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Vážení spoluobčané,
otevíráte první letošní vydání Lipských listů, ve kterých získáte informace o práci
našich spolků, o akcích, které pořádají, o dění v naší škole a školce, ale také o
výstavbě nové obecní budovy a ostatních aktivitách v obci. Již dva roky žijeme v
koronavirové době. Vypadá to, že virus je na ústupu, ale to zde již bylo několikrát.
Snad jen průběhy nemoci mají díky získávané imunitě a mutaci viru, lehčí
průběh, a to je dobrá zpráva.
Ale co se nás citelně každého dotkne, je válka v Evropě. Ruský agresor napadl
Ukrajinu. Ukrajinci trpí válkou a stovky jich umírají. Zvedla se obrovská migrační
vlna, lidé utíkají, aby zachránili holé životy. Co bude dál, nikdo v tuto chvíli neví,
ale svět se rozhodně změní. Jisté je jen to, že agresi zaplatí nejvíce obyčejní lidé.
Doufám, že toto neomluvitelné zvěrstvo, pod tlakem okolního světa, brzy ustane
a zavládne mír a demokracie.
V této nelehké době je jediné optimistické, že se mílovými kroky blíží jaro, a tak
Vám přeji hodně zdraví a pokud možno klidné následující měsíce
Jiří Kunc, starosta
Usnesení č.19
z 19. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lípa,
které se konalo dne 6.12.2021 v budově Obecního úřadu v Lípě v 17 oo hodin
Zastupitelstvo obce Lípa:
schvaluje:
1.

usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

2.

program jednání

3.

ověřovatele zápisu a usnesení

4.

Smlouvu budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o
právu
provést stavbu č. IV-12-2022726/VB/1, název stavby: Lípa, SŽDC, čp.65, knn

5.

seznam nefunkčního a poškozeného majetku obce k vyřazení

6.

Směnnou smlouvu s J.V.na směnu pozemku (orná půda) p.č.660/2 v k.ú.
Lípa u Havlíčkova Brodu o výměře 3018 m2, za pozemek v intravilánu Obce
Lípa p.č. 1558/16 v k.ú. Lípa u Havlíčkova Brodu o výměře 98 m2

7.

Rozpočtový výhled obce Lípa na roky 2023 - 2027.

8. záměr prodeje pozemku ve spoluvlastnictví obcí v LD ve Štokách, p.č.
1894/3 v k.ú. Štoky o výměře 357 m2
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9.

podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj z podprogramu
Podpora obnovy a rozvoje venkova 117D8210A Podpora obnovy místních
komunikací pro rok 2022

10. podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj pro rok 2022 z
podprogramu 117D063 Technická infrastruktura
11. odvolání proti rozsudku ve sporu s firmou Roneli SE
12. Smlouvy o odstranění či využití odpadů v areálu skládky TKO a TPO –
S-003 Ronov nad Sázavou (1. etapa) a Odpadové hospodářství Ronov nad
Sázavou – 2. etapa
13. Dodatek č. 10 -Aktualizace přílohy č.2 Zřizovací listiny Základní školy a
Mateřské školy Bohuslava Reynka, Lípa příspěvková organizace – Majetek
převedený formou výpůjčky.
14. Obecně závaznou vyhlášku obce Lípa č.1/2021, o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství
15. složení inventurní a likvidační komise pro inventarizaci majetku obce k
31.12.2021.
16. Rozpočet Obce Lípa na rok 2022
bere na vědomí:
1.

usnesení rady obce z 21.10, 25.11. a 6.12.2021

2.

možnost instalace výdejního boxu v obci pro internetové nákupy

3.

příspěvky v diskusi

zastupitelstvo obce neschvaluje:
1. zřízení Pošty partner provozované obcí

Usnesení č.20
z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lípa,
které se konalo dne 17.1.2022 v budově Obecního úřadu v Lípě v 17 oo hodin
Zastupitelstvo obce Lípa:
schvaluje:
1.

usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

2.

program jednání

3.

ověřovatele zápisu a usnesení

4.

Zastupitelstvo obce Lípa, příslušné podle § 6 odst. 5 zákona č.183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu v platném znění, schvaluje za
použití § 55 odst. 1 stavebního zákona Zprávu č. 3 o uplatňování Územního
plánu za období 2017 – 2021 obsahující pokyny pro zpracování návrhu
Změny č. 3 ÚP Lípa.

5.

vzhledem pro obec k příznivému výsledku soudního sporu a dalším
možným nákladům, stáhnout odvolání proti rozsudku a ukončit soudní spor
s firmou Roneli Stavby SE, Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3
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6. smlouvu s firmou Dřevodesign s.r.o.JM, Lípa č.p.1, 582 57 Lípa o
provozování vodovodu a kanalizace v lokalitě ZTV pro 9 RD Lípa na roky
2022-2025
bere na vědomí:
1.

usnesení rady obce z 22.12.2021 a 17.1.2022

2.

příspěvky v diskusi

odkládá:
1. schválení Směnné smlouvy s M.B. na směnu pozemků p.č. 497/5, 497/6,
499/6, 511, 920/2 o výměře celkem 21 172 m2, vše v k.ú. Lípa u Havlíčkova
Brodu, za nově odměřené pozemky ve vlastnictví obce Lípa p.č. 187/10,
187/41 o výměře celkem 87 m2, vše v k.ú. Lípa u Havlíčkova Brodu z důvodu,
že podle současného GP, nelze směnu na katastru nemovitostí zapsat.

OZNÁMENÍ OBČANŮM
• Během dubna obec opět zahájí sběr posečené trávy ze zahrad. O přesném
datu Vás budeme včas informovat pomocí SMS, internetových stránek a
úřední desky.

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 hodin
Sobota: 17:30 - 19:00 hodin

• Velkoobjemový odpad (mimo nebezpečného odpadu) je možno ukládat na

čističku odpadních vod v Lípě každé první pracovní pondělí v měsíci od 14:00
do 17:00 hodin. Je zde možné ukládat také železný šrot.

• Opakovaně žádáme podnikatele, aby odpad ze svého podnikání neukládali do

nádob na tříděný odpad ani na ČOV v Lípě, ale likvidovali ho na své náklady
na základě smlouvy

• Podomní sběr železného šrotu v Lípě proběhne v pátek 8.4.2022 od 15:00
hodin. Sběr provádí SDH Lípa
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUSLAVA
REYNKA, LÍPA, příspěvková organizace
Zima letos připomíná spíše jaro, i když opravdová zima nás ještě
může v březnu na chvíli překvapit. Většina omezení končí a my se
těšíme na úplně normální pololetí s úplně normálním školním
životem a také na zápisy do mateřské školy a do 1. třídy školy
základní. Konečně se jich budou moci zúčastnit i děti se svými rodiči.

Zprávičky z naší školičky přinášejí Medvídci, Myšičky, Sovičky
a Žabičky

Zima ještě ani pořádně neukázala, co dovede, a už zase přichází jaro a jeho
první teplé sluneční paprsky spojené s prací na zahradě, dováděním na kole a
probouzející se přírodou. Pojďme si ale připomenout, jak jsme zimu prožívali s
dětmi ve školce.
Zima u Žabiček I. a Žabiček II.
V prosinci nás ve školce navštívil Mikuláš s čertem a andělem, děti pro ně měly
připravený taneček, básničku a písničku a jakožto každým rokem, tak i letos byly
děti odměněny balíčkem dobrot. Po návštěvě Mikuláše začala u nás ve třídách
příprava na Vánoce, děti nacvičily pásmo koled s tanečky, které bylo přeposláno
rodičům pro zpříjemnění vánočních chvilek. Aby měly děti čekání na Ježíška
povzbuzující, dostaly domů vánoční zvonek z papíru, na kterém měly napsané
úkoly, které plnily společně s rodiči. Například: naučit se vánoční koledu, zapálit
si prskavku, pomoci s vánoční výzdobou apod. Za vyplněný a odevzdaný zvonek
dostaly děti sladký perník se svou značkou. Společně jsme ozdobili vánoční
stromek nejen ve třídě, ale i venku na parkovišti, kde si každý pověsil svého
vyrobeného sněhuláka ze dřeva. A konečně přišel očekávaný den Ježíška, kdy děti
dostaly spousty dárků pod stromeček.
Po vánočních prázdninách jsme probírali další zajímavá témata, která nám
pomáhají chystat se k zápisu do první třídy – Barvy a tvary, oblíbené téma
Dinosauři, Znaky zimy. Prožívali jsme také zimní olympiádu, která právě
probíhala.
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Žabičky I. opět navštívily v lednu knihovnu. Dalším tématem byli ptáčci v
krmítku, které nám obohatila paní Hulvová s naučným programem o ptáčcích,
kde jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí o jejich životě. Nezapomínáme ani na
páteční dopoledne s knihou, kdy z přečteného textu provádíme zpětný rozbor o
právě čtené knížce a pokračujeme v práci do čtenářských deníčků. Přečetli jsme
knížky: Vánoce za dveřmi, O letadélku Káněti a nyní čteme Pohádky z pařezové
chaloupky. Také se chystáme na druhý projektový den „Deset malých Černoušků“,
na který se děti moc těší.

Zima u Medvídků
Sotva jsme sklidili poslední dýně a rozloučili se s podzimem, napadlo trochu
sněhu a my jsme si mohli čekání na Mikuláše alespoň na chvíli zpříjemnit
lopatováním na kopci u školního hřiště. Potom už jsme ale netrpělivě (a možná i s
lehkou obavou) vyhlíželi Mikuláše a jeho družinu. Mikuláš přinesl dárky pro
všechny děti a pochválil nás za hezké chování mezi kamarády ve školce. Kdo se
přeci jen trochu bál, mohl si dojít pro balíček s kamarádem za ruku nebo se chytil
paní učitelky. Zazpívali a zatancovali jsme čertí písničku a v následujících dnech
už jsme vdechovali kouzelnou atmosféru adventu a chystali se na příchod
„školkového“ Ježíška. Hodně jsme si povídali o vánočních zvycích a také o tom, co
bychom rádi našli pod stromečkem. Zpívali jsme koledy s kytarou i klavírem,
každý den jsme zapalovali adventní svícen a vysvětlovali si jeho význam. Ježíšek
6
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nás ve školce obdařil opravdu štědře, dostali jsme dokonce i koloběžky, takže se
zase můžeme těšit, až bude teplo a vydovádíme se na nich na zahradě. V lednu
jsme si povídali o zimních sportech, cirkuse a ptáčcích v krmítku, vařili jsme a
chodili na procházky do lesa, odkud se někdy vracíme pořádně špinaví. Při práci v
centrech aktivit jsme si oblíbili „pokusy a objevy“, kde můžeme zkoušet
netradiční věci – třeba práci paleontologů.

Zima u Myšiček
Měsíc prosinec byl v Myšičkách ve znamení dne čertů a andělů a také příchodu
Ježíška do školky. Všichni jsme byli na Den čertů převlečeni za čerta nebo anděla.
Na děti ve třídě čekalo postavené nebíčko a peklíčko, ve kterém si mohly hrát.
Dále probíhala ukázka masek, tancování a soutěže. Celý program byl zakončen
ukázkou básniček a písniček pro čerta, Mikuláše a anděla, od kterých děti dostaly
sladkou nadílku. V druhé polovině měsíce jsme čekali na příchod Ježíška. Zdobili
jsme stromeček, povídali jsme si o tradicích, pekli jsme cukroví a učili jsme se
vánoční koledy. Pod vánočním stromečkem děti měly koloběžku, odrážedlo a
spoustu nových stavebnic a skládaček, se kterými si mohly hrát.
Po vánočních prázdninách plných cukroví a dobrot, jsme začali chodit do
tělocvičny, kde hrajeme různé hry, cvičíme na žebřinách a využíváme žíněnek a
míčů. Stále pokračujeme v čtenářské pregramotnosti a tvoříme si svůj čtenářský
deník. Také se učíme s dětmi básničky a písničky a povídáme si o různých
tématech. V zimním období jsme si povídali o ptáčcích, a dokonce jsme pro ně
vyráběli mlsání v podobě semínek zalitých v sádle. Děti je společně s rodiči cestou
ze školky rozvěsili na stromy a krmítka. V lednu jsme poznávali i vesmír a planety,
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povídali jsme si o pohádkových postavách, zimních sportech a samozřejmě jsme
sledovali i zimní olympiádu. Jeden den jsme si dokonce takovou malou olympiádu
udělali i v naší třídě a děti si mohly vyzkoušet lyžování, skoky na lyžích a slalom.

Na co se můžeme těšit?
V úterý 2.3. k nám do školky přijede divadlo s pohádkou „Jak se Honza rytířem
stal a kolik řemesel se naučil“.
V pondělí 7.3. si divadélko U dvou sluncí pro děti připravilo naučnou pohádku „S
Bohoušem po lese“
V pátek 11.3. pojedou Žabičky II. do Krajské knihovny v Havlíčkově Brodě.
Ve středu 20.4. odstartujeme 10 lekcí plaveckého výcviku v Plavecké škole
Havlíčkův Brod.
V pátek 22.4. proběhne ve školce „Pirátská show“.
V pátek 29.4. nás ve školce čeká „Čarodějnický den“ spojený s pálením
čarodějnice.
V pondělí 2.5. a v úterý 3.5. bude probíhat zápis nových dětí do MŠ na školní
rok 2022/2023.
Ve čtvrtek 5.5. nás ve školce navštíví Městská policie.
Chtěla bych všem popřát krásné blížící se jarní dny, a ještě to nejdůležitější –
zdraví.
za mateřskou školu Zdeňka Bastlová
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Zprávy z naší základní školy
Žáci základní školy a všichni zaměstnanci si prošli organizačně náročným
obdobím testování na Covid. Všem děkuji za jejich ochotu a spolupráci. Zvládli
jsme také nepříjemné období karantén řady tříd a s pomocí kombinace prezenční
a distanční výuky neztratili tak drahocenný vyučovací čas. Dá se říci, že život ve
škole se až na několik zrušených akcí vrací k normálu.
Nejdříve trochu úspěchů …..
Pythagoriáda – okresní kolo
Ve školním kole Pythagoriády jsme měli 6 úspěšných řešitelů. Okresní kolo se
uskutečnilo 8. 12. prezenční i distanční formou, protože šestá třída byla v daný
termín v karanténě. Žáci šesté třídy byli připojeni online a měli po celou dobu
zapnuté kamery. Účastníci mohli dosáhnout maximálně 15 bodů. Úspěšný řešitel
v okresním kole byl žák, který měl nejméně 10 bodů. Šimon Poulíček s 12 body
obsadil 2. místo a Daniel Novák s 11 body obsadil 6. místo. Oběma klukům
gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.
6. ročník
školní kolo

Okresní
kolo

8. ročník
školní kolo

Zajíček Pavel

21. místo Jůzl Martin

Poulíček Šimon

2. místo

Okresní
kolo
neúčast

9. ročník
školní kolo
Daniel Novák

Okresní
kolo
6. místo

Kameníková 19. místo
Zdeňka

Kučírková Eliška 11. místo
zapsala Mgr. Romana Krpálková

V úterý 1. února 2022 proběhlo školní kolo dějepisné olympiády, kterého se
zúčastnilo 16 žáků 9. ročníku. Tematické zaměření letošního ročníku bylo
„Šlechta v proměnách času“. Nejlepších výsledků dosáhli tito žáci:
1. místo - Klára Váchová
2. místo - Eliška Maštalířová
3. místo - Daniel Novák
4. – 5. místo – Petr Dušek a Aneta Láterová
Velká gratulace všem!
zapsala Mgr. Božena Kučerová
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Olympiáda v anglickém jazyce - únor 2022
Po roční covidové přestávce se začátkem února opět uskutečnilo školní kolo
olympiády v anglickém jazyce. Zapojit se mohli žáci sedmého až devátého
ročníku, kteří rádi konverzují v tomto jazyce. Všichni účastníci komunikovali
velmi dobře a užili si společný čas.
Na okresní kolo do Havlíčkova Brodu odjely naši školu reprezentovat Kateřina
Špilková za mladší žáky a Nikola Heřmánková za žáky starší. Velká pochvala
náleží zejména Kateřině Špilkové, která ve své kategorii skončila na krásném 3.
místě.
Všem, kteří se zapojili, děkuji za účast a doufám, že za rok se sejdeme ve stejně
hojném počtu.
zapsala Mgr. Stanislava Dvořáková
Jak se mají naši prvňáčci – Námořníci?
Přestože jsme nezačali naši plavbu školním rokem právě nejlépe – dvěma
karanténami hned v září, postavili jsme se k nepřízni osudu čelem a vypluli do
neznámých vod….
Plavba nebyla vždy klidná a sluníčková, spíš bouřlivá a hodně
hlasitá….postupem času se ale tišila a zklidňovala…občas vysvitlo sluníčko.
Námořníci se naučili mnoho nového:
… číst a skládat písmenka, slabiky, slova i celé věty…
… psát perem první věty, opisovat, přepisovat, psát podle diktátu…
… počítat, sčítat, odčítat, porovnávat…tvořit slovní úlohy…nakupovat v
obchodě…
… celou řadu básniček, říkadel a písniček…nejvíce oblíbené jsou: Tři citrónky a
Krokodýl
… trénujeme přihrávky s míčem, přeskoky přes švihadlo, cvičení na lavičkách i na
žebřinách….
… stříháme, lepíme, vytrháváme z papíru, obkreslujeme šablony, skládáme
lodičky, motáme bambule….
… děláme, co můžeme, prostě ničeho se nezalekneme. Ale nejdůležitější za všeho
je, že se snažíme vytvořit dobrou partu námořníků, tým, který táhne vždycky za
jeden provaz….pomáháme si, půjčujeme si věci a jsme kamarádi.
Samo sebou že všechno nejde vždy úplně hladce, dá to fušku, ale učíme se z
vlastních chyb, hledáme řešení, přemýšlíme, hrajeme férově, snažíme se, co to jen
jde….a jakákoliv snaha se vždycky cení.
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Spolupráci a vzájemnou komunikaci jsme si vyzkoušeli zejména při
projektových dnech: Česká republika, Martinský, Mikulášský, Vánoční a
Olympijský den.
Navštívila nás vydřička ze záchranné stanice v Pavlově a byli jsme bobovat na
kopci Vráňáku.
Ve druhé části naší plavby se budeme učit jako správní námořníci plavat v
plavecké škole, spát ve škole a chystáme se na dvoudenní výpravu do Štířího
dolu…určitě nás také čekají výpravy po nejbližším okolí a další zajímavé
projektové dny….a při tom všem se naučíme další důležité věci pro život…takže
naší další plavbě mnoho zdaru a sluníčkových dní.
zapsala Mgr. Šárka Bucherová

Co se nám do předchozích vydání Lipských listů nevešlo……
Adaptační kurz žáků 6. třídy
V letošním školním roce došlo na naší škole ke spojení dvou pátých tříd a
vznikla třída šestá. Aby měly děti možnost se co nejlépe poznat, rozhodli jsme se,
že vyrazíme na týdenní adaptační kurz. Chtěli jsme posílit pozitivní vztahy ve
třídě, stmelit kolektiv a naučit je týmové spolupráci. Dík patří všem rodičům
šesťáků, že nás v naší aktivitě podpořili. Po návratu žáci věnovali hodinu slohu
vyprávění na téma Náš adaptační pobyt. Autorkou následujících řádků je Adélka
Hejlová:
Nastal ten den, kdy odjíždíme na týdenní pobyt, na „adapťák.“ Balila jsem se
sama, mamka mi to jen zkontrolovala. Měla jsem kufr, tašku a batůžek na
výpravy. Ve škole jsme se museli nejdříve otestovat. A potom jsme konečně
vyrazili.
Cesta trvala zhruba dvě a půl hodiny a byla v pohodě. Jednou jsme zastavili na
svačinu, ale víckrát ne. Přijeli jsme do Růžené a na první pohled nám to připadalo
jako hrůza. Chatky byly pro šest lidí, ale my jsme byli jenom tři. Přišli k nám na
návštěvu kluci, říkali jsme si, že se nám tam nelíbí. Po ubytování jsme šli na
nástup a tam jsme se dozvěděli, že nás budou rozřazovat do kolejí, protože celý
pobyt bude inspirován příběhy Harryho Pottera. Střídali jsme se u
„kouzelného“ klobouku, který nás umísťoval do kolejí. Mně poslal do Nebelvíru.
Potom jsme šli hrát běhací hry, které byly zajímavé a pro nás neznámé. Po nich
nás čekal oběd a po něm polední klid. Po jeho skončení jsme šli na nástup, kde
jsme tančili. Každý den stejný tanec, ale zábavný.
Poslední den jsme hráli dvě hry na body. Ta poslední mě hodně bavila. Šlo tam
o nakoupení zvířátek a potřebných věcí na jejich chov. Zvířátka byla jednotlivě
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obodována. A večer byla úžasná diskotéka. Po rozdání diplomů a náramku jsme si
měli jít balit. Šli
jsme s holkami
na chatku a
povídali jsme si
o naší radosti z
vítězství koleje
Nebelvír i za
n e j l é p e
obodovanou
chatku. Přitom
jsme si vyklidili
vše ze skříní a
sbalili do kufrů
a tašek. Museli
jsme sundat
povlečení a
prostěradlo z
postele. Vedoucí
obcházeli a
kontrolovali
chatky a my jsme
si začali odnášet
kufry
do
a u t o b u s u .
Rozloučili jsme
se s našimi
vedoucími,
nastoupili do
autobusu a jeli
jsme do Lípy, kde
nás čekal oběd.

A teď shrnutí mých pocitů. Bylo to tam super. Moc se mi tam líbilo a chtěla bych
jet znovu.
zapsala Adéla Hejlová, 6. ročník (upraveno)
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Exkurze Brno – 6. ročník
Ve středu 10. 11. 2021 celá šestá třída vyrazila na svůj první společný výlet na
exkurzi do Brna. Čekala nás návštěva Vida centra a Anthroposu. Výlet se žákům
moc líbil. Autorem následujících řádků je Fanda Čížek.
Jako první jsme navštívili Vida centrum. Je to zábavný vědecký park. Bylo tam
víc pater, ale my jsme byli jen v jednom, protože druhé opravovali. I tak tam bylo
hodně k vidění. Jako první mě zaujaly horkovzdušné balony. Mohli jsme s nimi
pohybovat. Líbil se mi model tornáda a obří klávesy, na které jsme šlapali a
vydávaly tóny. V centru jsme byli asi tři hodiny. Potom jsme šli pěšky do
Anthroposu. To je muzeum historie. Viděli jsme různé nálezy z pravěku, třeba
mamuta, model obydlí i figuríny pravěkých lidí. Byli jsme tam asi dvě hodiny.
Potom jsme se stavili na jídlo a jeli jsme vlakem domů.
zapsal František Čížek, 6. ročník (upraveno)
14
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Vydrýsek Bubla mezi námi
Na středu 10. 11. si pro nás
připravila mamka od Zuzky z
naší třídy ukázku a povídání
o vydře. To, že po celou dobu
povídání mezi námi malá
vydřička vlastně vydrýsek
Bubla pobíhal, jsme měli
jako bezvadné zpestření.
Taky jsme viděli na vlastní
oči, jaké to je, když si někdo
dělá, co zrovna chce.
Dozvěděli jsme se, že Bubla
je vlastně ještě mláďátko a k
paní Hulvové se dostal jako
zraněné a zubožené mládě.
Zuzky mamka se o mládě
postarala a Bubla za to běhá
za mamkou jako pejsek. A
běda, když si někam zaběhne a nevidí svoji paničku. To nám názorně Bubla
předvedl, jak dokáže pískat, aby byl nalezen. Všichni jsme si mohli vydrýska
pohladit, prohlédnout si jeho zuby a viděli jsme, s jakou chutí baští rybičky. Taky
už víme, že vydra říční je chráněný živočich.
zapsali kluci a holky z 3. třídy a třídní učitelka Dana Výborná
ŠKOLNÍ PARLAMENT
Scházíme se každé první úterý v měsíci. Dva zástupci z každé třídy přijdou o
velké přestávce do studovny. Na parlamentu řešíme, zda se ve třídách něco
neděje, nové akce a dění ve škole.
Probíhá celoroční soutěž třída roku, s názvem PRIMA PARTA. Každý měsíc
předsedové parlamentu vyhlásí novou výzvu a třídy se mohou zúčastnit. Za
splnění výzvy třída získá určený počet bodů. Body se zapisují, na konci roku se
sečtou a třída s nejvyšším počtem bodů zvítězí. První výzvou byl barevný týden,
každý den po dobu jednoho týdne žáci nosili oblečení v barvách podzimu.
Následovala listopadová výzva Sametová revoluce. První stupeň nakreslil obrázky
a druhý stupeň zpracoval referát o Sametové revoluci. V lednu jsme celý týden
nosili modré oblečení a na únor jsme připravili výzvu logo/slogan třídy. Také
bychom chtěli zorganizovat soutěž UČITEL ROKU v podobě hlasování.
Zápisy z jednotlivých schůzek najdete na stránkách školy.
17
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V rámci projektu přístavby, díky němuž dostala naše škola úplně jinou „tvář“,
jsme zavázáni v nových prostorách odborných učeben připravovat pro školy, s
kterými jsme před podáním projektu uzavřeli smlouvu, výukové bloky. Tři
dvojbloky (6 vyučovacích hodin) již máme za sebou a jsme rádi, že se dětem ze
spřátelených škol u nás líbilo.

Na závěr bych ráda našim dětem, žákům a zaměstnancům školy popřála
poklidné pokračování letošního roku bez všech omezení.
Za všechny zaměstnance vám přejeme radostné prožití příchodu jara a oslavy
Velikonoc.
Mgr. Věra Lacinová Vítková
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STAVEBNÍ OKÉNKO OBCE
STAVBA MULTIFUNKČÍHO DOMU v Lípě
Hrubá stavba je dokončena.
Jsou osazeny vnější výplně.
Dokončuje se střešní plášť.
Uvnitř budovy jsou již čitelné
jednotlivé prostory díky
provedeným příčkám. Jsou
zahájeny práce na rozvodech
vody, kanalizace, topení, VZT,
a elektroinstalace. Pro naše
divadelníky se ladí detaily
jeviště (opony, osvětlení,
ozvučení a podlahy – tedy
vlastně prken, která
znamenají svět…). Hodně
jsme se v přípravném teamu
věnovali vybavení nové knihovny. Pan architekt Stejskal z HB navrhnul interiér
nového prostoru přehledně, elegantně a smysluplně (snažil se mj. nábytek
realizovat z námi blízkého dřeva – Lípy). Tento knihovnický prostor je
multifunkční – může sloužit i jako přednášecí prostor (nebo promítací sálek) pro
max. počet osob 12. (myslím nyní třeba na naší Univerzitu třetího věku, či jiné
aktivní spolky). Níže vizualizace, jak by prostor mohl v budoucnu vypadat.
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A CO NÁS STAVEBNĚ ČEKÁ V ROCE 2022?
Je jasné, že priorita je dostavba a kolaudace multifunkčního domu. Sem budou
upřeny naše síly a náš čas. Budeme ovšem pracovat i na přípravě dalších
stavebních akcí do dalšího období, které jsou pro obec důležité.
1) REKONSTRUKCE ČOV LÍPA
Letos předpokládáme vydání stavební povolení na tuto akci, dokončení
projektové dokumentace pro výběr zhotovitele, (případně výběrové řízení) a
budeme intenzivně hledat možnost, kde najít symbiózu s možným dotačním
titulem. Bez těchto peněz nebude reálné se stavbou začít.
2) CHODNÍK PETRKOV
Dlouhodobě připravovaná akce chodníku ve spodní části obce od Kučerů k
Jaškům. Využívaná trasa již byla v minulosti opatřena recyklátem, ale díky
intenzitě a bezpečnosti chodců bude proveden povrch ze zámkové dlažby.
3) VO DOBROHOSTOV
V Dobrohostově se bude ČEZ realizovat výměnu rozvodů po obci. Mnoho
„drátů“ by mělo zmizet „do země“. Rádi bychom s touto akci spojili rekonstrukci a
doplnění VO. Nyní se dopracovává PD na tuto akci.
4) VNITŘNÍ DVŮR ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Začátkem roku bude dokončeno parkoviště pro učitele u základní školy včetně
oplocení. Po této akci bychom se chtěli vrhnout na návrh smysluplného využití
krásného prostoru vnitřního dvora v teamu ZŠ a OU, na který v roce minulém
nezbyl čas.
5) ZTV LÍPA
Nyní prověřujeme možnosti dokončení ZTV – komunikace. Rádi bychom
komunikaci realizovali až po hrubé výstavbě všech RD. Na druhou stranu
stavební úřad nechce stavebníkům zkolaudovat jejich RD , pakliže neprokáží, že
je zkolaudovaná obecní komunikace….. Pokusíme se najít optimální řešení této
situace.
To jsou hrubé představy zastupitelstva na rok 22. Ale všichni z minulých dvou
let víme, že nakonec --- může být všechno i jinak. Naše snaha bude opět dostat do
našich obcí max. peněz ze všech možných směrů. Ale ať bude naše snaha
jakákoliv, tvořiteli života a radosti jste ve vašich obcích zejména vy, a za to vám
moc děkujeme.
Michal Topolovský
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LIPSKÉ ŽENY
Malé ohlédnutí tentokrát začneme adventními akcemi na konci loňského
roku.
Zájezd do Národního divadlo v Brně na balet „Louskáček“ se konal 17. 12.
2021. Před divadlem se účastníci zájezdu vydali v rychlosti prohlédnout vánoční
Brno. Sice byl zakázán prodej ve stáncích, ale nějakou vánoční výzdobu jsme
přesto viděli a svařák a něco dobrého jsme si stihli také před vystoupením
koupit. Baletní představení v Janáčkově divadle bylo úžasné. Čajkovského
hudba, více jak padesát baleťáků a baletek, skvělé kulisy a efekty, nás provedli
vánočním příběhem malé Klárky. Příběh, který se odehrával na Štědrý večer, nás
zavedl nejdříve do reálného světa bohaté oslavy vánočních svátků a posléze do
říše Klárčiných snů a vstoupili jsme tak do světa kouzel.
V neděli 19. 12. 2021, jsme se sešli u slámového betléma v Lípě na
každoročním
Rozdávání betlémského světla. Počasí nám moc nepřálo,
bohužel z nebe nepadaly vločky, ale jen pršelo. Ale i tak jsme si popovídali u
svařáčku a dobrého čaje a každý si domu odnesl betlémské světlo, které po celé
ČR rozvážejí skauti. Nestihla jsem v sobotu skautský vlak a tak nastala nedělní
peripetie se sháněním světla. Ale vše díky Janě Petrové dopadlo dobře. Děkuji.
Tak hurá do dalšího roku - začali jsme turisticky a hned první neděli 2. 1. 2022
jsme vyrazili na Novoroční výšlap. Téměř padesát turistů se vydalo po silnici
směrem na Dobrohostov. Pak po žluté turistické značce kolem Turkova kopce do
Úhořilky. Tam na nás v místní hasičské zbrojnici čekalo dobré občerstvení
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a lahodný svařáček. Musím říci, že se nám všem moc líbilo skvělé zázemí
úhořilských hasičů. Klobouk dolů! Závěrečná cesta vedla po silnici přes Kochánov
do Lípy.
Masopustní zabíjačku jsme zatím ještě odložili, ale další akce již plánujeme.
Marta Vencovská a spol.

Na rok 2022 plánujeme:
• 17. března (Čt) – Výroční členská schůze Spolku TILIA a ČSŽ Lípa,
od 18:00 hod v Pohostinství Na Růžku
• 19. března (So) – Dětský karneval – od 13:00 v lipské sokolovně bude
dětská diskotéka a večer Josefovská zábava
• 24. března (Čt) – Seminář – LES (dopady kůrovcové kalamity, obnova lesa,
aktuální dotační tituly pro vlastníky lesa....).
Od 17:00 hod v Pohostinství Na Růžku v Lípě.
• 8. dubna (Pá) – Akce Čistá Vysočina – úklid obce a příkopů v okolí obce
• 16. dubna (So) – Velikonoční turnaj ve stolní hře „Člověče, nezlob se“
• 14. května (So) – Zájezd na HOBBY České Budějovice
• 30. dubna (So) – Zahradnická miniburza
• 21. - 22. května (Pá - Ne) – Turistický výlet na Moravu (Chvalovice)
• 2. - 5. června (Čt - Ne) – Pobytový turisticko-poznávací zájezd na Moravu
(Kyjovsko, Zlínsko)
• 21. června – Slavnosti Slunovratu
• 6. srpna (So) – Lipské letní slavnosti
• 15. srpna (So) – Lipský pochod
• 15. - 19. srpna (Po – Pá) – Lipský prázdninový klub
• 20. srpna (So) – Pohádková cesta a Stezka odvahy
• 1. - 4. září (Čt - Ne) – Zájezd na Slovensko (Termály Vrbov, Tatry, Slovenský
ráj)
• 17. září (So) – Rocková Lípa (IRAS, Kejvavý koně, Barock rock, ...)
• 8. října (So) – Burčákový pochod
• 29. říjen (So) – Folková Lípa (Žalman a spol., Ivan Hlas, Přístav, .....)
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Co dalšího plánujeme:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akce „Kola pro Afriku“
Lupen cup – turnaj v netradičních disciplínách
Posezení u lipového čaje
Živé vaření, aneb jak kde chutná
Kurzy ručních prací pro děti a dospěláky
Velkou prázdninovou cestovatelskou soutěž – prázdninové pasy
Letní výlety nejen pro děti
Podzimní soutěž o nejlepší marmeládu
Adventní akce
Změna programu vyhrazena

Více informací: T: 608640399
E-mail: vencovskam@seznam.cz

ZAPOJENÍ DO SOUTĚŽE "OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ
A SENIORŮM 2022“
Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR vyhlásil ke dni
10. února 2022 soutěž „Obec přátelská rodině a
seniorům 2022“. Jedná se o poskytnutí neinvestiční
dotace MPSV ze státního rozpočtu na realizaci
prorodinných a proseniorských aktivit na místní úrovni
pro rok 2022.
V minulých letech se nám dařilo umístit na prvních třech místech. Bohužel v
loni bylo třetí místo již bez finanční podpory. Tak snad se nám to podaří letos a
získáme nějaké finanční prostředky na prorodinné akce do naší obce.
Držte palce.
Marta Vencovská
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REALIZACE MÍSTNÍ AGENDY 21 V OBCI LÍPA
Obec Lípa realizuje program místní Agendy 21 (MA21) od
roku 2010 a na realizaci těchto aktivit získáváme finanční
podporu z Kraje Vysočina.
Základem komunitních aktivit v obci
je dobrá spolupráce mezi obecním
úřadem a místními organizacemi,
kterými jsou Základní škola a Mateřská
škola Bohuslava Reynka Lípa a
neziskové organizace (Spolek TILIA,
Český svaz žen, RC Tiliánek, TJ Sokol
Lípa, Sbor dobrovolných hasičů Lípa, Petrkov a Dobrohostov).

Plánované aktivity pro rok 2022:

• Kampaň Den Země – aktivity pro žáky ZŠ a MŠ na téma životní prostředí a
zapojení obce do akce „Čistá Vysočina 2022“

• Videoklip – ve spolupráci s místními obyvateli a spolky bude natočen
videoklip o naší obci

• Poznáváme naši zem – v rámci projektu se uskuteční dvě poznávací cesty
• V rámci Lipských letních slavností (6. 8. 2022) se uskuteční výstava „Řemesla
v naší obci“

• Proběhne „Prázdninová soutěž pro děti“, kdy děti, které se do soutěže zapojí,
dostanou „Průkaz prázdninového cestovatele“. Do průkazu si budou
zapisovat poznámky a shromažďovat důkazy o návštěvě vybraného místa
(fotografie, razítka) a poznávat tak krásy našeho kraje. Akce potrvá od 15. 6.
do 31. 8. 2022

• Příprava a vydání Lipského kalendáře na rok 2023
• Veřejné fórum obce Lípa
Marta Vencovská
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PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE VESNICE ROKU 2022
Po dvouleté odmlce byl letos vyhlášen 26. ročník Soutěže
Vesnice roku. Cílem této soutěže je snaha povzbudit
obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova,
zveřejnit rozmanitost a pestrost vesnic a upozornit širokou
veřejnost na význam venkova. Vyhlašovateli soutěže jsou
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Spolek pro obnovu
venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství.
Organizace soutěže probíhá ve dvou kolech – krajském a celostátním. Všechny
přihlášené obce jsou nejprve hodnoceny v krajském kole, kde jsou udělovány
jednotlivé stuhy za dané oblasti.
Lípa se do soutěže Vesnice roku úspěšně zapojila v roce 2014, kdy jsme získali
Oranžovou stuhu za spolupráci obce se zemědělskými subjekty a v celostátním
kole jsme se umístili na krásném 2. místě. V roce 2015 jsme v krajském kole
získali Bílou stuhu za činnost mládeže. V roce 2016 jsme získali Zlatou stuhu za
vítězství v krajském kole a titul Vesnice roku Kraje Vysočina. V celostátním kole
jsme úspěšní nebyli, ale dodnes se účastníme setkání, která pořádají obce z
tohoto celostátního kola. Letošní akci pořádá obec PRYSK (22. 8. 2022). Po další
dva roky jsme jako vítězové krajského kola soutěžit nemohli a náš starosta J.
Kunc byl členem poroty Vesnice roku. Další dva roky kvůli covidové pandemii se
soutěž vůbec nekonala. Až letos.
Po odsouhlasení zastupitelstvem obce musíme přihlášku podat do konce dubna
a pak čekat, až se dozvíme datum a hodinu příjezdu krajské komise. Pro komisi
musíme vymyslet a zajistit zajímavý program a představit naší obec během cca
2 hodin. Je to hra, ale myslím, že máme co ukázat.
Budeme moc rádi, pokud nám v tom pomůžete.
Více informací o soutěži: https://www.vesniceroku.cz/o-soutezi/soutez
Marta Vencovská
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MAS ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ O.P.S. - PROGRAM
ROZVOJE VENKOVA

Dotace pro podnikatele – můžete získat 45 % na své plánované investice.
MAS Českomoravské pomezí o.p.s. vyhlašuje 8. výzvu Programu rozvoje
venkova, v rámci které je vyhlášena také finanční podpora pro nezemědělské
podnikatele (OSVČ, podniky).
Žádat mohou například truhláři, elektrikáři,
opraváři motorových vozidel, podnikatelé ve stavebnictví, atd. Přesná specifikace
žadatelů a podmínky jsou definovány ve výzvě a jejích přílohách. Výše dotace pro
malé podniky (včetně OSVČ) je 45 %. Administrace probíhá prostřednictvím
Portálu farmáře.
Dotaci lze poskytnout pouze na nově pořízené investice:
1) stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová
výstavba provozovny, kanceláře (včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance) či
malokapacitního ubytovacího zařízení (včetně stravování a dalších budov a ploch
v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí)
2) pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou
činnost (nákup zařízení, užitkových vozů kategorie N1, vybavení, hardware) v
souvislosti s projektem (včetně montáže a zkoušky před uvedením pořizovaného
majetku do stavu způsobilého k užívání)
Výzva bude otevřena od března 2022. Ukončení příjmu žádostí je naplánováno
na 20. 5. 2022.
PŘEHLED VYHLÁŠENÝCH FICHE (OBLASTÍ):
• Fiche 1- Podpora investic v zemědělských podnicích přes MAS. Jedná se o
investiční projekty pro zemědělské podnikatele.
• Fiche 3 - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských
činností přes MAS Jedná se o investiční podporu nezemědělských podnikatelů
(firmy, OSVČ).
• Fiche 9 - Zlepšení stávajícího stavu veřejných budov, technické
infrastruktury a občanské vybavenosti. Tato oblast je zaměřena na VEŘEJNÁ
PROSTRANSTVÍ V OBCÍCH (žadatel: obec, DSO), HASIČSKÉ ZBROJNICE (žadatel: obec, DSO), KULTURNÍ A SPOLKOVÁ ZAŘÍZENÍ VČETNĚ KNIHOVEN
(žadatel: obec, DSO, příspěvkové organizace, NNO); MUZEA A EXPOZICE PRO
OBCE (žadatel: obec, DSO).
27
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Doporučení pro případné žadatele – konzultovat osobně nebo alespoň
telefonicky s MAS. Pro žadatele a příjemce bude uskutečněn seminář. Sledujte
www.mascmp.cz.
Více informací: http://www.mascmp.cz/dotace-2014/výzvy/
Kontakty: Vojtěch Rosický, T: 777 032 151, E: vojtech.rosicky@mascmp.cz
Marta Vencovská, T: 608 640 399, E: vencovskam@seznam.cz

HODINA ZEMĚ 2022
Hodina Země se bude konat v sobotu 26. března 2022 od 20.30 do 21:30.
Tak se připojme i my a na hodinku zhasněte světla a užijte si hodinku při
svíčkách.
Hodina Země je každoroční mezinárodní akce zavedená Světovým fondem na
ochranu přírody. První ročník se konal v roce 2007 v Sydney v Austrálii, kdy cílem
organizátorů bylo atraktivním způsobem upozornit na změnu klimatu. Na hodinu
tehdy zhasla světla na slavné budově australské opery, do kampaně se zapojily
více než 2 miliony lidí. Během let se tato úspěšná akce rozšířila do celého světa a
koná se vždy poslední sobotu v měsíci březnu.
Česká republika se do akce zapojuje od roku 2010. Součástí kampaně je
symbolické zhasnutí světel 26. 3. 2022 od 20:30 – 21:30, jako upozornění na
zbytečné svícení. Současně byla plánována celá řada informačních aktivit s
tématem klimatické změny, podporou spotřebitelské zodpovědnosti a dalšími
„klimatickými“ tématy, která však v letošním roce proběhne spíše v bezkontaktní
virtuální podobě.

Marta Vencovská
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INFORMACE O VRT
Sdružení Vrchovina (jehož je obec Lípa
členem) koordinuje svojí činnost proti
VRT (vysokorychlostní trať) s dalšími
organizacemi – Koridor D8, VRTáci,
Rozvrtaná krajina a společně postupujeme
v rámci celé ČR. Chceme zastavit stávající
VRT a peníze investovat do modernizace a
udržení stávající železniční infrastruktury.
Obec Lípa se společně s dalšími připojila k MEMORANDU, kterým zastupitelé
vyjadřují nesouhlas s výstavbou VRT v navrhované podobě a požadují zastavení
přípravných prací.
Nové webové stránky - https://vrtczech.cz/
Jsou vytvořeny nové internetové stránky Memoranda. Stránky budou sloužit
pro vaši informovanost o VRT. Stránky budeme je postupně rozšiřovat, přidávat
informace o proběhlých a nadcházejících schůzkách, budou zde ucelené
informace o problematice VRT, harmonogramy, důležité dokumenty (např. studie
proveditelnosti). Více najdete na webových stránkách https://vrtczech.cz/.
Memorandum – podpis 5. 4. 2022 v Okrouhličce
Vyzýváme další obce, organizace, spolky, zemědělce, OSVČ a firmy o
přistoupení k Memorandu.
Přistoupení dalších subjektů k Memorandu bude probíhat 5. dubna 2022 v
Okrouhličce od 15:00 hod.
„Strany Memoranda vycházejíce ze společného přesvědčení o
nutnosti aktivní spolupráce, se rozhodli spojit se zástupci měst,
obcí, právnických a podnikajících fyzických osob, kteří nejsou
spokojeni s rozhodnutím stavět vysokorychlostní železniční trať
v jejím současném provedení a umístění.“
Pokud máte zájem o přistoupení k Memorandu a další informace volejte na tel.
608 640 399.
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Petice STOP VRT - on-line
https://www.petice.com/stop_vrt

• Byla spuštěna on-line verze podpisu petice (pokud jste tak již neučinili v
papírové formě petice).

• Petice je určena pro občany ČR, starší 16 let. Svým podpisem vyjadřujete
nesouhlas s výstavbou vysokorychlostní tratě (VRT).

Prosíme, šiřte tuto informaci mezi další veřejností a pomozte nám tak při
sbírání podpisů na naší petici. Děkujeme.
Marta Vencovská, Sdružená Vrchovina,
Miroslav Šafařík, Memorandum

DOTACE NA LESY
Vlastníte les?
PROGRAM ADAPTACE - Ministerstvo zemědělství spustilo 3. února 2022
nový program pro vlastníky nestátních lesů na podporu adaptace lesních
ekosystémů na klimatickou změnu - Podpora adaptace lesních ekosystémů
2022-2026
V případě zájmu o tento příspěvek je
zapotřebí provést co nejdříve ohlášení
vstupu do programu v modulu pro žadatele.
Podpora se počítá totiž za období od podání
ohlášení k příslušnému krajskému úřadu do
konce kalendářního roku, za který se
přijímají žádosti.
Platba je plošná, může dosáhnout až 1 540 korun za hektar a rok (denní sazba
na hektar je 4,22 korun). Vlastník získá dotaci na celou plochu svého majetku.
Musí ale splnit podmínky správného hospodaření nad rámec lesního zákona.
Například těžit les za vzniku výrazně menších holin a tam, kde není smrk
vhodnou dřevinou, ho nahrazovat jinými stromy a zakládat druhově pestré
výsadby. Jedním z požadavků je, aby průměrná velikost holin po kácení nebyla v
daném roce větší než 0,3 hektaru, zatímco lesní zákon umožňuje z běžné těžby
většinou holiny do 1 hektaru. Vlastník také musí sázet více druhů dřevin,
například na kalamitní ploše nad 1 hektar musí vysázet minimálně 3 různé druhy
stromů. Záměrem je podpořit větší zastoupení listnáčů a jedlí nebo modřínů jako
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melioračních a zpevňujících dřevin a pestrou druhovou skladbou, která vede ve
srovnání s monokulturami k větší stabilitě lesů. Při těžbě v lese starším než 60 let
musí vlastník lesa na každém hektaru ponechat 3 stromy k zetlení. Tím se zlepší
půdní a biologické podmínky i zadržování vody. Tato podmínka samozřejmě
neplatí u kůrovcového dřeva.
Příjem ohlášení žadatelů o příspěvek za rok 2022 probíhá od 3. 2. 2022. Bez
podaného ohlášení žadatele nelze vstoupit do programu a následně žádat o
finanční příspěvek.
Příjem žádostí o příspěvek za rok 2022 proběhne od 1. 3. do 31. 5. 2023.
Více informací o porogramu ADAPTACE: https://www.svol.cz/vlastnite-kouseklesa-a-nevite-si-rady/
Další zajímavé odkazy: https://www.svol.cz/vlastnite-kousek-lesa-a-nevite-sirady/

Státní dotace na lesy rok 2022
MZe přispívá vlastníkům lesů na obnovu a správné hospodaření přívětivé ke
krajině i prostřednictvím dalších podpor. Příspěvek na hospodaření v lesích je
možné využít například na nákup listnatých sazenic nebo asanaci kůrovcového
dříví. Více na: https://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnimhospodarstvi-a-myslivosti/financni-prispevky-na-hospodareni-v/

Evropské dotace na lesy 2023 - 2027
Peníze budou moci majitelé lesů získat rovněž ze Strategického plánu Společné
zemědělské politiky na období 2023-2027 (Technologické investice - lesnická
technika, školkařská technika, dřevozpracující technologie; Investice do lesnické
infrastruktury - lesní cesty, sklady dříví; Obnova lesů po kalamitách; Oplocenky;
Vodohospodářská opatření v lesích; Neproduktivní investice v lesích
-návštěvnická infrastruktura; Přeměna porostů náhradních dřevin.
Zveme Vás na seminář - LESY NA VYSOČINĚ
24. března 2022 od 17 hodin
v Pohostinství Na Růžku v Lípě
M. Vencovská
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ZPRÁVY Z PETRKOVA
●●● 23.12.2021 (čtvrtek) – každoroční VÁNOČNÍ SETKÁNÍ U KAPLIČKY
jako předznamenání Štědrého dne. Milou náladu setkání umocnil výkon dětského
sboru. A tak otázka na pořadatele akce – Marcelu Topolovskou byla jasná: Jak se
ti letos vše připravovalo? A zde je její odpoveď: …..Ač jsou „děti“ skoro dospělé,
nenechaly jeden druhého, mě a těšící se rodiče, babičky a dědy ve štychu,
přemohly ostych a strach z nezdaru, opustily svoje teplé místo pokojů s televizí a
mobilem. Možná přišly na to, (podotýká šéf akce) že největší radost člověk získá,
když někoho obdarujete….a to se letos v Petrkově opravdu povedlo nad míru.
Protože výkon dětského sboru byl letos fenomenální. Hlasově, počtem zpívajících
(13ks+1ks Martin Beckert- kytara), nově také s koledou v anglickém jazyce (na
žádost dětí)… Opět velkou radost, zejména ženám způsobil MUŽSKÝ
PETRKOVSKÝ JEDNORÁZOVÝ VÁNOČNÍ SOUBOR s koledou - Nesem Vám
Noviny. Byť nábor do tohoto občasného hudebního tělesa začal cca 5 min před
začátkem setkání a to se stihla ještě generální zkouška v kapličce. Díky velké
pomoci „ze zahraničí“ (Lípy, Dobrohostova, Chválkova, HB – moc všem děkuju za
odvahu, a radost, kterou předali dál), byl počet zpívajících mužů obdivuhodný
(úctyhodných 19 ks).
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Vánoční náladu umocnilo tradiční dechové trio (Jirka N, Mirek Š, Michal T.),
které se schází v této kombinaci, vždy jen na tuto jedinečnou vánoční a(tra)kci.
●●● prosinec 2021 – nejen famózní Petrkovský Betlém, který se stává
nedostižným vzorem (v počtu a tvaru jednotlivých postav) pro mnohé okolní obce
a města (HB, Brno, Praha aj.). Team Majky Culkové nás letos opět potěšil
ozdobou autobusové zastávky Mikulášem, Čertem a Andělem. I dva sněhuláci v
petrkovské zatáčce nás hlídali při ledovkách v roce minulém. Jak vzpomíná
betlémský BOOS Majka Culková, je smutné, že v teamu chybí naše Slávka, které
byla u „petrkovské slámy“ od začátku… Děkujeme tedy celému realizačnímu
teamu, za hezkou vánoční atmosféru, kterou jste na ostrohu u kapličky vytvořili.
●●● Pozvání na ČISTÁ VYSOČINA 2022 v Petrkově. Petrkov - Svatý Kříž,
Petrkov - Hlibůček, Petrkov - Dolík, Petrkov - Šmolovy. Tedy kdo má chuť, je vítán
v sobotu 23. 4. 2022 na srazu u hasičárny v 9,00 hod. Těšíme se na toho, kdo
bude chtít udělat sběračům svačinu. Jdeme za každého počasí…
●●● B R I G Á D A S D H
PETRKOV – UKLID OKOLÍ
HLIBŮČKU.
Parta
dobrovolných hasičů z
Petrkova, jako skoro každý
rok, se postarala o úklid okolí
rybníka Hlibůček. Vysekala
křoviny a nálety po obvodu
celého rybníčku, došlo ke
spálení přebytků. Tím pádem
můžete s radostí chodit k
vodní hladině na jarní
procházky.
Michal Topolovský
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FOTOSOUTĚŽ
Zima nám ukázala mnoho tváří. Radost ze společenství, z objevování (staro)nových míst, z pohybu, různých detailů, přírody, rodiny, kamarádů … Děkuji za ně
a za odvahu prezentovat Vaše pohledy v LL. Celkem jste zaslali 32 fotografii.

1.místo

2. místo

fotograf – Freudenreichová Hana

fotograf – Novák St.

3.místo
Fotograf Zdeňka Kameníková
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… a ještě pár vašich zimních nápadu a zajímavých pohledů

Prosím, vítěze – vyzvedněte si Vaše ceny na Obecním úřadě v Lípě.
NOVÉ TÉMA :
PRAVIDLO :

JARO U NÁS NA VSI
do soutěže se zapoj s jednou, výlučně vlastní fotografii

UZÁVĚRKA : do 27. května 2022
CENY 1-3: fotografická kniha o Vysočině, Moravská famozní vína
KONTAKT : vaše dílo zašlete na mailovou adresu: fotosoutezlipa@seznam.cz
Michal Topolovský
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ZPRÁVY Z DOBROHOSTOVA
Nový rok 2022 přináší mnoha lidem nová přání, nové plány, nová překvapení,
nové starosti i radosti. Náš hasičský sbor doufá, že tento rok bude plný nových
akcí, které jsou spojeny s prací a úsilím, které nás obohatí o další zkušenosti a
které snad přinesou občanům naší malebné vesničky štěstí, radost a mnoho
společných zážitků.
Nejprve se vrátíme do minulého roku, kdy se 24. prosince uskutečnilo naše
tradiční „Putování za zvířátky“. Štědrý den je čas, který každý z nás chce strávit se
svou rodinou, svými blízkými, přáteli a známými. Není tedy překvapením, že se
na návsi již po několikáté sešla skupinka přátel, kteří byli připraveni strávit spolu
pár hodin jednoho významného dne v roce. Před cestou jsme se posilnili
vánočním punčem, teplým čajem a vydali se ke krmelci směrem ke Svaté Anně.
Vlivem kůrovcové kalamity máme od loňského roku nový, menší, ale krásný
krmeleček, u kterého jsme se zastavili. Vysypali jsme zde několik tašek pochutin
pro zvířátka a zazpívali jsme koledy. Koledy již máme po letech natrénované a
děti nám na závěr zazpívaly sólo. Pak jsme pokračovali k prameni, kde jsme se
napili, udělali společné foto a vydali se pomalu zpět. Při zpáteční cestě si dospělí
popovídali, děti se vyřádily a všem se zkrátil čas čekání na Ježíška. U obecního
domu U Dobroděje se pár přátel ještě zastavilo, zazpívalo a popřálo si hezký
zbytek roku.
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Dobrá parta lidí se sešla v obecním domě U Dobroděje i o silvestrovském
večeru. Skvělá nálada všech přítomných byla podpořena perfektní živou hudbou,
která dodala správnou atmosféru. K oslavám konce roku patří i tanec, zpěv, jídlo a
pití. Všeho bylo dostatek, tudíž přítomní se veselili až do ranních hodin.
Protože naši nejmenší nemají tu možnost pokochat se silvestrovským
ohňostrojem, pořádáme již tradičně prvního ledna pokoukání i pro ně. Rachejtle,
světlice, petardy a různé svítící obrazce na obloze nebraly konce a všichni
přítomní neskrývali nadšení.
Výroční schůze našeho hasičského sboru se letos konala 22. ledna. Sešlo se
téměř 30 členů, kterým společný čas po schůzi zpříjemnil řízek a bramborový
salát, něco sladkého ke kávě od místních žen a zlatavý mok.
Masopustní průvod se letos v Dobrohostově vzhledem k dopředu nejasným
epidemiologickým podmínkám nekonal.
Začátkem jara se otevře prostor pro brigády. Určitě se zúčastníme projektu
„Čistá Vysočina“. Jedná se o úklid škarp vedle silnic a úklid veřejného
prostranství.
Za SDH Dobrohostov Vám přeji krásné, klidné, pohodové a prosluněné jarní
dny.
Za SDH Dobrohostov Tomáš Krpálek
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Pozvání
Občané obce Chválkov zvou všechny občany
dne 21. května 2022 v 14:00 hod
na mši,
která se uskuteční u kapličky v obci Chválkov.
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Z ČINNOSTI SDH LÍPA
Již od podzimních chladných a větrných dnů chodíme s
mladými hasiči do školní tělocvičny a hrajeme s dětmi míčové
hry. Nejoblíbenější v posledních měsících je házená a vybíjená.
Do hry se zapojují všechny děti, od nejmladších, kterým je pět
let, až po nejstarší děti, kterým je čtrnáct. V letošním roce je v
mladých hasičích 28 dětí.
Od března začneme s dětmi
chodit ven.
Nejdřív vyčistíme hasičské hřiště
od napadaných větví a od kamenů.
Před několika lety jsme si na hřišti
dokonce vytvořili jedlou zahradu.
Vysadili jsme tam keře jedlých
plodů, jako jsou rybízy, angrešty,
borůvky, vysadili jsme i moruši,
jeřabiny a ořešák. Teď na jaře vše
vyčistíme od staré trávy. Roste
tam i plno bylin, jako je kostival,
kontryhel, jitrocel a plno dalších.
Na hřišti máme na stromech
několik ptačích budek. Postupně
si tam s dětmi vytváříme příjemné
a zdravé prostředí.
I letos se vydáme uklízet příkopy
podél silnice do Kochánova v
rámci akce Čistá Vysočina.
Na hřišti budeme s dětmi trénovat na jarní kolo hry Plamen.
V sobotu 19. 3. 2022 uspořádáme tradiční Josefovskou zábavu, která bude
navazovat na dětský karneval. K tanci i poslechu bude hrát skupina Impuls.
Srdečně vás všechny na tuto zábavu zveme!
Letošní dětské jarní kolo soutěže Plamen se bude konat 7. 5. 2022 u nás v
Lípě. Přijedou na ni družstva dětí z naší oblasti a budou soutěžit v útoku, dále v
soutěži štafety dvojic a ve štafetě 4x60 m. Tato jarní soutěž je pokračováním
podzimního kola Plamenu, kde soutěžilo jedno naše družstvo starších dětí.
za SDH Lípa zapsala
Ivana Výborná
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ZPRÁVY OD LOSáků
Zprávy z kultury!
L.O.S. se opět vrací s vámi oblíbenou komedií Za vším
hledej ženu! Bavila vás naše veselohra se zpěvy o boji osmi žen o
přízeň jednoho muže? Pak se 13.3. od 17:00 přijďte opět do
sokolovny v Lípě pobavit!
Hra Manžel napůl byla pro nemoc zrušena, a všechny původní rezervace se tedy
automaticky přesunuly na termín 10.4. od 17:00. Budeme se na vás těšit, a
protože pár desítek volných míst ještě zbývá, tak pokud nemáte rezervaci z
minule, neváhejte si ji udělat včas.

Do prázdnin bychom chtěli ještě zopakovat hudební pohádku Bumbrlíček, o
termínu budeme informovat!
A na jaře pro vás začneme zkoušet hru novou, jejíž premiéru bychom rádi
uvedli na konci tohoto roku!
Za divadelní spolek L.O.S. režisérka Monika Nevolová
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SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Ve středu 13. dubna 2022

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 2022
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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
• 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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ZIMA U NÁS NA VYSOČINĚ - fotograf Renata Denemarková

Čtvrtletní zpravodaj pro občany Lípy, Petrkova, Dobrohostova, Chválkova
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