Vážení spoluobčané,

přeji Vám krásné nadcházející jarní dny a doufám, že v tomto vydání našeho čtvrtletníku
najdete veškeré informace o dění v naší obci.
K akcím uvedeným ve „Stavebním okénku“ zastupitelé rozhodli zařadit další akci, a to stavbu
propojovacího objektu mezi stávající budovou školy, tělocvičnou a školní jídelnou.
Novostavba dvoupodlažního budovy obsahuje hlavní vstup, centrální šatny, odborné učebny
a nezbytné technické a hygienické zázemí. V rámci výstavby budou také opraveny stávající
dílny a sociální zařízení v přilehlých objektech. Celá škola bude bezbariérová a vše bude
takzvaně pod jednou střechou. Na tuto akci, se nám podařilo získat dotaci ve výši 25.800.000
Kč z Ministerstva pro místní rozvoj. Stavbu plánujeme ukončit 31.12.2020.
Celkem v příštích třech letech nás čekají investice ve výši cca 110 miliónů (zasíťování 18
parcel pro výstavbu rodinných domů, ZŠ Lípa - propojovací budova mezi stávajícími objekty,
výměna stropů a instalací v původní budově školy a výstavba víceúčelové obecní budovy). Je
to rekordní částka v historii obce a doufám, že přispěje k dalšímu rozvoji obce.
Přeji všem krásné nadcházející jaro plné radosti, štěstí, optimismu, pohody a příjemné čtení
tohoto zpravodaje.

Jiří Kunc, starosta

Usnesení č.2
z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lípa,
oo
které se konalo dne 19.12.2018 v budově OÚ v 19 hodin
Zastupitelstvo obce Lípa:
schvaluje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
upravený program zasedání zastupitelstva
koordinátora a politika MA 21
návrhy na vyřazení majetku z důvodu nefunkčnosti, zastaralosti a poškození – SDH
Petrkov
Kolektivní smlouvu se Základní organizací Odborového svazu státních orgánů a
organizací při Obecním úřadě v Herálci
Vnitřní směrnici Obce Lípa o vedení účetnictví, oběhu účetních dokladů a evidenci
majetku.
Darovací smlouvu na pozemky v k.ú. Chválkov jako naplnění Směnné smlouvy
V – 3855/2005 – 601
Nájemní smlouvu na pozemek v k.ú. Lípa u Havlíčkova Brodu
Smlouvy o údržbě místních komunikací v zimním období roku 2019
podání žádosti o poskytnutí dotace z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova
pro dotační titul 117d8210A , 117d8210G, 117d8210E, 117d8210I, dotace z programu
Podpora bydlení, podprogram Technická infrastruktura 117D063 a dotace z 68. výzvy k
předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu
Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení integrované projekty CLLD
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s firmou Česká telekomunikační
infrastruktura a.s., Praha Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3
Smlouvu o dílo č. 85/2019 s firmou Envirex spol. s.r.o., Chtěboř, Průmyslová 1756, 583
01 Chotěboř
Rozpočtový výhled Obce Lípa na období 2020 – 2024
Rozpočet obce Lípa na rok 2019

bere na vědomí:
1.
2.

zápis ze zasedání rady z 13.12.2018 a 19.12.2018
příspěvky v rozpravě

Pověřuje radu obce:
1. provedením závěrečného Rozpočtového opatření pro rok 2018
2. výběrem zhotovitelů na veškeré akce roku 2019 a včetně schválení smluv se
zhotoviteli.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A
MATEŘSKÁ ŠKOLA
BOHUSLAVA REYNKA, LÍPA,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Nástup jara tento rok byl opravdu časný. Stejně svižný je i život v naší škole a ještě k tomu
se spoustou událostí. Rádi bychom vás informovali o těch, které proběhly, a zároveň
seznámili s těmi, které nás čekají.

Zprávičky z naší školičky přinášejí Medvídci,
Myšičky, Sovičky a Žabičky
Příroda se pomalinku probouzí ze zimního spánku, tu a tam můžeme vidět promrzlé bledule
a sněženky, tu a tam se na nás nesměle usmívají krokusy a další ukazatelé jara. Přichází čas
štěňátek, koťátek, kuřátek a dalších mláďat, kterých bude s přibývajícími dny stále více.
Pozitivní atmosféra všude kolem. Těšíme se na sluníčko a krásné jarní dny, na zážitky, které
nám toto období přinese.
V úterý 29. ledna se ve třídě Myšiček uskutečnil den tatínků, dědečků…. Již tradiční akce
začala v 15.00 hodin vystoupením dětí a poté následovalo vyrábění s tatínky. Tento rok jsme
připravili výrobu pokladničky ve tvaru pastelky. Tatínkové se společně a s nadšením ujali
práce s dětmi – stříhali, lepili, kreslili, vyřezávali… a všichni se u toho náramně bavili. Bylo
hezké sledovat jejich tvořivost. Po vystoupení a v průběhu tvoření se všichni chodili
občerstvovat cukrovím pečeným ochotnými maminkami. Akce se vydařila a všichni
spokojeně odcházeli domů.
V úterý 5. února se ve třídě Medvídků konal Karnevalový den. Děti přišly převlečené do
krásných kostýmů, a tak nám ve třídě vznikla pravá karnevalová atmosféra. Klaun Bambulín
schoval dětem odměny a po splnění různých úkolů (představení masek, třídění barevných
míčků, hry s balónky, taneční kreace, překážková dráha…) postupně odtajňoval dětem, kde
jsou ukryté. Nakonec vše dobře dopadlo, ukrytý poklad jsme našli a ještě jsme si užili
spoustu zábavy.
Úterý 12. února proběhl ve třídě Soviček projektový den - Den sportů. Jako přípravu na
tento den si během týdne každý vytvořil svojí vlajku, kterou si odnesl domů. Děti od samého
rána přicházely v kostýmech a krásně se nám tak navodila atmosféra. Dopolední program byl
pojat v tématu Olympijských her, proto jsme se na začátku všichni přivítali a řekli si, za
jakého sportovce či sportovkyni jsme. Pro zahájení her jsme si zapálili olympijský oheň v

podobě lepení oranžových kuliček z krepového papíru. Poté nás čekalo 10 sportovních
disciplín: fotbal - kopání do branky, závody v autě - dojet ke kuželu, lyžování, atletika, hokej,
basketbal, bruslení, biatlon, gymnastika a boby. Mezi disciplínami jsme si odpočinuli při
lepení obrázku olympijských kruhů nebo při mačkání kuliček a následné nalepení na
olympijské kruhy. Toto dopoledne jsme si všichni moc užili. Děti odcházely domů nejen s
perníčkem, medailí, vlajkou, lentilkami ale také s úsměvem na tváři.
Dne 12. února odjely děti ze třídy Žabiček do Havlíčkova Brodu na pohádku Princezna
Konvalinka. Princezna Konvalinka se má vdávat, ale rozhodně se jí nelíbí princ, který se
uchází o její ruku. Proto přesvědčí svého tatínka – pana krále, aby princ splnil královské
hádanky a úkoly. Jelikož je princ trochu "strašpytel", úkoly nakonec za něj vyplní královský
sluha, kterého princezna tajně miluje a nakonec si ho i vezme za muže. Dětem se pohádka
líbila. Byla plná písniček a vtipů, kterým se všichni moc smáli
Ve čtvrtek 14. února se uskutečnil ve třídě Myšiček projektový den "Den masek". Zařadili
jsme tento den v týdnu témat našeho třídního plánu – Karneval. Již ráno začala naše třída
ožívat maškarami všeho druhu: princezny, kuchaři, dýně, Karkulky, myšky, zajíčci, pejsci,
duchové, šerifové, upíři, motýlci, batmani, spidermani, žabičky, čertíci…Náš program začal
představením masek a společným tancováním podle hudby. Dále následovaly úkoly a
soutěže, za které děti postupně dostávaly odměny do svého připraveného kelímku. Zařadili
jsme i obrázkové čtení pohádky Tři medvědi. Dopoledne jsme zakončili splněním posledního
úkolu – omalovánkou. Před odchodem na vycházku jsme se občerstvili cukrovím. Zažili jsme
dopoledne plné zábavy, radosti, napětí, tance a zájmu dětí i paní učitelek.
Ve středu 20. února proběhlo v mateřské škole „Bubnování v kruhu“. Přijela k nám paní
Šťastná, která přivezla indiánské bubínky a další zajímavé nástroje, na které jsme měli
možnost hrát. Na začátku každý dostal svůj bubínek, který si hlazením zahřál, pak jsme
bubnovali do rytmu, naučili se indiánské písničky a zatančili si. Dětem i paní učitelkám se
vystoupení velice líbilo a již nyní se těší na příští setkání.
Ve čtvrtek 21. února proběhl ve třídě Žabiček Den tatínků a dědečků. Na tento den jsme si s
dětmi pro tatínky připravili dramatizaci pohádky "Bouda, budka". Po vystoupení a přestávce
na občerstvení si tatínci s dětmi vyrobili dekoraci z bavlnek, která se uchycovala na dřevěnou
destičku pomocí hřebíčků. Děkujeme všem tatínkům a dědečkům, kteří se za námi do školky
vydali. Vaše velká účast nás moc potěšila. Samozřejmě děkujeme i maminkám za přípravu
kostýmů a občerstvení, bez kterých by se nám tento den nemohl tak vydařit.
Dle týdenního plánu jsme se třídou Myšiček navštívili švadlenu paní Novákovou, která nám
ukázala, jak se šije a celou výbavu šicí dílny. Paní Novákové tímto děkujeme za čas, který
nám věnovala.
V rámci projektu „ Celé Česko čte dětem „ jsme s dětmi navštívili obecní knihovnu, kde
nám knihovnice paní Součková ukázala prostory knihovny, zapůjčila knihy k nahlédnutí, řekla
dětem, jak se s knihami zachází, ukázala jim, jakým způsobem se zařazují knihy do polic. Děti

měly různé dotazy ohledně rozdělování knih, na které jim paní knihovnice s ochotou
odpovídala. Na závěr si každý z dětí pyšně odnesl členskou průkazku do knihovny.
V měsíci únoru jsme se zúčastnili soutěže "Školka plná dětí". Za mateřskou školu jsme zaslali
37 vybraných děl našich dětí.
Co se dělo v zimním období u Medvídků?
Ve třídě Medvídků jsme v zimních měsících probrali několik různých témat. Každé téma se
snažíme dětem vždy co nejvíce přiblížit, udělat ho pro ně zábavné a zajímavé, a to pomocí
her, knih, obrázků, písniček, básniček, maňásků… Děti jsou pak krásně motivované a baví je
dělat různé úkoly k daným tématům. Jedno z nejzajímavějších bylo pro děti téma Pravěk.
Celým týdnem nás provázela kniha „Človíčkova dobrodružství“, ve které jsme se dozvěděli,
jak to na Zemi vypadalo před dávnými časy. Ukázali jsme si různé druhy dinosaurů, popsali
dřívější přírodu, život pravěkých lidí, jejich obydlí, stravu a zvyklosti. Zkusili jsme si vyrobit
různé plodiny (mačkání krepového papíru), nádoby (modelování), nebo ohýnek (křesání
dřevěnými kostkami). Děti velice bavilo také přiřazování dinosaurů k jejich stínům nebo
vyrábění dinosauřích vajíček. Spoustu legrace jsme zažili při pohybových hrách, kde si děti
procvičily také barvy, tvary, počítání nebo spolupráci ve dvojicích. Děti Pravěk zaujal tak, že
ještě další týden nosily do školky hračky a oblečení na toto téma.
Co se dělo v zimním období u Myšiček?
Ve třídě Myšiček jsme jako každoročně zakončili kalendářní rok s dětmi vánočními tradicemi
včetně vánoční nadílky v MŠ. Nastal nový rok a s ním témata zaměřená k zimě – zimní
příroda, zimní radovánky, zimní sporty. S dětmi jsme si povídali o sportech, v tělocvičně jsme
uspořádali soutěže ve družstvech s nápodobou zimních sportů, vyráběli jsme různé výrobky,
shlédli jsme i DVD se zimními sporty z olympiády, venku děti dováděly na sněhu, klouzaly se
na lopatách a náramně si to užily. Na další téma – ptáčci v krmítku – jsme s obrázkovým
materiálem třídili různé druhy ptáčků na odlétající do teplých krajů a na ty, co zde zůstávají.
Poté následovalo téma – povolání – navštívila nás knihovnice obecní knihovny paní
Součková, přečetla nám pohádku a nabídla nám jarní návštěvu obecní knihovny. Šli jsme se
podívat ke švadleně paní Novákové, která nám předvedla praktickou ukázku šití na stroji,
provedla nás svou dílnou, ukázala hotové i rozešité výrobky. K tématu karneval jsme
uspořádali projektový den – Den masek. Nyní se učíme pozorovat věci kolem nás – barvy,
tvary, počítáme, stříháme, kreslíme. Máme v plánu další projektový den – indiánský den,
čeká nás kurz plavání, výlet do ZOO, nějaká divadla, kouzelníci, den dětí a spousta dalších
zajímavých akcí. Všichni se společně těšíme na jaro

Co se dělo v zimním období u Soviček?
I v zimním období jsme ve třídě Soviček nezaháleli. Čekání na Ježíška jsme si zkrátili výrobou
vánočního přáníčka a svícínku ve tvaru sněhuláka. V lednu jsme si povídali o tom, co se v
zimě děje s přírodou – co to vlastně je sníh, kde se bere a kam mizí, když taje. Jelikož letos
byla příroda na sníh štědrá, prozkoumali jsme ho i na vlastní oči – na naší zahrádce bylo
postaveno velké množství sněhuláků, několikrát jsme byli s dětmi i „lopatovat“ na kopečku.
V ranním kroužku se s dětmi učíme dny v týdnu, měsíce a správně se orientovat v ročních
obdobích, rytmizujeme slova, určujeme si počáteční písmenka, počítáme si - to vše formou
her, ukazujeme si obrázky k danému tématu, které se vždy po týdnu mění. Témat se nám v
zimě vystřídalo hodně – poznáváme barvy a tvary, pozorujeme ptáčky v krmítku, vybíráme
povolání, jedeme do pravěku, v cirkusu, návštěva vesmíru, sportujeme. Naučili jsme se také
hezké zimní písničky a básničky, které jsme předvedli tatínkům a dědečkům na Den tatínků,
který se uskutečnil koncem února. Také nesmíme zapomenout na vydařený projektový den
„Den plný sportů“, při kterém jsme si pořádně zasportovali a protáhli těla. Stále
pokračujeme v pátečních čtecích pohádkových dnech, dětem se tento den líbí a naše
čtenářské deníčky se nám plní hezkými obrázky a splněnými pracovními listy. Přečetli jsme
knížku O Medovníčkovi, Vánoční příběhy, Štaflíka a Špagetku a nyní máme rozečtené Včelí
medvídky. A co nás čeká v následujícím období? Sundáme z oken zimní výzdobu, vyrobíme si
jarní a budeme se těšit na jaro.
Co se dělo v zimním období ve třídě Žabiček?
Nový rok jsme u Žabiček přivítali s dobrou náladou a s chutí jsme se pustili do úkolů, které
nás čekaly. Nejočekávanější akcí zimního období je pro nás „Den tatínků a dědečků“. Na
tento den jsme se s dětmi pilně připravovali a nacvičili jsme dramatizaci pohádky „Bouda,
budka“. Veliká účast a bouřlivý potlesk byly pro nás velkou odměnou. Další z velkých událostí
pro předškoláky nás teprve čeká. Není to nic jiného než Zápis do 1. třídy, který bude
v dubnu. A proto máme před sebou úkol, vše co máme umět, musíme procvičit, a co ještě
neumíme, musíme dopilovat. Jelikož je ale v naší třídě spousta šikovných dětí, moc práce nás
jistě nečeká.

Díky pochopení rodičů jsme mohli přerušit provoz mateřské školy v průběhu jarních
prázdnin žáků základní školy, a tak se podařilo opravit podlahy ve třídě Myšiček a v 1.
třídě.

Přejeme Vám všem krásné jaro a Velikonoce plné pohody a dobré nálady.
Za mateřskou školu Miroslava Krpálková

Také základní škola má za sebou opět velmi aktivní pololetí, o našich akcích a
úspěších se s vámi rádi podělíme.
Úspěchy našich žáků
Úspěšnost našich žáků 9. ročníku ve srovnávacích testech SCIO
Cílem srovnávacích testů SCIO je porovnání výsledků žáků školy s výsledky žáků všech
zúčastněných žáků 9. tříd. Celkem psalo testy téměř 18 500 žáků. Jde o výsledky jednoho
testu z obecních studijních předpokladů - OSP, jednoho testu z českého jazyka - Čj a jednoho
testu z matematiky - M.
Výsledky jsou důležité:



pro žáky a rodiče žáků mají zásadní informativní charakter o dosažené úrovni v
porovnání výsledků s republikovými výsledky všech zúčastněných žáků
pro školu - porovnáním výsledků lze zhodnotit práci školy, zlepšovat práci učitelů,
případně upravovat výuku

Srovnání výsledků žáků naší školy se všemi zapojenými žáky z České republiky
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V testu OSP (obsahem testu jsou otázky napříč celým
učivem základní školy) naši žáci dosáhli průměrných výsledků ve srovnání se všemi
testovanými žáky z ČR. V obou nosných předmětech Čj a M jsou výsledky našich žáků
výrazně nad průměrem, jak je vidět z grafu.
A jak si stojíme mezi ostatními? Jaké je relativní postavení školy?
Výsledky našich žáků jsou v Čj lepší než u 70% zúčastněných škol České republiky.
Porovnáním výsledků testu z Čj s výsledky testu OSP, je potenciál žáků v Čj využíván dobře výsledky žáků jsou na vyšší úrovni.

Výsledky našich žáků jsou v M lepší než u 80% zúčastněných škol České republiky.
Porovnáním výsledků testu z M s výsledky testu OSP, je potenciál žáků v M využíván dobře výsledky žáků jsou na vyšší úrovni.
Zapsala Mgr. Marie Vomelová
Olympiáda v anglickém jazyce – okresní kolo
Ve středu 27. února jsme se v Havlíčkově Brodě účastnili okresního kola olympiády v
anglickém jazyce. Náš zástupce Adam Dočkal z 8. ročníku zde obsadil pěkné jedenácté místo.
Zapsala Mgr. Stanislava Dvořáková
Velká cena v šachu ZŠ Lipnice n/Sázavou 2019
Každý rok, vždy v pátek před jarními prázdninami, probíhá „Velká cena v šachu ZŠ Lipnice
n/Sázavou“. Letos termín padl na pátek 1. března 2019. Z naší školy se zúčastnilo 5 žáků,
žádný z nich nehraje šachy profesionálně. Celkem se zúčastnilo 56 žáků z různých základních
škol.
Všem děkujeme za reprezentaci naší školy a blahopřejeme k výsledkům.
Jméno

Třída

Umístění

Švec Milan

V. třída

9. místo

Srba Daniel

III. třída

12. místo

Schläfer Zbyněk

IX. třída

17. místo

Novák Daniel

VI. třída

32. místo

Souček Jakub

III. třída

43. místo

Okresní kolo matematické olympiády 5. ročníku
Ve středu 30. ledna 2019 proběhlo okresní kolo matematické olympiády pro 5. ročníky.
Z naší školy se zúčastnil Martin Jůzl. Umístil se na 11. až 12. místě z 25 účastníků.
Blahopřejeme!!! Přejeme mnoho úspěchů při dalším řešení matematických soutěží.

Okresní kolo přeboru družstev škol v šachu, Havlíčkův Brod
Okresní kolo přeboru družstev škol v šachu v Havlíčkově Brodě se uskutečnilo ve středu
16. ledna v hotelu Slunce. Z naší školy se zúčastnilo 10 žáků ve dvou kategoriích.
V kategorii 1. – 5. ročníku se zúčastnili: Srba Daniel, Pecen David, Souček Jakub, Poulíček
Šimon, Souček Daniel a Zajíček Pavel – družstvo se umístilo na 8. místě.
V kategorii 6. – 9. ročníku se zúčastnili: Schläfer Zbyněk, Švec Milan, Novák Daniel, Schläfer
Jakub – družstvo se umístilo na 7. místě.
Kategorie A) a B) se hrála systémem každý s každým, při účastnících 10, respektive 9 škol,
tedy vždy na 9 kol, tempem 15 minut pro každého hráče na partii. O výsledku rozhodly body
hráčů – olympijský systém.
Všem žákům děkujeme za reprezentaci školy a přejeme mnoho dalších vítězství při hraní
šachů.
Školní kolo recitační soutěže
Poslední den prvního pololetí byl opět věnován nejen rozdávání vysvědčení, ale i školní
recitační soutěži. Té předcházela třídní kola recitace. Z každé třídy bylo vybráno maximálně
10 reprezentantů, kteří již od první vyučovací hodiny přednášeli v naší studovně básně i
prózu. Nejprve začínali žáčci 2. a pak 3. tříd. Později se dostali ke slovu také starší žáci. Naše
soutěžení bylo zakončeno čtvrtou vyučovací hodinu. Děti byly rozděleny do 4 věkových
kategorií, z nichž 3 nejlepší postoupily do okrskového kola v Havlíčkově Brodě.
Výsledková listina školní recitační soutěže konané dne 31. ledna 2019
(žáci postupující do okrskového kola v Havlíčkově Brodě)
1.

2.

3.

Kategorie
1) Adéla Hejlová
2) Anna Marie Ranecká
3) Tadeáš Fikar
kategorie
1) Daniela Havelková
2) Magdaléna Šedinová
3) Vojtěch Hejl
kategorie
1) Barbora Šedinová
2) Silvie Rosická
3) Nikola Heřmánková- postup z třídního kola

4.

kategorie
1) Nikol Rosická
2) Daniel Kandr
3) Jana Nováková – postup z třídního kola

Okrskové kolo recitační soutěže
V okrskovém kole, které se uskutečnilo 14. února v havlíčkobrodském AZ centru, se
představili: Adéla Hejlová, Anna Marie Ranecká, Tadeáš Fikar, Daniela Havelková, Magdaléna
Šedinová, Vojtěch Hejl, Barbora Šedinová, Silvie Rosická, Nikola Heřmánková, Nikol Rosická.
Pokračovat dál do okresního kola v Ledči nad Sázavou bude Silvie Rosická z 6. ročníku, která
vybojovala první místo ve své kategorii. Srdečně gratulujeme a přejeme další úspěšné
vystoupení!
Zapsala Mgr. Pavlína Růžičková
Poznej Vysočinu
V pátek 15. března budou dva žáci 9. ročníku (Karolína Koudelková, Zbyněk Schläfer)
reprezentovat školu v krajském kole soutěže „Poznej Vysočinu“.

Střípky ze života školy
eTwinning – mezinárodní projekt
Let´s sing and dance together on the world autism awareness day = Zpívejme a tančeme
společně na mezinárodní den autismu
Na portálu eTwinning už loni naši žáci zahájili čilou korespondenci
v anglickém jazyce. Letos se škola – především žáci 6. ročníku - zapojila
do mezinárodního projektu, ve kterém participují školy z celkem osmi
států. Cílem projektu je přiblížit dětem a široké veřejnosti problematiku
autismu. Především upozornit na existenci této závažné poruchy
dětského mentálního vývoje, kdy dítě obtížně rozumí světu a má problémy v komunikaci
s okolním světem. Pro tento projekt si každá škola vytvořila svoje vlastní logo. Autorem toho
našeho je Matouš Šulc.
Přednáška Havlíčkobrodsko za 2. světové války
Ve středu 20. února 2019 proběhla během hodiny dějepisu přednáška Mgr. Aleny Jindrové,
pracovnice Muzea Vysočiny, na téma Havlíčkobrodsko za 2. světové války.

Paní Jindrová nejprve s žáky diskutovala na téma antisemitismus, rasismus, holocaust,
uprchlíci a emigranti. Zaměřila se nejen na dobu minulou, ale také na současné problémy.
Žáci se aktivně do diskuse zapojili a vyjadřovali své názory.
Po úvodní diskusi se již paní Jindrová zaměřila na období 2. světové války v Havlíčkově Brodě
a okolí. Zmínila se o významných osobnostech z Havlíčkobrodska, které se aktivně zapojily do
bojů proti nacistům v zahraničí nebo v domácím odboji. Část přednášky byla věnována také
přeškolovacímu táboru v Lípě.
Přednáška byla velmi zajímavá a žáky pozitivně hodnocená. Doplnili si své poznatky o období
2. světové války a protektorátu.
Zapsala Mgr. Božena Kučerová

1. třída
Co už „Včeličky“ umí?
Všichni školáci mají za sebou už šest dlouhých měsíců putování z domova do školy. Někteří,
aby se naučili něco nového, jiní, aby se sešli s kamarády a o přestávkách probrali, co zažili a
na co se chystají. Nakonec aby si všichni pochutnali na výborném obědě ve školní jídelně a
odpoledne ještě zvládli nějaké lumpárny. U našich prvňáčků „Včeliček“ je to podobné, ale
přece trochu jiné. Do školy se moc těší a snaží se, aby už všechno dobře uměli a stali se
velkými školáky. Pilně se učí číst a zvládají to skvěle. Přečtou většinu písmenek, dokonce i ta,
která ještě nebyla probrána. Umí pěkně napsat spoustu slov i krátké věty. V matematice
zvládají řadu různých typů úkolů – početní řetězy, číselné pyramidy, řešení tabulek i slovních
úloh. Počítají zatím jen do deseti, ale většina z nich si snadno poradí i s mnohem většími
čísly. To není všechno. V prvouce se celý měsíc probíralo téma Člověk a zdraví. Co všechno ti
malí caparti znají, to je neuvěřitelné. Tak například vědí, jak se starat o nemocnou sestřičku,
jak pomoci kamarádovi, když si zlomí nohu, jak zavolat pomoc. Nejzajímavější bylo povídání,
které vycházelo z vlastních zkušeností dětí. Nejvíc se prvňáčci těší na hodiny výtvarné
výchovy, kde se učí nové výtvarné techniky, v pracovních činnostech si rádi staví ze
stavebnice Roto, kterou na začátku školního roku dostali od Kraje Vysočina, v hudební
výchově si s chutí zazpívají a naučí se něco o notách a všichni mají rádi hodiny tělocviku, kde
se učí sportovní i pohybové hry a využívají celé naše sportovní zázemí.
Kromě vlastní výuky zvládají prvňáčci ještě řadu dalších aktivit. Navštěvují některé kroužky
ve škole i v jiných zařízeních. Ve třídě je několik fotbalistů, šachistů, zápasník a plavec,
mažoretka, kytaristka, keramici, hasiči, hráč deskových her, několik dětí se učilo hrát
basketbal a zpívalo v pěveckém kroužku. Několik dětí si zdokonaluje svoji výslovnost
v kroužku logopedie. Deset dětí absolvovalo lyžařský výcvik, od ledna jezdí

celá třída každou středu na plavání a v únoru začal ve třídě pracovat čtenářský klub, do
kterého se přihlásily téměř všechny děti. Jsou to všichni šikulové.
Věřím, že moje Včeličky chuť a radost ze školy nikdy neopustí a že zůstanou skvělými velkými
školáky.

Preventivní program „Veselé zoubky“
Nedávno přinesl pošťák našim prvňáčkům balík. Všichni byli zvědaví, kdo a co jim posílá. Na
krabici bylo heslo:
dm ZDE JSEM ČLOVĚKEM, ZDE NAKUPUJI
Co to asi je?
Po otevření balíčku děti objevily krásné modré sáčky s překvapením, plakát, dvě DVD,
pracovní listy s úkoly a dopis pro paní učitelku. A tak jsme se všichni pustili do práce.
Děti se pohodlně posadily do kroužku na koberec, aby se seznámily s tím, co je čeká.
Zuby???? Proč????
Ale pak se rozvinula debata o tom, jak fungují zoubky, k čemu je máme, jak rostou a mění se,
co je to zubní kaz, jak se máme o zoubky správně starat, kolikrát denně a jak dlouho je čistit,
kolik zubů má mléčný chrup, jak často se má chodit na preventivní prohlídky k zubnímu
lékaři, jakou pastu a ústní vodu mohou děti používat, co jsou to mezizubní kartáčky a
nakonec z jakých částí se zoubek skládá a proč nás někdy bolí.
Beseda byl velmi zajímavá a děti jeden přes druhého sdělovaly svoje zkušenosti s bolavými
zoubky. Klaudince dokonce během povídání jeden malý vypadl.
Pak přišel na řadu film Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek. Trochu pozlobila technika, ale
nakonec se počítač umoudřil a byla pěkná veselá pohádka.
A po ní zase práce. Úkoly v pracovním listu zvládly děti velice snadno. Týkaly se výběru
zubního kartáčku a správného stravování.
Nakonec přišlo překvapení v modrém sáčku. Děti si z něho s radostí vyndávaly dárečky:
krásný kartáček i s pastou, zoubkové samolepky do koupelny k umyvadlu, výborné žvýkačky
a největší úžas způsobily malé přesýpací hodiny k odměření délky čištění zoubků.
Druhý den mi jedna maminka hlásila: „Ta naše holka si ještě nikdy nečistila zuby s takovou
chutí a radostí, jak včera večer s novým kartáčkem a skvělou pastou.“
Zapsala Mgr. Hana Vencovská

Ohlédnutí za Plesem školy
Letošní rok je plný významných výročí. Jedním z nich byl také jubilejní 20. ročník školního
plesu. Díky úsilí řady zaměstnanců školy – učitelkám z mateřské i základní školy, školní
družině, řadě provozních zaměstnanců, žákům 9. ročníku – jsme se 22. února sešli v lipské
sokolovně. Vyzdobený sál, bohatá tombola, kapela Fortuna vystoupení děvčat naší školy
trénující v kroužku zumby s taneční choreografií Cesta kolem světa, slosování o několik
velkých pizz chutí inspirovaných zeměmi z tanečního vystoupení, vtipné losování hlavních
cen panem L. Edrem – to vše přispělo k úspěchu plesu a dobré zábavě.
Rádi bychom touto cestou ještě jednou poděkovali všem sponzorům, díky nimž bylo možné
ples uskutečnit a zajistit bohatou tombolu. Vám všem zúčastněným děkujeme za skvělou
atmosféru a za výdrž až do ranních hodin. Za rok se budeme těšit na shledanou.

PROJEKTY a zlepšování podmínek pro vzdělávání našich dětí a žáků
Jak jsme již uvedli, podařilo se v průběhu jarních prázdnin opravit podlahy v třídě MŠ a v 1.
třídě ZŠ. Důvodem byla nejen již neopravitelná podlahová krytina, ale především rozpadající
se beton v podlahách.
Na hlavní budově se podařilo dokončit žákovskou kuchyňku. Věříme, že v rámci projektu,
který nyní škola podala, se podaří v kuchyňce ještě vyměnit staré sporáky za nové a
zabudovat digestoř.
Ve stejném projektu je zapracována i modernizace školních dílen, příprava jazykové učebny,
tablety pro výuku přírodovědných předmětů a konektivita, tzn. zvýšení úrovně ICT v
technickém slova smyslu a propojení budov školy optickým vláknem. Doufáme, že náš
projekt bude úspěšný.
V lednu 2019 jsme úspěšně zakončili dvouletý projekt Podpora vzdělávání – škola Lípa,
CZ,02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004556, projekt spolufinancovaný Evropskou unií, v rámci
něhož pracovali v ZŠ speciální pedagog a v MŠ chůva. Byly realizovány kluby – deskových her
a čtenářský. Celý pedagogický kolektiv se vzdělával ve čtenářské gramotnosti a v oblasti
inkluze. Proběhla i řada doplňkových aktivit a zlepšila se úroveň materiálního vybavení a
školních pomůcek.
V únoru 2019 jsme na předchozí projekt obratem navázali zapojením do další výzvy a
připravili projekt Podpora vzdělávání – škola Lípa 2, ve kterém je zapojena kromě MŠ a ZŠ
také školní družina. Věříme, že bude stejně přínosný jako předchozí.

Paralelně se školní družinou pokračuje činnost Klubu Lipánek coby zájmové zařízení pro
naše žáky 4. a 5. ročníku, s ohledem na naplněnou kapacitu ŠD. Klub bude realizován do roku
2021 a škola mezitím bude jednat s Krajem Vysočina o navýšení kapacity ŠD na potřebný
počet. Nyní se již podařilo vyjednat zvýšení na 104 účastníků od školního roku 2019/2020.
Vzhledem k havarijnímu stavu podlah ve staré části hlavní budovy ZŠ zřizovatel rozhodl o
rekonstrukci, která zahrnuje nejen kompletní výměnu napadených trámů v podlahách a
stropech, ale také opravy všech rozvodů tak, aby se současná situace nemohla opakovat.
Byly vypracovány a podány 2 projekty, které by, pokud budou úspěšné, mohly téměř celou
opravu, plánovanou na léto, zafinancovat. Tímto bychom rádi poděkovali panu starostovi,
projektantovi panu Topolovskému i celému zastupitelstvu za pomoc škole a trvalou snahu o
zlepšování podmínek pro vzdělávání v obci Lípa. První část oprav bude zahájena na počátku
června a škola bude muset zajistit určité organizační změny. Výuka bude pokračovat až do
21. 6. 2019, v tento den bude vydáno vysvědčení. Abychom mohli výuku o týden zkrátit,
budou využity dny ředitele školy, kterých je ze zákona možné využít 5 za školní rok.
Protože další budovy nebudou opravami dotčené, bude řádně probíhat předškolní
vzdělávání v mateřské škole a všem žákům bude v termínu od 23. 6 do 28. 6. nabídnuta
školní družina.

Co chystáme:
Březen – Mezinárodní matematická soutěž – KLOKAN
Březen – pokračování v budování přírodní zahrady, na kterou jsme získali téměř 50% dotaci
v rámci úspěšně podaného projektu u Fondu Vysočiny
Dne 28. 3. jako už tradičně si žáci 9. ročníku vymění role s učiteli a sami se chopí organizace
výuky – Den naruby. Již se zodpovědně připravují, učitelský kolektiv je svým mladším
kolegům nápomocen.
Dne 28. 3. – mimořádné třídní schůzky s informacemi o plánované opravě hlavní budovy a
organizaci závěru školního roku právě s ohledem na opravy
Dne 17. 4. proběhne tradičně na základní škole den zajímavých uměleckých, pracovních a
tvůrčích dílen - Den Bohuslava Reynka
Duben – akce Čistá Vysočina – poklidíme oblast od školy, kolem rybníků, chatičky až ke
konci obce Lípa směrem na Petrkov, na konci dubna v rámci akce Den Země se budeme
snažit pomoci poklidit v obci
Dne 12. 5. – školní akademie v sokolovně v Lípě

Na závěr bych ráda našim dětem a žákům popřála úspěchy ve škole i mimo ni a naší škole
zdar všem projektům a opravám. Žákům, kteří nás budou v nadcházejících měsících
reprezentovat v soutěžích, přejeme mnoho úspěchů a žákům 9. ročníku budeme v dubnu
držet palce při přijímacích zkouškách na střední školy.
Za všechny zaměstnance vám přejeme radostné prožití příchodu jara a oslavy Velikonoc.
Mgr. Věra Vítková

STAVEBNÍ OKÉNKO OBCE
Jak se daří plnit naše předsevzetí ohledně stavební připravenosti obce k připravovaným
obecním akcím, a jaké překvapení jsme našli ve stropech staré části ZŠ v Lípě.
Základní Škola Bohuslava Reynka v Lípě - mykologický nález „který nikdo nechce“
Dne 4.1.2019 se provedla prohlídka sondy části dřevěné konstrukce podlahy v 1. patře u
učebny IT. Prohlídku vedla Ing. Ivana Horová - soudní znalkyně v oboru dřevozpracování,
tropická dřeva, biologické poškození dřeva. Prohlídka byla provedena pohledem,
poklepem a vrypem. Stávající objekt byl postaven v r. 1895, ve 40. letech byla provedena
adaptace.
Důvodem prohlídky k průzkumu byl zjištěný výskyt podhoubí dřevokazné celulózovorní
houby dřevomorky domácí (Serpula lacrymans), která svou destrukční činností patří k
nejzávažnějším dřevoznehodnocujícím činitelům.
Příčinou růstu byl pravděpodobně dlouhodobý únik vody z odpadu pod umyvadlem v
PC učebně č. 31, kde je již delší dobu viditelně propadlá podlaha.
Dřevomorka zasáhla 1. nosný trám, který je pod příčkou. Dřevo trámu se již ze značné
části průřezu rozpadlo působením houby, je zhnědlé, měkké, drolivé.
Na dřevě i na zdivu bylo zjištěno bílé vatovité podhoubí. Podhoubí bylo zjištěno v délce
cca 220 cm od vnitřní zdi (oddělující učebnu od chodby).
Silně destruované části prken a polštářů byly již v době průzkumu odstraněny.
Zásady sanace dřevomorky domácí:
Veškeré viditelně napadené dřevo (zhnědlé, křehké, drolivé, příčně praskající v typických
kostkách) je třeba pečlivě odstranit - odřezat s dostatečnou rezervou (cca 30 - 50 cm od
hranice viditelného napadení do zdánlivě zdravého dřeva - obsahuje mikroskopické hyfy
houby). Infikovaný materiál je třeba vyvést na skládku vzdálenou od budov a zahrnout,
příp. spálit, aby nedocházelo k dalšímu šíření houby. Musí být odstraněny i drobné
infikované úlomky dřeva. Optimální je
použití průmyslového vysavače při
závěrečném čištění. Na místech výskytu je
nutné pečlivě a důkladně sanovat zdivo.
Pokud je zdivo silně prorostlé, je
ekonomičtější část vybourat a nově vyzdít.
Jinak je nutné: oklepat omítku, vyškrábat
maltu ze spár, a to cca 15 cm (do šířky) za
hranici, od které je již zdivo čisté, tj.
neobsahuje ani jemná pavučinovitá vlákna
houby. Nespalitelný materiál

(oklepané omítky, části zdiva,...) je třeba zahrnout na skládce. Obnažené očištěné zdivo je
možné opálit, to však v žádném případě nenahrazuje mechanické čištění. Pak je třeba
zdivo opatřit fungicidním přípravkem.
Na základě toho problému je vypracována projektová dokumentace, která řeší výměnu
vadných stropních trámu ve staré části budovy školy, výměnu elektrické instalace,
zdravotechniky a částečně vytápění. V současné době je vydáno již stavební povolení. Na
realizaci tohoto projektu žádá obec Lípa o 85% dotaci z ministerstva financí.

Multifunkční objekt Lípa
Projekt je zažádáno o společné stavební a územní rozhodnutí na MUHB. Dopracovává se
projektová dokumentace pro zadání stavby, která bude podkladem pro výběr zhotovitele.

ZTV 18 RD Lípa
Na tento projekt je v platnosti již Veřejnoprávní smlouva, která je náhradou za územní
rozhodnutí o umístění stavby. Tím je finálně povolen plynovod, rozvod el. energie, veřejné
osvětlení a rozvod plynu. Pod stavebním povolením je již komunikace a dešťová kanalizace
odvodňující pouze komunikaci. Dále je zažádáno na MUHB odbor ŽP o vodoprávní řízení na
provedení vodovodu a splaškové kanalizace. Taktéž se dokončují práce na rozpočtu celé
akce, který bude podkladem pro výběrové řízení na generálního zhotovitele stavby.
Veřejnoprávní smlouva řeší také limity a omezení pro jednotlivé stavebníky, které budou
muset být dodrženy při budoucí výstavbě RD:
Uliční čára je stanovena na 5,0m.
Vzdálenost mezi RD nesmí být menší než 7,0 m. Tedy minimální vzdálenosti od
společných hranic pozemků jsou 3,5 m.
Domky individuální, přízemní s podkrovím (případně se suterénem).
Pro některé parcely bude nařízena orientace štítu rodinných domů do ulice.
Domky budou provedeny v tradičních zdících materiálech či jako dřevostavby. Zcela
vyloučena je stavba srubů.
Střechy domků budou sedlové, valbové, polovalbové nebo stanové ve sklonu v rozmezí
15° – 45°, výška hřebene do 12 m nad úrovní komunikace.

Michal Topolovský

26.ROČNÍK VÝSTAVY ZAHRADA
V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ
Už tradičně patří poslední dubnový víkend v Havlíčkově Brodě výstavě ZAHRADA, tu
letos již po šestadvacáté pořádá havlíčkobrodská firma GEONOVA s.r.o. Ve dnech 26.-28.4.
se přemění prostory v Kulturním domě Ostrov a jeho okolí ve výstaviště.
A co pořadatelé připravují? Kromě bohaté nabídky zahradnického sortimentu od
sazenic až po nábytek a krby, nebude chybět ani poradenská služba pro zahrádkáře,
celodenní kulturní program se sobotním ohňostrojem a soutěže pro návštěvníky o hodnotné
ceny. Rovněž tak dostane drobnou odměnu od vystavovatelů každý, kdo projde brány
výstavy jako pětistý v pořadí.
Další informace se dozvíte na www.zlatyceskyrucicky.cz

PROGRAM
PÁTEK 26.4.2019
08:45 - 09:00
po celý den
08:45 - 10:00
15:00 - 17:00
18:00

-

SOBOTA 27.4.2019
08:00
po celý den
09:30 - 10:00
10:00 - 12:00
12:15 - 14:45
15:00 - 17:00
18:00
21:10 - 21:30
-

NEDĚLE 28.4.2019
08:00
po celý den
10:00 - 12:00
13:00 - 15:00
16:00

-

uvítací proslov, slavnostní přestřižení pásky, zahájení
výstavy
skákací hrad pro děti
dechová kapela HAVLÍČKOBRODSKÁ DVANÁCTKA
folková kapela SEVERKA
uzavření výstaviště

otevření výstaviště
skákací hrad pro děti
klaunské a žonglérské vystoupení - klaun PUPA
country a bluegrassová skupina POUTNÍCI
odpoledne nejen pro děti – klaun PUPA
swingový a jazzový orchestr POLENSKÝ BIG-BAND
uzavření výstaviště
slavnostní ohňostroj s hudbou – nábřeží u hotelu
Slunce

otevření výstaviště
skákací hrad pro děti
dechová kapela REBELKA
jihočeská hasičská dechovka BOŽEJÁCI
uzavření výstaviště

LIPSKÉ ŽENY - ohlédnutí za zimou
Poslední neděli v loňském roce (30. 12. 2018) se uskutečnila již tradiční zimní vycházka. Přes
30 účastníků se vydalo na cestu směr Kochánov. V Dobrohostově jsme měli zajištěno skvělé
pohoštění, za které moc děkujeme . V teple místní klubovny jsme zhlédli zajímavý
dokument o poutním místu Sv. Anna Dobrohostov.
Začátkem února (2. 2. 2019)
jsme společně s Pohostinstvím
na Růžku pořádali tradiční
Masopustní zabíjačku. Počasí
nám tentokrát vyšlo, kupující
chodili, takže se téměř vše brzy
prodalo a snědlo. Nejdřív jako
vždy zmizely škvarky a sádlo.
Velké poděkování patří všem,
kteří se na výrobě a prodeji
zabíjačkových dobrot podíleli a
hlavně panu řezníkovi, protože vše bylo moc dobré.
1. března se konala Výroční členská schůze ČSŽ Lípa a zároveň Valná hromada Spolku TILIA.
Na zahájení nám děti z mateřské školy předvedly krásné hudební vystoupení.
16. března se uskutečnil Dětský karneval a Josefovská zábava. Pro děti byla připravena
diskotéka a soutěže. Večer pokračoval Josefovskou zábavou, kterou pořádal SDH Lípa
K poslechu a zejména k tanci hrála skupina Tandem.

A udělejte si čas na další akce, které pro vás a pro sebe pořádáme
14. července (Ne) – SENIORFEST, Šejdorfský mlýn v Okrouhličce – sousedské posezení
s dechovkou, které pořádá Sdružení Vrchovina a Spolek TILIA
19. července (Pá) – Předpouťová zábava v Dobrohostově
20. července (So) – Lipský duatlon (TJ Sokol)
17. srpna (So) – Lipské putování „Vyšlápni si s rodinou krásnou lipskou krajinou
19. – 23. srpna – Lipský prázdninový klub pro děti
24. srpna (So) – Velká pohádková cesta
24. srpna (So) – Stezka odvahy u Myslivecké chaty (SDH Lípa)
7. září (So) – Pohár starosty obce Lípa SDH
14. – 15. Září – Dvoudenní poznávací zájezd po Vysočině (Třebíč, Náměšť, Dalešice…),
21. září (So) – Lipské ROCKOVÁNI – rockový festival
(TELEGRAF, IRAS, Kejvavý koně, VOSA)
12. září (St) – Máme rádi přírodu – akce pro děti
12. října (So) – Zájezd na Pochod Slováckým vinohradem, aneb burčákový pochod
2. listopadu (So) – FOLKOVÁ LÍPA – II. ročník folkového festiválku
(Spirituál kvintet, Rendez fou, Epydemie, Potok, Terakota, Jindra Kejak, ISARA)
Marta Vencovská
_________________________________________________________________

19. 8. – 23. 8. 2019
o Denně od 8:00 do 16:00 hod
o Klub je určen zejména žákům I. stupně (i budoucím prvňákům) ZŠ Lípa
o Základna – areál ZŠ a MŠ Bohuslava Reynka Lípa
o Přihlášky: Školní jídelna Lípa
Více informací: Marta Vencovská, 608 640 399, vencovskam@seznam.cz

LIPSKÉ JARNÍ SLAVNOSTI
místo konání: Areál TJ Sokol Lípa
SOBOTA 11. 5. 2019
13:00 – 14:00 Arabela team x Lípa
Fotbalové utkání známých herců, zpěváků a sportovců s místními fotbalisty

14:00 – 15:30 Vysočanka - koncert dechové kapely
15:30 – 16:00 Klaun Pupa
16:00 – 18:00 Arabela show - vystoupení zpěváků a vyprávění herců
18:00 – 22:00 Rose Band – dechovka pro každého (Šlágr) a taneční hudba
Doprovodný program 13:00 – 18:00: loutkové divadlo ♥ dílny pro děti ♥ skákací
hrad ♥ hry pro nejmenší ♥ klaun Pupa ♥ malý jarmark výroba a ochutnávka čerstvého
másla ♥ malování na obličej ♥ bodyzorbing ♥ výstava Škola základ života
hadí koutek ♥ prodej dobrého pití, klobás, trdelníků, bramboráků a jiných dobrot ♥

NEDĚLE 12. 5. 2019
Sokolovna Lípa - „Školní akademie“ – Přijďte si užít krásné odpoledne a
podívat se na vystoupení, které si pro vás připravily děti ze Základní a
mateřské školy Bohuslava Reynka v Lípě.

Fotky s příběhem
U příležitosti 180 let od založení školy
v Lípě, proběhne 11. – 12. 5. výstava o
lipské škole. Prosíme bývalé žáky, aby se
doma podívali po fotkách a pomohli
nám tak s výstavou.
Pracovníci OÚ fotografie naskenují a
originál vám hned vrátí. K fotografiím
napište krátký popis. Děkujeme

VENKOVNÍ POSILOVNA V LÍPĚ
Od letošního jara je rozšířena venkovní posilovna, která
umístěna na zahradě za obecním úřadem v Lípě.
V posilovně je nyní 7 cvičících prvků, které můžete
využívat k protahování a posilování. K posezení byly
doplněny venkovní lavice. Přístup ke strojům je upraven
přímo z ulice tak, aby se mohl areál kdykoliv využívat.
Posilovna byla finančně podpořena Ministerstvem práce
sociálních věcí ČR v rámci soutěže „Obec přátelská
seniorům“.
Doufáme, že areál bude využíván a těšíme se na vaši

je

a

návštěvu.
Marta Vencovská

VELIKONOČNÍ ZNAMENÍ
Beránek, vrbové proutí, barevné mašle, cibulové
slupky, větvičky jívy a spoustu dalšího patří k
přicházejícím oslavám Velikonočního pondělí. Nejdůležitější jsou asi malovaná
vajíčka a pomlázka, se kterou si pro ně koledníci přicházejí. Koledníků ale
ubývá……No, ale oni často ani neví, kde jsou vítaní a kde je čeká odměna
v podobě malovaných vajíček, čokoládových dobrot, barevných pentlí a
pro plnoleté i něco ostřejšího. Ne každý totiž Velikonoční pondělí
slaví a čeká na koledníky. A naopak někdo zase chystá vajíčka a
koledníci nejdou a nejdou….
(ale vajíčková pomazánka k velikonocům také patří).
Domluvme si velikonočním znamení – vyvěšená
pomlázka nebo větvička s mašlí na vašich vratech nebo
domovních dveřích znamená - KOLEDNÍCI VÍTÁNI!!!!
Tak tedy, kdo očekává koledníky a má strach, aby
neuschnul, na znamení otevřených dveří vyvěsí
ozdobenou vrbovou větvičku nebo pomlázku
– KONEC HLÁŠENÍ 

Martina Svobodová

POZVÁNKA NA JARNÍ AKCE
DUBEN 2019
7. dubna (Ne) – Jarní papírová neděle – podomní sběr papíru. Svoz bude probíhat
od 13:00 hod. Sběr nechte za plotem.
V případě nepříznivého počasí bude akce přesunuta.
12. dubna (Pá) – „Čistá Vysočina“ – úklid obce a příkopů kolem obce
(sraz v 16:00 hod u Obecního úřadu v Lípě)
20. dubna (So) – „Za vším hledej ženu“ - repríza úspěšného představení Lipského
divadelního souboru (sokolovna Lípa)
28. dubna (Ne) – „Včelí den“ – od 14:00 – 18:00 hod bude probíhat na cestě do
Štubízn akce pro děti zaměřená na včeličky a jejich život.
Pro účastníky budou připraveny soutěže a medová svačina.
30. dubna (Po) – Pálení čarodějnic na Vráňáku (SDH)
o Sousedské odpoledne – Heligonky z Vysočiny
o Zahradnická miniburza
o Brigáda – sázení stromků
o Lipový čaj – „Nový Zéland“ – Monika Nevolová
KVĚTEN 2019
11. května (So) – Lipské Jarní slavnosti (Arabela team, Vysočanka, Rose band,
výstavy, loutkové divadlo, malý jarmark, hry pro děti, bodyzorbing
výstava „Škola základ života
12. května (Ne) – „Školní akademie“ – v sokolovně
25. května (Ne) – Festival pro rodiny z celé Vysočiny“ – Od 14:00 hod, Okrouhlička
V areálu Šejdorfského mlýna proběhne akce plná her a soutěží.
o Ranní vycházka za ptačím zpěvem
o Lipový čaj – Dolování stříbra na Havlíčkobrodsku
o Poznávací zájezd
ČERVEN 2019
2. června – „Pohádka o Bumbrlíčkovi“ – premiéra nové pohádky Lipského
divadelního souboru (sokolovna Lípa)
8. - 9. června (So + Ne) – Turistický dvoudenní pochod – vodní nádrž Vír a okolí
(Novobystřicko). Přihlášky do 20. 5. 2019 na tel 608640399.
21. června (Čt) – Slunovrat - zahradní slavnost. Zveme všechny víly a skřítky 
Akce bude probíhat od 16:00 na hasičském hřišti (u ZŠ)
28. – 29. červen (Pá-So) – Letní párty s největší skluzavkou SDH – Na Vráňáku
o Sousedské odpoledne s country
o Lipová čaj na cestovatelské téma

Tiliánek je „živ a zdráv“ a jeho volnočasové aktivity pravidelně fungují dle následujícího
rozpisu:
Pondělí:
13:00 - 16:00 Výuka hry na piano
15:00 - 16:00 Zumba (starší děvčata)
15:15 - 17:00 Zumba (mladší děvčata)
Úterý:
15:30 - 16:30 Ostrov objevů (pro batolata s rodiči)
15:00 - 16:30 Výuka hry na piano (H.Brod)
Středa:
13:00 - 17:00 Výuka hry na piano
14:30 - 16:30 Jezdecký kroužek
15:00 - 15:45 Angličtina pro nejmenší
Čtvrtek:
13:00 - 17:00 Výuka hry na piano
16:00 - 17:00 Keramická dílna (1x/měs.)
Pátek:
15:00 - 17:00 Přírodovědný kroužek (1x/měs.) / 15:00-17:00 Rybářský kroužek (1x/měs.)


Rozhodly jsme se, že vám naše aktivity postupně blíže představíme. Jako první jsme
„vylosovaly“ Přírodovědný kroužek pod vedením Mgr. Petry Hulvové:

Přírodovědný kroužek se koná pravidelně v páteční odpoledne jedenkrát za měsíc. Děti (a
často i živá zvířata, např. netopýři, holubi, morčata aj.) se scházejí v prostorách rodinného
centra, ale pokud to počasí jen trochu dovolí, tráví celé dvě hodiny venku, kde poznávají
přírodu a její obyvatele. Ukazují si, jaké nástrahy člověk volně žijícím živočichům (často i
nechtěně) způsobuje a učí se, jak by mohly přírodě pomoci. Během her a nejrůznějších
aktivit se snaží o zvířatech a přírodě co nejvíce dovědět, pochopit a naučit se vnímat jejich
potřeby. Společně s lektorkou Petrou děti například zabezpečily autobusovou zastávku
u školy, kde dříve samy nacházely uhynulé ptáky po nárazu do skla, také byly ptáky
kroužkovat, sledovaly obojživelníky, stopovaly zvěř, atd. Zamýšlejí se ale i nad zodpovědným
přístupem k planetě, lidskou spotřebou a odpovědností za stav životního prostředí. Každý
člověk může svým
postojem řadu věcí ovlivnit a úcta a láska k přírodě by měla být tou správnou hybnou silou.

Mgr. Petra Hulvová (roz. Hlaváčová)
Vystudovala Přírodovědnou fakultu
Univerzity Karlovy v oboru zoologie
obratlovců a učitelství. V rámci své práce se
věnuje projektům zaměřeným na ochranu
přírody a biodiverzity. Dlouhodobě pracuje v
Záchranné stanici Pavlov. Mimo vedení
přírodovědných kroužků také každoročně
organizuje Netopýří noci nebo Vítání ptačího
zpěvu. Své nadšení a svoji lásku k přírodě a
ke všem živým tvorům přirozeným projevem
předává i „našim“ dětem, za což jí mnohokrát
děkujeme!
Na výpravě za obojživelníky
ve Vlkovsku








Také bychom rády poděkovaly děvčatům za prezentaci volnočasové aktivity zumba
při vystoupení na plese lipské základní školy. Holčiny z 2. - 6. třídy pod vedením
lektorky Milady Líbalové nacvičily taneční sestavu Cesta kolem světa, v níž hudbou a
pohybem (i vytvořenými vlajkami) přiblížily osm zemí - Portoriko, Kuba, Španělsko,
Kolumbie, Irsko, Rusko, Jamajka, USA. Věříme, že stejně jako všem účinkujícím
děvčatům, přineslo vystoupení radost také všem přihlížejícím!
A co nás v blízké době čeká?
Dne 26. května 2019 od 9. hodiny se v Jezdeckém klubu Vysoká budou konat Dětské
jezdecké hobby závody, kde budou mít svoji závodní premiéru i děti z našeho
středečního jezdeckého kroužku. Pokud budete mít čas a chuť, můžete se přijít
podívat a podpořit je!
Ve dvou termínech (od 8. do 12. a od 15. do 19. července) Tiliánek ve spolupráci
s Jezdeckým klubem Vysoká, stejně jako ve dvou předešlých letech, i letos uskuteční
Koňské příměstské tábory pro děti od mladšího školního věku (až na pár posledních
míst jsou však již kapacitně zaplněny).
S časovou rezervou si vás též dovolujeme pozvat na již pátý Rodinný den, jehož
výtěžek bude opět věnován Natálce Pavlíkové z Úsobí. Akci letos plánujeme na
pátek 14. června. Kromě vystoupení dětí z volnočasových aktivit slibujeme opět
pestrý doprovodný program pro všechny děti, rodiče i prarodiče. Tak si
nezapomeňte poznamenat uvedené datum do kalendáře!
Kdykoliv kdekoliv jste srdečně vítáni, těšíme se na vás!
Za Rodinné centrum Tiliánek Lucie Hanauerová a Miroslava Šeredová

ZPRÁVY Z PETRKOVA
Co nám přinese další rok v Petrkově? Budou provedeny nedokončené akce z roku minulého.
Tedy chodník ve spodní části obce Petrkov. Také mělo být zrealizováno nové místo na
tříděný odpad u stodoly ZaS. Z mého pohledu je stávající umístění nádob na tříděný odpad u
hasičárny vhodné – co vy na to? Již dva roky žádáme o umístění laviček po Petrkově, které
jsou v Lípě už uskladněné, tak doufám, že se letos podaří jejich instalace.
Co nově? Pokusím se zajistit opravu Kapličky (teče střechou, opět špatná hydroizolace) –
tedy zajistit projekt, rozpočet, a firmu, která nám pomůže podat žádost. Dojde k výměně
části veřejného osvětlení (nové světla LED), která zaručí nižší spotřebu el. energie. Měla by
být zrealizována výměna oplocení mezi hřištěm a dětským koutkem, kde se předpokládá
aktivní účast občanů Petrkova. V hasičárně by měly být zrealizovány stahovací schody na
půdu. Pakliže se podaří získat dotace – bude zrealizován nový asfaltový povrch Petrkov –
železniční zastávka. Dále bude čerpat obecní peníze SDH - kde jsem požádal přerozdělení
peněz – tedy více peněz bude na pořádané akce na úkor provozních, které se nám nedařilo
profinancovat. Také budou podpořeny akce pro děti pořádané Marcelou Topolovskou. I
letošní rok bude probíhat přání seniorům. Kdo mě chce pomoci s prací pro naši obec, budu
rád. Pakliže máte nějaké požadavky, nápady či potřeby, přijďte či volejte.
PS: Petrkov nemá v rámci tříděného odpadu místo pro vyhozené vánoční stromky.

●●● 23. prosince 2018 (neděle) – Vánoce byly na blátě. Při tradičním petrkovském
VÁNOČNÍM SETKÁNÍ U KAPLIČKY lilo jako z konve. Ale žádná z těchto negativ nedokázala
narušit nebo zkazit tento pro nás velmi vzácný společný čas pro setkání. Vzorně připravené
vánoční koledy zpívaly děti s velkým
nadšením a četné obecenstvo je odměnilo
bouřlivým potleskem. Letošní novinkou byla
koleda v podání mužského petrkovského
sboru (zatím počet členů 5 – a lze
předpokládat, že příští rok bude sbor
početnější). Také muži sklidili mohutné
ovace. K sousedskému povídání poté hrálo
trumpeťácké duo další vánoční písně. Celá
kaplička byla ozářena Betlémským světlem,
které si návštěvníci odnášeli šťastně domů.

Připravené vánoční občerstvení, bylo zkonzumováno do poslední kapky. Vzhledem
k deštivému počasí, byly instalovány pro příchozí stany. Mačkali jsme se pod nimi, a opět
jsme si byli tak nějak blíž… Velké poděkování Marcele Topolovské za vzornou organizaci a
dlouhodobé secvičování koled s dětmi.

●●● 31. prosinec 2018 (pondělí) Předvečer silvestra. Petrkov je v tento čas již zvyklý na
silvestrovské představení divadelního spolku
„PETRKOV SOBĚ“. Letos připravil režisér – Liduška
Davidová - kriminální příběh – ZVLÁŠTNÍ
VY(N)DÁNÍ, příběh zasazený do naší vesnice
s mnohými návaznostmi na místní občany a
události. Sál hasičské zbrojnice se začal zaplňovat již
20 minut před představením. Každému udělal
radost svařák, či dětské pitíčko. Úderem šesté po
vstupním gongu se vše rozjelo. Hlavní uvaděčka
Marcela Topolovská nás zavedla do děje
vzkvétajícího Petrkova, kde se všemu daří, tedy
mimo detektivní kanceláře Čmuchy-čmuchy (Michal
David, Michal Topolovský). Ale po vraždách Solánž –
míry 90.60.90 (Liduška Davidová) a Policajta (Michal
David

jr.) měl vše vyřešit anglán Houmelés (Martin Beckert). Jak vše dopadlo si nechte vyprávět od
některého z návštěvníků. Povedený příběh, parádní kulisy, nová opona, excelentní herecké
výkony, sál v opravené hasičárně. Vše bylo na jedničku. Děkujeme všem návštěvníkům za
vynikající atmosféru a spolku PETRKOV SOBĚ za přípravu a radostné chvíle končícího roku
2018.

Po představení přišlo spolku několik děkovných dopisů, tak alespoň jeden z nich doručený
ještě 31.12.2018: Váženému sboru Národního divadla v Petrkově… Úctihodní umělci! Už
dlouho jsem se tahle nezasmála, Silvestr 2018 se zanese do kroniky zlatým písmem!
Prodloužili jste všem život alespoň o týden. Dnešní TV program bude zcela jistě proti vašemu
dílu slabota. Díky vřelé za veselý večer!

●●● 12. leden 2019 (sobota) PETRKOVSKÝ HASIČSKÝ BÁL. Vrchol plesové sezony, který se
opět konal v Lípě, byl famózní. Nová kapela IRIS BAND potěšila příchozí novým repertoárem.
Lístky na vyhlášenou tombolu byly prodány v rekordním čase 10,29 min! Velkou novinkou
bylo letošní vydávání tomboly na balkoně sálu. Vydávající zažili poprvé při své akci teplo a
byli po celou dobu „součástí“ plesu.

Poděkování patří SDH mozku Petrkov, který tento zlepšovák vymyslel. Díky příjemnému
počtu plesajících se dalo na parketu parádně tancovat, a když jste šli na panáka, tak jste byli
obratem obslouženi. Tedy spousta indicíí proč příští rok vyrazit na ples SDH Petrkov!

●●● pozvání na ČISTÁ VYSOČINA 2019 v Petrkově. I letošní rok
budeme uklízet po těch spoluobčanech, kteří si libují vyhazování
odpadků z aut do příkopů a přímo do volné přírody. Tedy kdo má
chuť, je vítán v sobotu 13. 4. 2019 na srazu u hasičárny v 9,00 hod.
Projdeme obvyklé trasy.

MASOPUSTNÍ REJ A
VEPŘOVÉ
HODY
V PETRKOVĚ se konaly
v sobotu 23.3.2019 od
13.00 hod. Srdečně byli
zváni všichni ti, kteří mají
rádi
zabíjačkové
speciality, dechovku a
sousedské povídání. Kdo
přišel a zařadil se do
průvodu masek byl vítán
dvojnásob.
Pořádal přípravný team
SDH Petrkov

Michal Topolovský

ZPRÁVY Z DOBROHOSTOVA
Nový rok 2019 – nová přání, nové plány, nová překvapení, nové starosti i radosti.
I pro náš hasičský sbor to bude rok nových akcí, které jsou spojeny s prací a úsilím, které nás
obohatí o další zkušenosti a které snad přinesou občanům naší obce radost.

Jen pár větami se vrátím do roku 2018, kdy se 24. prosince uskutečnilo naše již třetí
"Putování do lesního království za zvířátky.“ Štědrý den - čas vánoční - je doba, kdy každý
z nás chce trávit čas se svými blízkými, rodinou, přáteli a známými. Když se na návsi sešla
skupina cca 50 lidí, byli jsme všichni překvapeni tak velkou účastí, zároveň šťastní, že se sejde
parta skvělých lidí, kteří spolu prožijí báječné odpoledne.
Před naší cestou jsme se posilnili vánočním punčem nebo teplým čajem a vydali se ke Svaté
Anně. U krmelce jsme předali zvířátkům dárky – jablíčka, kaštany, seno a zazpívali jsme si
společně vánoční koledy. Při zpáteční cestě si dospělí popovídali a děti se vyřádily a zkrátily
si čas čekání na Ježíška. I když sněhových vloček nám dopřáno nebylo, nic nám dobrou
náladu nezkazilo. Tak věřím, že opět za rok .....

Dobrá parta lidí se sešla i na Silvestra. Skvělá nálada, tanec, zpěv, jídlo, pití - to vše patří
k oslavám Nového roku. A nic z toho nechybělo ani 31. prosince v budově u Dobroděje, a že
se všem líbilo, dokazuje i odchod posledních slavících v ranních hodinách Nového roku.
A tak jsme se lehce dostali k naší také již tradiční akci Novoroční ohňostroj. I tentokrát
petardy, světlice a vytvořené obrazce na obloze nebraly konce a přihlížející diváci neskrývali
své nadšení.

11. ledna se konala výroční schůze našeho hasičského sboru. Dostavilo se na 40 členů a
nechyběli ani hosté. Významným hostem, který přijal naše pozvání byl i p. Karel Souček
starosta okrsku. Právě on předal 15 ocenění našim hasičům a hasičkám za skvěle odváděnou
práci – diplomy a medaile byly uděleny u příležitosti 115. výročí založení našeho sboru.
Po ukončení schůze bylo podáváno občerstvení a nechyběl ani harmonikář, který za podpory
zpěvu všech hasičů odvedl skvělý výkon.

2. března k nám opět zavítal masopustní průvod.

Již potřinácté prošel Dobrohostovem průvod – letos 86 masek, kde nechyběl tradiční
policajt, kominík, medvěd, slamák, jako každý rok se objevily nové masky, které obohatily
tuto krásnou akci. Myslíme, že tento rok se masopust v Dobrohostově velmi povedl, jsme
rádi, že už se o nás ví v širém okolí a lidé přijedou a s průvodem prochází obcí. Všichni –
masky, kapela Rebelka i diváci zažili krásné okamžiky, masky bavily diváky i občany
Dobrohostova, kteří celý průvod přivítali ve svých domovech a připravili výtečné občerstvení.

Hodně masek byli i občané z okolních vesnic, kteří přišli podpořit a pobavit, to je pro nás
příjemné
zjištění.
Děkujeme všem – za
podporu, vstřícnost i
skvělou
a
nezapomenutelnou
atmosféru, kterou
nám
pořadatelům
pomáháte vytvořit.
Děkujeme
i
obecnímu
úřadu
v Lípě za finanční
podporu. Za podpory
Vás všech věříme, že
budeme moci i nadále pokračovat v této skvělé akci a zviditelnit naši malou obec.
Se začátkem jara se otevře i prostor pro brigády. Do začátku letních akcí na místním parketě,
a že jich nebude málo, budeme provádět nátěr plochy parketu, budou se vyrábět nové stoly
pro posezení. Toto bude financováno zcela z prostředků hasičského sboru. Dále se naši
členové zúčastní akce „Čistá Vysočina“ – úklid u silnice Dobrohostov – Lípa, rovněž uklidíme
veřejné prostranství přímo v obci, obecní budovu o Dobroděje.
Letošní léto bude v Dobrohostově opravdu živo – bližší informace v dalším podrobném
článku.

Za SDH Dobrohostov Alena Krupauerová

Olympic aneb
Dobrohostově!

třikrát

a

dost

v

Báječný přírodní areál s letním parketem v Dobrohostově poblíž Havlíčkova Brodu v roce
2019 ožije mimořádnou porcí dobré muziky, a to hned třikrát.
Už týden před začátkem astronomického léta, v pátek 14. června si střihnou společný
koncert s podtitulem "Tohle nebude žádný odpolední čaj!" dvě rockové kapely - Bass a Ozzy
Osbourne Czech Revival. Dominantním článkem repertoáru Bass jsou hard rockové pecky
kapel jako AC/DC, Deep Purple, Iron Maiden aj. Bluesovou a jižanskou repertoárovou odnož
reprezentují klasické hity Krausberry, Pumpy a Žlutého psa. Jak napovídá název, repertoár
kapely Ozzy Osbourne Czech Revival se zaměřuje na skladby svého idolu. "Jeho songy jsou
dostatečně tvrdé a přitom melodické, plné fantastických nápadů" (z profilu kapely). Začátek
ve 21:00 hodin, vstupné v předprodeji nebo na místě do začátku programu jen 100 Kč, poté
150 Kč. Předprodej již na https://www.smsticket.cz/vstupenky/15784-bass-ozzy-osbourneczech-revival.

Oblíbeným místem poutníků ze širokého okolí je každoročně pouť v Dobrohostově, která se
koná vždy v neděli před svátkem svaté Anny u kaple v lese poblíž obce. Sestupování
poutníků k lesní studánce s údajně kouzelnou mocí a mše svatá pod širým nebem patří
k odkazům předků, které uhájily místo na slunci i ve dvacátém prvém století. Letošní pouť
připadá na neděli 21. července a lesní promenádu ozvláštní hudební produkcí (9:00 - 13:30)
dechová hudba Rebelka z Havlíčkova Brodu. Pro tradiční páteční předpouťovou zábavu
pořadatelé zajistili celovečerní vystoupení rockové kapely Vosa.

Velmi nevšední překvapení pro obyvatele obce se 147 stálými obyvateli připravili pořadatelé
festivalu STOCK Dobrohostov. Hudební festival s nejdelší nepřerušenou historií na
Havlíčkobrodsku se letos uskuteční již po čtyřiadvacáté. Fakt, že první čtyři ročníky festivalu
proběhly na jiném místě (Knyk) znamená, že jediná brána Stockfestu se pro davy návštěvníků
otevře přesně podvacáté. Festival bude opět třídenní a koná se v obvyklém termínu 16. - 18.
srpna. A hned páteční zahajovací večírek přináší programovou senzaci, legendární Olympic.
Je to neuvěřitelné, ale
Olympic
hraje
s
krátkými přestávkami
od roku 1963 dodnes.
Kapela, která v roce
1968 vydává první
československé
beatové
album
tuzemské kapely s
názvem
Želva,
symbolicky o padesát
let později přichází s
novým albem Trilobit.
Extrémně pracovitý
Petr Janda přiznává v
rozhovoru pro DVTV,
že cvičí dvě až tři
hodiny denně a se svým vlakem oproti všem očekáváním zastaví krátce v Dobrohostově...

Festivalový víkend nabídne celkem šestnáct kapel, v sobotu mj. kapely Abraxas a Morava,
tradiční nedělní program velkých dechových hudeb pak nefalšovanou hvězdu žánru, kapelu
Mistříňanka ze slováckého Mistřína. Více informací na webu www.stockfest.cz. Předprodej
vstupenek v Havlíčkobrodském Tulipánu nebo na portálu www.smsticket.cz. Nejvýhodnější
ceny do 30. června 2019. Neváhejte!!

Z ČINNOSTI SDH LÍPA
Letošní rok jsme zahájili s mladými hasiči schůzkami v tělocvičně, kde jsme trénovali
s hadicemi a hráli míčové hry. Když nám počasí přálo a byl dostatek sněhu, tak jsme chodili
sáňkovat.
25. 1. 2019 jsme uspořádali Hasičský ples, kde nám hrála až do ranních hodin skupina
Amix.
V únoru jsme s dětmi ještě chodili každý týden na schůzky do tělocvičny, ale jen co vysvitlo
sluníčko, tak jsme vyrazili na naše hřiště, kde nás čekalo sbírání kamení, popadaných větví a
odpadků.
8. 3. 2019 jsme popřáli ženám hasičkám k MDŽ a předali jim přání a petrklíč. Ten dostanou
také všechny ženy, které se přijdou bavit na Josefovskou zábavu, kterou pořádáme 16. 3.
2019.
Dále proběhne 5. 4. 2019 od 16.00 sběr železného šrotu.
za SDH Lípa Ivana Výborná a Miroslav Prchal

MÍSTNÍ KNIHOVNA V LÍPĚ
Kde: Budova ZŠ a MŠ Bohuslava Reynka
Otevírací doba: každý lichý týden v pondělí od 16-17,30hod

duben

květen

červen

8.4.

6.5.

3.6,

20.5.

17.6.

Případná změna otvírací doby bude oznámena prostřednictvím SMS od OÚ.
V knihovně je k půjčení přes 1000 knih. Neplatí se žádné poplatky, výpůjční doba není
omezena, tak jako v krajské knihovně v Havlíčkově Brodě na jeden měsíc, ale pokud se jedná
o knihu, o kterou má zájem více čtenářů, výpůjční doba je předmětem dohody.

Virtuální univerzita třetího věku (VU3V)
Bližší informace o VU3V na: www:e-senior.czu.cz nebo v knihovně.
VU3V navštěvuje v naší obci 10 posluchaček, Pokračuje dalším semestrem na téma „České
dějiny a jejich souvislosti II.“
Plánujeme opět společný zájezd za poznáním. Tentokrát bychom rády navštívily Národní
muzeum v Praze a to konkrétně výstavu uspořádanou ke 100. výročí založení společného
státu s názvem „Česko-slovenská / Slovensko-česká výstava“.

Marie Součková
knihovnice - tutor

ZPRÁVY Z OCHOTNICKÉHO SPOLU L.O.S.
Zkoušíme, zkoušíme, zkoušíme!
Na začátek bychom chtěli poděkovat všem za veliký zájem
o naše divadelní představení. Vánoční hra „Za vším hledej
ženu“ slaví úspěch a všechny obsazené židle na třech
produkcích v Lípě nás opět nabíjejí novou energií do dalších
divadelních počinů. Také jsme díky kladným ohlasům Vás,
našich diváků, zavítali s naší hrou do Koječína a Štoků.
Veliké díky musíme také vyslovit paní Martině Svobodové a
truhlářství Kutlvašr za krásné kulisy, které dovádějí naše dramatická dílka k dokonalosti.
Děkujeme za spolupráci i Obecnímu úřadu v Lípě, TJ Sokol Lípa a Václavu Dubnovi.
A co pro Vás připravujeme?
Již nyní se můžete těšit na premiéru pohádky „O Bumbrlíčkovi“, která bude 2. června 2019
jako dárek pro děti každého věku.
Dále nám zachovávejte svou přízeň a těšíme se na viděnou 20. dubna 2019 v Lípě na repríze
hry „Za vším hledej ženu“.

Líbilo se Vám naše představení?
Hlasujte pro nás v anketě Zlatá Jeřabina – kulturní počin roku 2018.
Hlasovat můžete od 1. března 2019 do 31. března 2019 na stránkách

http://extranet.kr-vysocina.cz/zlata-jerabina/
Po kliknutí na tento odkaz si vyberete „Za vším hledej ženu-divadelní
představení/Lípa“ a níže stisknete tlačítko odeslat.
Následně Vám přijde na Vaši emailovou adresu zpráva, kterou stačí
pouze potvrdit a Váš hlas bude započítán.
Děkujeme za Vaši přízeň a Váš hlas v této anketě.

Vaši
L.O.S.ové

za L.O.S. napsala Zdeňka Bastlová

INFORMACE PRO OBČANY
Od 16. dubna obec opět zahájí sběr posečené trávy ze zahrad. Ukládat posečenou
hmotu je možno v areálu čističky odpadních vod v Lípě.
Je zde také možno uložit ořezané větve ze stromů.
Při odběru bioodpadu bude přítomen pracovník obce.
Nelze zde ukládat hnůj, kuchyňské zbytky ani jiný odpad živočišného původu.
Provozní doba zařízení:
Úterý:

17:30 – 19:00 hod.

Sobota: 17:30 – 19:00 hod.

Velkoobjemový odpad (mimo nebezpečného odpadu) je možno ukládat na ČOV
v Lípě každé pracovní pondělí v měsíci od 14:00 do 17:00 hodin.
Je zde možné uložit také železný šrot.

Upozorňujeme občany, že na sběrná místa tříděného odpadu je možné
odevzdávat pouze komodity k tomu určené. Tzn. papír, plast, sklo čiré a
bílé a oleje v uzavřených nádobách. Nepatří sem matrace, nábytek,
elektronika a další. Tyto komodity je možné uložit na ČOV v Lípě jako
velkoobjemový odpad.

Podomní sběr železného šrotu v Lípě proběhne 5. 4. 2019 od 16.00. Sběr provádí
SDH Lípa.

Obecní úřad Lípa

SVOZ NEBEZPEČNÉHO
ODPADU
Ve středu 10. dubna 2019
se uskuteční svoz nebezpečného odpadu
v našich obcích
CHVÁLKOV

15.00 hodin – na návsi

DOBROHOSTOV

15.15 hodin – u prodejny

LÍPA

15.45 hodin – u obecního úřadu
16.15 hodin – u dolní čekárny

PETRKOV

16.30 hodin – u prodejny

Další svoz se předpokládá v říjnu 2019.

DRUH ODPADU













Plastové, kovové, skleněné obaly a textilie znečištěné od chemikálií, barev, laků,
nátěrových hmot, kosmetiky, desinfekčních prostředků
Olejové filtry
Dřevo obsahující nebezpečné látky
Nefunkční elektrozařízení, ale úplné- recyklace elektroodpadu
(třídit nefunkční elektrozařízení je stanoveno v zákoně o odpadech č. 185/2001,
hrozí pokuta až do výše 20 000 Kč)
Fotochemická činidla
Pesticidy
Zářivky a ostatní odpad obsahující rtuť
Baterie a akumulátory
Izolační materiál s obsahem azbestu
Cytotoxická a cytostatická léčiva
Detergenty obsahující nebezpečné látky

V pevně uzavřených nádobách musí být:
-oleje motorové, převodové, hydraulické a jiné
-tuky
-brzdová kapalina
-barvy, lepidla, pryskyřice,
-rozpouštědla, odmašťovací přípravky, saponáty
Upozornění

K odvozu nebudou přijaty: koberce, linolea, výrobky z plastů a igelitů.
Tento odpad lze uložit na čističce odpadních vod v Lípě.
Dále upozorňujeme na zpětný odběr některých výrobků (§ 38 zákona č. 106/2005 Sb.). Povinnost
zpětného odběru se vztahuje na
a.

b.
c.
d.
e.
f.

oleje jiné než surové minerální oleje a surové oleje z živičných nerostů, přípravky jinde
neuvedené ani nezahrnuté obsahující nejméně 70% hmotnostních olejů, jsou-li tyto oleje
podstatnou složkou těchto přípravků,
elektrické akumulátory,
galvanické články a baterie,
výbojky a zářivky,
pneumatiky,
elektrozařízení pocházející z domácností Ponechání nebezpečného odpadu na místě svozu bez
dohledu majitele nebo jiné pověřené osoby je nepřípustné!
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