Prosinec 2020

LIPSKÉ LISTY

Vážení spoluobčané,
V letošním roce se prostřednictvím našeho zpravodaje setkáváme
naposledy. Je zde čas adventu, dýchá již na nás kouzlo Vánoc a chystáme se
rozloučit s letošním rokem a přivítat rok 2021. Abychom Vám toto krásné
období ještě více zpříjemnili, rozhodli zastupitelé začít vydávat Lipské listy
barevně a s jinou grafickou úpravou. Doufáme, že tímto náš zpravodaj získá
na kvalitě a líbivosti.
Každý z nás má svá vánoční přání. Děti se těší na příchod Ježíška a jsou
nedočkavé a napjaté, až uslyší zvuk zvonečku a pod stromečkem najdou
dárečky, které si přály. Přání dospělých se už neupíná na to, co najdou pod
stromečkem, ale chtějí vidět své přátele s očima plnými lásky, štěstí
a porozumění. Našim vánočním snem často bývá vánoční krajina zabalená
do bílé peřiny, klid, pohoda a prožití vánočních svátků v plném zdraví. I já
Vám přeji, aby se vyplnily všechny sny a přání, i bez nákupních horeček
a honosných darů, a abyste si čas Vánoc užili plnými doušky podle Vašich
přání a snů.
Závěrem mi dovolte poděkovat za celoroční práci zastupitelstvu obce,
pracovníkům obecního úřadu, školy a školky, organizacím a spolkům a všem
občanům, kteří se svojí činností snaží, aby se nám v obci žilo dobře
a spokojeně.
Krásné a veselé svátky vánoční a šťastný nový rok.
Jiří Kunc, starosta
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OZNÁMENÍ OBČANŮM
• od prosince 2020 do konce února 2021 nebude možné na ČOV v
Lípě ukládat velkoobjemový odpad

• prosíme o nahlášení změn pořízení / úhyn psa do konce roku 2020
na OÚ Lípa (e-mail: lipa@hbnet.cz, tel: 569 437 101)

• kdo ještě nenahlásil počet a objem své popelnice na komunální
odpad kvůli nalepovacím QR kódům, prosíme o nápravu co
nejdříve (e-mail: lipa@hbnet.cz, tel: 569 437 101)

• i přes opakované upozorňování jsou stále pokládány nerozřezané
krabice vedle kontejnerů, i když jsou kontejnery prázdné.
PROSÍME O ROZŘEZÁNÍ A VHOZENÍ DOVNITŘ
KONTEJNERU !!!

• prosíme, aby zbytky potravin a vlhčené ubrousky nebyly
splachovány do WC, na ČOV to nedělá dobrotu a v kanálech se
přiživují hlodavci
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUSLAVA
REYNKA, LÍPA, příspěvková organizace
Zprávičky z naší mateřské školičky přinášejí
Medvídci, Myšičky, Sovičky a Žabičky
Vánoce jsou velké téma jak v rodinách, tak i u nás v
mateřské škole. Děti se těší, někdy až tak, že je to pro nás
velmi náročné. Vánoce s sebou nesou velké kouzlo. V
dětských očích každoročně vidíme spoustu tajemství,
touhy, štěstí, těšení a očekávání. Máme radost, že toto vše
můžeme prožívat s nimi a na vánoční období se důkladně připravit. Úvodem
bych se ještě ráda vrátila k podzimnímu období v naší mateřské škole.
V minulém vydání Lipských listů
jsem vás informovala o zapojení
naší mateřské školy do akce přání
seniorům k jejich svátku. Dne 8.
září jsme předali 104 kusů přáníček
vyrobených našimi dětmi paní Věře
Kratochvílové, která pracuje jako
vedoucí Centra osobní asistence
pod oblastní charitou Havlíčkův
Brod. Přáníčka putovala do
domácností klientů tohoto Centra,
což jsou nyní momentálně senioři.
Nejvíce přáníček jim rozdala v
okrese Havlíčkův Brod.
V úterý 22. září k nám do školky
přijelo divadlo s pohádkou "O
Smolíčkovi". Jelikož nám
covidová situace nařizuje přísná
hygienická pravidla, využili jsme
hezkého počasí a divadlo proběhlo
venku, kde pan herec nemusel mít roušku a děti si mohly pohádku užít
naplno. Děj pohádky byl veselý, dojem umocnily i loutky z molitanu.
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Ve středu 7. října jsme si domluvili exkurzi v akciové společnosti do
místní bramborárny. Děti sledovaly přijíždějící traktory s plnými vozy
brambor. Podívaly se, jak se brambory třídí, jak se s nimi musí opatrně
pracovat, kam vytříděné brambory vozí. Také jsme měli možnost podívat se
na různé zemědělské stroje, které byly v areálu. Děkujeme za tuto exkurzi.
Moc se nám hodila do našich plánů na téma zelenina i podzim. Využili jsme
ji jako prožitkové učení na tato téma.
Podzim ve třídě Medvídků
V prvních třech měsících tohoto školního roku jsme se ve třídě Medvídků
zaměřovali spíše na to, aby si děti zvykly trávit čas bez rodičů a naučily se
do naší třídy chodit bez pláče a s úsměvem na tváři. Nastavili jsme dětem
každodenní režim (volná hra, svačina, komunikační kroužek, práce v
centrech, pobyt venku, oběd…), aby se cítily bezpečně a vždy věděly, co nás
během dne čeká. Také jsme si společně vytvořili pravidla, která jsme si
vyvěsili na zeď ve třídě, a snažíme se je všichni dodržovat. K adaptaci a
seznámení jsme využívali různé pohybové a seznamovací hry, pohádky nebo
společné práce. Později, když si děti na pobyt v mateřské škole již trochu
zvykly, začali jsme dělat i jednoduché práce v centrech, kde se zaměřujeme
na uvolňování ruky, správné držení tužky, jemnou i hrubou motoriku, práci s
barvami, nůžkami, lepidlem atd. Také se snažíme, aby děti byly co nejvíce
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samostatné, ať už při oblékání, jídle, hygieně nebo třeba při práci v kroužku
a centrech. Myslím, že děti zatím odvedly kus pořádné práce, ve školce si
zvykají, neustále se zlepšují a chodí mezi ostatní kamarády s radostí. Nyní se
již všichni připravujeme a těšíme na vánoční svátky.
Podzim ve třídě Myšiček
V září jsme v naší třídě Myšiček přivítali 27 dětí a hned jsme se společně
pustili do práce. Jako první jsme si vytvořili společná pravidla, která jsme si
vyvěsili ve třídě a která se snažíme po celý rok dodržovat. Podzim jsme
zahájili společnou výzdobou oken naší třídy a také jsme na vycházkách
sbírali kaštany a žaludy pro zvířátka na zimu. Strašidelnými dýněmi, které
jsme si vydlabali během center aktivit, jsme přivolali do naší školky pravou
podzimní atmosféru. Teď už jen netrpělivě očekáváme příchod Mikuláše,
čerta a anděla a pomalu se připravujeme na oslavu Vánoc v naší třídě.
Podzim ve třídě Soviček
Do naší třídy nastoupilo v září 15 nových malých dětí, proto se začátek
školního roku nesl ve znamení vítání, seznamování, her na jména a značky
dětí i utírání slziček. Společně jsme si vytvořili pravidla třídy a snažíme se
dbát na utváření hezkých vztahů mezi dětmi. Pilně již také pracujeme. Vždy
v týdenním cyklu probíráme některé z témat vhodných k podzimu, např.
rodina, houby, podzim, zelenina, ovoce, les, stromy, ryby … Opět máme
zařazeno pravidelné čtenářské dopoledne a vyrábíme si čtenářské deníčky. A
právě z tohoto dopoledne je naše ukázka:
Loupež v liščím lese
V dnešním příběhu se stala veliká loupež. Pan jezevec přišel o všechno své
zboží, někdo mu ho přes noc ukradl. Tímto jsme pohádku přerušili a začali s
dětmi vymýšlet možné pokračování příběhu…
Co všechno jsme společně vymysleli:
1. CO VŠECHNO MOHLI ZLODĚJI UKRÁST
- oblečení, rajčata, pití, sušenky, okurky, boty, polštářek nebo peřiny,
hračky, borůvky, mrkev, banány, jablíčka, maliny, jahody, peníze, košík
2. KDO MOHLI BÝT ZLODĚJI?
- lupiči, nějaká maminka od zvířátek, miminko, lev, někdo v kabátě a v
kapuci, nějaké zlobivé dítě, pruhovaný zloděj, lidi, divoký zajíc, zlá zebra
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3. JAK ODNESLI LUP?
- v pytli, odvezli to autem, dali to do kamionu nebo do velkého auta, dali
si to do pusy a rovnou to snědli, dali si to do čepice, do autobusu, odvezli
to vlakem
4. KAM LUP SCHOVALI?
- do keře, za strom, do baráčku, pod peřinu nebo polštář, na střechu auta,
za skálu, někam na zahradu, někam to zahrabali, do stromu, nahoru na
strom, do skříně, pod gauč, do jeskyně, pod stůl
5. CO MOHLI S UKRADENÝMI VĚCMI DĚLAT?
- snědli to, hráli by si s tím, vyrobit si šťávu, namixovat koktejl, kdyby
ukradli jídlo
6. KDO BUDE ASI ZLODĚJE HLEDAT?
- policajti, myšky, koník, divoký prase, zajíc, maminka, liška, krysy, vlk,
tři kamarádi z naší pohádky (ježek Jarda, myšák Milda a králík Karlík)
7. CO S NIMI UDĚLAJÍ, AŽ JE NAJDOU?
- vezmou jim řidičák, dají jim pokutu, dostanou na zadek, myslivec je
třeba zastřelí, dostanou pouta, vytahají je za vlasy, dostanou za ucho
Po domýšlení příběhu jsme si zbytek pohádky přečetli. Pro ty zvědavé –
zboží ukradly tři nejsilnější lasičky, odvezly ho na kárce, hledat zloděje šli tři
hlavní hrdinové naší knížky a všechno dobře dopadlo – drasticky potrestaný
nebyl nikdo.
Podzimní období jsme zakončili projektovým dnem „Myslivost, den
lesních zvířátek“. Děti si užily dopoledne plné pohybových her, úkolů a
legrace, za výrobu krásných kostýmů děkujeme rodičům. Nyní se již
začínáme chystat na nadcházející vánoční čas – pracujeme na výzdobě třídy,
vyrábíme si malé dárečky a přáníčka.
Podzim ve třídě Žabiček
Prázdniny utekly jako voda a opět jsme se sešli v Žabičkách. Zopakovali
jsme si pravidla a zajeli jsme do běžného režimu ve školce. Začali jsme se
probírat podzimními tématy. Povídali jsme si například o rodině, houbách,
zvířátkách z lesa, zelenině a spoustě dalšího. V říjnu se celá naše třída
proměnila v žabičky a užili jsme si celý projektový den - Žabičkový den.
Další zajímavostí byla ukázka chameleona, díky které jsme se dozvěděli vše
o jeho životě. Čeká nás ukázka hadů a doufáme, že během roku ještě další
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zvířátka poznáme. Nyní se pečlivě připravujeme na divadlo, které děti
zahrají na schůzce rodičů konající se v prosinci. Čeká nás spousta
zajímavých akcí - návštěva knihovny a zdobení perníčků. Všichni se těšíme
na vánoční svátky a na to, jak se po Novém roce opět sejdeme.
Ještě máme naplánováno:
Návštěva Barborek v mateřské škole
Projektový den – „Den plný čertů a andělů“ s návštěvou Mikuláše,
anděla a čertů
Setkání s rodiči – projekt Šablony II - přednáška pí. učitelky Boženy
Kučerové na téma: „Emoční inteligence a emoční připravenost dětí“ a
vystoupení dětí ze třídy Žabiček
Vánoční dílny – zdobení perníčků – Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod Žabičky
Návštěva knihovny v Havlíčkově Brodě – hudebně dramatický pořad Žabičky
Zdobení vánočního stromečku – venkovní výzdoba
Vánoce v MŠ spojené s nadílkou
S blížícím se koncem kalendářního roku patří velké poděkování všem za
veškerou spolupráci a pomoc v naší práci s dětmi. Moc si toho vážíme.

Provoz mateřské školy bude omezen od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021.
Opět nastoupíme v pondělí 4 1. 2021.

Přeji vám všem krásné Vánoce. Užijte si je především v klidu, radosti a
pohodě s těmi, které máte rádi. V novém roce vše jen to nejlepší.
za mateřskou školu M. Krpálková
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Zprávy z naší základní školy
První třída se představuje
Vítáme vás v naší 1. třídě
„Mravenečků“, ani jsme se
nenadáli a už jsou z nás
skuteční školáci. Nejen, že jsme
nejmladší, ale také jsme se stali
nejpočetnější v naší škole. Naší
třídu, která se nachází v budově
MŠ, navštěvuje celkem 28 dětí,
z toho 15 chlapců a 13 dívek.
Mravenečci jsou ve škole
nováčci, ale už ví, že
existují pravidla, která se
snažíme všichni
dodržovat. Mnoho toho
umí a ještě více toho
chtějí vědět. Nejvíce se
naučíme, když si
všechno vyzkoušíme.
Jaká bychom to byla
mravenčí třída,
kdybychom neměli
hračku
toho
nejznámějšího - Ferdy
Mravence jako maskota? Je s námi v ranním kroužku, jinak sedí na stole u
paní učitelky a hlídá nás. Jsme rádi, že se nám daří být tak pilní jako on. Ve
škole to máme pěkně rozjeté, už jsme ve škole jako doma.
Z důvodu uzavření škol a přechodu na distanční výuku můžeme nyní spíš
říct: „Doma jsme jako ve škole“. Není to vůbec jednoduché, ale máme
báječné a trpělivé rodiče, kteří s námi v této době poctivě každý den pracují
a pomáhají nám s plněním úkolů od paní učitelky. Těšíme se, až se zase
všichni spolu uvidíme ve škole a ne jenom přes obrazovku počítače.
-9
! -

A nemyslete si, my
už počítáme do 5 a
dokonce si umíme
přečíst první
písmenka, slabiky i
slova. Už se
nemůžeme dočkat,
až si pohádky
přečteme všichni
úplně sami.
Písničky a říkanky
nám zase pomáhají
při psaní písmenek.
Držte nám palce, ať je i pro nás ten první školní rok tím nejbáječnějším
zážitkem. Vaši prvňáčci.
Naše každodenní rutina - zdravící básnička:
"My jsme třída mravenečků, my jsme pilné děti,
učíme i hrajeme si a čas nám tu letí"
zapsala Mgr. Milada Henclová

Základní škola i přes nouzový stav ŽIJE
Je smutné, že škola jinak plná dětí a učitelů se nyní stala již měsíc a půl
téměř tichou budovou připomínající školu jen svým nápisem. Do školy
přijíždějí někteří učitelé a zůstalo pouze zvonění, které připomíná učitelům
začátky a konce jednotlivých hodin on-line výuky.
O co víc umlkly hlasy dětí, o to víc je slyšet stavební ruch. Ve škole se
staví, vrtá, kope, no prostě buduje a také nakupuje nové vybavení. Škola je
plně zaměstnaná plněním grantových projektů. Musím napsat, že většina
projektů je vlastně akcí Obce Lípa, za což obci velmi děkujeme. A co
všechno se buduje?
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Projekt – ZŠ Lípa - zvyšování kvality vzdělávání
• probíhá rekonstrukce suterénu základní školy, kde bude na žáky čekat
úplně nová a nově vybavená školní dílna
• již je hotová a nově dovybavená školní kuchyňka
• dokončuje se vybavení učebny jazyků
Projekt - ZŠ Lípa – rekonstrukce sociálního zázemí a šaten v objektu
„tělocvična“ - právě probíhá rekonstrukce a žáci i široká veřejnost, která si
tělocvičnu propůjčuje, se mají na co těšit
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Projekt - ZŠ Lípa - Bezbariérové propojení a odborné učebny
přírodovědy, jazyků a počítačů - je největší akcí obce Lípa, pokud půjdete
nebo pojedete kolem, můžete vidět, jak stavba přibývá a jak se na stavbě čile
pracuje
Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi - jedná se o
vzdělávání pedagogických pracovníků
Podpora vzdělávání - škola Lípa 2 - některé vzdělávací aktivity mohou
probíhat on-line, jiné bohužel musejí s realizací počkat na příchod dětí
zapsala Mgr. Marie Vomelová

Školní jídelna
Milí čtenáři,
jistě jste informováni o přístavbě krčků v naší ZŠ. Tato práce se týká i naší
jídelny. Díky vzniku nových učeben v nových prostorách, se uvolnilo místo
a nám vznikla nová velká jídelna. Dalo by se říct, že máme tři prostorově
oddělitelné části, včetně nového, moderního sociální zařízení.
Ještě není zdaleka vše hotové, ale jídelna funguje na skoro 100 procent.
Momentálně probíhají práce na podhledech, díky kterým bychom měli mít
méně hluku v jídelně. Čeká nás malování, další dokončovací práce a
postupné dovybavení jídelny novými prvky, podle finančních možností.
Od března bylo provedeno mnoho práce, a to nejenom v jídelně, kterou se
začínalo s ohledem na co nejmenší narušení provozu. Musím říct, že i přes
složité "covidové" překážky, se daří. Těšíme se, až bude příští rok hotovo a
budete se moci do celého areálu podívat. Bude to opravdu veliké, moderní,
účelné a hlavně krásné prostředí pro naše děti.
Co se týče naší práce a vaření během současné situace (za všechna děvčata
z kuchyně) musím říci, že se těšíme na normální plnohodnotný provoz, až
skončí toto nechtěné období nejistoty a strachu o naše známé i neznámé.
Přejeme vám všem hlavně zdraví a klid v celém období zimních měsíců,
nejen o Vánocích. Na jaře bude určitě všechno lepší.
za kolektiv kuchařek ŠJ Lípa zapsala Alena Prchalová
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Škola „ za časů korony“ II.
Jarem minulého školního roku nás provázela ruku v ruce s distanční
výukou také naděje, že tuto situaci už víckrát nezažijeme. Se stejnou nadějí
jsme po prázdninách nastupovali do školního roku nového. Od prvního
zářijového dne bylo patrné, že si všichni té, dříve běžné situace, tak nějak
víc vážíme. Učitelé, děti i rodiče.
Už během
prvních týdnů
jsme se začali
obávat, že ani
tento školní
rok zřejmě
neproběhne
standardním
způsobem.
Bylo jen
otázkou času,
kdy školní
lavice znovu
zůstanou
prázdné a děti místo nich zasednou doma k počítačům. První zprávy
slibovaly uzavření školy na 14 dní. V tomto období jsme navázali na
zkušenosti z jara a pokračovali jsme v zaběhnutém režimu posíleni vírou, že
po prodloužených podzimních prázdninách se znovu sejdeme. Už během
podzimního volna ale bylo téměř jisté, že k návratu jen tak nedojde. Z toho
důvodu jsme se rozhodli distanční výuku doplnit online výukou. Pro tento
účel jsme zvolili platformu Skype, díky které se s našimi žáky můžeme
„potkávat“ v upraveném rozvrhu hodin. Žáci 1. – 4. ročníku se se svými
učitelkami setkávají podle možností dětí a rodičů. Od 5. do 9. ročníku
probíhá vyučování na základě pevně daného rozvrhu. Při jeho sestavování
jsme se zaměřili zejména na výuku hlavních předmětů. Nebylo naším cílem,
aby děti proseděly půl dne u počítačů. Proto kombinujeme online výuku se
zadáváním práce a její následnou kontrolou. Je zásadní zmínit obrovské
nadšení pro věc u valné většiny rodičů, kteří nám svým vstřícným přístupem
byli velmi nápomocni.
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Jednu věc ale nemůžeme covidovému období upřít. U všech
zúčastněných, včetně nás učitelů, došlo k výraznému pokroku v oblasti
počítačové gramotnosti. To, co by nám ještě na začátku loňského školního
roku připadalo jako scénář k nepříliš vydařenému filmu, se nyní stalo
skutečností.
Více než půl roku doufáme, že bude líp. Věřme tedy, že se návratu k
lepším zítřkům a tříd plných dětí dočkáme co nejdříve.
zapsala Mgr. Jaroslava Kandrová

O které akce jsme přišli a které ještě zřejmě nebudeme
moci uskutečnit?
•
•
•
•
•

pravidelná shromáždění školy k začátku roku a před Vánoci
besedy a exkurze
Projekt 72 hodin
Mikulášský den základní školy
týdny mezipředmětových vztahů

Nemohli by to být žáci naší školy, aby se v tak krátké době, po kterou mohli
chodit do školy, s nadšením nevrhli alespoň do jedné soutěže.

Logická olympiáda 2020
I přes skutečnost, že jsou nyní žáci již přes měsíc vzděláváni doma,
proběhla u nás na škole před uzavřením škol Logická olympiáda. Účastnili
se všichni žáci od čtvrté třídy po devátou. Dobrovolně se zapojily i tři děti ze
školky a dva druháčci. Soutěže se zúčastnilo celkem 151 žáků naší školy.
Žáci se přihlásili s pomocí rodičů, kteří museli odsouhlasit účast v soutěži. V
hodinách informatiky vyplňovali 20-ti až 30-ti minutové testy na procvičení
logiky.
Žáci byli rozděleni do Kategorie MŠ (školkáčci), Kategorie A2 (1. - 3.
ročník), Kategorie A (4. a 5. ročník), Kategorie B (6. – 9. ročník).
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V tabulce je patrné, kteří žáci dopadli nejlépe ve školním kole.
Kategorie MŠ Kategorie A2 Kategorie A

Kategorie B

1. Šereda
Vojtěch

1. Kalinová Aneta

1. Šimek Jan

2. Poulíček Šimon

2. Novák Daniel

1.Krpálek
Tomáš

3. Křesťanová Nikol 3. Nováková Kristýna
3. Vencovský Petr

Do krajského kola postoupili Š. Poulíček a A. Kalinová, protože měli
odpovídající počet správných odpovědí. Krajské kolo soutěže proběhlo již v
době distanční výuky. Tímto bychom chtěli oběma našim krajským
zástupcům pogratulovat - Anetce, která v krajském kole skončila na
výborném 14. místě, a Šimonovi, který se do tohoto kola po zásluze
probojoval.
zapsala Mgr. Romana Krpálková
O výsledcích v dalších soutěžích vás budeme informovat v příštích číslech
lipských listů.

Kariérové poradenství
Žáci 9. ročníku si zanedlouho budou podávat své přihlášky k dalšímu
studiu na středních školách. Pokud si vyberou obor, kde se koná talentová
zkouška, tuto přihlášku je nutné osobně odevzdat nebo odeslat na příslušnou
školu již do konce listopadu 2020. Talentové zkoušky se budou konat
začátkem ledna 2021. Na ostatní střední školy se přihlášky podávají do 1.
března 2021.
Většina středních škol se v minulých letech budoucím studentům
představovala na přehlídkách středních škol. Školy pořádaly dny otevřených
dveří a další akce, díky nimž získávaly ke studiu do té doby nerozhodné
žáky. Letos je tomu vzhledem k uzavření škol a distanční výuce jinak.
Střední školy se snaží získat budoucí studenty online formou – pedagogové
a studenti natáčí videa, ve kterých představují studijní obory, zájemci se
mohou virtuálně projít po škole a v chatovacím okénku jim jsou
zodpovězeny případné dotazy.
- 15
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Vzhledem k tomu, že naše žáky vedeme již od 1. stupně k sebepoznávání,
rozvíjíme u nich schopnost sebehodnocení a prostřednictvím exkurzí a besed
je seznamujeme s řadou konkrétních povolání, je velká část našich deváťáků
již rozhodnuta o své další profesní dráze. Při výběru by však vždy měli brát
v potaz nejen své zájmy a přání, ale také reálně zhodnotit svoje schopnosti,
dovednosti a předpoklady úspěšně studium zvoleného oboru zvládnout.
Rodiče by při tom měli být svým dětem – budoucím studentům středních
škol – dobrými rádci a pomocníky.

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2020/2021
Žáci si mohou podat maximálně 2 přihlášky.
• podání přihlášek:
na obor s talentovou zkouškou - do 30. 11. 2020
na ostatní školy - do 1. 3. 2021
• termíny talentových zkoušek:
na obor s talentovou zkouškou - od 2. do 15. ledna 2021
na obor Gymnázium se sportovní přípravou - od 2. ledna do 15. února
2021 talentová zkouška + přijímací zkouška v termínech níže uvedených
• termíny přijímacích zkoušek na ostatní školy:
Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:
1. termín: pondělí 12. dubna 2021
2. termín: úterý 13. dubna 2021
Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termín: středa 14. dubna 2021
2. termín: čtvrtek 15. dubna 2021
Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro
všechny uvedené obory vzdělání na dny:
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1. termín: středa 12. května 2021
2. termín: čtvrtek 13. května 2021
• Jednotná přijímací zkouška
organizačně vše zajišťuje CERMAT – přípravu zadání testů, distribuci
testů, hodnocení výsledků testů
jednotná zkouška se koná z českého jazyka a matematiky
test z českého jazyka trvá 60 minut, z matematiky 70 minut
uchazeč má možnost jednotnou zkoušku konat dvakrát – započte se mu
lepší výsledek
v prvním termínu uchazeč koná jednotnou zkoušku ve škole uvedené na
přihlášce na 1. místě,
ve druhém termínu ve škole uvedené na 2. místě
Jednotná kritéria přijímacího řízení musí být vyhlášena nejpozději do 31.
ledna 2021.
Výsledky přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů
se vyhlašuji formou vydání seznamu přijatých uchazečů.
Po vyhlášení výsledků potvrzuje přijatý uchazeč zájem o školu
zápisovým lístkem do 10 pracovních dnů.
Lhůta pro uplatnění
zápisového lístku běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých
uchazečů, den vyhlášení se do běhu lhůty nezapočítává.
Zápisový lístek si vyzvedne zákonný zástupce žáka u výchovného poradce
nejpozději do 15. března 2021.
Nepřijatým uchazečům se oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním
rozhodnutí písemně. Žák si může podat odvolání. Nevyjde-li odvolání, je
možné ve druhém kole podat neomezené množství přihlášek. Volná místa
budou zveřejněna na internetových stránkách krajského úřadu.
Informace k přijímacímu řízení jsou průběžně zveřejňovány a
aktualizovány na webové stránce MŠMT: www.msmt.cz/vzdelavani/
prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore,
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dále na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání:
www.cermat.cz.
Informace, které se týkají konkrétní organizace přijímacího řízení ve
škole a případné školní přijímací zkoušky, jsou umístěny na webových
stránkách jednotlivých škol.
zapsala Mgr. Božena Kučerová, výchovný poradce

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. 2020 do 3. 1. 2021,
výuku a provoz opět zahájíme 4. 1. 2021.
Zároveň moc doufáme, že se společně v novém roce setkáme na
tradičním školním plese, a to dne 5. 3. 2021. V tuto chvíli zatím
nevíme, zda budeme moci ples uskutečnit. Pokud bude
epidemiologická situace nakloněna hromadným akcím, budeme vás
včas informovat.

autor
M.Dubnová

Za celý kolektiv pracovníků, dětí a žáků Základní školy a Mateřské školy
Bohuslava Reynka, Lípa, příspěvkové organizace,
Mgr. Věra Lacinová Vítková, ředitelka školy
- 18
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STAVEBNÍ OKÉNKO OBCE
ZŠ Lípa – rekonstrukce sociálního zázemí a šaten v
„TĚLOCVIČNA“

objektu

Finalizace tohoto projektu je na dosah. Komplexní rekonstrukce prostor
zázemí tělocvičny, včetně sociálního zázemí, šaten, bezbariérového WC,
šatny pro rozhodčí, sklad venkovního nářadí a taktéž nový vstup do
tělocvičny. Nově provedené rozvody vody, kanalizace, elektro a VZT. Akce
se povedla na jedničku.

ZTV Lípa - 18 RD

Nové majitele má již 16 našich stavebních parcel, do konce roku 2020
budou prodány parcely všechny. Po výstavbě rodinných domů (předpoklad
rok 2024) bude provedena druhá (poslední) etapa výstavby ZTV. Budou
osazeny silniční obruby a bude proveden finální asfaltobetonový kryt.
ZŠ Lípa – Spojovací krčky

Hrubá stavba spojovacích krčků je cele dokončena (vyjma výtahové
šachty, která bude přistavěna k původní budově školy) a bezbariérově
propojí suterén, 1 NP a 2 NP. Nyní probíhají práce na rozvodech elektro,
vytápění, zdravotechniky a slaboproudu. Taktéž jsou dokončovány vnitřní a
vnější omítky. Na střeše se dokončuje primární hydroizolace a provádí se
tepelně izolační souvrství ploché střechy. Jsou vybourány veškeré
propojovací otvory s budovou školy, tělocvičny a jídelny. Jsou osazeny
veškeré vnější výplně otvorů.
- 19
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Pohled ze směru od hlavního parkoviště základní školy (nový vstup do
ZŠ), jsou viditelné prostory nových šaten.

Pohled ze směru od mateřské školky – napojení krčku na plochy
multifunkčního hřiště.
- 20
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ZŠ Lípa jídelna – provedení podhledů

Nové zvětšené prostory jídelny, lze využívat i pro mimoškolní aktivity.
Negativem tohoto „sálu“ byla špatná akustika. Z tohoto důvodu je
instalován minerální podhled, který výrazným způsobem dotvoří
harmonické a kulturní prostředí. Dobrá zvuková pohltivost podhledu
současně s dobrými zvukově izolačními parametry dopomůže ke snížení
přenosu hluku v prostorách jídelny. Dojde také ke zkrácení doby dozvuku,
a snížení hladiny hluku.

Michal Topolovský
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SPOLEK TILIA A ČESKÝ SVAZ ŽEN
Ohlédnutí za podzimními akcemi je tentokrát velmi krátké. Vlastně se
není téměř za čím ohlížet. Díky koronavirovým opatřením jsme zrušili
všechny plánované akce. Velmi mě mrzí zejména zrušení festivalů
Rocková Lípa a Folková Lípa, nebo koncerty Božejáků a Jakuba Smolíka.
Bohužel jsme museli zrušit také plánované zájezdy do divadel, do
pivovaru a do moravských sklípků. A po mnoha letech se neuskuteční
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Lípě.
Doufám, že v příštím roce budeme mít s akcemi větší úspěch. Již nyní
připravujeme pořádání Lipských jarních slavností, které by měli být v
sobotu 8. května 2021, a tak se můžete těšit například na Vysočinku, Olgu
Lounovou nebo klauna Pupu.
V roce 2021 si také připomeneme 670. výročí Obce Lípa. Nejstarší
písemná zpráva o naší obci je uvedena v Brodském archivu z roku 1351
pod jménem "Schonlinden" (Krásné lípy). Název vesnice lze odvodit od
množství lip, které tvořily celé úseky lesů. Jméno prošlo změnami a
konečný úřední název z roku 1854 je Lípa. U příležitosti tohoto výročí
plánujeme uspořádat sraz rodáků, který se bude konat začátkem září 2021.
Děkuji všem, kteří se spolu s námi podílí na pořádání komunitních
aktivit v obci. Letošní rok byl hodně jiný než minulé roky, ale i to
patří k životu. Přijmout to, co přichází a s důvěrou očekávat časy
budoucí.....
Tak Vám všem přejeme krásné Vánoce a pokud možno pohodový rok
2021.

Marta
Vencovská
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Pozvánka adventní akce:
20. 12. 2020 (Ne) – Rozdávání Betlémského světla.
Od 17:00 – 18:00 hod u slámového betléma v Lípě.
Můžete se těšit na koledy a dobrý svařáček.
26. 12. 2019 (So) – Vánoční turnaj v Člověče, nezlob se
Začínáme v 14:00 hod v Pohostinství Na Růžku v Lípě. Pro účastníky je
připraveno dobré občerstvení a ceny pro vítěze.
Registrace: na tel: 723591015,
pavelpetr.hb@seznam.cz
Akce proběhne pouze, pokud bude umožněno
shromažďování min. 20 osob. Tak uvidíme :)
30. 12. 2020 (Ne) – Předsilvestrovská vycházka – Sraz v 13:00 hod u
Obecního úřadu. Trasa: Lípa – Květnov – Okrouhlička – Lípa. Na cestě
nás čeká malé občerstvení.
Pokud bude příznivá epidemická situace, tak bychom rádi uspořádali
vánoční tvořivou dílnu a vánoční promítání lipského kina. O jejich konání
budete informováni SMS zprávou od Obecního úřadu.

- 23
! -

- 24
! -

- 25
! -

Recept na podporu imunity

Česneková voda
Způsob přípravy „česnekové vody“ je velmi
jednoduchý.⠀
1. Večer - jeden oloupaný stroužek česneku se
rozřízne na polovinu v příčném směru, vloží se
do1/2 l čajové konvice ze skla nebo porcelánu a
naplní se vodou při pokojové teplotě. ⠀
2. Ráno je „česneková voda“ připravena k použití.
Konzumace: 1/4 l ráno na lačno
1/4 l večer 2 hodiny po posledním jídle.
3. Následujícího dne bude třeba postup přípravy „česnekové vody“
opakovat s čerstvým stroužkem česneku. ⠀
4. Pokračujte v užívání česnekové vody po dobu jednoho měsíce.
Během této doby bude vytvořena imunita nejen proti COVID-19 a vaše
střeva budou pracovat skvěle !"
##############################
######################

Recept na dobrou náladu
Likér z ledových kaštanů
1 smetana ke šlehání
3 tyčinky ledových kaštanů
4 kostičky hořké čokolády
salko
½ l rumu
Na mírném ohni za stálého míchání povaříme smetanu, nalámané tyčinky
ledových kaštanů a čokoládu. Po vychladnutí přidáme salko a řádně
promícháme. Na závěr přidáme rum. Směs přecedíme a dáme do láhve.
Likér necháme několik dní odležet. Z receptu získáme 1 l lahodného
vánočního likéru. Dobrou chuť.
- 26
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REALIZACE MÍSTNÍ AGENDY 21 V OBCI LÍPA
Obec Lípa realizuje MA21 od roku
2010. Základem komunitních aktivit v
obci je dobrá spolupráce mezi místní
samosprávou, Základní školou a Mateřskou školou
Bohuslava Reynka v Lípě a místními neziskovými
organizacemi - Spolek TILIA, Český svaz žen, Rodinné centrum Tiliánek,
TJ Sokol Lípa, SDH Lípa, SDH Petrkov a SDH Dobrohostov. Cílem
projektu je ještě více tuto spolupráci prohloubit a cíleně podporovat aktivní
zapojování veřejnosti do participativních procesů. V letošním roce jsme
díky koronavirovým opatřením nemohli uspořádat některé akce pro
veřejnost. Byly zrušeny akce jako sousedské posezení s heligonkami a
veřejné fórum, místo kterého probíhá dotazníkové šetření.
Přehled akcí realizovaných v rámci projektu MA21 v obci Lípa
v roce 2020:

- V rámci Lipských letních slavností byla připravena výstava „Lipský
-

místopis“.
Uskutečnily se dvě poznávací cesty pro děti a rodiče, jejichž cílem byla
návštěva Regionálního muzea v Humpolci a zážitkového archeoparku
Zeměráj u Kovářova.
Zapojili jsme se do osvětových kampaní Den Země, Čistá Vysočina,
Dny zdraví a Evropský týden mobility.
Proběhly 4 brigády na úpravu veřejného prostranství, v rámci kterých
proběhla úprava terénu, úklid obce, výsadba zeleně a doplnění jedlé
zahrady.
Lipský kalendář na rok 2021 byl vytvořen z fotografií od místních
obyvatel a spolků. Kalendář je zdarma distribuován po obci.
Inzertní sousedská budka je umístěna v bývalé telefonní budce u
prodejny COOP v Lípě.
Probíhala aktualizace strategického dokumentu program rozvoje obce
Lípa na období 2021 – 2027.
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- Během listopadu a prosince 2020 proběhne dotazníkové šetření.
Online dotazníky jsou dostupné k zapojení na odkazu: http://
www.mascmp.cz/dotazniky-2021/.
- Obec Lípa se zapojuje již řadu let do aktivity „Kola pro Afriku“. Sběr
probíhá pravidelně po dobu letních prázdnin na ČOV
Lípa. Díky vám jsme na sběrné místo již odvezli téměř 340 kol.
Marta Vencovská

SOUTĚŽ OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ A SENIORŮM
V roce 2020 Obec Lípa získala v soutěži Obec
přátelská rodině a seniorům první místo mezi obcemi
1.000 - 3.000 obyvatel v kategorii Obec přátelská
rodině a druhé místo v kategorii Obec přátelská
seniorům. Soutěž vyhlašuje Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci se Sdružením
místních samospráv ČR, Radou vlády pro seniory a stárnutí populace. Jako
velký bonus soutěže je finanční ocenění ve výši 1.400.000 Kč, které bylo
využito na podporu neinvestičních mezigeneračních aktivit v obci.
Marta Vencovská

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ - ROZVOJ OBCE LÍPA

Máte zájem o rozvoj naší obce? Pojďte se s námi podělit o své
názory na současný stav a na budoucí rozvoj místa kde žijete! Cílem
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dotazníkového šetření je definovat potřeby a přání místních obyvatel a
zjišťovat problémy a investiční záměry firem a OSVČ působící v Lípě,
Petrkově, Dobrohostově a Chválkově.
Prosím věnujete několik minut svého času k vyplnění dotazníku, který je
možné vyplnit v papírové podobě nebo on-line. Dotazník pro veřejnost je
anonymní a zapojit se může každý obyvatel obce starší 15 let. Dotazníky
pro firmy a organizace jsou již adresné a jejich cílem je získání přehledu o
činnosti, potřebách, problémech a zmapování plánovaných investičních
aktivit a projektů pro období 2021- 2027.
Výstupy šetření budou využity pro aktualizaci dokumentu „Program
rozvoje Obce Lípa na období 2021 – 2027“ a „Strategie rozvoje MAS
Českomoravské pomezí“.
Dotazníkové šetření probíhá v období od 20. 11. 2020 – 20. 12. 2020.
Vyplněné dotazníky v listinné podobě dejte do schránky Obecního úřadu v
Lípě nebo do prodejně COOP Lípa.
Dotazníky k on-line vyplnění: http://www.mascmp.cz/dotazniky-2021/
Děkujeme za spolupráci.
Marta Vencovská,
MAS Českomoravské pomezí o.p.s..

SOUSEDSKÁ VÝPOMOC
DOBROVOLNICKÝ PROJEKT, VE KTERÉM SI LIDÉ
VZÁJEMNĚ POMÁHAJÍ
Pokud se Vám líbí myšlenka „bezplatné sousedské výpomoci“, neváhejte
nás kontaktovat a přidat se. Čekáme na SOUSEDY, kteří umí dávat
ostatním svůj čas a svou práci a sousedy, kteří potřebují pomoc. Vždyť
pomocnou ruku občas potřebuje každý z nás a je dobré vědět, na koho se
obrátit.
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A jak to funguje? Jednoduše. Do systému bude zadán koordinátorkou
požadavek nebo problém, s jehož řešením potřebujete pomoct. Pak
vyčkáte, na nabídky zaregistrovaných a ověřených super sousedů.
Lidé zapojení do projektu se prostě vzájemně podporují a pomáhají si.
HLEDÁM POMOC - Potřebujete pomoci s úklidem, dojít nakoupit,
doprovodit k lékaři, vyzvednout léky v lékárně, pohlídat členy rodiny,
umýt okna, napéct cukroví, pomoc při pracích na zahradě, pomoc při
opatrování zvířat, okopírovat dokumenty, pomoc s písemnostmi nebo při
návštěvách úřadů, pomoc při cestování, popovídat si..... to je v pořádku –
kontaktujete nás
CHCI POMÁHAT - Máte chuť a čas se k nám přidat a pomáhat
ostatním? Zavolejte a nabídněte oblast a činnost, kde můžete být někomu
jinému nápomocný. Budete zahrnuti do databáze dobrovolníků a v případě
poptávky a dle vašich možností budete moci poskytnout potřebnou pomoc.
Koordinace poptávky a nabídky sousedské výpomoci - koordinace
pomoci bude probíhat prostřednictvím osobní nebo telefonické domluvy.
KONTAKTNÍ OSOBY: Marta Vencovská, Martina Svobodová, Jana
Adamcová
KONTAKTNÍ MÍSTO - Obecní úřad Lípa, T: 569 437 101,
lipa@hbnet.cz,
Lístek s nabídkou či poptávkou můžete nechat také prostřednictvím
schránky v inzertní budce vedle obchodu COOP Lípa.
Marta Vencovská a spol.
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ZPRÁVY Z PETRKOVA
Co se povedlo v těžce
zkoušeném roce 2020? Kdy
jsme všichni museli změnit
naše plány, a to zcela
zásadně, díky zdravotní
situaci na celé Zemi. V
Petrkově se nám podařila
opravit silnice od zámku až
k vlakové zastávce. Také
máme po čtyřech letech
lavičky i v Petrkově.
Povedly se i schody na
půdu v hasičárně, které jsou
již nyní zničené (rozbily se
samy)
i novou vývěsní
skříňku na hasičárně.
Zejména díky aktivitám
SDH Petrkov, Marcely
To p o l o v s k é a s p o l k u
PETRKOV SOBĚ nebyl v
tento složitý čas Petrkov
mrtvý -silvestrovské
divadelní představení, ples
SDH, vánoční fotosoutěž,
valná hromada SDH,
brigády SDH, rozloučení s
prázdninami, orientační
běh, petrkovská mše svatá,
den dětí – všechny akce nás
mohli rozptýlit podle našich
potřeb. V naší obci vzniká
nová výstavba, v lokalitě v
Lázních přibyly
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další rodinné domy. V lokalitě domků směrem k Lípě jsou prováděny
zatím ing. sítě (voda, kanalizace aj.). Do nového kabátu se oblékl i
petrkovský „JEDNOTA HOUSE“. A něco málo k jeho vzhledu : Můžeme
o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je asi tak všechno, co se
s tím dá dělat. Je dobře, že stavby v Petrkově vyvolávají emoce.
Díky tomu, že tento
objekt uprostřed obce
získal právem nové
využití, přesunul se
tříděný odpad k naší
hasičárně. Myslel jsem si ,
že nepořádek je výsadou
HB. Ale tento fenomén
došel i k nám do Petrkova.
Buďme, prosím, i v tomto
zodpovědní a když se to
do kontejneru nevejde ,
tak nenechávejte, prosím,
pytle s odpadem mimo.
Moc děkuji všem, kteří
pomohli udělat život u nás
v Petrkově veselejší.
Děkuju i vám, kteří jste
museli mnoho dobře
připravených akci –
bohužel - zrušit… Děkuju
za pozitivní pohled a hlas.
No a co nás potká v následujícím roce v Petrkově nového? Rekonstrukce
kapličky Svatého Václava (odvlhčení zdiva, nová podlaha aj. ) - podařila
se nám opět získat dotace, dlouho připravovaná akce chodníku do spodní
části obce (od Ujčíků k Balounům/Pastyříkům) a opět stálé příspěvky pro
naše aktivní spolky (SDH, děti aj.). Dále jsem připravil další projekty na
opravy komunikací po Petrkově – ovšem ty se budou realizovat pouze v
případě, když vyjde dotační titul. No máme se opět na co těšit.
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●●● 27. září 2020 (neděle) – Slavnostní mše u kaple Svatého Václava
v Petrkově. Tak dlouho, jako tuto slavnostní neděli, opravdu nepršelo. I
tak se podařily připravit tři stany (pro pana faráře, pro lid, a pro scholu) –
skoro tak, jako na
posvátné hoře Tábor. A
tak mohla být mše
svatá pod vedením pana
faráře Jakuba Meda za
veškeré „petrkovské“
důstojně odsloužena. I
přes podzimní
plískanici se nás sešlo
na 3 desítky, zejména
díky
mnohým
sympatizujícím
přespolním.
●●● 23. prosince 2020 (středa) – 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 a punč. Dle počasí se sejdeme u
petrovské kapličky Svatého Václava (v případě deště v hasičárně)
23.12.2020 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..)
Michal Topolovský
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FOTOSOUTĚŽ
Díky vašim krásným záběrům, které často sdílíte na
sociálních sítích, by bylo škoda nevyužít vašich
schopností. Rádi bychom vítězné snímky otiskli na této
(barevné) stránce, případně jako čelní přebal Lipských
Listů. Taktéž bychom snímky případně využili do
obecního kalendáře, či na ostatní prezentaci našich obcí.
Že nemáte pořádnou fototechniku?! Vždyť to ale vůbec nevadí! Stačí
obyčejný fotoaparát či mobil. Pojďme do toho! Podstatný je nápad…

• TÉMA :
Snad letos konečně napadne sníh. Hromady sněhu. Budete jezdit do práce
na běžkách, shánět rukavice a sněhové řetězy, koulovat se s dětmi a
pořádně si to užijeme. Tedy první fotosoutěž bude s titulem „Konečně
zima, Vánoce!“ . Bylo by prima, aby šlo o aktuální fotografie z našeho
života, či prostředí. Tak dobré světlo a hodně štěstí!

• PRAVIDLA :
Každý soutěžící se může zapojit pouze s jednou, výlučně vlastní fotografií.
První místo získá fotografie s největším počtem hlasů naší poroty. Redakce
nezávisle na získaném počtu hlasů odmění další soutěžící (2. a 3. cena),
kteří nejlépe zachytí dané téma soutěže nebo se do fotosoutěže zapojí
opravdu neobvyklým záběrem, který nás chytí za srdce nebo nás
rozesměje.

• TERMÍNY :
Vaše dílo je třeba zaslat do uzávěrky příštího čísla Lipských listů tj. do
15.února 2021.

• CENY :
Rádi bychom vždy první tři snímky ocenili nejen tím, že si je budou moci
prohlédnou čtenáři Lipských Listů, ale i věcně. Tedy můžete se těšit na
krásnou knihu Havlíčkobrodsko nadhledem, oceněné víno ze Salonu vín
Valtice a dárkové balení s překvapením.

• KONTAKT :
Va š e d í l a z a s í l e j t e , p r o s í m , n a m a i l o v o u a d r e s u :
fotosoutezlipa@seznam.cz, nejlépe v nezmenšené kvalitě snímků.
Michal Topolovský
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ZPRÁVIČKY Z DOBROHOSTOVA
Blíží se konec roku 2020, který nejen pro
dobrohostovské hasiče znamenal odpočinek, zklidnění a
zamyšlení. Tento rok jsme museli naše nažhavené tempo
zvolnit, ale v období, kdy nám bylo dovoleno, jsme se
snažili naši vísku obohatit jak společnými zážitky, tak
úpravami, opravami a různými brigádami.
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.
Měsíc září je tradičním
ukončením hasičské sezóny.
Diskutovali jsme, jestli si
dopřát přátelské posezení či
nikoliv. Nakonec jsme se
rozhodli, že tradiční posezení u
nás v obecním domě u
Dobroděje 26. září uspořádáme.
Celá akce probíhala venku a
pro některé začínala už v
dopoledních hodinách. Pár
chlapů se sešlo, aby přichystali
ohýnek, prasátko a celé
dopoledne se tomu věnovali, aby
další pozvaní mohli v 15 h
okrajovat a vychutnávat grilované
prasátko. Děti pobíhaly okolo
obecního domu a hřiště. Když se
sešeřilo, přišly se děti ohřát
dovnitř, kde pro ně byla
přichystaná pohádka. Dospělí
posedávali venku a statnější z nás
jedli a pili až do časných ranních
hodin.
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Dobrohostovští hasiči
jsou velmi neúnavní a
vymýšlejí různé příležitosti
k setkání. Proto jsme si
vzpomněli na loňskou akci
nedělního obídku, která se
nám tuze zalíbila, a
rozhodli jsme se ji
zopakovat. Protože jsme
byli najezení z předchozího
dne, domluvili jsme se na
společnou nedělní večeři.
Petr Milichovský se
postaral o ohřátí masíčka a
především o výborné zelí a
ženy opět bojovaly v
soutěži o nejlepší knedlík.
V 17 h jsme se sešli u
obecního domu U Dobroděje a snažili jsme se pokořit zbytek grilovaného
prasátka, poklidit a vrátit vše do původního stavu.
Měsíc říjen je již
tradičně spojen s
výlovy rybníků.
Letos nebyl výlov
rybníka U Nováků
oficiální, protože to
epidemiologická
s i t u a c e
nedovolovala, avšak
bylo potřeba rybník
vylovit.
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Pár místních rybářů a přátel, kteří se o rybníky starají, se domluvili a v
sobotu 10. října vypustili rybník U Nováků. Nejvíce si výlov užily děti,
které nemohou u výlovu chybět. Běhaly ve vypuštěném rybníce, lovily
malé rybky a celé od bahna zářily štěstím. Ládíček dokonce s rybkami i
plaval. Bohužel vše proběhlo v komorním duchu. K výlovu horního
rybníka už nedošlo.

Letos se v Dobrohostově nemohla konat Drakiáda, tvoření dýní,
lampionový průvod ani tradiční adventní posezení spojené s tvorbou
adventních věnců. Přesto, když naší vesničkou procházíte v jednotlivých
obdobích, vidíte, že téměř u každého domu byla vydlabaná dýně, nad
hlavami vám létali draci a na dveřích zajisté vidíte nyní nádherné adventní
věnce. Je velice příjemné, že i když se nemůžeme vídat, tradice u nás v
Dobrohostově jsou a to nás spojuje.
Nyní se všichni ptáme: „Jaké budou Vánoce?“ Bude nám umožněna naše
štědroodpolední 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.
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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 2021 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

OHLÉDNUTÍ ZA LETOŠNÍM ROKEM
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Křest hasičské stříkačky – důležitá událost dobrohostovských hasičů

Pouť u Svaté Anny – tradiční letní víkendová veselice spojená
s nedělní mší svatou
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Ukončení prázdnin – skvělá akce podpořená skvělým počasím a
příjezdem profesionálních hasičů si užili zejména děti díky pí Aleně
Krupauerové
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Z ČINNOSTI SDH LÍPA
Na začátku října proběhlo podzimní kolo soutěže Plamen v
Sobíňově, kde startovalo jedno družstvo starších dětí. Děti
lezly po laně, střílely ze vzduchovky, vázaly uzly, určovaly
azimut a topografické značky, poznávaly hasicí prostředky a
značky. A u toho všeho ještě uběhly tři kilometry. Předvedly
skvělou týmovou práci a umístily se na krásném 20. místě z 57 družstev.

Pokud situace dovolí, tak v prosinci malé Svaté Barborky roznesou
větvičky a vánoční přání, která děti namalují. Před Vánoci se s dětmi
sejdeme v hospodě Na Růžku, kde si rozdáme dárečky, dáme si limču,
brambůrky a vánoční cukroví. Pak už se budeme těšit na příští rok, ve
kterém snad opět budeme chodit na pravidelné schůzky, jezdit na soutěže a
pořádat akce, které každoročně děláme.
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PŘEJE VÁM VŠEM MNOHO ZDRAVÍ,
KLIDU A LÁSKY PO CELÝ ROK 2021
Za SDH Lípa Ivana Výborná a Miroslav Prchal
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TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL LÍPA z.s.
Situace z jarní části sezóny se bohužel opakovala a po
odehraných deseti kolech byly soutěže z důvodu nouzového
stavu přerušeny a zbývající utkání by měla být odehrána na
jaře 2021. Snad se situace kolem koronaviru uklidní a soutěž
bude na jaře zdárně dohrána. Proti zprávě otištěné v Lipském
zpravodaji v září 2020 byla tedy odehrána další čtyři kola navíc.
„A“ tým si díky těmto čtyřem kolům svoji pozici vylepšil a přezimuje na
výborné první příčce a je vidět, že už letošní jarní útok na přední příčky v
I. B třídě nebyl náhodný. Dařilo se venku i doma, tým ani jednou neprohrál
a třikrát remizoval, kádr se stabilizoval a přesto, že v podzimních zápasech
nastoupilo 22 hráčů, tak všech deset odehrála šestice hráčů - Matěj Fejt,
Tomáš Kubát (přestup ze Štoků), Miroslav Prokš, Jan Prokš, Filip Sochor a
brankář Petr Vašák. O zápas méně si připsali Michal Fejt, Jakub Havel,
Roman Provazník, dorostenec Ondřej Souček a Vladimír Vácha. Posledně
jmenovaný vstřelil i nejvíce branek – 5. Čtyřikrát se trefil Provazník a
Sochor a třikrát Havel. Výsledkem bylo aktivní skóre 22:9 a 24 soutěžních
bodů.
Oproti tomu se v sestavě béčka na podzim objevilo 33 hráčů a plnou
porci utkání neodehrál nikdo. Devětkrát se na hřišti objevil Marek Breda a
opět dorostenec Lukáš Souček. Střelcem mužstva se stal Pavel Souček s
pěti přesnými zásahy, čtyři branky přidal věkem ještě dávno dorostenec
Michal Kulja a po třech zapsali Marek Breda, Josef Šrámek a Tomáš
Vendl. Konečné desáté místo v tabulce není možné brát jako úspěch a opět
se projevila skutečnost, že bez tréninku nelze hrát ani nejnižší soutěže.
Hráči béčka vstřelili neuvěřitelný počet 31 branek, což je řadí na druhé
místo ve III. třídě, ale i neuvěřitelných 34 branek obdrželo, což je pro
změnu druhý nejhorší tým soutěže.
Okresní přebor dorostu se pěkně rozjel a po odehraných šesti kolech patří
našim dorostencům první místo tabulky, jediná remíza se zrodila v zápase s
Keřkovem, všechny ostatní zápasy byly vítězné. Připomínám, že soutěž se
z důvodu malého počtu účastníků (pouze 5 týmu dorostu, z toho jeden z
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okresu Pelhřimov!!) hraje dvoukolově. Trenéři dorostu disponují 13
fotbalisty, z nichž většina nastoupila ve všech zápasech (střídá se
hokejově). Nejvíce branek nastřílel soupeřům Michal Kulja a to 14, s 9 se
připojil David Loskot a s 5 Vojtěch Schläffer. Velkým plusem je účast řady
dorostenců v zápasech mužstev dospělých, jak áčka, tak béčka.
Mladší žáci hrají okresní přebor a zatím jsou po odehraných šesti kolech
ve vedení, jedinou prohru inkasovali už ve druhém kole s družstvem
Humpolec B/Speřice. Atraktivní útočný fotbal podtrhuje vysoce aktivní
skóre 68:26. Na vstřelených brankách mají podíl všichni hráči, ale cti
dotlačit míč do branky soupeře se nejčastěji dostalo Tomáši Heřmánkovi a
to dvanáctkrát, jedenáctkrát ho následoval Štěpán Loskot a Lukáš Petr, a
devětkrát Jakub Krpálek.
Jak jsme psali v září, tak trenérům starší přípravky se podařilo dát
dohromady dokonce dvě družstva, áčko a béčko a v okresním přeboru (16
účastníků - mj. Havlíčkův Brod, Ždírec nad Doubravou, Světlá nad
Sázavou) zaujímají po čtyřech kolech první dvě místa!! Paradoxně je první
béčko, které ani jednou neprohrálo a konto soupeřů zatížilo 132 góly, áčko
je s jednou prohrou druhé a počet vstřelených branek je opět úctyhodný –
123. Mladší přípravka je po devíti odehraných zápasech pátá, získala deset
bodů s vyrovnaným skóre 82:83, což je o to cennější proto, že také mezi
její soupeře patří týmy zvučných jmen.
Suma sumárum máme na kontě v nedokončené podzimní části soutěží
čtyři první místa v tabulkách jednotlivých soutěží a to zatím řadí tuto
sezónu mezi nejúspěšnější v historii klubu. Doufejme, že hráči přes zimu
fotbal nezapomenou a na jaře dotáhnou sezónu do úspěšného konce.
Za Tělovýchovnou jednotu Sokol Lípa z.s.
Ondřej Baloun
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MÍSTNÍ KNIHOVNA V LÍPĚ
Kde: Budova ZŠ a MŠ Bohuslava Reynka
Otevírací doba: Nouzový stav – knihovna zavřena
Zahájení provozu knihovny bude oznámeno prostřednictvím SMS od OÚ.

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU (VU3V)
Bližší informace o VU3V na:
www.e-senior.czu.cz nebo v knihovně.
Do dalšího semestru VU3V je přihlášeno celkem 11
posluchaček – viz. naše společné foto. Téma přednášek jsme si zvolily
„Dějiny oděvní kultury III.“ Vzhledem k situaci kolem koronaviru jsme se
společně sešly v tomto semestru zatím pouze 1x. Ostatní přednášky
musíme absolvovat každá doma u svého počítače. Zatím to bez problémů
zvládáme, ale s velkou radostí uvítáme, až se zase budeme moci scházet a
společně si vyměňovat názory a zkušenosti spojené se studiem.
Všem přeji za sebe, za čtenáře a za posluchačky VU3V hodně
optimismu, dobré nálady a hlavně
krásné a ve zdraví prožité vánoční
svátky i Nový rok a abychom se v roce 2021 mohli scházet a společně se
radovat z každodenních maličkostí.

Marie Součková
knihovnice - tutor
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ZEMĚDĚLSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST LÍPA
Zemědělská akciová společnost Lípa v současné době
obhospodařuje necelých 960 hektarů zemědělské půdy, z
toho je zhruba 800 hektarů orné půdy a zbytek tvoří louky
a pastviny. V nově postavené stáji z roku 2017 chováme
okolo 310 dojnic. A právě v této stáji žije jedna z
nejlepších krav v České republice. Z 310 našich krav je naprostá většina
tzv. „holštýnek“, tedy holštýnského černostrakatého plemene, ale jsou zde
v současné době i 3 krávy původního českého strakatého plemene.
Zatímco holštýnské plemeno je zaměřeno výhradně na mléčnou
užitkovost, jsou „české straky“ plemeno kombinované. To znamená, že se
u nich hodnotí užitkovost, jak mléčná, tak i masná. Na počátku
devadesátých let bylo v Lípě chováno pouze toto plemeno a dnešní tři
plemenice jsou praprapravnučkami těchto původních krav. Všechny jsou
vynikající dojnice, ale jedna z nich naprosto vyčnívá. Jedná se o dojnici
číslo 561754 961, která za uplynulou laktaci nadojila 14715 kg mléka, což
ji řadí na 16. místo žebříčku krav tohoto plemene v ČR. Podle plemenných
hodnot, které se dnes ke komplexnímu hodnocení krav používají, se jedná
dokonce o druhou nejlepší krávu v České republice. Pro ucelenou
informaci uvádíme, že v České republice je dnes chováno téměř 123 tisíc
krav českého
strakatého
plemene
s
průměrnou
užitkovostí zhruba
7800 litrů mléka
za laktaci. A na
přiloženém
obrázku si můžete
naši rekordmanku
prohlédnout.

Za ZAS Lípa Ondřej Baloun
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ZPRÁVY OD LOSáků
Lipský ochotnický soubor, stejně jako ostatní
kultura, bohužel, díky opatřením zatím tiše
pospává a vyčkává, až se budeme všichni moci potkat,
ideálně v plném sále a užít si společnou radost. Protože
plán rozvolňování dle vlády bude v prosinci ještě velmi
opatrný a pozvolný, jsme nuceni oznámit, že data
prosincových představení jsou, bohužel, zrušena. Týká se to pohádek
Bumbrlíček (23.12.), Pohádka k sežrání (27.12.) a představení Za vším
hledej ženu (29.12.). Termín 3.1., kde máme plně obsazené představení
Manžel napůl, zatím zachováváme a uvidíme, jak se situace bude vyvíjet.
Ale nebojte, věříme velmi, že kultura v roce 2021 se zase rozproudí a my
vám vlijeme do žil spoustu radosti a veselí! Režisérka doma nezahálí a
připravuje další komedii, takže v novém roce si budete užívat řádění
L.O.S.u na podiu jistě plnými doušky!
Přejeme všem klid a pohodu v tomto období a zachovejte nám přízeň.
Moc se na vás těšíme!

Za L.O.S.
Monika
Nevolová
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OBECNÍ ÚŘAD LÍPA
HARMONOGRAM SVOZŮ POPELNIC V ROCE 2021
• Leden
7.; 14; 21.; 28.;
---------------------------------------------------------------------------• Únor
4.; 11.; 18.; 25.;
-------------------------------------------------------------------------• Březen
4.; 11.; 18.; 25.;
-------------------------------------------------------------------------• Duben
1.; 15.; 29.;
--------------------------------------------------------------------------• Květen
13.; 27.;
--------------------------------------------------------------------------• Červen
10.; 24.;
--------------------------------------------------------------------------• Červenec
8.; 22.;
--------------------------------------------------------------------------• Srpen
5.; 19.;
--------------------------------------------------------------------------• Září
2.; 16.; 30.;
--------------------------------------------------------------------------• Říjen
7.; 14.; 21.; 28.;
--------------------------------------------------------------------------• Listopad
4.; 11.; 18.; 25.;
---------------------------------------------------------------------------• Prosinec
2.; 9.; 16; 23.; 30.;
----------------------------------------------------------------------------
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