěch v každém kroku!
Lásky, radosti, pohody moc,
zas do příštích Vánoc!

Zveme Vás na Masopustní průvod, který se bude konat
v sobotu 25. února 2017 od 11 hodin v Dobrohostově.
Průvod bude doprovázet Rebelka.
Za SDH Dobrohostov Miroslav Krupauer

ZPRÁVY Z ČINNOSTI SDH LÍPA
Za poslední tři měsíce se toho opět mnoho událo. V září jsme připravili pro všechny
rodiče a děti výlet do Zeměráje v Kovářově a pořádali jsme v Lípě soutěž O pohár
starosty obce. O těchto akcích jsme Vás již informovali v posledních Lipských listech.
Další akcí hasičů bylo grilování v hospodě Na Růžku, kde nám Vašek Duben ugriloval
výbornou kýtu a Marta Vencovská připravila pro děti cyklistickou soutěž. Na začátku
října jsme se zúčastnili soutěže Plamen, která se konala v Habrech. Poctivě jsme
trénovali a z výsledků dětí jsme měli radost. Mladší děti byly na 15. místě z 57
družstev a starší na 32. místě ze 62 družstev. Po této soutěži jsme opět začali s dětmi
chodit každý týden do školní tělocvičny, protože se ochladilo a ven na opékání
špekáčků a jablek jsme se dostali až na začátku listopadu.
11. listopadu jsme uspořádali společně s Tiliánkem Svatomartinský lampionový
průvod. Svatý Martin na bílém koni děti s lampionky i dospělé provedl naší obcí až za
trať, kde jsme připravili pro všechny ohňostroj.
2. prosince naši mladí hasiči společně s dětmi z Tiliánku roznesli „Barborky“ do domů
v naší vesnici. Děti všem předaly větvičku třešně a řekly básničku. Nyní nás s dětmi
ještě čeká rozdávání vánočních dárečků v klubovně a další schůzka s dětmi bude až
příští rok.
Děkujeme za spolupráci všem, kteří nás, dobrovolné hasiče,
podporují v naší činnosti a akcích a přejeme Vám všem krásné
Vánoce, mnoho zdraví a rodinné pohody v celém příštím roce
2017.
za SDH Lípa Ivana Výborná a Miroslav Prchal

