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Vážení spoluobčané,
v měsíci srpnu jsme započali stavbu obecní víceúčelové budovy. Stavba je
realizována na místě zdemolované budovy u areálu Zemědělské akciové
společnosti Lípa. Jedná se o jednu z největších staveb v historii naší obce. Na
základě výběrového řízení stavbu realizuje firma GriToN CZ s.r.o., Praha.
Ukončení prací předpokládáme do 15 měsíců, tedy do 31.10.2022. Obec získá
nové reprezentativní prostory pro knihovnu, ordinaci lékařů, klubovny a případné
služby. Dále zde bude komunitní kuchyně a sál pro společenské obecní akce se
zázemím pro ochotnické divadlo. V nadzemním podlaží a podkroví bude 10
malometrážních bytů. Vzhledem k tomu, že nejde o sociální bydlení a nečerpáme
na akci dotace, tedy zde nejsou žádné omezující podmínky, bude o pronájmu
nebo jiném využití, rozhodovat jen rada či zastupitelstvo. Celý objekt bude
kompletně bezbariérový.
Doufám, že se vše v termínu podaří realizovat a obec získá novou dominantu.
Jiří Kunc, starosta
Usnesení č.17
z 17. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lípa,
které se konalo dne 28.6.2021 v budově Obecního úřadu v Lípě v 19:00
hodin
Zastupitelstvo obce Lípa:
schvaluje:
1. usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
2. program jednání
3. ověřovatele zápisu a usnesení
4. veškeré doručené Návrhy na pořízení změny územního plánu Obce Lípa
5. Dodatek č. 3 ke smlouvě č. SKO00010 o podmínkách svozu a odstranění SKO
s firmou TS Havlíčkův Brod
6. stavbu „Obec Lípa – Opravy sociálního zařízení a vybavení šaten“
7. stavbu a výběr zhotovitele „Obnova povrchu parkoviště u ZŠ
amultifunkčního hřiště“
8. stavbu a výběr zhotovitele „Opravy MK obcí Lípa a místních částech
Petrkov a Dobrohostov“

9. připojit se k Memorandu o vzájemné spolupráci - proti současnému
provedení a umístění vysokorychlostní trati a dát možnost občanům vyjádřit
se ke stavbě prostřednictvím petice.
bere na vědomí:
1. usnesení rady obce z 3.6. a 21.6.2021.
2. postup stavby „Obec Lípa - Novostavba multifunkčního domu s obecními
byty“
3. příspěvky v diskusi

OZNÁMENÍ OBČANŮM
• od prosince 2021 do konce února 2022 nebudeme na ČOV v Lípě odebírat od
občanů velkoobjemový odpad

• upozorňujeme občany na zákaz vyvážení posečené trávy, hlíny a větví na

pozemky obce. Bioodpad je možno ukládat ve stanovenou dobu do
kompostárny na ČOV v Lípě, nebo kompostovat na svém pozemku. V žádném
případě není povoleno ho ukládat na pozemcích,které k tomu nejsou určeny

• upozorňujeme, že během listopadu/prosince bude prováděn odečet
vodoměrů

• prosíme o nahlášení změn pořízení/úhyn psa v domácnosti do konce roku

2021 na OÚ (e-mail: lipa@hbnet.cz, tel: 569437101) - pokud jste změnu ještě
nenahlásili

• dáváme na vědomí, že v Lípě máme více sběrných míst na papír, tudíž není
nutné vše dávat na jedno sběrné místo a ještě v celku nerozřezané

• Dle zákona 541/2020 Sb. o odpadech má každá právnická osoba a fyzická

osoba podnikající povinnost s odpady nakládat na základě uzavřené smlouvy
s oprávněnou osobou, která má povolení k převzetí odevzdaných odpadů.
Právnická osoba a fyzická osoba podnikající nesmí odpady z podnikatelské
činnosti odkládat do obecních nádob (kontejnerů) umístěných po obci. Tyto
kontejnery na tříděný odpad slouží pouze pro potřeby občanů obce

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUSLAVA
REYNKA, LÍPA, příspěvková organizace
Pokud byste porovnali článek z Lipských listů ze září 2020,
zjistili byste, že začíná téměř stejně. Jak už se stalo v posledních
letech tradicí, pokračuje modernizace školy. Přestože ze silnice
naše škola vypadá zcela jinak, další projekt – parkoviště – je již v
realizaci. Je určen nejen pro zaměstnance školy, ale také pro
návštěvníky sportovního areálu a tělocvičny. Je to opět jeden z
vítězných projektů v rámci evropských dotací. Zřizovateli – obci
Lípa a celému zastupitelstvu tímto děkujeme. Obec Lípu
považujeme za jednu z nejaktivnějších a nejúspěšnějších v
oblasti projektů. A věřte, že máme srovnání. Děkujeme.
Dnem 1. září 2021 začal již 183. školní rok od založení školy v Lípě. V
základní škole se letos vyučuje v 9 třídách. První vyučovací den bylo ve
škole 27 prvňáčků, na které se těšila třídní učitelka Mgr. Šárka Bucherová.
Přivítání tentokrát proběhlo s účastí rodičů, prarodičů i zástupců obce.
Přivítání mělo opět tu úžasnou atmosféru jako v době před Covidem.
Vedení školy, pan místostarosta Ing. Ondřej Baloun, p. Eva Vaňková s
poutavou hudební vložkou, rodiče i žáci si pod ostře sledovanou kamerou
p. Kunce užili krásný prosluněný první den našich prvňáčků.
V mateřské škole došlo k navýšení kapacity na 103 dětí (stále je to málo) a
zároveň jsme vybudovali novou školní jídelnu – výdejnu v přízemí MŠ tak, aby se
děti z MŠ nemusely neustále přesouvat. Od 1. září zcela využívají komfort vlastní
budovy bez omezování „základkou“.
S novým školním rokem došlo ke změnám v pedagogickém sboru.
• Nově nastoupily:

-

Mgr. Simona Korefová - vyučující fyziky a informatiky
Bc. Zuzana Kazdová - školní asistentka ZŠ a vychovatelka ŠD
paní Nikola Dlouhá – školní asistentka MŠ a vychovatelka ŠD
paní Jana Kučerová, Petra Kutlvašrová, Anežka Pavlasová, Simona
Svobodová – učitelky MŠ

• Novými zástupkyněmi se staly:

- paní Zdeňka Bastlová - zástupkyně ŘŠ pro mateřskou školu
- Mgr. Jaroslava Kandrová – zástupkyně ŘŠ pro základní školu

• Činnost ve škole ukončily, přerušily nebo omezily:

- Mgr. Marie Vomelová – pokračuje v práci pro školu jako vyučující
matematiky a informatiky, za její přínos pro školu v průběhu několika
desetiletí jí patří obrovské poděkování. Děkujeme.

- paní Miroslava Krpálková, za jejíž mnohaletý přínos mateřské škole
posíláme obrovské poděkování s vědomím, že kdykoliv bude mít
příležitost, zajde do školy, podělí se s námi o neocenitelné zkušenosti a
zastoupí své bývalé kolegyně. Děkujeme.

- paní M. Krejčová, D. Šmídová, P. Pešková a T. Marešová – všechny v rámci
mateřských povinností
Všem bývalým pracovnicím děkujeme za jejich práci a přejeme mnoho
úspěchů v dalším osobním životě.
Základní škola je od 1. 9. 2021 v plném provozu:

Dostavba se podařila a s ní i několik dalších projektů – rekonstrukce
sociálního zařízení v celé škole, oprava tělocvičny, nové šatny. 6. 9. 2021 se navíc
zahájila oprava parkoviště v areálu školy, které bude sloužit nejen zaměstnancům
školy, ale především veřejnosti při návštěvách sportovního areálu.
Kromě investičních projektů obce se škola dlouhodobě zapojuje do
neinvestičních projektů, které významně napomáhají s vybavením školními
pomůckami, technikou a umožňují nám posilovat výuku a péči o žáky personálně
– speciální pedagogikou, kariérovým poradenstvím a školní asistencí. O
realizovaných projektech jsme vás již informovali a odkazy najdete i na našich
webových stránkách.
Škola se zapojila od školního roku 2021/2022 do projektu „Implementace
Krajského akčního plánu Kraje Vysočina II - Učíme se ze života pro život 2“,
reg. č. Z.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0020364, s dvouletou dobou realizace. Cílem
projektu je prostřednictvím komunit vzájemného učení, síťováním, vzájemným
setkáváním a výměnou zkušeností základních a středních škol podpořit zvýšení
kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o
využívání aktivizačních metod a posílené o prvky transferu kompetencí. Tento
přístup je předpokladem celkového zlepšení kvality výuky a rozvoje kompetencí a
gramotností žáků. Projekt rovněž podporuje rovné příležitosti ve vzdělávání ve
smyslu volby stylu výuky a vhodných inovativních nástrojů, které zohledňují
specifika všech žáků.
Dalším cílem je podpora kariérového poradenství prostřednictvím pravidelného
setkávání kariérových poradců a jejich výměnou zkušeností. Zaměříme se rovněž
na systematickou podporu vedení škol, především v oblasti pedagogického
leadershipu a řízení pedagogického procesu prostřednictvím Regionální
leadership akademie, s dopadem na učení žáků a jejich well-being.

Podpora vzdělávání - škola Lípa 3 s registračním číslem CZ.02.3.X/
0.0/0.0/20_080/0021460
Cílem výzvy je rozvoj mateřských a základních škol formou zjednodušených
projektů (tzv. šablon). Aktivity jsou zaměřeny na personální podporu škol,
vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemnou spolupráci pedagogů různých
škol, realizaci projektových dnů i podporu ICT.
Všechny tyto projekty, ať již realizované, nebo probíhající, pozvedly naši školu
v materiálně technické oblasti na vysokou úroveň a my jsme rádi, jak v tomto
krásném a kvalitně vybaveném prostředí vzděláváme naše žáky a 18. 9. přivítáme
také vás na dni otevřených dveří.
Doufáme, že báječné prostředí školy utlumí nepříjemnosti spojené s občasným
antigenním testováním a že jeho organizaci zvládneme stejně dobře, jako na
konci loňského školního roku. Čili – konec stavebního šílenství a soustavného
stěhování, pohodlíčko bez nekonečných přesunů z budovy do budovy. Po
technické stránce budeme připraveni nově na elektronickou třídní knihu, využití
IT při výuce a v případě „strašidelného scénáře“ i na distanční výuku.
Nakoupili jsme hodně nových učebnic a pomůcek.
Nastavíme taková pravidla, aby byla co nejméně zatěžující pro vás a vaše děti a
škola se mohla soustředit na to, co je v tuto chvíli nejdůležitější – stanovit dětem
smysluplné vzdělávací cíle tak, aby se zpětně vyrovnaly s důsledky distanční
výuky a rozvíjely v dalších dovednostech beze strachu a úspěšně.

Zprávičky z naší školičky přinášejí Medvídci, Myšičky, Žabičky I a II
Po dvou měsících letních prázdnin je tu opět 1. září a s ním spojený nástup dětí
do mateřské školy. Tento den je důležitý pro všechny děti, ovšem nejdůležitější je
pro ty, které nastupují do školky poprvé. Některé děti hned od začátku přijdou
suverénně, některé s obavami a některé s očima plnýma slziček. Úkolem nás
učitelek je, aby se děti i rodiče cítili dobře a spokojeně a aby se obavy a slzičky
změnily v radost a úsměv na tváři. K tomu nám také pomůže náš školní
vzdělávací program s názvem „Pomoz mi, abych to dokázal sám“, na který
navazují třídní vzdělávací programy. V letošním školním roce jsou to tyto:
Myšičky – Dobrodružství se zvířátky; Medvídci – V písničkách si lebedí, naše třída
medvědí; Žabičky I. a Žabičky II. – Kvak a Žbluňk jsou kamarádi.
Také se nám od září mění personální obsazení mateřské školy. Od 1. září se
rozhodla odejít do zaslouženého důchodu paní Miroslava Krpálková. Tímto bych
jí ráda za nás za všechny poděkovala za její oddanou práci pro mateřskou školu,
za její dlouholeté působení ve funkci zástupce ředitele ZŠ pro MŠ a její
neocenitelný přístup k dětem, rodičům a kolegyním. Do dalších let jí všichni ze
srdce přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Personální obsazení pro školní rok 2021/2022:
• ředitelka ZŠ a MŠ Bohuslava Reynka, Lípa - Mgr. Věra Lacinová Vítková
• zástupce ředitele pro MŠ – Zdeňka Bastlová
• třída Myšičky – Zdeňka Bastlová, Jana Kučerová
• třída Medvídci – MgA. Michaela Kotěrová, Anežka Pavlasová
• třída Žabičky I. – Radka Bártíková, Simona Svobodová
• třída Žabičky II. – Monika Gruberová, Petra Kutlvašrová
• asistent pedagoga – Lenka Langpaulová, Světlana Staníčková
• školní asistent – Nikola Dlouhá
• uklízečka – Michaela Vencovská

• stravování ze školní jídelny zabezpečuje Hana Křižanovská a Kateřina
Koláčková

• logopedickou péči nám zajišťuje Mgr. Božena Kučerová
V tomto školním roce jsme se zapojili do projektu Šablony III. Pro mateřskou
školu jsme vybrali tyto šablony: Školní asistent – personální podpora MŠ, Sdílení
zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím
vzájemných návštěv, Projektový den ve výuce.
I nadále budeme pokračovat v celostátním projektu „Celé Česko čte dětem“ a v
rozvoji čtenářské pregramotnosti. Také dále sbíráme hliník do našeho
„Recykláčka“ - peníze z tohoto sběru jsou vloženy na účet SRPŠ mateřské školy.
Stále jsme zapojeni do sběru víček pro holčičku Ellen a také učíme děti třídit
odpad do barevných tašek.
Všechny naše vzdělávací programy, výroční zprávu školy, školní řád, ostatní
dokumenty a pořádané akce najdete na www. zslipa.cz.
za mateřskou školu Zdeňka Bastlová

Základní škola
si v loňském školním roce užila své. Probíhaly stavby a rekonstrukce, vázly
termíny a do toho omezování výuky, jaké v historii nemá obdoby. Zvládli jsme to
a jsme na školu pyšní. Školské radě, která se sejde 16. 9. 2021, předložíme
upravený učební plán - pro tento rok uzpůsobený potřebám žáků 8. a 9. ročníku
(více hodin matematiky a českého jazyka) tak, abychom žákům pomohli
eliminovat mezery, které nabrali v době distanční výuky, a posílili jejich
sebevědomí i znalosti před přijímacími zkouškami. Věříme, že školská rada náš
návrh schválí.

V loňském školním roce měli být (po třech letech) zvoleni noví zástupci školské
rady, ovšem situace volby neumožnila. Na pokyn MŠMT bylo školské radě
prodlouženo funkční období do 30. 9. 2021. Noví členové rady budou zvoleni v
řádných volbách v průběhu září 2021.
A nyní už k činnostem, které pro žáky plánujeme pro tento školní rok, vždy s
přihlédnutím k prioritám našich vzdělávacích cílů. Věříme, že když sami sobě i
žákům nastavíme splnitelné cíle, zvládneme školní rok bez zbytečného stresu - že
není všechno tak, jak jsme byli zvyklí v minulosti.

Náš program EVVO, sběr bylin a druhotných surovin a kariérové
poradenství
si klade na srdce tyto hlavní cíle:

•
•
•
•
•
•
•

vést děti ke správnému vztahu k přírodě a ke všem jejím složkám
nutnost chápat přírodu a chovat se k ní zodpovědně
vytvářet vztah k prostředí, ve kterém dítě pobývá a žije
osvojení orientace v okolí místa bydliště a bezpečnosti dopravy
pozorování přírody v jednotlivých ročních obdobích
vést ke spolupráci žáky, pedagogy, rodiče a obec
příprava žáků na soutěže s přírodovědnou tématikou (olympiády –
biologické, zeměpisné, chemické)

• účast v soutěžích a projektech zaměřených na environmentální vzdělávání
• zvýšit účast pedagogů na vzdělávání EVVO, zajistit proškoleného metodika
EVVO

• rozvoj spolupráce s ekologickými sdruženími a využívání středisek a center
ekologické výchovy

• zapojení dětí a žáků do celoškolních projektů (dle možností) i v jiných
vyučovacích předmětech

• vést děti a žáky k ochraně a péči o životní prostředí (péče o květiny,
zahradu, okolí školy, prostředí vlastního domova, apod.)

• vytvářet u nich citový vztah k přírodě, k lidským výtvorům a lidem
samotným.

• propojení přírodovědného a environmentálního vzdělávání od
předškolního věku, přes základní vzdělávání až po zájmové vzdělávání

• snaha zabezpečovat ekologický provoz školy
• realizace projektu obnovy areálu školy - přírodní zahrady

Plán exkurzí zaměřených k EVVO
Společně s vyučujícími 1. stupně a vyučujícími přírodovědných předmětů na 2.
stupni byl sestaven orientační plán exkurzí – adekvátně k věku žáků a výstupům
ŠVP ZV v jednotlivých ročnících.
1. stupeň
• ZOO Jihlava – PodpoVRCH (výukové programy)
• Farma Úhořilka
• Slepičárna (Malá Lípa)
• Záchranná stanice Pavlov
• Horní Krupá – Chaloupky (výukové programy)
• EDEN – Bystřice nad Pernštejnem
2. stupeň
• ZOO Jihlava – PodpoVRCH (výukové programy)
• Čistička odpadních vod
• Horní Krupá – Chaloupky (výukové programy)
• Bioplynka Lípa
V závislosti na vývoji epidemiologické situace v ČR se budeme snažit letos
navázat na uplynulé „normální roky“ a opět se zapojit do akce 72 hodin, zúčastnit
se environmentálních exkurzí a exkurzí i besed k volbě povolání. Plán exkurzí
naleznete od října na našich webových stránkách. Jakmile to situace (hygienická
opatření, situace na trhu s papírem) dovolí, budeme pokračovat ve sběru bylin,
druhotných surovin i v třídění odpadu včetně hliníku. O zahájení sběru vás
budeme včas informovat.
zapsala Mgr. Markéta Pokorná

Školní zralost a připravenost
Zahájení školní docházky je pro každé dítě významným životním mezníkem.
Podle naší legislativy se musí k zápisu do základní školy dostavit všechny děti,
které v daném roce dovrší k 31. srpnu šest let věku. Věk však není jediným
kritériem, které zaručuje dítěti úspěch ve škole. Školní zralost a připravenost
dítěte pro zahájení školní docházky znamená dosažení takového stupně vývoje,
který mu umožňuje úspěšně se adaptovat na školní prostředí, osvojovat si školní
znalosti a dovednosti. Kromě rozumové zralosti je pro budoucího prvňáčka velmi
významná i jeho zralost osobnostní a sociální. Musí být schopný bez problémů
zvládnout odloučení od rodičů, zapojit se do kolektivu vrstevníků a spolupracovat

s nimi, umět se podřídit i přiměřeně prosadit a zvládnout i případný neúspěch.
Dítě nastupující do první třídy musí umět reagovat na pokyny dospělého,
udržetpozornost, umět si práci naplánovat a dokončit, zvládat základní
hygienické a společenské návyky, samostatně se převléknout, zavázat tkaničky,
zapnout knoflíky a zip. Prvňáček by měl být i přiměřeně obratný a tělesně zdatný.
K praktickým schopnostem a dovednostem prvňáka patří dostatečně rozvinutá
jemná motorika a grafomotorika. Dítě by mělo umět správně držet tužku,
nakreslit jednoduchý obrázek, napodobit základní geometrické obrazce, mít
přiměřeně rozvinuté zrakové a sluchové vnímání, mít vytvořenou základní
početní představu.
Velmi důležitá je kvalita řečového projevu a správná
výslovnost.
Pokud do školy nastoupí nezralé dítě, je vystaveno dlouhodobému stresu.
Požadavky, na které nestačí, mohou vést k přetěžování, zvýšené únavě, vyčerpání,
zvýšení nemocnosti dítěte, vzniku školní fobie, poruch chování. Předčasný nástup do
školy ovlivňuje formování negativního sebepojetí, dítě vidí sebe samo jako neúspěšné,
méněcenné. Může nastat problém s jeho začleněním do třídního kolektivu, školsky
neúspěšné dítě často stojí na okraji skupiny. Předčasný nástup do školy je jednou z
příčin výukových a výchovných problémů, může vést ke vzniku specifických poruch
učení (nejčastěji dyslexii, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii).
Je tedy nesmírně důležité posoudit, zda je dítě po všech stránkách na vstup do školy
připraveno. Pokud ne, doporučuje se odklad školní docházky. Doba, která je dítěti
poskytnuta, by měla sloužit k jeho další stimulaci ve vývoji a tím i k minimalizaci
budoucích problémů ve škole.

Nový školní rok ve školní družině
Školní družina v novém školním roce je rozdělena do 4 oddělení, která
navštěvují žáci 1. – 9. ročníku. Její provoz začíná v 6:30 a končí v 16:30 hodin.
Ranní (tzv. sloučená sběrná) školní družina je otevřena v době od 6:30 – 7:20
hodin. Odpolední družina začíná od 11:20 do 15:30 hodin, poté dochází ke
sloučení oddělení do koncového provozu školní družiny, tedy do 16:30 hodin.
První oddělení školní družiny se nachází v budově tělocvičny a navštěvují jej
žáci 1. třídy, druhé oddělení se nachází v 1. patře nové přístavby školy a je určeno
pro žáky 2. třídy.
Třetí a čtvrté oddělení školní družiny jsou v hlavní budově školy, třetí odděleni
je určeno pro žáky 3. a 4. třídy a čtvrté oddělení pro žáky od 5. třídy.
I v letošním roce chceme dětem nabízet smysluplné využití volného času, který
tráví odpoledne ve škole. Součástí činnosti ŠD je nabídka rozličných zájmových
kroužků, které začnou pracovat od října.

Výchovnými cíli družiny jsou citlivé vztahy k lidem, k přírodě. Učíme děti
chránit si své zdraví, vedeme je k otevřené komunikaci, rozvíjíme jejich
schopnost spolupracovat a respektovat druhého, působíme v oblasti prevence
rizikového chování a při všech činnostech dbáme na bezpečnost dětí.
Pro zajištění řádného chodu školní družiny se předpokládá úzká spolupráce
mezi týmem pedagogů družiny a rodiči.
zapsala Bc. Petra Exnerová

Školní družina – zájmové kroužky a podpora výuky na školní rok
2021 – 2022
Den

PONDĚLÍ

ÚTERÝ

Název

Čas

Vedoucí

Stavitelství - pro žáky od
4. ročníku (každý sudý
týden)

13:15 - 15:00 Mgr. Marie Vomelová

Matematický podpůrný
seminář pro 9. ročník
(každý sudý týden)

13:40 - 15:10

Mgr. Věra Lacinová
Vítková

Angličtina 2. třída
(2 skupiny)
říjen až červen

Bc. Martina Linková
12:45 - 13:30 Mgr. Stanislava Dvořáková

Logopedie v MŠ

13:15 - 16:30 Mgr. Božena Kučerová

Zdravotnickopřírodovědný kroužek
(každý lichý týden)

13:30 - 15:00 Mgr. Markéta Pokorná

"Devatero" (čtení s
porozuměním, podpůrná
a nápravná cvičení
apod.) 2 až 5. r.

14:00 - 14:45 Mgr. Jaroslava Kandrová

Keramika pro mladší
žáky (1x za 14 dní),
1 skupina max. 12
účastníků

14:00 - 15:30 paní Dana Výborná

Keramika pro pokročilé (1x
za 14 dní), 1 skupina max.
12 účastníků

14:00 - 15:30 Mgr. Šárka Bucherová

Logopedie 1. + 2. tř.

11:45 - 13:00 Mgr. Božena Kučerová

Sportovky 3. ročník

13:10 - 13:55 Mgr. Petra Myslivcová

Polytechnika a informační
technologie pro zábavu
(projekt I-KAPP II)
1x za 14 dní

13:30 - 14:30 Mgr. Simona Korefová

Konverzace v anglickém
jazyce - podpůrné pro 2.
stupeň (max.15 žáků)

13:30 - 14:15 Mgr. Jana Smith

STŘEDA

Klub zábavné logiky a
deskových her pro žáky ZŠ
se zaměřením na šachy
(Šablony III)
12:30 - 13:30 - 1. st.
ČTVRTEK
13:30 - 14:30 (dle potřeby
do 15:00) - 2. stupeň

12:30 - 13:30
Pan Jaroslav Pertl
13:30 - 14:30

Redakce školního časopisu
13:00 - 14:00 Bc. Petra Exnerová
pod vedením ŠD
Sportovky 2. ročník
PÁTEK

13:10 - 13:55 Mgr. Milada Henclová

Klub deskových her pro 2. 13:00 - 13:45 Mgr. Hana Vencovská
5. ročník

Na závěr, stejně jako vždy začátkem školního roku, přeji každému žákovi
dobrého pedagoga, přiměřeně hodného, přiměřeně přísného, stejně tak
hravého, ale přesto systematického, zodpovědného, s obrovským srdcem a
pochopením pro dětský svět. Našim pedagogům na oplátku přeji nadšené a
dychtivé děti, žáky s ochotnými a zodpovědnými rodiči, protože jedině
společnými silami můžeme budoucí generaci předat to nejlepší.

S přáním úspěchu ve všech vzdělávacích i výchovných oblastech našim
dětem, žákům a pedagogům v průběhu školního roku 2021/2022,
minimálního omezování výuky a pozvánkou na den otevřených dveří
Mgr. Věra Lacinová Vítková

STAVEBNÍ OKÉNKO OBCE
STAVBA MULTIFUNKČÍHO DOMU v Lípě
Zjistil jsem, že tato stavba v nás budí mnoho emocí. A musím přiznat, že
nejenom pozitivních. Děkuji za ně, pokusím se na 5 otázek, často se opakujících,
odpovědět.

1) ….Naše obec žádný sál nepotřebuje, máme sokolovnu, ale do sokolovny
se peníze nedávají….
Tak pro všechny, pár čísel pro všeobecnou kalibraci ….

Na první pohled je zřejmé, že se nejedná o typově shodné sály. Každý sál svojí
velikostí, zázemím, provozními náklady, vybavením, je pro odlišné typy
kulturních a společenských akcí. A zejména: sál Sokolovna není v majetku obce.
Po přímé otázce na Ing. Balouna, zda tělovýchova dostává dostatek peněz, přišla
odpověď: jsme spokojeni, obec Lípa se chová k nám nadstandartně.

2) ….Obecní byty jsou stejně už rozebrané, už je mají mezi sebe rozděleni
zastupitelé …
Výstavbou multifunkčního domu bude nově obec disponovat 10
malometrážními byty. Prozatím byl proveden pouze předběžný průzkum o zájmu
občanů k pronájmu těchto bytů. Mj. byl tento průzkum pouze součástí
připravované žádosti o dotaci. (zatím se nám ovšem nepodařilo žádnou dotaci
získat). Jednotlivé pronájmy obecních bytů, se budou řešit až po výstavbě a
kolaudaci daných prostor podle jasně definovaných pravidel. Na možnost podání
žádostí o pronájem jednotlivých bytů budete informování v LL. Tedy, v žádném
případě, nejsou jednotlivé byty někomu přednostně blokovány či zamluveny.

3) ….Proč lépe nevyužívat již stávající budovy v obecním majetku, třeba
školu, dům za prodejnou aj. ….
Pánové, dámy – prosím, víte k jakým účelům (a z kolika procent) jsou tyto
obecní objekty využívány?

4) ….Natáhneme si do obce lidi, které tady nechceme, kteří obci nic
nepřinesou ….
Nejprve – nepřizpůsobivý je ten práceschopný občan, který splňuje všechna
následující kritéria:

- Dlouhodobě nepracuje, ani nemá jiný legální zdroj příjmů kromě sociálních
podpor, nepodniká, nepečuje o děti nebo o zdravotně handicapované
příbuzné, ani se nepřipravuje na budoucí profesi.

- Jeho rodina má zápornou sociální bilanci, tj. dostala z veřejných peněz více,
než tam po celý svůj život přispěli její členové.

- Opakovaně porušuje právní řád České republiky, případně z této činnosti
svých příbuzných nebo blízkých těží.
Tedy: Byty nebudou (tak jako často v ostatních obcích či městech) mít
podmínku pro možnost pronájmu. Co to znamená? Podmínka pro možný
pronájem bytů nebude např. senior+65, osoba s menším příjmem menším než 1,6
násobek minimální mzdy, osoby se sníženou schopností pohybu či orientace aj. O
pronájem bytu si bude moci požádat kdokoliv. Žádost bude zařazena do
evidence podle kritérií – přednostně jsou byty pronajímány žadatelům s
trvalým pobytem v Lípa, Petrkov, Dobrohostov, Chválkov. Bude vždy pouze
na radě obce Lípa a zastupitelstvu, které rozhodne o pronájmu bytu konkrétnímu
žadateli. Nájemní smlouvy budou uzavírány, předpokládám, na dobu jednoho
roku, přičemž za splnění stanovených podmínek se nájemní smlouva prodlužuje
vždy o jeden rok.
V žádném případě se tedy NEJEDNÁ o sociální bydlení v Lípě. ( dále pouze
pro vysvětlení co to je sociální bydlení) Sociální bydlení je určeno především pro
osoby bez domova dle typologie bezdomovectví ETHOS, tedy pro osoby:
- bez střechy (osoby přežívající venku nebo v noclehárně),
- bez domova (osoby bydlící v ubytovnách nebo institucích, např. sociálních
ubytovnách, ubytovnách pro bezdomovce, azylových domech, věznicích,
zdravotnických zařízeních, zařízeních pro děti nebo podporovaném bydlení),
- v nejistém bydlení (lidé žijící v přechodném bydlení u rodiny nebo přátel,
bydlení bez právního nároku, osoby ohrožené vystěhováním nebo osoby
ohrožené násilím),
- v nevyhovujícím bydlení (osoby žijící v provizorních nebo neobvyklých
obydlích, v neobyvatelném bydlení nebo přelidněných bytech).
- Sociální bydlení je určeno také pro osoby, které, třebaže pobírají sociální
dávky na podporu bydlení (příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení),
vynakládají na bydlení významnou část svých příjmů (více než 40 %
disponibilních příjmů) a nejsou schopny tuto svoji obtížnou situaci řešit samy
na trhu s bydlením (přestěhováním do levnějšího vhodného bydlení,
prodejem vlastního bydlení a koupí nebo pronájmem vhodného bydlení).
Vzhledem ke specifičnosti sociálního bydlení je vhodné zařadit do definice
relevantní cílové skupiny také výši disponibilních příjmů, které zůstávají
domácnostem po uhrazení nákladů na bydlení. Jako minimální hranice

v kontextu České republiky se doporučuje 1,6 násobek životního minima. Tato
hranice se však může rozšiřovat na základě lokálních specifik a charakteristik.

5) … Ty peníze za multifunkční dům, by se měly utratit jiným, každopádně
lepším způsobem ….
Jsem projektant. Pohybuji se po celé ČR a velmi často naše firma pracujeme pro
obce či města. Tedy mám opravdu dobrý přehled, jak se na obcích pracuje a jak se
využívají možnosti např. dotací. Bez příkras mohu říci, že v Lípě, díky práci pana
starosty a jeho pracovního týmu, se investuje do obecních smysluplných věcí, tak
dobře – jako málo kde. (stejně dobře je na tom Lípa i v rámci např. kulturních akcí
– tedy naprostý nadstandart). Dejte si dohromady, co vše se nám povedlo
zrealizovat za poslední roky: např. ZTV pro 18 RD, opravy místních komunikací,
Přístavba školy, oprava stávající školy, rekonstrukce obecních budov (hasičáren),
rekonstrukce školní jídelny, rekonstrukce části Tělocvičny, rozšíření hasičského
areálu v Lípě, parkoviště u ZŠ Lípa. Pakliže má kdokoliv z vás nějaký podnět, kam
lépe investovat obecní peníze – prosím pošlete mi vaše návrhy na:
topolovsky@efektprojekt.cz Děkuji moc, nad smysluplnými návrhy se v
zastupitelstvu zamyslíme, a případně posunem v život.

Ale nyní pojďme ke stavbě samé: Jak vidíte máme první patro. V „zemi“ nás
potkalo opravdu spoustu překvapení. Kanalizace, která tam měla být, ale také
kanalizace, která tam být neměla. Elektrické kabely silné jako ruka, které tam také
neměly být. A spoustu jiných překvapení. Snažíme se, dát vše do stavu, který bude
pro naše nástupce přehledný a jednoduše čitelný. Do konce roku bychom chtěli
být s celou stavbou pod střechou.

ZŠ Lípa – Spojovací krčky
Jen krátce. S vybavením máme extrémní problémy. Naše dlouho očekávané

skříňky v první dodávce byly dodány – v odlišné specifikaci. Druhá dodávka
skříněk vykazuje rozměrové nepřesnosti, bránící převzetí zakázky. Tedy –
budeme muset trvat na odvozu a opětovné dodávce šatních skříněk podle našeho
přesného technického zadání. Tedy alespoň dva pohledy na novou šatnu s obrazy,
které možná znáte …

ZŠ Lípa – Rekonstrukce sociálního zázemí v 1NP a 2NP (stará
škola)
Rekonstrukce sociálního zázemí je komplet hotová v 1.NP (holky, kluci), a 2. NP
je těsně před dokončením. Rekonstrukce se dotkla veškerých funkčních celků i
dispozičního řešení. Těšte se.

ZŠ Lípa – Parkoviště pro učitele
Rozhodnuto realizovat v letošním roce.
Dokončení prací do 11/2021. Nových
parkovacích stání bude 21 ks. I zde se
musíme potýkat s nejasnostmi
kanalizačních stok.
Michal Topolovský

SPOLEK TILIA A ČESKÝ SVAZ ŽEN
Letošní léto bylo opět nabyté akcemi, a tak mi dovolte se za nimi trochu
ohlédnout. Akce Spolku TILIA a Českého svazu žen Lípa, jsou akcemi pro širokou
veřejnost. Většina z nich se koná za podpory obce Lípa a pořadateli těchto akcí je
tak Obec Lípa a lipské spolky.
V pátek 18. června jsme uspořádali
v Hospodě Na Růžku sousedské
posezení s country kapelou
„Páťáci“ z Humpolce. Po roce nám
opět skvěle zahráli známé trampské a
folkové písničky, které jsme si s nimi
rádi zazpívali.
V pondělí 21. června jsme si na
jedlé zahradě (nad hasičskou
zbrojnicí v Lípě) užili
Slavnosti
Slunovratu. Děvčata si upletla
věnečky z lučního kvítí, společně
jsme tancovali za zvuku bubnů,
malovali na kamínky a plnili
škapulíře svatojánskými bylinami.
Tradiční bubenický workshop zajišťoval Václav Lind z Vysoké. Na závěr akce
začalo pršet, ale dětem to vůbec nevadilo a dováděly v dešti. Dospěláci si v klidu
poseděli pod připravenými stany.

Lipské slavnosti se uskutečnily 6. - 8. srpna 2021. Obec Lípa si připomíná v
letošním roce 670 let od první písemné zmínky o obci a tak jsme to na
slavnostech hezky oslavili. Začalo se již v pátek navečer v Pohostinství Na Růžku
s kapelou Heligonky z Vysočiny. Trochu nám i zapršelo, ale naštěstí se bylo kam
schovat a dobrá nálada nás neopustila. Začátek sobotního programu byl od 13:00
hod v areálu TJ Sokol Lípa a patřil dechové kapele Božejáci. Asi je uplynulá
doba, kdy nemohli hrát, nabyla energií a hráli jak o život. Hned od první písničky
se před jevištěm začalo i tancovat. Když hráli mezi návštěvníky, tak se všude jen
rozzařovaly úsměvy na tvářích. Od 17 hod. začala podvečerní taneční zábava s
kapelou Starý páky. Opět super. Zazpívali jsme si staré pecky a skvěle zatančili.
Vrcholem večera bylo od 21 hod. vystoupení Olgy Lounové s kapelou. Olga při
svém vystoupení dovede oslovit všechny generace a zapojuje návštěvníky do
programu. S poslední písničkou vystoupení a doslova s posledním úderem bubnu
udeřil blesk do jasanu vedle Balounů. Byla to obrovská rána. Zvukař si myslel, že
jsme zahájili slavnostní ohňostroj a bubeník se ptal, kde se takovéto efekty dají
objednat. Přídavky již byly za deště a vydatný déšť trval několik dalších hodin.
Ale to už vůbec nevadilo.
Na sobotní odpoledne byla také připravena celá řada aktivit pro děti. Nejvíce
asi zaujala 6 metrů vysoká lezecká stěna, jízda na poníkovi nebo program kejklíře
Lukáše. Nechybělo také ručně stloukané máslo a další dobré občerstvení. V sále
sokolovny byly připraveny dvě výstavy. První výstava byla z historických a
nových fotografií naší obce a druhá výstava byla věnována Bohuslavu Reynkovi.

V rámci nedělního programu se uskutečnil koncert babypankové kapely
Kašpárek v rohlíku. Škoda jen, že nám v neděli nepřálo počasí - pršelo skoro
celou neděli. Těsně před nástupem kapely na podium však pršet přestalo a
vydrželo to téměř celý koncert. I přes nepřízeň počasí dorazilo na 200 diváků,
kteří tančili před jevištěm.
Jak to tak vypadá, jarní
termíny slavností se stanou minulostí díky
koronavirovým jarním opatřením, a tak naše slavnosti přejmenujeme na Lipské
letní slavnosti.
Prázdninové kluby
Během července proběhly 4 cykly dvoudenních prázdninových klubů. Základnu
jsme měli v rodinném centru Tiliánek. Celotýdenní prázdninový klub se konal od
16. – 21. srpna. S dětmi jsme se drželi názvu našeho tábora „Toulavý tábor“ a
toulali jsme se moc rádi. U střediska jsme měli postavené indiánské teepee. Pro
děti byl připraven pestrý program od 8:00 – 16:00 hodin. Čtvrteční noc většina
dětí zůstala na klubu, a tak jsme si večer udělali ohýnek, opékali buřty a zpívali
písničky. O dobré jídlo se nám postaraly kuchařky ze školní jídelny, za což moc
děkujeme.
Kluby jsou realizovány v rámci
projektu „Toulavý tábor“, který je
spolufinancován Evropskou unií z
Operačního programu Zaměstnanost.

Kam jsme putovali:
• Zruč nad Sázavou – zámecká zahrada a kuličková dráha
• Havlíčkův Brod – muzeum, nová stanice hasičského záchranného sboru
• Petrkov – zámeček
• Jihlava – návštěva zábavného parku Robinson
• Orlík (pěšky z Plačkova)
• Lipské lesy
• Jalovčí
• Malá Lípa (Sračkov)
Letní dětská olympiáda proběhla ve středu 18.
8. 2021 na hřišti u sokolovny. Téměř 50 dětí
změřilo své síly v 6ti disciplínách (lukostřelba,
skok do dálky z místa, skok v pytli, letní biatlon,
vrh balonem do dálky, hod na cíl). Vítězové
jednotlivých disciplín dostali cenu a olympijský
diplom. Malý dárek si odnesli všichni účastníci
olympiády.

V sobotu 14. srpna 2021 se uskutečnil již IXX. ročník akce „Lipské putování
aneb Vyšlápni si s rodinou krásnou lipskou krajinou“. Pro účastníky byly
připraveny pěší trasy (5 km, 8 km, 11 km, 14 km, 17 km, 19 km) a cyklotrasy (15
km, 35 km, 65 km, 80 km). Start na všechny trasy byl od 8 do 11 hod na zahradě
Pohostinství Na Růžku v Lípě. Dětská trasa s úkoly vedla kolem rybníka
Kocháňák. Ostatní pěší trasy vedly na Petrkov, kde si návštěvníci mohli
prohlédnout Petrkovský zámeček a pak pokračovat dle zvolených kilometrů na
Svatý Kříž, Suchou a Okrouhličku. Cyklotrasy vedly směr Humpolec a Větrný
Jeníkov. Celkem se na trasy vydalo téměř 200 účastníků. V letošním roce
převládali pěší turisté, jakoby předpověď špatného počasí odradila většinu
cyklistů. No a přitom vůbec nepršelo....
Pohádková cesta se konala v sobotu 21. srpna 2021 od 14 hodin. Start a cíl
pohádkové cesty byl v Pohostinství Na Růžku v Lípě. Trasa vedla po dolním konci
obce a na děti čekalo na 20ti stanovištích 48 pohádkových bytostí. Celkem se na
trasu za krásného slunného počasí vydalo rekordních 460 účastníků, z toho 246
dětí a 214 dospělých. V cíli na účastníky čekalo dobré občerstvení, dílničky,
skákací hrad a pro děti malý dárek.
Večer akce pokračovala Stezkou odvahy. Trochu víc strašidelná cesta vedla od
Růžku k silnici na Květinov, pak podél kolejí. Stezka byla osvícená svíčkami a
světélky. Lipská strašidla se zjevovala v husté mlze a v temných zákoutích mezi
stromy. Dle ohlasu v cíli se báli děti i dospěláci. Za zdárné absolvování trasy na
děti čekala malá odměna.
Začátkem září se uskutečnil pobytový zájezd na Slovensko (2. 9. – 5. 9. 2021).
Skupina 38 turistů vyrazila autobusem směr Vysoké Tatry a Slovenský ráj.
Ubytování bylo zajištěno v hotelu Flipper v obci Vrbov. Každý den jsme chodili na
poznávací výlety nebo turistické túry a večer do nedalekého termálního
koupaliště.
Malý rockový festival Rocková Lípa se uskuteční v sobotu 18. 9. 2021 v Lipské
sokolovně. Na čtvrtém ročníku této akce nám zahrají Barock, Zakopaný pes,
Kejvavý koně, IRAS a Fousatej Hat.
Plány na podzim 2021
9. října (So) – Burčákový pochod, aneb putování Slováckým vinohradem.
Trasa vede poli a vinohrady z Milotic do Mutěnic (cca 12 km). Většina vinných
sklepů je otevřena. Majitelé nabízí burčák, víno a výborné občerstvení. U
některých sklepů hraje cimbál nebo dechovka. Odjezd z Lípy v 6:15 hod.

14. října (Čt) – Veřejné fórum obce Lípa – od 18:00 hod v Pohostinství na
růžku v Lípě. Setkání s občany na téma rozvoj obce. Srdečně zveme obyvatele
Lípy, Petrkova, Dobrostova a Chválkova.
30. října (So) – FOLKOVÁ LÍPA – III. ročník lipského folkového festivalu. Od
16:00 hod v lipské sokolovně. Hrají: Robert Křesťan a DRUHÁ TRÁVA, Pavel
Čadek, Choroši, Rendez fou, NEZMAŘI, Epydemie.
20. listopadu - Obecní ples - hraje kapela Melodie ze Světlé nad Sázavou
28. listopadu – Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Lípě
Dále připravujeme:
o Zájezd do Brna (divadlo)

o

Adventní akce

Pořadateli těchto akcí je Obec Lípa a lipské spolky
Rezervace a předprodej vstupenek: Obecní úřad Lípa
Více informací: 608640399, https://obeclipa.webnode.cz/

Udělejte si čas na další akce, které pro vás a pro sebe pořádáme
Marta Vencovská

Projekt KOUS Vysočina

V letošním roce se Spolek TILIA zapojil do grantové výzvy KOUS Vysočina, z.s.
„Pomáháme Vysočině – PŘÍRODA 2021“ a získali jsme podporu 5.000 Kč.
V rámci našeho projektu s názvem „Jak se žije v našem lese“ byly realizovány 3
odpoledne zaměřené na poznávání přírody okolo naší obce. Na první vycházce
jsme se od Jaroslava Melouna dozvěděli zajímavé informace o tom, jak poznat
druhy ptáčků které můžeme potkat kolem Lípy, jaké mají specifické znaky a jak
žijí. Například u mokřadu (Rákosina) hnízdí bekasina otavní, která je v ČR silně
ohroženým a zvláště chráněným druhem. Na druhém výletě jsme se zaměřili na
práci myslivců a na zvířata v lesích kolem Lípy. Třetí odpoledne bylo věnováno
studánkám.
V rámci projektu, Petra Hulvová ze záchranné stanice Pavlov, připravila pro děti
interaktivní program. Petra sebou přivezla netopýry a také úžasnou malou
veverku, která děti velmi zaujala.
Marta Vencovská

Příprava výstavby vysokorychlostní trati na
Vysočině – odpor obcí a občanů!!!
Příprava výstavby vysokorychlostní trati (dále VRT)
na Vysočině se přesunula do další fáze. Byla schválena
I. etapa Studie proveditelnosti na trase Praha-Brno a II.
etapa je předmětem schvalování. Pro majetkoprávní
vypořádání se využijí postupy podle zákona o urychlení
výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury (tzv. liniový zákon).
Připravuje se projektová dokumentace a s tím souvisejí informační setkání se
zástupci dotčených obcí a měst tak, aby byli lidé informováni především o
celkových plánech a přínosech. O čem už se mluví mnohem méně, je fakt, že
krajinu Vysočiny v této souvislosti postihnou silné negativní vlivy.
Trať přinese hluk, rozdělí krajinu, její výstavba zabere stovky hektarů
zemědělské a lesní půdy, pozemky a parcely ztratí na hodnotě, mohou být
ovlivněny prameny spodní vody. Celkově trať značně ovlivní ráz přírody a životní
podmínky pro faunu i floru.

Foto: Trasa
VRT Vysočina
fáze I. a II.

Nejen obce ale i hospodařící zemědělci a další obyvatelé Vysočiny jsou ze
současné situace rozhořčeni, připojují se k výzvě starosty obce Vidice ze
Středočeského kraje a i v našem kraji začínají hromadně podepisovat text
memoranda, kterým vyjadřují svůj nesouhlas s výstavbou VRT. Jedno ze
setkání,na kterém přítomní připojili své podpisy k memorandu, se uskutečnilo v
závěru srpna v Okrouhličce. Podpis přidali zástupci sedmi obcí (mezi kterými je i
naše Lípa), řada právnických osob i OSVČ. Další setkání jsou plánována na konci
září.

Občané ČR starší 18ti let můžou podpořit odpor k výstavbě VRP podpisem
PETICE, kterou dosud podepsalo více než 7.000. Mezi ně patří i celá řada obyvatel
naší obce. Děkujeme. Petici je nadále možno podepisovat na Obecním úřadě Lípa,
COOP a Zemědělská a.s. Lípa.
Jedná se o vedení vysokorychlostní trati přes náš region
Co probíhá?

• Obec Lípa se podpisem připojila k MEMORANDU, kterým zastupitelé
vyjadřují nesouhlas s výstavbou VRT v navrhované podobě a požadují
zastavení přípravných prací.

• Probíhá podpis PETICE, kterou mohou podepsat obyvatelé ČR starší 18 let.
• Sdružení Vrchovina, kterého je obec Lípa členem, společně s 12ti dalšími

obcemi v okolí uzavřelo smlouvu s advokátní kanceláří Doucha Šikola
advokáti s.r.o. o zastupování Sdružení Vrchovina ve věci Vysokorychlostní
trati.

• Na postupu spolupracujeme s dalšími uskupeními, které již proti VRT působí
(Koridor D8, VRTáci, Rozvrtaná krajina
společně postupovat v rámci celé ČR.

apod.) a chceme se propojovat a

A co dál?

• Oslovíme zastupitele Kraje Vysočina, neboť bude zahájena aktualizace
dokumentu Zásady územního rozvoje, kde má být zařazena nová podoba
VRT. Chceme znát jejich názor a chceme jim poskytnout „ohlas z území“.

• Připravujeme mediální akci proti VRT – natáčíme „Příběhy po trati“ tj. krátké

medailonky s lidmi, kterých se výstavba vysokorychlostní trati dotýká.
Příběhy budou rozšiřovány přes youtube, webové stránky,...

• Oslovíme další obce, zemědělce, podnikatele, zájmová sdružení z Kraje
Vysočina, aby se připojily k iniciativě Sdružení vrchovina proti VRT.

Argumenty PRO jsou jasné:

• Propojit Evropu (i když i v Evropě je síť rychlovlaků poměrně řídká a jeví se
jako velmi neekonomický způsob dopravy).

• Jihlava bude jedním z mála měst (ještě Světlá nad Sázavou) kde budou vlaky
na trase Praha- Brno stavět.

• Zajistit ekologický a rychlý způsob dopravy (i když bude obrovská ekologická

zátěž při výstavbě trati. V podmínkách Vysočiny bude zapotřebí na 1 km trati
přesunout více než 100 000m3 hmoty (10 000 plných nákladních aut).

• Uvolní se stávající vlakový koridor pro nákladní dopravu, neboť teď je
přetížený (i když většina lidí od drah neoficiálně říká, že před 20ti lety jezdilo
na tratích daleko více vlaků než v současné době).

Argumenty PROTI (o kterých se moc nemluví):

• Dojde k nenávratnému rozdělení naší krajiny a trať značně ovlivní ráz
přírody a životní podmínky.

• Budou ovlivněny prameny spodních vod.
• Budou zabrány stovky a tisíce hektarů zemědělské a lesní půdy, pozemky a
parcely ztratí na hodnotě.

• Trasa do Prahy z Jihlavy nebude rychlovlakem o tolik rychlejší, jelikož bude
nutné dojet vlakem nebo autem na terminál do Pávova, pak rychlovlakem do
nádraží Praha východ a pak opět přestoupit a dojet vlakem do centra.

• Trať VRT nikdy nelze využít k nákladní dopravě, díky sklonům trati, v

některých místech je příliš strmá. Je určena pro osobní dopravu. (Dle plánů
investora bude 1/3 tvořit lidé cestující za prací, 1/3 lidé cestující za rodinami
a 1/3 turisté.) Dle auditu Evropského účetního dvora, kdy bylo auditováno 7
vysokorychlostních tratí v Evropě, je v průměru využívána kapacita na 45%.

• Stovkám až tisícům lidí z naší republiky trať doslova zničí život (řada z nich

celý život šetřila a stále splácí vysněné klidné bydlení na venkově v přírodě,
někteří zde provozují svou živnost, pro některé menší zemědělce je tento
záměr zcela likvidační).

• Jedná se o ekologickou formu dopravy? Pro vynaložení rychlosti 350 km/h, je
díky odporu vzduchu zapotřebí 8x více energie než při poloviční rychlosti
(kterou vlaky dosahují na běžných tratích). Úspora emisí CO2 je tedy
zavádějící (výroba energie, obrovská zátěž při stavbě železnice).

• Jedná se o jeden z nejdražších způsobů dopravy a všude v EU je dotována
státem.

• Náklady na výstavbu jsou zatím cca 600 miliard až 1 bilión Kč, přičemž
průměrná dotovaná částka z EU činí cca 11 % z celkové ceny VRT. Ostatní
finanční zdroje hradí stát (my).

• Po 30ti letech je nutná kompletní rekonstrukce - v nákladech 50% celého
rozpočtu.

• V důsledku vysoké finanční náročnosti výstavby a provozu VRT budou s

vysokou pravděpodobností ohroženy regionální tratě - jejich opravy a
rekonstrukce, případně dojde k rušení regionálních tratí – nebudou na to
peníze (viz Francie).

• V neposlední řadě se jedná o vliv na životní prostředí a volně žijící živočichy.

Trasa trati se samozřejmě vyhýbá městům a vesnicím, často vede posledními
kousky naší přírody. Budou zasaženy nivy potoků, lesní komplexy, mokřady,
tůně, zemědělská půda. Vznikne další velká migrační bariéra srovnatelná s
D1.
Marta Vencovská, Petra Hulvová

REALIZACE MÍSTNÍ AGENDY 21 V OBCI LÍPA
Místní Agenda 21 (MA21) je programem konkrétních
obcí, měst, regionů, který zavádí principy trvale
udržitelného rozvoje do praxe při zohledňování místních
problémů. Obec Lípa je zapojena do realizace místní
Agendy 21 od roku 2010.
Důležitým aspektem je zapojování občanů do plánování akcí. Své nápady,
připomínky a náměty pro rozvoj obce můžete sdělit svým zastupitelům nebo na
setkání s veřejností. Letošní veřejné fórum máme naplánované na čtvrtek 14. 10.
2021 od 18:00 hod v Pohostinství Na Růžku v Lípě. Tak si udělejte čas a přijďte
diskutovat o budoucnosti naší obce – tedy Lípy, Petrkova, Dobrohostova i
Chválkova.
Letošní aktivity v rámci MA21:
• veřejné fórum obce Lípa (14. 10. 2021)
• brigády na úpravu veřejného prostranství
• vydání Lipského kalendáře na rok 2022
• sousedské posezení pro místní obyvatele
• venkovní "Sousedské inzerce" z bývalé telefonní budky v Lípě
• zapojení do kampaní (Den země, Dny zdraví)

Reportáž ze zájezdu - Slovensko 2. - 5. září 2021
Právě se vracíme ze zájezdu ze Slovenska. Cesta autobusem je dlouhá a tak si
krátím chvíli psaním malé reportáže z našeho putování. S notebookem na
kolenou se pokusím popsat průběh naší výpravy, snad mi vydrží baterie...
Čtvrtek - ve 4:05 hod.
ráno vyrazila skupina 38
t u r i s t ů s m ě r Vy s o k é
Tatry. První zastavení
bylo kolem poledne na
Štrbském plesu. Všichni
jsme obešli pleso a pak se
většina zájezdu vydala po
červené turistické značce
na Popradské pleso, kam
jsme pro ně měli dojet
autobusem. Leč autobus
se sice dostal na
Popradské pleso, ale jen
na vlakovou zastávku.
Když mi paní ve stánku u
parkoviště na dotaz, kde
že je to pleso řekla: „hůre
v horách asi hodinu cesty
pěšky“, a že autobusem se
tam určitě nedostaneme,
tak mě polilo horko. Z
původně plánované 6 km
trasy s mírným
převýšením se záhy stala
11 km vysokohorská túra.
Na trase navštívili
cintorín – symbolický
hřbitov obětí Tater, kde je
278 pamětních desek se
4 1 2 j m é n y. N a š t ě s t í
všichni z lipského zájezdu
k autobusu postupně dorazili a ztráty jsme žádné neměli. Ale zato řečí bylo..... :).
Ubytování jsme měli zajištěno v hotelu Flipper v obci Vrbov kam jsme dorazili v
17:15 hod. V hotelu nám velmi děkovali, za to, že jsme dorazili a přivezli jim
pěkné počasí. Prý tady do včerejška pořád pršelo, foukal vítr a na Lomnickém

štítě napadlo dokonce 25
cm sněhu!! Po ubytování
a dobré večeři jsme se
přesunuli do nedalekého
termálního koupaliště
(asi 250 m). V bazénech s
geotermální vodou s
vysokým obsahem
minerálních látek
důležitých pro lidský
organismus a teplotou od
26 ° C do 38 ° C, jsme si
plně užívali večerního
koupání.

Pátek – máme plánovaný oddychový den. Po snídani jsme se vypravili
autobusem do Bachledové doliny. Lanovka nás vyvezla na vrchol Bachledky.
Nejdříve jsme se vydali na chodník korunami stromů. Také dnes bylo počasí
naprosto skvostné a nádherné výhledy na všechny strany stály opravdu za to!!

Po malém občerstvení se
část výpravy vydala zdolat
bobovou dráhu. Pravda je,
že
jsme
jim
pravděpodobně zvyšovali
věkový průměr bobistů,
neb se na dráhu vydala i
řada našich seniorů. Další
zastávkou výletu byl
Ždiarský dom v nedaleké
obci Ždiar. Tady jsme
nejdříve začali obědem a
pak prohlídkou muzea a
obce. Závěr pátečního
poznávacího dne
patřil
městečku Kežmarok, kde jsme měli komentovanou prohlídku nového a starého
evangelického kostela. Starý dřevěný artikulární kostel Nejsvětější Trojice, do
kterého se vejde až 1500 lidí je památkou UNESCO. Závěr dne byl po večeři opět v
teplé termální léčivé vodě.
Sobota byla velmi náročná. Autobus
nás dovezl kolem 10 hodiny na
Podlesok, což je jedno ze vstupních
míst do Slovenského ráje. Hned na
začátku jsme se rozdělili do tří skupin,
a to dle vlastních sil a turistického
odhodlání. První skupina pouze mírně
chodících se držela řidiče autobusu. Ve
Slovenském ráji jsme absolvovali
procházku k
vyhlídce na „Hrdlo
Hornádu“ a po kávě v penzionu
Podlesok jsme se autobusem vydali poznat královské město Levoča. Náměstí mají
opravdu skvostné. Bazilika sv. Jakuba je památkou UNESCO, za ní stojí starobylá
radnice a trojici mohutných budov doplňuje evangelický kostel.
Po dobrém obědě se řidič autobusu odvážně vydal po místní silničce na
Mariánskou horu, která patří mezi nejstarší poutní místa východního Slovenska.
Pětikilometrová serpentýnovitá silnička stoupala na vrchol, kde byl kouzelný
kostel - Bazilika Navštívení Panny Marie a krásná křížová cesta. V kostele jsme se
přidali k právě probíhající bohoslužbě. Část skupiny se do Levoči vydala pěšky a
ostatní jsme jeli autobusem pro turisty z druhých skupin do obce Letanovce.

Zdatnější turisté z
druhých skupin se vydali
po modré turistické cestě
kolem řeky Hornád. Cesta
vedla často po železných
stupačkách a výsuvných
plošinách nad řekou.
Nejpočetnější druhá
skupina pomalu ale jistě
zdolávala 10ti km cestu.
Občas je opatrně předešli
jiní turisté či rodiny s
dětmi.
Za pomoci lan,
řetězů a s vypětím všech
sil se drželi a statečně
postupovali dál a dál.
Závěr trasy oslavili v
Letanovském mlýně
doušky lahodného piva.
Nejodvážnější třetí
skupina se u lanové lávky
odpojila od modré trasy a
po žluté turistické značce
se dostali do centra
Slovenského ráje zvané
Kláštorisko. Cesta je vedla také řečištěm potoka. Velké výškové převýšení se
čtyřmi vodopády naši zdatní turisté překonali díky železným žebříkům.
Adrenalinový výstup je odměnil krásnými vyhlídkami a dobrým pocitem. Po
návštěvě turistického bufetu na Kláštorisku se vydali po červené značce do
Letnovského mlýna.
Obě skupiny se sešli s rozdílem pouze 10 minut v
Letanovcích u kostela. Autobusem jsme se vrátili do Levoči a všichni jsme se s
chutí odměnili v místní cukrárně. Prohlídku Levoči tak stihli nakonec všechny
skupiny. Dokonce nám, ač po zavírací době, udělala ochotná paní správcová
zkrácenou prohlídku Baziliky svatého Jakuba. Vyslyšela tak naší prosbu, že když
už jsme sem dorazili až z Vysočiny, tak klenot Levoči a památku UNESCO prostě
musíme vidět. Hodná žena. Musím říct, že druhý největší kostel na Slovensku s
nejvyšším dvojkřídlým oltářem na světě a další velmi krásnou a zajímavou
výzdobou stálo za to vidět! Úžasný den jsme večer tradičně zakončili dobrou
večeří a návštěvou termálů.

Neděle - po dobré snídani a rozloučení s personálem hotelu jsme se vydali
směr Demänovská jeskyně Svobody nedaleko Liptovského Mikuláše, která podle
brožurek patří k nejkrásnějším krasovým jeskyním na Slovensku. A brožurky mají
opravdu pravdu, bylo se na co dívat! Viděli jsme veliké dómy s nádhernou
krápníkovou výzdobou, podzemní říčku Demänovku, úzké chodby plné krápníků,
mezi kterými jsme se občas doslova proplétali. Úžasné! Na trase jsme museli
zdolat 913 schodů nahoru a dolů. Pro část výpravy to bylo poměrně fyzicky
náročné, ale dle vyjádření jednoho účastníka zájezdu „.... bylo to nádherné
utrpení...“.

Cestou domů jsme si ještě na Slovensku na salaši Krajanka nakoupili sýrové
výrobky. Večeře byla již v Česku na Buchlovských kopcích v motorestu Samota.
Po několika málo kilometrech nastal zádrhel. Začala svítit červená kontrolka autobus hlásil poruchu. Prasknul řemen, a to díky zlomené kladce ho napíná.
Řidič dal nový řemen, ale kladka náhradní nebyla. Po provizorní opravě se
autobus opatrně vydává k Brnu. U Jihlavy už i pesimisté věří, že dojedeme.
PS: Domů jsme se dostali o půl jedenácté večer. Řidič byl naprosto skvělý.
Děkujeme.
Myslím, že všem účastníkům se zájezd moc líbil. Zážitků máme spoustu. Počasí
nám neskutečně přálo - podle místních to byl jeden z nejlepších víkendů z
letošního léta. Hotel i autobus jsme opět rezervovali na první víkend v září v roce
2022 (čtvrtek až neděle). Pokud máte zájem, tak se přidejte, už přijímáme
rezervace.
Marta Vencovská

FESTIVAL FOLKOVÁ LÍPA
Datum konání akce: 30. října 2021
Místo konání akce: Sokolovna Lípa
Pořadatel akce: Obec Lípa, Spolek TILIA
Program III. ročníku festivalu Folková Lípa
• Robert Křesťan a Druhá tráva
• Pavel Čadek
• Rendez-fou
• Choroši
• Nezmaři
• Epydemye
Třetí ročník Folkové Lípy
proběhne v sobotu 30. 10. 2021
v Lípě u Havlíčkova Brodu.
Festival zahájí v 16:00 hod
kapela, která letos získala dva
Anděly. Skvělý Robert Křesťan
a Druhá tráva. Další účinkující
je písničkář Pavel Čadek, který se
doprovází na violončelo a tím vytvořil
specifický podruh písničkářství,
takzvaný cellofolk. Rendez-fou je
kapela z jihlavska, která často bývá
přirovnávána k Zuzaně Navarové a kapele Nerez. Nevíme, jestli je to pravda, ale o
jejich kvalitách svědčí například vítězství padesátého ročníku Porty nebo
nominace jejich desky Miniatury na Cenu Anděl v kategorii Folk. Kapela Choroši
je pro nás uskupení, které v dobrém navazuje na tradiční trampskou písničku.
Jejich písně plynou s mluveným slovem tak, že si ani nevšimnete, že je už konec.
Závěr festivalu letos patří Nezmarům, stálici naší folkové scény a kapele
Epydemye, jejíž vystoupení bude krásným zakončením letošní Folkové Lípy.
O zvuk a světla se na Folkové Lípě stará Sound24 alias Pepa Balcar, Michal
Bechyně a Rejka Balcarová. Průvodním slovem provází Jirka Holoubek, kterého
můžete znát ze Spirituál kvintetu nebo jako moderátora Českého rozhlasu
Dvojky.
Marta Vencovská, Jan Fous

ZPRÁVY Z PETRKOVA
Opět - co všechno ztrácíme? Nejhorší je, když jsou to naši blízcí, místa, na která
máme krásné vzpomínky, naše vize a sny. Některé ztráty nejdou zacelit. Kroniku o
životě v Petrkově už nám nikdo nepíše… Naše památná lípa leží na zemi.
Nepřicházejme tedy o své sny. Mějme radost z maličkostí. Třeba z toho, že máme
v Petrkově nové obyvatele v Lázních. Že mohou vznikat nová kamarádství a
vazby.
●●● vichřice v Petrkově – i u nás přírodní
živel napáchal hodně škod, i když nelze
srovnávat s Moravou…. Mnoho polámaných
s t r o m ů , v ě t v í , n ě k o m u s t ř e š n í t a š k y,
fóliovníky, úrodu … Z naší památné 400 leté
Lípy (původního mohutného stromu) se
dochovalo do dnů před vichřicí jen torzo, z
velké části zakryté stříškou zhotovenou pro
udržení jeho dobrého stavu. Lípa byla
vykotlaná a bylo možné vstoupit dovnitř - díky
svému takřka šestimetrovému obvodu
umožňovala "návštěvu" hned několika osob
najednou. Lípa byla cca 14 metrů vysoká a
koruna měla v nejširším místě šířku 17 metrů.
Ochrana nad stromem byla vyhlášena v květnu
1999 "z důvodu unikátního stáří dřeviny, která
byla „kmetského věku“ s vysokou
přírodovědnou, krajinářskou a estetickou
hodnotou" (jak znělo oficiální zdůvodnění
ochrany stromu). Sbor HZS HB u nás zasahoval
při odstraňování nebezpečných větví ve
velkých výškách.
●●● Nově opravená kaple SVATÉHO
VÁCLAVA v Petrkově – tak máme po
rekonstrukci kapličky. Proběhla výměna
podlahy, stavební úpravy zabraňující vzlínání
vlhkosti zdivem (následek opadávání omítky),
opravy omítek, výměna oken (pro důkladné
větrání), nátěr všech konstrukcí, a také nejvíce
viditelné – přívod elektrické energie do
kapličky. Mnozí z Vás si všimli (dokonce i
informovali obecní úřad v Lípě), že Petrkovská

kaplička v noci svítí. Ano, kdo z vás to ještě neviděl, udělejte se večerní výlet ke
kapličce a uvidíte linoucí se světlo z oken a dveří – jako by se svatost vylévala z
naší kapličky… Názory, že je to plýtvání energie jsou liché. Spotřeba ele. bude stát
Obecní úřad cca 278,50 Kč za rok.
●●● září
2021 – SPOLEČNÉ ODPOLENÍ POSEZENÍ – ROZLOUČENÍ S
PRÁZDNINAMI pod taktovkou SDH Petrkov – Přípravy na tuto akci byly
opravdu důsledné. Nafukovací
hrad se přetahoval na různá místa,
až to čtvrté bylo „to správné“.
Stejně tak stánky s občerstvením
(až 3 varianta). Ovšem veškeré
posuny byly realizovány s
nadšením členů SDH, jako vždy
sobě vlastním. Mnozí přispěli
prací, a někteří - cennou radou.
Jeden člen SDH dokázal celé
odpoledne chodit po Petrkově s
jednou střešní latí, nebo
prknem…. Opět nezklamali náš
silný Petrkovský pilíř : pečící ženy
– jejich cukrářské kreace jsou
nenahraditelné a i zarytí
„masožravci“ proto rádi končí u
j e j i c h s t á n k u p r o : v d o l k y,
p a l a č i n k y, t r u b i č k y, b u c h t y,
dortíky, zákusky … Parádní počasí
umocnilo chuť se opět potkat.
Předpokládaný počet hostů byl
letos o 174,5% nečekaně překonán
– což se mile projevilo ve sklenici
s nápisem „vstupné dobrovolné“ děkujeme. Tedy v číslech: 26 dětí,
103 dospěláků, 2 kapely
(Heligonky z Vysočiny, Čáro
gypsy – obě kapely byly
příjemným podkresem pro
setkání osadníků), 25 kg masa, 80
klobás, 100 párků v rohlíku, 8
chlebů, samoobsluha na 7 sudů
tekutin (4 různé druhy na výběr),

325 ks sladkostí, 9 hodin společné zábavy, závody na skákacím hradě (zde krátce
rozvedu – letos měl skákací hrad tvar opičí dráhy – tedy dvou drah vedle sebe,
kde naši mistři mohli změřit svoje síly. Bylo vyhlášeno mnoho různých disciplín.
Ta se soutěžícími s názvem vnuk/děda potěšila mnohé z nás. Start obou borců
proběhl na jedničku. Ovšem když měl děda překonat „velkou horu“ (výška cca 1,5
m), tak s tím měl dědínek velkou starost. Trvalo mu to cca 8,5 min za podporyspíše kibicování a odborného radění - velkého seskupení „dobrých kamarádů“
které se utvořilo u nešťastného, vysíleného až polomrtvého seniora. Jonášek tedy
celou dráhu proběhl několikrát a z horní části podával ruku dolů se slovy: "pojď
dědo – já tě vytáhnu" …. Oba závodníci se poté museli dávat dohromady u
samoobslužného baru. Jeden s limonádou, druhý s pivem …) Družné rozhovory
se linuly celým dnem, radost ze setkání vydržela až do pozdních večerních
hodin ….

Michal Topolovský

FOTOSOUTĚŽ
Děkuji za pozvání k náhledu na Vaše letní dovolené. Tohoto kola
se účastnilo 15 amatérských místních fotografů. Některé fotky byly
opět překvapivé, některé skoro „nepublikovatelné“. Tvoří se silný
team stálých přispěvatelů, z čehož mám velikou radost. Ale pojďme
k letní presentaci:

1.místo
fotografvitek7898
2.místo
fotografj.petrova1960
3.místo
fotografmedova

…
... a ještě pár vašich letních pohledů

Prosím, vítězové – vyzvedněte si vaše
ceny na Obecním úřadě v Lípě.
NOVÉ TÉMA :
PODZIM ve všech podobách…
PRAVIDLA :
Každý soutěžící se může zapojit pouze
s jednou, výlučně vlastní fotografií.
TERMÍNY :
Vaše dílo je třeba zaslat do uzávěrky příštího
čísla Lipských Listů tj. do 1. prosince 2021.
CENY :
Můžete se opět těšit na krásnou knihu, druhé a třetí místo bude opět famózní
víno z Moravy.
KONTAKT :
Vaše díla zasílejte, prosím, na mailovou adresu: fotosoutezlipa@seznam.cz
nejlépe v nezmenšené kvalitě snímků.
Michal Topolovský

LETNÍ PETRKOV
Letní Petrkov se završil, zveme vás na setkání na podzim i v zimě
Děkujeme všem, kdo se přišli podívat do Petrkova na některou z letních
kulturních akcí. Také díky vašemu zájmu jsme se rozhodli, že budeme na podzim
a v zimě, tentokrát již v zámečku, dále pořádat naše společná setkání. Koncertem
klasické hudby si připomeneme 50. výročí smrti Bohuslava Reynka 28. září.
Petrkov bude otevřen v čase knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě ve dnech 15. a
16. října, těšit se můžete na divadelní představení, výstavy i prezentace nových
knih a připravujeme se i na adventní koncerty. V zámečku probíhají první nutné
úpravy, v letošním roce se pokusíme řešit nadměrnou vlhkost a havarijní stav
části střechy, svoji péči postupně dostanou také staré stromy v zahradě. O všech
akcích budeme dále informovat na našich internetových stránkách
pamatniknarodnohopisemnictvi.cz v aktualitách oddílu Petrkov, jsme také vděčni
za vaše podněty, psát je můžete na adresu: petrkov@pamatnik-np.cz.
Lucie Tučková,
Památník národního písemnictví – Petrkov

ZPRÁVY Z DOBROHOSTOVA
Léto se blíží ke konci a my jsme zvědaví, co nám přinese
podzim. Dobrohostovští hasiči mají opět v plánu mnoho
brigád, akcí, radostí a veselí. Otázkou zůstává, do jaké míry
nám koronavirus povolí naše akce uskutečnit.
O víkendu 18. – 20. června trenéři mladých hasičů (Láďa
Křesťan a já) jsme pro ně uspořádali Hasičský víkend.
Vzhledem ke koronavirové situaci jsme se rozhodli stanovat
u Svaté Anny. Sešli jsme se již v pátek odpoledne u obecního domu U Dobroděje.
Dvě auta odvezla batohy, stany, jídlo a další potřebné věci rovnou k poutnímu
místu. Děti pod naším dozorem se vydaly pěšky. Poté, co jsme postavili stany,
připravili WC, ohniště a velký stan (základnu), děti se vykoupaly v místním
potůčku, udělaly buřty, zahrály si hry a spokojené se odebraly ke spánku.

V sobotu po snídani a rozcvičce se děti rozdělily do družstev, jejichž kapitány
byli trenéři. Týmy soutěžily v různých tradičních (hod na cíl, skok do dálky,…) i
netradičních disciplínách (lovení peněz pod vodou, opičí dráha,…).Vítězem byli
samozřejmě všichni, protože jsme si dopoledne užili a pořádně se nasmáli. Po
soutěžích jsme si k obědu dali gulášek z kotlíku a vychutnali krásné počasí. Když
nám trochu slehlo, vydali jsme se pěšky přes kopec do Úsobí na zmrzlinu, na skok
do koupaliště a prohlídku úsobského zámku, kterou vřele doporučujeme i Vám.

Zpět jsme se vrátili lesem k právě ugrilovaným kuřátkům. Všichni zúčastnění
procházku skvěle zvládli a patří jim obrovská pochvala. Kluci vybrali skvělou
cestu a dokonce i menší děti celou cestu zvládly a ušly. Když se sešeřilo, měli
jsme pro děti ještě připravenou stezku odvahy. Všem, kteří ji zvládli projít,
tleskáme, protože byla fakt strašidelná.

V neděli po snídani jsme sbalili stany, uklidili odpadky, zahrabali ohniště a
vydali se k domovu. Rozloučili jsme se u obecní budovy a na oběd už byli všichni
zpátky doma.
Dva týdny před poutí obětaví dobrovolníci z řad našich hasičů svépomocí
vybudovali a zútulnili okolí kiosku. Položili dlažbu kolem kiosku, provedli terénní
úpravy a zaseli trávu, aby se návštěvníci zábav nemuseli brodit v blátě. Tímto
všem zúčastněným děkujeme.

Červenec v Dobrohostově již tradičně patří pouti u Svaté Anny. Tato krásná
událost začíná v pátek na letním parketu taneční zábavou, jejíž hlavním letošním
tahounem byla kapela Fousatej hat. Předkapelou byla partička mladých kluků,
kteří si říkají Summer in Head. Kluci hráli báječně a určitě bychom je chtěli ještě
někdy pozvat. Kapela Fousatej hat má specifický repertoár a přišli ti, kteří tuto

kapelu mají rádi. Počasí nám přálo, kapely hrály skvěle, ale mysleli jsme si, že
kapely „přitáhnou“ víc návštěvníků.
Sobota před poutí je v Dobrohostově dnem velkých příprav. Mnoho brigádníků
připravuje pouťové zázemí v údolí u Svaté Anny. Každoročně je potřeba připravit
stánky na občerstvení, lavičky pro návštěvníky a „podium“ pro kapelu. Kapela
Rebelka je nedílnou součástí pouti a její tóny se v letošním roce nerozléhaly
lesem nýbrž po planině. Pouť tedy letos poprvé nebyla v lese, jak jsme byli zvyklí.
Vlivem kůrovcové kalamity, jak jsme již avizovali v předchozím vydání, jsme
museli připravit lavičky a zázemí pro kapelu na přilehlé „louce“. Museli jsme
přichystat pouť i na případný déšť. Koupili jsme plachtu, kterou jsme museli
zabezpečit proti větru. Přípravou poutě jsme strávili celé odpoledne. Následně
máme určené služby a hlídací služba je tu celou noc.
Přemýšlíme, jak zázemí zdokonalit, protože celou pouť financujeme sami a
nemáme dostatek finančních prostředků ke koupi kvalitního stanu pro
návštěvníky. Dokonce i půjčení stanu je nad naše finanční možnosti. Určitě se
chceme obrátit na obec, aby nám s touto situací pomohla. Mohl by se koupit
obecní stan, který by byl k dispozici pro potřeby obcí spadajících pod Lípu.
Nedělní ráno přilákalo na pouť
mnoho lidí. Mnozí návštěvníci si
přišli poslechnout tradiční kapelu
Rebelka, jiní přišli na mši svatou,
ale někteří dorazili jen ze
zvědavosti, aby se podívali, jak
letošní pouť na louce bude
vypadat. Po dvou letech nám
konečně počasí přálo, takže
přítomní lidé si mohli atmosféru
náramně užít. Někteří vydrželi až
do 13 h, což nás mile překvapilo.

Nedělní odpoledne bývá
věnované našim nejmenším. V 15
h jsme se sešli na letním parketu,
kde na všechny přítomné čekal Milan Řezníček z HitRadia Vysočina. Děti plnily
různé úkoly, za které dostávaly malé odměny. Před, během i po úžasném
představení probíhala tradiční pouťová zábava, kde byl velký řetězák, dětský
kolotoč, houpačky, střelnice a nechybělo ani občerstvení .

Srpen je pro dobrohostovské hasiče měsícem klidu a odpočinku. O
zpříjemnění našeho klidového času a především o zviditelnění vesnice se
starají pořadatelé hudebního festivalu Stock.
Letos se konal již 27. ročník tohoto oblíbeného letního festivalu. Páteční
program zahájila havlíčkobrodská kapela Denudace, následovala kapela
New Titan, plzeňská kapela Turbo a večer ukončila turnovská kapela
Rozumbrothers. V sobotu se na pódiu vystřídalo pět kapel, přičemž na
festivalu nechyběly klasiky festivalu, mezi které patří kapely E.M.I.L a
Fortuna. Nedělní odpoledne již tradičně patří našim nejstarším
spoluobčanům. Pořadatelé si mysleli, že se senioři budou bát koronavirové
nákazy, ale dorazili v hojném počtu a všichni byli spokojeni. Počasí bylo
letošnímu festivalu nakloněno a účast byla po celý víkend velká.
Chtěli bychom poděkovat pořadatelům festivalu za perfektně připravený
festival a zviditelnění Dobrohostova. Za rok se budeme opět těšit na další
hudební zážitek.

Hasičský tým dobrohostovských dětí se začal připravovat na soutěž v Lípě
v neděli 22. srpna. Trenéři a děti si vyjasnili účast na soutěži, posty a vše už
šlapalo jako na drátkách. Poté se děti scházely každý týden. Všichni již věděli,
jakou funkci zastávají a tak každý další útok měl lepší a lepší čas. Samozřejmě,
jako každý rok, pomýšlíme na nejlepší umístění, protože naše děti jsou prostě
famózní.
Nyní máme v plánu zakončit sezónu tradičním grilováním spojené s
půjčením skákacího hradu pro děti. Na letním parketu je od začátku září
pingpongový stůl, od kterého se děti nemohou odtrhnout. Určitě se bude hodit
i pro zakončení naší sezóny a na další akce.
Výlov rybníka U Nováků proběhne v sobotu 9.10. Prodej ryb na hrázi bude od
12 h, kde se budou grilovat podkovy. V rybníku by mělo být kaprů dost, protože
jsme dokupovali větší, abychom měli pěknou „úrodu“.
Pokud epidemiologická situace dovolí, máme v plánu tradiční akce. Mám na
mysli drakiádu, dýňování a např. předvánoční posezení spojené s výrobou
adventních věnců. Snad nám všechny akce vyjdou.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům SDH Dobrohostov a
brigádníkům za jejich pomoc při přípravách, průběhu a úklidu všech akcí, které
byly letos trochu omezeny. Bez těchto lidí, kteří ochotně, dobrovolně a bez
jakýchkoliv kompenzací pomáhají, by naše obec Dobrohostov tak nevzkvétala a
neudržovala by naše lidi pohromadě.
Za SDH Dobrohostov Tomáš Krpálek

Z ČINNOSTI SDH LÍPA
Co jste hasiči, co jste dělali? Dělali jsme toho spoustu, protože se
opatření státu uvolnila. V červnu jsme trénovali s dětmi útok. Bylo
to znovu po dlouhé době, ale děti jsou šikovné a nezapomněli to. O
týden později jsme šli do lesa a prošli jsme si Lesní stezku, kde jsme
si dělali kvíz a dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí o kůrovci.
18.6.-20.6. jsme s
dětmi trávili víkend na
hasičském hřišti. Jezdili
jsme na kánoích na
rybníce pod hřištěm,
sami jsme si vařili a hráli
jsme hry. Počasí bylo
krásné a děti spaly nejen
ve stanech, ale i pod
širákem.
Další víkend jsme
pořádali akci „Vodní
skluzavka“. Bylo
chladněji, ale i tak se
sešlo dost dětí i
dospěláků, kteří si na
skluzavce zajezdili. Děti
využily i skákací hrad a
pro všechny bylo
připraveno občerstvení a
zmrzlina.
Na konci července
jsme připravili pro
všechny děti příměstský
tábor
na
téma
„ Z á c h r a n n é s l o ž k y “.
Každý den jsme měli
jedno téma, např.
zdravověda, doprava,
ochrana přírody, byli
jsme v Havlíčkově Brodě u drážních hasičů, atd. Tábora se zúčastnilo 20 dětí a 4
dospělí vedoucí. Měli jsme krásné počasí, jezdili jsme na kánoích, chodili jsme
přírodou a vyzkoušeli jsme si i hasičský útok. Na oběd jsme chodili do ZAS Lípa,

kde nám paní kuchařky výborně vařily. Tábor se nám moc líbil a rádi bychom ho
příští rok zopakovali.Na konci srpna děti i dospělí pomáhali na Pohádkové cestě a
na Stezce odvahy.
Na hasičském cvičišti v Lípě proběhla v sobotu 11. 9. 2021 soutěž O putovní
pohár starosty obce Lípa v
požárním útoku a Okrsková soutěž
okrsku č. 10A. Soutěže se
zúčastnilo celkem 28 družstev z
okolních vesnic. Počasí nám
dopřálo slunečný den a vše
proběhlo v pořádku. Lipským
družstvům se v soutěži velmi
dařilo.

Dále plánujeme v říjnu výlov rybníku „Nevolák“ a v
listopadu Svatomartinský průvod

Za SDH Lípa Ivana Výborná,
Miroslav Prchal, Lucie Edrová

ZEMĚDĚLSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST LÍPA
S nadcházejícím podzimem přišel čas částečně zhodnotit žně a sklizeň v roce
2021. Letošní rok byl, co se týče rostlinné výroby, hodně atypický, pozdní nástup
jara, chladný květen a část června a deštivé léto s několika přívalovými dešti.
Přesto se nám podařilo sklidit poměrně vysokou a kvalitní úrodu.
Žně jsme zahájili 19.července sklizní ozimého ječmene, za dva dny bylo
necelých 36 ha posekáno a s průměrným čistým výnosem 6,53 t/ha jsme byli
spokojeni. Pak nastala doba delšího čekání až do 7.srpna, kdy jsme zahájili sklizeň
řepky. Sklizeň byla ovlivněna vyšší vlhkostí řepky a také tím, že za nás část úrody
„vymlátily“ červencové bouřky s krupobitím. Žně pokračovaly sklizní jarního
sladovnického ječmene, část dodáváme do Plzeňského pivovaru, a tam je
sladovnická kvalita zásadní. Průměrný výnos 6,33 t/ha je oproti ostatním
podnikům na Vysočině hodně nadprůměrný, a i první rozbory naznačují, že
požadovaná kvalita bude dosažena. Začátek sklizně potravinářské pšenice byl 14.
srpna a žně jsme zakončili 21.srpna jako jedni z prvních zemědělců v kraji.
Veškerá produkce pšenice byla v potravinářské kvalitě a díky výborné spolupráci s
Mlýnem Havlíčkův Brod bude semleta nedaleko místa, kde byla vypěstována, a to
je z hlediska tzv. „uhlíkové stopy“ velice důležité. Snažíme se všechny naše
produkty realizovat co nejblíže k místu kde
vznikly, tedy byly vypěstovány a tím
minimalizovat vliv dopravy na životní
prostředí. V dnešní době a v budoucnosti,
kdy ochrana klimatu bude stále více na
pořadu dne je určitě velice důležitá
potravinová soběstačnost, a ne doprava
potravin přes polovinu zeměkoule.
Jak napsal nedávno prezident Agrární
komory ČR Ing. Jan Doležal „Jedna stará
pravda říká, že většina z nás minimálně
jednou v životě potřebuje doktora,
právníka, policistu a kněze. Každý z nás ale
minimálně třikrát denně potřebuje někoho,
kdo mu zajistí, že má co jíst. To jsou právě
zemědělci.
Važme si toho a o tuto zdánlivou
maličkost samozřejmost pečujme a
nenechme si ji vzít“.

autor fotografie Lucie Běhounková

Ing. Ondřej Baloun

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL LÍPA
Po dvou neúplných sezonách konečně v srpnu odstartoval další, doufejme že
kompletní, ročník fotbalových soutěží podzim 2021–jaro 2022, do kterých se
zapojilo sedm mužstev z našeho oddílu. Tentokrát se můžeme pochlubit
obsazením všech soutěží mládeže – mladší přípravka, starší přípravka, mladší
žáci, žáci a dorost – ti všichni startují v okresním přeboru. Mládež doplňují dva
týmy dospělých – áčko a béčko.
Fantastický start do nového ročníku zažil náš první tým, jenž je po šesti
odehraných kolech „bez ztráty kytičky“ suverénně v čele skupiny A 1.B třídy v
kraji Vysočina. Nutno poznamenat, že některé oddíly v soutěži procházejí těžkou
generační krizí a po covidu jim hodně hráčů ukončilo kariéru, nebo je provázejí
zranění. Nejlepším střelcem týmu je nestárnoucí Vladimír Vácha, který zatížil
konto soupeřů již sedmi brankami. Béčko se zatím pohybuje v klidném středu
tabulky na pátém místě a velkým pozitivem je dostatečný počet hráčů, takže
dřívější problémy zejména s venkovními zápasy jsou prozatím minulostí. Je to i
díky zapojení několika hráčů z dorostu, který stejně jako áčko, zatím bez ztráty
bodů, vede tabulku okresního přeboru. Kanonýrem je Michal Kulja, který ve třech
zápasech vsítil soupeřům ctihodných 10 gólů. Ostatní mládežnické kategorie své
soutěže teprve rozehrávají a na hodnocení bude čas po skončení podzimní části
sezóny.
Nezbývá než doufat, že se všem našim mužstvům bude dařit a ž e nedojde
k přerušení nebo nedokončení slibně rozjeté sezony.

Ing. Ondřej Baloun

MÍSTNÍ KNIHOVNA V LÍPĚ
Kde: Budova ZŠ a MŠ Bohuslava Reynka
Otevírací doba: Vzhledem k současné situaci a k tomu, že se knihovna nachází v
prostorách školy, bude knihovna otevřena 1x za 14dní buď v sobotu, nebo v
neděli. O termínu budete vždy předem upozorněni prostřednictvím SMS od OÚ. V
případě, že nemáte sjednanou tuto službu, domluvte se přímo se mnou.

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU (VU3V)
Bližší informace o VU3V na: www.e-senior.czu.cz nebo
v knihovně.
Od konce září zahajujeme další semestr na téma Mistři
evropského barokního malířství 17.stol. a to v počtu 10
posluchaček. VU3V je nejen se něco dozvědět a rozšířit si tak svoje vědomosti, ale
hlavně se scházet a předávat si své zážitky, různé rady apod.. Proto se těšíme, že
přednášky budeme prožívat na společných setkáních a ne doma, každá u svého
počítače.
Marie Součková, knihovnice - tutor

ZPRÁVY OD LOSáků
Milovníci divadla, dobré zprávy! Už zase zkoušíme a zase
hrajeme :). Na představení Manžel napůl 3.10. už máme plno,
tam můžete přijít leda na stojáka, garantovat místa nemůžeme,
ale na jaká další představení a termíny se rezervovat můžete:

•
•
•
•

Hudební pohádka Bumbrlíček neděle 17.10. od 17:00
Komedie Manžel napůl sobota 4.12. od 18:00
Hudební pohádka Bumbrlíček neděle 12.12. od 17:00
Improvizovaná detektivka Severská krimi 8.1. 2022 od 19:00

Rezervujte na telefonním čísle režisérky Moniky 777588395 nebo u členů L.O.S.
Moc se těšíme na viděnou!
Za L.O.S. Monika Nevolová

Z TILIÁNKOVÝCH LISTŮ…
Rodinné centrum Tiliánek a Jezdecký klub Vysoká během
letních prázdnin opět společně uskutečnily dva týdenní
příměstské tábory s koňmi a koňskou tematikou. Všichni
zúčastnění - jak děti, tak vedoucí a asistenti - si dny plné
nevšedních zážitků velmi užili a mají na co vzpomínat.
S novým školním rokem, pevně doufáme, že pro volnočasové aktivity
příznivějším, než byl ten loňský, Tiliánek opět přichází s pestrou nabídkou. Pokud
si vyberete, můžete se pravidelně těšit na kurz Ostrov objevů pro rodiče s
batolátky, Veselou vědu, zumbu, angličtinu, lekce výuky na klavír a na kytaru,
přírodovědný a jezdecký kroužek a nově také na skupinové Logohrátky i
individuální logopedickou péči s Mgr. Janou Křípalovou, naši lektoři se naopak už
velmi těší na vás!
Dále chystáme cyklus několika zajímavých přednášek a pravidelných
oblíbených akcí, a to ve spolupráci s místními spolky a za podpory Obce Lípa a
Kraje Vysočina. Můžete se těšit např. na: Online přednáška s názvem „Logopedie
v každém věku“ (16. 9.), Lipský svatomartinský lampiónový průvod (11. 11.),
Výtvarná dílnička (bude upřesněno), a mnoho dalších.
Za Rodinné centrum Tiliánek s přáním klidných a pohodových podzimních dnů
Lucie Hanauerová a Mirka Šeredová
Více na
facebookovém profilu
a na https://rctilianek.webnode.cz/

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Ve středu 13. října 2021

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 dubnu 2022

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. 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,
B. elektrické akumulátory
C. galvanické články a baterie, výbojky a zářivky
D. pneumatiky
E. elektrozařízení pocházející z domácností
Ponechání nebezpečného odpadu na místě svozu bez dohledu majitele
nebo jiné pověřené osoby je nepřípustné!

LETOŠNÍ DOVOLENÁ - od fotografa simekada5
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