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Březen 2017

Vážení spoluobčané,
zima je snad za námi a s jarem můžeme začít s naší největší letošní akcí
s pracovním názvem "Výstavba veřejného, víceúčelového hřiště v
Lípě". Stavba je naplánována na pozemku za areálem školy a školky.
Jedná se o hřiště s umělým povrchem, kde bude možno provozovat malou kopanou,
florbal, tenis, volejbal a basketbal. Rovněž zde budou atletické dráhy 200 a 60 metrů,
sektor pro skok daleký a vysoký a pro vrh koulí.
V únoru již proběhlo výběrové řízení na zhotovitele a ze sedmi přihlášených firem byla
hodnotitelskou komisí jako nejvýhodnější vybrána nabídka firmy SWIETELSKY stavební
s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, s cenou 10 869 750.-Kč.
Zastupitelstvo zhotovitele odsouhlasilo a po dořešení formalit výběrového řízení
předpokládáme ihned podpis smlouvy se zhotovitelem, aby co nejdříve došlo k předání
staveniště a zahájení stavby. Termín dokončení akce je stanoven nejpozději na 15. 11.
2017. Doufám, že vše proběhne bez problémů a obec získá nový a moderní sportovní
areál.
S příchodem velikonoc se začne naplno otevírat jaro se svými krásnými dny.
Přeji Vám všem, abyste po dlouhé zimě načerpali dostatečně jarní atmosféru, jarní
energii a pohodu.
Jiří Kunc, starosta

Nepřehlédněte:
Občanům za vzorné třídění
odpadu obec zajistila tašky na
tříděný odpad. Tašky si můžete
vyzvednout na Obecním úřadě.
Jedna sada tašek na číslo
popisné.
Od 15. dubna obec opět zahájí sběr
posečené trávy ze zahrad. Ukládat posečenou hmotu je možno v areálu čističky
odpadních vod v Lípě. Je zde také možno uložit ořezané větve ze stromů. Při odběru
bioodpadu bude přítomen pracovník obce. Nelze zde ukládat hnůj, kuchyňské zbytky
ani jiný odpad živočišného původu.
Provozní doba zařízení:
Úterý: 17,30 – 19,00 hod.
Sobota: 17,30 – 19,00 hod.
Velkoobjemový odpad (mimo nebezpečného odpadu) je možno ukládat na ČOV v Lípě
každé první pracovní pondělí v měsíci od 14,00 do 17,00 hod. Je zde možné uložit také
železný šrot.

Usnesení č.14 z 14. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lípa,
oo
které se konalo dne 13.12.2016 v budově OÚ v 19 hodin
Zastupitelstvo obce Lípa:
schvaluje:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

program zasedání zastupitelstva
zapisovatele a ověřovatele zápisu a usnesení
návrhy na vyřazení majetku z důvodu nefunkčnosti, zastaralosti a
poškození:
- ZŠ a MŠ Bohuslava Reynka, Lípa – Návrh na vyřazení dlouhodobého
hmotného majetku ve výpůjčce (seznam je přílohou zápisu)
- Obec Lípa – Návrh na vyřazení drobného dlouhodobého hmotného
majetku (3x seznam je přílohou zápisu)
Smlouvy o údržbě místních komunikací v zimním období roku 2017 s firmou
ZAS Lípa, se sídlem Lípa 5, (údržba v katastru obcí Lípa a Petrkov) a Pavlem
Staníčkem, silniční motorová doprava nákladní, Lípa (údržba v katastru obcí
Dobrohostov a Chválkov).
Smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení
určeného k dodávce elektrické energie č.Z_S14_12_8120057441 s firmou
ČEZ Distribuce, a.s.,Teplická 874/8, 405 02 Děčín
zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 218/10 v k.ú. Vyskytná nad
Jihlavou o výměře 16m2 na úřední desce. Pozemek je ve spoluvlastnictví
obcí a pronajatý LD ve Štokách.
Rozpočtové opatření č. 5 pro rok 2016
příspěvky a dotace z rozpočtu 2017
rozpočet Obce Lípa na rok 2017

bere na vědomí:
1. usnesení zastupitelstva z 22. 11. 2016
2. usnesení ze zasedání rady obce z 13. 12. 2016
3. příspěvky v rozpravě

Usnesení č.15 z 15. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lípa,
oo
které se konalo dne 24.1.2017 v budově OÚ v 19 hodin
Zastupitelstvo obce Lípa:
schvaluje:
1.
2.
3.

program zasedání zastupitelstva
zapisovatele a ověřovatele zápisu a usnesení
umístění sběrného kontejneru na vyřazené šatstvo na území obce

4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

13.

umístění přípojek k RD na pozemku obce Lípa p.č. 51/1 v k.ú. Pávov
prodej pozemku p.č. 1246/4 v k.ú. Ždírec na Moravě
Smlouvu o dílo č. 85/2017 s firmou ENVIREX spol. s.r.o. Chotěboř,
průmyslová 1756, 583 01 Chotěboř
Smlouvu o dílo č. 16-026/9 s Energetickou agenturou Jihlava, Nerudova
1498/8, 586 01 Jihlava
podání žádosti o dotaci a dofinancováním akce: „ZŠ Lípa - Bezbariérové
propojení a odborné učebny přírodovědy, jazyků a počítačů“ a udělení plné
moci firmě EAV Jihlava k zastupování v podání žádosti o dotaci
směnu části obecního pozemku p.č. 94/3 v k.ú. Lípa u Havlíčkova Brodu za
část poz. p.č. 2/9 v k.ú. Lípa u Havlíčkova Brodu za předpokladu zachování
výměr pozemků
prodej poz. p.č. 218/10 v k.ú. Vyskytná nad Jihlavou o výměře 16 m2
prodej poz. p.č. 218/21 v k.ú. Vyskytná nad Jihlavou o výměře 16 m2
podmínky zadávacího řízení a smlouvu s Energetickou agenturou Jihlava,
Nerudova 1498/8, 586 01 Jihlava na zpracování zadávací dokumentace a
veškeré úkony související s administrací zadávacího řízení, včetně přípravy
příslušných dokumentů, a to ve všech fázích zadávacího řízení u akce:
„Výstavba veřejného víceúčelového hřiště Lípa“
příspěvek obce na pořízení varhan do svatovítské katedrály v Praze

bere na vědomí:
1. usnesení zastupitelstva z 13.12.2016
2. usnesení ze zasedání rady obce z 31.12.2016 a 24.1.2017
3. příspěvky v rozpravě
neschvaluje
1. Smlouvu o koupi materiálově využitelného odpadu č. S175400392
Usnesení č.16 z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lípa,
oo
které se konalo dne 28.2.2017 v budově OÚ v 19 hodin
Zastupitelstvo obce Lípa:
schvaluje:
1.
2.
3.
4.
5.

program zasedání zastupitelstva
zapisovatele a ověřovatele zápisu a usnesení
Smlouvu o dílo č. 17-001 s Energetickou agenturou Jihlava, Nerudova
1498/8, 586 01 Jihlava
Smlouvu s firmou Vladimír Chromeček, Tuřanka 33, 627 00 Brno. Jedná se
o vystoupení v rámci Lipských slavností 6.5.2017
podání žádosti na Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Fritzova 4,
586 01 Jihlava o bezúplatný převod následujících pozemků do majetku
Obce Lípa:katastrální území Lípa u Havlíčkova Brodu: p.č. 1596/2, 1596/21,

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

1225/2, 1585/1, 136/16, 136/17, 136/19, 1585/3, 1284/5, katastrální území
Dobrohostov: p.č. 648/7, 648/4, katastrální území Chválkov: p.č. 250
výběr dodavatele - účastníka zadávacího řízení SWIETELSKY stavební s.r.o.
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, jehož nabídka byla
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější v souladu s výsledkem
hodnocení, dle zadávacích podmínek. Cena celkem včetně DPH
10 869 750.-Kč. Vše v rámci zadávacího řízení na podlimitní veřejnou
zakázku na stavební práce s názvem "Výstavba veřejného, víceúčelového
hřiště v Lípě" zadávanou v podlimitním režimu ve zjednodušeném
podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek.
Smlouvu o dílo s firmou SWIETELSKY stavební s.r.o. Pražská tř. 495/58, 370
04 České Budějovice na akci "Výstavba veřejného, víceúčelového hřiště v
Lípě"
Smlouvu na stavební dozor na akci "Výstavba veřejného, víceúčelového
hřiště v Lípě"
Dodatek k smlouvě o zemědělském pachtu pro rok 2017 s Lesním
družstvem ve Štokách.
použití rezervního fondu ZŠ a MŠ Bohuslava Reynka
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o veřejných službách číslo 45/2017 ze dne
13.12.2016 s firmou ICOM transport, Jihlava
inventarizaci majetku obce Lípa k 31.12.2016
zahájení zadávacího řízení na zpracování projektové dokumentace a
souhlas s akcí „Oprava silnice III/3489 – průtah Lípa“.
podání žádosti na Kraj Vysočina o bezúplatný převod nově odměřených
pozemků Kraje Vysočina v k.ú. Petrkov p.č. 657/7 o výměře 72 m2 a
p.č.657/8 o výměře 51 m2.
cestovní náhrady pro rok 2017 a používání soukromého vozidla pro potřeby
obce
poskytnutí návratné finanční bezúročné výpomoci ve výši 200.000.-Kč pro
MAS Českomoravské pomezí o.p.s., Husovo nám. 39., 588 13 Polná
finanční dar Záchranné stanici pro handicapované živočichy Pavlov

bere na vědomí:
1. usnesení zastupitelstva z 24.1.2017
2. usnesení ze zasedání rady obce z 28.2.2017
3. informaci o nové dopravní koncepci Kraje Vysočina
4. příspěvky v rozpravě
nesouhlasí:
1. s rušením spojů na trati Havlíčkův Brod – Humpolec
2. s novými jízdními řády autobusové dopravy

Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka,
Lípa, příspěvková organizace
Opět je za dveřmi jaro, velikonoční svátky a my už se začínáme těšit na všechny
radovánky, akce, výlety a exkurze, které přijdou s jarním sluníčkem.

Zprávičky z naší školičky přinášejí Medvídci, Myšičky, Sovičky, a Žabičky
Je tu již třetí měsíc v roce - měsíc březen a s ním očekávané jaro. S jarem se všechno
probouzí ze zimního spánku. Sníh se pomalu rozpouští a raší první výhonky trávy, listí na
stromech a keřích. S přicházejícím jarem se těšíme na první hřejivé paprsky, první květy a
kytičky. Jaro nám vlévá energii do žil, ale myslím, že nejvíce dětem. Již se moc těší na
jízdu na kolech, řádění na hřištích a dovádění v přírodě. Nyní Vás seznámím s tím, co se
uskutečnilo v naší mateřské škole v zimním období.
V pondělí 6. února nás navštívil v mateřské škole žonglér Milan Ošmera se svojí
zábavnou show. Dětem předvedl žonglování s míčky, talíři, kužely, kruhy a dalšími
rekvizitami. Nechyběly ani kouzelnické triky a točení talířů na tyčích. Děti byly zapojeny
během celého představení a některé z nich dokonce panu žonglérovi pomáhaly během
kouzel. Na památku dnešního dopoledne dostal každý letáček s fotkami různých triků a
kouzel.
Ve středu 8. února do školky přijelo mobilní planetárium Morava s výukovým
programem. Děti se seznámily zábavnou formou s fázemi Měsíce, pohyby Země,
souhvězdími, zvěrokruhy, vesmírem a planetami. Všechny zajímavosti byly dětem
představeny zábavnou pohádkou. Celý program doplňovaly otázky, na které děti
s radostí odpovídaly. Tento nevšední zážitek jsme si všichni moc užili a doufáme, že děti
získaly aspoň trochu povědomí o vesmíru a planetách.
V pondělí 13. 2. nás ve školce navštívil p. Kunc s rodinou s programem Zvířátka a jak se o
ně staráme. Přivezli dětem ukázat zvířátka (ježka, sýčka, sovu pálenou, poštolku a
vypreparovaného netopýra) a pověděli jim, jak se o ně starat. Děti byly velmi pozorné a
zvídavé. Některá zvířátka si mohly i pohladit, takže byly po celou dobu zaujaté.
V měsíci únoru se třída Žabiček a Myšiček zúčastnila výtvarné soutěže s názvem
„Mýtické a mystické bytosti, pátý ročník výtvarné soutěže vyhlásil Dům zahraniční
spolupráce Praha. Jako odměnu za úspěšnou účast jsme obdrželi výtvarné potřeby a
pomůcky. Celkem jsme zaslali 18 výtvarných děl našich dětí. Do další soutěže s názvem
„Školka plná dětí“ jsme poslali 38 obrázků.
Tak jako každý rok, tak i letos jsme uspořádali s dětmi ve všech třídách Den tatínků,
dědečků, strýčků… Od rána byly děti celé netrpělivé, až svým tatínkům a dědečkům
předvedou svůj připravený program plný básniček, písniček a tanečků. Po svačině si
nacvičený program vyzkoušely před kamarády z ostatních tříd a odpoledne po spaní
nastalo očekávané odpoledne, kdy děti s radostí přednesly, zazpívaly a zatančily, co se

naučily v mateřské škole. Dětem se program úspěšně povedl, což nasvědčoval velký
potlesk všech přítomných mužů. Po vystoupení dětí každý tatínek dostal od svého dítka
vyrobený dárek a nastalo společné tvoření. U Medvídků se vyráběla pokladnička
prasátko z pet lahve, u Myšiček sklenice na sušené houby ubrouskovou technikou, u
Soviček zdobená trička foukacími barvami na textil, u Žabiček sněhulák z ponožky
naplněný rýží. Všichni s nadšením pracovali, jejich výsledek byl povedený. Akce se
vydařila, všichni, včetně nás, paní učitelek, odcházeli spokojení a plní zážitků. Budeme se
těšit na další společné akce.
Co se dělo v zimním období ve třídě Medvídků?
Bob a Bobek v zimním čase - prováděli jsme pokus se sněhem. Co z něj zbude, když nám
roztaje ve sklenici?
Bob a Bobek a ptáčci v krmítku - po seznámení s různými druhy ptáků na obrázcích a
pozorování v krmítkách, jsme si svého ptáčka vyrobili. Poté jsme se proměnili na ptačí
maminky a miminka - líhli jsme z vajíček malá ptáčátka, hledali jim potravu z věcí ve
třídě, učili je létat i padat a spoustu jiných věcí. Tato hra nám nakonec vydržela i další
dny. Byl to takový malý projektový týden.
Bob a Bobek pracují- při tomto tématu jsme si mimo jiné povídali o průvodčích,
výpravčích, vlacích. Naše cesta tedy vedla rovnou na lipské nádraží.
Bob a Bobek v pravěku- po seznámení s dinosaury a pravěkem v atlasech a 3D knize jsme
si dinosauří svět vytvořili i ve třídě. Byl to další malý projektový den. Ještě než nám naši
vyrobení dinosauři vyzdobili nástěnku, pěkně jsme si s nimi "zařvali" a zadováděli.
Bob a Bobek na maškarním plese- tento týden nesměla nikomu chybět šaškovská čepice.
Její výroba nám sice zabrala více času, ale když byla hotová, udělali jsme si společně malý
šaškovský karneval s opravdu úsměvnými kreacemi při tanci.
Bob a Bobek čtou knihu- četba pohádek a příběhů k různým tématům je již
samozřejmostí, ale tentokrát nás čekalo vyrábění vlastní knihy. Každé dítě si vyrábí svoji
knihu po svém z různých omalovánek, pracovních listů, skládaček, básniček.
Co se dělo v zimním období ve třídě Soviček?
V zimním období jsme se ve třídě Soviček (mimo jiné) zabývali i skupenstvím vody.
Několika pokusy jsme zjišťovali, jak se voda dokáže přeměňovat. První den jsme si
pomocí horké vody ve sklenici ukázali páru. Poté jsme vodu přelili do kelímku a nechali ji
do druhého dne za oknem. Další den děti nedočkavě nakukovaly do okna, co se asi
s vodou stalo. V ranním kruhu jsme si pak ukázali, že voda se nám přes noc přeměnila na
led. Třetí den přinesla paní učitelka do třídy v misce sníh, který jsme umístili nad topení,
a po celé dopoledne pozorovali, jak se z něj postupně stává voda. Po zbytek týdne jsme
pozorovali vodu v přírodě v podobě rampouchů, zamrzlých rybníků, sněhu, jinovatky
na stromech atd. Děti tyto jevy se zájmem sledovaly a kladly po celý týden paní
učitelkám zvídavé otázky.

Co se dělo v zimním období ve třídě Žabiček?
Nový rok jsme u Žabiček zahájili lyžařským výcvikem na Šacberku, kde se 19 dětí z naší
třídy učilo lyžovat. Na lyžařský kurz jsme navázali plaveckým kurzem v Havlíčkově Brodě.
Aby si děti a rodiče zkrátili čekání na jaro, připravili jsme si pro ně domácí úkol a to
výrobu počátečního písmena jejich jména. Všechna krásná písmena nám zdobí naší
šatnu a budou zde viset do konce školního roku. Ve třídě Žabiček jsme se za zimní
období stihli naučit spoustu nových věcí a probrat tato témata: Zima a její znaky, zimní a
letní sporty, ryby a život ve vodě, povolání a profese, cirkus a karneval, ptáci, planety a
vesmír, dinosauři, pravěk, dny v týdnu a co děláme celý den. V týdnu plném ryb k nám
připlula do třídy zakletá chobotnice Lojzička, kterou jsme společně vysvobodili výrobou
papírových chapadel. Dalším úkolem, který nás čeká, bude vystoupení na výroční chůzi
Svazu žen, na které se již teď pilně připravujeme. V měsíci březnu navštívíme prvňáčky a
jejich paní učitelky, abychom se podívali, co nás čeká příští školní rok v první třídě.
Podíváme se i do budovy základní školy, kde se seznámíme s prostory dubnového zápisu
do první třídy.
Co se dělo v zimním období ve třídě Myšiček?
K tématu zimní období jsme uspořádali v tělocvičně sportovní závody družstev. Děti
s chutí soutěžily a připadaly si jako opravdoví závodníci. Za snahu byly odměněny malou
sladkostí. Vzhledem k letošním vhodným zimním podmínkám jsme s dětmi často
navštěvovali kopec na návsi, popř. kopeček na hřišti, kde se klouzaly na lopatách. Děti se
zprvu bály jezdit, ale během krátkého času všichni jezdily a moc se těšily. Udělaly nám
velkou radost, že to i přes počáteční obavy zvládly úplně všechny.
K tématu povolání jsme si domluvili exkursi do truhlárny k panu Likešovi. Ukázal nám
stroje, které potřebuje ke své práci a vyrobený nábytek. Shlédli jsme i mnoho dalších
věcí, bez kterých se tato práce neobejde. Viděli jsme vyrobené dveře, rámy, okna, stůl,
židle,…Děti měly mnoho otázek a pan truhlář na ně s ochotou odpovídal.
Zkoušeli jsme i různé pokusy s vodou, ledem a sněhem. Dětem se nejvíce líbil pokus
s vodou a gumovými rukavicemi. Gumové rukavice postupně naplnily vodou a káply do
nich barvy. Ty jsme zavázali a pověsily ven na strom. Druhý den nám z pokusu vznikly
barevné ledové ruce.
Probírali jsme i téma – zvířátka a ptáčci v zimě. Pomocí obrázků, četby a názorných
ukázek jsme seznamovali děti s důležitostí péče o ně hlavně v zimním období. Tento
týden nám velice obohatil pan Kutlvašr ze Suché, který nám vyrobil dvě krmítka a budku
pro ptáčky.
V tomto školním roce jsme se zapojili do operačního programu – Výzkum, vývoj a
vzdělávání. Pro mateřskou školu jsme vybrali personální posilu, potřebné vzdělávací
aktivity a aktivity zaměřené na spolupráci s rodiči, a to následovně: chůva, coby
personální podpora pedagogů v MŠ, osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů

MŠ v rozsahu 16 hodin, vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16
hodin a odborně zaměřená tematická setkání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ.
Od února již v naší mateřské škole pracuje chůva – paní Staníčková Světlana. Vzhledem
k tomu, že je dvouletých dětí v MŠ čím dál více, využijeme chůvu i v dalším školním roce.
Chůva pomáhá učitelkám s péčí o dvouleté děti, a to zejména v oblasti sebeobsluhy
dítěte, zajištění bezpečnosti a individuálních potřeb dítěte.

Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2017-2018 se uskuteční ve dnech 2.
5. – 3. 5. v době od 7:00 do 15:00 hodin v budově mateřské školy.
Přeji Vám krásné prožití velikonočních svátků a pohodu v nastávajícím období.
Za mateřskou školu Miroslava Krpálková
ZÁKLADNÍ ŠKOLA navázala ve své práci i aktivitách na loňský školní rok.
Pochlubit se můžeme nejen řadou úspěchů na poli znalostním, uměleckém a
sportovním, ale také netradičním obohacováním výuky i mimoškolní činnosti.

Co je letos mezi žáky „v kurzu“?
Lze předpokládat, že každého žáka baví něco jiného. Někdo se do školy těší na své
spolužáky, někdo na oběd, někdo na tělesnou nebo hudební výchovu. Zde chci, ale
popsat nově zavedené předměty, o kterých vím (podle dotazů u žáků), že se většinou
těší jejich oblibě. Jedná se o tematické okruhy předmětu Svět práce, ve kterém se v
zimních měsících vyučuje vaření a technické práce.
Vaření jsem popisovala již v minulém čísle Lipských listů a stále pokračuje nadšení, no
prostě stále vaříme, vaříme a zase vaříme.
Technické práce jsou vyučovány od podzimu (po skončení podzimních prací na školním
pozemku) do jarních měsíců, než opět začínají pěstitelské práce. Zájem o práci ve
školních dílnách se dala předpokládat u chlapců, ale překvapením je i šikovnost a velká
snaha dívek. Žáci a žákyně 6. ročníku se již mohou pochlubit tím, že si zkusili řezat,
pilovat, brousit. Jejich prvním výrobkem je krabička, která se většině žáků povedla.

Akce a soutěže ve II. pololetí školního roku
Druhé pololetí školního roku se vyznačuje mimo jiné tím, že je v tuto dobu organizováno
mnoho znalostních i sportovních soutěží, ve kterých žáci zúročí svůj talent společně s
tím, co se již ve škole naučili. Organizovány jsou školní kola (někdy i kola třídní), většinou
následují okresní kola (občas i okrsková). O účasti a případných úspěších informujeme
širokou veřejnost na našich webových stránkách. II. pololetí teprve začíná a již proběhla:
soutěž v recitaci (prozatím jen třídní, školní a okrskové kolo) a olympiáda v českém
jazyce (školní a okresní kolo).
Zapsala Mgr. Marie Vomelová

Recitační soutěž
Poslední lednový den se v naší škole nesl nejen v duchu očekávání a rozdávání
pololetního vysvědčení, ale i v duchu poezie a prózy. V prostorách studovny probíhalo
soutěžení školních tříd v recitaci.
Tomuto soutěžení předcházela třídní kola, ve kterých byly vybrány děti reprezentující
třídy ve školním kole. Recitační soutěže se zúčastnilo 54 žáků z prvního i druhého stupně.
Děti byly rozděleny do 4 věkových kategorií, ze kterých maximálně 3 postupovaly do
okrskového kola v Havlíčkově Brodě, které se uskutečnilo 8. února v AZ centru.
I. kategorii (2. – 3. ročník) reprezentovali Magdalénka Šedinová, Danielka Havelková a
Vojta Hejl. II kategorii (4. – 5. ročník) zastupovaly Sára Kučírková, Sára Fironová, Alena
Kuncová. Ve III. kategorii (6. – 7. ročník) reprezentovaly školu Kateřina Nováková,
Karolína Koudelková, Nikol Rosická. Nejvyšší ročníky (8. – 9.) ve IV. kategorii zastupovala
Tereza Koláčková.
Děti se zde setkaly s velkou konkurencí malých recitátorů, vyzkoušely si přednes v jiném
než školním prostředí a musely se vyrovnat i s trémou, která je provázela. Všem
účastníkům se jejich recitace zdařila a patří jim velká pochvala. Někteří se probojovali na
místa postupu do okresního kola soutěže v Ledči nad Sázavou, které proběhne 14.
března.
Okresního kola se zúčastní:
Alena Kuncová – 1. místo v okrskové soutěži (2. kategorie)
Karolína Koudelková – 2. místo v okrskové soutěži (3. kategorie)
náhradník:

Sára Fironová

(2. kategorie)

Olympiáda z českého jazyka
Olympiáda z českého jazyka je určena pro žáky 8. a 9. ročníků. Skládá se ze 2 částí,
mluvnické a slohové. Nejlepších výsledků dosáhla ve školním kole Anna Vencovská,
žákyně 9. ročníku, která následně reprezentovala školu v okresním kole olympiády
v Havlíčkově Brodě. Tam se mezi žáky mnoha základních škol našeho okresu i mezi
studenty gymnázií umístila v 1. polovině soutěžících. K pěknému výsledku gratulujeme a
přejeme mnoho dalších jazykových úspěchů!
Zapsala Mgr. Pavlína Růžičková
Jan Šimek, 5. r. - Školní kolo Pythagoriády 2016 - 2017
Školní kolo Pythagoriády proběhlo dne 30. 1. 2017 a Honza se s 10 body stal úspěšným
řešitelem. Blahopřejeme k tomuto výbornému výsledku a věříme, že takto vynikající
výsledek potvrdí v okresním kole Pythagoriády.

Dějepisná olympiáda - školní kolo
Tematické zaměření:
Marie Terezie – žena, matka, panovnice, aneb Habsburkové 18. století
Začátkem prosince proběhlo školní kolo dějepisné olympiády, do kterého se přihlásilo
14 žáků - 3 žáci ze 7. ročníku, 3 žáci z 8. ročníku a 8 žáků z 9. ročníku. Žáci měli možnost
vyhledat si odpovědi na otázky v různých dostupných zdrojích, např. v encyklopediích
nebo na internetu.
Maximálního počtu bodů – 60 – dosáhly dvě žákyně: Aneta Křípalová z 9. ročníku a
Tereza Koláčková z 8. ročníku. K dalším úspěšným řešitelům patří:
Hana Šimková (9. ročník)

58 bodů

Adam Prášek (9. ročník)

47 bodů

Kateřina Miksová (9. ročník)

54 bodů

Denisa Prostřední (9. ročník)

45 bodů

Hana Pertlová (8. ročník)

53 bodů

Lucie Rosecká (7. ročník)

44 bodů

Jan Čipl (9. ročník)

51 bodů

Daniel Šimek (7. ročník)

42 bodů

Eliška Meruňková (8. ročník)

51 bodů

Tereza Teclová (9. ročník)

32 bodů

Zuzana Stoklasová (9. ročník)

50 bodů

František Neubauer (7. ročník) 23 bodů
Zapsala Mgr. Božena Kučerová

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN 2016
V pondělí 17. 10. 2016 se 31 žáků 8. a 9. třídy zúčastnilo přírodovědné soutěže
Přírodovědný klokan. Žáci řešili 24 úloh z přírodopisu, fyziky, chemie, matematiky a
zeměpisu. Nejvíce bylo možné získat 120 bodů.
Nejlepšími řešiteli se stali:
Filip Fikar

8. tř.

80 bodů

Jan Čížek

9. tř.

74 body

Jan Čipl

9. tř.

64 body

Hana Pertlová

8. tř.

63 body

Denisa Prostřední

9. tř.

62 body

Šachový turnaj
Velká cena ZŠ, ZUŠ a MŠ Lipnice nad Sázavou
Velkého úspěchu dosáhli letos šachisté naší školy na šachovém
turnaji na Lipnici nad Sázavou. Školu reprezentovali tito žáci:
Jan Čipl a Jan Čížek z 9. třídy, Zbyněk Schläfer ze 7. třídy a
Milan Švec ze 4. třídy. Na turnaji nejsou rozlišeny věkové
kategorie, může tedy hrát i deváťák s prvňáčkem, v letošním
roce se zúčastnilo 54 šachistů.

Jan Čipl zvítězil a kromě věcné ceny a diplomu za 1. místo získal pro naši školu putovní
pohár. Ten se k nám na školu dostává již potřetí, v roce 2006 ho přivezl David Brož a
rok nato Tomáš Koref. Velmi dobře si vedli i ostatní, Jan Čížek obsadil 9. místo, Zbyněk
Schläfer 27. místo a Milan Švec 34. místo. Žákům děkujeme za vzornou reprezentaci
školy, panu Pertlovi za čas, který našim dětem věnuje, a všem přejeme hodně úspěchů
v dalších soutěžích.
Zapsala Mgr. Simona Korefová

Okresní kolo Přeboru škol 2016 - šachy
V pátek 16. 12. 2016 se 6 žáků naší školy zúčastnilo okresního kola Přeboru v šachu
v Havlíčkově Brodě. Přestože se nedařilo na stupních vítězů, žáci nasbírali cenné
zkušenosti.
Školu reprezentovali tito žáci:
Daniel Srba – 1. tř.
Vít Smolík - 2. tř.
Zdena Kameníková, Jakub Neubauer, Martin Jůzl – 3. tř.
Daniel Novák, Alena Kuncová - 4. tř.
Zbyněk Schläfer – 7. tř.
Jan Čipl, Jan Čížek – 9. tř.
Všem žákům děkujeme za reprezentaci školy a přejeme jim mnoho úspěchů v dalších
soutěžích.
V letošním školním roce jsme od 2. pololetí začali zařazovat tematicky propojenou
mezipředmětovou výuku, tzn. jedno téma napříč předměty. Článek o této výuce ve 4.
ročníku uvádíme nyní, ostatní budou následovat v dalším vydání lipských listů.

Člověk poznává svět i vesmír
Ve středu 1. března 2017 se ve 4. třídě uskutečnil projektový den křížem všemi předměty
na dané téma. Žáci si vylosovali skupinku a v té celé dopoledne na stanovištích plnili
zajímavé úkoly. Každé stanoviště bylo určeno jednomu vyučovacímu předmětu.
V českém jazyce si nejprve děti přečetly úryvek z knihy Malý princ a potom s textem
pracovaly podle pokynů. Rozebíraly jeho obsah, hledaly hlavní postavy, vyhledávaly
slovní druhy, určovaly vzory podstatných jmen apod.
Na matematiku se hodila jedna stránka v učebnici s názvem Člověk poznává svět,
na které byly zapsány zajímavé události s letopočty, obrázky i jmény objevitelů. Děti se
s nimi seznámily a pak počítaly jejich stáří. Potom společně přemýšlely, které mohli zažít
jejich rodiče nebo prarodiče. Přitom někteří žáci zjistili, že si musí doplnit informace o
tom, kdy se jejich maminky, taťkové, babičky nebo dědečkové narodili.

Vlastivěda byla ve znamení tabulek a slepých map. Děti do nich zapisovaly a zakreslovaly
nejvyšší pohoří a hory jednotlivých světadílů i naší republiky. Informace hledaly
v atlasech světa a v učebnicích.
V přírodovědě se žáci ponořili do Sluneční soustavy, kreslili model Slunce a jeho planety.
U jedné z nich, kterou si zvolili, vyhledávali podrobnější údaje na počítači, ty
zpracovávali, přepisovali, tiskli a kopírovali k nim obrázky – tím si procvičili svoje
schopnosti a dovednosti z hodin informatiky.
V rámci anglického jazyka čekalo na děti několik slovíček k překladu. Ta neznámá museli
vyhledat ve slovnících.
S největším nadšením se děti pouštěly do práce na stanovišti výtvarné výchovy. Úkol
zněl - JAK PODLE TEBE VYPADAJÍ MIMOZEMŠŤANÉ. Tady vznikla řada pěkných postaviček
a příšerek a děti prokázaly svoji šikovnost a nápaditost.
Celé dopoledne proběhlo v čilém pracovním ruchu. Všichni se zapojili s chutí do úkolů,
které si mezi sebou dokázali rozdělit, vzájemně si pomáhali a předávali si své zkušenosti
a znalosti. Na závěr si společně sedli do kroužku, svoje práce předvedli a nakonec vše
vystavili ve třídě a na chodbě školy.
Zapsala Mgr. Hana Vencovská

Další tematicky zaměřené akce
Prvňáčci v knihovně
Naši prvňáčci Křemílci navštívili v měsíci únoru poprvé oddělení dětské knihovny
v Havlíčkově Brodě, kde si pro ně paní knihovnice připravila povídání o knížkách a četbu
pohádky s doplňujícími úkoly. Poté jsme se seznámili s prostředím knihovny a ukázali
jsme si, kde najdeme jaké knihy. Děti se s nadšením vrhly do jejich prohlížení, někteří už i
do čtení knížek. Následovala výtvarná dílnička, z které si děti jako dáreček přivezly
vlastnoručně vyrobené netradiční záložky. Z knihovny jsme odcházeli spokojení a plní
dojmů. Sladkou tečkou nakonec byla tradiční návštěva cukrárny. Prvňáčky Vochomůrky
tento zážitek teprve čeká. Na povídání o knížkách s následnou dílničkou se těší
11. dubna. Beseda v knihovně i výtvarná dílnička jsou součástí projektu Už jsem čtenář Knížka pro prvňáčka, do kterého jsme naše prvňáčky přihlásili. Cílem projektu je rozvoj
čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Odměnou za úspěšné
absolvování projektu je pro děti knížka pro prvňáčka, kterou nelze v běžné knihkupecké
síti minimálně tři roky koupit. Slavnostní zakončení projektu se bude konat v květnu v
sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě, kde každé z dětí bude mít za úkol přečíst
vylosované slovo a tím splní poslední zkoušku před získáním knihy. Slavnostního
zakončení se budou moci zúčastnit i rodiče, pro které budou mít děti připraveno krátké
vystoupení.
Zapsala Mgr. Milada Henclová

Veselé zoubky u nás v Pařezové chaloupce
Na začátku měsíce března se naši prvňáčci, Křemílci a Vochomůrkové, zúčastnili
preventivního programu „Veselé zoubky“ pořádaného společností dm drogerie markt
s.r.o. Jak jeho název napovídá, tématem je správná péče o zuby, kterou jsme zařadili do
hodiny prvouky. Ve dvou vyučovacích hodinách se žáci seznámili zábavnou formou, jak o
své zoubky mají co nejlépe pečovat. První částí bylo povídání o tom, jak je důležité starat
se o svůj chrup. Žáčci už ví, kolik mají zoubků, a jak o ně pečovat. Ví, jak vzniká kaz a jak
mu předejít. Nebojí se zubaře a umí si své zoubky správně vyčistit. Také jsme si pustili
zábavný film, kterým nás provázeli Hurvínek s Máničkou. Druhou částí bylo aktivní
zapojení dětí, kdy plnily úkoly na interaktivní tabuli. Za splnění úkolů a vyplnění
pracovních listů byly děti odměněny preventivní taštičkou, ve které měly kartáček na
zuby, pastu, letáčky s návodem, jak si správně čistit zuby a velmi důležité přesýpací
hodiny pro správnou dobu čištění zoubků.
Všichni měli velkou radost a slíbili, že se o své zoubky budou řádně starat.
Zapsaly Mgr. Jaroslava Kandrová a Mgr. Milada Henclová

Planetárium u nás ve škole
Ve středu 8. 2. jsme měli možnost strávit jednu vyučovací hodinu ve vesmíru, aniž
bychom opustili budovu naší školy. Zajímá Vás, jak je to možné. Zavítalo k nám totiž
pojízdné Planetárium Morava. V naší tělocvičně na dopoledne vyrostla kopule vysoká
více než 3 metry na ploše cca 5 x 5 m. Na jejích stěnách jsme měli možnost shlédnout
animovaný film Polaris, který vyprávěl o setkání polárního medvěda a zcestovalého
zvídavého tučňáka. Tím odstartoval jejich velké dobrodružství, ve kterém společnými
silami přestavěli starou ponorku na vesmírný koráb, v němž se podívali do vesmíru, kde
zažili stav beztíže, zjistili, jak se Země pohybuje, a prozkoumali prstence Saturnu. Na
závěr jsme ještě zhlédli krátké filmy o kosmonautech na Měsíci a startu vesmírné rakety.
A představte si, že to všechno vleže na žíněnkách. Byli jsme nadšeni nejen my, ale i naše
paní učitelky.
Byl to pro nás jedinečný zážitek, díky kterému jsme se poutavou formou dozvěděli
spoustu nových informací o vesmíru.
Zapsaly Mgr. Jaroslava Kandrová a Mgr. Milada Henclová
Také byste rádi věděli, jak v klidu přesvědčit děti, že hranolky, řízek a svíčková nejsou
jediná jídla na světě a že i to, co je zelené (hrášek, fazolky, špenát,…), může být k jídlu?
My se o to společně s našimi kouzelnicemi ze školní kuchyně pokoušíme.

Besedy u kulatého stolu ve školní jídelně
Od února 2017 probíhají ve školní jídelně besedy u kulatého stolu, kterých se účastní
žáci 2. až 9. ročníku. Jsou připraveny společně s paní Prchalovou – vedoucí školní jídelny
a vhodně doplňují učivo o zdravé výživě, složení stravy a přípravě pokrmů.

Pro žáky 2. a 3. ročníku byl připravena jedna beseda, na níž se seznámili s některými
zdravými potravinami, ochutnali různé druhy pomazánek a zdravých pokrmů a zábavnou
formou poznávali nejčastěji používané koření.
Žáci 4. – 9. ročníku budou mít besedy dvě. Na prvním společném setkání je paní
Prchalová seznámila se strukturou jídelníčku, s pravidly pro jeho sestavování a s
frekvencí zastoupení jednotlivých potravin v jídelníčku. Současně ochutnávali zdravé
pomazánky a poznávali různé druhy zdravých potravin a koření. Každá třída poté dostala
za úkol zpracovat si během následujících dvou týdnů svůj jídelníček, který bude splňovat
potřebné normy. Po jeho zpracování jídelníčky předají vedoucí jídelny.
Na druhém setkání, které se uskuteční ve druhé polovině března a začátkem dubna,
proběhne diskuse o třídním jídelníčku a jeho případná úprava. Poté si žáci jednotlivých
ročníků budou sami připravovat jednoduché pokrmy ze zdravých potravin.
Podle třídních jídelníčků by se v některé týdny vařilo ve školní jídelně.
Zapsala Mgr. Božena Kučerová

Přijímací řízení na střední školy
V letošním školním roce došlo k několika změnám v přijímacím řízení na střední školy.
Jednak se posunul termín pro odevzdání přihlášek z 15. března na 1. března, tudíž
deváťáci mají již přihlášky na středních školách odevzdány. Další změnou je povinnost
konat přijímací zkoušky na všechny maturitní obory z matematiky a českého jazyka.
Myslím, že celkem příjemnou změnou je konání přijímacích zkoušek ve dvou termínech
(letos 12. a 19. dubna), především proto, že se žákům započítává lepší výsledek.
V současné době probíhá ve škole vydávání zápisových lístků, které je nutno vyzvednout
u výchovného poradce do 15. března a odevzdat řediteli střední školy, na kterou byl žák
přijat, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.
Všem žákům přejeme hodně štěstí a úspěchů u přijímacích zkoušek i při dalším studiu.
Zapsala Mgr. Simona Korefová

Zápis do 1. ročníku základní školy
MŠMT upozorňuje na změnu termínu zápisu k povinné školní docházce pro školní rok
2017/2018. Zápisy se budou na všech základních školách konat v období od 1. dubna
2017 do 30. dubna 2017. Nový termín zápisů byl zaveden poslední novelou školského
zákona.

Pro školní rok 2017/2018 naše škola stanovila termín zápisu na 5. 4. 2017 od 13:30 hod.
Zápis bude probíhat opět v hlavní budově základní školy. Děti se před zápisem půjdou
podívat na výuku v prvních třídách a společně s paní učitelkami, které budou také
přítomny u zápisu, si projdou celou školu, aby se při zápisu pohybovaly již ve známém
prostředí.
Na všechny budoucí prvňáčky se moc těšíme.

Další nabídky pro naše děti a žáky
Činnost pěveckého sboru při ZŠ a MŠ B. Reynka v Lípě
V letošním školním roce začal na naší škole pracovat pěvecký sbor – spíše sboreček,
který má výhradně dívčí složení, zpívá v něm osm děvčat z 1. stupně. Dveře mají
otevřené samozřejmě i chlapci a vlastně všichni, kteří si rádi zazpívají. Nevybírala jsem
děti podle jejich muzikálnosti, může přijít každý, kdo má rád hudbu, vždyť se říká, že
neexistuje člověk, který neumí zpívat. Snad v každém z nás je toto umění uložené. A je to
zřejmě pravda, protože v hodinách hudební výchovy se setkávám s dětmi, které jsou
velmi schopné. Škola má v tomto směru velký potenciál.
Navázali jsme na činnost sborečku, který fungoval v loňském školním roce pod rodinným
centrem Tiliánek. Měli jsme tam výborné podmínky pro práci a vlastně se tam zrodila
myšlenka sborového zpívání s místními dětmi. Už tehdy jsme měli na kontě několik
vystoupení a můžeme se pochlubit i tím, že jsme se zapojili do boje v soutěži o Vesnici
roku. V září r. 2016 jsme přenesli práci sboru pod křídla naší školy.
Za krátkou existenci jsme, myslím, toho stihli celkem dost. Již dvakrát jsme se pokusili
navodit vánoční atmosféru u slámového betlému i v tělocvičně školy, zpívali jsme při
několika vystoupeních v Havlíčkově Brodě atd. Děláme si také radost výlety do Brodu a
ten do Jihlavy byl sobotní a zvláště se vydařil. Nejdříve jsme šli do kina na Anděla Páně 2,
koupili si hezké věci a dárečky a den jsme zakončili v dětském zábavním centru
Robinson. Naše plány v těchto směrech jsou do budoucna velké.
Repertoár máme široký: lidová hudba, koledy, písně Svěrákovy atd. Nyní nás čeká
příjemná práce na současných moderních písničkách, které děvčata objevují, poslouchají
a líbí se jim. Čeká nás i zpívaná angličtina.
Ráda bych pozvala další děti, které by chtěly rozšířit naše řady, aby neváhaly a přidaly se
k nám kdykoliv, klidně i uprostřed školního roku. Těšíme se na Vás.
Zapsala: Mgr. Hana Koubková

Již tradičně realizujeme spolupráci s Rodinným centrem Tiliánek v oblasti
volnočasových aktivit dětí a žáků. Jednou z nejoblíbenějších oblastí je svět hudby a
právě v oblasti se rodí „andělé“.

Anděl Gabriel
Anděl Gabriel je etuda, která děti naučí noty A, G. Zájemcům o hraní na flétnu nebo
kytaru také připomíná flétnové hmaty nebo kytarové prstoklady. Pro všechny ostatní je
to prostě říkanka s milou připomínkou vánočního motivu s andílkem.
Děti se tuto jednoduchou říkanku naučí v hodinách hudební výchovy a rády jí zpívají
spolu s ostatními písničkami nebo hudebními cviky. Písnička tím ale zároveň stále
připomíná zmiňované noty. Je sestavena tak jednoduše, aby “fungovala” a sloužila i
dětem z mateřské školy, které ještě neumí číst. (Několik jich v pořadu Duhové hraní
hraje).
Je to také premiéra nového způsobu učení.
Stejnojmenný klip na YouTube může naučit každého malého i většího hráče uvedené
noty A, G a pomůže jim na jejich hudební cestě. Pro děti, které se na vytváření nahrávky
podílely, je to nádherný záznam výsledku jejich práce. Toto výukové video si můžete
pustit na počítači, bude to fungovat i na tabletu nebo hrát z mobilu. Kdo se chce tóny
učit nebo si je opakovat, má možnost. V tomto směru se jedná o velmi moderní postup.
Otvírají se nám nečekané možnosti.
Tím, jak děti na nahrávce zpívají a hrají, se mohou pochlubit svým rodičům, kamarádům,
dědečkům a babičkám.
Výukové video s názvem Anděl Gabriel si můžete prohlédnout na následujících
webových adresách - (můžete si vybrat): www.slunecnice-lipa.blogspot.cz,
www.pavel.lutner.cz
(První cesta Vás povede přes “třídní blog “Slunečnic” - druháků. Druhá cesta je odkaz na moje hudebně - kantorské stránky.)

Výuka hudební výchovy i mimoškolní tiliánkové “Duhové
hraní” samozřejmě běží velmi živě. Takže děti už hrají další
a další říkadla. Někteří umí not a akordů už celkem dost.
Zpracování do podoby pracovního listu je dost náročné.
Desítky hodin spolyká studiová práce na úpravě zvuku
a sestřihu. Technika potom jde pochopitelně pomaleji
za spontánním vývojem přímo v hodině nebo Duhovým
hraním v Tiliánku. Ale Anděl Gabriel byl prostě první etudou
z tohoto celku a premiérou možnosti výroby výukových
videí vlastními silami. Další výuková videa budou vznikat.

Příspěvek je také milou vzpomínkou na Vánoce, které jsou sice už za námi, ale v duchu
nám jejich pokoj může zářit i dál. Radost ze společného muzicírování je s námi dál, ať už
se jedná o běžné hodiny hudební výchovy, hudební kroužek nebo Duhové hraní v
Tiliánku.
Závěrem bych rád poděkoval třem institucím, které se na běhu pořadu podílí přímo nebo
nepřímo. Je to:
Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa, příspěvková organizace
Tiliánek
Vrabčí trh
Vedení základní školy a Lucce Hanauerové za Tiliánek děkuji za umožnění fungování
pořadu Duhové hraní přímo v prostorách mé třídy v základní škole bez toho, aniž
bychom museli odcházet někam mimo areál. Je to výhodné pro mě a hlavně je to
skvělou službou pro děti a jejich rodiče. Děti se mohou věnovat hudbě ještě předtím, než
si je rodiče vyzvednou ve družině nebo mateřské škole.
Domovské kapele Vrabčí trh děkuji za podporu nástrojovou, kolegiální i neutuchající
humor a dobrou náladu.
Zapsal: Mgr. Pavel Lutner

Ohlédnutí za Plesem školy
3. března 2017 jsme se již po osmnácté sešli v hojném počtu na Plese školy. K tanci i
poslechu hrála tradičně kapela Fortuna, příjemným zpestřením bylo vystoupení taneční
skupiny Tendenc z AZ Centra v Havlíčkově Brodě a bohatá tombola.
Rádi bychom touto cestou poděkovali ještě jednou všem sponzorům, bez jejichž
štědrého přispění bychom nemohli náš ples uskutečnit, a všem, kteří se na realizaci plesu
podíleli.
Vám všem zúčastněným díky za skvělou atmosféru a za výdrž až do ranních hodin. Za rok
se budeme těšit na shledanou.
Za realizační tým Mgr. Simona Korefová

Za celou školu i hosty plesu děkujeme především paní Korefové a paní Výborné
za jejich odpovědnou a časově velmi náročnou přípravu školního plesu, která
se odrazila v jeho skvělé organizaci a dobré zábavě pro všechny.

Návštěva radní Kraje Vysočina na naší škole
V pondělí 6. března přijela na neformální návštěvu naší školy radní pro oblast školství,
mládeže a sportu Kraje Vysočina Fialová Jana, Ing., MBA. Paní radní podiskutovala s
panem starostou o avizovaných změnách v dopravní obslužnosti. Společně se shodli, že i
v souvislosti se zajištěním povinné školní docházky je třeba vše včas vyřešit.
Při prohlídce školy paní radní zavítala do mateřské školy, k prvňáčkům a do školní
družiny, prohlédla si odborné učebny, včetně školních dílen a žákovské kuchyňky.
Návštěvu zakončila ve školní jídelně a dozvěděla se něco a našich společných kulatých
stolech zaměřených na zdravé potraviny a skladbu jídelníčku.
Při rozloučení bylo patrné, že se paní radní u nás ve škole líbilo, chutnaly jí skořicové
koláčky našich šikovných děvčátek pod vedením paní Exnerové a byla potěšena
bezprostředními vztahy našich pedagogů a dětí. Tímto jí děkujeme za velmi milou a
vstřícnou návštěvu a budeme se těšit na příští.

Co chystáme:
Větší část soutěží i akcí naše žáky teprve čeká. Pro informaci uvedu jen největší
celoškolní akce. Dne 28. 3. jako už tradičně si žáci 9. ročníku vymění role s učiteli a sami
se chopí organizace výuky – Den naruby. Již se odpovědně chystají, tak ať je jejich
svěřenci příliš nezlobí!
Dne 20. 4. 2017 proběhne na škole, a to jak v základní, tak i v mateřské škole, den
zajímavých uměleckých, pracovních a tvůrčích dílen - Den Bohuslava Reynka. V
pracovních dílničkách si žáci vyrábějí nejrůznější výrobky, které jsou následně vystaveny
v hale školy. V týž den si v rámci konzultačního odpoledne a dne otevřených dveří
zároveň budou moci výsledky práce dětí a žáků prohlédnout nejen rodiče, ale i
návštěvníci školy.
Za Základní školu a Mateřskou školu Bohuslava Reynka, Lípa, příspěvkovou organizaci
Mgr. Věra Vítková, ředitelka školy

Vážení čtenáři Lipských listů, dovolte mi, abych Vás informovala o událostech a o
změnách, které se během několika uplynulých měsíců v lipském rodinném centru udály.
Jak už to v životě bývá, děti dorůstají, dospívají a osamostatňují se... Po téměř tříleté
existenci dozrál čas, aby se i Tiliánek osamostatnil. Tímto velmi děkuje mateřskému
Spolku Tilia za dosavadní záštitu a Martě Vencovské za její pomoc a angažovanost nejen
při zakládání centra, ale i při jeho dalších aktivitách. Hlavní a zásadní změnou je fakt, že
od nového roku funguje Rodinné centrum Tiliánek jako samostatná nezisková organizace
zapsaná ve Spolkovém rejstříku. Další změna již bohužel není tak radostná. Jelikož se
zpřísnily podmínky pro přidělování dotovaných pracovních míst, nepodařilo se nám již
tyto pozice obhájit, kromě lektorských prací jsou tedy nyní všechny ostatní práce
v rodinném centru založeny na bázi dobrovolnosti a dobročinnosti. Dovoluji si tedy
veřejně poděkovat Zdeňce Petrové za její poctivou práci, kterou v loňském roce pro
centrum v rámci dotovaného pracovního místa vykonávala. Zároveň jí děkuji za příslib,
že i nadále bude jedenkrát měsíčně nezištně nápomocna při keramické dílničce
v asistenci dětem, při občerstvení a úklidu (děti si tak určitě budou moci čas od času
vychutnat její výtečný perník, po kterém se vždy jen „zapráší“). Další velké poděkování
patří Mirce Šeredové, která se již v minulém roce ujala pořádání odborných přednášek.
Od října loňského roku si též vzala na starost středeční neformální setkávání maminek,
které si tak mohou se svými ratolestmi zpříjemnit a zpestřit chvíle rodičovské dovolené.
Na programu nebývá jen posezení a povídání u čaje či kávy, ale také například společné
přípravy svačinek, listování časopisy v „Časopisárně“ (a možnost jejich zapůjčení domů)
či nově využití herního koutku s montessori prvky. Samozřejmě jsou srdečně zváni i
tatínkové či babičky nebo dědečkové! Dík patří také Tereze Novotné, která se pro změnu
ujala účetní agendy rodinného centra. V neposlední řadě děkujeme obecnímu úřadu a
základní škole za podporu v poskytování prostor, které ke svým činnostem smíme
využívat. Největší vděčnost však patří těm, kdož s důvěrou naše služby využívají, jsou to
pilíře, na nichž se svojí poctivou prací a upřímným jednáním budeme snažit přemostit
starou a novou etapu rodinného centra.
Všechny dosavadní aktivity fungují i nadále ve stejné dny a časy, stručný přehled
přikládáme zde, více najdete na http://rctilianek.webnode.cz/(nově vzniklé stránky jsou
stále v realizaci):

Den v týdnu

Dopoledne

Odpoledne

Po

Zumba

Út Ostrov objevů pro batolata s rodiči (2-3 roky)

Jógohrátky, Piáno pro radost

St Klubík (nejen) pro maminky s dětmi na RD

Duhové muzicírování (KytKa, Dixík)

Čt Ostrov objevů pro batolata s rodiči (1-2 roky)

Keramická dílnička (1xměsíčně)

Dovolte mi též ve stručnosti nastínit naše plány na nastávající období, více opět
naleznete na našich webových stránkách nebo v obecní vývěsce:
11.4.2017

Přednáška PaedDr. Zdeňka Martínka na téma „Sociální potřeby dětí“

6.5.2017

Akce DĚTEM… - dobročinný jarmark v rámci Lipských jarních slavností

16.6.2017

Oslava Tiliánkových 3.narozenin spojená s dobročinnou akcí pro
Natálku Pavlíkovou z Úsobí

10.-14.7.2017

Letní koňský příměstský tábor (8 -15 let), Jezdecký klub Vysoká u Havl.
Brodu- vedoucí Mirka Šeredová

10.-14.7.2017

Letní prázdninový klubík 2017 (1. až 5.třída), RC Tiliánek – vedoucí
Lucie Hanauerová

17.-21.7.2017

Letní prázdninový klubík 2017 (předškoláci a prvňáci), RC Tiliánek –
vedoucí Lucie Hanauerová

Milí čtenáři, přeji Vám krásné jarní dny plné energie a nadšení a těším se na setkání
s Vámi třeba při některé z našich aktivit.
Za RC Tiliánek
Lucie Hanauerová

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

květen

červen

10.4.

22.5.

5.6.

24.4.
19.6.
Případná změna otvírací doby bude oznámena prostřednictvím SMS od OÚ.
K dispozici je cca 1200 knih. V případě, že Vámi požadovaná kniha není k dispozici je
možné ji zajistit ve spolupráci s krajskou knihovnou, nebo ostatními knihovnami.

Virtuální univerzita třetího věku
Kde: Budova ZŠ a MŠ Bohuslava Reynka
Kdy: individuálně po dohodě posluchaček
Bližší informace o Virtuální univerzitě třetího věku na: www.e-senior.czu.cz

Zimní semestr Virtuální univerzity třetího věku
byl zahájen v září 2016. Sedm posluchaček si
zvolilo téma Genealogie – hledáme své předky a
téma Život a dílo Michalangela Buonarroti.
Semestr úspěšně zakončily seminářem v Kutné
Hoře, kde byly jim a asi 300 dalším posluchačům
předány Pamětní listy. Po ukončení semináře se
naší skupiny ujala jedna z posluchaček z Kutné
Hory, která nás provedla městem a řekla nám
hodně zajímavého nejen z historie Kutné Hory,
ale i ze současnosti.

V letním semestru se věnujeme tématu České dějiny a jejich souvislosti a tématu
Včelařství. V únoru jsme společně navštívily výstavu České korunovační klenoty v Jihlavě.
Součástí výstavy byly nejen repliky korunovačních klenotů, ale i zajímavé informace o
životě Karla IV a celé české země v té době.
Marie Součková knihovnice

TJ Sokol Lípa
Naši mladí fotbalisté nezahálí ani v zimě
Fotbalová školička
Naši nejmenší (ročník narození 2010 a mladší) se scházejí ve školní tělocvičně každé
úterý od 16:00. Věnujeme se pohybovým hrám s prvky fotbalu. V průměru se jedná o 8
až 10 dětí. Už se moc těšíme na venkovní hřiště.
Rádi přivítáme i další zájemce.
Trenéři: Michal Chlubný, Bohdan Kandr

Mladší přípravka (ročník narození 2008 a mladší)
Podzimní sezóna pro nás skončila návštěvou týmu "Létajících trenérů", což bylo
zpestřením pro kluky i nás trenéry. A hned poté jsme zahájili zimní přípravu. V té jsme
odehráli přípravné zápasy v Humpolci a Havlíčkově Brodě. Na výbornou nám výsledkově
vyšel halový turnaj v Přibyslavi. Na jarní sezónu trénujeme 2 x týdně v pondělí a čtvrtek
ve školní tělocvičně a s očekáváním vyhlížíme její start.
Trenéři: Libor Zajíček, Radek Krpálek, Radek Sláma

Starší přípravka (ročník narození 2006 a mladší)
Hráči : Borský Matouš, Zachariáš Oliver, Schlafer Jakub, Petr Lukáš, Slovák Albert,
Váchová Klára, Pecen David, Kytka Miloš, Kotlas David, Svoboda Michal, Zmrhal David a
Chlubný Tomáš.
V zimně trénujeme ve středu a v pátek v tělocvičně v Lípě.
Během zimní přípravy jsme sehráli v rámci tréninku několik přípravných zápasů proti
Slovanu Havlíčkův Brod.
Zúčastnili jsme se tří turnajů:
Na vánočním turnaji v Ledči nad Sázavou 18.1. (2006 a mladší) jsme obsadili 3 místo.
Na turnaj ve Skutči 11.2. (2006 a mladší) jsme obsadili 5 místo
Turnaj v Přibyslavi 18.2. (2008 a mladší) jsme vyhráli.

Vzhledem k tomu že půlka týmu jsou kluci roč. 2008 (kteří by měli hrát ještě za mladší
přípravku) a že šikovní hráči ročníku 2007 přestoupili na podzim do Havlíčkova Brodu,
jsou výsledky pěkné, ale samozřejmě je před námi spousta práce.
Už se těšíme ven na hřiště.
Trenéři: Michal Chlubný, Milan Exner

Žáci (ročník narození 2002 – 2005)
Trénujeme pravidelně dvakrát týdně ve školní tělocvičně. Těší nás vysoká tréninková
účast (v průměru 16-18 hráčů). Zimní přípravu si zpestřili mladší žáci (r. 2005,04) účastí
na dvou turnajích:
Moravany 15.1. – 2. místo
Jako zpestření zimní přípravy se mladší žáci (roč. 2004, 05) zúčastnili 15. ledna halového
turnaje v Moravanech u Holic. I přes absenci 5 (!!!) hráčů základu si nevedli vůbec špatně
a v konkurenci osmi týmů vyválčili výborné 2. místo. Jako dobrý tah se ukázalo
angažování odchovance Tomáše Pecna, který se stal druhým nejlepším střelcem a byl
vyhlášen nejlepším hráčem turnaje. 1. Pardubice ml. žákyně, 2. Sokol Lípa, 3. Moravany
modří
Výsledky: Lípa - Luková 3:0, Moravany červení 4:0, Pardubice st. žákyně 1:2, Pardubičky
0:1, Moravany modří 2:1, Pardubice ml. žákyně 2:0, Mutěnice 2:0
Branky: Pecen 8, Schlafer Vojta 3, Loskot 2, Souček O. 1
Sestava: Vodrážka, Petr, Souček O. Schlafer V., Pecen, Stoklasa, Schlafer Zb., Borský,
Loskot.
Slatiňany 29.1. - 2. místo
Na dalším halovém turnaji se opět dařilo. Znovu v ne úplně ideální sestavě, ale s velkým
nasazením a zaujetím pro hru jsme odehráli turnaj bez porážky a ve finále nás dělilo jen
několik vteřin od vítězství. Nakonec po penaltovém rozstřelu "jen" 2. místo!
Výsledky: Lípa - Třemošnice 6:0, Dolní Újezd 3:2, Proseč 5:1, Staré Hradiště 2:0,
semifinále Bohdaneč 3:1, finále Přibyslav 3:3, 2:3 na pen.
1. Přibyslav, 2. Lípa, 3. Dolní Újezd, ....
Branky: Schlafer Vojta 12, Průša 5, Kandr 3, Petr, Loskot
Sestava: Schlafer Zb., Kandr, Petr, Schlafer V., Průša, Stoklasa, Pertl, Tesař, Loskot

Za zmínku stojí i vzorná reprezentace našeho klubu na turnaji výběrů okresních svazů
kraje Vysočina v Havl. Brodě. Vojta Schlafer, Mirek Petr a Tobiáš Průša pomohli výběru
OFS Havl. Brod celý turnaj vyhrát!
Trenéři: Bohdan Kandr, Milan Čížek

„Rozpis soutěží – áčko, béčko, starší žáci 7+1“ –„JARO 2017“
Kolo

Den,Datum

Čas

Kategorie

Zápas

15.
15.
16.
16.
12.
17.
17.
13.
18.
18.
14.
19.
19.
15.
20.
20.
16.
21.
21.
17.
22.
22.
18.
23.
23.
19.
24.
24.
22.
20.
25.
25.
21.
26.
26.
14.

SO 01.04.2017
NE 02.04.2017
SO 08.04.2017
NE 09.04.2017
SO 15.04.2017
SO 15.04.2017
NE 16.04.2017
SO 22.04.2017
SO 22.04.2017
NE 23.04.2017
SO 29.04.2017
SO 29.04.2017
NE 30.04.2017
SO 06.05.2017
SO 06.05.2017
NE 07.05.2017
SO 13.05.2017
SO 13.05.2017
NE 14.05.2017
SO 20.05.2017
SO 20.05.2017
NE 21.05.2017
SO 27.05.2017
SO 27.05.2017
NE 28.05.2017
SO 03.06.2017
SO 03.06.2017
NE 04.06.2017
ST 07.06.2017
SO 10.06.2017
SO 10.06.2017
NE 11.06.2017
SO 17.06.2017
SO 17.06.2017
NE 18.06.2017
SO 24.06.2017

15.30
15.30
15.30
15.30
13.30
16.00
16.00
13.30
16.00
16.00
13.30
16.00
16.00
13.30
16.30
16.30
13.30
16.30
16.30
13.30
16.30
16.30
10.00
16.30
16.30
13.30
16.30
16.30
17.00
10.00
15.00
16.30
13.30
16.30
16.30
16.30

MUŽI A
Muži B
MUŽI A
Muži B
Starší žáci
MUŽI A
Muži B
Starší žáci
MUŽI A
Muži B
Starší žáci
MUŽI A
Muži B
Starší žáci
MUŽI A
Muži B
Starší žáci
Muži B
MUŽI A
Starší žáci
MUŽI A
Muži B
Starší žáci
MUŽI A
Muži B
Starší žáci
MUŽI A
Muži B
Starší žáci
Starší žáci
Muži B
MUŽI A
Starší žáci
MUŽI A
Muži B
Muži B

LÍPA – HABRY
Nová Ves u Světlé – Lípa B
ŠTOKY – LÍPA
Lípa B – Sobiňov
Dolní Město – Lípa
LÍPA – ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU B
Jeřišno – Lípa B
Lípa – Keřkov
HERÁLEC – LÍPA
Lípa B – Věžnice B
Věžnice – Lípa
LÍPA – TIS
Víska – Lípa B
Lípa – Habry
HUMPOLEC B – LÍPA
Lípa B – Dolní Město
Pohled – Lípa
Havlíčkova Borová B – Lípa B
LÍPA – HORNÍ CEREKEV
Lípa – Úsobí
MÍROVKA – LÍPA
Lípa B – Havlíčkův Brod C
Štoky – Lípa
LÍPA – KOSTELEC u JIHLAVY
Hněvkovice – Lípa B
Lípa – Mírovka
POČÁTKY – LÍPA
Lípa B – Česká Bělá
Leština u Světlé – Lípa
Rozsochatec – Lípa
Šlapanov – Lípa B
LÍPA – VĚŽNICE
Lípa – Veselý Žďár
ČERNOVICE – LÍPA
Lípa B – Maleč
Leština u Světlé B – Lípa B

Zprávy z Dobrohostova
Začal nám třetí měsíc roku 2017 a náš hasičský sbor má před sebou hodně nových úkolů
a akcí, které bychom rádi uskutečnili.
Pár větami se vrátím do roku 2016.
24. prosince se nám povedl výšlap dospělých a dětí ke krmelci u Svaté Anny. I přes
deštivé a nevlídné odpoledne, které panovalo na Štědrý den se na 25 lidiček sešlo na
návsi a společně jsme se vydali ke Svaté Anně. Dětičky byly vybaveny krmením pro
zvířátka – nechybělo seno, jablíčka a kaštany. Děti měly velkou radost dávat krmení před
krmelec, dospělí jim povyprávěli, jak už se zvířátka těší na všechny ty dobroty. Úsměvná
atmosféra byla zakončena zpěvem koled. Všichni si užili odpoledne před Štědrým
večerem a děti si zkrátily čas čekání na Ježíška. Věřím, že akci ještě v hojnějším počtu
zopakujeme a snad i myslivcům udělá radost, že myslíme na lesní zvířátka.
31. prosince – s rokem 2016 jsme se rozloučili jak se patří. Oslavy Silvestra a příchod
Nového roku jsme již tradičně slavili v obecní budově „U Dobroděje.“ Účast byla velká,
užili jsme si příjemné posezení s přáteli a kamarády z vesnice i z blízkého okolí. Stoly se
prohýbaly pod množstvím jídla a pití, což k těm pravým oslavám tak nějak patří.
O půlnoci nechyběl ohňostroj – petardy se světlicemi osvítily celou náves.
1.

13.

ledna 2017 jsme již potřetí slavili Nový rok s našimi nejmenšími – našimi dětmi.
Ohňostroj byl ještě delší a krásnější než ten půlnoční. Údiv dětí a výkřiky jé, jú
to je paráda, nebraly konce. Plnou náves lidiček zaplavila dobrá nálada a ta
pokračovala při dobrém čaji a dalším občerstvení „U Dobroděje.“
ledna se konala výroční členská schůze našeho sboru. Dostavilo se na 40 členů a
hosté. Do sboru byli přijati 4 noví členové – 2 ženy, 2 muži.
V současné době má nás sbor 54 členů.

Byl zvolen nový pokladník a nový kulturní referent. Bývalému pokladníkovi
p. Roseckému Pavlovi nejst. bychom chtěli poděkovat za dobře vykonávanou práci.
25. února - letos jsme krásným masopustním průvodem oslavili 10. výročí konání
masopustu v Dobrohostově.
Letos se v průvodu objevilo nejvíce masek – 88 je to správné číslo. Jsme rádi, že se
obyvatelé Dobrohostova zúčastňují jak v průvodu převlečeni za masky, tak jako

vstřícní hostitelé ve svých domovech. Jejich milé přivítání a skvělé občerstvení je
opravdu velkou podporou, bez které by nebylo možné tuto akci realizovat.
Děkujeme i za účast dalších masek a všem, kteří se přišli do Dobrohostova podívat.

Zveme Vás na zabijačkové hody, které se budou konat

25. března 2017 v obecní budově
„U Dobroděje“ v Dobrohostově.
Přijďte ochutnat ovárek, jitrničky, tlačenku a další a vše zapít kvalitním
pivním mokem.
Začátek v 11. hodin.
Všem spoluobčanům přejeme krásné a pohodové svátky jara.
Jarní slunce, pohoda,
k tomu dobrá nálada.
Hezké malované vajíčko,
pomlázkou pak dostat maličko!
K svátkům jara tohle patří,
ať se Vám všem dobře daří.
Za SDH Dobrohostov
Alena Krupauerová

Pozvání
Občané obce Chválkov
zvou všechny občany
dne 20. května 2017
v 13:00 hod
na mši, která se uskuteční u
kapličky v obci Chválkov.

Z činnosti SDH Lípa
Do roku 2017 jsme vstoupili každotýdenními schůzkami s dětmi. Chodili jsme do školní
tělocvičny, kde jsme trénovali s hadicemi, rozdělovačem, košem a savicemi útok. Hráli
jsme tam vybíjenou, míčové hry a další skupinové hry. Díky počasí jsme byli i sáňkovat na
kopci u Vráňáku a bruslit na rybníku Kasárák. Nyní už začneme trénovat venku na jarní
soutěž Plamen, která se bude konat 6. 5. 2017 ve Veselém Žďáře.
Jako každý rok, tak i letos jsme pořádali hasičský ples. Účast byla velká a ples se vydařil.
K tanci hrála skupina Amix a domů jsme odcházeli až k ránu. Tímto děkujeme všem
sponzorům, kteří přispěli věcně i finančně do tomboly na tento ples. Děkujeme i všem,
kteří se přišli na ples bavit.
10. 3. jsme pro všechny ženy hasičky připravili poprvé MDŽ. Hrála nám country kapela,
zatančili jsme si a ženy dostaly jarní petrklíč.
V dubnu nás čeká svoz kovového šrotu, akce Čistá Vysočina a pálení čarodějnic.
Květen bude náročný. V den Lipských jarních slavností pojedeme i na soutěž Plamen. Na
konci května nás také čeká okrsková soutěž v Kochánově.
Děkujeme naší obci, firmě Stavokomp a především panu Václavovi Fikarovi
z Dobrohostova za podporu a realizaci nového hasičského hřiště, které vzniklo na místě
bývalého školního hřiště. Nyní už bude brzy oseto a pak už ho začneme plně využívat.
Letošní soutěž O pohár starosty obce v září se uskuteční již na tomto novém hřišti.
za SDH Lípa Ivana Výborná a Miroslav Prchal

SDH Lípa srdečně zve všechny malé i velké spoluobčany na

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
kde: chatička u Vráňáku
kdy: 30. 4. 2017 od 18:00
čeká na Vás občerstvení, opékání špekáčků, dětské soutěže a stará čarodějnice

ZPRÁVY Z PETRKOVA
Co lze očekávat v nadcházejícím roce? Nebudeme snad již po soumraku plnit kotle na
tuhá paliva PET lahvemi? Nebo už nebudeme přepouštět do obecní kanalizace naše
septiky? Nebo snad už nebudeme parkovat auta tam, kde to ostatním pije krev? Nebo
budeme méně kritičtí? Budu chodit přát našim seniorům vždy včas? – Nevíme co rok
2017 přinese. Naštěstí jsme svobodní a každý je zodpovědný za své chování pouze sám.
Takže si navzájem přejme prosím, to nejlepší!



23. prosince (středa) – Krásná Vůně svařeného vína, vánoční cukroví
předštědrovečerní klidný večer, zastihl
mnohé z Petrova u Kapličky Sv. Václava,
při Vánočním koncertě našich dětí.
Letos poprvé vystoupila i petrkovská
dětská kapelka. Koledy, společenství
milých lidí, vánoční atmosféra, krásně
nazkoušené vánoční dětské pásmo pod
vedením Marcely T, i koledy v žesťovém
podání – to jsou nenahraditelné a
neopakovatelné chvilky našich životů, na
které tak rádi vzpomínáme při
těžkostech nebo samotě. V blízkosti
betléma se ten večer sešlo na 70 hostí.
Vypilo se spousta vánočního punče, čokolády se šlehačkou, snědlo se mnoho dobrého
cukroví a s dobrou náladou a světlem z betléma jsme se rozcházeli do našich domovů.

31. prosinec 2017 -- PETRKOV
SOBĚ – ano opět nás v Petrkově hostovali
herci z ND, kdy nám na silvestra zahráli
staroznámý kus – Pohádku o Červené
Karkulce. Rejža Liduška D. měla tolik sil,
že opět nazkoušela tento kus s místními
neherci. No a jak to bylo? Hodná,
zapomětlivá, hezká maminka (Marcela T.)
poslal svoji milou, a dobromyslnou dceru
(Liduška D) – Červenou Karkulku za
starou babičkou (Michal T). Cestou byla
však Karkulka konfrontována lstivým
zajícem (Martin B), a nebojácným,

zásadovým vlčkem (Michal D). Ze zajíčka se vyklubal kleptoman, z vlka a babky tajní
agenti, z Karkulky Karkulka. No jak má dopadnou každá pokádka? Dobře …. Tak třeba
příští rok na silvestra se uvidíme ….
1. ledna 2016 Opět bych vás na začátku roku seznámil s akcemi v Petrkově, které mají v
tomto roce zelenou (jsou schváleny zastupitelstvem obce Lípa). Tyto akce vzešli ze
sezvaného společného setkání v listopadu 2016 v Petrkovské hasičárně.
- vyhledání nového místa pro odpad
- oprava hasičárny
- lavičky po obci
- Akce pro děti
- SDH – dotace na akce
- SDH – dotace na provoz
….. tedy, máme se tento rok opět na co těšit.
9. ledna – Tříkrálová sbírka 2017. Sbírka, jejíž výtěžek pomáhá lidem zejména v našem
regionu. Letošní rok jsme přispěli na nákup
osobních vozidel pro terénní zdravotní sestry, které
poskytují sociální, zdravotní a humanitární pomoc
lidem v nepříznivé životní situaci. Petrkov přispěl
částkou 4705,-Kč (informace od Charita HB) což
je více nežli rok minulý. Na druhou stranu je to
výrazně více než kolik darovaly stejně početné
skupiny dárců v HB. V době, kdy člověk počítá
s každou korunou je i toto výsledek obdivuhodný.
Všem dárcům a jedné petrkovské skupince K+M+B
patří velké poděkování .
11. ledna (sobota) – Každoročně se všichni těšíme na setkání v Lípě, na Petrkovském
SDH plese. I letos byl vyjímečný. Osazenstvem, kapelou, tombolou, náladou, losováním
obložených mís – no prostě vším co máme rádi a na co se těšíme v plesové sezoně.
Některé ženy, v tu chvíli bez partnerů ukázaly, co je to řádit na plese jako Tornádo Lů.
Z plesu se nikomu moc nechtělo, ale ranní rozednění všechno vyhnalo domů, do
Petrkova.

4. březen (sobota) Masopustní rej a vepřové hody v Petrkově – tak to byla
akcička…. Od rána se připravovalo, vařilo, stavělo,
činčalo, zdobilo, přemýšlelo, dolaďovalo,
nakupovalo, ochutnávalo, ladilo a kdoví co ještě.
Ale na 13 hodinu bylo vše
připraveno. Letos nově
s Rebelkou, kterou k nám
dovedl Mirek Š., která
velkou měrou přispěla
k radosti a dobré náladě,
která byla podpořena i
návštěvou maškarního
průvodu u Marušky a Jindry D.,
pohádkou ND, a hlavně
dobrotami, které opět připravil
Luboš K. se svým teamem.
Ověřená klasika – nalejvárna,
pekárna, výčep a Krkovička je
v Petrkově již klasika – a to moc
dobrá. Na konci akce muselo
být některým dopomoci najít
cestu domů … Letos se musím
rozloučit typickým:„ KÁR – KÁR“!

Čistá Vysočina – akci kterou už také dobře známe. Úklid veřejných prostranství a okolí
silnic. Letošní rok se opět zapojí i Petrkov. Kdo má chuť pomoci uklidit okolí silnice
Petrkov- Svatý Kříž, případně cestu k nádraží či Dolíku ať přijde na sraz k hasičárně dne
22.dubna 2017 v 9,00 hod (sobota). Tato akce je každoročně podporována zejména
pracovitými dětmi, i ostatní jsou vítáni.
Za Petrkov
Topolovský Michal

Obecní úřad Lípa

SVOZ NEBEZPEČNÉHO
ODPADU
Ve středu 12. dubna 2017
se uskuteční svoz nebezpečného odpadu
v našich obcích
CHVÁLKOV

15.15 hodin – na návsi

DOBROHOSTOV

15.30 hodin – u prodejny

LÍPA

16.00 hodin – u obec. úřadu
16.30 hodin – u dolní čekárny

PETRKOV

17.00 hodin – u prodejny

Další svoz se předpokládá v říjnu 2017.

DRUH ODPADU













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

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

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

b.
c.
d.
e.
f.

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

