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Vážení spoluobčané,
květen, řekl bych, byl ve znamení návštěv a zviditelňování naší obce.
Přihlásili jsme se do soutěže „Vesnice Kraje Vysočina roku 2022“. Desetičlenná
hodnotitelská komise navštívila naši obec 16. května a na prezentaci jsme měli
dvě hodiny. Škola, Zemědělská akciová společnost, ÚKZUZ, SDH Lípa, Myslivecký
spolek, včelaři, Tiliánek, Spolek Tilia, Český svaz žen, TJ Sokol, Agobazar V.
Duben, hostinec Na Růžku a další dobrovolníci, ti všichni odvedli velice dobrou
práci a myslím, že jste reprezentovali naši obec, velice pěkně a zdařile. V soutěži
jsme získali cenu za „Mezigenerační soužití“.
26.5.2022 zavítala do naší obce slovenská delegace starostů a zástupců
místních akčních skupin bánskobystrického kraje. Představili jsme jim obec,
provedli jsme je naší školou a školkou a poté navštívili Zemědělskou akciovou
společnost, kde je provozem provedl ředitel společnosti.
O den později nás poctil návštěvou ministr pro místní rozvoj pan Ivan Bartoš,
který měl zájem vidět přístavbu naší školy, neboť projekt byl spolufinancovaný
dotací z Integrovaného regionálního operačního programu z Ministerstva pro
místní rozvoj. Pan Bartoš si podrobně prohlédl celý objekt a ocenil, že dotační
peníze byly vynaloženy účelně a stavba se mu velice líbila. Poté ještě krátce
navštívil zámeček v Petrkově, rodiště básníka a grafika Bohuslava Reynka.
Veškeré tyto návštěvy velice kladně hodnotili naši obec, což nás všechny velice
potěšilo.
Blíží se, ale také volby do zastupitelstva naší obce. Je potřeba hledat na
kandidátky nové tváře ochotné jít do voleb a mít zájem rozhodovat o budoucnosti
naší obce. Oslovuji Vás, kdo máte odvahu kandidovat a nevíte, jak postupovat,
přijďte a určitě Vám poradíme.
Jiří Kunc, starosta
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Vážení spoluobčané,
čtyři roky utekly jako voda a v září opět proběhnou volby do zastupitelstva
obce. V této souvislosti chci alespoň v krátkosti připomenout, co se nám podařilo
v uplynulých čtyřech letech uskutečnit.
I když bylo profinancováno mnoho prostředků, velkou část jsme získali zpět
formou dotací, ať již z Evropské unie, státních fondů či Kraje Vysočina. Naše obec
není zadlužena a má dostatek prostředků na financování akcí pro příští období.
Domnívám se, že většina z Vás si sama vyhodnotí, zda a jak byly uplynulé roky
úspěšné, tak posuďte sami:
závěr roku 2018
• Hasičská zbrojnice Dobrohostov dostala nová sekční vrata
• výměny podlahových krytin v zasedačce OÚ a knihovně v Dobrohostově
• vybavení školní jídelny novým konvektomatem
• uspořádán 2. společenský večer obce Lípa
2019
• zasíťování pozemků pro 18 rodinných domů „Nad Rybníčky“
• kompletní oprava staré části školy (nové stropy, elektrika, odpady a voda,
podlahy)
• rozšířeno hasičské cvičiště v Lípě
• pořízena nová elektrocentrála pro SDH v Lípě (spolufinancováno dotací z
Kraje Vysočina)
• instalována nová úpravna vody na odstranění manganu, železa, radonu a
pesticidů (spolufinancováno dotací z Kraje Vysočina)
• vybudována zpevněná plocha u cvičiště v zahradě OÚ
• výměna střešní krytiny na hasičské zbrojnici v Lípě
• prodloužení veřejného osvětlení u areálu bývalého zemědělského podniku v
Dobrohostově
• získáno ocenění v celostátní soutěži Obec přátelská seniorům - 2. místo
(dotace z MPSV)
• získáno ocenění v celostátní soutěži Obec přátelská rodině - 3. místo
(dotace z MPSV)
• uspořádán 3. společenský večer obce Lípa
2020
• oprava komunikací v Dobrohostově u areálu bývalého zemědělského
podniku a v Petrkově k vlakové zastávce (spolufinancováno dotací z
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• kompletní oprava sociálního zařízení v tělocvičně (spolufinancováno dotací
z Ministerstva financí)
• vybudování nových dílen v suterénu školy (spolufinancováno dotací z MAS
Českomoravské pomezí)
• provedeno zpevnění komunikace v ZTV Nad Rybníčky Lípě
(spolufinancováno dotací z Kraje Vysočina)
• vybudován chodník a parkoviště u zdravotního střediska
• ve školní jídelně bylo opraveno sociální zařízení a zhotoven protihlukový
podhled stropu
• pořízen traktorový nosič kontejnerů a tři velkoobjemové kontejnery
• Lipské listy jsou vydávány barevně ve spolupráci s tiskárnou
2021
• vybudována budova spojovacích krčků ve škole (spolufinancováno dotací z
Ministerstva pro místní rozvoj)
• odbahnění dvou rybníků (U Jašků v Petrkově a Plátěnka v Lípě)
• zhotoven nový plot mezi školkou a víceúčelovým hřištěm
• odstraněny stromy a pařezy u pomníku 1. světové války v Lípě, provedena
kompletní oprava poničené podezdívky a vyčištění pomníku
• vybudování nového plata pro hasičský sport v Dobrohostově
• oprava sociálního zařízení ve staré části školy a vybavení nové šatny
skříňkami (spolufinancováno dotací z Ministerstva financí)
• oprava komunikací k ZTV Nad Rybníčky, k ČOV v Petrkově a v intravilánu
obce Dobrohostov (spolufinancováno dotací z Ministerstva pro místní
rozvoj)
• opravena kaple v Petrkově (spolufinancováno dotací z Ministerstva pro
místní rozvoj)
• nainstalovány zpomalovací radary v úseku u školy
• umístěna kamera na čapí hnízdo
• získáno ocenění v soutěži „Rok života v obcích Kraje Vysočina – 2. místo
(dotace z Kraje Vysočina)
• zhotoveny nové WWW stránky obce
2022
• probíhá výstavba nové víceúčelové obecní budovy s byty (předpokládaná
kolaudace říjen 2022)
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• vybudování nového parkoviště u víceúčelového hřiště (spolufinancováno
dotací z Ministerstva financí)
Co se týče akcí do konce roku je prioritou dokončení a kolaudace nové obecní
budovy, dále očekáváme dodávku nového hasičského automobilu pro SDH Lípa
(spolufinancováno dotací z Kraje Vysočina a Ministerstva vnitra), a také
vybudujeme nový chodník ve spodní části obce Petrkov.
Podali jsme žádosti o dotace na vybavení knihovny a sálu v nové obecní budově
a dále na opravu komunikací v Lípě a v ZTV Nad Rybníčky.
Mimo tyto akce zajištujeme každodenní chod obce, kdy obec provozuje veškeré
vodovody a kanalizace, včetně tří čistíren odpadních vod a celoročně upravujeme
veřejná prostranství ve všech našich obcích. Průběžně probíhá údržba obecního
majetku. Zástupci obce chodí blahopřát občanům k životním jubileím, čtvrtletně
vychází Lipské listy a od roku 2014 vydáváme obecní kalendář a bezplatně ho
poskytujeme občanům. Pravidelně jsou pořádány lipské slavnosti, hasičská
soutěž o pohár starosty obce a setkání s občany. Byl uspořádán 2. a 3. společenský
večer obce, další večery nám zrušil covid, tak snad to dopadne dobře letos a ples
se uskuteční. V covidové době neprobíhalo vítání občánků, ale blahopřání včetně
dárku, bylo rodičům doručeno. Obec je také zřizovatelem Základní školy a
Mateřské školy Bohuslava Reynka a formou příspěvku pomáhá financovat provoz
tohoto zařízení, které je chloubou a dobrou vizitkou naší obce. Dále obec formou
dotací podporuje TJ Sokol Lípa, Spolek Tilia, Tiliánek, SDH ve všech našich
obcích, Český svaz žen, Farnost Úsobí. Dnes má obec Lípa 1160 občanů.
Je toho mnoho, co se v našich obcích událo, a to nejen z hlediska realizovaných
investičních a rozvojových aktivit, ale i z hlediska rozvoje kulturně
společenského, sportovního a vůbec, života jako takového.
S blížícím se koncem volebního období bych rád poděkoval všem zastupitelům,
zaměstnancům obce, všem členům zájmových a společenských organizací a v
neposlední řadě Vám všem, kteří jste pomáhali a neváhali přiložit ruku k dílu,
když toho bylo třeba. Nebudu již jmenovat, abych na někoho nezapomněl,
každopádně Vám všem patří dík. Je třeba přiznat, že ne vše se podařilo realizovat
a velice bych si přál, aby neuskutečněné projekty, které musely ustoupit
stávajícím, mohly být realizovány v nejbližších letech.
Vážení spoluobčané, přeji Vám, aby nové zastupitelstvo, které si v zářijových
volbách zvolíte, mělo (jako to současné), lásku k naší obci, aby dávalo přednost
obecním zájmům a staralo se o další rozvoj našich obcí, aby se nám tu stále dobře
žilo.
Jiří Kunc, starosta
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Informace občanům, kteří mají zájem kandidovat ve
volbách do
Zastupitelstva obce Lípa
konaných ve dnech 23. a 24. září 2022

V obci Lípa se volí 15 zastupitelů

Kandidátní listinu může podat:
- politická strana
- politické hnutí
- nezávislý kandidát
- sdružení nezávislých kandidátů
Nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů připojí ke
kandidátní listině petici podepsanou voliči podporující jejich kandidaturu
(petice – podpis voliče s datem narození a adresou trvalého pobytu)
Nezávislý kandidát - nutná podpora 4% z počtu obyvatel obce (47 podpisů)
Sdružení nezávislých kandidátů - nutná podpora 7% z počtu obyvatel obce
(82 podpisů)
Počet obyvatel k 1. 1. 2022 - 1160
Pro kandidaturu na kandidátce politické strany je nutná dohoda s
příslušnou politickou stranou.
Kandidátní listiny včetně příloh se odevzdávají registračnímu úřadu –
Městský úřad Havlíčkův Brod do 19. července 2022 do 16,00 hodin
V případě Vašeho zájmu kandidovat ve volbách do zastupitelstva obce, je
možno získat další informace na Obecním úřadu v Lípě.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUSLAVA
REYNKA, LÍPA, příspěvková organizace
V prvním pololetí letošního školního roku nás ještě
„covid“ potrápil karanténami několika tříd v MŠ i ZŠ, ale druhé
pololetí si děti, žáci i zaměstnanci užili skoro jako v letech před
mimořádnými opatřeními. Do života školy opět vstoupily tradiční
akce – exkurze, výlety, besedy, soutěže, Den naruby, Týdny
mezipředmětových vztahů, Den Bohuslava Reynka, i
řada
netradičních.
Nové logo školy
V souvislosti s přístavbou školy jsme se rozhodli také pro novou podobu našeho
školního loga. Žáci během hodin výtvarné výchovy ztvárnili nepřebernou řadu
rozličných nápadů. Nejvíce hlasů při výběru získal návrh Matouše Šulce, žáka 9.
ročníku. Jeho myšlenka nás zaujala svou jednoduchostí a zároveň nápaditostí. Na
finální podobě se podíleli žáci vyšších ročníků ve výtvarné dílně během dne
Bohuslava Reynka. Pod vedením Lenky Slovákové dali vzniknout opravdu
vydařenému dílu. Každý z žáků i učitelů měl možnost svým podpisem, vzkazem či
obrázkem přispět k finální podobě celého obrazu, který jsme po vyhotovení
umístili ve vstupní hale naší školy.
Mgr. Jaroslava Kandrová
Bohuslav Reynek
Dne 31. května uplynulo 130 let od narození Bohuslava Reynka. Tento
významný český básník, překladatel, malíř a grafik se narodil v nedalekém
Petrkově, kde také 28. září 1971 zemřel. Ve 20. - 30. letech žil střídavě v Petrkově
a ve francouzském Grenoblu, odkud pocházela jeho manželka, překladatelka a
básnířka Suzanne Renaudová. Spolu měli dva syny - Jiřího a Daniela. Ve 2.
polovině 30. let se rodina nastálo vrátila do Petrkova. Bohuslav Reynek začínal
jako překladatel francouzské a německé poezie, později píše vlastní poezii,
maluje a tvoří grafické listy s přírodními a biblickými náměty. Po celý život žila
rodina velmi skromně, v souladu s přírodou. Reynkova úcta k prostému životu,
lásce a přírodě se odráží v uměleckých dílech, která však nesměla být od konce 40.
let až do poloviny 60. let vydávána ani vystavována. Plného uznání se panu
Reynkovi dostalo až po jeho smrti, po pádu komunismu v roce 1989.
Naše škola se může od poloviny roku 2001 pyšnit ve svém názvu jménem
tohoto významného umělce. Velmi se o to zasloužil bývalý ředitel školy PaedDr.
Antonín Gerža, který se dobře znal se syny Jiřím a Danielem Reynkovými. Oba
školu několikrát navštívili a žáci každoročně navštěvovali petrkovský zámeček,
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kde oba bratři až do své smrti v roce 2014 pobývali, besedovali s nimi a dozvídali
se zajímavosti ze života jejich otce. Bohuslava Reynka si připomínáme ve škole
výstavkou jeho literárních prací, každým rokem se koná projektový den s názvem
Den Bohuslava Reynka, žáci s třídními učitelkami chodí do Petrkova k zámečku,
putují naučnou stezkou Bohuslava Reynka a seznamují se s touto výjimečnou
osobností.
Mgr. Božena Kučerová

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

Konec školního roku je téměř za dveřmi a věřím, že všichni s velkým
očekáváním vyhlíží vytoužený čas dovolených. Ale ještě, než se rozjedeme do
všech koutů světa anebo jen po naší krásné zemi, ráda bych Vás seznámila s tím,
co jsme prožili v mateřské škole.
Jak bylo na jaře u Žabiček I. a Žabiček II.?
Jarní období začalo povídáním o všem, co k jaru patří. Společně jsme v ranním
kroužku poznávali a naučili se názvy jarních kytiček, které jsme pak hledali při
společných vycházkách. Pozorovali jsme i hmyzí svět, který se probouzel po
zimním spánku.
Ale březen nebyl jen o jaru. Čekal nás výlet do knihovny v Havlíčkově Brodě,
pro kterou s dětmi vyrábíme a kreslíme knížky, jako zpětnou vazbu těch, které
jsme přečetli.
Ani v dalším měsíci u
nás nebyla nuda. Naše
předškoláky čekal zápis
do 1. třídy. Společně
jsme vše procvičovali a
trénovali. V březnu nás
navštívila paní ředitelka
i s paní učitelkou
budoucích prvňáčků a
také jsme mohli
navštívit 1. a 2. třídu
naší ZŠ. Tam si děti
zkusily spolupráci se
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žáky ZŠ, sledovaly, jak se učí, a zkusily si psát na tabuli. Zápis byl úspěšný a
všechny děti jsou přijaté do prvních tříd.
V květnu jsme jeli společně na půldenní výlet do Perníkové chaloupky, která se
nachází blízko města Pardubice. Tam na nás čekala hodná paní Ježibaba, od které
jsme dostaly perníčky, a zábavnou formou nám povídala o tradici pečení
perníčků. Nechyběla ani samotná pohádka o Jeníčkovi a Mařence. Prohlédli jsme
si exponáty z perníku a užili jsme si báječný výlet.

Také v květnu proběhla v našich třídách vystoupení pro rodiče a prarodiče, pro
které jsme zahráli naše nacvičené divadélko „Měla babka čtyři jabka“.
Konec školního roku zakončíme Rozloučením s předškoláky a s tím spojeným
přenocováním ve školce.
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Jak bylo na jaře u Medvídků?
S příchodem jara se konečně uvolnila covidová opatření a pro nás ve školce to
znamenalo spoustu hezkých akcí, které se v posledních letech nemohly konat.
Přijeli za námi herci s divadelním představením, navštívili nás myslivci, viděli
jsme živé papoušky, zvířátka ze Záchranné stanice Pavlov, setkali jsme se s
Městskou policií, proběhl Čarodějnický den, povídali jsme si o včelkách a přijeli
také hasiči s velkým autem. A protože i počasí nám dopřávalo, mohli jsme
vycházky vyměnit za pobyt na zahradě a konečně vyzkoušet nové koloběžky i
odrážedla, která nám Ježíšek o Vánocích nadělil. Do Medvídků nám přibyli dva
noví kamarádi, všechno jsme jim ukázali – co kde máme, jak to u nás chodí, takže
si rychle zvykli a doufáme, že se jim mezi námi líbí.

Každé pondělí chodíme do tělocvičny, což nás dost baví, můžeme se tam totiž
pořádně vydovádět. Vymýšlíme různé opičí dráhy, také se učíme pravidlům (jak
nepředbíhat, jak se
vystřídat, jak
spolupracovat),
máme rádi velké
gumové míče,
houpání na kruzích,
házení kroužků a
samozřejmě
trampolínu.

10

￼

Jak bylo na jaře u Myšiček?
Začátek jara byl u Myšiček ve znamení příprav na projektový den s názvem
„Včeličkový“, který se uskutečnil koncem března. Děti byly převlečené za včeličky
a ve školce je čekala plná řada úkolů, které musely „včeličky“ plnit. Také nás
tento den navštívila paní Neufusová a společně s dětmi si povídala o práci
včelaře.

Velikonoční čas jsme prožívali ve školce při různých činnostech, ale také jsme
navštívili Muzeum v Havlíčkově Brodě, kde byla pro děti připravena velikonoční
dílnička. Děti si tak mohly vyzkoušet zdobení vajíček pomocí lístečků,
vybarvovaly velikonoční obrázek a skládaly velikonoční kraslice.
Také jsme začali jezdit na plavání
do bazénu v Havlíčkově Brodě, kde
se seznamujeme s vodou a učíme
se základy plaveckých dovedností.
V školce nás navštívili hasiči,
myslivci, městská policie a na
konci dubna jsme společně spálili
čarodějnici.
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Jarní dny jsme trávili především v přírodě, kde jsme pozorovali první květiny,
stopy v lese, ale i přílet ptáčků z teplých krajin. Nejvíce jsme se těšili na naše
„lipské“ čápy, kteří nám hlasitým klapáním zobáků dali najevo, že jaro už je
opravdu tady. Také si u našeho okna začaly stavět hnízdo jiřičky, které každý den
děti bedlivě pozorují a těší se, kdy uvidí první ptáčátka.

Na co se můžeme těšit do konce školního roku?
V týdnu od 30. 5. do 3. 6. proběhne ve školce týden čtení – projekt Celé Česko
čte dětem.
V pátek 3. 6. vyrazíme na zmrzlinu do Hospůdky „Na Růžku“
V pondělí 6. 6. oslava dne dětí v MŠ – edukativní program s kozou domácí
Ve čtvrtek 9. 6. ukázka policejní techniky v MŠ
Ve čtvrtek 16. 6. rozloučení s předškoláky a nocování ve školce
V sobotu 25. 6. sportovní dopoledne ZŠ a MŠ pro rodiny s dětmi
V pondělí 27. 6. zakončení projektu Celé Česko čte dětem

Provoz mateřské školy o letních prázdninách
1. 7. MŠ otevřena
4. 7. – 8. 7. MŠ otevřena
11. 7. – 12. 8. MŠ uzavřena
15. 8. – 19. 8. MŠ otevřena
22. 8. – 26. 8. MŠ otevřena
29. 8. – 31. 8. MŠ otevřena
Po dvou letech covidových opatření jsme konečně zažili školní rok v mateřské
škole tak, jak má správně být …spousty akcí, zábavy ale i poznávání a učení. Přeji
všem dětem, rodičům i paní učitelkám ze školky, aby si přes prázdniny užili
zasloužených dovolených, a budeme se těšit na společné shledání v novém
školním roce.
za mateřskou školu Zdeňka Bastlová
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Zápis žáků do 1. ročníku základní školy.
Ve čtvrtek 7. dubna 2022 v odpoledních hodinách proběhl na naší škole velmi
úspěšný zápis dětí do 1. ročníku. Proč úspěšný? Všechny děti, které nastoupí v
příštím školním roce do 1. třídy, zvládly skvěle veškeré úkoly, které pro ně paní
učitelky připravily.
Po příchodu do budovy školy se rodiče odebrali do jedné třídy, kde společně s
paní výchovnou poradkyní Mgr. Boženkou Kučerovou vyplnili potřebné
dokumenty k zápisu. Pak už jen netrpělivě očekávali, jak to dopadne. Někteří se
vydali na prohlídku naší školy, ochutnali napečené cukroví a moučníky, jiní se
posadili za dveřmi poslední zkušebny a vyhlíželi svoje ratolesti.
Dětí se ujali žáci a žákyně ze 7. a 8. ročníku a zavedli je do tříd, kde zápis
probíhal.
Malí „skoroškoláčci“ se zkoušejícím učitelkám 1. stupně s ostychem představili,
přednesli připravenou básničku, někteří krásně zazpívali, a pak plnili na
výbornou další úkoly. Počítání, poznávání barev, určování geometrických tvarů,
orientace na obrázku, napodobování psacího písma, stříhání podle čar atd.
Trochu trápení zažívaly některé děti při zavazování tkaničky. Při plnění úkolů si
paní učitelky všímaly, jak děti mluví, jak drží tužku, zda jsou leváci nebo praváci.
Přitom se našel čas i na povídání o rodině, o školce a kamarádech a počáteční
obavy z toho: „Jak to zvládnu? Vezmou mne do školy?“, postupně opadly a všech
30 skvělých dětí nastoupí ve čtvrtek 1. září do své 1. třídy.
I poslední úkol, ze kterého vznikla výstavka kreseb na chodbě školy, dopadl
úžasně. Děti nakreslily postavy svých rodičů, sourozenců nebo oblíbených
pohádkových hrdinů a opravdu si daly záležet.
Na památku tohoto významného DNE v životě si malí předškoláčci odnesli
několik drobných dárečků, které pro ně připravili starší žáci a paní učitelky.
Mgr. Hana Vencovská
A jak se mají ti současní?
Námořníci z 1. třídy na
návštěvě v Petrkově
Protože naše škola nese
jméno Bohuslava Reynka, tak
jsme se vypravili podívat na
místo, kde pan Bohuslav
Reynek žil, tvořil a měl ho rád…
do Petrkova na zámeček.
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Prohlédli jsme si zámeček
z v e n k u ( v ě ž i č k u , h o d i n y,
z v o n y, s l u n e č n í h o d i n y,
stylovou lampu...) i uvnitř
(kuchyni, kachlová kamna,
modrý salonek, schodiště…).
Také jsme navštívili přilehlý
park a altánek, kde byly
vystaveny fotografie a obrázky.
Dozvěděli jsme se, že tam
rostou vzácné stromy a keře a
prohlédli si je na vlastní oči.
Vše jsme si zapsali a
namalovali do našich
vyrobených deníčků.
Vycházka byla velmi poučná
pro nás pro všechny a my už
víme, jak vypadal, kde žil, co
dělal a koho měl rád pán, podle
něhož nese naše škola svoje
jméno.

Námořníci z 1. třídy na školním výletě ve Štířím Dole
Počasí objednáno, batohy sbaleny a můžeme vyrazit vstříc dobrodružství…..
Trasa ze Ždírce nad Doubravou do Štířího Dolu dlouhá 7 km v plném slunci
rozhodně vyzkoušela naši odolnost a vytrvalost, ale obstáli jsme bez ztráty
kytičky. Je pravda, že cesta nám trvala 4 hodiny a přestávky byly delší než pochod
sám, ale dali jsme to…Cestou jsme doplňovali tekutiny, svačili, zpívali, hráli hry,
stavěli domečky pro skřítky, četli jsme turistické rozcestníky, počítali kilometry,
určovali stromy…
Během dvoudenního pobytu jsme vyzkoušeli všechny radovánky, které nám
rekreační středisko nabízelo: dětské hřiště s prolézačkami a vybaveným
pískovištěm (s bagříky, kyblíčky, lopatkami…), jezírko s žábami a mloky,
odrážedla, autíčka a další nemotorová vozidla, potok s kamínky, hrázemi a
přehradami, ohniště…a nejlepší nakonec vířivku. Senzačně jsme si to užili.
Byli jsme se podívat v nedaleké oboře na divočáky, kteří měli zrovna
několikadenní selátka, byla jich plná obora. Cestou jsme házeli šiškami na cíl (do
stromu) a do dálky (přes potok) a hráli na schovávanou.
14
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Do předem vyrobených deníčků jsme si poctivě všechno zaznamenávali (názvy
míst, turistické zajímavosti, počty kilometrů), malovali obrázky (vířivku, selátka,
potok, tůňku s mloky) a zapisovali výsledky různých her (počítání kotev), kvízů,
slovních úloh, které děti samy vymýšlely ( …v oboře byly tři prasnice, 2 kanci a 20
selátek. Kolik tam bylo všech zvířátek dohromady?) a soutěží (pirátský závod).
Také první noc mimo domov a dosah milovaných rodičů jsme zvládli na
výbornou, námořníci, spali jako když je do vody hodí, unavení, ale šťastní….

Dokázali jsme, že jsme správný tým, který táhne za jeden provaz a umí držet při
sobě. Jsem na svoje malé námořníky opravdu pyšná.
Mgr. Šárka Bucherová
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Rozmisťovací řízení žáků 9. ročníku
V letošním školním roce opustí naši školu 19 deváťáků. Šest žáků bude dále
studovat na gymnáziích, sedm žáků na maturitních oborech na středních
odborných školách a zbývajících šest žáků se rozhodlo pro učební obor. Všichni
deváťáci byli velmi úspěšní u přijímacích zkoušek z českého jazyka i matematiky,
byli přijati na školy, které si vybrali. K tomuto jim blahopřejeme a přejeme hodně
životních a studijních úspěchů.
Totéž přejeme i jedné žákyni 5. ročníku, která bude od příštího školního roku
studovat na víceletém gymnáziu.
Mgr. Simona Korefová
Příprava na budoucí povolání v 8. ročníku
V rámci předmětu Svět práce se žáci připravují na budoucí povolání. Aby žáci
získali informace přímo z praxe, uspořádali jsme pro osmáky různé besedy a
exkurze. Z místních firem jsme navštívili ZAS Lípa, ÚKZÚZ Lípa, Truhlářství
Dřevodesign. Na besedu do školy přijali pozvání zdravotní sestry, programátor,
zaměstnanec věznice, finanční poradce. Všem děkujeme, že nám věnovali čas a
seznámili nás podrobně s jejich firmami a povoláními. Věřím, že je to pro naše
žáky velmi přínosné a pomůže jim to příští rok při rozhodování o dalším studiu.
Zároveň uvítáme další dobrovolníky, kteří budou ochotni s námi takto
spolupracovat.
Mgr. Simona Korefová
EVVO - Den Země – Čistá Vysočina
I letos se celá naše 3. třída
zapojila do akce Čistá Vysočina.
Ve středu 20. dubna jsme se vydali
na úklid všeho, co nepatří do
přírody. Vzali jsme si za své uklidit
místo hned pod školou, okolí
všech třech rybníků, palouk u
pomníku pod Vránovými a cestu k
čističce odpadních vod. Vojta Pilař
se osvědčil jako bezvadný řidič
kolečka a my všichni jsme mu
nosili do pytlů nepořádek, který
jsme nacházeli. Sebrali jsme
celkem 4 pytle. Celou akci jsme si
užili a o legrační situace nebyla
nouze.
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Tonda, Kuba, Lucka, Kája, Sofča, Marcelka, Zuzka, Áďa, Marky, Vojta, Tom, Máťa,
Terča, Kuba, Vojta, Krýša, Máťa, Alča, Vojta, Nikča, Mája, Oli a paní učitelka Dana
Dana Výborná
A zase trochu úspěchů …..
Olympiáda v českém jazyce 2021/2022
V letošním školním roce se žáci 8. a 9. ročníku měli možnost zapojit do
soutěžního klání v olympiádě z českého jazyka. Vypracovat zadání školního kola
si vyzkoušelo 10 žáků z obou tříd. Práce se skládala z mluvnické části a ze
zpracování slohového tématu.
Výsledková listina
Olympiáda v českém jazyce 48. ročník, školní kolo

Do okresního kola olympiády postoupili první 2 žáci.
Jelikož ve škole v den konání olympiády probíhal „Den naruby“, kdy si žáci 9.
ročníků měli možnost vyzkoušet roli učitele, reprezentovali naši školu náhradníci
z 8. ročníku – Zdeňka Kameníková a Jakub Neubauer.
Oběma žákům děkujeme za kvalitní reprezentaci školy a přejeme jim úspěšný i
následující školní rok!
17

￼

Recitační soutěž
Po dlouhém období, kdy se rušila spousta soutěží, jsme si opět připravili
celoškolní projekt v podobě recitační soutěže.
Ta proběhla ve středu 23. února 2022. Předcházela jí příprava v kmenových
třídách, z nichž vybrané děti recitovaly ve školním kole. Školního kola se celkem
zúčastnilo 56 žáků. Děti byly rozděleny do 4 věkových kategorií, z nichž první 2
postupovaly do okrskového kola v Havlíčkově Brodě.
1. kategorie

2. kategorie

3. kategorie

4. kategorie

1. Ondřej Kotěra

1. Vanesa Kuljová

1. Magdalena Šedinová 1.Silvie Rosická

2. Kryštof Poulíček 2. Anna Krpálková

2. Tadeáš Fikar

2. Petra Milichovská

3. Martin Bernard

3. Veronika Janková

3. Michaela Vávrová

3. Adéla Bredová

9. března 2022 se naši žáci zúčastnili okrskového kola recitační soutěže a dále
do okresního kola soutěže postoupili:
Ondřej Kotěra (2. třída), Vanesa Kuljová (5. třída), Tadeáš Fikar (6. třída),
Magdalena Šedinová (7. třída), Michaela Vávrová (9. třída), Silvie Rosická (9.
třída).
5. dubna proběhlo v Ledči nad Sázavou okresní kolo recitační soutěže.
Všem účastníkům děkujeme za velmi kvalitní reprezentaci naší školy a těšíme
se na další společné chvíle s krásnou literaturou!
Mgr. Pavlína Růžičková
Šachový turnaj v ZŠ Oudoleň
Jako každý rok i letos se šachový kroužek v pátek 29. dubna 2022 zúčastnil
šachového turnaje ZŠ Oudoleň. Naši žáci se ctí reprezentovali školu a umístili se
na prvních třech místech. K prvnímu místu blahopřejeme Dominiku Fikarovi, k
druhému blahopřejeme Matyáši Hladíkovi (oba 5. ročník) a ke třetímu místu
Matyáši Kučírkovi (3. ročník). Děkujeme všem zúčastněným žákům, ale hlavně p.
Jaroslavu Pertlovi, který celoročně kroužek vede a žáky na různé soutěže
připravuje.
Přebor družstev v šachu – úterý 25. ledna 2022
Dne 25. 1. 2022 proběhl v AZ Centru SVČ, Rubešovo náměstí Havlíčkův Brod
„Přebor škol v šachu“. Z naší školy se do 1. kategorie přihlásilo jedno družstvo.
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Umístilo se na krásném 3. místě. Všem žákům blahopřejeme. Poděkování patří
také p. Pertlovi, který žáky pečlivě připravuje.
Účastníci:
Kučírek Matyáš – 3. třída, Prostřední Matyáš – 3. třída, Paulíček Kryštof – 3.
třída, Hladík Matyáš – 5. třída, Fikar Dominik – 5. třída

Mgr. Marie Vomelová
Matematické úspěchy
S nástupem běžné výuky (po covidových distančních obdobích) jsme opět
online soutěžili v Logické olympiádě. Velký úspěch jsme zaznamenali v
kategorii A (3. až 5. ročník ZŠ). Dominik Fikar z 5. třídy se postupně probojoval
ze školního kola do okresního kola a dále do celorepublikového finále, které se
konalo 25. dubna 2022 v Praze. Dominik se umístil na krásném 36. místě. Je
důležité ještě dodat, že základního (školního) kola se celkem účastnilo celkem 13
728 řešitelů, z Kraje Vysočina to bylo 694 řešitelů. Dominikovi blahopřejeme.
zapsala Mgr. Marie Vomelová
Matematická olympiáda: Tři žáci z 6. - 8. ročníku se zúčastnili 12. dubna
okresního kola Matematické olympiády. Všichni tři žáci se ziskem svých bodů
stali úspěšnými řešiteli. Martina Vencovská (7. ročník) se umístila na 2. - 3. místě,
Aneta Kalinová (6. ročník) na 1. - 2. místě a Šimon Poulíček (6. ročník) na 4. - 6.
místě. Všem žákům gratulujeme.
Matematický klokan 2022
Soutěž Matematický klokan proběhla na naší škole v pátek 18. března. Tato
soutěž bývá vždy zpestřením pro žáky i učitele, protože odráží matematické a
logické schopnosti žáků. Mnozí žáci se na tuto soutěž opravdu těší.
Do soutěže se zapojili všichni žáci 2. – 9. ročníku v kategoriích Cvrček (2. a 3.
ročník), Klokánek (4. a 5. ročník), Benjamín (6. – 7. ročník) a Kadet (8. ročník).
Děkujeme všem žákům za účast a gratulujeme nejlepším.
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C V R Č E K
2. ročník

3. ročník

K LO K Á

N E K

4. ročník

5. ročník

1. Neubauerová A. 1. Poulíček K.

1. Smith P.

1. Fikar D.

2. Kocman M.

2. Forman N.

2. Venc T.

3. Černíková N.

3. Kuljová V.

2. Staníčková A.

3. Freudenreich T. 3. Hulvová Z.
B E N J A M Í N

K A D E T

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

1. Souček D.

1. Pfeifer T.

1. Jůzl M.

1. Novák D.

2. Poulíček Š.

2. Vencovská M.

2. Kavková N.

2. Maštalířová E.

3. Loskot Š.

3. Kučera M.

3. Zajíčková A.

3. Milichovská P.
Mgr. Romana Krpálková

Ve škole se umíme i společensky bavit …..
Taneční kurz 8. ročníku - únor 2022
Za celou třídu mohu napsat, že tančení bylo opravdu skvělé. Pro někoho nebylo
velmi záživné, ale všem se přesto podařilo pár tanečních kroků naučit. Alespoň
trochu jsme se naučili kroky dvou tanců a jak to funguje na tanečním parketě.
Proto si myslím, že to byla skvělá zkušenost a jednou se bude určitě hodit."

žákyně 8. ročníku Zdeňka Kameníková
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Den Bohuslava Reynka
Ve středu 13. dubna proběhla v naší škole akce nazvaná Den Bohuslava Reynka.
Již tradičně si paní učitelky a pan školník pro děti připravili různé výtvarné či
pracovní skupinky, ve kterých si děti mohly vyzkoušet např. práci se dřevem,
vytváření korálkových ozdob, enkaustiku, výrobu ozdobných stojánků na tužky,
drhání, pletení košíčků z papírových ruliček, vaření teplé i studené kuchyně,
vytváření modelů planet do zeměpisu. Tentokrát se také jedna skupinka vydala
po naučné stezce na procházku po stopách Bohuslava Reynka. Jaké byly některé
zpětné reakce dětí ze 7. ročníku, si můžete přečíst níže.
„Byla jsem v dílnách. Vyráběli jsme domky ze dřeva a poté jsem do něj
vypalovačkou vypálila obrázky. Dílna mě velmi bavila.“
„Byla jsem na procházce. Líbila se mi. Prohlédli jsme si lázně Petrkov, domeček
apod. Bylo to super.“
„Vydali jsme se na stezku Bohuslava Reynka. Dozvěděla jsem se spoustu
nových věcí o životě Bohuslava Reynka. Šli jsme ze Svatého Kříže do Havlíčkova
Brodu.“
„Byla jsem na vyrábění nového loga školy. Bavilo mě to.“
„Byl jsem na výrobě sluneční soustavy. Vyráběli jsme planety a Slunce. Vyráběl
jsem planetu Zemi. Aktivita mě bavila.“
Mgr. Pavlína Růžičková
ŠKOLNÍ PARLAMENT
Od března se nic nezměnilo. Stále se scházíme každé první úterý v měsíci a
řešíme akce školy, nové výzvy do celoroční soutěže „Třída roku“ a zda se ve
třídách něco neděje. V soutěži o Prima partu se zatím o první místo dělí 2. a 8.
třída.
Dne 10. 5. jsme uspořádali akci No backpack day. Účel byl v tom, nemít učení v
jakékoliv tašce, ale v něčem vtipném a originálním. Objevili se kočárky, kufry,
nákupní košíky, koš na prádlo a dokonce i chlebník.
V květnu jsme zadali třídám úkol vymyslet básničku o dvou slokách na téma
Jaro. Nezapojily se všechny třídy, ale ty, co se zapojily, velice chválíme.
Soutěž o Učitele roku bychom chtěli uspořádat během června. Chtěli bychom
udělat dvě ankety a žáci by anonymně hlasovali.
Ve škole proběhl i dětský den. Měli jsme ,,pouť’’ a po pouti měl první stupeň
připravenou pohádkovou cestu, kde na stanovištích pomáhali žáci osmého a
devátého ročníku.
Deváťáci budou mít připravený slavnostní rozlučkový oběd, který si sami
vybrali, a paní kuchařky jim ho připraví.
Zuzana Prchalová, žákyně 8. ročníku, předsedkyně žákovského parlamentu
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Zhodnocení práce školní družiny ve školním roce 2021/2022
V letošním školním roce měla školní družina čtyři oddělení, kde bylo zapsáno
celkem 104 žáků. Školní družina byla určena k pravidelné docházce převážně
dětem z 1. stupně, ale i žáci 2. stupně mohli do družiny přijít a využít tak čas, kdy
čekali na odpolední vyučování nebo na odjezd autobusu. V nabídce školní družiny
byla činnost 16 zájmových kroužků.
Činnost školní družiny vychází z celoročního plánu ŠD, je přizpůsobena ročním
obdobím, svátkům a významným událostem. Tematické okruhy, jako např.:
Všichni jsme kamarádi, Rozmanitost přírody, Místo, kde žiji, Člověk a jeho zdraví,
se odrážely ve všech činnostech školní družiny. Po celý školní rok jsme při
pravidelném čtení cíleně podporovali u dětí čtenářskou gramotnost, zájem o
knihy a radost ze čtení.
Během druhé části letošního školního roku jsme s dětmi zažili spoustu legrace,
dozvěděli jsme se plno zajímavých informací a vytvořili nespočet rozmanitých
výtvarných a rukodělných výrobků, které mohly využít děti jako dárek pro rodiče,
kamarády.
Starší děti vytvářely projekty na daná témata – např. Poznej ČR, Olympiáda,
dárky pro seniory, časopis Lipánek.
Další velmi oblíbenou činností jsou pohybové aktivity na školním hřišti,
obzvlášť konec školního roku tráví
družina co možná nejvíce času na
čerstvém vzduchu.
Blížíme se do finále školního
roku a všem přejeme krásné
prázdniny.
Bc. Petra Exnerová

Poděkování našim žákům
Tohle nám poslaly děti a paní
učitelky z MŠ Duběnka v Jihlavě za
záložky, které jsme jim udělali v
ŠD. Ještě poslaly voskovky na
enkaustiku a papírové tvary na
vyrábění.
Martina Dubnová
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Kroužek polytechniky a informační technologie
V letošním školním roce jsme otevřeli pro žáky 2. stupně nový zájmový kroužek
- Kroužek polytechniky a informační technologie.
V rámci tohoto kroužku se žáci seznámili se základy programování – vytvářeli
programy v Scratchi, IRobota naučili kreslit různé obrázky, postavili a
naprogramovali vlastního robota ze stavebnice VEX GO. Dále si žáci vyzkoušeli
nové technologie měření různých fyzikálních veličin – tlaku, teploty, síly, apod.
Místo klasických siloměrů a teploměrů jsme používali bezdrátová čidla
(stavebnice Pasco) spojená s notebookem či tabletem, kde se zobrazují naměřené
hodnoty. Pro připomenutí klasické fyziky jsme si vyzkoušeli sestavit různé druhy
kladkostrojů.
Ukázky videí z našich kroužků najdete na webových stránkách školy v sekci
ŠKOLNÍ DRUŽINA, ZÁJMOVÉ KROUŽKY.
Mgr. Simona Korefová
Přidáváme ještě další zajímavostí z výuky
Přednáška v 8. a 9. ročníku
V úterý 17. května 2022 se uskutečnila v 8. a 9. ročníku přednáška pracovnice
Muzea Vysočiny Mgr. Aleny Jindrové na téma „Hoaxy a fake news – manipulace
historií.“ Žáci se dozvěděli, co oba pojmy znamenají a jak se různé dezinformace
tvoří a šíří. S manipulací historií je možné se setkat velmi často, např. na
sociálních sítích, kde bývají skrze „fakta“ vnucovány extrémní názory na
současnost. Paní Jindrová využila při své přednášce fotografie z Havlíčkobrodska
z období 2. světové války a normalizace. Žáci si ve skupinové práci vyzkoušeli
odhalování dezinformací, kdy ke 4 fotografiím přiřazovali správné popisky. Poté
si zahráli na dezinformátory a pokusili se vymyslet ke zvolené fotografii hoax.
Přednáška byla velmi zajímavá, práce ve skupinách žáky bavila. Uvědomili si, že
nelze věřit úplně všemu, co slyší nebo si přečtou, že je zapotřebí si každou
informaci důkladně ověřit.
Mgr. Božena Kučerová
Týden mezipředmětových vztahů na 1. stupni - téma „Měsíc knihy“
1.třída
Během týdne mezipředmětových vztahů s názvem Měsíc knihy si děti v 1. třídě
vytvořily knížečku i s obalem, do které si udělaly linky a psaly psacím písmem
slova a věty, malovaly obrázky a zapisovaly příklady ke slovním úlohám o čápech
na komíně, které samy vymyslely.
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2.třída
V Čj výstavka oblíbených knih, čtení a poslouchání ukázek a hádání, z jaké
knihy jsou. Přiřazování obrázků pohádkových postav k názvu knížky. Vysvětlení,
kdo je ilustrátor, vlastní ilustrace k pohádce. Vyhledávání vlastních jmen
pohádkových postav, doplňování chybějících slov do textu. Vyhodnocení
nejčastější (nejčtenější) autorky dětských knih.
V matematice druháčci počítali knihy v třídní knihovničce, tvořili slovní úlohy,
porovnávali a zapisovali do tabulky (např. kolik knih je…. o zvířatech, o dětech,
encyklopedií, knih od stejného autora……)
V pracovních činnostech si vytvořili obal knihy „Moje čtení“. Do kterého si na
konci roku vloží čtenářské listy a vytvoří si vlastní knížku.
V prvouce jsme si povídali na téma suroviny a výrobky, jak a z čeho se vyrábí
knihy, jak to bylo v minulosti, co obnáší povolání knihovník a knihtiskař.
3.třída
Využití práce s knihou Z deníku kocoura Modroočka:
- v ČJ vyhledávání vlastních jmen, vytváření rýmů se jmény
- v matematice využití početních operací při počítání nohou, ocásků, očí
(násobilka, sčítání, odčítání)
- v AJ pojmenování částí těla kočky v anglickém jazyce
- v prvouce + VV – koláž kočky s popisem částí těla savců
4.třída
Ve všech předmětech jsme využívali vhodnou literaturu k řešení úkolů.
Ve vlastivědě jsme pročítali pověsti – Příběhy o Karlu IV., v matematice jsme
řešili křížovky pomocí výpočtů, v českém jazyce jsme vysvětlovali některá
přísloví, která se týkala jarního období. Pracovní činnosti jsme zaměřili na kresbu
vhodných ilustrací a výrobků k textu Čas z čítanky. Celý týden jsme besedovali o
vlastní četbě žáků a vedení čtenářského deníku.
Mgr. Jaroslava Kandrová
Týden mezipředmětových vztahů na 2. stupni
Od 2. května do 6. května 2022 probíhal na 2. stupni týden mezipředmětových
vztahů. Téma „Umíme hospodařit?“ se promítlo v různých podobách do všech
vyučovacích předmětů. V českém jazyce žáci psali slohová cvičení zaměřená na
problematiku hospodaření s vodou, s penězi, ve dvouhodinovém projektu se
seznámili při práci s textem s pojmy emisní funkce banky, inflace, investice,
zamysleli se a podiskutovali nad výdaji a příjmy rodinného rozpočtu. V cizích
jazycích „nakupovali“ za zvolený finanční obnos, zamýšleli se nad možnostmi
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o platidlech v probíraných historických obdobích a cenách vybraných druhů
zboží. V přírodopise a v hodinách svět práce se žáci během různých činností
zamýšleli nad tím, která krajina zadrží nejvíce vody, jak dokáže lidské tělo
hospodařit s vodou a zda bychom dokázali být soběstační v produkci polních
plodin. V chemii byli aktivity zaměřené na hospodaření v domácnosti, množství
odpadů a následná recyklace, druhy vod a čističky odpadních vod. Ve fyzice
diskutovali o možnostech, jak šetřit vodou, teplem, elektrickou energií a
pohonnými hmotami. V zeměpise žáci nahlédli do hospodaření s vodou v Africe, s
přírodními zdroji v ČR a hospodaření EU. V hodinách výtvarné výchovy kreslili
mince. V matematice v nižších ročnících počítali, co si lze koupit za určitý
finanční obnos, žáci 8. a 9. ročníku se seznámili s položkovou tabulkou příjmů a
výdajů rodinného rozpočtu ve formátu .xls. Větší pozornost však věnovali
článkům, které se v poslední době zabývaly zdražováním různých komodit. Na
základě prostudování těchto článků sestavili tabulku životně důležitých věcí s
nárůstem jejich ceny mnohdy i o několik desítek procent, u cen energií dokonce
ještě s mnohem větším. Žáci si přečtením článků a analýzou možných dopadů
zdražování do života běžných lidí začali uvědomovat, nakolik „daleké“ světové
dění může velice výrazně ovlivnit kvalitu našeho života. Téma žáky zajímalo a
aktivně se zapojovali do připravených činností a diskuzí.

Mgr. Božena Kučerová
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Krátké zprávy z výtvarné výchovy
V tomto pololetí se všichni žáci 4. třídy zapojili do soutěže Krajské knihovny
Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Na téma“ Letím aneb mají ptáci barometr?
“ namalovali nejen známé i vymyšlené ptáčky, ale také jejich obydlí.
Žáci 7. třídy se tentokrát
zúčastnili 19. ročníku
soutěže Svět očima dětí
pořádané Ministerstvem
vnitra, Praha. Téma zvané
„ H r o z b a
terorismu“ ztvárnili
postavami různých profesí
včetně teroristy
samotného.
Martina Dubnová
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Na závěr připojujeme několik informací na prázdniny, pro školní rok
2022/2023, poděkování a pozvánky.

• Provoz školní družiny v době hlavních prázdnin ZŠ byl po domluvě s rodiči

stanoven v termínech 1. a 4. 7., 22. až 26. 8., 29. až 31. 8. 2022. V týdnu od 15. do
19. 8. 2022 lze využít příměstského tábora v Lípě.

• Orientační nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2022/2023 včetně

přibližného časového harmonogramu bude zveřejněna na konci srpna na
webových stránkách školy tak, abyste mohli s předstihem řešit mimoškolní
aktivity svých dětí

• Výše úplaty za vzdělávání v mateřské škole na školní rok 2022/2023 je již
na webových stránkách, výše úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině
včetně kroužků bude zveřejněna v průběhu prázdnin.
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Velké poděkování patří dětem, žákům, pedagogům a provozním
zaměstnancům za práci, kterou odvedli v tomto školním roce, který byl
hodně ve znamení „dohánění“. Velký dík patří také všem, kteří se podíleli
na projektech, do kterých se škola zapojila. Podrobněji vás o nich budeme
informovat v zářijovém vydání Lipských listů.
Příjemně strávené letní měsíce, odpočinkové a bezpečné prázdniny vám i vašim
dětem přejí za Základní školu a Mateřskou školu Bohuslava Reynka, Lípa,
příspěvkovou organizaci
Mgr. Věra Lacinová Vítková, ředitelka školy, a všichni zaměstnanci školy,
na shledanou 1. 9. 2023
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STAVEBNÍ OKÉNKO OBCE
MULTIFUNKČNÍ DŮM LÍPA
Dokončené vnitřní omítky, obklady a dlažby v koupelnách, kompletace VZT a
elektro prvků to vše nyní probíhá uvnitř. V této turbulentní době ve stavebnictví,
kdy buď není potřebný stavební materiál, nebo je stavební materiál 8x dražší než
obvykle. Těžké chvíle nám přináší tato doba. Objekt ve své hmotě moc dobře
zapadá do okolní zástavby. Nyní se připravujeme na realizaci zpevněných ploch,
chodníků a parkovacích ploch.
CHODNÍK PETRKOV
Vysoutěžená stavební firma již připravuje realizaci chodníku ve spodní části
obce. Dle předběžných informací by měla být stavební akce hotova do 10/2022.
Chodník bude proveden ze zámkové dlažby v šířce 1,5 m bez schodiště – pro
možnost jízdy kočárků a cyklistů.
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ DOBROHOSTOV
Projektová dokumentace skoro hotova. Nyní připravujeme výběr zhotovitele
pro realizaci akce která by měla časově navázat na akci ČEZu v Dobrohostově.
VNITŘNÍ DVŮR ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Po rozšíření zakázky – doplnění veřejného osvětlení na parkovišti – a po
reklamacích vad a nedodělků je parkoviště pro učitele hotovo. Perfektně využitý
prostor mi dělá velkou radost. Musíme se vrhnout na vnitřní dvůr - a jeho
parkovou úpravu.
OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
Po nových asfaltobetonových površích dojde ještě k provedení doplnění
zpevněných krajnic, které zaručí nepoškozování asf. vrstev.
Michal Topolovský
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SEKÁNÍ TRÁVY V NEDĚLI ???
Může kdokoliv z nás v neděli sekat trávu, či řezat dřevo
cirkulárkou celý den a nejlépe kolem 12,00 hod. tedy v čase
kolem oběda? Ano může. Obec Lípa nemá v platnosti
obecně závaznou vyhlášku k regulaci hlučných činností, kdy
cílem je vytvoření opatření směřujících k ochraně před
hlukem, který je spojen s činností, při které dochází k
používání hlučných strojů a zařízení v konkrétní čas. Na
zastupitelstvu již tato otázka kdysi zazněla, ale obratem se
řešilo, kdo bude hlídat naplnění tohoto rozhodnutí, kdo bude tím obecním
policajtem – a do toho se opravdu nikomu nechtělo.
Ale pokládám si druhou otázku. Můžu sekat trávu sekačkou, orat pole vedle
domu souseda traktorem, řezat motorovkou - v jiný den než v neděli (a prosím
ještě ne v čase oběda)? Ano můžu! Nechci zde operovat tím, že neděle je den
Boží. (Neděle, den Páně, je nejlepší příležitostí k načerpání síly od Pána (Benedikt
XVI.)). Mnozí z nás chodí do práce. Mnozí z nás si zaslouží odpočinek. A jestli je
neděle v naší kotlině, historicky brána jako den odpočinku, návštěv a dnem
radosti, tak tomu prosím pojďme dostát. A myslím nyní třeba i na důchodce, kteří
mají z nás samozřejmě práce nejvíce. I vy byste si mohli v neděli dát trochu
zpátečku. A pozor: je tady ještě jedna kasta – Chalupáři (často s otázkou, kdy to
mám jindy udělat?). Jakože místní se o všechno postarají přes týden, a pan
chalupář si přijede na neděli v mercedesu a s průpovídkou: já si při tom sekání
odpočívám, pro mě je to svátek (a seká svých 50 m2 – dvě hodiny). Tak s tím si
běžte bohužel k šípku.
Máte pravdu. Jsou i vyjímky, kdy každý z nás dokáže pochopit. Např. V neděli k
dědovi a babičce přijede 8 vnuků
ve věku 18-20 let a babička s
dědou nemá dřevo na zimu. Zde
je řezání dřeva OK.
Na druhou stranu, když někdo
opravdu v neděli posekat musí, ať
k tomu má jakýkoliv důvod, tak
ho hned neupalujme na hranici.
Děkuju všem, kteří myslí na
blaho ostatních. Děkuju všem
rozumným a tolerantním lidem.
Michal Topolovský
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LIPSKÉ ŽENY
První naší jarní akcí byl v sobotu 19. března Dětský karneval. Do lipské
sokolovny dorazilo kolem 300 návštěvníků všech věkových kategorií. Pro děti
jsme měli připravené malé dárky, tombolu, hry a skvělou diskotéku. Již tradičně
na karneval navazovala Josefovská zábava, kterou pořádali lipští hasiči.
24. března se uskutečnil v Hospodě Na Růžku seminář „LES“. Přednášejícím
byl Ing. Petr Bednář z Lesního družstva v Polné. Téma semináře bylo zaměřeno na
dopady kůrovcové kalamity, obnova lesa a aktuální dotační tituly pro vlastníky
lesa.
V dubnu jsme se již tradičně zapojili do akce „Čistá Vysočina“, kdy jsme sbírali
odpadky v příkopech u silnic v katastru obce Lípa. V celém Kraji Vysočina se do
letošního ročníku Čisté Vysočiny zapojilo rekordních 26 tisíc účastníků.
V sobotu 16. dubna se
konal Velikonoční turnaj
ve stolní hře „Člověče,
nezlob se“. Ke stolům
zasedlo 20 zkušených
hráčů z Lípy a okolí. Turnaj
vyhrála a hlavní cenu sud
piva si odvezla Eva
Fliegerová z Úsobí. Na
stupně vítězů se dále
dostaly samé ženy - Hanka
Milichovská z Lípy a Míša
Weberová z Havl. Brodu.
Další jarní akcí byla
„ Z a h r a d n i c k á
m i n i b u r z a “, k t e r á s e
konala v sobotu 30. dubna
u obecního úřadu. Zdarma
jste si zde mohli doplnit
zahradu, vyměnit rostliny
nebo podarovat ostatní.
První letošní zájezd se
uskutečnil v sobotu 14.
května. Naším cílem byla
výstava
HOBBY České
Budějovice.
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V pondělí 16. května jsme se sešli v Hospodě na Růžku na Sousedské posezení.
K poslechu hrála skupina Heligonky z Vysočiny pod vedením pana Františka
Havla. O skvělé pohoštění se postarala děvčata ze školní jídelny s výbornou
gulášovkou a místní ženy, které donesly na společný stůl napečené dobroty.
Návštěvníci si mohli také pochutnat na čerstvě utlučeném másle. V průběhu akce
přišla také komise soutěže Vesnice roku. Sice jsme v této soutěži nedosáhli na
žádnou stuhu, ale rozhodně jsme si akci užili.
Také letos pokračujeme v poznávání naší vlasti a naším letošním cílem je Jižní
Morava. V pátek 20. května se 17ti členná výprava vydala na turistický výlet na
Jižní Moravu. Ubytování jsme měli v chatkách v obci Chvalovice a odtud jsme
vyráželi na výpravy. Domů jsme se vrátili až v neděli navečer se spoustou zážitků
a úsměvem ve tváři.
Druhou poznávací cestou byl ve dnech 2. – 5. června pobytový zájezd na
Moravu, kterého se účastnilo 35 výletníků. Zázemí jsme měli v penzionu
Svatobořický sklípek v obci Svatobořice-Mistřín (nedaleko Kyjova).
Velkým zážitkem byla páteční výprava od obce Lípa u Zlína, kde nás přivítali
zástupci obce a pak nás pan starosta provedl obcí a úžasným okolím. Navštívili
jsme plno zajímavých míst a poznali krásy Moravy. Již cestou zpátky jsme
naplánovali i zájezd na příští rok....
Akce jsme si opět skvěle užili. Tak zase příště.....

Marta Vencovská
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Připravované akce:
• 21. června (Út) – Slavnosti Slunovratu (loutkové divadlo, bubny, tvořivé dílny,
opékání buřtů, hry – od 15:00 jedlé zahradě v Lípě)
• červen – VRT / Setkání s veřejností v Okrouhličce – aktuální stav přípravy
stavby vysokorychlostní tratě přes Vysočinu
• 6. srpna (So) – Lipské letní slavnosti (Božejáci, Děda Mládek Illegal band,..)
• 15. srpna (So) – Lipský pochod
• 15. - 19. srpna (Po – Pá) – Lipský prázdninový klub
• 20. srpna (So) – Pohádková cesta a Stezka odvahy
• 1. - 4. září (Čt - Ne) – Zájezd na Slovensko (Termály Vrbov, Tatry, Sloven. ráj)
• 17. září (So) – Rocková Lípa (IRAS, Kejvavý koně, Barock rock, Dareba rock)
• 8. října (So) – Burčákový pochod
• 29. říjen (So) – Folková Lípa (Žalman a spol., Jen tak tak, Black Uganda Choir,
Rejka Balcarová, Randez-fou, Ivan Hlas trio Přístav)
Co dalšího plánujeme:

•
•
•
•

Lupen cup – turnaj v netradičních disciplínách
Posezení u lipového čaje
Podzimní soutěž o nejlepší marmeládu
Adventní akce

Pořadateli těchto akcí je Obec Lípa a lipské spolky.
Více informací: 608640399, https://www.obec-lipa.cz/
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ZPRÁVY Z PETRKOVA
Tak to na Petrkov zase padlo a to vícekrát... Mizí jistoty, které máme. Všichni
jsme si mohli např. řídit mnoho let hodinky, každé ráno, podle zvuku motoru
opečovávaného Pionýra. Mirek nám chybí. Vždy, když bylo třeba, měl svůj názor a
rád přiložil ruku k dílu…
Čekají nás mj. komunální (obecní)
volby do zastupitelstva obce Lípa. Z mého
pohledu mnohaletého působení v
zastupitelstvu musím říci, že je to
především služba, ve které je mnohdy
nutné (v Lípě na zastupitelstvu) jít třeba i
– „proti všem“ za svým cílem (…ale na to
jste mě v Petrkově připravili extrémně
dobře…).
Mít vizi, akceschopnost ji
zrealizovat, získat pro ni prioritu před ostatními a dotáhnou vše do konce. A je
možné, se nyní - po funkčním období, každého zastupitele zeptat: co ty jsi
vymyslel, zařídil, uvedl v život v Lípě, Petrkově, Dobrohostově či Chválkově? A
jestli zazní – no já jsem se zatím rozkoukával….. – to je prostě málo. Proč Vám to
píšu? Když bude za Petrkov více zastupitelů, tak to bude pro Petrkov požehnání.
Obracím se na Vás, kteří máte chuť a sílu věci měnit k lepšímu. Obracím se na
osobnosti, které nebudou jen „hodní“ a nebudou jen sedět v koutě při Lipském
zastupitelstvu. Přihlašte se ke službě buďto panu starostovi nebo mně, ať jste
zapsaní na volebním lístku. Co služba zastupitele přináší mimo práce (a finanční
odměny)? Obecně nečekejte chválu za provedenou práci. Spíše čekejte rady, jak
„se to“ mělo udělat, proč není „už“ tohle, a že to, co jste udělali „není potřeba“.
Ale primárně – můžete měnit k lepšímu mnohé: vzhled obce, podpořit akce v
obci, dělat radost našim seniorům, těšit se z teamové práce zastupitelstva a najít
nové kamarády.
●●● 23. 4. 2022 (sobota) ČISTÁ VYSOČINA v Petrkově. Celkem 25 991
„hodných“ lidí (z Petrkova jich bylo celkem 12 – nově i skupinka dospěláků)
pomohlo z celé Vysočiny posbírat odpad po „zlých“ lidech bez mozků a srdce –
kterým je opravdu jedno, že svůj „bordel“ vysypou často z auta do škarpy. Tedy
opět jsme udělali profil našeho zlejáka, který vyhazuje z okna svého vozu v úseku
Svatý Kříž – Petrkov tyto věci: cigarety Chesterfield (15 krabiček), ledová káva (10
balení), bonbony Hašlerky. A nyní anomální úlovky: plínky plné h...., 25 l butela
divnovody, litinová nádržka WC Made in Czechoslovakia, ocelové lano délky 8,49
m, 5 nádob na vaření / většinou bez dna /, turistická značka, 3 ks ampulek
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s neznámou tekutinou, mnoho vajglů, lahve od piva, mrtvého krtka. Po úspěšné
akci ve Svatém Křiži jsme se obrátili a vraceli se do Petrkova – lépe řečeno
stopli jsme si jednoho petrkáka který jel už po ránu ze cvičení, nacpali jsme se mu
do auta (někteří i do kufru) a jeli k Davidům, kde jsme si „objednali“ (spíše bych

řekl vybrečeli) svačinku – palačinky od nového týmu: Michal (junior) a Lilinka
Davidovi. Množství a kvalita pokrmu byla opravdu exelentní, až bych řekl
famoźní. Tedy palačinky s jahodovou marmeládou nebo s čokoládou. Mladí
kuchaři nás občerstvili i mnoha novými historkami z regionu „Petrkov Lázně“,
nezbylo tedy než pochválit, poděkovat a zavolat Petrkovské taxi (Staník Novák),
který nás každoročně zbaví „petrkovského kopce“. Všem aktérům celé této
bohulibé akce moc děkuji a těším se na příští rok.
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●●● 23. 4. 2022 (sobota) PÁLENÍ ČARODEJNIC na známém plácku u
maringotky. Sice jsme se sešli týden před magickou svatojakubskou nocí, ale to
nikomu nevadilo. Byla zapálena již „několikaletá“ hromada dřevoodpadu, která
vygenerovala opravdu velký oheň. Symbol síly, energie, života a Slunce, který má
vše ochránit a očistit. Dobré občerstvení i mnoho přespolních umocnilo
pohodovou atmosféru setkání.
●●● 21. 5. 2022 (sobota) PETRKOVSKÁ STEZKA ODVAHY „naopak“. Co to
znamená? Petrkovská mládež pod taktovkou organizátora Marcely Topolovské
připravila stezku odvahy pro své nejmladší sourozence a také pro své rodiče ….
No bylo to (pro nás rodiče) parádní. Nic jsme nemuseli. Jen přijít večer na
smluvené místo, kde byly špekáčky a občerstvení, a poté se samostatně vydat na
neznámou trasu o délce 1,5 km, značenou pouze svíčkami. Museli jsme plnit
různé úkoly u strašidel (mládež): přejít zdárně světlonoše, vyhrát kostky s
potulnou cikánkočarodějkou, nenechat se
zastrašit uprchlým
vězněm, či vojenskou
polomrtvolou polovetereránem, nebát
se nehybné bludičky či
projít testem u lékařské
dvojslužby. Všem
rodičům se připravená
akce moc líbila a rádi
bychom předali více
kompetencí
a
povinností.
●●● 28. 5. 2022 (sobota) HASIČSKÁ SOUTĚŽ V KOCHÁNOVĚ a účast
petrkovské sekce SDH. Bylo to prostě úplně fenomenální – takže ve zkratce asi
tahle: „Dostali jsme se prostě na bednu (celkově 3. místo z 8mi teamů!!!)“. Ale
abych nepředbíhal….Nešlo předpokládat, že když velitel Jirka Novák poslal 10 dní
před soutěží SMS s pozvánkou na hasičskou zkoušku, že vše nabere takový spád.
V čem to bylo všechno jiné? Nové? Na zkoušku totiž dorazila petrkovská mužská
omladina a to: Beckert Jan, David Michal, Novák Tomáš a Topolovský Rostislav. A
tím nastal velký zvrat. Střídání stráží. Střídání hráčů SDH Petrkov. Starší,
zkušenější a pomalejší otcové dali prostor svým synům. A to byl dobrý tah. Mládí
svým zápalem, silou, energii, nebojácností, chutí, radostí, bez zatížení z
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minulosti dodali teamu „nový vítr“. Pepa Culka junior (nejmadší) – dlouholetý
účastník běhu na 100m - si vzal na starost trénování jednotlivců. A ostatní
členové starého teamu předávali zkušenosti mladším. Dvě zkoušky (druhá se
odehrála celá v lijáku) stačili na provázání a secvičení nových posil a „staré
gardy“. Už příjezd do Kochánova dokázali naši borci zdramatizovat. Náš stánek
se záhy po silném poryvu větru objevil v místním rybníce. A poté to přišlo.
Individuální soutěž - kde naši borci (Pepa Culka jn., Tomáš Novák, Rostík
Topolovský) vybojovali parádní 3 místo (Rosťa). Poté nastoupilo naše staronové
mužstvo s parádním časem a 6 místem celkově. Díky přepočtu se naši borci ocitli
na parádním 3. místě – tedy fenomenální úspěch SDH Petrkov po letech tvrdé
práce …Moc gratulujeme a přejeme mnoho dalších parádních úspěchů!
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●●● 28. 5. 2022 (neděle) DEN DĚTÍ v PETRKOVĚ – Parádní den, parádní
příprava, parádní vedení boosem dne - Marcelou Topolovskou a jejím přípravným
teamem, který byl letos také velmi omlazen. Celkem 14 disciplín, které museli
splnit naše děti - (večerníček, vor, puška, rovnováha, poník, pamět, kresba nohou,
skákání, kuželky (vítězná disciplína – Jirka Novák), slalom, terč, poznávání, párek
v rohlíku, hmat aj.) . Celkem 36 dětí (díky mnohým mladým nadějím z Petrkova
Lázní a od Jahodů), postupně plnily dané úkoly. Den plný radosti, jídla, limonády,
kamarádů, odvahy – která se projevila třeba při bitvě s balonky plnými vody –
který se zvrhl na : kdo nebyl v kádi není Petrkák ……. To zas byla jízda. Děkujeme
za parádní den a mnoho nových dovedností
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Michal Topolovský
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FOTOSOUTĚŽ
Naděje. Radost. Krása. Jaro. Odvaha. Pravda. Lípa, Petrkov, Dobrohostov,
Chválkov. Květiny. Děkuju všem. Moc. Celkem jste zaslali 18 fotografii.

1.místo - fotograf – j.petrova1960

2. místo - fotograf – furst.ri

3.místo
fotograf
Nela Kučírková
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… a ještě pár vašich jarních
nápadů a zajímavých pohledů
Prosím, vítěze – vyzvedněte
si Vaše ceny na Obecním
úřadě v Lípě.

NOVÉ TÉMA: DOVOLENÁ, PORTRÉT KOHOKOLIV
PRAVIDLA: do soutěže se zapoj s jednou, výlučně vlastní fotografii
UZÁVĚRKA:

do 1. ZÁŘÍ 2022

CENY 1-3: fotografická kniha o Vysočině, Moravská famózní vína
KONTAKT: vaše dílo zašlete na mailovou adresu: fotosoutezlipa@seznam.cz
Michal Topolovský
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ZPRÁVY Z DOBROHOSTOVA
Po dvou letech jsou konečně dobrohostovští hasiči „v plném proudu“. Důležité
brigády střídají hasičské soutěže a společná setkání, na kterých se utužují vztahy.
V pátek 8. dubna proběhl v rámci projektu Čistá Vysočina úklid škarp. Dvě
skupiny žen se vydaly na Chválkov i Lípu, aby vysbíraly odpadky, kterých se
někteří lidé potřebují okamžitě zbavit. Kromě tradičních odpadků vyhozených
kolem silnic našly i pneumatiky a kanystr od oleje. Uklidilo se i pod přístřeškem u
kontejnerů.

V sobotu 9. dubna se v obecním domě U
Dobroděje konalo tradiční Velikonoční
tvoření. Pro děti bylo připraveno zdobení
perníčků, zdobení vyfouklých vajíček
voskem, pletení pomlázek a barvení
vesnické velikonoční dekorace (vejce,
kuřátka). Pro všechny účastníky bylo
připraveno malé pohoštění v podobě
teplých i studených nápojů a místní ženy
přichystaly tradiční velikonoční pochutiny
(mazance, beránky, jidáše aj.). Během celé
akce si přítomní mohli koupit nejen
velikonoční dekorace od pí Křesťanové.
Děkujeme všem, kteří akci přichystali, i
těm, kteří se jí zúčastnili.
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Konečně po dvou letech jsme se na letním parketě v Dobrohostově mohli setkat
i 30. dubna při oslavě „pálení čarodějnic“. Pro děti byly připraveny drobné hry,
kterých se účastnily děti od nejmenších po ty největší. Zpestřující soutěží pro
všechny přítomné byla soutěž pro rodinné týmy – dítě + rodič (viz foto).
Samozřejmostí byla i sladká odměna pro všechny zúčastněné. Hasiči celé
dopoledne chystali velkou vatru, kterou zapálili už po osmé hodině večerní, aby ji
měli možnost vidět i ti nejmenší.
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Brigád není nikdy dost. I v tomto období se jich několik uskutečnilo.
Samozřejmostí je každoroční jarní brigáda na dřevo, aby se doplnily zásoby do
obecního domu. V sobotu 21. května místní hasiči udělali na návsi obrubníky
okolo místa na pingpongový stůl a ve čtvrtek 2. června se v brigádě pokračovalo.
Brzy se pingpongový stůl přesune na náves.
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Květnové neděle byly v Dobrohostově ve znamení příprav na hasičskou soutěž v
Kochánově, která se uskutečnila 28. května. Dali jsme dohromady dva týmy dětí,
jeden tým žen a dva týmy mužů. Mladší i starší děti předvedly skvělé výkony a
skončily na třetím místě. Tým žen se po loňském neúspěchu sžil s novou
hasičskou stříkačkou, předvedl krásný výkon a umístil se na třetím místě. Tým
mužů B zaběhl také povedený útok. Dlouho se drželi na vítězných místech, ale
nakonec skončili čtvrtí. Tým mužů A bohužel nesestřelil jeden terč a měl
neplatný pokus. Držíme se hesla: „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.“, a proto
u nás panuje příjemná a pohodová atmosféra, která je pro tým nejdůležitější.
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V současné době plánujeme pouť u Svaté Anny. Loni se pouť poprvé nekonala v
lese, jak jsme byli zvyklí, ale posezení a kapela byly na louce naproti bývalému
lesu. Stejně to bude i letos. My se moc těšíme a doufáme, že dorazíte v hojném
počtu jako každý rok.
Za SDH Dobrohostov vám přeji krásné prosluněné letní dny plné grilovaček,
tancovaček a koupaček se svými nejbližšími.
Tomaš Krpálek
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Z ČINNOSTI SDH LÍPA
V květnu jsme uspořádali na našem hasičském hřišti jarní kolo
soutěže Plamen. Na tuto soutěž přijelo 18 družstev mladých
hasičů. 9 družstev mladších a 9 družstev starších dětí. Naše starší
děti se umístily na 5. místě. Soutěžilo se v požárním útoku,
štafetě dvojic a štafetě 4 x 60 m. Celou soutěž pršelo, ale vše proběhlo v klidu a
bez větších úrazů. Velice děkujeme všem zúčastněným za organizaci, náš velký
dík patří i „nehasičům“, kteří nám ve svém volném čase pomohli.

Naší další prioritou se stal trénink na Kochánovskou soutěž. Trénovali jsme s
jedním družstvem mladších dětí a jedním družstvem starších dětí. Počasí nám
moc nepřálo a skoro každé úterý, kdy míváme schůzky, pršelo. Nahrazovali jsme
si je v pátek.
V sobotu 28. 5. 2022 jsme vyrazili do Kochánova, kde se družstvo žen umístilo
na krásném 4. místě ze čtyř, družstvo mladších dětí na 2. místě ze tří a starší děti
na 1. místě ze tří.
Naše družstvo starších dětí dorostlo do dorosteneckého věku a příští rok už za
starší děti startovat nemohou. Doufejme, že je neopustí chuť a elán pokračovat v
soutěžích za dorost a pomáhat v organizaci našich akcí pro veřejnost i pro malé
hasiče.
Nyní je před námi soutěž ve Ždírci nad Doubravou, kde se sejde na 60 družstev
mladších i starších dětí. Bude to pro naše starší děti nová zkušenost.
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Další plánovanou akcí je „Vodní skluzavka“, na kterou vás všechny srdečně
zveme.
Letos opět plánujeme pro naše mladé hasiče přespávání pod širákem na
hasičském hřišti a snad i tradiční víkend v přírodě ve Svratce na Žďársku.
Ve dnech 18. 7. – 22. 7. 2022 proběhne druhý ročník Lipského příměstského
tábora s hasiči na hřišti v Lípě. Tábor je na téma záchranné složky, životní
prostředí, dopravní výchova, mimořádné situace a také hry, výlety a tvoření.
Poslední volná místa můžete rezervovat na tel. 777 903 105, Ivana Výborná.
Na začátek září máme naplánovaný výlet pro rodiny s dětmi do resortu
Březová, kde je velké množství atrakcí pro děti. Také uspořádáme každoroční
soutěž O pohár starosty obce, která proběhne na hasičském hřišti.
Přejeme vám krásné léto.
za SDH Lípa zapsala Ivana Výborná
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ZEMĚDĚLSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST LÍPA
V souvislosti s válkou na Ukrajině se stále častěji mluví o tzv.
potravinové soběstačnosti, bezpečnosti a situaci na trhu s
potravinami. Uvádí se, že soběstačnost ČR například v pšenici je 183
%. V této komoditě jsme tedy exportní země a teď jenom záleží na
tom, kolik tun pšenice obchodníci vyvezou do zahraničí. Zemědělská
akciová společnost Lípa každoročně vyprodukuje okolo 900 tun pšenice a 900 t
ječmene. Dlouhodobě spolupracujeme s Mlýnem Havlíčkův Brod a
předpokládáme, že i letos veškerou produkci, kromě pšenice určené ke krmení
zvířat, budeme realizovat v Havlíčkově Brodě. Co se týče sladovnického ječmene,
tak polovina z produkce je určena pro Plzeňský Prazdroj a na druhou polovinu
ještě nemáme uzavřený kontrakt. Horší situace je v soběstačnosti u brambor, kde
se uvádí 70-75 %. Přestože brambory jsou velice pracovně náročné, zatím jsme
nepřistoupili, jako jedni z mála, k dalšímu snížení ploch a pěstujeme každoročně
kolem 60 hektarů. Soběstačnost v produkci řepky je 100 % a pěstujeme ji na
zhruba 100 hektarech. Dobrá situace je i v produkci mléka, kde se uvádí
soběstačnost 110-120 %. Problém ovšem je u vepřového masa, kde máme 45-50 %
a drůbežího masa (okolo 70 %). Navíc hodně chovatelů v současné době,
vzhledem k raketově stoupajícím nákladům, uvažuje o ukončení chovu
hospodářských zvířat.
Situace je natolik turbulentní, že kvalifikovanou předpověď ohledně naší
opravdové soběstačnosti v potravinách koncem letošního roku není nikdo
schopen dát. Nikdo totiž neví kolik obilí z letošní sklizně už zemědělci a
obchodníci prodali do zahraničí, nebo o kolik se sníží stavy hospodářských zvířat.
Výroba tedy bude zřejmě dostatečná, ale …
Na závěr bych chtěl citovat z měsíčníku Agrobase, kde v rámci kampaně
„Zastavme vládní agrohazard“ vyvracejí nejrůznější mýty o zemědělství a
snaží se je uvést na pravou míru.
V českém zemědělství jsou nadužívány pesticidy
Realita: České
zemědělství patří k těm s nejnižší spotřebou pesticidů a dalších prostředků na
ochranu rostlin.
Pro srovnání: ČR 1,9 kg účinné látky/ha půdy, Rakousko 3,1 kg, Německo 3,4 kg,
Španělsko 5,6 kg, Itálie 7,7 kg, Belgie 8 kg, Latinská Amerika nad 10 kg, Čína 33
kg. Samozřejmě všichni profesionální uživatelé pesticidů v ČR procházejí
pravidelným školením, o veškerých nakoupených a použitých přípravcích je
vedena podrobná evidence.
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Zemědělci zdražují potaviny
Realita: Cena zemědělských komodit
tvoří pouze 20 % výsledné ceny na pultech obchodů. Čeští zemědělci jsou navíc
vystaveni tvrdé konkurenci lépe podporovaných kolegů z celé EU, kteří dostávají
vyšší dotace.

Za ZAS Lípa
Ondřej Baloun
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TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL LÍPA
Po dvou letech se podařilo odehrát kompletní program sezóny a
před posledním kolem můžeme provést její částečné zhodnocení.
Na výbornou podzimní část nenavázal „A“ tým, posunul se v
tabulce dolů na čtvrté místo a zbývá odehrát poslední zápas s
vedoucím Pohledem. Z jedenácti jarních zápasů se podařilo zvítězit
jen čtyřikrát a uhrát dvě remízy. Celkem má „áčko“ na kontě 15 vítězství a tři
remízy. Bohužel se projevil poměrně úzký kádr mužstva a také tréninková
morálka nebyla nejlepší. Konto soupeřů hráči zatížili 71 góly oproti 40
obdrženým. Nejlepším střelcem se stal Vladimír Vácha s patnácti a Radek Háněl s
jedenácti přesnými zásahy. Všechny zápasy odehrál brankář Petr Vašák. O jeden
stupínek výš, na třetím místě je „B“ mužstvo, kterému se naopak na jaře poměrně
dařilo, ovšem kvalita soutěže je o dost nižší než bývalo zvykem. „Béčko“ vyhrálo z
25 zápasů 15 a čtyřikrát remizovalo. Vystřídalo se rekordních 44 hráčů a stabilně
nastupovalo několik dorostenců, kteří se už v mužstvu zabydleli. Nejvíce gólů
vstřelil Matěj Fejt - 16 a Jiří Ranecký – 11. Nejvíce zápasů odehráli Lukáš Havel a
Matěj Fejt. Dorost potvrdil první místo v okresním přeboru, když na jaře jednou
prohrál, ale získal 45 bodů a tým na druhém místě získal pouhých 22 bodů. V
šestnácti zápasech dokázali dát 106 branek a obdrželi pouhých 24. Tobiáš Průša
se trefil 25x a David Zelinger 18x, což je řadí na první dvě místa tabulky střelců
celého okresního přeboru. Všechny zápasy odehrála trojice David Loskot, Ondřej
Souček a Tomáš Vápeník. Starší žáci v okresním přeboru skončí na osmém místě
tabulky okresního přeboru, v jejich zápasech se objevilo 13 hráčů, většinou věkem
mladší než ostatní soupeři, ale přesto se jim podařilo šestkrát zvítězit a získat 19
bodů. Nejlepšími střelci byli Štěpán Loskot s 15 a Tomáš Heřmánek s 11 góly.
Mladší žáci poměrně suverénně vyhráli základní část a nezaváhali ani v
nadstavbě, kam postoupilo nejlepších šest týmů, takže se stali přeborníky okresu
Havlíčkův Brod. Nejvíce branek v základní části vstřelil Adam Chlubný 24, v
nadstavbě Štěpán Loskot 19. Starší i mladší přípravka hrají soutěž turnajově a
přestože jde i o výsledky, hlavní je správný rozvoj dovedností mladých fotbalistů.
Informace o mladší přípravce shrnul trenér Milan Exner: „mladší přípravka Lípa
má 22 dětí - 7 děvčat a 15 chlapců. Jsou to ročníky 2012 až 2017. Trénuje se
dvakrát týdně - úterý a čtvrtek. Na jaře odehráli 8 víkendových mini turnajů tří
týmů (triangl) a závěrečný turnaj, který pořádala Ledeč nad Sázavou. Turnaje se
účastnilo 15 týmů. Lípa se umístila na 4. místě“.
Co se týče nesportovní činnosti, tak jsme získali dotaci z MAS Českomoravské
pomezí, která bude využita na výměnu vstupních dveří do sokolovny, nákup
nových židlí a stolů a menší akustické úpravy sálu a šatny.
Za Tělovýchovnou jednotu Sokol Lípa z.s. Ondřej Baloun
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Muži "ÁČKO"

Muži "BÉČKO"

Rk.

Družstvo

Záp.

+

0

-

Skóre

Body

1

Pohled

25

19

3

3

106:32

60

2

Velký Beranov

25

16

3

6

72:31

51

3

Pacov

25

16

1

8

70:47

49

4

Lípa

25

15

3

7

71:40

48

5

Tis

25

12

5

8

58:50

41

6

Ždírec n.Doub. B

25

12

3

10

55:50

39

7

Chotěboř B

25

12

1

12

55:54

37

8

Batelov

25

11

0

14

49:62

33

9

Lučice

25

9

4

12

51:65

31

10

Antonínův Důl

25

8

2

15

44:89

26

11

Havlíčkova Borová

25

7

4

14

49:62

25

12

Světlá n. Sáz. B

25

7

4

14

58:92

25

13

Havlíčkův Brod C

25

7

2

16

57:97

23

14

Habry

25

6

1

18

49:73

19

Záp.

+

0

-

Skóre

Body

Rk.

Družstvo

1

Jeřišno

25

21

2

2

104:26

65

2

Keřkov

25

15

5

5

74:38

50

3

Lípa B

25

15

4

6

81:52

49

4

Maleč

25

11

5

9

75:52

38

5

Sobíňov

25

11

5

9

57:49

38

6

Šlapanov

25

11

5

9

52:56

38

7

Golčův Jeníkov

25

11

3

11

71:83

36

8

Ždírec n. Doubr. C

25

10

4

11

53:65

34

9

Rozsochatec B

25

10

2

13

60:59

32

10

Věžnice B

25

8

4

13

47:64

28

11

Havlíčkova Borová B

25

7

6

12

36:61

27

12

Víska

25

8

2

15

48:75

26

13

Veselý Žďár

25

6

5

14

53:73

23

14

Vepřová

25

3

4

18

34:92

13
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MÍSTNÍ KNIHOVNA V LÍPĚ
Kde: Budova ZŠ a MŠ Bohuslava Reynka
Otevírací doba: knihovna je otevřena 1x za 14 dní buď v pátek, 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
Bližší informace o VU3V na:
www.e-senior.czu.cz nebo v knihovně.
Minulý semestr (únor – červen) byl na téma Obklopeni textilem a to v počtu
10 posluchaček. Ve čtvrtek 19.5. jsme byly na výletě v Třebíči. Měly jsme bezva
průvodkyni, která nás Třebíčí provedla a ukázala její pozoruhodnosti. Už z vlaku
jsme viděli Větrný mlýn holandského typu, který jako jediný v České republice
využíval energii větru. Ten jsme ale nenavštívily, protože byl zavřený. Jako první
jsme navštívily Zadní synagogu v Židovském městě, které je společně s hřbitovem
zapsáno na seznamu UNESCO. Pak jsme tímto židovským městem prošly na
prohlídku Baziliky svatého Prokopa, která je také na seznamu UNESCO. U
baziliky jsme si prohlédly krásnou bylinkovou zahradu a pokochaly se výhledem
na Třebíč a na 75 metrů vysokou městskou věž, která náleží ke kostelu sv.
Martina z Tours. Od baziliky jsme přes řeku Jihlavu přešly na Karlovo náměstí,
které je v současné době v rekonstrukci. Na náměstí se nachází krásný renesanční
M a l o v a n ý d ů m s s g r a f i t y,
Malovaný dům s galerií a Černý
dům jehož stěna domu směřující
do náměstí je pokryta figurálními
sgrafity. Dále je zde sousoší Cyrila
a Metoděje. Cestou na nádraží
jsme ještě prošly Tyršovy sady
kolem kostela sv. Václava a
Ludmily. Díky skvělé průvodkyni
jsme si návštěvu Třebíče užily.
Stálo to za to a už se těšíme na
další výlet za poznáním.
vyhlídka na městskou věž
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Zadní synagoga v Židovském městě

Bazilika sv.Prokopa

Marie Součková
knihovnice - tutor
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Z TILIÁNKOVÝCH LISTŮ ...
Milí čtenáři Lipských listů,
jsme rádi, že se covidová situace s příchodem jara uklidnila a tudíž jsme mohli v
rodinném centru nabídnout a prožít pestrý program.
Jaro jsme přivítali a velikonočně jsme se naladili v pátek 8. dubna tvořivou
dílničkou a kraslicemi malovanými voskem. Lektorka Kamila Krejčí nám
prozradila spoustu typů a vychytávek, aby se díla co nejvíce vydařila. A výsledky
byly opravdu potěšení hodné.
Nedlouho na to, v pátek 22. dubna a po celý následující víkend, Tiliánek otevřel
svoji zahradu s naučnými stanovišti věnovanými přírodě a životnímu prostředí.
Společně jsme si tak připomněli a oslavili Den Země. I pro nás byla zpestřením a
novinkou příprava dvou stanovišť se zvukovými nahrávkami načítatelnými přes
QR kódy.
A v přírodě, brzké ranní, jsme pobyli i v sobotu 30. dubna při vítání ptačího
zpěvu. S vedoucí výpravy, Petrou Hulvovou, byla celá akce včetně závěrečného
odchytávání a kroužkování ptactva úžasný zážitek Časné vstávání za to určitě
stálo!
Zároveň musíme pochválit Petřiny svěřence z našeho přírodovědného kroužku
a poděkovat jim za reprezentaci v květnovém okresním i krajském kole
přírodovědné soutěže Zlatý list v Pavlově a v Zubří. Konkurence, především v
kategorii starších žáků, byla veliká, důležité však je, že si děti odnesly spoustu
nenahraditelných zážitků a zkušeností a obě soutěže si moc užily.
V úterý 24. května se konal workshop s lektorkou zdravotní tělesné výchovy
Veronikou Kutlvašrovou na téma Zdravá chůze. Dověděli jsme se spoustu
zajímavých souvislostí, teoretických i praktických informací, co a jak dělat
správně a čeho se naopak vyvarovat. Na závěr setkání si Verča udělala čas i na
krátké osobní konzultace.
A po dvouleté odmlce, z výše uvedených důvodů, jsme letos konečně opět
mohli oslavit Tiliánkovy osmé narozeniny. Rodinný den se konal již tradičně ve
venkovních prostorách centra v pátek odpoledne, tentorát 3. června. Všichni
účastníci si mohli užít dvě poutavě zdramatizované pohádky divadélka Koník,
projížď ku na opravdovém koníkovi nebo poníkovi (za jejíž zajištění děkujeme
Jezdeckému centru Vysoká), zumba vystoupení (za to zase děkujeme Miladě
Líbalové a šikovným holčičkám z naší volnočasové aktivity), k dispozici byly
dětem i rodičům také naše nejnovější drobné hry a učební pomůcky, které jsme
pořídili především pro potřeby logopedie, ale i zábavné hry větších rozměrů, jako
například vypůjčený pukec a šoulená, nechyběly tvořivé dílničky a samozřejmě
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ani občerstvení. Akce se, díky pěknému počasí a především díky všem milým
hostům i pomocníkům, vydařila. Poděkování patří také našim podporovatelům a
přispěvatelům: Obec Lípa, Kraj Vysočina – Fond Vysočiny, MPSV – Rodina, KOUS Neziskon, Síť pro rodinu, Kukuřičný mlýn Mrzkovice, Točená zmrzlina, Lípa a Ze
Dvora, ZAS Lípa.
S koncem školního roku vrcholí i naše volnočasové aktivity a uskutečňují se
slavnostní závěrečné hodiny (mj. nás ještě v pondělí 13. června čeká koncertík
našich hudebníků z lekcí kytary a piana), děkujeme tedy našim lektorům za jejich
čas, nadšení a trpělivost, které svěřeným dětem věnovali a na dětičky se budeme v
pravidelných mimoškolních aktivitách těšit opět od září či října.
Nudit se ale rozhodně nehodláme ani o prázdninách. Už nyní pilně
připravujeme tři běhy příměstských táborů. Ty se uskuteční v červenci ve stájích
na Vysoké (dva celotýdenní pro pokročilejší jezdce a jeden zkrácený pro
začátečníky). A v plánu máme věnovat některé prázdninové dny i dětem přímo v
Tiliánku v Lípě. Rovněž stále nabízíme poradenství - sociálně právní, finanční a
psychologické. Všechny důležité informace najdete na našich webových
stránkách https://rctilianek.cz/ a na našem facebookovém profilu https://
www.facebook.com/…129 anebo na naší nové vývěsce na budově. ;-)
Přejeme klidné, pohodové a kouzelné léto!
Za Rodinné centrum Tiliánek Lucie Hanauerová a Mirka Šeredová

Rodinný den
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Vítání ptačího zpěvu

Děti z přírodovědného kroužku

Děti z volnočasové aktivity Kytara a piano pro radost
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Sněženky u potoka ve Štubíznu od Liliana Šťastná

Čtvrtletní zpravodaj pro občany Lípy, Petrkova, Dobrohostova, Chválkova
LIPSKÉ LISTY
vydává Obecní úřad Lípa
Lípa č. 93, PSČ 582 57, okres Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina
IČO 00267805
Tel: 569 437 101, 569 437 121, www.obec-lipa.cz, e-mail: lipa@hbnet.cz
Vychází čtyřikrát ročně v březnu, červnu, září a prosinci
Náklad 450 výtisků
Ev. číslo MK ČR E 12288
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