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Vánoční atmosféra, koledy, cukroví a vůně svařeného vína, to vše
přilákalo první adventní neděli na rozsvícení obecního vánočního
stromu mnoho lidí, aby si společně připomněli začátek adventního
období a čas příprav a očekávání vánočních dnů.
V tomto slavnostním čase Vám všem přeji klidné prožití vánočních svátků, rodinnou
pohodu a do roku 2018 hodně zdraví, štěstí, plno sil a radosti.
S blížícím se koncem roku chci také poděkovat všem zastupitelům, zaměstnancům
obecního úřadu, všem členům zájmových a společenských organizací za nespočet
pořádaných akcí a v neposlední řadě Vám všem, kteří jste pomáhali a neváhali
přiložit ruku k dílu, když toho 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.
Jiří Kunc, starosta obce
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Usnesení č.20
z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lípa,
které se konalo dne 8.1 .2017 v budově OÚ v 19 oo hodin
Zastupitelstvo obce Lípa:
schvaluje:
1.
2.
3.

program zasedání zastupitelstva
zapisovatele a ověřovatele zápisu a usnesení
Smlouvu o veřejných službách č. 45/2018 s firmou ICOM transport a.s., se
sídlem Jihlava, Jiráskova 1424/78, 587 32
4. Provedení inventarizace majetku obce Lípa k 31. 12. 2017 a složení
inventarizační komise
5. Dodatek č. 1 k Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
– služebnosti a k smlouvě o právu provést stavbu č.IV-12-2015930/1 s firmou
ČEZ Distribuce a.s
6. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu
provést stavbu č.IV-12-2016356/VB/001 s firmou ČEZ Distribuce a.s
7. Zastupitelstvo schválilo Návrh rozpočtu obce Lípa na rok 2018
8. Rozpočtové opatření č. 7 pro rok 2017
9. vyřazení dlouhodobého majetku dle návrhu
10. Výroční zprávu Základní školy a Mateřské školy Bohuslava Reynka, Lípa
11. Koncepci rozvoje Základní školy a Mateřské školy Bohuslava Reynka, Lípa
12. kalkulaci jídel ve ŠJ Základní školy a Mateřské školy Bohuslava Reynka, Lípa

bere na vědomí:
1. usnesení zastupitelstva obce z 8.8.2017
2. zápis z jednání rady obce z 19.9. a 8.11.2017
3. příspěvky v rozpravě
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Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka,
Lípa, příspěvková organizace
ZIMA
Cupy, dupy, cupy, dupy, zima stojí u chalupy.
Vezmeme si rukavice, sáně, boby a čepice.
Vyběhneme rychle ven, na sněhu se zahřejem.
Zimní veršovánky začínají ohlašovat blížící se Vánoce, před námi je však ještě měsíc
práce, „učení, mučení“ i řada zajímavých aktivit. Než se rozejdeme k oslavám
svátků v kruhu rodinném, ohlédneme se za činností školy od září do prosince.

Zprávičky z naší školičky přinášejí Medvídci, Myšičky, Sovičky a Žabičky
Máme měsíc, kdy nastává adventní čas. Čas, kdy se těšíme a čekáme na Vánoce. Čtyři
svíčky na adventním věnci nám připomínají čtyři týdny do Vánoc. Advent je doba
nejen čekání, ale také příprav. Největší půvab mají Vánoce pro malé děti těšící se na
ozdobený stromeček a dárky, které jim přinese Ježíšek. Kouzlo dětských Vánoc si
v sobě každý nese po celý život a rád se k němu v dospělosti vrací. Proto i my se ve
školce snažíme s dětmi prožít hezký adventní čas.
Ale vraťme se ještě k podzimu v naší mateřské škole.
V úterý 19. září nás v MŠ navštívilo první divadélko v tomto školním roce s pohádkou
„O Smolíčkovi“. Všem známý děj pohádky byl zahrán krásnými loutkami z molitánků
a pozornost dětí upoutal i hlasový projev pana divadelníka. Děti byly z pohádky
nadšené, moc se jim líbila, každý se rád zasmál vtipným scénkám, které byly vhodně
zařazeny do děje.
Ve středu 4. října a v pátek 6. října jsme využili nabídky maminky Zuzanky Hulvové ze
třídy Myšiček, která nám přivezla do MŠ na ukázku malého netopýra se zajímavým
povídáním o jeho výskytu a životě. K tématu přidala i pohybové hry. Dětem se ukázka
s výkladem moc líbila a všichni se s radostí zapojily do her.
V měsíci říjnu se naše školka zúčastnila výtvarné soutěže s názvem „Rodinná
pohoda“. Tuto soutěž vyhlásilo dětské oddělení Krajské knihovny Vysočiny v
Havlíčkově Brodě. Celkem jsme zaslali 28 prací. Ze třídy Žabiček 19 výkresů, ze třídy
Soviček 5 výkresů a ze třídy Myšiček 4 výkresy. Všechny naše krásné obrázky budou
slavnostně vystaveny v sobotu 25. listopadu v knihovně v Havlíčkově Brodě.
V pondělí 30. října se v MŠ konal každoroční „Halloweenský večer“. Pro děti a rodiče
byly v MŠ připraveny úkoly - nakrm ducha a dýni, najdi zvířátko, slož ducha z víček,
rozstříhej pexeso, projdi bludiště a vyrob si strašidlo. Po absolvování všech úkolů
obdržely děti odměnu a už je čekala jen strašidelná cesta kolem školky, kde se
proháněla i opravdická strašidla. A jelikož byla o letošním Halloweenu opravdu zima,
tak nám naše milé paní kuchařky pro rodiče a děti připravily horkou dýňovou
polévku, kterou se každý mohl občerstvit a za kterou jim moc děkujeme.
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V pátek 10. listopadu nás ve školce navštívili myslivci-pan Rosecký a pan Švec, kteří
si pro děti připravili povídání o lese a o lesních zvířátkách. Dětem nejen ochotně
odpovídali na jejich dotazy, ale také jim ukázali kůže, paroží a lebky zvířat. Jako každý
rok, tak i letos, jsme uspořádali sbírku suchého pečiva a přírodnin pro lesní zvířátka.
Vždy máme radost z jejich návštěvy u nás ve školce.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat dobrohostovským hasičům za sponzorský dar
2.000,-Kč, který nám předal pan Rosecký. Peníze jsme vložili na účet SRPŠ a budou
využity pro děti naší mateřské školy.
Ve středu 3. listopadu jsme měli ve školce divadelní představení s názvem "Duhová
pohádka". Celá pohádka se skládala ze třech jednoduchých příběhů o vzniku světa.
Pohádka byla vhodná i pro nejmenší diváky, takže děti vydržely být pozorné po celou
dobu. Navíc herci zapojili děti do příběhu, čímž je upoutali a pobavili. Dětem se tedy
pohádka líbila a společně se těšíme na další představení.
Dvouleté děti v MŠ
Ve třídě Medvídků jsou samé děti ve věkovém rozmezí 2-3 roky. Zatím jsme neměli
moc zkušeností s těmito dětmi v MŠ. V letošním školním roce je to v naší školce
poprvé - samostatná třída o 10 - ti dvouletých dětech. Pracuje s nimi jedna učitelka a
chůva. Zjistili jsme, že práce s nimi není vůbec jednoduchá. Tyto děti vyžadují velkou
pomoc a pozornost. Adaptace je pro ně náročná, děti chtějí maminku a z počátku po
celý den vydrží poplakávat. Práci paní učitelce ztížila nemluvnost a nesamostatnost
dětí. Nesamostatnost v oblékání, hraní a sebeobsluze (např. při stolování - oběd,
svačina). Naopak práci učitelce usnadňuje to, že si každý umí dojít za dopomoci
učitelky popř. chůvy sám na toaletu. Moc si ceníme práce chůvy, kterou máme
z projektu Podpora vzdělávání – šablony pro MŠ, a pomáhá individuálně dětem ve
všech činnostech. Bez její pomoci by práce s těmito dětmi byla velmi náročná. Po
dvou měsících došlo ke změně, děti přestávají plakat a snaží se plnit úkoly, které
dostávají a mají radost ze hry. Nyní se již občas objeví nějaká tvrdohlavost a pláč.
Co se událo v podzimním období ve třídě Medvídků
Ve třídě Medvídků, i když jsme malí, se snažíme pracovat jako ostatní děti. Nejvíce si
hrajeme. Snažíme se pochopit naše zvolená pravidla, učíme se kamarádství,
sebeobsluze a formou hry rozvíjíme potřebné dovednosti. Každý den nás čeká nějaká
práce: pracovní list, vyrábění, stříhání, lepení nebo modelování. Jelikož jsme se i letos
zapojili do projektu Celé Česko čte dětem, tak si každé pondělí čteme pohádku
z různých knih k týdennímu plánu, následně si povídáme, o čem pohádka byla, a
vymalujeme si omalovánku, která se vztahuje k pohádce. V týdnu s tématem
Halloween jsme si s dětmi vyráběly lucerničky v podobě dýně. Natřely jsme si sklenice
a nalepily oči, nos a pusu. Lucerničky se nám moc povedly a nakonec jsme si je
odnesly domů. Dále se těšíme na projektový den- Den skřítků, který budeme mít na
konci listopadu. Čeká nás dopoledne plné překvapení, her a úkolů a možná i nějaká ta
odměna.
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Co se událo v podzimním období ve třídě Myšiček
V září nastoupilo do třídy Myšiček 26 dětí. Tak jako každý rok, tak i letos pořádáme
spoustu zajímavostí a různých akcí. Mimo divadel, která nás navštěvují v mateřské
škole, probíráme s dětmi předem naplánovaná témata k určitému období. K podzimu
patří výrobky ze šišek, přírodních materiálů apod. Ve třídě nás navštívila jedna
maminka, která nám přivezla ukázat živé netopýry, předvedla dětem jak se krmí, jaké
vydávají zvuky a sdělila nám hodně zajímavostí o jejich životě. Dále se zaměřujeme na
čtenářskou pregramotnost, kterou provádíme nejen četbou pohádek, ale i
dramatizací klasických i smyšlených pohádek, zhudebněnými písněmi a jógovým
cvičením. Toto cvičení je vedeno formou pohádek k daným tématům našeho plánu.
Blíží se čas Vánoc, takže i v tomto období bude pro děti připraveno mnoho
zajímavých akcí a čeká nás všechny krásná předvánoční atmosféra.
Co se událo v podzimním období ve třídě Soviček
V září se ve třídě Soviček sešlo 23 dětí. Naším hlavním cílem je, aby se dětem ve
školce líbilo, aby se naučily respektovat jeden druhého a aby byly spokojené.
Společně jsme si určili pravidla, podle kterých se budeme po celý rok řídit, aby nám
bylo spolu hezky.
V letošním roce se budeme hodně zaměřovat na rozvoj čtenářské pregramotnosti.
Jelikož pokračujeme v projektu „Celé Česko čte dětem“, na četbu knih klademe velký
důraz. Z knih dětem nejen předčítáme, ale provádíme vždy důkladné rozbory textů a
o přečtené kapitole si vždy povídáme. Děti mají založené čtenářské deníčky, kam si
zakládají vypracované pracovní listy, omalovánky, zkrátka vše, co si vyrobí k právě
čtené knize. Zavedli jsme si páteční pohádkové dopoledne, vždy se věnujeme četbě
právě rozečtené knihy, vypracujeme si nějaký úkol a zahrajeme si společně hru.
Jednou měsíčně děti dostanou domů lehký domácí úkol, vypracovaný ho přinesou
zpět do školky a opět si ho zakládají do čtenářských deníčků.
V rámci pořekadla „Ve zdravém těle zdravý duch“ jsme začali chodit do tělocvičny,
velkou část dopoledne se snažíme trávit na čerstvém vzduchu. Zkusili jsme zařadit
relaxační chvilku s hudbou a po úspěchu u dětí jí budeme zařazovat pravidelně. Je
výborná na celkové zklidnění dětí. Společně se těšíme na první projektový den, „Den
skřítků“, který proběhne v listopadu.
Co se dělo, když podzim zaťukal na dveře ve třídě Žabiček?
V září jsme ve třídě Žabiček přivítali 26 předškoláčků. Letos opět pokračujeme
v celostátním projektu „Celé Česko čte dětem“ a i díky tomu jsme 27. září jeli do
knihovny do Havlíčkova Brodu, kde jsme navštívili i knihkupectví, kde se nám velice
líbilo. A protože jsme pilné a šikovné Žabičky, rozhodli jsme se, že si v letošním
školním roce budeme vyrábět čtenářské deníky, kam si zakreslujeme, jaké knihy ve
třídě čteme, a na konci roku si je všechny děti budou moci odnést domů. Také jsme
zařadili z důvodu rozvoje čtenářské pregramotnosti u předškolních dětí pondělí
s časopisem, kdy každé pondělí pracujeme s časopisem určeným pro děti. Cílem
tohoto projektu je naučit děti jak se zachází s periodikou, vyhledávat si různé
informace a zajímavosti. V úterý 12. 9. nás v MŠ navštívila maminka Románka Folbery

a připravila si pro děti ukázku ručních prací - háčkování. Děti si měly možnost
prohlédnout háčkované hračky, čepičky, šaty, dečky atd. Také se seznámily s různými
přízemi a háčky. V měsíci říjnu proběhl v naší třídě oblíbený projektový den
„Žabičkový den“. Dopoledne bylo plné soutěží, ve kterých si děti procvičily barvy,
tvary, počítání, logické myšlení, jemnou a hrubou motoriku a logopedii. Ve čtvrtek 5.
10. jsme zahájili v rámci projektu „Celé Česko čte dětem“ četbu rodičů pro děti v naší
třídě. Jako první nás ve třídě navštívil tatínek Aničky Křesťanové a přečetl dětem
pohádky z knížky Veselá dobrodružství prasátka Peppy. Také nás navštívila maminka
Šimonka Nepraše a přečetla nám pohádku - Příběh vody. Jako loni, tak i letos jsme
navázali na spolupráci se ZŠ a každé pondělí a pátek nám do třídy chodí číst školáci
pohádku z knížky Ježeček a kamarádi. Na konci října se naše školka proměnila ve
strašidelný hrad a společným večerem s rodiči jsme oslavili Halloween. V měsíci
listopadu proběhl v Žabičkách hudební program „Bubnování v kruhu“ pod vedením
Bc. Kláry Šťastné. Program byl plný básniček s pohybem, indiánských tanců
a samozřejmě bubnování. Děti byly nadšené a dopoledne si moc užily. Jelikož se blíží
Vánoce, nezbývá nám nic jiného než trpělivě čekat na Ježíška, který nám jistě donese
do naší třídy spoustu nových hraček a pomůcek.
Ještě máme naplánováno:
Zdobení vánočního stromečku
Vánoce v MŠ spojené s nadílkou
Závěrem bych chtěla poděkovat všem za spolupráci, různé sponzorské dary, sběr
hliníku a papíru a ochotu nám pomoci v práci s našimi dětmi. Opravdu si toho vážíme.
Jménem svým a zaměstnanců naší mateřské školy Vám přeji krásný, hlavně pohodový
adventní čas a hezké chvilky strávené s rodinou u vánočního stromečku.
V roce 2018 pevné zdraví a splněná přání.
za mateřskou školu Miroslava Krpálková

Žáci ZÁKLADNÍ ŠKOLY si ve zdařile zavedené tradici letos opět nazdobili
vánoční stromek, stejně jako děti z mateřské školy. Zdobení pro Vánoce 2017
vyhráli žáci 1. ročníku. Tímto jim blahopřejeme a děkujeme – stromeček se
jim opravdu povedl.
Žáci 9. ročníku opět pobavili převlečeni za čerty a Mikuláše své spolužáky,
umírněnější podoby čertů vypomáhali s „čertěním“ v mateřské škole, za což jim
patří poděkování a pochvala.

A co naši prvňáčci?
Jsou šikulky, ze školky dobře připraveni na 1. třídu, pracují se zájmem, baví je číst,
psát i počítat, rádi se učí nové věci, do všeho jdou naplno a s nadšením, hned tak je
něco neodradí. Dokážou již přečíst a poskládat první písmena, slabiky, slova i

jednoduché věty. Počítají do 6, orientují se v číselné řadě, rozlišují sudá a lichá čísla,
vymýšlejí, řeší a zapisují slovní úlohy. V prvouce si vedou svůj Píditelský sešit, do
kterého si zapisují svoje první poznámky a malují nápadité obrázky. Kreslí, vystřihují,
lepí, skládají, motají bambule, běhají, skáčou přes švihadlo, přihrávají s
míčem….občas taky zazlobí, prostě správní kluci a holky.
V 1. třídě proběhlo již několik projektových dní:

29. září - Ještě hezčí ježčí den Děti pracovaly ve smíšených skupinách a společně plnily zadané úkoly, které
směřovaly k ježkovi. Modelovaly ho z keramické hlíny, naučily se o něm básničku,
skládaly z písmen větu: Ježek Eda tvrdě spí. Dozvěděly se něco o jeho životě a na
konec si zahrály hru: Tiše, tiše ježek spí… Při tom všem stačily splnit ještě mnoho
dalších náhradních úkolů, vzájemně si poradit a ještě se pobavit a zasmát.

2. října - Přírodovědná poznávací procházka kolem Lípy Poznávali jsme listnaté a jehličnaté stromy, keře a rostliny. Ukazovali jsme si okolní
vesnice a říkali si, kde, kdo bydlí. Už víme, kde je v Lípě Mandlák a Ločarův kámen.
Viděli jsme také různá zvířátka a povídali jsme si o tom, jak se připravují na zimu.

19. října - Přírodovědno – vlastivědná vycházka do Petrkova Poznávali jsme dopravní značky, památné stromy a bydliště pana Bohuslava Reynka,
spisovatele, grafika a překladatele, jehož jméno nese naše škola.

25. října - Halloweenský den –
Celý den jsme pracovali ve skupinách. Vystřihovali jsme velké dýně, obkreslovali,
malovali a stříhali netopýry, skládali slova z písmen a plnili další zapeklité
halloweenské úkoly. Museli jsme spolupracovat, domlouvat se mezi sebou a
vzájemně si pomáhat. Bylo to prima a hodně jsme si to užili.

15. listopadu - Martinský den Celý týden jsme se učili písničky o Martinovi a o posvícení a vysvětlovali si martinské
pranostiky. Těšili jsme se na martinský den. Vyprávěli jsme si pověsti z Martinova
života, tvořili svatomartinskou podkovu a husu, skládali a lepili písmena do slov a
pracovali jsme s tabulkou logicco. Plnili jsme různé úkoly na pozornost, postřeh
a prostorové vnímání. Bavilo nás to a ani jsme nevěděli, že jsme vlastně ve škole a
učíme se.
zapsala Mgr. Šárka Bucherová

Týden mezipředmětových vztahů od 11. do 15. 12. 2017
Velmi často se v odborných pedagogických kruzích diskutuje o nutnosti vzdělávat děti
a mládež v širším kontextu a nikoliv izolovanými informacemi po předmětech. V naší
škole o to postupnými kroky usilujeme. Již v loňském roce jsme zorganizovali týden
mezipředmětových vztahů. Nejedná se o projektové vyučování, předměty i obsah
7

učiva jsou zachovány zcela v souladu s naším školním vzdělávacím programem,
ovšem tematické zaměření je pro všechny předměty společné. Pro větší
srozumitelnost uvádíme příklad na tématu POVOLÁNÍ ve 3. ročníku – žáci si na toto
téma budou primárně povídat v hodinách prvouky, zároveň si v českém jazyce
přečtou článek o některém z povolání, ve výtvarné výchově si k tomu nakreslí
obrázek, v matematice ….. atd. Nápadů mají naše paní učitelky vzhledem ke své praxi
bohatě. Žáci takto obohacený způsob výuky velmi baví a získávají jeho
prostřednictvím ucelenější náhled do dané problematiky.
Pro 1. pololetí letošního roku byla vybrána následující témata:
1.

ročník

Vánoční den

2.

ročník

Slaví celá rodina
Zvyky a tradice

3.

ročník

Povolání

4.

ročník

Kdo šetří, má za tři

5.

ročník

Nakupujeme

pro 6. - 9. ročník bylo vybráno společné téma
Finance v životě člověka

Seminář a exkurze v zemědělském podniku pro žáky II. stupně
Ve spolupráci s oddělením zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina, ředitelem
agentury Agrotom marketing Ing. Jaroslavem Tomšů a především se ZAS Lípa
zastoupenou Ing. Ondřejem Balounem 22. listopadu 2017 proběhl pro všechny žáky
II. stupně seminář na téma zemědělství v Kraji Vysočina. Žákům byl představen
management zemědělského podniku a zároveň žáci absolvovali exkurzi s výkladem
v provozu společnosti, při které se seznámili s rostlinou i živočišnou výrobou a
zemědělskou mechanizací.
Tímto děkujeme Kraji Vysočina i ZAS Lípa za spolupráci.

Podpora čtenářské gramotnosti
Schopnost správně číst není jen „o správně poskládaných
písmenkách“. Tím nejdůležitějším je dovednost text pochopit
a dojít k důležitým informacím. Každý z nás se již jistě setkal
se smlouvou s mnoha stránkami psanými malinkými
písmenky a po důkladnějším přečtení zjistil, kolik zádrhelů se
v dané smlouvě „schovává“.

Snažíme se proto o podporu čtenářství ve všech předmětech i ve volném čase.
Jedním z míst, kde se naši žáci mohou pochlubit s tím, co četli, doporučit knihu
ostatním a zároveň načerpat inspiraci k další četbě, je náš čtenářský strom. Žáci
letošního 8. ročníku ho vyrobili společně s paní učitelkou Pokornou a umístili ho na
zeď chodby v 1. patře hlavní budovy. Věříme, že se v rámci konzultačních dnů a
dalších akcí školy, např. Jarního jarmarku, přijdete podívat.

Přírodovědný klokan 2017 - výsledky v okrese Havlíčkův Brod
V okrese Havlíčkův Brod se soutěže Přírodovědný klokan zúčastnilo
858 osmáků a deváťáků z 20 škol. Velkého úspěchu dosáhl náš žák 9.
třídy Vojtěch Kutlvašr. S 86 body, které získal z otázek týkajících se
přírodopisu, fyziky, chemie, matematiky a zeměpisu, se umístil
na skvělém 3. - 4. místě. Velmi nás tento výsledek těší a vážíme si ho. Vojtovi
blahopřejeme a udělujeme pochvalu za vzornou reprezentaci školy.

Nejlepší 3 jednotlivci:
Pořadí

Jméno

Škola

1.

Jiří Wolker

Gymnázium Havl.Brod

90

2.

Václav Krupička

Gymnázium Ledeč n.S.

87

3. - 4.

Vojtěch Kutlvašr

ZŠ a MŠ B. Reynka Lípa

86

3. - 4.

Milan Tvrdík

Gymnázium Ledeč n.S.

86

Počet bodů

zapsala Mgr. Simona Korefová

Přespolní běh září 2017
27. 9. 2017 se 15 žáků naší školy zúčastnilo Okresního přeboru v přespolním běhu
v Chotěboři.
Běželo se v několika kategoriích. Naši žáci nás reprezentovali v III. a IV. kategorii – tzn.
od 6. – 9. tříd. Největšího úspěchů dosáhl Tomáš Pecen, který potvrdil svoji skvělou
formu pro delší tratě a s přehledem vyhrál tuto kategorii, ve které závodilo více než
50 chlapců. I ostatním se vedlo dobře.
Musíme také ocenit krásné třetí místo – čtyřčlenného družstva složeného z: Matěj
Šimek, Jan Beckert, Zbyněk Schläfer a Tomáš Pecen, které se tak prosadilo ve velké
konkurenci ostatních základních škol v okrese.
zapsala: Petra Švecová

Stejně jako v loňském školním roce se i letos naši žáci zapojují do řady
soutěží a olympiád. Většina z nich je v tuto chvíli na úrovni školních kol. O
výsledcích budeme informovat v příštích číslech lipských listů.
Naše školní družina
Na naší škole pracují 4 oddělení školních družin, do kterých je přihlášeno na
pravidelnou docházku 100 dětí od 1. - 9. třídy. Jednotlivá oddělení nabízejí širokou
škálu zájmové činnosti pro děti v době po vyučování. Samozřejmostí je také ranní
školní družina, do které děti přicházejí již od 6.30 hod. Náplň družinové práce je
různorodá - děti si pohrají, vytváří různé výrobky, výtvarné práce, soutěží, hrají
postřehové hry a míčové hry na zahradě, ti starší vaří ve školní kuchyňce. Ve velké
oblibě je i pravidelné čtení. Výrobky a výtvarné práce dětí zdobí chodby ve všech
našich budovách a čekárnu u paní doktorky Stehlíkové v Havlíčkově Brodě.
Součástí školní družiny je činnost 19- ti zájmových kroužků, např. keramika a
rukodělné kroužky, sportovky a míčové hry, pěvecký sbor, angličtina, přírodovědný
kroužek, stavění z Merkuru, šachy, deskové hry a další.
zapsala vedoucí školní družiny Dana Výborná

Odpolední zájmové aktivity
Mezi odpolední zájmové aktivity patří práce v zájmových kroužcích. Žáci mohou trávit
aktivně čas mimo vyučování. Letos ve škole pracuje 19 zájmových kroužků. Např.:
− Všichni druháčci se přihlásili do kroužku anglického jazyka, kde se hravou
formou připravují na příští školní rok, kde již pro ně bude angličtina povinná.
− Z výtvarných kroužků ve škole pracují dva keramické kroužky, kde se musí žáci
střídat po týdnech, jinak by se zájem o práci s keramickou hlínou nedal
zvládnout. Dále v odpoledních hodinách běží kroužek šikovných rukou a
výtvarný kroužek. Žáci jsou velice zruční. Výrobky zdobí školu nebo si je žáci
odnášejí domů.
− Velkou skupinu tvoří tři sportovní kroužky. Jedná se o kroužky zaměření na
pohyb a hry, basketbal a míčové hry.
− Počítačový kroužek seznamuje žáky s tvorbou webových stránek a základy
grafiky.
− Stavění z Merkuru, kde žáci montují nejčastěji motorová vozidla, která se potom
ve třídě musí samozřejmě vyzkoušet. Některé z výrobků si můžete prohlédnout
na našich webových stránkách.
− Klub zábavné logiky a deskových her jsme po úspěchu v loňském roce a pro
velký zájem museli rozdělit na dvě skupiny. Jedna skupina se zabývá pouze
hraním šachů a ve druhém kroužku se hrají klasické deskové a logické hry.
− Již druhým rokem pracuje ve škole kroužek, ve kterém se tvoří školní časopis.
V současné době se v redakci školního časopisu právě dokončuje jedno z čísel.
− Ve čtenářském klubu pro žáky základní školy se čtou knížky, žáci se navzájem
seznamují s tím, co zajímavého právě čtou doma, co doporučují ke čtení svým
spolužáků, hrají se hry a luští tajenky.

−
−
−
−

−

Možná jste již slyšeli zpívat náš pěvecký sbor. Prezentoval se na různých akcích
ve škole i mimo školu.
Výlety do přírody, různá měření a pokusy žáci provádějí v přírodovědném
kroužku.
Kroužek Mažoretek navštěvují kromě žáků základní školy i děti z mateřské školy.
Do netradičních kroužků lze zařadit kroužek logopedie a devatero. V obou
kroužcích dochází k nápravě některých problémů žáků. V logopedii dochází k
nápravě řeči a v kroužku devatero probíhají nápravná cvičení žáků při poruchách
čtení.
Organizace tematicky zaměřených výletů není sice přímo pravidelně pracující
kroužek, ale jedná se pro děti o velice přitažlivé výlety, na které se musí
individuálně přihlašovat.

Závěrem bych chtěla poděkovat za vedení odpoledních kroužků i aktivit všem
pedagogickým pracovníkům školy (každý učitel základní školy vede jeden zájmový
kroužek nebo pořádá tematicky zaměřené aktivity) a samozřejmě i externím
pracovníků, kteří obětují svůj volný čas a věnují ho práci s dětmi. Jedná se o L. Špillera
(sportovní kroužek - basketbal), A. Gerža (sportovní kroužek - míčové hry), L.
Smaženka a L. Zikmund (počítačový kroužek), P. Rosická (Mažoretky) a J. Pertl (Klub
zábavné logiky a deskových her - šachy).
zapsala Mgr. Marie Vomelová

Tematicky zaměřené exkurze

V

letošním školním roce jsme začali pořádat jednorázové, různě
tematicky zaměřené akce. Během září se uskutečnily dva cyklistické
16 km a 32 km. O oba byl velký zájem, proto budeme na jaře určitě

výlety –
pořádat další.
Zajímavá a poučná byla exkurze do ZOO Jihlava, kde se žáci 1. – 3. třídy účastnili
výukového programu Mazlíčci. Děti se dozvěděly, jaké požadavky na prostor,
vybavení klece a potravu mají zvířata chovaná doma. Vybrané druhy zvířat si zblízka
prohlédly a osahaly (morče, činčilu, ještěrku a hada). Samy si zkusily zařídit domeček
pro vybraného mazlíčka.
Další pořádanou akcí je exkurze do Prahy do České televize a Barrandovských studií.
Přestože se exkurze uskuteční až o pololetních prázdninách 2. února 2018, je již nyní
beznadějně obsazena. Pokud budeme s exkurzí spokojeni, můžeme ji příští rok
zopakovat.
V zimních měsících plánujeme ještě návštěvu kina Cinestar v Jihlavě, kde máme
domluvené vstupenky za velmi příznivé ceny, a na jaře se zaměříme na turistiku a
cyklistiku.
Zájem dětí i rodičů nás moc těší a uvítáme vaše návrhy na další společné akce.
zapsala Mgr. Simona Korefová

Projekt 72 hodin – říjen 2017
Jelikož jsme se dobrovolně rozhodli pomoci přírodě, tak jsme využili už poněkolikáté
projekt 72 hodin a vydali se v pátek 13. října uklízet. Naším cílem byly zastávky
autobusů, místní dětské hřiště a břehy rybníků. S úsměvem a humorem nám šla
práce pěkně od ruky a za námi bylo vidět kus práce a čisté přírody.
za žáky 8. třídy zapsala Mgr. Markéta Pokorná

Zapojení do projektů ESF
V krátkém článku se pokusím popsat naše aktivity v projektu spolufinancovaným
Evropskou unií " Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony
pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP. Níže uvádím jednotlivé
oblasti, kterým se ve škole v tomto školním roce věnujeme:
1) Speciální pedagog - bude v základní škole,
díky projektu, pracovat celý školní rok. Ve své
práci diagnostikuje speciální vzdělávací
potřeby žáků a pomáhá vytvářet a zlepšit
podmínky pro úspěšnou integraci žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami.
2) Výuka anglického jazyka pro učitele - cílem
této celoroční aktivity je podpora profesního
růstu pedagogických pracovníků pomocí
dlouhodobého vzdělávání.
3) Čtenářský klub, který právě probíhá, má
formu volnočasové aktivity pro žáky. Vede
k rozvoji klíčových kompetencí. Získané
znalosti, dovednosti a kompetence se
promítají do povinné složky vzdělávání žáka a
pomáhají získat kladný vztah ke čtení i ke
knížkám.
4) Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ - byl v rámci projektu ukončen
minulý školní rok. Pro velký zájem žáků jsme činnost prodloužili i pro rok letošní
a dokonce jsme museli žáky podle jejich zájmu rozdělit na dvě skupiny, buď do
práce šachového kroužku, nebo kroužku deskových her.
5) Chůva - tuto aktivitu i nadále provozuje mateřská škola. Jde o personální
podporu předškolním pedagogům pro integraci dvouletých dětí, a to zejména v
oblasti sebeobsluhy, zajištění bezpečnosti a individuálních potřeb dítěte.
6) Odborně zaměřená tematická setkání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ - při nichž
mateřská škola zorganizuje odborně zaměřená tematická setkávání rodičů za
účasti externího odborníka na téma týkající se usnadnění přechodu dětí do
základní školy.

V čase vánočním a na přelomu roku bude škola (mateřská škola, základní
škola, školní družina i školní jídelna) po zjištění zájmu uzavřena, a to od 23.
12. 2017 do 1. 1. 2018, dne 2. 1. 2018 bude pro zájemce otevřena mateřská
škola a školní družina,
výuka začíná ve středu 3. 1. 2018.
Blíží se Vánoce, čas rodinné
radosti, pohody a lidské
vzájemnosti. Za celý kolektiv
pracovníků
školy,
dětí
mateřské školy a žáků základní
školy Vám přejeme krásné
vánoční svátky a hodně štěstí
do nového roku 2018 vánočním
přáním, jehož podoba vzešla od
žáků 4. a 5. ročníku v hodinách
informatiky.
Zároveň věříme, že se společně v novém roce setkáme na tradičním školním plese.

ZŠ a MŠ B. Reynka Lípa Vás zve na
PLES ŠKOLY,
ŠKOLY
který se koná 9. března 2018 v sokolovně
v Lípě
HUDBA: FORTUNA
PROGRAM: welcome drink, ukázky zumby, bohatá tombola
VSTUPNÉ: 150 Kč/sál, 120 Kč/balkon
VSTUPENKY: předprodej S. Korefová, od 15. 1. 2018

za Základní školu a Mateřskou školu Bohuslava Reynka, Lípa, příspěvkovou
organizaci
Věra Vítková, ředitelka školy

Z činnosti SDH Lípa
Velkou novinkou Lipských hasičů je nový hydrant na našem hasičském hřišti.
23. 9. jsme na akci Lipské rockování zajistili občerstvení a grilovali jsme kýty. Byla to
krásná akce a těšíme se na příští rok.
Hned po soutěži O pohár Starosty obce Lípa, který se konal v září, jsme s dětmi začali
trénovat na podzimní kolo soutěže Plamen, který se konal 7. 10. v České Bělé.
Družstvo mladších se umístilo na krásném 13. místě z 55, starší se umístilo na 28.
místě z 58 a naše dorostenka byla 25. z 29. Tentýž den jsme na našem hřišti
uspořádali akci Den pro přírodu. Dospělí s dětmi si po přírodovědné soutěži opekli
špekáčky, dodělali jsme předem připravené hmyzí hotely a pověsili jsme ptačí budky,
které připravili Miroslav Prchal starší a Petr Vencovský. Oběma moc děkujeme!
Nakonec jsme zasadili ovocné keře, ze kterých si budeme moci snad již příští léto
uzobávat ovoce. Byla to velmi pěkná akce a děti byly moc šikovné.

V polovině října jsme venku hráli šipkovanou, kterou si připravily naše starší děti pro
mladší. Na konci nás čekal sladký poklad.
28. 10. jsme vylovili rybník Nevolák. Připravili jsme občerstvení, napekli zákusky,
smažili jsme ryby. Ryb i návštěvníků výlovu bylo spoustu a celé dopoledne bylo
opravdu vřelé a sousedské. A přesně tak se nám to všem líbí.

10.11. jsme s Tiliánkem, za finanční podpory obce, připravili Svatomartinský průvod.
Letos jsme na této akci zaznamenali přes 220 účastníků, za což jsme opravdu rádi.
V sobotu 2. 12. jsme roznesli po obci větvičky Barborek a malé Barborky řekli své
básničky. Všem Vám děkujeme za vstřícnost, se kterou nás každý rok vítáte.
Nyní s dětmi trénujeme v tělocvičně halovou štafetu 4x60 metrů, protože v prosinci
pojedeme s dvěma družstvy na soutěž do Třebíče. Potom nás čeká výroční schůze a
rozdávání vánočních dárků našim mladým hasičům.
za SDH Lípa Ivana Výborná a Miroslav Prchal

PŘEJEME VÁM VŠEM KRÁSNÉ VÁNOČ
VÁNOČNÍ SVÁ
SVÁTKY A MNOHO ZDRAVÍ
ZDRAVÍ A ÚSPĚ
SPĚCHŮ
CHŮ
PO CELÝ
CELÝ ROK 2018
SDH LÍPA

ZPRÁVY Z PETRKOVA
Adventní čas je opět tady máme se tedy na co těšit. Advent vznikl už někdy v období
7. století, ale tenkrát měl podobu půstu. Tento půst trval 40 dní a hodovalo se jen o
sobotách a nedělích. Pro nás tradiční adventní věnec, na kterém každou předvánoční
neděli zapalujeme jednu ze čtyř svíček. Poměrně obvyklá varianta je u nás ještě
svíčka pátá, která se klade doprostřed věnce a symbolizuje Vánoce, nebo Ježíše
Krista. Tato svíčka se pak obvykle zapaluje na Štědrý den.
1. Zapálená svíčka symbolizuje Naději, jak bývá také často nazývaná, nebo svíce
proroků. Proroků kteří předpověděli narození Krista. 2. Zapálená svíčka se přezdívá
svíčka Míru. 3. Zapálená svíčka nese symbol Přátelství. 4. U této svíčky bychom si měli
vzpomenout na Lásku. 5. Symbolizuje Krista a tudíž světlo světa, barvu by měla mít
bílou. Další zajímavostí je, že ani tvar věnce není náhodný. Kruh má symbolizovat
jednotu a Boží věčnost.
Rád bych s Vámi sdílel pár myšlenek Jana Třísky: ---Pokud žiješ pro to, aby tě lidé
přijali, pak umíráš s každým jejich odmítnutím. --- Ostré slovo ? Raději mlčím. Říkám
si , že moudrý člověk má své myšlenky v hlavě, hlupák na jazyku.---Neříkejme že
žijeme jenom jednou. Není to pravda. Žijeme znovu každé ráno. Umíráme jen jednou.
---Nikdy nedovol, aby strach rozhodoval o tvé budoucnosti. ---Když odcházím do
divadla nebo z divadla, nikdy ty, na kterých mi záleží, nezanechávám bez laskavého
slova. Uvědomuji si totiž, že je možná vidím naposledy ….



19. říjen (čtvrtek) – VEŘEJNÉ FORUM OBCE LÍPA. I letos se ho účastnili zástupci
z Petrkova. Pan starosta zhodnotil probíhající obecní akce. Poté se slova ujala Marta
V. a provedla nás plánováním akcí na rok příští. Díky početnému zastoupení občanů
z Petrkova, se i „naše“ požadavky dostaly na čelní místa obecních priorit.


4. listopad (sobota) – Po tři víkendy probíhala BRIGÁDA SDH jejímž smyslem
byly výkopové práce pro elektro kabel z hasičárny k venkovnímu podiu na hřišti. První
etapa (kolem bývalého obchodu ) byla realizována 2 ks SDH pracovníků, překop
komunikace řešilo již 5 ks pracovníků a finální překop zahrady Standy N. mj. našeho
hlavního geodeta (děkujeme za souhlas a zahradní občerstvení),

realizovalo 12 chlapů. Kabel je tedy bezpečně uložen v zemi a připraven pro
plánované akce na hřišti. Je třeba zmínit záslužnou akci Martina B., který zajistil
finální asfaltové povrchy na překopech komunikace.



5. listopadu (neděle) proběhlo jubilejní, již 10té SETKÁNÍ OBYVATEL
PETRKOVA za účelem vytyčení priorit akcí, které by měly být realizovány v roce 2018
v naší obci. Každý rok se nás schází více za což Vám děkuju. Letos 23 přítomných
energicky ohnivě diskutovalo k různým tématům, které jsou důležité. Mnoho
zajímavých námětů pro zlepšení našeho žití v Petrkově, se budu snažit posunout na
obecní úroveň. Společně jsme určili hlavní cíle: dodělat chodník ve spodní části obce,
zeleň a komunikace. Tradičně zůstávají požadavky SDH + akce pro děti. Lavičky by
měly být osazeny do konce roku, zpevněná plocha na tříděný odpad bude realizována
na jaře 2018.



11. listopadu (sobota) Na tento den byl opět do hasičárny sezván team
místních umělců a dobrovolníků, který po celé 4 dny v průběhu listopadu „dával
dohromady“ PETRKOVSKÝ SLAMĚNÝ BETLÉM. Zázemí hasičárny (již bez Máni –
hasičská zásahová AVIA) ušetřilo nadšence od deště a zimy. O co více bylo tepla, o to
méně bylo místa. Zavaleni slámou se promotávali k různým tvarům. Bylo to náročné,
ale celý team si užil dle slov hlavního „motoru“ akce spoustu legrace a zábavy. „Od
loňského roku jsme již věděli, kdo se má na co soustředit - máme už specialisty na
určité části zvířátek. Na závěr jsme byli všichni unaveni, ale spokojeni s našimi
výrobky. Na výrobě
se
podílelo
9
dospělých
a
tři
děti.
Na stavění
betlému se nás sešlo
13. Zpočátku byly
problémy
s
přístřeškem,
ale
společnými
silami
jsme vše vyřešili a
betlém postavili k
naší
spokojenosti.
„Chtěla bych touto
cestou poděkovat všem zúčastněným“, dodává Majka C. závěrem. Kdo ještě
Petrkovský betlém neviděl, pozastavte si v horní zatáčce a koukněte na Svatou
rodinu, ovečky, psy, velblouda, kozu …...

 18. listopad (sobota) – Někteří z Petrkova navštívili první OBECNÍ
SPOLEČENSKÝ VEČER v Lípě. Dle názorů přítomných moc vydařená akce, s velmi
dobrou hudbou ROSE BAND HB s Ivou Kletečkovou (zpěv). Kapelu asi znáte ze
Šlágru …., ale musím říci, že nás všechny moc mile překvapila svým nasazením,
různým repertoárem, a moc pozitivní energií. Organizátorsky dobře zvládnutá akce,
která generovala mnoho hezkých setkání. Nezbývá než se těšit na další ročníky.

 24. listopad (pátek) – Majka C. připravila příjemné předvánoční posezení
spojené s VÝROBOU VÁNOČNÍCH DEKORACÍ. „Sešli jsme se v hasičárně v 17. hodin
v hojném počtu, dokonce přišli i muži, kteří sice nevyráběli, ale poklábosili nad
pívečkem a ke spokojenosti žen, které vyráběly věnečky, nosili svařáčka k práci.
Nechybělo občerstvení- cukroví, pečené buchty, jednohubky a různé dobroty od
našich žen. Vše doplňovaly vánoční koledy. Posezení se vydařilo a dnes už nám
doma svítí vlastně vyrobený adventní věnec.“

 25. listopad (sobota) – Dětmi oblíbená akce
– LAMPIONOVÝ PRŮVOD v Petrkově měl letos
zahájení ve spodní části obce. Při vypnutém
veřejném osvětlení se klidně posunoval světelný
had ke kapličce, Husovu kamenu (vzpomínka na
padlé) se zakončením v hasičárně, kde bylo
připravené bezva občerstvení pro všechny malé i
velké putující. Špekáčky na americkém
otevřeném ohni, horká čokoláda, svařáček, čaj
s rumem. Je s podivem – a moc dobře - , že i přes
nepřízeň počasí, děti opustily svoje teplé
domovy, počítače, notebooky, instagramy,
facebooky, televize a lítaly po naší vesnici
s lampionem.

 2. prosince (sobota) – Na tento den byla svolána VALNÁ HROMADA SDH
PETRKOV. Za účasti 23 dospělých členů sboru a 5 dětí poděkoval starosta sboru
Josef C. ml všem členům za odvedenou práci v letošním roce. Za hosty nás

pozdravil pan Karel Souček s manželkou. Ve výroční zprávě, provázené promítáním
fotek ze všech akcí, zaznělo poděkování i kritika. Pozitivně byly hodnoceny a podle
plánu proběhly kulturní akce i výsledky pořádaných brigád. Nepovedlo se ale dát
dohromady družstvo k účasti na hasičské soutěži, což bylo částečně napraveno
pěkným výkonem našich hochů při podzimní soutěži "O pohár starosty obce Lípa".
Přítomné informoval pokladník Josef J. o stavu a hospodaření s financemi. Medaili
sv. Floriána za celoživotní práci pro hasiče předal dojaté Martě Prchalové p. Josef
C. st. Poté, co byly do detailu probrány pracovní záležitosti, blýskly se místní ženy
dobrým pohoštěním. Na závěr byla naplánována kulturní vložka při harmonice p.
Žáčka. I v příštím roce se máme dle slov starosty sboru na co těšit: hasičský ples,
maškarní rej se zabijačkou, 115. Výročí sboru SDH Petrkov (16.6.2018), výlov
rybníka a mnoho dalších tradičních oblíbených akcí.

 Co se chystá? Na svoji již pátou herní sezónu se připravuje divadelní spolek
PETRKOV SOBĚ. Letos již poctivě zkouší pohádku HRÁTKY S ČERTEM aneb
PETRKOV HŘÍŠNÁ VES. Premiéra bude uvedena 31. 12. 2017 v Petrkovské
hasičárně v 18.00 hod. Těší se „rejža“ (Liduška D.) a celý ochotnický spolek.

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ U KAPLIČKY V PETRKOVĚ
Přijměte pozvání k radostnému,
pokojnému a klidnému společnému
setkání u „živých“ koled v podání
petrovských dětí, a petrkovského
kvarteta. Těšme se na vánoční
cukroví a punč. Dle počasí se
sejdeme u petrovské kapličky
Svatého Václava (v případě deště
v hasičárně) 23. 12. 2017 v 18,00
hod.
svíčku.

Kdo si bude chtít odnést Betlémské světlo, ať si nezapomene

 ZÁVĚREM. Musím říci, že při psaní těchto článku jsem si opět uvědomil, kolik
dobrého se u nás v obci děje. Kolik je tady šikovných lidí, kteří pouze nesedí
s rukama v klíně. Lidí, kteří mají chuť a sílu měnit věci k lepšímu. CHTEL BYCH LETOS
PODĚKOVAT VŠEM, KTEŘÍ SE SNAŽILI UDĚLAT PETRKOV LEPŠÍM. DĚKUJU VEDENÍ
A ČLENŮM SDH, A MARCELE T. , ZA KULTURU A ŽIVOT V PETRKOVĚ. PŘEJI VŠEM
ZDRAVÍ, RADOST A ŠTĚSTÍ.
Za Petrkov sepsal : Topolovský Michal

Tělovýchovná jednota Sokol Lípa z.s.
V mistrovských soutěžích je odehrána podzimní část sezóny a jsme tedy v poločase
soutěží.
„A“ tým podával v závěru podzimu zlepšené výkony, které vyvrcholily
vítězstvím v posledním zápase v Humpolci na umělé trávě. V tabulce je áčko po
odehraných třinácti zápasech šesté s 22 body a aktivním skóre 21:24. Nejlepším
střelcem se stal Vladimír Vácha s osmi brankami, přestože závěr podzimu neodehrál
kvůli zranění. Nejvíce zápasů odehráli Petr Vašák, Miroslav Prokš a Jakub Havel.
Béčko naopak závěr podzimu vůbec nezvládlo, poslední čtyři zápasy prohrálo
a výsledkem je až desáté místo při zisku 15 bodů a pasivním skóre 27:36. Střelcem
mužstva se stal věkem ještě dorostenec Jan Čížek, trefil se sedmkrát. V zápasech se
na podzim vystřídalo rekordních 34 hráčů, když nejvíce mají odehráno Martin
Brabenec a Václav Morkus.
Úspěšný podzim za sebou má družstvo žáků. Po polovině soutěže jsou zatím
čtvrtí. Z devíti zápasů prohráli žáci pouze dva, získali 17 bodů s vysoce aktivním skóre
36:19. Nejlepším střelcem se stal Daniel Kandr, který zatížil konto soupeřů devíti
přesnými zásahy. Všechny zápasy odehrála trojice Ondřej Souček, Miroslav Petr a
právě Daniel Kandr. V této kategorii se v rámci okresu hraje soutěž starších žáků
formou 7+1 s brankami rozměrů 5x2 metry a upravenou délkou hřiště od vápna
k vápnu. Tato forma je vynucená malým zájmem klubů o soutěž hranou na klasickém
hřišti se standardním počtem hráčů. Soutěž hrajeme jak se staršími (r. narození 2003
a 2004), tak i mladšími žáky (2005,2006). Po loňském úspěšném působení v této
kategorii (5. místo) se chceme posouvat dál herně i výsledkově. Zatím se nám to
poměrně daří. Těžíme ze širokého hráčského kádru, který má i svou kvalitu.
Nevýhodou pro nás je malý počet nejstarších hráčů (r. narození 2003) a to se
v některých zápasech projevilo. Trenéři: Kandr Bohdan, Čížek Milan, Souček Pavel st.
Kategorie starších přípravek se hraje na hřiště velkosti zhruba ¼ fotbalového
hřiště s 5 hráči v poli a brankářem. Hraje se formou miniturnajů, kdy se utkají 3-4
týmy mezi sebou. Výsledky se sice zapisují, ale statistiky se oficiálně nevedou. Tato
kategorie má problém s menším množstvím hráčů a také se musela vypořádat
s některými odchody (Exner, Zahradník – oba Slovan HB). Po navázání spolupráce
s Herálcem, kde tuto kategorii nehrají, dochází i k využívání jejich hráčů v soutěžních
utkáních. To se ukazuje jako přínos pro obě strany. I přes uvedené problémy se starší
přípravce daří. Ze šestnácti podzimních utkání prohrála jen dvakrát a cenná jsou
zejména vítězství nad Ždírce, Světlou n/S nebo Štoky. Do kádru patří následující hráči:
Schläfer J., Chlubný, Pecen, Kytka, Váchová, Strejček, Svoboda, Zachariáš, Pfeifer,
Komůrka, Zmrhal, Jirák, Marek. Trenéři: Exner Milan, Chlubný Michal
Na podzim 2017 odehrála naše mladší přípravka celkem 6 mistrovských
utkání na dvou hřištích. Zúčastnili jsme se velkého turnaje v G. Jeníkově, kde jsme
obsadili první místo. Tabulka se v této věkové kategorii neuvádí, ale kluci patřili
k lepším mužstvům, s kterými jsme měli možnost hrát. Na jarní část sezóny se

připravujeme 2 x týdně ve školní tělocvičně. Na začátku prosince jsme odehráli první
přátelské utkání v hale v Polné. Po Novém roce plánujeme další přípravná utkání a
chtěli bychom se zúčastnit nějakého halového turnaje. Kluci za podzimní část zaslouží
velkou pochvalu a rodičům děkujeme za přízeň a podporu. Trenéři: Zajíček Libor,
Krpálek Radek, Sláma Radek
Co se týče mimosportovní stránky, tak nejvíce prostředků jsme samozřejmě jako
každoročně vložili do oprav a údržby budovy sokolovny. Při loňské rekonstrukci stropu
na sále jsme zjistili, že strop nad jevištěm je porušený a bylo nutné ho opravit.
V letošním roce jsme svépomocí natřeli celou střechu na sokolovně. Další investice
směřovali do oprav stolů na velkém sále a nákupu židlí. Ke zkulturnění prostředí
v sokolovně jistě přispějí i nové dveře do kabin, k rozhodčímu a do kinosálu.
Po několikaleté odmlce bychom rádi pozvali širokou veřejnost na Silvestrovskou zábavu
do sokolovny. K poslechu a k tanci bude hrát Martin Bernard Band z Úsobí. Vstupné
200,- Kč. Rezervace vstupenek a předprodej na tel.: 721 284 059.
Za Tělovýchovnou jednotu Sokol Lípa
Ondřej Baloun
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Veřejné fórum obce Lípa
V rámci realizace místní Agendy 21 se 17. října 2017 v sále místního
pohostinství uskutečnilo již páté veřejné fórum obce Lípa. Na úvod starosta obce Ing.
Jiří Kunc shrnul činnost obce a realizované aktivit v obci za období 2016 – 2017 a
vyhodnotil vypořádání výstupů z fóra z minulého roku.
Tematické oblasti:
1. Doprava a infrastruktura
2. Život v obci (spolková činnost, sociální oblast, kultura a sport)
3. Škola (vzdělávání, areál školy)
4. Hospodářství a obecní úřad
5. Životní prostředí
Problémy, potřeby či příležitosti byly zapisovateli u jednotlivých stolů zapsány na
velké flipchartové papíry. Všichni účastníci měli možnost doplňovat své náměty
postupně ve všech oblastech. Následně proběhl výběr největších problémů u
jednotlivých oblastí. Tři problémy z každé oblasti, které měly největší počet hlasů,
byly vybrány k dalšímu hlasování.
Na závěr proběhlo shrnutí aktivity a vyhodnocení.
Veřejné fórum obce Lípa 2017 - vyhodnocení 10P

17. 10. 2017

Počet
bodů

Problém / příležitost
Zajištění přírodní bariery na hřišti SDH
Vybudovat novou hasičárnu v Lípě (dle vypracovaného
plánu)

Pořadí

16

1. - 2.

11

3.

Zachování pošty + rozšíření pracovní doby + sjednocení
dodávání pošty Dobrohostov – Chválkov do Lípy

9

4.

Vybudování cyklo a pěších stezek:
Lípa – Šmolovy a Petrkov – Lípa – Dobrohostov

6

5–6

Vybudování přechodů pro chodce po hlavní komunikaci v
Lípě
Zajištění sociálního zařízení (WC) u nového hřiště u ZŠ
Postavení kapličky v Lípě

6

5–6

4
3

7.
8. - 9.

Posílení autority učitelského sboru

3

8. - 9.

Oprava kapličky v Petrkově

2

10. - 11.

Školní autobus

2
M.Vencovská

10. - 11.

Vážení čtenáři Lipských listů!
Dovolte nám krátce popsat naše jednorázové akce, které se nám v uplynulých dvou
měsících podařilo zorganizovat. Rovněž přikládáme stručný přehled našich
pravidelných programů, tyto aktivity v součtu navštěvuje okolo sta dětí. Mnohokrát
děkujeme právě dětem a jejich rodičům za takto projevenou přízeň, jež je pro nás
základním stavebním kamenem i velkou hybnou silou. Na sklonku roku bychom též
rády poděkovaly za spolupráci a podporu Základní škole a mateřské škole Bohuslava
Reynka, Obci Lípa, Kraji Vysočina, KOUS Vysočina,z.s. a Síti pro rodinu,z.s.

 Lipský svatomartinský lampiónový průvod, 10.11.2017
Na základě spolupráce lipského rodinného centra a místního sdružení dobrovolných
hasičů se letos již třetím rokem uskutečnila obnovená tradice Lipského
svatomartinského lampiónového průvodu, která se těší zájmu široké veřejnosti.
O pátečním listopadovém večeru se opět sešel světélkující průvod, aby se vydal vstříc
svatému Martinovi na bílém koni. Ten pak zúčastněné přivítal a společně s heroldy
vyprovodil k závěrečnému ohňostroji. I letos byla akce doplněna malou tematickou
výstavou na školní zahradě, za zapůjčení pěkných a poučných prací i tentokrát
děkujeme učitelkám Šárce Bucherové a Daně Výborné. Velké díky za bezvadnou
tříletou spolupráci a za zajištění všeho kolem koně patří Magdě Soukeníkové a
Jezdeckému klubu Vysoká,z.s. Poděkování patří také kuchařkám ze školní jídelny za
perníčky, které napekly a věnovaly, ale i všem ostatním, kteří se podíleli na přípravě
pohoštění. Závěrem děkujeme Obci Lípa, za jejíž finanční podpory se akce
uskutečnila.

 Svatobarborská obchůzka, 2.12.2017
Stejně milou tradicí se stala svatobarborská obchůzka. Již počtvrté se sešla děvčata z
rodinného centra a ze sdružení dobrovolných hasičů, která za doprovodu dospělých
ve víkendový podvečer obešla domy ve vsi s koledou a třešňovou větvičkou.
Následující pondělí pak také holčičky navštívily všechna oddělení lipské mateřské
školy a prvostupňové třídy základní školy. Díky všem za milá přijetí a za příspěvky,
které budou využity pro potřeby dětí rodinného centra a dobrovolných hasičů.

 Pravidelné aktivity Rodinného centra Tiliánek, Lípa
Dopoledne
Odpoledne
Pondělí
Zumba/M.Líbalová
Úterý
Ostrov objevů (děti 1-2roky)/L.Hanauerová
Jogohrátky/L.Hanauerová
Středa
Ostrov objevů (děti 2-3roky)/L.Hanauerová
Angličtina/Mgr.J.Balounová
Čtvrtek
Keramická dílnička
(1xměsíčně)/Mgr.J.Kandrová

Pátek

Přírodovědný kroužek

(1xměsíčně)/Mgr.Petra
Hlaváčová
Dle individuální domluvy probíhá také Výuka hry na piano/Mgr.H.Koubková

Milí čtenáři, přijměte od nás též přání, ať poselství tajemné vánoční noci, poselství
pokoje a lásky, naplní Váš život nejen o vánočních svátcích, ale i ve všech dnech
nového roku. V něm se s Vámi těšíme nashledanou!

Za Rodinné centrum Tiliánek
Lucie Hanauerová a Miroslava Šeredová

Pozvánka na předvánoční akce 2017:
9. prosince (So) – Den deskových her
Přijďte si s námi zahrát a užít si tak II. ročník „Dne deskových her v Lípě“. K dispozici
bude velké množství stolních her, které si můžete prohlédnout, vyzkoušet, nechat si
vysvětlit pravidla a do sytosti zahrát. K ruce vám budou ochotní instruktoři, kteří vám
poradí s výběrem hry. Na výběr budou novinky i tradiční hry pro děti i dospělé.
Místo konání: Sokolovna Lípa, od 13:00 hod
Pořadatelé: Spolek TILIA, TJ Sokol Lípa, Rodinné centrum Tiliánek
10. prosince (Ne) – Zájezd do divadla
Zájezd do pražského divadla Studia Dva na situační komedii Patrika Hartla „Hovory o
štěstí mezi čtyřma očima“. Odjezd bude v 9:00 hodin ráno. Nejdříve se podíváme po
Praze a pak na divadelní hru, která začíná od 14:00 hodin (Studio dva je přímo na
Václavském náměstí). Předpokládaný návrat je cca v 19:00 hod.

17. prosince (Ne) – Cvičení Nordick Walking
Společná procházka nordic walking (severská chůze) pod vedením zkušených
instruktorek. Dozvíte se jak správně nastavit hole a poradí nám se správným stylem
chůze. Pro všechny účastníky jsou připraveny hole zdarma k zapůjčení. Pokud je vám
více jak 50 let a zúčastníte se našeho kurzu tak obdržíte hole na nordic walkingu jako
dárek!!
Místo konání: Sraz je ve 14:00 hod u Obecního úřadu v Lípě.
Pořadatelé: Obec Lípa
17. prosince (Ne) – Betlémské světlo
Na stříbrnou adventní neděli 17. prosince 2017 si od 17:00 do
18:00 hod přijďte vyzvednout Betlémské světlo a poslechnout
si vánoční koledy, které nám zazpívají děti z pěveckého
souboru ZŠ Lípa. Pro zájemce bude připraveno i něco na
zahřátí - teplý čaj a svařák.
Místo konání: U obecního úřadu v Lípě
Pořadatel: Obec Lípa a místní spolky

26. prosince (Út) – Vánoční turnaj ve stolní hře „Člověče, se nezlob se“
Druhý ročník vánočného turnaje (a dle hesla kdo si hraje, nezlobí) se uskuteční v sále
místního pohostinství. Vzhledem k mírné úpravě pravidel hry je akce určena pouze
pro dospěláky!!
Registrace do 9. 12. 2017 na tel: 72359 1015, pavelpetr.hb@seznam.cz
Začínáme od 13:00 hodin v Pohostinství na Růžku v Lípě.
Pořadatel: Spolek TILIA

30. prosince 2017 (So) - Silvestrovská vycházka
Na poslední letošní sobotu jsme pro vás připravili zimní výšlap kolem Lípy. Tentokrát
půjdeme na Květinov, pak přes Jalovčí na Dobrohostov. Cestou nás čekají 2 – 3
občerstvovací stanice ☺. Předpokládaný návrat v 18:00 hod.
Sraz: v 13:00 hod u obecního úřadu v Lípě
Pořadatel: Spolek TILIA a ČSŽ Lípa
Těšíme se na vaši účast!
Marta Vencovská

Ohlédnutí za rokem 2017:
Tak se zase blíží konec roku. Řekla bych, že rok 2017 opět utekl jako voda. Poslední
měsíce a dny byly nabité aktivitami. Máme za sebou jak tradiční akce, tak i nové, ve
kterých doufám budeme pokračovat. Mám na mysli například Lipské rockování (23.
9.), první ročník Obecního plesu (18. 11.) nebo adventní koncert (26. 11.). Na první
adventní neděli se opět krásně rozsvítily lipské vánoční tůje a již tradičně bylo pro
děti připraveno peklo a nebe. I tady máme malou inovaci a v letošním roce jsme měli
pekla dvě - jedno ve sklepě obecního úřadu a jedno na dvoře. Další novou aktivitou
letošního roku je založení lipského ochotnického souboru. Schází se nás 13 a pod
vedením Moniky Nevolové začínáme nacvičovat hru, kterou bychom vám chtěli na
jaře představit v rámci Lipských jarních slavností 5. – 6. května 2018.
Většina našich akcí je pořádána ve spolupráci s místními neziskovými organizacemi
v naší obci (Spolek TILIA, ČSŽ Lípa, Rodinné centrum Tiliánek, TJ Sokol Lípa a SDH
Lípa), dále pak ve spolupráci se Základní školou a Mateřskou školou Bohuslava
Reynka v Lípě a za velké podpory obecního úřadu.
Finančně naši činnost podporují - Obec Lípa, Kraj Vysočina, ČSŽ Kraje Vysočina, KOUS
Vysočina, místní podnikatelé a návštěvníci našich akcí - DĚKUJEME!!
Další velké poděkování patří našim členkám a členům (čtete správně, máme již
ve Spolku TILIA i muže) a všem, kdo nám pomáhají. Dobrovolná činnost je někdy
docela dřina, ale odměnou nám je zapojení spousty lidí do organizačního zajištění
akcí, které pro veřejnost pořádáme - DĚKUJEME!!
A na závěr děkujeme právě vám, že chodíte na naše akce – bez Vás by to nebylo ono!
Doufáme, že tomu bude tak i v příštím roce - DĚKUJEME!!
Úspěšnou plavbu pokud možno klidnými vodami roku 2018 přeje Spolek TILIA a ČSŽ
Lípa

Dobrohostov a Chválkov
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás závěrem roku informoval o některých akcích v naší obci a
Chválkově v letošním roce.
Jako každý rok, tak i letos Místní knihovna pořádala dětský karneval a tradiční 7.
rozsvěcení vánočního stromku v naší obci. K poslechu hrála koledy hudba Rebelka.
Letos zde byl rovněž Mikuláš, Anděl a čert, kteří předali dětem malý dárek. Děkuji
všem, kteří se na těchto akcích podílí.
Ve Chválkově, jako každý rok proběhla v květnu mše, kterou zajišťují ženy z obce.
Velké poděkování patří všem ženám Chválkova za celoroční péči o kapličku, její okolí
a květinovou výzdobu.
V letošním roce také došlo k výměně starých oken za nová v kapličce u sv. Anny a
opravě vchodových dveří. Akce byla spolufinancována z dotace obce Lípa.
Vzhledem k tomu, že není ještě schválen rozpočet obce na rok 2018, nemohu uvádět
konkrétní akce, které nás čekají v roce 2018.
Na závěr chci poděkovat Všem občanům obou obcí za udržování veřejných
prostranství a dalších prostor v obcích. Děkuji také všem, kteří se podílí na udržování
tradic v obci – maškarní průvod, pouť u sv. Anny a ostatních akcí pro děti a
spoluobčany.

Vážení
spoluobčané, přeji Vám všem šťastné a radostné prožití svátků
Vá
vánočních. Ať Vánoce přinesou pohodu do Vašich rodin, v době vánoční
zapomenete na všechny problémy, s kterými se musíte v průběhu roku
potýkat.
Do nového roku Vám přeji hlavně pevné zdraví, štěstí a spokojenost,
mnoho osobních a pracovních úspěchů.
Václav Fikar

Zprávy z Dobrohostova
Měsíc říjen je již tradičně spojen s výlovy našich pronajatých rybníků.
14. října se již potřetí lovil rybník u Nováků. Vylovení kapři byli vytříděni, na 30 kaprů
se prodalo na hrázi, prodali se i candáti. Ostatní ryby byly vráceny zpět a nebo dány
do horního rybníka.
Krásné slunečné a teplé počasí přilákalo na hráz rybníka hodně návštěvníků. Byly
připraveny grilované rybí podkovy a opékaly se špekáčky. Točené pivo a něco teplého
na hrázi také nechybělo. Nejvíce si výlovu užily děti, běhaly ve vypuštěném rybníce,
lovily malé rybky a ulovily i raky. Děti se proháněly s kyblíky a celé od bahna zářily
štěstím a jen těžko je rodiče nutili jít domů.
28. října jsme lovili rybník na návsi u Dobroděje. Jako každý rok, tak ani tentokrát zde
nechybělo občerstvení a večerní posezení v obecní budově si nenechalo ujít na 50
návštěvníků – strávníků. Ti si pochutnali na rybích řízcích a bramborovém salátu.
29. října jsme se všichni sešli znovu a to na odpoledním „dýňovém tvoření“. Myslím,
že nedělní odpoledne, které bylo zamračené, sychravé a smutné nám rozveselilo
společné tvoření dýňových strašidel a světýlek. Každé příchozí dítě si vybralo dýni a
už se tvořilo – dlabalo, vyřezávalo a dokrášlovalo přízdobami a svíčkami. Děti za svoje
snažení a výtvory byly odměněny sladkostmi v podobě lineckých strašidel a
zdobených muffinů.

O týden později v sobotu 4. listopadu ženy SDH Dobrohostov uspořádaly již tradiční
lampiónový průvod. Na 35 dětí šlo
průvodem k rybníku u Nováků, kde každé
dostalo lodičku se svíčkou a pouštěly
lodičky po rybníku. Dětičky pokračovaly
dál vesnicí po svíčkami ozdobené cestě a
při zpáteční cestě zkontrolovaly kam
jejich lodička doplula. Když jsme se
s průvodem blížili k budově u Dobroděje
spustily se světelné rachejtle a děti byly
nadšené z barvených obrazců na nebi.
Pak už na nás na všechny čekalo občerstvení a promítání pohádky na plátně.
A už je tu 11. listopad a s tím spojeno jedno – hasičský zájezd.
Odjezd ve 12.30 hod. od autobusové zastávky stihli všichni a tak jsme s dobrou
náladou vyjížděli směr Brno. Zde jsme navštívili hrad Špilberk a kasematy. Byla zima
jak venku, tak uvnitř kasemat. Alespoň jsme nechodili z tepla do zimy a naopak☺. Po
hodinové prohlídce jsme se nicméně všichni těšili na vyhřátý autobus a už ujížděli
směr Kraví hora – Bořetice. Ve vinném sklípku už na nás na stolech čekalo vínko na
přivítanou. Po usazení a rozbalení nástrojů naší kapely nám byla podána vynikající
večeře.
Poté
následovala
ochutnávka 14 druhů vín a poté
začal večer plný vína, jídla,
zpěvu, tance a dobré nálady.
Velmi mě potěšilo, že celá
skupina se bavila společně,
určitě k tomu přispěla i výborně
hrající kapela. Všechno jednou
končí, takže i náš zájezd skončil a
to šťastným návratem do
Dobrohostova.
Abychom listopadové víkendy
opravdu naplnili akcemi, tou poslední bylo adventní posezení žen. Již tradičně jsme se
sešly, tentokrát v hojném počtu v neděli 26. 11. odpoledne u Dobroděje.
A tvořilo se a tvořilo a výsledkem byly úžasné věnce na dveře či stůl. Jsem ráda, že
dorazily ženy v tak hojném počtu, pobavily se, ochutnaly punč či čaj a udělaly si pěkný
začátek adventního času.

31. prosince – a opět tu bude Silvestr, v obecní budově u Dobroděje budou probíhat
silvestrovské oslavy a přivítání nového roku. Nebude chybět hudba ani půlnoční
ohňostroj.
Srdečně zveme všechny spoluobčany.
Na závěr bych ráda poděkovala všem, kteří se jakkoli zapojili do brigád a pomohli při
pořádání našich akcí.

Přeji Vám všem šťastné a radostné prožití svátků vánočních, do nového roku
hlavně pevné zdraví, štěstí, spokojenost a mnoho osobních a pracovních
úspěchů.

Štědrý večer už je tady,
sníh už padá do zahrady,
na stromečku svítí svíčky
a vyhlížíme andělíčky.
Mají sáně s párem koní,
rolničky jim hezky zvoní.
Rychle upalují bílou plání,
vezou všechna lidská přání:
pytel štěstí, náruč lásky,
žádný stesk a žádné vrásky.

Zveme Vás na Masopustní průvod, který se bude konat v sobotu 10.
února 2018 od 11 hodin v Dobrohostově.
Průvod bude doprovázet skupina Rebelka.
Za SDH Dobrohostov
Alena Krupauerová

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

únor

březen

15.1.

12.2.

12.3.

29.1.
26.2.
26.3.
Případná změna otvírací doby bude oznámena prostřednictvím SMS od OÚ.
Cvičení - Spirální stabilizace páteře (SPS) tzv. „Smíškova metoda“ pod vedením
MUDr. Lubomíra Motyčky z Havlíčkova Brodu bude pokračovat (jako kurz pro
pokročilé) od 10.1.2018 opět v prostorách knihovny.

Virtuální univerzita třetího věku (VU3V)
Bližší informace o Virtuální univerzitě třetího věku na: www.e-senior.czu.cz
Zimní semestr 2017/2018 navštěvuje 10 posluchaček.
V říjnu jsme se byly podívat na předpremiéru krásného muzikálu „Muž se železnou
maskou“.
Na dalším výletě do Prahy
jsme navštívily Vyšehradský
hřbitov, kde je pochováno
mnoho českých významných
osobností. Také jsme si
prohlédly hned vedle stojící
Kostel sv.Petra a Pavla. Po
prohlídce Prahy z hradeb
Vyšehradu jsme zajely do
centra města a prohlédly
jsme
si
Jeruzalémskou
synagogu a Kostel Panny Marie Sněžné v blízkosti Václavského náměstí.
Hodiny tiše našlapují ve sněhu, stačí pár kroků a rok se uzavírá…Skončí čas starých
lásek, starých příběhů, rodí se předsevzetí průzračná a čirá.
Spokojené, láskou a porozuměním naplněné vánoční svátky, hodně zdraví, štěstí a
úspěchů v novém roce přeje
Marie Součková knihovnice

Obecní úřad Lípa
582 57 Lípa č.p. 93

Harmonogram svozů popelnic v roce 2018
• Leden
4.; 11; 18.; 25.;
-----------------------------------------------------------------------• Únor
1.; 8.; 15.; 22.;
-----------------------------------------------------------------------• Březen
1.; 8.; 15.; 22.; 29.;
-----------------------------------------------------------------------• Duben
5.; 19.;
-----------------------------------------------------------------------• Květen
3.; 17.; 31.;
-----------------------------------------------------------------------• Červen
14.; 28.;
-----------------------------------------------------------------------• Červenec
12.; 26.;
-----------------------------------------------------------------------• Srpen
9.; 23.;
-----------------------------------------------------------------------• Září
6.; 20.;
-----------------------------------------------------------------------• Říjen
4.; 11.; 18.; 25.;
-----------------------------------------------------------------------• Listopad
1.; 8.; 15.; 22.; 29.;
----------------------------------------------------------------------• Prosinec
6.; 13.; 20; 27.;
------------------------------------------------------------------------

