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LIPSKÉ LISTY

Vážení spoluobčané,
vánoční atmosféra, koledy, cukroví a vůně svařeného vína, to vše nás i letos,
přilákalo na rozsvícení obecního vánočního stromu. Společně jsme si připomněli
začátek adventního období a také času příprav a očekávání vánočních dnů, i když
opět v stále hrozící covidové epidemii.
V tomto slavnostním čase, Vám přeji krásné prožití vánočních svátků a do roku
2022, hodně zdraví, štěstí, plno sil a radosti.
S blížícím se koncem roku, chci také poděkovat všem zastupitelům,
zaměstnancům obecního úřadu a lipské školy, všem členům zájmových a
společenských organizací za pořádané akce a v neposlední řadě Vám všem, kteří
jste pomáhali, když bylo třeba.
Až silvestrovské hodiny odbijí půlnoc a rok bude u konce, zapomeňme na
všechny ty negativní zprávy a ve své paměti si zachovejme pouze to, co nám v
letošním roce udělalo radost. Hledejme okolo sebe optimismus a „dobrou náladu“
i v roce následujícím.
Krásné a veselé svátky a šťastný nový rok
Jiří Kunc, starosta

Usnesení č.18
z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lípa,
které se konalo dne 27.9.2021 v budově Obecního úřadu v Lípě v 19:oo hodin
Zastupitelstvo obce Lípa:
schvaluje:
1. usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
2. program jednání
3. ověřovatele zápisu a usnesení
4. souhlasí a zveřejní záměr směny pozemků v k.ú. Lípa u Havlíčkova Brodu
5. souhlasí a zveřejní záměr směny pozemků v k.ú. Petrkov
6. Volební řád pro volbu školské rady v ZŠ Lípa a jmenuje zástupce za zřizovatele do
školské rady
7. Rozpočtové opatření č.10 / 2021
8. Smlouvu o zřízení služebnosti č. JI-014330046562/001,
Smlouvu o zřízení služebnosti č. JI-014330032212/009

Smlouvu o zřízení služebnosti č. JI-014330040350/004
Smlouvu o zřízení služebnosti č. JI-014330023691/007
Smlouva o zřízení služebnosti č. JI-014330032433/002
bere na vědomí:
1. usnesení rady obce z 21.7, 4.8, 18.8 a 15.9.2021
2. koncept Zprávy č. 3 o uplatňování Územního plánu Lípa – Návrh Zprávy č.3 o
uplatňování Územního plánu Lípa dle ustanovení § 55 odst.1 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů
3. postup obce ve sporu s firmou RONELI SE
4. postup obce v jednání s firmou Elephant Smile na dodávku šatních skříněk
5. příspěvky v diskusi

OZNÁMENÍ OBČANŮM
Poplatek za odpady od roku 2022 - jeho výši lze ovlivnit
V odpadovém hospodářství vychází nový zákon o odpadech, který přináší velké
změny i pro obce, respektive pro každého z nás. Pokusíme se shrnout to
nejdůležitější, co se týče obce a co nás bude především zajímat.
Všechny obce v ČR, musí nejpozději pro rok 2022 nastavit nový systém v této
oblasti.
Likvidace všech složek komunálního odpadu tvoří základ pro výpočet poplatku
za odpady. Jednoduše řečeno, obec zabezpečí místa pro odkládání, předá tento
odpad, uhradí jeho likvidaci a následně promítne do poplatku. Nyní přichází to
zajímavé, co se nového zákona týče.
V tabulce jsou uvedeny poplatky za uložení odpadu na skládku a jejich
navyšování v budoucích letech, který je a bude původcům odpadu, tedy obcím
účtován.

Sazba pro jednotlivé dílčí základy poplatku za ukládání odpadů na skládku (v Kč/t)

Aby toho nebylo málo, tak zákon zavedl tzv. třídící slevu. Obec může požádat o
uplatnění této slevy, což se stalo a tím je obci účtováno v letošním roce místo
800,-Kč, dosavadních 500,- Kč/t. Bohužel to není tak jednoduché. K tomu, aby
obec dosáhla na tuto cenu, musí splnit následující kritéria, která se týkají nás
všech. Množství nevytříděných odpadů (popelnice u Vás doma) vyprodukovaných
v obci, musí být maximálně 200kg/osoba a tato hodnota se bude neustále s
každým dalším rokem snižovat (viz. následující tabulka).

Pokud obec překročí stanovený průměr na osobu, již hradí skládkovné bez
možnosti uplatnit třídící slevu.
Obec, respektive občané obce, musí ale splnit další parametr a to je procento
vytříděnosti z celkových odpadů, aby mohla obec dosáhnout na zmíněnou třídící
slevu a to dle následující tabulky.

Z výše uvedeného si každý umí spočítat, jak poplatky za odpady mohou
dramaticky narůst. To že poplatky porostou, je jisté, ale v jakých řádech, to
můžeme ovlivnit my samotní.
Dnes se ukazuje a vzhledem k životnímu prostředí nestačí pouze třídit, ale
odpadům předcházet, což vychází z tabulky č. 2, kde se bude limit na osobu
každoročně snižovat až na pouhých 120kg/osoba v roce 2029. Je rozdíl dosáhnout
na třídící slevu a mít poplatky v přijatelné výši, která může být méně než
třetinová v případě, že dosáhneme na dané slevy. Současných 500,-Kč/t za
uložení odpadu z černých popelnic, může vystřídat až 1.850,-Kč/t.
Tyto poplatky budou vždy tak velké, jak velké bude množství našeho odpadu.
Náklady na odpady a tím výše poplatku je pouze v rukou nás všech.
Nejlevnější odpady jsou ty, které vůbec nevzniknou.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUSLAVA
REYNKA, LÍPA, příspěvková organizace
Pokud vám budou připadat následující řádky jako jedno velké
chlubení, tak máte pravdu. A kdo využil dne otevřených dveří 18. září
2021 a byl se podívat u nás ve škole, tak ví, že máme být na co pyšní.
Den otevřených dveří očima nových zástupkyň naší školy –
paní Zdeňky Bastlové pro MŠ a paní Mgr. Jaroslavy Kandrové
pro ZŠ.
Když nám paní ředitelka oznámila, že v sobotu 18. září proběhne Den
otevřených dveří, první, co nás napadlo, bylo „Tak dobře, připravíme se a
ukážeme, na co jsme pyšní“. Již od slavnostního otevření nové přístavby ZŠ
proudili do školky návštěvníci v hojném počtu. V každé třídě pro ně byla
připravena ukázka centra aktivit, ve kterých se děti během pobytu ve školce
vzdělávají. V Žabičkách I. to bylo centrum Pokusy a objevy, kde si všichni mohli
vyzkoušet svoji motoriku a koordinaci pomocí kelímků a gumiček, v Žabičkách II.
bylo centrum Dílna, kde si každý mohl z papíru vyrobit žabičku, v Medvídkách
bylo centrum Voda a písek, kde si všichni vyzkoušeli kreslení do písku a v
Myšičkách bylo centrum Stavebnice, kde jsme si pro návštěvníky připravili ukázky
našich stavebnic na rozvoj logického myšlení, postřehu, motoriky a koordinace
těla. Největší úspěch měla u návštěvníků stavebnice s názvem “Jeřáb“. Každý si ji
chtěl vyzkoušet, a i babičky a dědečkové se u toho moc bavili.
Den otevřených dveří využili i rodiče našich „potencionálních budoucích“
školkáčků. Prohlédli si prostory školky – vybavení tříd, šaten, seznámili se s paní
učitelkami a měli plno otázek, na které jsme se snažily odpovědět. Rády jsme si
popovídaly s pamětníky, kteří nám vyprávěli, jak vypadala stará školka, která
bývala v budově ZŠ, a jak se stavěla současná budova školky.
Také nás moc potěšilo, že se za námi přišli podívat i naši bývalí „školkáčci“ –
některé jsme ani nemohli poznat. Ono je těžké poznat někoho, koho si
pamatujete v předškolní třídě a teď se ve dveřích objeví 21-letý mladý muž s
úsměvem na rtech a pozdravem „Jé, paní učitelko na Vás jsem se těšil, že Vás zase
uvidím“. Společně jsme si prohlédli alba fotografií, kroniky a zavzpomínali jsme
na „školková“ léta.
Doufáme, že návštěvníci si celý den užili tak jako my, paní učitelky. Jsme rády,
že máte o školku takový zájem a že se Vám naše, ale i vaše školka líbí a jste s námi
spokojeni. Snažíme se pro děti a jejich rodiče vytvářet příjemné a pohodové
prostředí a doufáme, že se nám to bude dařit i nadále.
za mateřskou školu Zdeňka Bastlová

V sobotu 18. 9. 2021 se na naší škole uskutečnil den otevřených dveří. Tentokrát
byl pro nás výjimečný, neboť jsme se chtěli ještě o trochu více než obvykle
podělit s rodiči, bývalými žáky i vámi, kteří už sledujete naši školu pouze
zpovzdálí, o radost z nových učeben, šaten, sociálních zařízení, dílen,
kabinetů…..zkrátka z celé nové přístavby. Naše škola prošla za posledních několik
let celou řadou zásadních stavebních změn a úprav. Počínaje otevřením nového
sportovního areálu, přes vznik nové třídy ze školního bytu a radikální zásahy ve
staré části školy, ke kterým nás donutila přítomnost dřevomorky, až po největší
událost, kterou bezesporu bylo propojení tří budov školy a vznik nového zázemí
pro žáky i učitele. Na přípravách i samotném průběhu dne otevřených dveří se s
námi podíleli ve velké míře žáci naší školy. Ve vstupní hale většinu návštěvníků
zaujaly šatní skříňky, na jejichž čelech jsou umístěny velkoformátové fotografie z
různých koutů Vysočiny, jejichž autorem je Vladimír Kunc. Zájemci o prohlídku
školy obdrželi v těchto prostorech pohlednici s logem a fotografiemi naší školy,
informační brožurku a drobné dárečky, které vyrobili naši žáci.
V rámci této akce mohli návštěvníci zhlédnout původní i nové učebny, měli
možnost nahlédnout do školních kronik a zavzpomínat u starých i novějších
fotografií či sestříhaných videozáznamů ze školních akcí. Ve třech nových
odborných učebnách se mohli seznámit s moderními pomůckami, které se
využívají při výuce přírodopisu, chemie, fyziky, informatiky a jazyků. Zpestřením
pro návštěvníky byla i možnost nahlédnout do nově zrekonstruovaných prostor
školních jídelny, kde pro ně bylo nachystáno i drobné občerstvení.
Nesmírně nás těší, že zájem o prohlídku naší školy z řad veřejnosti byl velký a
setkal se s kladným ohlasem, čemuž nasvědčovala mimo jiné řada milých
„vzkazů“ v knize návštěv.
Všem, kteří jste se našeho dne otevřených dveří zúčastnili, velmi děkujeme a
těšíme se na nějakou další příležitost k setkání.
za základní školu Mgr. Jaroslava Kandrová

Zprávičky z naší školičky
přinášejí Žabičky I., Žabičky II., Medvídci a Myšičky
Čas utíká jako voda a ani jsme se nenadáli a po zářijovém startu se pomalu již
chystáme na příchod Mikuláše a již z dálky začínáme vyhlížet Ježíška a konec
roku 2021. Ale než se budeme těšit z nového roku 2022, přinášíme Vám zprávičky
z naší školičky z podzimního období.

Co jsme společně zažili?
V měsíci říjnu proběhla sbírka plodin pro lesní zvířátka na zimu. Jako každý
rok, tak i letos jsme byli ve sběru úspěšní a pan Rosický si pro zvířátka odvezl
plnou káru dobrot. Všem moc děkujeme za účast. Také jsme se s myslivci
domluvili, že hned, jak to bude možné, nás ve školce navštíví a s dětmi si
popovídají o lese, zvířatech a myslivosti.
V pondělí 4. 10. a v úterý 5. 10. 2021 přijela do třídy Žabiček I. a Myšiček paní
Líbalová, která pracuje jako zdravotní sestra na infekčním oddělení v nemocnici a
přijela si s dětmi popovídat na téma „Hygiena rukou u dětí v předškolním věku“.
Ukázala dětem, jak se správně umývají ruce. Děti měly možnost si zkontrolovat
ruce v přístroji, který jim ukázal barevné rozlišení, kde si špatně umyly ruce. Jsme
rádi, že jsme mohli toto téma zařadit do našeho programu ve školce, jelikož v
dnešní „covidové době“ je více než aktuální.
Dne 11. 10. 2021 přijela paní Hulvová s programem o ježcích. Ukazovala
dětem, co ježci jedí, kde žijí, jak vypadají, kdo je jejich nepřítel, jak přezimují.
Děti si mohly ježky pohladit a zblízka prohlédnout.
Ve středu 20. října jsme s příslibem krásného počasí vyrazili společně celá
školka na výlet do Dýňového světa. Předpověď počasí se vyplnila a sluníčko a
teplo nás provázelo celé dopoledne, které jsme v Dýňovém světě prožili. V
uzavřeném areálu se děti volně pohybovaly a probíhaly si nejrůznější bludiště a
prolézačky postavené z dýní nebo balíků slámy. Kdo chtěl, mohl se např.
vykoupat ve „slámobazénu“, vlézt si do kombajnu nebo se pohoupat na
houpačkách. Na závěr výletu si děti mohly zakoupit malou dýni a odvézt si jí
domů. Dětem se v Dýňovém světě moc líbilo.
Dne 22. 10. 2021 jsme s dětmi navštívili Horácké divadlo v Jihlavě, kde na nás
čekalo představení pohádky Pejsek a Kočička. Pro děti to byl krásný zážitek. Herci
připravili jevištní verzi jedné z
nejkrásnějších dětských
knížek Povídání o pejskovi a
kočičce od Josefa Čapka. Děti
byly nejen vzornými diváky,
ale staly se i součástí
představení, které bylo
zakončeno velikým
potleskem.
V pondělí 1. listopadu se
ve školce konal Halloween. V
podvečerních hodinách se
naše školka proměnila v
čarodějný hrad plný strašidel.

Pro děti byly v každé třídě připraveny úkoly a po jejich absolvování obdržely
odměnu. Pro odvážlivce byla připravena strašidelná cesta kolem sportoviště a na
všechny čekala horká dýňová polévka, kterou nám pro děti a rodiče připravily
paní kuchařky ze školní jídelny – všichni si jí moc chválili a velké díky pro paní
kuchařky. Všem, kteří nám s přípravou akce pomohli, ať už dobrotami pro děti,
dýněmi do polévky nebo výzdobou kolem školky, moc děkujeme.
Co nového u Žabiček I. a Žabiček II.?
Protože v letošním školním roce je hodně dětí předškolního věku a do jedné
třídy se nevešly, třída Soviček se během prázdnin přejmenovala a přetvořila na
třídu Žabičky II. V letošním školním roce budeme psát příspěvky do Lipských
listů za obě třídy dohromady, protože všechno dohromady také děláme. Již podle
názvů tříd je zřejmé, že máme něco společného. To hlavní společné je to, že jsme
třídy předškolních dětí. Žabičky I. jsou jen děti předškolní, Žabičky II. jsou z půlky
děti předškolní a zbytek jsou tzv. „střeďáci“ (děti věku středního). Naším hlavním
úkolem je, aby se všechny děti, které spolu půjdou do školy, skamarádily, a proto
naše třídy dělají vše společně (chodíme spolu na vycházky, do tělocvičny, čteme
stejné knížky, děláme stejné práce i výrobky, účastníme se stejných projektů,
soutěží, a hlavně - jsme hodně spolu). Letošní novinkou v našich třídách je
zavedení tzv. ranních úkolů, kdy ke každému týdennímu tématu je pro děti v
šatně vyvěšen na papíře úkol, který plní společně s rodiči nebo sourozenci. Na
splnění úkolu mají vždy týden. Jsme rády, že úkoly jsou skoro vždy splněné.
Koncem září proběhl v našich třídách projektový den s názvem Žabičkový, který
jsme si moc užili. Jelikož nás je opravdu hodně, netradičně proběhl na školní
zahradě místo ve třídě. Bylo to dopoledne plné legrace, děti plnily nejrůznější
úkoly, hráli jsme pohybové hry, tančili jsme a zpívali, na konci nás čekala malá
odměna.
Také nezapomínáme na čtení, páteční dopoledne je vždy „čtecí“. Z přečteného
textu provádíme vždy zpětný rozbor, o právě čtené knížce si hodně povídáme a
tvoříme si tzv. čtenářské deníčky. Ve spolupráci s Krajskou knihovnou v
Havlíčkově Brodě jsme zapojeni do celoročního projektu „Celé Česko čte dětem“.
Zahájení proběhlo za účasti p. spisovatelky Markéty Vítkové. Do knihovny
budeme jezdit na pravidelná setkání, další návštěva nás čeká na konci listopadu.
Co nového u Medvídků?
Jelikož byla úspěšně dokončena přístavba budovy školy a školáci již nevyužívají
prostory mateřské školy, přivítala nás v září nová, velká třída. Také počet dětí se v
naší třídě zvýšil – k původnímu počtu dvanácti Medvídků se přidalo čtrnáct nově
nastoupivších dětí.
V prvních týdnech nás tedy čekala spousta úkolů – seznámit se s prostory,
zjistit, kde jsou jaké hračky a pomůcky, kam patří, kde je naše šatna, kde je místo

pro svačinky a obědy, kde se odpočívá a jací kamarádi teď s námi ve třídě jsou.
Proto jsme se zpočátku věnovali (formou hry) zapamatování svých značek, jmen
ostatních dětí a zvykání si na denní režim naší třídy.
V říjnu jsme se již vrhli na práci v centrech aktivit. Velmi nás baví centrum
Kuchyňka, které teď (díky novým prostorům) můžeme plně využívat. Připravovali
jsme ovocné špízy, pekli jsme a vykrajovali sušenky, dokonce jsme si připravili
bramborové těsto a usmažili jsme si bramboráky!
Zvládáme si moc hezky hrát. Každý den si čteme, vyrážíme na procházky po
okolí. Snažíme se dodržovat naše třídní pravidla, trénujeme stolování, správný
úchop lžičky, oblékání a obouvání a zdá se, že nám to spolu docela jde a že jsme
ve školce rádi.
Co nového u Myšiček?
Jako každý rok v září, tak i tento rok jsme s dětmi vytvářeli nová třídní pravidla,
seznamovali se s prostředím a se svými kamarády. K tomu nám sloužila témata z
TVP např. třídní pravidla, můj kamarád, moje rodina, jak si hrajeme ve školce. Pro
lepší adaptaci jsme využívali různé pohybové hry na osvojení si jmen, svých
značek a také pravidel ve třídě. Ke konci září jsme začali pracovat v centrech
aktivit. V těchto centrech zařazujeme širokou škálu aktivit, které si děti celý
týden zkouší. Některé děti se setkávají s novými činnostmi, jako je např. stříhání.
Snažíme se ve všech činnostech dětem pomáhat tak, aby byla práce pro děti
zábavná.
Nadále pokračujeme v rozvoji čtenářské gramotnosti. Každé pondělí čteme s
dětmi pohádku a následně po přečtení čeká děti práce do čtenářského deníku.
Tyto deníky si děti na konci roku odnesou domů. Každý týden zařazujeme do
ranního kruhu básničky nebo písničky. Zaměřujeme se zejména na lidové
písničky, které by děti měly poznat. Nejvíce však děti zaujme básnička nebo
podzim jsme nejvíce času trávili v přírodě, kde jsme sbírali přírodniny a také
sledovali, jak se zbarvuje a opadává listí, jak se mění na podzim počasí, dokonce
jsme u lesa zahlédli i srnky a zajíce. Po dešti jsme pozorovali žížaly dešťovky a
také jsme sledovali pavouky při stavbě svých sítí.
Na co se můžeme těšit?
První adventní neděli se na parkovišti u školky objeví nazdobený vánoční
stromeček. Letos si zdobení vzaly na starost děti ze tříd Žabičky I. a II. Téma
ozdob již mají vymyšlené, ale nebudeme ho prozrazovat dopředu, v adventním
čase se přijďte podívat a sami uvidíte, jak se jim ozdoby povedly.
Ve středu 1. 12. pojede zbytek dětí z naší školky (ty, které nejely v říjnu) do
Horáckého divadla v Jihlavě na pohádku „O pejskovi a kočičce“
V pátek 3. 12. nás ve školce navštíví Mikuláš, anděl a určitě i čert.

Ve středu 15. 12. si uděláme v naší školce „Štědrý den“ spojený i s nadílkou od
Ježíška. Již teď s dětmi vymýšlíme, jaké hračky a pomůcky bychom si do tříd od
Ježíška přáli.
za mateřskou školu Zdeňka Bastlová

Zprávy z naší základní školy
I přes některá omezení se snažíme, aby ZÁKLADNÍ ŠKOLA fungovala stejně
nebo ještě lépe než v době „předcovidové“. Hned v září jsme umožnili všem
třídám alespoň jednodenní školní výlety, když díky hygienickým opatřením o
mnoho zajímavých školních akcí v předchozích dvou ročnících přišli.
Výlet druháčků
Ve čtvrtek 16. 9. 2021 jsme vyjeli společně s našimi kamarády třeťáky na školní
výlet na Bouzov a do Javoříčských jeskyní. Dopoledne jsme strávili v Historickém
areálu na Bouzově se zábavně - naučným programem „Válečné stroje a střelné
zbraně doby středověké aneb Jak a s čím bojovali naši předkové.“ Program byl
rozdělen do několika částí: prohlídka Trojského koně, střelba z kuše o glejt
Viléma Tella za nejlepší trefu,
pážata v akci – čarování se
střelným prachem, na střelnici
pak na děti čekala střelba z
kuše a flobertového revolveru a
nakonec pážecí turnaj o titul
rytířský. Nechyběl samozřejmě
ani nákup suvenýru. Potom
jsme se přesunuli na nádvoří
hradu Bouzov, kde jsme si dali
svačinku s krásným výhledem
na hrad. Ne nadarmo se říká, že
je to jeden z nejkrásnějších
hradů u nás. Zahrál si např. ve
filmech O medvědu Ondřejovi,
Kopretiny pro zámeckou paní,
Třetí sudička, O princezně
Jasněnce a létajícím ševci nebo
třeba
v
pohádce
Rumplcimprcampr.
Naší
další
zastávkou
po
bouzovském
dobrodružství
byla prohlídka Javoříčských

jeskyní, kde žáci s úžasem obdivovali přírodní podzemní výtvory. I přes
předpověď nevlídného počasí nám po celou dobu svítilo sluníčko a bylo teplo.
Liják se spustil až ve chvíli, kdy už jsme pohodlně seděli v autobuse na cestě
domů. Všem se výlet moc líbil a náramně si ho užili.
zapsala Mgr. M. Henclová
Výlet třeťáků na Bouzov
Na náš úplně první
školní výlet jsme se
vypravili 16. září 2021.
V první ani v druhé
třídě jsme na výlet
kvůli covidu nemohli, a
tak o to víc jsme se teď
těšili. Ve škole jsme si
nachystali výletníček a
zapsali jsme si, co
všechno uvidíme.
A pak jsme se dočkali.
Ráno na nás čekal
autobus a my jsme
vyrazili na dlouhou cestu směr Morava. Na Bouzov je to opravdu daleko. V
autobuse jsme si povídali, hráli karty, někdo si četl a někdo jen tak sledoval cestu.
Když jsme dojeli do cíle, tak nás čekal program v historickém areálu. Dozvěděli
jsme se toho hodně o historických zbraních, vyzkoušeli jsme si střelbu z velkého
praku, kuše, děla a revolveru. A pozor – v naší třídě byla Marcelka pasovaná na
rytířku, protože vyhrála v rytířském souboji. Taky už víme, jak vyhrál ve starém
Řecku Odysseus válku proti Tróje. K vítězství nepotřeboval sílu, ale důvtip.
Právě podle jeho návodu sestavili na Bouzově největší dřevěnou stavbu koně na
světě. My jsme ji celou prolezli, a protože slouží jako rozhledna, tak jsme se pěkně
rozhlédli po okolí Bouzova. Všechny údaje už máme zapsané ve výletníčku. Na
Bouzově mají taky krásný hrad, na kterém se natáčelo hodně pohádek. Když jsme
si to všechno prohlédli, tak nás čekaly ještě Javoříčské jeskyně. Tak to bylo něco!!!
Všichni jsme byli jak u vytržení z té krásy. Měli jsme štěstí na výbornou paní
průvodkyni, která nám řekla spoustu zajímavostí o krápnících. A taky už víme, jak
se dostalo sloní ucho do jeskyně. Že to nevíte? Tak se tam jeďte podívat. Stojí to
za to. Celá třída jsme se shodli, že jeskyně byly fakt super.
A pak už nás čekala dlouhá cesta domů. Všichni jsme měli spoustu zážitků a
taky nakoupených suvenýrů. Už teď se těšíme na naše další putování a věříme, že
nám to letos žádný covid nepřekazí.
zapsali kluci, holky a paní učitelka Dana Výborná

Školní výlet deváťáků do Prahy
Ve čtvrtek 16. září jsme v 8
ráno v yrazili vlakem do
našeho hlavního města.
V Praze jsme vystoupili na
hlavním nádraží, odkud jsme
s e v y d a l i n a Vá c l a v s k é
náměstí. U Svatého Václava
jsme měli sraz s paní
průvodkyní, která nás
provedla po nejznámějších
památkách Starého města.
Prohlídku jsme ukončili na
Karlově mostě a malebnými
uličkami Starého města jsme
přešli do Vodičkovy ulice, kde
jsme chvilku zmateně hledali
Muzeum fantastických iluzí.
Muzeum se nám nakonec
podařilo najít a jeho návštěva
se nám ohromně líbila.
Pořídili jsme zde spoustu
skvělých fotografií optických
iluzí.
Další část našeho výletu jsme absolvovali v hotelu Jalta, kde jsme měli
domluvenou prohlídku protiatomového krytu, který se nachází v podzemí tohoto
hotelu. Viděli jsme zde mnoho zajímavostí z období komunismu a Studené války.
Před odjezdem domů jsme ještě stihli navštívit pár obchodů na Václavském
náměstí a v 5 hodin jsme již odjížděli vlakem zpátky do Havlíčkova Brodu.
zapsala Mgr. Jana Smith – třídní učitelka
Užíváme si výlety a exkurze, ale umíme se bavit i ve škole - především se
snažíme učit se tak, aby nás to bavilo.

Hodina „Moderní chemie“
Ve čtvrtek 7. října nás navštívili studenti z VŠCHT z Prahy. Všem se nám
program velice líbil. Pokusy, které měli připravené, jsme jen hltali. Viděli jsme
výrobu hasicího přístroje, jak hoří střelný prach, práci se suchým ledem a
tekutým dusíkem a spoustu dalších zajímavých a barevných pokusů.

Všichni jsme se shodli, že tato
hodina pro nás byla velice přínosná a
naučná. Nejvíce nás překvapila
„chemická“ zmrzlina s přídavkem
tekutého dusíku, která byla vynikající.
I přesto, že v chemii NIKDY NIC
NEOCHUTNÁVÁME 😊
Rádi bychom, kdyby takových hodin
bylo více a studenty z Prahy jsme
mohli opět uvítat na naší škole.
zapsali a nafotili žáci 8. a 9. ročníku

Podpora EVVO – exkurze Chaloupky, Horní Krupá
Ve čtvrtek 14. října jsme se vydali pod vedením naší paní učitelky Markéty
Pokorné a asistentky Martiny Linkové na vzdělávací program na Chaloupky do
Horní Krupé.
Po příjezdu nás moc hezky uvítali v učebně vyhřáté krbem. Bylo nám krásně
teplo. Celý program
se
konal
v
anglickém jazyce.
Moc jsme lektorce
nerozuměli, ale
pomocí obrázků a
různých pomůcek
jsme nakonec vše
dali společně
dohromady. Povídali
jsme si o zelenině,
ovoci a hráli jsme
sluchové pexeso. Ve
skupinkách jsme
vařili ovocný salát,
na kterém jsem si
moooc pochutnali. Druhá část programu byla na zahradě.
Trochu nám
nepřálo počasí, ale dalo se to zvládnout. Hledali jsme anglická slova, pracovali
na zahradě, sbírali fazole a rajčata. Tečkou na závěr byla tvorba koláže. Na zahřátí
nám uvařili bylinkový čaj z místní bylinkové zahrádky.

Všem se nám na Chaloupkách velmi líbilo a jeli bychom zase. Společnost nám
dělaly dvě kočičky, které se asi neměly moc rády 😊 . Máme moc pěkný zážitek a
už se těšíme na další společný výjezd.
zapsal tým žáků 5. třídy

Týden mezipředmětových vztahů na 2. stupni ZŠ – říjen
2021
18. října – 22. října 2021 proběhl na 2. stupni týden mezipředmětových vztahů.
Téma „Poznáváme Evropu“ se prolínalo všemi předměty.
V matematicko – zeměpisné
hodině v 8. ročníku žáci „létali nad
Evropou“. Počítali rychlost letu a
čas, za který se dané trasy přeletí,
hledali letiště podle souřadnic. V
zeměpise se deváťáci zamýšleli nad
tím, jakou roli hraje Evropa v
globálním oteplování. V 7. ročníku
žáci zjišťovali, jak Evropa ovlivnila
vývoj Austrálie. Šesťáci
procvičovali zeměpisné souřadnice
Evropy. V hodinách matematiky v 6.
a 7. ročníku se žáci zaměřili na
v ýrobu automobilů v Evropě,
zjištěná čísla poté převáděli do
zlomků. V hodinách fyziky se žáci
seznámili s 12 slavnými evropskými
fyziky. V anglickém i v německém
jazyce se pracovalo se slepou
mapou – žáci doplňovali názvy
států v cizích jazycích, vyhledávali
hlavní města, popisovali významné
památky a kreslili vlajky vybraných evropských států. V anglickém jazyce si navíc
rozšířili slovní zásobu a své poznatky o Evropě zhlédnutým videem. V českém
jazyce byly aktivity zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti a porozumění
čtenému. Šesťáci poznávali hrdiny evropských bájí a v mluvnici se zabývali slovy
přejatými z různých evropských jazyků. Ve vyšších ročnících byly hodiny
zaměřené na práci s ukázkami textů Karla Čapka. Žáci pracovali aktivně, někteří
byli překvapeni, že se v ukázce dá najít i jiný smysl a hlubší podtext. V dějepise
poznávali šesťáci pravěkou Evropu, sedmáci putovali po Evropě s Vikingy, v osmé

třídě žáci vyhledávali informace k významným evropským osobnostem a deváťáci
se zaměřili na vývoj ve vybraných evropských státech v meziválečném období. V
přírodopise se žáci věnovali vzniku a vývoji planety Země, na základě
zhlédnutého videa porovnávali, jak vypadala Evropa v prvohorách až
čtvrtohorách ve srovnání se současnou Evropou, zkoumali výskyt a rozšíření
živočichů v Evropě. V chemii žáci počítali množství produkovaného oxidu
uhličitého v jednotlivých evropských státech Evropy. V předmětu práce s
informacemi byly činnosti zaměřené na státy EU. Každý žák vytvořil pexeso (stát
EU x hlavní město), které může být dále využito např. v hodinách zeměpisu. Ve
výchově k občanství proběhla diskuse o Evropském parlamentu, o různých
pravidlech chování v Evropě, tradicích a typických zvyklostech, ve výchově ke
zdraví o typických jídlech v různých evropských státech.
Žákům se práce ve všech předmětech dařila, probírané téma je zaujalo, bavilo je
zejména sdílení vlastních zážitků.
zapsala Mgr. B. Kučerová
Nemohli by to být žáci naší školy, aby se s nadšením nevrhli do různých
soutěží.

Přírodovědný KLOKAN 2021
Tato soutěž je na naší škole dlouhé roky tradiční. 12. října se 40 deváťáků a
osmáků zapojilo do soutěže Přírodovědný klokan. Odpovídali na otázky z
přírodopisu, zeměpisu, chemie, matematiky a fyziky.

Všem žákům děkujeme za snahu a úspěšným řešitelům blahopřejeme.
Přírodovědný klokan 2021 – okres Havlíčkův Brod
Celkem psalo 740 žáků z 15 škol
Maximální počet bodů: 111
Minimální počet bodů: 1

Průměrný počet bodů: 41,15
Nejúspěšnější průměr školy - neuvádím

Výsledek Daniela Nováka byl 3. nejlepším v okrese Havlíčkův Brod. Gratulujeme!

zapsala Mgr. Simona Korefová

Pythagoriáda 2021
Matematickou soutěž Pythagoriáda obvykle psali žáci 5. – 8. tříd na jaře. V
letošním školním roce posunul pořadatel soutěž na 2. 11. Druhou změnou byla
změna kategorií - ubyla kategorie žáků 5.tříd, naopak nově si zasoutěžili žáci
9.tříd. Žáci mohli dosáhnout maximálně 15 bodů. Úspěšným řešitelem a zároveň
postupujícím do krajského kola je žák s 10 a více body. Tito žáci jsou v tabulce
zvýrazněni tučně.

Logická olympiáda 2021
Na začátku listopadu proběhlo u nás na škole školní kolo Logické olympiády.
Účastnili se všichni žáci od páté třídy po devátou. Do soutěže se zapojilo celkem
104 žáků. V hodinách informatiky vyplňovali 30 minutové testy na procvičení
logiky. Žáci byli rozděleni do Kategorie A (5. ročník) a Kategorie B (6. – 9. ročník).
Výsledky školního kola jsou zapsány v tabulce níže.
Kategorie A

Kategorie B

1. Fikar Dominik

1. Kalinová Aneta, 6. třída

2. Jiráková Adéla

2. Vencovská Martina, 7. třída

3. Adamec Jiří

3. Novák Daniel, 9. třída

4. Petr Vojta

4. Milichovská Petra, 9.třída

5. Nestrojil Matouš

5. Miksa Petr, 9. třída
5. Souček Jakub, 6. třída

Do krajského kola postoupil Dominik Fikar, který úspěšně reprezentoval naši
školu v Jihlavě. Skončil na postupovém třetím místě a bude nás reprezentovat na
konci listopadu také v celostátním kole Logické olympiády v Praze. Domčovi
gratulujeme k excelentnímu krajskému výkonu a přejeme mnoho úspěchů v
Praze.
napsala Mgr. Romana Krpálková
O výsledcích v dalších soutěžích vás budeme informovat v příštích číslech
lipských listů.

Volba povolání - důležité je vybrat si správně
a proto pro žáky organizujeme exkurze a besedy. Budeme rádi, když naše úsilí
podpoříte a s našimi žáky se podělíte o své pracovní zkušenosti.
Osmáci v Zemědělské akciové společnosti Lípa
V úterý 5.10. se osmáci
vypravili na prohlídku
místní Zemědělské
akciové společnosti Lípa.
Celým areálem nás
provedl ředitel
společnosti Ing. O.
Baloun.
Nejprve jsme získali
základní informace o
rostlinné i živočišné
výrobě. Nyní víme, že
hlavními pěstovanými
plodinami
jsou
obiloviny, kukuřice na
siláž, pícniny, řepka a brambory, že živočišná výroba se zabývá chovem dojného
skotu – 270 krav plemene Holštýn, vlastním odchovem telat a mladých jalovic.
Poté jsme si prošli celý areál, bramborárnu, třídičku brambor, moderní kravín,
teletník a měli jsme možnost si prohlédnout i bioplynovou stanici, kterou
družstvo provozuje.
Návštěva byla pro nás všechny zajímavá a přínosná, děkujeme panu řediteli za
čas, který nám věnoval.
napsala Mgr. S. Korefová

Výukové bloky se SŠ informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec
V letošním školním roce jsme navázali na úspěšnou spolupráci se Střední
školou informatiky a cestovního ruchu v Humpolci. V pátek 22. října 2021 k nám
zavítali tři vyučující a dvě studentky této školy s výukovými bloky zaměřenými
na základy stolování a stolničení a základy fotografování, grafiky a polygrafické
práce. Tyto dvouhodinové bloky byly určené pro žáky 8. a 9. ročníku.
Ve výukovém bloku „V restauraci“ na ně čekala prostřená tabule. Žáci se naučili
skládat ubrousky, dozvěděli se spoustu informací z oblasti společenského
chování, zjistili, jaké skleničky se hodí pro různé nápoje a které druhy příborů
použijí při jídle určitých pokrmů. Obdivovali také zručnost studentek při
vyřezávání jablka a servírování drobného občerstvení, které pro ně studenti SŠ
připravili.
V druhém výukovém
bloku se žáci seznámili
se základními pojmy z
oblasti grafiky a
fotografování.
Dozvěděli se o různých
způsobech potisku a
gravírování a naučili
se, jak postupovat při
fotografování a na co
se zaměřit, aby vznikla
dokonalá fotografie.
Žákům se práce v
obou blocích velmi líbila, aktivně odpovídali na vznesené dotazy a sami se ptali
na to, co je zajímalo. Nejvíce žáci ocenili, že si mohli získané informace sami
vyzkoušet v praxi.
napsala Mgr. B. Kučerová
Profese do třídy – POLICISTA – 2. ročník
První říjnové dopoledne nás ve třídě navštívil v rámci projektu „profese do
třídy“ příslušník státní policie a zároveň i tatínek našeho spolužáka Ondry, pan
Kotěra. V rámci besedy přiblížil druháčkům práci policejních specialistů na místě
činu, děti se dozvěděly, jaké policejní složky působí na okrese, co policisté dělají,
jak se nazývá jejich oblečení. Děti zajímalo, na co má policista svůj odznak. Dále
si pan Kotěra s dětmi povídal o tom, jak se chovat v případě nebezpečí, na jaká
telefonní čísla se obrátit pro pomoc. Děti se zájmem vstupovaly do besedy se
svými zážitky s policií, někdy sdělovali i to, co bylo od tématu na hony vzdáleno,
takže o pobavení nebyla nouze.

Po krátké přednášce pan policista školákům předvedl základní techniky
používané při zajišťování stop a děti se dozvěděly, jaké skupiny stop policisté na
místě činu zjišťují a jak s nimi následně nakládají. Děti se prezentace aktivně
zúčastnily a měly například možnost zahrát si na kriminalisty a na vlastní kůži si
vyzkoušet, jak probíhá snímání otisků prstů a bot. Z reakcí děti bylo patrné, že se
jim tato návštěva líbila a že si z ní odnesly i zajímavé postřehy, např. i to, že
policista nemusí být vždy oblečen v uniformě. Byly také potěšeny dárečky v
podobě papírové skládačky policejního auta. Na závěr jako odměnu za správně
zodpovězené otázky mohly děti získat i policejní odznáčky.
Na závěr bychom chtěli poděkovat panu Kotěrovi za hezkou besedu, kterou si
pro naše druháčky připravil.
zapsala Mgr. M. Henclová
„Sestra v akci“
Tak by se dalo nazvat jedno listopadové dopoledne v naší 4. třídě.
Ráno, ještě před zvoněním na 1. hodinu, se před školou objevila jedna maminka
našeho žáčka, celá ověšená taškami. Zamířila za námi. Copak nám asi nese?
Během několika minut bylo jasno. Naše návštěvnice, paní Pavlína Bambasová,
je zdravotní sestra. V současnosti spolupracuje se záchranáři a jezdí do škol v
kraji na besedy s menšími žáčky a učí je, jak se mají bezpečně chovat a jak se
zachovat při nějakém neštěstí. V taškách nosí svoje pomůcky a materiály na tyto
besedy – nebo školení?
Něco podobného proběhlo i u nás. Povídali jsme si o práci zdravotních
sestřiček, o lékařích, o úrazech i nemocích. Ve skupinách jsme psali o tom, jaké
nebezpečí na nás „číhá“ např. na hřišti nebo na ulicích, jaké úrazy nás mohou
potkat ve škole, v bazénu, v přírodě atd. Besedovali jsme o tom, jak se máme
zachovat, když budeme svědkem nebo účastníkem nějakého neštěstí, co dělat,
kam volat, jakou první pomoc poskytnout.
Krátce jsme probrali i něco z dopravní výchovy a nebezpečí na silnicích.
V jedné tašce byla ukryta „Andula“ – překvapení na závěr. Všechny děti si
vyzkoušely masáž srdce a zjistily, že je docela obtížné správně nastavit ruce i
rytmus při masáži.
Tři vyučovací hodiny uběhly velmi rychle, a kdyby to bylo možné, klidně
bychom besedovali, plnili úkoly, hráli si i učili se ještě mnohem déle. Za to, jak
jsme byli všichni šikovní a pozorní, jsme dostali od paní Bambasové velkou
pochvalu a reflexní obrázek – samolepku – na aktovku. Paní Pavlíno, děkujeme za
skvělé dopoledne.
zapsala Mgr. Hana Vencovská

Školní družina svými akcemi pomáhá dětem smysluplně
trávit volný čas
Sportovní den
Ve čtvrtek 21.10.2021 proběhl ve školní družině sportovní den. Počasí nám moc
nepřálo, ale o sportovní zážitky a soutěžení jsme nechtěli přijít, proto jsme
využili prostory tělocvičny.
Odpoledne se zúčastnili žáci 1. - 5. třídy za podpory paní vychovatelek a paní
učitelky Henclové. Děti si mohly vyzkoušet různé zajímavé disciplíny, které
prověřily jejich obratnost a mrštnost. Byly to například hod míčkem na kuželky,
přenos míčku na tyčkách, střelba na kuželky, slalom s hokejkou, dráha na
žebřinách ……
Všichni si vedli skvěle a soutěžení bylo zakončeno předáváním medailí a sladké
odměny. Společně jsme si zasportovali a užili si veselé odpoledne.

Podzimní školní družina
Podzim ve školní družině nebyl pochmurný a nepříjemný. Naopak, nádherné
barvy, které jsou v přírodě právě v tomto období, se nám staly inspirací k
výtvarnému a kreativnímu tvoření.
Děti pracovaly individuálně i ve skupinách, kreslily, vyráběly z papíru,
malovaly. Samozřejmě se využívalo přírodních materiálů, kterých je na podzim
opravdu hodně k tvoření všeho druhu – draků, dýní, skřítků, muchomůrek,
soviček, přáníček, příšerek a jiných výrobků dle své představivosti a domluvy.
Výrobky se staly součástí výzdoby naší školy.
Ve školní družině jsme prožili podzim nejen kreativně, ale i v pohybu.
Umožňovalo to krásné počasí, takže děti mohly trávit spoustu času pohybovými

aktivitami venku na hřišti. Oblíbenou hrou se stala „Rybičky, rybičky, rybáři
jedou!“, mezi další hry patří „Mrazík, Cukr, káva, limonáda“ a samozřejmě stavění
domečků.
Po covidové pauze se mohly rozběhnout zájmové kroužky, na které se děti moc
těšily. Mezi nejoblíbenější patří keramika, deskové hry, sportovky, konverzace v
AJ, atd.
Podzim odchází, zima přichází … a my se těšíme, co hezkého nám přinese v
dalším ročním období, kde nebude chybět vánoční tvoření, naladění na Vánoce a
také dovádění na sněhu.

zapsala
Bc. Petra Exnerová

Artur
Ve volných chvílích dětem ve 3.
oddělení školní družiny dělá
společnost chlupatý mazlíček
Artur. Děti se o něj vzorně starají
pod patronací děvčat ze 7.
ročníku v čele s M. Urcikánovou,
která je skvělou chovatelkou
domácích mazlíčků a má
dlouholeté zkušenosti. Arturovi
se pozornost a mazlení moc líbí a
skvěle prospívá.

Školní jídelna
Milí čtenáři Lipských listů,
mnozí z Vás se přišli podívat do naší jídelny v rámci dne otevřených dveří.
Podle ohlasů se vám u nás líbilo. Za nás prohlašujeme, že se budeme snažit
udržet naši jídelnu nejen vzhledově, ale i kvalitou stravování na dobré úrovni.
Chceme, aby se děti u nás dobře najedly a zároveň poznaly i nové potraviny a
jídla, která nepatří mezi oblíbená, nebo je děti neznají. Spolu s žáky školy budeme
ve druhém pololetí školního roku, pokud nám to situace dovolí, tvořit jídelníčky
různých zemí. Už s tím máme zkušenosti.
Do nového roku 2022 bychom Vám všem chtěly popřát hlavně zdraví a dostatek
všeho potřebného k důstojnému životu.
pro Lipské listy zapsal kolektiv kuchařek školy Lípa

Zapojení do projektů
Opakovaně jsme do Lipských
listů psali o projektech, které
jsou obrovským přínosem pro
školu jak po materiální stránce,
tak ve vzdělávacích oblastech.
O průběhu realizace
současných projektů vás
budeme informovat, jakmile se
naplní jejich dílčí cíle.
V průběhu podzimu jsme
dokončili úpravy tělocvičny za
podpory Fondu Vysočina. Ti z
vás, kteří navštívili den otevřených dveří nebo si k nám chodí zacvičit, vědí,
opravy, především palubovky, se opravdu povedly a naše tělocvična „prokoukla“.

Škola se svátkem sv. Martina začala vánočně ladit. V hodinách hudební výchovy
už zní vánoční koledy, vánoční přáníčka zaměstnávají děti ve školní družině a
žáci 8. ročníku se s nadšením ujali zdobení školního vánočního stromečku. O to,
jak jsme si užili předvánoční náladu, se s vámi podělíme prostřednictvím našich
webových stránek.
V době „covidových“ opatření naše děti přišly o spousty školních akcí, o
společný čas s kamarády o přestávkách. Učily se doma. Bylo to velmi náročné
nejen pro ně, ale i pro rodiče, mnohdy i pro prarodiče. Nikam se nesmělo (ani za

sportem, ani za
zábavou),což ještě
zhoršovalo pochmurnou
náladu ve společnosti. Od
září tak trochu doufáme,
že už se školy nezavřou,
že se vše vrátí k normálu a
my se zase budeme
radovat ze života.
Zároveň věříme, že se
společně v novém roce
setkáme na tradičním
školním plese.
V čase vánočním a na přelomu roku bude ve škole (mateřské škole,
základní škole, školní družině i školní jídelně) po zjištění zájmu omezen
provoz, a to od 23. 12. 2021 do 2. 1. 2022,
výuku a provoz opět zahájíme 3. 1. 2022.

Přáníčka pro radost
Stejně jako v minulých letech, i letos jsme svými vlastnoručně vyrobenými
vánočními přáníčky obdarovali babičky a dědečky. V minulých letech přáníčka
udělala spoustu radosti v LDN v Humpolci. Letos pro změnu v Sociálních
službách města HB, Reynkova ul. a také některým onkologickým pacientům, kteří
podstupují léčbu v nemocnici v HB. Tímto bych chtěla za nás všechny poděkovat
za předání přáníček do správných rukou paní A. Křípalové a laborantce, slečně I.
Nejedlé. Moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
za ŠD4 zapsala Martina Dubnová

Za celý kolektiv
pracovníků, dětí a žáků
Základní školy a
Mateřské školy
Bohuslava Reynka,
Lípa, příspěvkové
organizace,
Věra Lacinová Vítková,
ředitelka školy

STAVEBNÍ OKÉNKO OBCE
STAVBA MULTIFUNKČÍHO DOMU v Lípě
Máme druhé patro. Před zimou bychom rádi osadili krov nad patro třetí. V
lednu je naplánována střešní krytina, tak snad náš obecní dům ochráníme tak, jak
to nejlépe půjde. Stavba má svoje těžkosti, které i vy vnímáte na každém kroku.
Cihly vozíme například z Německa, střešní krytina bude asi ze Slovenska….. Ve
spojení s panem architektem Stejskalem dáváme dohromady originální interiér
obecní knihovny. Máme se opět všichni na co těšit….
ZŠ Lípa – Parkoviště pro učitele
Stavba finišuje. Nevyužitý
kout školního dvora je vytěžen
ze 100%. Starobylý nebezpečný
septik je již minulostí. Nově
jsou odděleny vody dešťové
(částečně i ze střech školy) a
vody splaškové. Věřím, že nové
parkování ocení nejen učitelé,
ale i návštěvníci sportovního
školního areálu. A možná i
ranní “dovoz“ dětí do školy. Z
této akce mám opravdu velikou
radost.
OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ – Lípa, Petrkov, Dobrohostov
Každá opravená silnice v
našich obcích je požehnáním. I
když některé z nás výstavba
možná mírně limitovala.
Stavební akce dopadla na
jedničku. Celý střed
Dobrohostova je jako nový.
Výjezd ze ZTV Lípa bude od
nynějška v zimním období
bezpečnější. Také v případě
p o t ř e b y, b u d e m o ž n é v
rozšířené části komunikace u
Lipského hasičského plácku

zaparkovat. Při vjezdu do ZTV jsou nově připraveny dvě výhybny, které při
zv ýšení intenzity doprav y
budou doceněny. Příjezd k ČOV
Pe t r k o v j e n y n í n e j l e p š í
komunikace Petrkova. Taktéž
příjezd ke „staré hasičárně“ je
odpovídající místu, které máme
všichni rádi. Stavební firma
ROP odvedla parádní práci. A
my to máme z dotačních peněz
(90% dotace). Nyní velice
aktivně pracujeme na přípravě
čtyř dalších projektů na obnovu
a opravy komunikaci, nyní
zejména v Lípě.

OPRAVA PAMÁTNÍKU – I. SVĚTOVÁ VÁLKA v Lípě
Mnozí z nás byli vyděšeni,
když se kácely mnohaleté thuje
u tohoto památníku se slovy –
to je velká škoda, jsme na to
zvyklí – na co se bude dávat
vánoční osvětlení ….. Ale
kořeny těchto stromů
dokončovaly zkázu již dlouho
nesanovaného pomníku. Pan
Ladislav Němec z Dobrohostova
se ujal všech stavebních prací a
generální opravy tohoto
významného prostoru. Velmi
zdatně mi sekundovala
technická četa obce – Pavel Edr a Martin Vrána. Akce není ještě dokončena, příští
rok bude vyčleněn na obnovu písma, které bude čitelné i pro seniory. Děkujeme
za parádní práci, které místu a obci moc prospěla. Prostor vypadá velmi
upraveně, tak jak si památník zaslouží.
Michal Topolovský

SPOLEK TILIA A ČESKÝ SVAZ ŽEN
Tentokrát bude ohlédnutí za akcemi v posledních měsících opravdu krátké – v
říjnu se uskutečnily jen dvě akce. Konala výroční členská schůze Spolku TILIA a
Českého svazu žen (22. 10. 2021) a proběhl 3. ročník festivalu Folková Lípa (30.
10. 2021).
Díky zhoršující se koronavirové pandemii byly některé akce zrušeny (Burčákový
pochod, Obecní ples, Lipové čaje), ale nedá se nic dělat, musíme se nějak
přizpůsobit. Tradiční akce „Slavnostní rozsvícení vánočního stromku v Lípě“ se
uskutečnila o první adventní neděli (28. 11. 2021), ale trochu ve změněné podobě.
Například peklo z preventivních důvodů nebylo jako vždy ve sklepeních
Obecního úřadu, ale jen venku na zahradě apod...
Nicméně to nevzdáváme a připravujeme další akce. Uvidíme, jak se situace
bude vyvíjet.
Přejeme klidný advent, hodně zdraví a pokud možno pohodový rok 2022.
Marta Vencovská a spol.
Připravujeme také další adventní akce:
17. 12. 2021 – zájezd do Národního divadlo Brno na balet „Louskáček“
19. 12. 2021 – Rozdávání betlémského světla – od 18:00 hod u slámového
betléma v Lípě
2. 1. 2022 – Silvestrovská vycházka – od 13:00 hod u Obecního úřadu
Na rok 2022 plánujeme:
19. března – Dětský karneval
14. května – Zájezd na HOBBY české Budějovice
21. - 22. května – Dvoudenní turistický výlet na Moravu
2. – 5. června – Pobytový turisticko-poznávací zájezd po Čechách
6. srpna – Lipské letní slavnosti
15. srpna – Lipský pochod
20. srpna – Pohádková cesta a Stezka odvahy
1. - 4. září – Zájezd na Slovensko (Vrbov – termály, Tatry, Slovenský ráj)
17. září – Rocková Lípa
29. září – Folková Lípa
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Veřejné fórum obce Lípa
Ve čtvrtek 14. 10. 2021 se v sále Pohostinství Na Růžku v Lípě konalo Veřejné
fórum obce Lípa na téma ROZVOJ OBCE. Na úvod starosta obce Ing. Jiří Kunc
přivítal přítomné a shrnul činnost obce a aktivit v obci za období 2020 – 2021.
Účastníci setkání pak ve skupinách definovali problémy, potřeby či přání, které by
mohly přispět k rozvoji naší obce, a to ve třech v oblastech:
A) Infrastruktura, doprava, vybavenost obce
B) Život v obci (kultura, sport, spolky, škola, sociální oblast)
C) Životní prostředí, krajina a zemědělství
Všichni účastníci měli možnost doplňovat své náměty postupně ve všech
oblastech. Následně proběhl výběr největších problémů u jednotlivých oblastí.
Čtyři problémy z každé oblasti, které měly největší počet hlasů, byly vybrány
dalšímu hlasování.
Závěrečným krokem byl výběr priorit, kdy každý účastník mohl rozdělit 4 hlasy
mezi 13 vybraných problémů. Na závěr proběhlo vyhodnocení a M. Vencovská
seznámila přítomné s výsledky hlasování:

OHLÉDNUTÍ ZA FESTIVALEM FOLKOVÁ LÍPA 2021
Třetí ročník Folkové Lípy proběhl v sobotu 30. 10. 2021 v lipské sokolovně.
Festival zahájil od 16:00 hod skvělý Robert Křesťan a Druhá tráva. Dalším
účinkujícím byl písničkář Pavel Čadek, který se sám doprovodil na violončelo a
předvedl tak zajímavý poddruh písničkářství, takzvaný cellofolk. Následovala
spolupořadatelská kapela Rendez-fou z jihlavska a klasickou trempskou muziku
představila kapela Choroši ze středních Čech. Závěr festivalu letos patřil stálicím
na folkové scéně - Nezmarům z jižních Čech a kapele Epydemye, jejíž vystoupení
bylo krásným zakončením letošní Folkové Lípy. Již tradičně se o zvuk a světla na
Folkové Lípě profesionálně postaral Pepa Balcar, Michal Bechyně a Rejka
Balcarová (Sound24). Celým festivalem nás provázel Jirka Holoubek. Obsazení
festivalu bylo výborné a plný sál diváků i pořadatelé si to skvěle užili. Děkuji
sponzorům akce, kterým byli firmy Eurotech Třešť s.r.o., TECES s.r.o a Renata
Králová. Také moc děkuji všem pořadatelům, díky kterým se festival může konat.
Děkuji a doufám, že se zase za rok potkáme na příštím ročníku Folkové Lípy.
Marta Vencovská a spol.

Informace o VRT
www.zravy.cz - Česko se má do dvanácti let stát
křižovatkou vysokorychlostních železničních tratí (VRT),
po kterých budou rychlíky uhánět rychlostí 320
kilometrů v hodině. Nastupující vláda se k tomu hlásí.
„Vrátíme Českou republiku na železniční mapu Evropy,“
zapsala v koaliční smlouvě. Na plán přitakává i nastupující ministr dopravy Martin
Kupka z ODS: „Považuji to za projekt, který země potřebuje,“ uvedl a na otázku, jestli
v plánu bude něco měnit, odpověděl: „Trasu je třeba projednat se starosty okolních
obcí, aby jim trať také něco přinesla a nevytvářela bariéry v krajině.“.....
Tak to je část článku z webu.... Moc dobře to pro nás nevypadá, ale myslím si, že
je třeba proti tomu dál bojovat!!! Musíme prokázat, že přínosy VRT pro Českou
republiku nejsou prokazatelné, že rozpočet projektu a jeho efektivnost stojí na
neúplných a v mnoha místech vymyšlených a nereálných podkladech!!! Že se
téměř nikde neuvádí negativní dopad na životní prostředí a na celkový život v
regionu. Nikde se neuvádí, že příspěvek Evropské Unie na výstavbě VRT se bude
pohybovat cca kolem 20 – 40 % nákladů (pokud to půjde dobře). Neprezentuje se
zničující dopad výstavby a provozu na náš státní rozpočet. ...........
• Co děláme....bojujeme společně – Sdružení Vrchovina (jehož je obec Lípa
členem) koordinuje svojí činnost proti VRT s dalšími organizacemi - Koridor
D8, VRTáci, Rozvrtaná krajina a společně postupujeme v rámci celé ČR.
Chceme zastavit stávající VRT a peníze investice do modernizace a udržení
stávající železniční infrastruktury.
• Obec Lípa se připojila k MEMORANDU, kterým zastupitelé vyjadřují
nesouhlas s výstavbou VRT v navrhované podobě a požadují zastavení
přípravných prací.
Vyzýváme další obce, organizace, firmy a podnikatele o přistoupení k
Memorandu. Přistoupení dalších subjektů bude probíhat začátkem prosince.
Pokud máte zájem o přistoupení, volejte na tel. 608 640 399.
• Nadále probíhá podpis PETICE, kterou mohou podepsat obyvatelé ČR starší
18ti let.
• Sdružení Vrchovina, kterého je obec Lípa členem, společně s 12ti dalšími
obcemi v okolí uzavřelo smlouvu s advokátní kanceláří Doucha Šikola
advokáti s.r.o. o zastupování Sdružení Vrchovina ve věci Vysokorychlostní
trati. V současné době je zpracovávána analýza stavu a koordinace postupu.
• 11. 10. 2021 se na radnici v Havlíčkově Brodě uskutečnilo setkání se senátory
Janem Teclem (starosta HB) a Jaromírem Strnadem (Kutná Hora), kterého se
účastnili zástupci Memoranda, VRTáci, Sdružení Vrchoviny a obcí Světelska.

Našim cílem bylo je seznámit s naším nesouhlasem k výstavbě VRT a riziky
tohoto projektu.
• Natáčíme „Příběhy po trati“ tj. krátké medailonky s lidmi, kterých se výstavba
vysokorychlostní trati dotýká. Příběhy budou rozšiřovány přes youtube, webové
stránky,... Pokud máte zájem o natočení vašeho příběhu či názoru na vrt,
prosím ozvěte se nám na tel. 608 640 399
• Oslovujeme další obce, zemědělce, podnikatele, zájmová sdružení z Kraje
Vysočina, aby se připojily k iniciativě Sdružení vrchovina proti VRT.
Marta Vencovská, Sdružená Vrchovina
Špatné zkušenosti ze zahraničí - projekt britské vysokorychlostní
železnice HS2 (High-Speed Rail 2) byl právě zrušen.
HS2 byla vždy jedním z nejkatastrofálnějších megaprojektů. Začala s ním bývalá
labouristická vláda a vždy měl chybějící obchodní případ. Poté se projektu ujala
koalice konzervativců a liberálů a následně konzervativci. Předpokládané náklady
vzrostly z 34 miliard liber na 106 miliard liber a dále rostou. Konečné náklady na
HS2 by pravděpodobně dosáhly přibližně 200 miliard liber. Náklady se však
nerovnají přínosu, neboť se ukázalo, že projekt nepřinese užitek právě těm, pro
které byl údajně určen. Byla použita jako politický nástroj – a pomohla získat
mnoho hlasů “červené zdi” ze severu a Midlands, s příslibem “vyrovnání”.
Skutečnost je taková, že by nic takového nikdy nedokázal.
Pandemie Covid a přístup k cestování se zásadně změnily. Schůzky lze snadněji,
levněji a efektivněji vést online. Náklady na HS2 se během pandemie zvýšily o
dalších 1,7 miliardy liber. Peněz je málo. Lidé si více uvědomují škody na životním
prostředí, které by HS2 přinesla. Zjistili, že se nikdy během své životnosti nestane
CO2 neutrální. Náklady rostly a rostly. V původních projekcích nákladů byly
zjištěné rozsáhlé ‘optimistické předsudky’. Přínosy byly nadhodnocené. Politici
byli v pasti. Konzervativní vláda se nyní musí vymanit, aniž by ztratila příliš
mnoho tváří nebo hlasů.
Anglický premiér Boris Johnson řekl: “Můžete čekat desítky let a rozkopat
panenskou krajinu a rozorat vesnice, ale musíte čekat mnohem déle a stojí to
mnohem více. “Obávám se, že budeme stavět obrovské množství nových tratí, ale
děláme to tak, aby to bylo co nejefektivnější a aby to přineslo co největší výhody
pro dojíždějící.”
Řešení existovalo vždy: vylepšit stávající síť.
I kdyby byla stavba HS2 zrušena v celém rozsahu, škody na nevinných
komunitách, zničení půdy, životního prostředí a snížení hodnoty lidských domů
nelze napravit. Mnohé obce podél trasy už nikdy nebudou vypadat jako dřív.
Britská vláda si jistě přeje, aby se tento projekt nikdy nezrodil.

ZPRÁVY Z PETRKOVA
Petrkov si již mnohé vánoční dárky rozbalil. Máme novou silnici k ČOV, taktéž
máme novou silnici ke staré hasičárně - vše podpořeno dotačním titulem 90%.
Také je nová silnice ke Štursům, ale tu si musel pan doktor platit sám ze svého
(publikováno pouze pro ty, které tato otázka velmi „trápila“!). Máme opravené a
doplněné veřejné osvětlení. Máme opravenou kapličku. Máme mnoho nových
sousedů. Máme se na co těšit. A to je velmi dobré ….
●●● Výlov HLIBŮČKU s SDH Petrkov 9.9.2021 (sobota). Mnozí z nás si
nenechali tuto krásnou společensko/kulturní/vzdělávací/sportovní petrkovskou
akci ujít. A účast, i díky překrásnému podzimnímu počasí,
byla opravdu
nadstandardní. Někteří přišli poklábosit, jiní na tradiční a vyhlášené rybí
pochoutky v podání petrkovských žen (zejména rybí podkovy smažené na
originální rybopeci od Standy Nováka (seniora)) , nechyběli ani obdivovatelé
podzimních výlovů s kyblíkem a podběrákem na potěr… Množství parádních
úlovků, radost a štěstí v očích rybářů, byla odměnou naši dlouholeté SDH
rybářské partě pod taktovkou Jirky Prchala. Hlavními rybáři „ ve vodě“ byli opět –
naše stálice - bratři Mirek a Honza Prokšovi, nově se zaučoval i Michal David
(junior), plus zahraniční výpomoc. A nyní ke skladbě úlovků: kapři, amuři, štiky,
okouni, škeble, aj. Kdy se potkáme u Hlibůčku příště? Vípánbůh …..

●●● Slavnostní mše svatá v Petrkově 26.9.2021 (neděle) – Je s podivem, jak je
často v Lípě slyšet: „kdybychom měli u nás alespoň kapličku….!“ U nás ji máme
(taktéž v Dobrohostově a Chválkově). Jsme za to vůbec rádi? Pokládám tuto
otázku při zamyšlení nad počtem místních věřících/nevěřících na této akci (7,5
osoby z Petrkova) . Možná nám kaplička stačí jenom jako kulisa Petrkova, jako
místo - kde je betlém, jako místo - které o vánocích „svítí“, jako místo - kam se
chodí venčit psíci, jako místo – které udává místo setkání, či jako místo – kam se
furt cpou peníze. Možná kapličku přijímáme všichni (i nevěřící), tak že sem prostě
patří. Kaplička se bez nás obejde. Bůh také. I když na nás čekají, i když Bohu na
nás záleží (a má nás rád, i když na mši v Petrkově příští rok zase nepřijdu) …. Tak
raději trochu statistiky: účast díky přespolním byla opět parádní 39 věřících,
hudební doprovod skupiny Výbuch, promluva k zamyšlení od pana faráře Meda s
následným obědem u paní Culkové, elektrická energie od Standy Nováka
(seniora). Perfektně připravená kaplička od Marcely Topolovské, parádní
květinová výzdoba od Majky Culkové. Děkuji Všem za udržení tohoto rituálu u
nás, v Petrkově.

●●● Brigáda SDH – výstavba
BETLEMU 20.11.2021
(sobota) – 13 osob (zejména
členi SDH), 13 zvířatek, jedna
betlémská jeskyně, komplet
svatá rodina. Kdo chce letos
osedlat koně, kdo chce vidět
např. psa, kozla, velblouda, ovci,
kočku, surikatu, sojku, či
vzrostlý jehličnatý les – ten by
měl zavítat k nám, do Petrkova.
Poděkování celému teamu pod
vedením Majky Culkové.
●●● Petrkovský lampionový průvod 20.11.2021 (sobota) – Záměrně vypnuté
veřejné osvětlení /ne jako letos poněkolikáté bez světel díky intenzivním větrům/,
bylo předznamenáním nočního pochodu Petrkovem pouze s osvětlením tvarově a
barevně různorodých lampionů. Celkem 50 účastníků si užilo 2,0 km dlouhou
trasu, která ve své polovině byla ozvláštněna 4 minutovým - 28 barevným, nově i
akustickým ohňostrojem. Průvod byl ukončen u „staré hasičárny“, kde bylo
připraveno občerstvení ve formě: svařák (8 litrů), čaj s rumem (8 litrů) , čokoláda
se šlehačkou (8 litrů), špekáčky 150 ks, 3 bochníky chleba, 24 piv, dvě kolečka
dřeva. Velké poděkování přípravnému teamu SDH Petrkov a Marcele Topolovské
za hezký večer.

●●● 23. prosince 2021 (čtvrtek) – Přijměte pozvání k radostnému, pokojnému
a klidnému společnému setkání u „živých“ koled v podání petrovských dětí,
možná mužského sboru a petrkovského dechového kvarteta. Těšme se na
vánoční cukroví (když přinesete, tak to bude prima) a punč. Dle počasí se sejdeme
u petrovské kapličky Svatého Václava (v případě deště v hasičárně) 23.12.2021 v
18,00 hod. Kdo si bude chtít odnést Betlémské světlo, ať si nezapomene svíčku.
( Je samozřejmé, že akce proběhne pouze tehdy, když to půjde – tak jako rok
minulý …..)

●●● 15. leden 2022 (sobota) – SDH Petrkov „plánuje“ uskutečnit
PETRKOVSKÝ HASIČSKÝ BÁL v sokolovně v Lípě od 20,00 hod. Hudebně by
měl doprovodit taneční večer: IMPULS. Tak se můžeme těšit, zda se potkáme!
Geniální je na této situaci to, že nikdo z nás neví, jak to vlastně dopadne….
●●● PODĚKOVÁNÍ, PŘÁNÍ – všem, kteří pomohli Petrkovu slovem,
myšlenkou, radostí nebo činem. Děkuju všem, kteří jsou aktivní. Všem, kteří jsou
pozitivní (toto slovo v tomto čase nabývá bohužel negativismu). Díky za vaše
myšlenky, rady a pomoc. Rád bych popřál všem radost, štěstí a zdraví. Mějte
dobré dny a celý rok!
Michal Topolovský

FOTOSOUTĚŽ
Děkuju za krásný podzim u nás, na Vysočině. Tohoto kola se účastnilo 16
amatérských místních fotografů. Děkuju opravdu ze srdce všem, za myšlenku,
chuť a Vaše úhly pohledů.

1.místo
fotograf
jirkuvemail

2.místo
fotograf
j.petrova1960

3.místo
fotograf
Jitkabalounova

… a ještě pár vašich podzimních pohledů
Prosím, vítězové – vyzvedněte si vaše ceny na obecním úřadě v Lípě.
TÉMA :

ZIMA ČARODĚJKA

TERMÍNY : do 1. února 2022.
KONTAKT : na mailovou adresu: fotosoutezlipa@seznam.cz
Děkuju Vám moc Michal Topolovský

PETRKOV ŽIJE
Od převzetí petrkovského zámečku do správy Památníku národního
písemnictví uplynulo již půl roku a také díky velké podpoře v místě se nám
podařila přichystat první setkání v zahradě i v zámečku a potvrdilo se, že místo
láká stále nové návštěvníky. Všem, kdo nám s přípravou a s organizací kulturních
akcí i péčí o zahradu pomohli a dále pomáhají nesmírně děkujeme a ceníme si
každého povzbuzení, které se naší práci dostává! Při koncertech, divadelních
představeních a čtení si nesmírně vážíme úžasně pozorného a kultivovaného
publika a již nyní chystáme program pro další rok. V adventním čase bude
přístupná také nová výstava v domě „Dvůr v zimě“ a snad se zase brzy budeme
moci společně scházet u koncertů a dalších představení.
Havarijními opravami prochází i sám zámeček, ale na prvním místě je řešení
protékající střechy okolo bývalého skleníku a zpevnění některých částí klenby
hospodářského stavení, čeká nás stavba nového oplocení a v parku se odborné
péče postupně dostává starým a delší dobu neudržovaným stromům. Snažíme se
o citlivý přístup a budeme se těšit opět na shledanou – snad vždy v o něco více
opraveném Perkově čp. 13!
Pokojný advent a vše dobré v novém roce 2022 za Památník národního
písemnictví přeje
Lucie Tučková, vedoucí centra Petrkov.
Za Vaše případné podněty a příspěvky budeme vděčni na adrese:
petrkov@pamatnik-np.cz

ZPRÁVIČKY Z DOBROHOSTOVA
Blíží se nejkrásnější období roku a pro dobrohostovské hasiče je vždy ve
znamení odpočinku. I v tomto roce nás koronavirus dost poznamenal, ale přesto
jsme se snažili zachovat naše tradice.
Nyní nastal adventní čas a před námi jsou svátky klidu a pohody. Měli bychom
se na chvilku zastavit a zamyslet se, co nám přinesl podzimní čas a co všechno
ovlivnilo nejen nás hasiče, ale celý Dobrohostov.
V sobotu 11. září se konala hasičská soutěž v požárním útoku o Pohár starosty
obce Lípa. Dobrohostovští hasiči dorazili na soutěž v hojném počtu. Měli jsme
dvě družstva mužů, jedno družstvo žen a dvě družstva dětí. Nejskvělejší
dobrohostovský výsledek předvedly mladší děti, které skončily na perfektním
prvním místě. Starší děti se umístily na čtvrtém místě. Obě družstva dětí jsou
skvělá, protože se poctivě účastní brigád i tréninků, které jsou pro ně připravené.
Letos jsme poprvé soutěžili s novou stříkačkou a to se stalo osudné pro družstvo
našich žen. Sice družstvo žen bylo posilněno o dospívající Verču, ale ani to nám
nepomohlo s novou stříkačkou zabodovat. Ženám se nepodařilo dostat vodu do
stříkačky, a tudíž nemohly srazit terče. Neplatný pokus je posunul na poslední
místo. Muži se také těšili na první soutěž s novou stříkačkou, ale s umístěním na
devátém (muži B) a desátém (muži A) místě, také nebyli spokojeni. Všem
děkujeme za účast a gratulujeme dětem za skvělé umístění. Je potřeba si
uvědomit, že vyhrát je
hezké, ale důležitější
je skutečnost, že
strávíte pěkné
odpoledne s lidmi,
které máte rádi.
Společné zážitky jsou
právě to, co nás pojí
dohromady.

V sobotu 25. září proběhlo netradičně tradiční ukončení hasičské sezóny. Letos
jsme pojali tuto akci trochu jinak a sešli jsme se v 15 h na letním parketu. Čekal
nás jeden s posledních slunečných víkendů a chtěli jsme si ho naplno užít. Pro
malé i velké děti byl připravený skákací hrad a pingpongový stůl. Obě atrakce
byly celou dobu plně využity. Když zalezlo sluníčko, děti šly domů, zdatnější
dospělí popíjeli až do ranních hodin.

Měsíc říjen je spojen s výlovy rybníků. Letos opět proběhl výlov rybníka U
Nováků v sobotu 9. října. Pár místních rybářů a přátel Dobrohostova se v sobotu
ráno sešli, rybník U Nováků vypustili a vylovili všechny kapříky i amury. Nejvíce
si výlov užily děti, které nemohou u výlovu chybět. Běhaly ve vypuštěném
rybníce, lovily malé rybky a celé od bahna zářily štěstím. Letos bohužel nikdo s
rybkami neplaval, ale pár jedinců bylo zmáchaných až nad kolena. Počasí bylo pro
výlov jako dělané. Na ohýnku se dělaly rybí podkovy, pekly se buřty a dělaly se
brambory v ohni. Rybáři seděli a zpívali u rybníka až do pozdních odpoledních
hodin. Večer bylo v obecním domě U Dobroděje nachystáno posezení. Účast byla
hojná. Snědlo se více než 50 porcí řízků z kapra s bramborovým salátem.

V pátek 19. listopadu proběhla brigáda na dřevo. Přibližně devět chlapů se sešlo
a připravilo dřevo na zimu, abychom v případě příznivé situace mohli pořádat
vesnické akce.
Nyní se epidemiologická situace zhoršuje a tak se všichni ptáme: „Jaké budou
Vánoce?“ Bude nám umožněna naše štedroodpolední procházka za zvířátky? Rok
co rok se našeho „putování“ účastní víc a víc dobrohostovských obyvatel. Začátek
trasy je u obecního domu U Dobroděje, kde si dáme něco na zahřátí. Pak se
odebereme, každý svým tempem a každý se svými dobrotami pro zvířátka, do lesa
ke krmelci. Zde si zazpíváme vánoční koledy a děti už spěchají domů za Ježíškem.
Pokud to současná situace dovolí, těšíme se opět na všechny lidi dobré vůle.
Na závěr bych jménem SDH chtěl poděkovat všem, kteří se jakkoliv podíleli na
našich akcích během celého roku a zapojili se do brigád.
Přeji Vám všem ŠŤASTNÉ A RADOSTNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ, do
roku 2022 hlavně pevné zdraví, štěstí, spokojenost a mnoho osobních a
pracovních úspěchů. Věřím, že se v příštím roce epidemiologická situace zlepší, a
my se budeme moci častěji vídat, pořádat různé akce a starat se o naši vesničku
stejně, jako jsme to dělali v minulých letech.
Za SDH Dobrohostov Tomáš Krpálek

Z ČINNOSTI SDH LÍPA
V září tradičně pořádáme soutěž O pohár starosty obce Lípa.
Letos jsme spojili tuto soutěž s okrskovou soutěží. Uskutečnila se
11. 9. odpoledne. Lipští hasiči měli od rána plno práce. Vozili
stany, lavice, stoly, připravili stany s občerstvením, s cenami,
ozvučením i s pořadateli. Družstvo mužů se umístilo na 7. místě
ze 13 družstev, družstvo žen bylo 2. z 5 soutěžících družstev. Starších dětí
soutěžila dvě družstva. Družstvo A zvítězilo a družstvo B se umístilo na 3. místě
ze 6 družstev. Družstvo mladších dětí bylo 2. ze 4 družstev. Počasí nám vyšlo
pěkně a soutěž proběhla výborně.

Po soutěži jsme začali trénovat na podzimní kolo soutěže Plamen. Družstvo
starších dětí na soutěži, která proběhla 2. 10. ve Ždírci nad Doubravou, běželo
trasu 3 km dlouhou. Na stanovištích děti střílely na terče ze vzduchovky, vázaly
uzly, určovaly azimut, lezly po laně, prokázaly znalosti zdravovědy,
topografických značek a hasebních prostředků. Děti se umístily na 19. místě z 53
družstev v kategorii starších dětí.

Na začátku října jsme vylovili rybník Pazderák. Bylo připraveno občerstvení,
smažený kapr, hranolky, pivo i nealko. Počasí nám přálo a výlov byl parádní.
Na pravidelných schůzkách s mladými hasiči jsme byli za větrného počasí
pouštět draky, uspořádali jsme turnaj v discgolfu, hráli jsme i šipkovanou se
sladkým pokladem na konci trasy. Od začátku listopadu jsme již začali chodit do
školní tělocvičny, kde hrajeme míčové a skupinové hry.
Na začátku prosince plánujeme roznést tradiční barborkové větvičky do
domácností v Lípě a blahopřání, která namalovaly děti. S dětmi také oslavíme
vánoce a rozdáme si dárečky

Za SDH Lípa
Ivana Výboná

ZEMĚDĚLSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST LÍPA
Jelikož byly nedávno zveřejněny výsledky kontroly mléčné
užitkovosti v kontrolním roce 2020-2021, je vhodná chvíle se nad
nimi na chvilku pozastavit. V právě zveřejněném seznamu nejlepších
stájí v České Republice bez rozdílu počtu krav figuruje Lípa na
vynikajícím 31. místě. Našich zhruba 300 krav má průměrnou
užitkovost 11789 kg mléka za 292 dnů laktace, s obsahem tuku 3,98% a s
průměrným obsahem bílkovin v mléce 3,41%. Takové mléko prodáváme v našem
mlékomatu a jen pro srovnání, polotučné mléko, které můžete koupit v populární
krabici, obsahuje 1,5% tuku a 3,2% bílkovin. V seznamu nejlepších 500 krav v ČR
je z naší stáje 5 krav (celkem je v ČR chováno 210 tisíc krav plemene holštýn).
Na čem si ještě velice zakládáme je to, že naše krávy dojíme dvakrát denně.
Drtivá většina stájí, která má vyšší užitkovost než je naše, totiž dojí třikrát denně,
což samozřejmě přináší efekt vyšší užitkovosti o zhruba 10-15%. Proč nejdeme
cestou co nejvyšší užitkovosti? Neméně důležitý je pro nás i tzv. welfare – pohoda
krav. Přirozenou potřebou krav je samozřejmě dostatečné množství kvalitní
potravy a vody, dobrá „postýlka“, aby si mohla odpočinout a velké množství
vzduchu, který je pro vysokoužitkové dojnice také důležitou živinou. Ale krávy si
také mezi sebou potřebují také „popovídat“ a udržovat společenské a sociální
kontakty. Mnohé výzkumy tvrdí, že těmto sociálním kontaktům se dojnice věnují
až dvě hodiny denně a jsou pro ně velice důležité. Pokud budeme třikrát denně
vodit krávy na dojírnu, významně zkrátíme dobu, kdy si dojnice mezi sebou
„povídají“, navzájem se olizují a třeba se i „perou“ (vytvářejí si stádovou
hierarchii) a to nechceme. Dojení dvakrát denně je tedy pro nás zatím dogma.
Dalším budoucím vylepšením pohody zvířat bude výběh – pastva pro březí
dojnice a jalovice, které čekají na porod a nedojí. Toto vylepšení chceme
realizovat od jara příštího roku.

Za ZAS Lípa
Ondřej Baloun

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL LÍPA
Přestože zákeřný koronavirus hrozil přerušením sezóny, podařilo
se po dvou letech odehrát kompletní program podzimní části
soutěží. A byla to sezóna nadmíru úspěšná pro všechna naše družstva.
Fantastický start do nového ročníku potvrdil náš první tým, kterému patří
druhá příčka v I. B třídě se stejným počtem bodů jako má vedoucí Pohled. Ze
čtrnácti zápasů bylo jedenáct vítězných. Konto soupeřů hráči zatížili 48 góly
oproti 21 obdrženým. Nejlepším střelcem se stal Vladimír Vácha se dvanácti a
Radek Háněl s osmi přesnými zásahy. Všech čtrnáct zápasů odehrál brankář Petr
Vašák.
Na stejné pozici přezimuje i béčko, které vyhrálo osmkrát a dvakrát remizovalo.
V béčku se vystřídalo ve čtrnácti zápasech 37 hráčů a stabilně nastupovalo
několik dorostenců, kteří znamenali veliký přínos a někteří nastupovali i za áčko.
Nejvíce gólů vstřelil Matěj Fejt - 7 a Tomáš Vendl - 6. Nejvíce zápasů odehrál
Lukáš Havel, když chyběl pouze jednou.
První místo dorostenců v okresním přeboru se očekávalo, ale to že vyhrají „bez
ztráty kytičky“ je bonus navíc. V osmi zápasech nasázeli dorostenci svým
soupeřům 60 branek a pouze 10 obdrželi. Získali plný počet 24 bodů a druhý
Rozsochatec má s velkým odstupem bodů pouze 13. Tobiáš Průša se trefil 15x a
Michal Kulja 13x. Všechny zápasy odehrála čtveřice David Loskot, Miroslav Petr,
Ondřej Souček a Tomáš Vápeník.
Žákovská družstva máme dvě – starší a mladší. Starší statečně bojovali v
okresním přeboru se soupeři v průměru o dva roky staršími a nakonec se jim
podařilo z deseti zápasů třikrát vyhrát a jejich výkony jsou velikým příslibem už
pro jarní část sezóny. Mladší žáci startovali s věkově rovnocennými soupeři a bylo
to vidět. Sice utrpěli dvě porážky, ale přesto vedou podzimní tabulku okresního
přeboru se 24 body za osm výher. Nastříleli celkem 106 branek a z toho
neuvěřitelných 22 branek nastřílel Adam Chlubný. Obě přípravky se pohybují v
polovině tabulky, starší jsou desátí z 18 týmů a mladší devátí ze 14. Stejně jako
pro žáky, tak i pro ně platí, že jejich výkony zápas od zápasu rostou a nejmladší
hráči se neustále zlepšují.
Na závěr bych chtěl všem fanouškům sportu poděkovat za přízeň a pozvat
Vás na první jarní kolo, které se, jak pevně věříme, odehraje 27. března 2022

Dorost - starší Okresní přebor skupina A

Rk

Družstvo

Záp.

+

0

-

Skóre

Body

1

Lípa

8

8

0

0

60:10

24

2

Rozsochatec

8

4

1

3

23:12

13

3

Keřkov

8

3

2

3

11:14

11

4

Jiřice/Speřice

8

3

0

5

35:30

9

5

Golčův Jeníkov

8

0

1

7

9:72

1

Žáci - mladší Okresní přebor skupina A

Rk

Družstvo

Záp.

+

0

-

Skóre

Body

1

Lípa

10

8

0

2

106:40

24

2

Česká Bělá/Pohled

10

7

0

3

118:71

21

3

Přibyslav

10

6

2

2

88:58

20

4

Humbolec B/Speřice

10

5

2

3

79:65

17

5

Herálec/Úsobí

10

5

2

3

66:54

17

6

Mírovka

10

4

0

6

65:96

12

7

Libice n.Doubr.

10

2

0

8

54:90

6

8

Šlapanov

10

0

0

10

25:127

0

Za Tělovýchovnou jednotu Sokol Lípa z.s.
Ondřej Baloun

MÍSTNÍ KNIHOVNA V LÍPĚ
Kde: Budova ZŠ a MŠ Bohuslava Reynka
Otevírací doba: Vzhledem k tomu, že současné situace kolem Covidu není
ideální i k tomu, že se knihovna nachází v prostorách školy, bude knihovna i
nadále otevřena (pokud to bude dovoleno) buď v sobotu, nebo v neděli. Bude
nutné dodržovat hygienická pravidla, tzn. nošení respirátorů a dezinfekce. O
termínu otevření knihovny budete vždy předem upozorněni prostřednictvím SMS
od OÚ. V případě, že nemáte sjednanou tuto službu domluvte se přímo se mnou.

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU (VU3V)
Bližší informace o VU3V na:
www.e-senior.czu.cz nebo v knihovně.
Od konce září máme další semestr na téma Mistři
evropského barokního malířství 17stol. a to v počtu 10 posluchaček. V
přednáškách nám je přibližováno nejen umění malířů této doby, ale i jejich život.
Máme tak možnost seznámit se s obrazy těchto mistrů, které jsou obrazem doby
ve které žili, a zároveň jsou nám tím přiblíženy i historické události té doby.
V lednu se budeme rozhodovat jaké téma přednášek si zvolíme na další
semestr.
Za všechny čtenáře, posluchačky VU3V a především za sebe Vám všem přeji
krásné, klidné a v kruhu rodiny prožité vánoční svátky a v roce 2022 hlavně
zdraví, pohodu a dobrou náladu.
A pokud by
někdo z Vás chtěl
rozšířit řady
čtenářů v naší
knihovně, nebo
navštěvovat
VU3V, neváhejte
a ozvěte se mi.
Marie Součková
knihovnice - tutor

ZPRÁVY OD LOSáků

Z TILIÁNKOVÝCH LISTŮ...
Vážení čtenáři Lipských listů!
Kromě pravidelných volnočasových aktivit, které rodinné centrum zajišťuje
(logohrátky a individuální logopedie, zumba, hra na piano a na kytaru, angličtina
pro předškoláky a prvňáky, přírodovědný a jezdecký kroužek), se nám během
podzimu podařilo uskutečnit i tři plánované jednorázové akce.
Přednáška „Logopedie v každém věku“, 16. 9. 2021
Velkou radost nám nově dělá spolupráce s logopedkou Mgr. Janou Křípalovou,
která svým skvělým a profesionálním přístupem pomáhá rozuzlit jazýčky mnoha
dětem z Lípy a okolí. Na úvod spolupráce se Jana ujala online přednášky s názvem
„Logopedie v každém věku“, během níž nás komplexně seznámila s logopedickou
péčí, přednáška byla samozřejmě doplněna i diskuzí a dotazy z řad posluchačů.
Lipský svatomartinský lampiónový průvod, 11. 11. 2021
Ve svatomartinský podvečer, který letos připadl na čtvrtek, se po roční
přestávce opět uskutečnil lampiónový průvod. Svatý Martin na bílém koni se
skupinou heroldů doprovodil všechny zúčastněné až na konec vsi k ohňostroji.
Děkujeme všem, kteří přispěli pohoštěním a za spolupráci pak děkujeme lipskému
sdružení dobrovolných hasičů a jezdeckému klubu z Vysoké.

Přednáška „Jak nakoupit jídlo ekologicky?“, 12. 11. 2021
Naše pozvání s ekologicky zaměřenou přednáškou přijala rovněž naše skvělá
spolupracovnice Mgr. Petra Hulvová. V online přednášce „Jak nakoupit jídlo
ekologicky“ se věnovala nejen otázce, jaký dopad mají potraviny, které
konzumujeme, na životní prostředí, ale i na mnoha dalším. Na závěr účastníkům
odpovídala na konkrétní dotazy z oblasti životního prostředí.
Se sklonkem stávajícího roku bychom rády mnohokrát poděkovaly:
· dětem a rodičům i všem ostatním za přízeň a důvěru
· našim milým lektorům za báječnou spolupráci
· Základní škole a mateřské škole Bohuslava Reynka za spolupráci a
poskytování
prostor
· Obci Lípa a Kraji Vysočina za finanční podporu a spolupráci
Přejme si, ať se o vánočních svátcích dovedeme na chvilku zastavit a uvědomit
si moc přítomného okamžiku, ať plamen svíček rozžehne v našich srdcích
vánoční pohodu, klid a mír, které setrvají i do dalších dnů našich životů!

Za Rodinné centrum Tiliánek Lucie Hanauerová a Miroslava Šeredová

OBECNÍ ÚŘAD LÍPA
HARMONOGRAM SVOZŮ POPELNIC V ROCE 2022
Leden

6.; 13.; 20.; 27.;

--------------------------------------------------------Únor

3.; 10.; 17.; 24.;

--------------------------------------------------------Březen

3.; 10.; 17.; 24.; 31.;

--------------------------------------------------------Duben

7.; 21.;

--------------------------------------------------------Květen

5.; 19.;

--------------------------------------------------------Červen

2.; 16.; 30.;

--------------------------------------------------------Červenec

14.; 28.;

--------------------------------------------------------Srpen

11.; 25.;

--------------------------------------------------------Září

8.; 22.;

--------------------------------------------------------Říjen

6.; 13.; 20.; 27.;

--------------------------------------------------------Listopad

3.; 10.; 17.; 24.;

--------------------------------------------------------Prosinec

1.; 8.; 15.; 22.; 29.;

---------------------------------------------------------
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