Červen 2017

Vážení spoluobčané,
děti se po jarních prázdninách, ani neohřáli ve školních lavicích a je tu
konec školního roku. Začíná skutečné léto s vytouženými a dlouho
očekávanými prázdninami. Dva báječné měsíce plné her, zábavy a
letních radovánek. Nastává také čas dovolených a k tomuto období Vám
všem přeji, aby dobu odpočinku dokázal každý zužitkovat dle svých představ, aby každý
načerpal energii do dalšího období. K létu patří i teplé počasí, které ovšem nedokážeme
ovlivnit a tak si můžeme hezké počasí jen přát. Já však věřím, že každý si v rozmaru léta
najde dny, se kterými bude spokojen.
Ing. Jiří Kunc, starosta

Usnesení č.17 z 17. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lípa,
oo
které se konalo dne 23.5.2017 v budově OÚ v 19 hodin
Zastupitelstvo obce Lípa:
schvaluje:
1. program zasedání zastupitelstva
2. zapisovatele a ověřovatele zápisu a usnesení
3. prodloužení kanalizačního a vodovodního řadu k pozemkům p.č.116/36 a 116/64 v k.ú. Lípa na náklady
žadatelů. Po dokončení stavby se obec zavazuje bezplatně převzít zkolaudované dílo.
4. Obecně závaznou vyhlášku 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
5. zprávu auditora a závěrečný účet obce za rok 2016 a souhlasí s hospodařením obce Lípa a to bez výhrad.
6. Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 s Ing. Lubošem Liškou, auditorem KAČR,
auditorské oprávnění č. 1974.
7. Smlouvu o bezúplatném převodu pozemků č. 7/950/17/B se Státním statkem Jeneč, státní podnik v likvidaci,
Třanovského 622/11, Praha 6, Řepy, PSČ 163 00. Nabyvatelem je obec Lípa
8. Smlouvu kupní na pozemky p.č. st. 25 o výměře 288 m2 a p.č.26/2 o výměře 182 m2 v k.ú. Lípa u Havlíčkova
Brodu. Kupující je obec Lípa
9. Smlouvu kupní na nově odměřený pozemek p.č. 501/15 o výměře 92 m2 v k.ú. Dobrohostov. Kupující je obec
Lípa
10. přerušení provozu v mateřské škole v Lípě v době letních prázdnin od 17.7.2017 do 16.8.2017. Provoz bude
zahájen 17.8.2017.
11. zástupce do školské rady za obec Lípa
12. Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: JI-014330032433/002 s firmou E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera
2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice.
13. Smlouvu o právu provést stavbu „Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav – Pohled“ se Správou železniční
dopravní cesty, státní organizace se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
14. Smlouvy kupní na nově odměřené pozemky p.č. 1407/9, 1391/2, 1381/2, 1378/2, 1376/2 a poz p.č. 1374 v k.ú.
Lípa u Havlíčkova Brodu. Kupující je obec Lípa
15. poskytnutí individuální dotace pro Rodinné centrum TILIÁNEK, z.s., Lípa 226, 582 57 Lípa
16. zařazení žádosti o stavební pozemek do seznamu žadatelů
17. Kupní smlouvu na odkup spoluvlastnických podílů obcí u pozemků p.č.512/10 a 513/5 v k.ú. Pávov a 465/7,
465/8, 465/9 a 465/11 v k.ú. Bedřichov. Kupující je Město Jihlava
18. Koncepci prorodinné politiky obce Lípa na období 2017 – 2021 a zapojení obce do soutěže Obec přátelská
rodině a Obec přátelská seniorům.
bere na vědomí:
1. usnesení zastupitelstva z 28.2.2017
2. usnesení ze zasedání rady obce z 6.4., 27.4., 17.5. a 23.5.2017
3. přeložku kanalizace pod stavbou víceúčelového hřiště
příspěvky v rozpravě

Z ákladní škola a M ateř
ate řská š kola Bohuslava Reynka,
L í pa, př
p ří spě
sp ěvková
vkov á organizace
Po dlouhé zimě se ani jaro nechce pustit vlády. A tak zatímco se počasí chová
„aprílově“, my „červnově“ vyhlížíme prázdniny, protože celý školní rok byl plný učení,
práce a akcí. Postupně od nejmenších bychom Vám rádi představili práci a aktivity
vašich dětí.

Zprávičky z naší školičky přinášejí Myšičky, Sovičky, Žabáčci a
Žabičky
České školství prochází velkými změnami. Další nastartuje 1. září 2017, kdy začne být
docházka do mateřské školy povinná pro všechny děti, které do posledního srpna
daného roku dovrší pěti let. Než nastane tato doba, krátce se vraťme zpět a připomeňme
si, co se událo v naší mateřské škole.
V letošním školním roce se naše školka zaregistrovala do celorepublikového projektu
„Celé Česko čte dětem“. Cílem tohoto projektu je vypěstování čtenářských návyků u
malých dětí. Podpora čtenářské gramotnosti je dnes považována za jeden
z nejdůležitějších prvků ve výchově dětí, proto se naše školka do tohoto projektu aktivně
zapojila. Předčítali jsme dětem každý den přibližně 20 minut. Následoval krátký rozbor
přečteného textu, aby byla patrná zpětná vazba učitel-dítě. Každá třída si ke společnému
předčítání vymýšlela další aktivity, např. vytváření malovaných knih, kreslení obrázků,
možnost zapojit se do výtvarných soutěží, zvát si do školky na předčítání rodinné
příslušníky …… Přečtené knihy si každá třída zapisovala do malovaného archu
vyvěšeného v šatně. Velice se nám osvědčila spolupráce se žáky základní školy, rodiči i
zaměstnanci školy, kteří dětem s ochotou předčítali pohádky.
Ve výtvarné soutěži s názvem "Školka plná dětí" se umístil v kategorii 3 -leté děti na
prvním místě Nikolas Budinský ze třídy Myšiček. Slavnostního předávání diplomu a věcné
ceny se zúčastnil dne 30. března v aule budovy Pedagogické fakulty univerzity v Hradci
Králové. Gratulujeme.
V pátek 3. března jsme uspořádali ve třídě Myšiček projektový „Pohádkový den“.
Děti přišly převlečené v pohádkových kostýmech z různých pohádek: Elza, Anna,
Růženka, piráti, královna, princezna, beruška, Karkulka, princ a spousta jiných
pohádkových bytostí. Po příchodu do třídy si děti vyrobily masku (škrabošku), poté jsme
si udělali módní přehlídku všech masek a zatančili si pár tanečků. Došli jsme se podívat
do ostatních tříd, kde jsme dětem přednesli báseň o cirkuse, Karkulka rozdala všem
malou sladkost ze svého košíku a vrátili jsme se zpět do své třídy, kde nás čekaly ještě
další úkoly. Děti s pomocí paní učitelek luštily pohádkovou tajenku a hádaly pohádky
podle obrázků. Po splnění všech úkolů jsme celou akci zhodnotili a od Karkulky všechny
děti dostaly sladkou odměnu a od královny pohádkovou brožuru. Pohádkový den se nám
vydařil, hodil se nám k danému tématu „karneval“, děti měly připravené krásné
kostýmy. Všichni jsme si tento den moc užili a budeme na něj dlouho vzpomínat.

V pátek 31. března se ve třídě Žabiček konal "Den pejska a kočičky". Byl to další z našich
plánovaných projektových dnů. Třída se již od rána rychle plnila pejsky a kočičkami.
Společně jsme celé dopoledne hráli pohybové hry a také jsme si vyrobili pejska nebo
kočičku z CD, které si děti i s perníčkem odnesly domů.
Dne 31. března se uskutečnil ve třídě Soviček a Medvídků ,,Den plný myšiček“. Již od
rána jsme se scházeli převlečení za myšky a myšáky. Na tento den jsme se připravovali již
během týdne, a to výrobou myšek na sýru. Tento výrobek jsme si v pátek odnesli domů.
Na začátku dne jsme se museli řádně přivítat, poté jsme si přečetli pohádku „O líném
myšákovi Oldovi“, který si pro nás připravil několik úkolů, jen po jejich splnění jsme se
mohli stát nejlepším a nejšikovnějším myšákem (myšičkou). Takový myšák (myšička)
musí umět: tančit, znát barvy, poznat počáteční písmeno, poznat dobré od zlého, skákat
do dálky, zpívat, počítat a hádat. Úkoly byly sice náročné, ale všechny myšičky je zvládly
výborně, a proto si zasloužily připravenou odměnu.
Každé úterý od 18. dubna do 20. června jezdí třicet dětí z naší mateřské školy do bazénu
v Havlíčkově Brodě, kde probíhá kurz plavání.
Ve čtvrtek 20. dubna proběhl v ZŠ a MŠ "Den Bohuslava Reynka". Tento den jsme si s
dětmi povídali o tom: Kdo to byl p. Reynek? Co to znamená být básník, spisovatel? Jak a
z čeho vznikají knihy? … Nesl se v duchu dopoledních dílniček. V každé třídě si děti
společně s p. učitelkami něco vyrobily. Letos si každá třída vyrobila: Myšičky-obrázek
technikou enkaustika, Sovičky-obrázek s kytičkou, Medvídci-rozkvetlý strom a Žabičkykresba obrázku rodiny. Všechny krásné výrobky si děti odnesly domů na památku. Po
dopoledních dílničkách čekalo na děti překvapení v podobě pohádky O Budulínkovi,
kterou zahrály a zazpívaly paní učitelky.
Dne 28. dubna proběhl v MŠ Čarodějnický den. V každé třídě se uskutečnil dopolední
program a poté jsme se vydali na cestu k chatce, kde jsme si o tradici pálení čarodějnic
popovídali a následně čarodějnici upálili. Jelikož děti tento svátek znají, tak se na něj
těšily a velmi si ho užily.
V pátek 5. května se všechny děti z Medvídků, Myšiček a Soviček vydaly se svými
učitelkami autobusem na výlet do Podlesíčka. Dětem cesta rychle utekla. V Podlesíčku
na nás již čekala čarodějnice Kanimůra a po vydatné svačině nás pěkně provedla mezi
pohádkovými chaloupkami a postavičkami. U jedné chaloupky jsme dokonce objevili
spící Sněhurku, kterou se nám podařilo vzbudit. Byla ráda, a tak nás také doprovodila až
na konec ke kováři. Děti od Kanimůry dostaly lízátko za znalosti pohádek podle obrázků a
nakonec se ještě s našimi průvodkyněmi na památku vyfotografovaly. Cesta zpět do
školky nám také rychle utekla. Děti byly plné zážitků a některé z toho i usnuly. Výlet se
nám opravdu vydařil i počasí nám přálo. Tak zase někdy na shledanou.
V pátek 12. května se třída Žabiček vypravila na výlet do ZOO Jihlava. S dětmi jsme si
prohlédli všechna zvířata, u každé klece a výběhu jsme se zastavili a přečetli jsme si o
zvířátkách nějaké zajímavosti. Největší atrakcí byl výběh s malými kozičkami, kde jsme se
zdrželi nejvíce. Také jsme si nezapomněli koupit dárečky a unavení a plní zážitků jsme se
vraceli do školky.

V květnu proběhl ve všech třídách „Den maminek a babiček“. Jako každý rok, tak i letos
se sešly všechny maminky, babičky, tetičky na společné posezení a vyrábění s dětmi.
Všechny přítomné jsme v úvodu přivítali vystoupením plným písniček, básniček a
tanečků a poté si maminky společně se svými ratolestmi vyráběly ve třídě Žabiček včelí
úl se včelkami, ve třídě Myšiček stojánek na pastelky, ve třídě Medvídků malování
vlastního puzzle, ve třídě Soviček květináče ubrouskovou technikou a sázení květiny.
V neděli 14. května proběhla v sokolovně v Lípě „Školní akademie“. Jako každý rok, tak i
letos nemohla naše školka u takové krásné akce chybět. Všechny třídy si připravily svá
vystoupení. Myšičky-píseň a taneček „Čokoláda“, Sovičky a Medvídci společnou básničku
a taneček „Krokodýl“ a Žabičky si připravily „Cirkusové představení“. Také paní učitelky
ze školky nezahálely a ještě jako překvapení pro děti si připravily hudební pohádku O
Budulínkovi. Všechna vystoupení měla úspěch a od publika se dočkala velikého potlesku.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem maminkám ze Soviček a Medvídků za přípravu
oblečení pro děti a veliké díky patří maminkám ze třídy Žabiček za přípravu nádherných
kostýmů na náš cirkus. I díky Vaší spolupráci jsme sklidili takový úspěch.
V pátek 26. května nás v MŠ navštívila Policie ČR. Přijeli tři policisté, kteří si s dětmi
povídali o dopravní výchově, bezpečnosti na silnici a ochranných prvcích. Přivezli nám na
ukázku policejní motorku a dvě policejní auta. Děti si mohly prohlédnout vybavení
zásahových aut, sednout si na motorku, obléci policejní čepici, prohlédnout i zbraně a
některé dokonce vyzkoušely pustit i houkačku. Děti získaly mnoho nových informací
a zážitků, o kterých ještě dlouho vyprávěly. Tento den nám krásně doplnil TVP všech tříd.
Moc za tuto akci děkujeme panu Jirákovi a doufáme, že dál bude naše spolupráce
pokračovat.
Co se dělo v jarním období ve třídě Myšiček?
Jako každé jaro, tak i letos se ve třídě Myšiček chystaly veliké přípravy na Velikonoce.
Děti barvily vajíčka, vyráběly různé velikonoční dekorace, povídali jsme si o jejich
původu, proč se tyto svátky slaví.
Další akcí následoval Den Bohuslava Reynka, kde každá třída vyráběla různé výrobky. Do
třídy Myšiček jsme si pozvali pí. Čížkovou, která s dětmi vyráběla obrázky technikou
zvanou enkaustika. Děti byly prací velmi zaujaté a s chutí si vytvořily překrásné obrázky.
Nesmíme opomenout nácvik na každoroční květnovou akademii, kdy jsme s dětmi ve
volných chvílích, přes naše plánované programy, nacvičovali program pro všechny
přítomné. Děti se na akademii moc těšily a s chutí se připravovaly. Vystoupení se všem
povedlo, o čemž nás přesvědčila reakce přítomných, kteří děti odměňovali bouřlivým
potleskem.
Co se dělo v jarním období ve třídě Medvídků?
Velikonoce - toto období jsme zahájili vyráběním papírových košíčků na různě zdobené
kraslice. Nejvíce děti bavilo lepit na vyfouklá vajíčka barevné knoflíky. Následovalo ještě
zdobení proutěné podkovy. Děti rozhodly, že na ni dáme nejen zvoneček z květináčku,
ale i skládanou kytičku z papíru. A aby toho ještě nebylo málo, vylíhli jsme si společně
kuřátko z plastového vajíčka.

Bob a Bobek řídí dopravu - v tomto týdnu jsme si poskládali z barevných papírů lodičky a
než jsme je dali na nástěnku, pořádně jsme si s nimi zazávodili.
Bob a Bobek pozorují život v trávě - protože nám ještě venku mnoho broučků neběhalo
ani nelétalo, využili jsme ve třídě 3D knihu o hmyzu. Děti se po inspiraci hned daly do
vyrábění vlastního barevného broučka. To byste nevěřili, co nám všechno ten den ve
třídě lezlo a létalo. A aby broučkům nebylo líto, že ještě není takové teplo, vyrobili jsme
jim později i velké sluníčko z barevných čtvrtek a prstových barev.
Bob a Bobek v ZOO - jeden den v tomto týdnu jsme si povídali o lvech a potom jsme si
lva vyrobili. Lev byl papírový s krásnou různě barevnou hřívou z vlny. A z dětí se rázem
stali také malí lvíčci - skákali po kořisti v podobě plastových zvířátek, schovávali se do
svých domečků pod stolkem, někteří byli jako maminka a tatínek, jiní se dohadovali, co
kdo uloví, ale všichni malí lvíčci shodně řvali jako velcí lvi.
Bob a Bobek na návštěvě v knihovně - tento rok jsme zapojeni v projektu Česko čte
dětem a jsme moc rádi, že nám do Medvídků chodí číst i maminky a babičky… I v tomto
týdnu jsme se seznamovali s různými knihami a pohádkami, které děti znají. A jako
bonus jsme jeden den věnovali Červené Karkulce. Udělali jsme si takový malý projektový
den, ve kterém jsme byli chvíli vlky a chvíli Karkulkami. Hádali, co je v košíčku, skládali
domino, zahráli si pohybovou hru i hru na červenou barvu a za odměnu se mohli do
košíčku podívat a potom i ochutnat. Že nevíte co? Přeci bábovku.
Co se dělo v jarním období ve třídě Soviček?
Na jaře v měsíci květnu nás ve třídě Soviček čekalo téma: Život v trávě. Celý týden jsme si
povídali o hmyzu, který se vyskytuje na loukách, u lesa, u vody a ve vzduchu. Ve čtvrtek
jsme si v kroužku pověděli několik zajímavých informací o těchto zvířátkách a následně
se pustili do společného tvoření, při kterém jsme si vyrobili louku se zvířátky. Děti měly
na výběr z několika druhů hmyzu, např. mravence, motýla, housenku… Úkolem dětí bylo
své zvířátko vybarvit, navázat nožičky (tykadla) a poté nalepit kamkoliv na louku. Dětem
se toto zpestření líbilo a po celou dobu byly pozorné.

Co se dělo v jarním období ve třídě Žabiček?
Jaro jsme jako vždy přivítali vystoupením na schůzi Svazu žen, kde jsme sklidili veliký
potlesk a pásmo básniček a písniček se dětem velice povedlo. Velikonoční svátky jsme
oslavili výrobou ošatky se zajíčkem, malovanými vajíčky a nezapomněli jsme si s dětmi
připomenout velikonoční tradice a zvyky. Také nás neminula veliká událost a tou je zápis
do 1. třídy. Všichni předškoláci byli úspěšně zapsáni.
Pokračujeme v plaveckém kurzu, po ukončení prvního jsme začali jezdit druhý kurz.
Koncem měsíce dubna jsme vyhnali zimu upálením čarodějnice u chatičky. Za druhé
pololetí jsme dvakrát navštívili Krajskou knihovnu v Havlíčkově Brodě. Také nás v MŠ
navštívila dopravní policie ČR.

Oslavy Dne dětí
V MŠ nás navštívili dva milí klauni Hugo a Fugo. Velice děti zaujali svými písničkami,
vtipnými historkami a příběhy o sportování. Dále jsme si společně zatančili na známé
písničky, vyslechli jsme si vtipné básničky. Toto netradiční vystoupení, které jsme do MŠ
pozvali k příležitosti oslavy Dne dětí, jsme si všichni s humorem užili a těšíme se zase
někdy příště. Další oslava proběhla v pátek 2. června, kdy jsme se všichni moc těšili na
dobrou zmrzlinu věnovanou majiteli hospody Na růžku.
Poslední veliké akce, které nás čekají, je rozloučení s předškoláky, na kterou již pilně
nacvičujeme, a spaní s předškoláky ve školce, čímž završíme celý školní rok.
Tato akce se koná 22. června v naší mateřské škole. Do první třídy odchází 23 dětí. Tablo
těchto dětí bude vystaveno v okně akciové společnosti ZAS Lípa.
V letošním roce jsme poprvé uskutečnili sběr starého papíru. Tato akce se zdařila,
získané peníze jsme uložili na účet SRPŠ a budou použity pro děti z naší mateřské školy.
Stále pokračujeme ve sběru hliníkového odpadu do našeho „Recykláčka“. Všem, kteří
s námi sbíráte, moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci v této oblasti i v dalším
školním roce.
2. – 3. května se uskutečnil zápis dětí do mateřské školy. V době zápisu bylo vyplněno
24 žádostí o přijetí dítěte do naší mateřské školy. Žádostem bylo vyhověno a všechny
děti byly přijaty.
Mateřská škola bude uzavřena od 17. 7. do 16. 8. Opět nastoupíme ve čtvrtek 17. 8.
Přeji všem hezké léto plné krásných prožitků.
Za mateřskou školu Miroslava Krpálková

Činnost naší ZÁKLADNÍ ŠKOLY a ŠKOLNÍ DRUŽINY
Stalo se již tradicí, že jsou naši žáci úspěšní ve znalostních, uměleckých
i sportovních soutěžích. Všem našim reprezentantům blahopřejeme a věříme,
že jejich úsilí se odrazí jednou jako výhoda v přijímacím řízení na střední školy.
O úspěších v matematické Pythagoriádě, ve Všeználkovi pro 5. ročník, v recitační soutěži,
v šachu i řadě sportovních soutěží jsme psali již v březnových listech. I v posledním
čtvrtletí naši reprezentanti nezaháleli.

Šachový turnaj
Ve čtvrtek 1. června se uskutečnil školní šachový turnaj,
kterého se zúčastnilo 20 hráčů. Vítězem se stal Zbyněk
Schläfer ze 7. třídy, na druhém místě se umístil Milan
Švec ze 4. třídy a na třetím místě skončila žákyně 3. třídy
Zdeňka Kameníková.

Všem žákům děkujeme za účast nejen na turnaji, ale i v šachovém kroužku, který na naší
škole pracuje již druhým rokem, a žáci dosahují výborných výsledků na různých
šachových turnajích. Zároveň tímto děkuji panu Pertlovi, který kroužek vede, a všem
přeji hodně úspěchů v dalším školním roce.
Zapsala Mgr. Simona Korefová

Běh parkem Budoucnost
v Havlíčkově Brodě
Ve

středu 7. 6. 2017 se naši žáci
zúčastnili terénního běhu parkem
Budoucnost v Havlíčkově Brodě
pod vedením Mgr. Petry Švecové.
S jakým úspěchem reprezentovali
školu, se můžete dočíst na
plakátech.

Poděkování
patří
reprezentantům
a
Pecnovi a Terezce Vencovské velká gratulace ke stupňům vítězů.

všem
Tomáši

Fotbal - Mc Donald´s Cup
V úterý 16. 5. 2017 se naši žáci zúčastnili okrskového kola 20. ročníku turnaje Mc
Donald´s Cup v Havlíčkově Brodě.
Hrálo celkem 14 družstev z různých škol, kategorie II. – žáci 4. – 5. třídy. Naši fotbalisté
postoupili ze skupiny a v dalším vyřazovacím kole prohráli s fotbalovou školou Sady.
Konečné umístění 5. – 8. místo je i přesto super. Fotbalistům děkujeme za velkou snahu
a dravost při zápasech.
Lípa – Ždírec
Lípa – Štoky
Lípa – Chotěboř
Lípa – Wolkerova
Lípa – Sady
Školu reprezentovali:

4:1
0:6
3:2
2:2
0:5

Chlubný Tomáš, Pecen David, Exner Jakub, Váchová Klára, Schläfer Jakub, Schläfer
Vojtěch, Šimek Adam, Šimek Jan, Grigerek Tomáš, Žáček Petr, Průža Pavel
Zapsala Petra Exnerová

Život školy je po celý rok velmi bohatý, ale ptali-li byste se dětí, dozvěděli byste
se, že se opravdu hodně učili a že to bylo náročné. Přestože školní akce,
netradiční výuku, různé třídní aktivity a školní výlety vnímají spíše jako zábavu
a odměnu, snažíme se je nastavit tak, aby jim byly vzdělávacím (zážitkovým a
zkušenostním) přínosem.

Týdny mezipředmětových vztahů
V letošním školním roce se pokusili učitelé na 2. stupni oživit výuku zařazením týdnů
mezipředmětových vztahů. Pro každý ročník bylo zvoleno jedno téma, které se prolínalo
všemi vyučovanými předměty.
V týdnu od 27. února do 3. března 2017 se žáci 6. ročníku setkávali ve všech předmětech
s tématem Podnebí, počasí. Pracovali s odbornými texty, vyhledávali aktuální teploty ve
světě, měřili teplotu během dne a zpracovávali graf závislosti teploty na čase, třídili
zvířata podle podnebných pásů a hledali k nim zajímavosti, výtvarně zpracovávali
přírodní jevy v souvislosti s počasím, zjišťovali informace o místech v různých
podnebných pásmech, která by chtěli navštívit, pracovali s ukázkou z Vivaldiho skladby
Čtvero ročních období.
Také v 7. ročníku probíhal týden mezipředmětových vztahů od 27. února do 3. března
2017. Pro 7. ročník bylo zvoleno téma Objevné plavby. Žáci vyhledávali informace o
významných mořeplavcích a do slepé mapy zaznamenávali jejich cesty, seznamovali se s
kulturami Aztéků, Inků a Mayů, naučili se anglickou písničku s námořnickou tématikou,
kreslili lodě, zkoumali, které cizokrajné rostliny se k nám díky plavbám dostaly, v terénu
si procvičovali práci s buzolou při hledání pokladu.
Od 3. dubna do 7. dubna 2017 se uskutečnil týden mezipředmětových vztahů v 8. a 9.
ročníku. Pro 8. ročník bylo vybráno téma Chemické prvky, pro 9. ročník téma Energie.
Žáci 8. ročníku se seznámili s historií těžby zlata a stříbra na našem území, vyhledávali
zajímavosti o chemických prvcích a jejich objevitelích na internetu, vytvářeli kaligramy a
graficky ztvárňovali poezii, zjišťovali, jak jsou chemické prvky důležité pro náš
každodenní život, zhudebňovali básničky – mnemotechnické pomůcky k naučení prvků v
periodické tabulce.
V 9. ročníku se žáci seznámili s obnovitelnými a neobnovitelnými zdroji energie a jejich
vlivem na životní prostředí, zamýšleli se nad využitím (příp. zneužitím) různých druhů
energie v minulosti, přítomnosti a v budoucnosti, dozvěděli se, jak vypadá provoz v
Temelíně, zhlédli krátký film o havárii v Černobylu a diskutovali o důsledcích katastrofy
pro lidstvo, seznámili se s pojmem čistá energie, zjišťovali procentuální zastoupení
výroby elektrické energie podle druhů paliv a vše zpracovávali do grafů, vyhledávali
příkony různých domácích spotřebičů, seznámili se s životními příběhy lidí, kteří díky své
životní energii překonali různé překážky.

Většina žáků 2. stupně hodnotila týden mezipředmětových vztahů jako přínosný,
zajímavý, do připravených činností se pouštěli s chutí a elánem.
Zapsala Mgr. Božena Kučerová

Co všechno se událo ve 3. třídě u Pirátů ve druhém pololetí?
V zimním období jsme si do sytosti užili sněhu a ledu. Chodili jsme v rámci tělocviku
bruslit na rybník a bobovat na kopec Vráňák. Také jsme absolvovali plavecký výcvik
v bazénu v Havlíčkově Brodě.
Hned 31. ledna jsme měli projektový den. Vyráběli jsme si číselnou osu do 1000 a
označovali na ní daná čísla. Zdramatizovali jsme ve skupinách vybraný příběh z knížky
„Děti z Bullerbynu“, kterou čteme v rámci společné četby. Psali jsme zhodnocení vlastní
práce za 1. pololetí tak, jak to vidíme my žáci svýma očima. Také jsme ve dvojicích
malovali, rozměřovali, stříhali a skládali dva domečky do jednoho přesně k sobě. Práce
nás moc bavila a podařila se nám lépe, než jsme čekali.
28. února jsme měli ve třídě Masopustní den. Psali jsme o jednotlivých postavách
z masopustního průvodu / pohřebenář, nevěsta, laufr, kominík…/. Tvořili jsme masky do
čtvercové sítě, kterou jsme si sami rozměřovali po jednom centimetru. A to nám dalo
opět docela zabrat. Ve dvojicích jsme vyráběli klauna a využili jsme při tom čerstvě
nabyté dovednosti z geometrie rýsování kružnic. Také jsme doplňovali chybějící slova do
textu a popisovali ve třídě různé předměty anglickými a českými slovíčky / máme novou
spolužačku Betty z Anglie/. Výsledné práce zdobily naši třídu.
29. března jsme oslavili Den knihy. Vytvořili jsme si ve třídě čtenářský strom, na který
přilepujeme lístečky s přečtenými knížkami. Vyhledávali jsme a zapisovali jsme odpovědi
na otázky z knížky Astrid Lindgrenové „Děti z Bullerbynu“. Skládali jsme básničky o jaru a
dařilo se nám již mnohem lépe, protože máme zkušenosti již z předcházející podzimní
tvorby. Také jsme si vyrobili kapesní formát vlastní knížky, kterou teď v rámci hodin čtení
dopisujeme a doděláváme. Každý si vybral sám, o čem chtěl psát, takže názvy knížek jsou
vskutku velice zajímavé / Já školačka, Život ještěrů, O sousedech, Malá kniha velké
činčily, Adélky život, Velká kniha fotbalisty, Holky z vesnice, O morčátku Angele, Já
cestuju kolem světa, Tajný život chameleonů.../. Obsah knížky je mnohdy ještě
zajímavější než její název a určitě si počteme.
11. dubna proběhlo dlouho očekávané Velikonoční nocování. Byli jsme na dlouhé
večerní procházce kolem Lípy. Soutěžili jsme v týmech v rozmanitých velikonočních
dovednostech / skládali jsme pašijový týden, pamatovali si pranostiky, psali zvyky,
skládali zajíce, učili se zpaměti básničku, pletli pomlázku…../. Také jsme si pochutnávali
na dobrotách od maminek, které opět nezklamaly, a my jsme si pořádně nacpali břicha.
Později večer jsme koukali na pohádku a potom už rychle do Hajan.
12. dubna nás totiž čekal Velikonoční den. Vyráběli jsme ovečku z vlny a moc se nám
povedla. Psali jsme si rozmanité informace o Velikonocích. Malovali jsme Velký pátek,

den, kdy se otevírá země a vydává své poklady. To jsme si opravdu hodně užili. Také
jsme si říkali, jaké velikonoční zvyky se dodržují na Havlíčkobrodsku / Na Bílou sobotu při
prvním zvonění uchopí hospodyně koště a zametá, aby se žádný hmyz ve světnici
nedržel/.
20. dubna proběhl na naší škole Den Bohuslava Reynka, kterého jsme se zúčastnili.
10. května jsme odjeli rychlíkem Jan Blažej Santini na exkurzi do Brna, na kterou jsme se
před tím důkladně připravili. Celý týden jsme si četli pověsti a vyrobili si deníček, ve
kterém jsme si nadepsali všechny kapitoly podle připraveného harmonogramu. Nejprve
jsme navštívili Starou radnici. Prohlédli jsme si draka a kolo a seznámili se s jejich
pověstmi. Pak jsme šli na Zelný trh do podzemí. Byl to úžasný a naprosto jedinečný
zážitek. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého a vše jsme si důkladně prohlédli a
vyzkoušeli. Dále vedla naše cesta na středověký hrad Špilberk, kde jsme si prohlédli
jednotlivá nádvoří, zvonkohru / dokonce jsme ji slyšeli 2x hrát/, studnu, cisternu na vodu
a vystoupali x schodů na vyhlídkovou věž. Pak už nám nezbývalo nic jiného, než spěchat
na tramvaj číslo 12, protože jsme měli domluvenou prohlídku Technického muzea v Brně
- Králově Poli. Všechno začalo tím, že jsme dostali skvělého průvodce. Prošli jsme si
Uličku řemesel a navštívili technickou hernu, kterou jsme si opravdu užili. Před 17.
hodinou jsme se opravdu rychlým tempem přesunuli na nádraží, jelikož poslední rychlík
na Havlíčkův Brod odjížděl v 17.31. O exkurzi jsme hodně mluvili v kroužku ještě
následné dny a připomínali jsme si všechno, co jsme viděli a slyšeli. Dopsali jsme si své
poznámky a deníčky s názvem Brno jsme si vystavili ve třídě.
8. – 10. června se uskutečnil zasloužený školní výlet do Moravského Krasu, v rámci
kterého jsme navštívili Macochu, Punkevní jeskyni, Sloupsko- šošůvskou jeskyni, jeskyni
Balcarku a Kateřinskou jeskyni. Ve Veselici jsme vylezli na rozhlednu a porozhlédli se po
okolí. Projeli jsme se rekreačním vláčkem a lanovkou. Hrozně moc jsme se těšili, ale měli
jsme trošku obavy z uzavřeného hlavního nádraží v Brně, kde jsme měli přestupovat
z rychlíku na osobní vlak do Blanska. Nakonec všechno dobře dopadlo.
20. června nás čeká Pirátské rozloučení se 3. třídou, protože příští školní rok budou děti
mít novou paní učitelku a my zase nové prvňáčky. Doufáme, že si to užijeme a
zvládneme to bez ztráty kytičky.
A poslední, co nás ještě společně čeká, bude 27. června exkurze do ZOO v Jihlavě
spojená s výukovým programem „Opičí se opice?“
A pak už jen vysvědčení a zasloužené, dlouho toužebně očekávané prázdniny…!
Zapsala Mgr. Šárka Bucherová

Co se dělo ve čtvrté třídě?
"ŘIDIČÁKY"
Ve čtvrtek 18. května 2017 jsme vyrazili do Havlíčkova Brodu na zimní stadion, abychom
získali řidičský průkaz na kolo. Rozdělili jsme se na 2 skupiny. První skupina šla trénovat

jízdu podle značek a předpisů na dopravní hřiště a ta druhá psala testy. Pak se obě
skupiny vyměnily. Na závěr proběhly společné závěrečné jízdy.
Nakonec jsme všichni úspěšně zkoušku zvládli a získali svůj první "řidičák".
Zapsal Daniel Novák
"CESTA KOLEM SVĚTA"
23. května 2017 se uskutečnila naše exkurze do zoologické zahrady v Jihlavě.
Autobusem jsme dojeli na nádraží a pěšky jsme se vydali přes celé město do ZOO. Tam
nás čekal program s názvem Cesta kolem světa. V podzemích prostorech vstupního
pavilonu jsme nasedli na "zaoceánský koráb a vypluli za poznáním". Říkali jsme si
o mořeplavcích a jejich objevech, o zvířatech a rostlinách, o lidech i písmu v různých
zemích i na různých světadílech. Během výkladu jsme plnili zajímavé úkoly a po 90
minutách jsme spokojeně odcházeli na prohlídku celé zahrady.
Jihlavská zoologická zahrada je stále krásnější. Nové pavilony, mnoho zvířátek, spousta
zeleně, zábavný park pro děti, africká vesnička a možnost občerstvení i nákupu suvenýrů
láká každodenně desítky návštěvníků. Potkali jsme děti ze štocké školky, které tu byly
na výletě, maminky s kočárky i rodiny s malými dětmi. Bylo nádherné počasí a celé
dopoledne proběhlo bez obtíží. Do Lípy jsme se vrátili s dobrou náladou a s chutí jsme se
pustili do oběda ve školní jídelně.
Zapsali Čtvrťáci a Mgr. Hana Vencovská

Exkurze ZOO Jihlava + výukový program „Cesta kolem světa“ – 5. třída
Dne 11. 5. 2017 jsme se žáky 5. třídy navštívili ZOO Jihlava. Žáci si nejprve prohlédli
všechny expozice a pavilony. Nejvíce byli nadšeni z nového tropického pavilonu a žiraf.
Také výběh s kozičkami měl veliký úspěch, a to především krmení a mazlení s kůzlátky.
Poté následoval výukový program s environmentální výchovou – „Cesta kolem světa“,
který probíhal „Pod povrchem“. Žákům se prostředí a vedení programu velice líbilo.
Hezky se zapojovali do výuky. Ověřili si svoje poznatky z přírodovědy a načerpali nové.
Na závěr se ještě děti vyřádily na dětském hřišti. Celkově se exkurze velmi zdařila.
Zapsala Mgr. Petra Švecová

Kam cestovali, či pocestují naši žáci v letošním školním roce?
1. třídy - Štíří Důl u Krucemburku (dvoudenní výlet)
2. třída - Žďár nad Sázavou - Zámek Žďár nad Sázavou, Muzeum nové generace, Zelená
hora (jednodenní výlet)
3. třída - Moravský kras (třídenní výlet)
4. třída - Putování po údolí Doubravy (jednodenní výlet)

5. třída - Domanín u Bystřice nad Perštejnem - Pernštejn, Eden - Bystřice na Pernštejnem
(dvoudenní výlet)
6. třída - Domanín u Bystřice nad Pernštejnem (dvoudenní výlet)
7. třída - Žďár nad Sázavou (dvoudenní výlet)
8. třída - Český Krumlov (třídenní výlet)
9. třída - Žďár nad Sázavou - Pilák (třídenní výlet)

Výlet 8. třídy
V letošním školním jsme se rozhodli v rámci školního výletu navštívit Český Krumlov.
Cesta byla sice zdlouhavá, ale výsledek stál za to.
Vyrazili jsme ve středu odpoledne hned po vyučování a kolem osmé hodiny večer jsme
byli ubytováni v chatkách v kempu Koruna nedaleko Českého Krumlova. Prohlídce
tohoto historického města jsme věnovali celý následující den.
Začali jsme prohlídkou grafitových dolů. Než jsme se vydali na samotnou prohlídku dolu,
vybavili nás speciálním oblečením, jehož součástí byla i důlní lampa. Následně nás do
podzemí zavezl důlní vlak, kterým dříve jezdili horníci na šichtu. Po příjezdu na 1.
stanoviště jsme pokračovali pěšky. Během prohlídky jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli, v
jakých podmínkách horníci pracovali, jaké stroje při práci využívali, jakým způsobem
probíhala těžba, jak se grafit zpracovával a co se z něho vyrábělo.
Poté jsme poobědvali v zahradní restauraci Jelenka a vydali se na prohlídku zámeckého
areálu. Prohlédli jsme si krásně upravené zámecké zahrady, otáčivé hlediště a rekvizity v
okolí, nádvoří zámku.
Historickými uličkami jsme pak prošli do centra města, kde jsme navštívili Muzeum
útrpného práva a Muzeum voskových figurín. Muzeum útrpného práva se nachází ve
starobylé budově radnice. Ve středověkém sklepení je návštěvník vtažen do doby
krutého středověku, kdy útrpné právo zažívalo svůj rozkvět a kdy k mučení vinných i
nevinných byly používány nejkrutější metody a nástroje. Muzeum voskových figurín je
zaměřeno na osobnosti a region jižních Čech. Mezi nejzajímavější obyvatele patří Karel
IV. nebo František Josef I. Tajemné sklepení je ukázkou středověkého městečka. Celková
atmosféra je doplněna světelnými a zvukovými efekty, takže jsme se cítili, jako bychom
se opravdu procházeli po tržišti 15. století. Návštěvu Krumlova jsme zakončili návštěvou
zrcadlového bludiště, kde jsme se někteří „zapotili“, než se nám podařilo dostat se
z bludiště ven.
Večer nás čekala ještě stezka odvahy a v pátek po snídani jsme se vydali na zpáteční
cestu. Po prohlídce náměstí v Českých Budějovicích a občerstvení v „KFC“ jsme se večer
vrátili příjemně unavení domů.
Zapsala Mgr. Simona Korefová

Žákovský parlament

Žákovský parlament se ve druhém roce své činnosti opět posunul. Komunikace je
otevřenější, i když je ještě třeba zapracovat na konstruktivnějších debatách v rámci
třídních kolektivů.
Stejně jako v loňském roce se zástupci žákovského parlamentu zúčastnili setkání
žákovských parlamentů Kraje Vysočina, a to ve středu 7. června v kongresovém sále
Krajského úřadu. Našim žákům se podařila prezentace nového projektu připravovaného
jako doprovodná akce jarního jarmarku – překvapení pro rodiče a návštěvníky školy.
Zároveň s žáky zúčastněných škol podiskutovali o jejich akcích. Některé byly velmi
zajímavé a pro naši školu inspirující.
Zápisy z jednání našeho parlamentu i jeho aktuální složení můžete najít na našich
webových stránkách.

Člověk a příroda
Ve čtvrtek 20. dubna 2017 se v naší tělocvičně konalo přírodovědné soutěžní odpoledne
pro žáky 2. až 5. třídy. Akce se jmenovala Člověk a příroda a proběhla v rámci Dne
Bohuslava Reynka a Dne Země. Organizátorem byla obec Lípa ve spolupráci s naší
základní školou a místními spolky.
Paní Marta Vencovská připravila pro 9 pětičlenných družstev 13 stanovišť, na kterých si
děti ověřovaly svoje znalosti a dovednosti z oblasti přírody a ekologie (např. poznávání
bylinek, určování předmětů, třídění odpadu, určování stromů a zeleniny…). V druhé části
odpoledne proběhla soutěž Recykláček. Soutěžící byli rozděleni na mladší a starší
kategorii, takže i „nováčci“ z druhé třídy měli šanci uspět. Na závěr byli úplně všichni
soutěžící odměněni a vítězové z každé kategorie si odnesli něco navíc. Celá akce byla pro
děti přínosem a nikdo neodcházel se zklamáním.
Za vydařenou akci děkujeme jak hlavní organizátorce, tak všem dospělákům, kteří přišli
pomoci.
Zapsala Dana Výborná

Primární prevence rizikového chování
Úkolem školy v oblasti primární prevence je předcházení rozvoje rizik, která směřují k
rizikovým projevům v chování žáků. Jedná se zejména o oblasti agrese, šikany,
kyberšikany a další formy komunikace v oblasti multimédií, násilí, vandalismus,
záškoláctví, užívání návykových látek, prevence nevhodného chování např. v dopravě,
prevence úrazů, spektrum poruch příjmu potravy, působení sekt, sexuální chování a
další.
Výše uvedené oblasti rizikového chování jsou rovnoměrně rozložená do výuky
jednotlivých předmětů a jednotlivých ročníků tak, aby byla srozumitelná žákům různého
věku.
V letošním roce jsme si na pomoc nebo zopakování některých témat pozvali členy
Městské policie z Havlíčkova Brodu, kteří s žáky odborně diskutovali nad rizikovými jevy,
které je mohou v životě potkat. Besedy probíhaly ve všech ročnících:
1. A třída – beseda

Jak se chovat na ulici

1. B třída - beseda

Jak se chovat na ulici

2. třída - beseda

Bezpečné chování doma

3. třída - beseda

Bezpečné chování na silnici

4. třída - beseda

Šikana a kyberšikana a pravidla silničního provozu

5. třída - beseda

Pravidla silničního provozu

6. třída - beseda

Šikana a kyberšikana

7. třída - beseda

Domácí a sexuální násilí

8. třída - beseda

Závislosti

9. třída - beseda

Ochrana majetku

A nakonec několik komentářů žáků a učitelů:
Dopravní výchova -4. třída
Čtvrtého dubna byla u nás na 2 vyučovací hodiny paní policistka Městské policie z
Havlíčkova Brodu. Učili jsme se dopravní značky a třídili jsme je do skupin na: vodorovné,
příkazové, výstražné, zákazové atd. Řešili jsme situace na křižovatkách.
Také jsme se bavili o vybavení kola – měli bychom mít: světlo, odrazky, brzdy a na sobě
helmu.

Probrali jsme, jak máme být připoutáni v autě a hráli jsme hry. Pouštěli jsme si videa s
crashtesty (nárazové testy), pokusy a jak se chovat jako chodec.
Beseda byla pěkná, poučná a určitě jsem se se zájmem zapojil.
Zapsal Adam Čelanský, 4. třída
Téma Co je to šikana? – 4. ročník
Ve středu 26. dubna k nám přijela z Havlíčkova Brodu paní policistka z městské policie.
Besedovala s dětmi téměř 60 minut. Nejprve si společně vysvětlili pojem "šikana", a pak
žákům vyprávěla skutečný příběh šikanovaného chlapce, který se stal na jedné brodské
škole. Poté následovalo poučné video, kde byl nahraný příběh staršího chlapce, kterému
ubližovali dva spolužáci – bili ho, vyhrožovali mu, brali mu věci, peníze, natáčeli ho na
telefon atd. Na tomto příběhu se děti naučily rozlišovat, co je drobná "klukovina" a co je
šikana a následně kyberšikana. V závěru besedy dostaly děti dotazník, ve kterém
anonymně psaly o vztazích v naší třídě.
Z jejich odpovědí vyplynulo, že ve třídě je zdravé klima a děti jsou spokojené a necítí se
ohrožené.
Cituji: MOC SE MI VE TŘÍDĚ LÍBÍ, PROTOŽE JSME KAMARÁDI
TA NAŠE TŘÍDA JE SUPROVÁ
VE TŘÍDĚ MI NIC NEVADÍ
NIC MI NEVADÍ
JSME DOBŘÍ KAMARÁDI
SE VŠEMI SE KAMARÁDÍM
NIC MI NEVADÍ A JSEM SPOKOJENÝ
Zapsala Mgr. Hana Vencovská
Téma Domácí a sexuální násilí – 7. ročník
Přednáška byla zaměřená spíše na domácí násilí, paní policistka vysvětlila obsah tohoto
pojmu, uváděla příklady ze své praxe, součástí přednášky byly i krátké ukázky zachycující
násilí páchané zejména na ženách a rady, jak by se měly týrané osoby v těchto situacích
zachovat, na koho se obrátit o pomoc. Žáci pozorně poslouchali a aktivně se zapojovali
do diskuze k dané problematice.
Téma Ochrana majetku
V přednášce se paní policistka zabývala krádežemi a ochranou před nimi, žáci měli
možnost vidět v ukázkách příklady různých způsobů krádeží, následně s nimi policistka

rozebírala, jak se měly dané osoby zachovat, jakým způsobem lze krádežím předcházet a
jak se zachovat, pokud jsme okradeni. Hovořila také o možném zneužití občanského
průkazu a platebních karet, dotkla se i tématu sociálních sítí a kyberšikany. Žáci se
dozvěděli informace o vazbě, nápravných zařízeních a detenčních ústavech pro
mladistvé i dospělé, viděli fotografie některých těchto zařízení, paní uváděla i příklady ze
své praxe. Žáky téma zaujalo, někteří se zapojili i do diskuze.
Beseda s městkou policií - 1. A
21. dubna navštívila naši třídu příslušnice Městské policie Havlíčkův Brod, paní Ivana
Novotná. Nejprve nás seznámila s pomůckami, které policisté používají a ke své práci
potřebují. Potom jsme se naučili, jak se chovat v případě napadení rozzuřeným psem.
Všichni jsme si vyzkoušeli nejbezpečnější polohu, kterou máme v takovém případě
zaujmout. Dále jsme se dozvěděli, jak máme chodit správně oblečení, abychom byli na
silnici co nejlépe vidět, a zopakovali jsme si důležitá telefonní čísla, na která máme
v nebezpečných situacích zavolat.
Na úplný závěr nás paní policistka ve dvojicích spoutala. Vyzkoušeli jsme si, že mít pouta
na rukou není žádný med, a rozhodli jsme se, že radši budeme sekat latinu.
Zapsala Mgr. Jaroslava Kandrová

Činnost školní družiny a zájmové kroužky
Jak se máme v družině?
Máme se báječně a ve všech čtyřech školních družinách se nám daří. 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. Velká část dětských prací slouží k oživení školních prostor a pravidelně se
staráme o výzdobu čekárny doktorky Stehlíkové v Havlíčkově Brodě.
Mimo jiné se děti zúčastnily velké přírodovědné soutěže Člověk a příroda, Den Země a
dalších družinových soutěží, které probíhají v jednotlivých odděleních. Vzhledem k tomu,
že naše děti jsou opravdu šikovné, zapojili jsme se do celorepublikových soutěží Western
a koně očima dětí, kuchařská soutěž Zdravá svačinka, výstavní soutěž Matka Země,
výtvarná soutěž Mořské opičky a další.
Zapsala Dana Výborná

Coolinaření se Zdravou 5
Poslední týden v březnu se školní družina 4 zapojila do celostátní kuchařské soutěže
„Coolinaření se Zdravou 5". Tato soutěž podporuje u dětí znalost zásad správné výživy a
umění kreativně připravit jednoduché pokrmy za rozumnou cenu.
Soutěžní disciplínou byla příprava zdravé svačiny, kde porota bude hodnotit složení
pokrmu, vzhled a myšlenku, jak týmy naloží s pohoštěním připraveným do soutěže.
Hodnota pokrmu pro 4 osoby se měla pohybovat kolem 100 Kč. Každý tým měl za úkol
navrhnout, komu připravené pohoštění darují a udělají mu tak radost.
Děvčata naší družiny utvořila 3 soutěžní týmy. Tým „Sušenek“ soutěžil s receptem „
Zdravé mlsání“, kde holky pekly sušenky z ovesných vloček. Tým „Kuchařek“ připravil
recept „Zdravá pomazánka a ovocný koktejl“ a tým „Brokoliček“ soutěžil s receptem
„Plněné košíčky“.
Vše bylo zdokumentováno, nafoceno, popsáno a posláno odborné porotě „Zdravá 5“. Do
republikového finále jsme se neprobojovali.
Děvčata se ujala soutěže opravdu zodpovědně a zaslouží si poděkování za reprezentaci
školy.
Zapsaly Monika Komůrková a Petra Exnerová

Obětavou práci našich vychovatelek v jednotlivých odděleních školní družiny nelze
přehlédnout. Děti jsou spokojené, v bezpečí – hrají si se stavebnicemi, věnují se
společenským hrám, výtvarničí a ve 4. oddělení také často vaří a pečou. Krajem určená
kapacita 100 žáků byla v letošním roce více než o 50 % překročena a provoz dotován
školou. Zároveň naši učitelé i externí pracovníci vedou od začátku října do konce května
16 zájmových kroužků, takže děti mají možnost vybrat si podle svého zájmu. Zájmové
vzdělávání naší školní družiny je díky všem, kteří se na něm podílejí, na vynikající úrovni.
I pro nadcházející školní rok 2017/2018 připravujeme pro naše žáky celou řadu kroužků a
aktivit, a to pod vedením pedagogických pracovníků, šachový kroužek opět pod vedením
p. J. Pertla a hru na klavír ve spolupráci s RC Tiliánek pod vedením Mgr. H. Koubkové.
Předběžný seznam bude koncem června zveřejněn na webových stránkách školy včetně
podmínek realizace.

Celoškolní projekty, které škola organizuje rámci obohacení výchovně
vzdělávacího procesu, i akce zaměřené na podporu kamarádských vztahů ve
škole, vzájemného partnerství s obcí, rodičovskou i širší veřejností.
Čtení ve školce
Školáci z devítky chodí v letošním roce číst pohádky do mateřské školy.
I my, malí žáci 4. třídy, jsme se v tomto měsíci zapojili do čtení v naší
školce. Malým kamarádům z oddělení MYŠIČEK čteme před spaním
příběhy o hajném Robátkovi. Ze čtení máme velkou radost, "školkáčci"

nás poslouchají s velkým zaujetím a paní učitelky žasnou, jací jsme zdatní čtenáři.
Také jsme si připravili několik zajímavostí o knihách:
Historie Měsíce knihy se začala psát v roce 1955. Název kniha vychází z latinského slova
Liber, které používali Římané. Psali na tenkou vrstvu -"liber", která se nachází mezi kůrou
a dřevem stromu. Anglické slovo book pochází z dánského slova pro knihy - bog, což
znamená bříza. První lidé v Dánsku psali v minulosti na březovou kůru.
Nejdražší dětskou knihou v historii se stalo první vydání Alenky v říši divů od Lewise
Carrolla, které bylo vydraženo za 1,5 miliónů dolarů na aukci v New Yorku.
Největší knihou na světě - Ku Tho Daw Phayar - kompletní buddhistická bible vyrytá do
729 bílých mramorových tabulí. Ty jsou postaveny do čtverce a každá je chráněna malým
chrámem.
Největší knihovnou na světě je knihovna amerického kongresu na adrese Washington
DC, USA. Obsahuje 28 milionů knih a má 532 kilometrů regálů. Při rychlosti 50 km za
hodinu by trvalo téměř 8 hodin projít všechny chodby knihovny. Britská knihovna v
Londýně je svojí velikostí na 2. místě a obsahuje více než 18 milionů knih.
Největší knihkupectví je možné najít v New York City v USA. Má 20.71 km regálů a zabírá
plochu 14,330 m².
Nejprodávanější autorkou všech dob je s největší pravděpodobností Agathe Christie,
autorka detektivních příběhů. Od roku 1920 se prodalo přes miliardu výtisků jejích knih v
anglickém jazyce a o další miliardu více v 45 jazycích celého světa.
Nejpřekládanější kniha české literatury – přeložena do 58 jazyků světa – proslulé Osudy
dobrého vojáka Švejka za světové války spisovatele Jaroslava Haška.
Nejpřekládanějším českým autorem dvacátého století, jedním z nejosobitějších
spisovatelů vůbec je spisovatel Bohumil Hrabal. A ještě Milan Kundera ve světě
nejpřekládanější a nejvydávanější český autor.
Zapsala Mgr. Hana Vencovská

Den naruby
Dne 28. března oslavili učitelé svůj svátek. Na místo učitelů si před tabuli stoupli
jednotlivci nebo dvojice žáků deváté třídy. Sami si tak mohli vyzkoušet být paní učitelky a
páni učitelé a učit své mladší spolužáky. Všichni se museli na daný den, konkrétně na
svůj předmět, pečlivě připravit. V hodinách se opakovalo, probírala nová látka, četlo,
malovalo, zpívalo, cvičilo – jak kdyby žádný Den na ruby nebyl. Samozřejmě nechyběli
ani dozory na chodbách a v jídelně. Den se vydařil a všem se líbil. Nejvíce byli spokojeni
mladší spolužáci, protože noví učitelé byli moc hodní.
Zapsala Mgr. Markéta Pokorná

Den Bohuslava Reynka
Jako každoročně, tak i letos, jsme s žáky zavzpomínali na Bohuslava Reynka (* 31. 5.
1892, + 28. 9. 1971), básníka, grafika a překladatele, po kterém nese jméno naše škola.
Vzpomínání probíhalo na závěr 3. čtvrtletí školního roku. Žáci tedy při svých výtvarných

či pracovních činnostech mohli ukázat, co se již za 3/4 školního roku naučili. Ze všech
výrobků byla vytvořená výstavka, kterou mohli rodiče shlédnout v době probíhajících
třídních schůzek. Pracovalo se ve 20 výtvarných dílničkách, kde se celý den tvořilo,
tvořilo, tvořilo a tvořilo. Výstava zhotovených výrobků proběhla ve vestibulu hlavní
budovy školy až do čtvrtka 4. května 2017, potom byly výrobky rozdány žákům.
Poděkování za úspěch celé akci patří:
- všem pedagogickým pracovníkům za přípravu jednotlivých dílniček
- p. Slovákové, která s žáky vyrobila aranžmá, se kterým se chce fotografovat téměř celá
škola
- p. Výborná, která s žáky vyráběla moc hezké korálkové závěsy
- třem žákyním 9. třídy (Zuzce Stoklasové, Hance Šimkové a Denise Prostřední), které
samy vedly jednu výtvarnou dílnu
- žákyním 9. třídy (Janě Buňatové a Anně Vencovské) za celodenní pořizování
fotodokumentace
- SRPŠ při ZŠ, které celou akci financovalo
A jaká byla atmosféra?? Jak se žáci snažili?? Prohlédněte si galerii fotografií na našem
webu a posuďte sami.
Zapsala Mgr. Marie Vomelová

Školní akademie
Děti, žáci a zaměstnanci školy již tradičně uspořádali školní akademii
KDE: Sokolovna Lípa
KDY: 14. května 2017
ČAS: začátek v 15:00 hod.
Všem dětem, žákům a zaměstnancům školy, kteří se podíleli účinkováním, přípravnými
pracemi, na dárečcích pro maminky nebo organizačním zajištěním, patří poděkování
za skvělou školní akademii. Myslím, že nejen my a děti, ale i publikum se dobře bavilo.
Všichni účinkující dostali malé odměny a velké pochvaly.
A kdo všechno účinkoval? - Nahlédněte do programu:
1. Recitačně-pěvecké vystoupení - "I like English" - 3. třída
2. Hudební vystoupení – sbor, varhany Alena Kuncová
3. Zpěv /Já jsem muzikant, Marjánko, Marjánko/ - žáci prvních tříd
4. Anglické písničky – skupina žáků 4. třídy
5. Sólová recitace: Magdaléna Šedinová
Sára Kučírková
Daniela Havelková
Sára Fironová
Vojtěch Hejl
Alena Kuncová

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Krokodýlí tanec - Medvídci a Sovičky (MŠ)
Píseň Kvočna a taneček Čokoláda – Myšičky (MŠ)
Cirkusové představení – Žabičky (MŠ)
Pohádka o ztraceném koťátku anglicky s překladem – skupina žáků 6. třídy
Tanečně-sportovní vystoupení „Kapky se koulí“ – žáci 5. třídy
Pohádka Jeníček a Mařenka – děti z Dobrohostova
Recitační vystoupení „Naše krásná země“ – žáci 5. ročníku
Taneční vystoupení dívek 4. třídy a recitace
Překvapení z MŠ - učitelky MŠ

Akce se díky společnému úsilí dětí, žáků a zaměstnanců školy opravdu vydařila.
Vzhledem k tomu, že neděle byla svátkem maminek, na závěr akademie dostala každá
maminka či babička balíček s keramikou a kytičkou z dílen školních uměleckých kroužků
pod vedením našich pedagogů.
Děkujeme organizátorům, účinkujícím, divákům i hostům za vydařenou akci a krásné
nedělní odpoledne plné úžasných výkonů. Ve školním roce 2017/2018 se těšíme na
společné setkání přímo ve škole při Jarním jarmarku.

Den dětí
Už počtvrté jsme se společně se všemi žáky naší školy zúčastnili celodenního programu
ke Dni dětí, který pro nás připravili naši učitelé.
Od 8 hodin jsme "řádili" na pouti. Lákala nás spousta atrakcí, na kterých jsme si mohli
vybojovat důležité body. Ty se proměnily v peníze a za ně jsme pak nakupovali drobné
předměty a laskominy. Pokud někdo v loňském roce nasbíral léčivé byliny nebo odevzdal
hromadu starého papíru, měl výhodu, protože hned na začátku pouti mohl utrácet za
body, které získal za sběr. Absolutní vítězkou ve sběru ve 4. třídě a určitě i v celé škole je
v letošním roce Lucinka Kroutilová z Kochánova. S bylinkami ji pomáhala celá rodina, a
tak za svých 774 bodů (sběr za 3 750,-) koupila i něco drobného domů.
Kolem 9. hodiny se u školy objevilo hasičské auto. Nepřijelo hasit, ale předvést se dětem.
Dozvěděli jsme se, co máme dělat, když je v domě požár nebo kouř, jak se máme chovat
při autonehodě a jaké hasičské přístroje se používají.
V 10 hodin jsme vyrazili na pohádkovou cestu, kterou pro nás připravila Šárka Bucherová
a její pomocníci. Při svém putování jsme museli pozorovat okolí, kde byla ukryta různá
zvířátka, a na stanovištích jsme plnili zajímavé úkoly, které se jich týkaly.
Druhostupňáci a páťáci si pouštěli v první části filmy a po svačině je čekala pouť.
Celý den nám přálo počasí, svítilo sluníčko, jen ve stínu trochu foukalo. Ale jinak to byla
paráda. Na svůj Den dětí se každý rok moc těšíme a už sbíráme bylinky, aby bylo bodů
dost i v tom dalším ročníku.
Zapsala Mgr. Hana Vencovská a žáci čtvrté třídy

Zápis do 1. ročníku základní školy
Termín zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2017/2018 byl letos nově až
v dubnu. U nás to bylo 5. 4. 2017. Zápis proběhl jako loni v hlavní budově základní školy,
tentokrát v duchu večerníčku, pod vedením Mgr. Šárky Bucherové. Na zápisu se podíleli
všichni vyučující základní školy (především učitelé 1. stupně) a také učitelky mateřské
školy Organizačně pomáhala také děvčata vyšších ročníků. Zápis se vydařil. Naši noví
budoucí spolužáci si mohli pohrát, prohlédnout si celou školu, popovídat s paní
učitelkami a ještě si pochutnat na dobrotách, které pro ně upekly naše žákyně pod
vedením paní Exnerové.
Do první třídy bylo celkem zapsáno 24 dětí. Na naše budoucí spolužáky už se moc těšíme
a věříme, že se s námi budou dobře bavit nejen při samotném vzdělávání, ale i při
školních akcích.

Kam odcházejí naši „deváťáci“?
V letošním školním roce vychází 19 deváťáků., z nichž 14 žáků si podávalo přihlášku ke
studiu na maturitní obor a 5 žáků na učební obor. Všichni zájemci o maturitní obory
úspěšně zvládli přijímací zkoušky a byli přijati na tu školu, kterou si volili na prvním
místě. Největší zájem byl tradičně o studium na Gymnáziu v Havlíčkově Brodě, kam
každým rokem odchází z naší školy velký počet žáků (letos 5). Stejný počet žáků míří na
Střední zdravotnickou školu v Havlíčkově Brodě, dále pak 2 žáci jdou na Střední
průmyslovou školu do Jihlavy a zbývající zájemci o maturitní obor budou studovat na
České zemědělské akademii v Humpolci a Obchodní akademii v Havlíčkově Brodě. Co se
týká učebních oborů, letos byl zájem o automechanika, karosáře, instalatéra, elektrikáře
a kadeřnici.
Mimo to jedna žákyně 5. třídy odchází na osmileté gymnázium.
Všem našim žákům přejeme spokojenost a mnoho studijních úspěchů na středních
školách.
Zapsala Mgr. Simona Korefová

Stavební práce a úpravy
Přestože hlavní opravy budou probíhat jako obvykle v průběhu letních
prázdnin, drobné opravy byly prováděny v průběhu celého roku. Navíc
díky havarijnímu stavu sociálního zařízení v mateřské škole ve třídě
Soviček jsme museli přistoupit ke kompletní opravě tohoto prostoru.
Velice si ceníme pochopení rodičů a trpělivosti učitelek MŠ, které toto

náročné období s dětmi zvládly znamenitě. Velké poděkování také patří panu Edrovi,
který společně se svým spolupracovníkem a
naším panem školníkem odvedli neuvěřitelnou
práci v přípravné fázi oprav. Jakmile to umožní
finanční prostředky, bude upraven také jídelní
koutek v této třídě.
Pro naše nejmenší se podařilo také vybudovat
plůtek kolem části školní zahrady pro jejich
větší bezpečnost a pro větší zábavu byl pořízen domeček na hraní.

Na závěr připojujeme několik shrnujících informací na prázdniny, pro školní rok
2017/2018, poděkování a dvě pozvánky.


Školní družina s ohledem na velmi malý zájem ze strany rodičů o její provoz v prvním
a posledním prázdninovém týdnu bude uzavřena od 1. 7. do 1. 9. 2017. V příštím
školním roce opět provedeme zjišťování o potřebnosti provozu ŠD na začátku a
konci hlavních prázdnin (1 – 2 týdny).



Dne 1. 9. 2017 budou na našich nových webových stránkách www.zslipa.cz
zveřejněny dodatky ke školním vzdělávacím programům (MŠ, ZŠ, ŠD), ve kterých
jsou zapracovány drobné úpravy dle nařízení MŠMT.



Orientační nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2017/2018 včetně přibližného
časového harmonogramu bude zveřejněna koncem června na webových stránkách
školy tak, abyste mohli s předstihem řešit mimoškolní aktivity svých dětí (pozn.
součást prevence, Minimální preventivní program najdete na našich webových
stránkách). Zveřejněna bude také výše úplaty za vzdělávání v mateřské škole a za
zájmové vzdělávání ve školní družině včetně kroužků (kromě finančních nákladů za
materiál, např. pro keramiku)



Rozmístění tříd ZŠ od září 2017/2018 bude následující: 1. třída – budova MŠ, 2.
třídy – budova tělocvičny, 3. třída – budova školní jídelny, 4. třída – 1. patro hlavní
budovy, 5. třída – přízemí hlavní budovy, třídy 2. stupně – hlavní budova



Uvítání prvňáčků dne 4. 9. 2016 proběhne od 7:40 h vedením školy a panem
místostarostou Ing. Ondřejem Balounem.

Velké poděkování patří dětem, žákům, pedagogům a provozním
zaměstnancům za profesionální vedení a zajištění výuky a výchovy, přípravu a
realizaci školních akcí a obětavou práci.

Příjemně strávené letní měsíce a odpočinkové a bezpečné prázdniny vám i vašim
dětem přejí
za Základní školu a Mateřskou školu Bohuslava Reynka, Lípa, příspěvkovou organizaci
Mgr. Věra Vítková, ředitelka školy, a všichni zaměstnanci školy
Po prázdninách na shledanou 4. 9. 2017.

PRÁZDNINOVÉ AKCE PRO VEŘEJNOST - 2017
„Velká cestovatelská prázdninová soutěž“ – děti v rámci rodinných výletů
zaznamenávají do „Pasu prázdninového cestovatele“ důkazy o návštěvě vybraných míst
z našeho regionu. Pořadatelé: MAS Českomoravské pomezí o.p.s.

„Kola pro Afriku“ – po dobu letních prázdnin bude probíhat sbírka nepotřebných kol,
které budou předány dětem do Afriky. Kola vybíráme v areálu čističky v Lípě v rámci
oficiální otvírací doby ČOV (každé úterý a sobotu od 17:30 - 19.00 hod a každé první
pondělí v měsíci od 14.00 - 17.00 hod).
Pořadatelé: Obec Lípa, místní neziskové organizace
9. července (Ne) - „SENIORFEST“
Nedělní odpoledne s Božejáky na Šejdorfském mlýně
VI. ročník setkání (nejen) straší generace. O zábavu se postará od 15:00 hod známá
kapela Božejáci, která svými dechovkami jistě potěší všechny návštěvníky. V rámci
doprovodného programu si budete moci nechat změřit krevní tlak, podívat se na výstavu
prací žáků základních škol nebo si utlouct čerstvé máslo. Vstupné na akci je dobrovolné.
Pořadatelé: Spolek TILIA, Sdružení Vrchovina
19. srpna (So) – Lipské putování
X. ročník akce „Vyšlápni si s rodinou krásnou lipskou krajinou“
Trasy: pěší 5, 12 a 18 km; cyklotrasy 5, 15, 30, 60 km.
Start od 8:00 – 10:30 od Pohostinství Na Růžku.
Pořadatelé: Lipské neziskové organizace, Pohostinství na Růžku
21. – 25. srpna – Lipský prázdninový klub
Pro děti prvního stupně základní školy bude v době od 8:00 –
16:00 hod připraven celodenní program plný her a různých úkolů.
Pořadatel: Spolek TILIA
26. srpna (So) - Velká pohádková cesta
Start 9:00 – 12:00 hod od jídelny ZŠ v Lípě. Pro děti i dospěláky je
připravena řada stanovišť, kde budou na plnění úkolů dohlížet
lipská strašidla. Pro účastníky je zajištěno drobné občerstvení a
bohatý doprovodný program.
Pořadatelé: Lipské neziskové organizace

Stezka odvahy u Myslivecké chaty
Start od 17:00 - 20:00 hod u Myslivecké chaty (u lesa mezi
Dobrohostovem a Lípou). Stezka je určena pro malé i větší odvážné děti
a jejich rodiče.
Pořadatel: SDH Lípa
Večer můžete navštívit taneční zábavu se skupinou Mudr Band, kterou pořádá
Pohostinství na Růžku v Lípě od 20:00 hod.
TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST

Kola pro Afriku
Máte doma nepotřebné funkční nebo nefunkční jízdní kolo? Můžete ho
darovat a pomoci dětem v Africe jezdit do školy.
Mnoho dětí v Africe se nemá jak do školy dostat a právě tohle kolo
jim může umožnit vzdělání. Dále můžete věnovat helmy, náhradní
díly na kola a nářadí na kola jakékoli kvality.
Posláním Společnosti Kola pro Afriku je umožnit dětem cestu ke
vzdělání. Tuto cestu dětem umožní kola, která darují lidé v ČR. Více o
společnosti a celém projektu Kola pro Afriku najdete na
www.kolaproafriku.cz

Kola vybíráme v areálu čističky v Lípě (červen - srpen 2017)

 každé úterý a sobotu od 17.30 - 19.00 hod
 každé první pondělí v měsíci od 14.00 - 17.00 hod
Pokud potřebujete zajistit na kola odvoz, kontaktujte p. Edra, na tel. 604 421 929.
Naše obec se do akce zapojuje již čtvrtým rokem v rámci realizace projektu MA21. Celkem jsme na
sběrné místo již odeslali přes 220 jízdních kol v různém technickém stavu.

Marta Vencovská

Velká cestovatelská prázdninová soutěž pro děti
Cílem soutěže je v rámci rodinných výletů
zaznamenávat do „Pasu prázdninového cestovatele“
důkazy o návštěvě jednotlivých míst, a tak společně
poznávat zajímavé kouty našeho regionu. Soutěž je
určena zejména pro předškoláky a žáky prvního stupně
v regionu Místní akční skupiny Českomoravské pomezí.
Celkem 1200 ks pasů byly rozdáno po jednotlivých školách v regionu, tedy i do ZŠ Lípa.
Potvrzení o návštěvě místa je třeba doložit důkazem, kterým je například razítko z místa,
vstupenka, jízdenka, namalovaný obrázek, fotografie apod. U 13 vybraných míst, je také
umístěna schránka (keška) se vzkazem pro prázdninové cestovatele. Přesnější indicie
k nalezení kešky najdete na webových stránkách mascmp.cz.
Doporučujeme účastníkům soutěže si před výletem na internetu zjistit návštěvní hodiny,
nebo si ověřit, zda se v okolí nenachází další turistický cíl, který můžete také navštívit.
Každý účastník soutěže, který prokáže návštěvu minimálně 7 míst v „Pasu prázdninového
cestovatele“ dostane dárek. Cestovatelé s nejvyšším počtem navštívených míst, budou
speciálně oceněni.
Místa výletů “ Prázdninové soutěže pro děti“
Jiříkův kámen na kopci Homole u Polné, strážní budka hranic Čech a Moravy v Sirákově,
ZOO nebo zábavný park Robinson v Jihlavě, socha sv. Floriana v Lípě, hrady Lipnice nad
Sázavou, Lichnice, Rokštej a Roštejn, zámek Světlá nad Sázavou, rozhledny Pípalka na
Křemešníku a Rosička u obce Sázava, Mlynářské muzeum Chadimův mlýn v Horních
Dubénkách, údolí řeky Doubravy, Klokočovská Lípa v Klokočově, skanzen na Veselém
Kopci, Peklo Čertovina, EKOtechnické muzeum Alternátor v Třebíči, Jezdecký klub
Blatiny, nejvyšší vrcholy Kraje Vysočina - tedy Javořice (836,5 m n.m.) a Devět skal (836,4
m n.m.).
Vezměte si sebou dobrou svačinu a dobrou náladu, ať si výlet pořádně užijete!!
Prázdninová soutěž pro děti je realizována v rámci projektu místní Agendy 21 v regionu
MAS Českomoravské pomezí o.p.s, a je podpořena Krajem Vysočina.

Nedělní odpoledne s dechovkou v Šejdorfském mlýně
V neděli 9. července se uskuteční
již VI. ročník sousedského
setkání s názvem SENIOR FEST
2017. Akce
se
uskuteční
v příjemném prostředí areálu
Šejdorfského
mlýna
v obci
Okrouhlička, kde od 15 hodin
bude hrát k poslechu a k tanci
dechová kapela Božejáci.
V rámci
doprovodného
programu si mohou návštěvníci
nechat změřit krevní tlak, utlouct
máslo v dřevěné máselnici nebo prohlédnout výstavy. Na jedné z výstav si mohou
návštěvníci prohlédnout úžasná výtvarná díla dětí ze základních škol v regionu z
ekologické soutěže „Matka Země“. K vidění bude i putovní výstava rukodělných výrobků,
která vznikla v rámci projektu „S nůší do světa řemesel“.
Již tradičně druhá prázdninová neděle patří v Okrouhličce Božejákům. Našim cílem je
připravit příjemné prostředí pro setkávání lidí z okolí, kteří se již tak často nemají
příležitost potkávat a popovídat si. V našem Sdružení Vrchovina spolupracuje 13 obcí, o
kterých se také můžete něco dozvědět na jedné z výstav.
Na letošním SENIOR FESTU budeme sbírat víčka pro Natálku z Úsobí. Natálce jsou 2 roky
a po velmi těžkém startu do života je z ní milá a usměvavá holčička. I přes špatnou
prognózu svůj boj o život vyhrála a bojuje dál, i když s DMO, spasticitou, užívá léky na
epilepsii, nemluví, sama nesedí a nechodí. Pomáhá jí cvičení, a proto se snažíme sehnat
dostatek finančních prostředků na zajištění rehabilitačních pomůcek, rehabilitaci a na
hipoterapii. Děkujeme všem, kteří s sebou přinesou víčka pro Natálku.
Akci pořádají Spolek TILIA a obce zapojené do Sdružení Vrchovina v rámci realizace
MA21 v projektu „Spolupráce na Vysočině“, který je finančně podpořen Krajem
Vysočina.

Marta Vencovská

Vážení čtenáři lipských listů, milí příznivci rodinného centra Tiliánek,
dovolte mi krátce shrnout události uplynulého čtvrtletí :
V měsíci dubnu (11.4.2017) opět přijal naše pozvání PeadDr. Zdeněk Martínek v pořadí s
druhou přednáškou, tentokrát na téma Sociální potřeby dětí. Svým typickým poutavým
způsobem upozornil na potřeby lásky, podpory, bezpečí a limitů, rozebral možné příčiny
poruch chování, upozornil na to, že úspěšnost dětí a jejich chování ovlivňují zejména
rodiče, prostředí doma i ve škole a sociální kontakty, zdůraznil, že podstatný vliv na vývoj
dětí má také již prenatální a raná péče. Vy, kteří jste si přednášky pana doktora oblíbili,
se můžete těšit do třetice už v září na aktuální a ožehavé téma týkající se kyberšikany.
V květnu (6.5.2017) se již po páté konala prodejní akce při Lipských jarních slavnostech s
názvem „Dětem…“. Velké poděkování patří všem, kdo věnovali výrobky či pochutiny do
prodeje, ale i všem, kdo je nakupovali. Podařila se tak vybrat krásná finanční částka
4.165,-Kč, která bude využita ke spolufinancování veřejných akcí rodinného centra. Velké
díky patří také všem dětičkám, jež využily možnosti hrát si a tvořit v připraveném koutku.
V červnu (16.6.2017) se k připomenutí založení lipského rodinného centra a k rozloučení
se se školním rokem a přivítání se s prázdninami konala slavnostně-charitativní akce s
názvem RODINNÝ DEN k výročí Tiliánkových 3.narozenin aneb Slavíme pro Natálku.
Tentokrát tedy bylo záměrem pobavit se a užít si pohodové odpoledne a zároveň přispět
k dobré věci. Ke shlédnutí byla vystoupení dětí z volnočasových aktivit (hudební kroužek,
pianisté, zumba, batolátka s maminkami…) a krátká ukázka práce s canisterapeutickými
pejsky, děti se mohly nechat namalovat obličejovými barvami, mohly si vytvořit přáníčka,
lapače snů a zvířátkové krabičky v dílničkách s přístrojem Big shot, všichni zúčastnění se
mohli občerstvit v drink baru a na závěr si opéct špekáčky. Tisíceré díky patří Vám všem,
kdo jste se jakýmkoliv způsobem na této akci podíleli a kdo jste dobrovolným vstupným
a koupí tomboly přispěli k celkové vybrané částce 6.177,-Kč. Výtěžek z této akce již byl
vložen na účet a připsán rodičům Natálky na podporu její léčby a rehabilitace. Též
děkujeme sponzorům: Obec Lípa; Kraj Vysočina; KOUS Vysočina, z.s.; Tiskárny Havlíčkův
Brod, a.s.; BOVYS s.r.o.; Síť pro rodinu, z.s.; Točená zmrzlina Lípa, internetový prodej
hraček emimis.cz, truhlářství Radek Heřmánek. Ještě připomínáme prosbu rodičů
Natálky ohledně sbírky plastových víček, která stále trvá.

Jelikož je další školní rok na sklonku, ráda bych poděkovala dětičkám za jejich úžasnou
energii a spontánnost, rodičům za spolupráci a důvěru, lektorům za poctivý a spolehlivý
přístup, dobrovolníkům za jejich čas a ochotu, ostatním místním spolkům, úřadu a škole
za podporu a též za spolupráci, upřímně děkujeme Vám všem, kdo nás podporujete a
pomáháte nám! Na některé z Vás se těšíme na červencových příměstských táborech (ať
už v pravěku v Lípě či v koňském sedle na Vysoké), ostatním přejeme klidné a pohodové
létem voňavé dny!

Za Rodinné centrum Tiliánek
Lucie Hanauerová
email: tilianek@seznam.cz
web: http://rctilianek.webnode.cz/

Z činnosti SDH Lípa
Všechny jarní schůzky v letošním roce jsme zasvětili tréninku na jarní kolo soutěže
Plamen. Cvičili jsme štafetu, požární dvojičky a útok.
V dubnu hasiči provedli svoz kovového šrotu v naší obci. Další dubnovou akcí mladých
hasičů byla Čistá Vysočina, kdy jsme s dětmi vyčistili příkopy u silnice do Kochánova.
Nejnáročnější bylo pálení čarodějnic na chatičce u Vráňáku. Sešli jsme se za chladnějšího
počasí. Děti dostaly k opékání špekáčky, grilovali jsme kýty, točili pivo, pil se svařák i
nealko. Děti si zasoutěžily a dostaly za odměnu bonbony a balíček s drobnými hračkami.
6. 5. 2017 jsme jeli na jarní kolo Plamenu, kde se družstva mladších i starších dětí
umístila na 7. místě z 10. Dospělí hasiči ten den grilovali kýty a točili pivo na Lipských
jarních slavnostech. Bylo krásné počasí a tancovalo se až do noci. Všem se nám to moc
líbilo.
V neděli 21. 5. 2017 jsme se sešli v hojném počtu na brigádě. Vybírali jsme kameny a
nepořádek na nově zatravněném hasičském hřišti.
Po Plamenu jsme usilovně trénovali na soutěž v Kochánově. Tam jsme se dvěma
družstvy mladších dětí a jedním družstvem starších dětí bohužel neměli žádnou
konkurenci, takže jsme vyhráli všechno, co šlo. Družstvo našich žen se umístilo na
druhém místě ze tří a muži se umístili na předposledním místě.

V červnu jsme trénovali u hasičárny útok a nyní se připravujeme na víkend v přírodě,
kam jedeme od 23. 6. do 25. 6. 2017. Jedeme do Svratky. Budeme stanovat v areálu
rašelinového koupaliště, budeme opékat špekáčky, půjdeme na výlet a na pouť.
Pak už nás čekají prázdniny, a to znamená, že hasičské děti budou mít pauzu. O
prázdninách pomůžeme lipským ženám s přípravou tradiční akce Vyšlápni si krajinou a
Pohádkové cesty. Večer pak připravíme pro všechny děti Stezku odvahy.
V září připravíme pro děti výlet do Farmaparku v Soběhrdech a budeme pořádat soutěž
O pohár starosty obce Lípa.

SDH Lípa zve všechny malé i velké odvážlivce na večerní

STEZKU ODVAHY,
která se bude konat dne 26. 8. 2017 od 19.00 u Myslivecké chaty.

Přijďte se s námi bát!!!

za SDH Lípa Ivana Výborná a Miroslav Prchal

ZPRÁVY Z PETRKOVA
Letos má být v Petrkově umístěno 5 ks laviček. Jisté místo je zatím u autobusové
zastávky a u zámku. Prosím o Vaše nápady, kam by bylo vhodné lavičky pro odpočinek
umístit.


Borovice mezi Martinovým „obchodem“ a hasičárnou je již minulostí. Strom, u
kterého si každý z nás byl alespoň jednou pro velkou šišku. Strom, ke kterému se
chodilo čurat. Strom, který tady rostl skoro 40 let. Strom, který zasadily naše ženy při
kolaudacích sousedních objektů. Strom, který soustavně mírně poškozoval střechu
hasičárny. Strom, který zvedal zpevněnou asf.plochu. Strom, který byl krásný. Každý,
z nás má nějakou vzpomínku. Tedy poděkování patří za skácení. A také za následný
úklid – a to zejména celé rodině Nováků i s čtyřkolovou technikou.


22. duben (sobota) – Zodpovědný Petrkov – i tak lze popsat každoročně se
opakující akci ČISTÁ VYSOČINA, při které se mnoho z nás snaží poklidit nepořádek po
mnohých z nás okolo silnic v kraji. Musím říci, že u nás se naše parta každoročně
rozšiřuje. Jeden team se letos vydal směrem na Dolík a Hlibůček, druhý team se vydal
do Svatého Kříže. Odpadu je
rok od roku méně, což je
chvályhodné. Největší úlovky ?
Spodní spojler od Opel Astra,
mnoho krabiček od cigaret, 2
ks durex v originálním balení,
televize sebraná u Hlibůčku.
Také jsme okoukli zničený
Křížek na kraji pole při cestě do
Svatého Kříže. Vytržen ze
základů, nadvakrát zlomená
litina ? Poděkování patří letos
tedy celé skupině 20 ti
sběračů. Tématické foto části
sběračské skupiny v Petrkově u kontejnérů…


30. dubna (čarodejnice) – jako každý rok, i letos se sešla veká část vesnice U
Maringotky na PÁLENÍ ČARODEJNIC. Tradiční mílé, sousedské setkání s jasným cílem.
Po implantaci zapalovacího urychlovadla vatra vzplála, lidé se ohřáli a prožili bezva
večer.



3. červen 2017 (sobota) DEN DĚTÍ V PETRKOVĚ. Na padesát dětí se sešlo ke
své oslavě v Petrkově. Pro zjískání odměny každý musel projít všemi zastaveními: jízda
na koni, střelba ze vzduchovky, fotbalový koutek, párek v rohlíku, poznej chutě, doplň
obrázek, ohňošou, jízda na invalidním vozíku, skákání v pytli, kelímek na hlavě, pálka +
míček, poznej rozdíly barev, skok z výšky do trampolíny a hlavně jízda na mašince.
Nádražák Martin B. dovedl svého kamaráda a sestrojili 50 m kolejí na kterých svižně
„lítala“ jedna parní lokomotiva a jeden elektrický vláček. Paradní odpoledne
pod taktovkou Marcely T. bylo obohaceno přednáškou Evy B. o ptácích z teplých
krajin.

7. Květen 2017 (pondělí) ranní přípravy na Hlibůčku signalizovaly, že se blíží již
tradiční SDH akce - VODÁCKÉ ZÁPOLENÍ NA HLIBŮČKU. V dopolední přípravě hrály
důležitou roli petrkovské děti, které výrazným způsobem pomohly s přípravou celé
akce. Díky sponzorovi Romanu Sochorovi z Poddubí na Sázavě se po rybníku odpoledne
prohánělo deset loděk. Závodní rozjížďky probíhaly celé odpoledne a aktivita
závodníků byla veliká. Perfektní odpoledne, krásné počasí, dobrá příprava zajištění.
Celkový počet různých závodních dvojic : 65.


20. května 2017 (sobota) Kdo má pocit, že se nebojí ať navštíví PETRKOVSKOU
STEZKU ODVAHY. Letos vyrazilo na tuto strastiplnou cestu dlouhou bezmála 1 km 32
dětí. (Do cíle došlo 32 dětí). Projít tento okruh znamenalo setkat se s Vodníkem,
hlasem lesa, 2xHejkalem, smrtelným skřetem, Hejkalem z Černobylu, Andělem.
Překonání vlastních strachů a omezení se bezpečně podařilo všem dětem. Ohýnek se
špekáčkem lákal v chladném večeru k zasycení . Rozchod dětí, srašidel a rodičů ve
23,45 hod hovořil za vše. Příší rok se bude muset ovšem pro naše teenagery vytvořit
trasa speciální , dlouhá a více nebezpečná……

Zprávy z Dobrohostova
Již po šesté se v měsíci březnu konaly v Dobrohostově zabijačkové hody. Je to hodně
práce a starostí, a tak je pro nás všechny velkou odměnou a zadostiučiněním když se vše
vydaří.
Tak proběhly i letošní hody. Pan řezník za spolupráce ostatních připravil výborné
jitrničky, jelítka, polívku, ovárek, tlačenku, jídelní lístek byl pro letošní rok obohacen
smaženými řízky. Kolem poledne se sál zaplnil, někteří se již občerstvovali, někteří ještě

stáli ve frontě a čekali na voňavé dobrůtky. Vše se záhy prodalo a všem chutnalo.
Děkujeme, že právě Vy jste k nám zavítali a budeme se těšit opět za rok na shledanou.

Jak se říká – nápadům se meze nekladou, a tak jsme letos poprvé uskutečnili akcičku
nazvanou „velikonoční tvoření“.
Ti, kteří k nám do Dobrohostova dorazili a přišli nás podpořit mohli vidět zdobení
perníčků, malování vajíček, tvoření výrobků ze sena, své výrobky prodávala paní Čížková,
prodej výrobků na velikonoční výzdobu a prodej jarních květin zajistila paní Křesťanová.
Tvoření si vyzkoušely hlavně děti, které se neostýchaly a vyrobily si opravdu hodně
uměleckých výrobků, kterými jistě potěšily celou rodinu. Nechybělo ani pletení
pomlázek a kdo chtěl odnesl si domů i vlastnoručně upletenou mrskačku.
Samozřejmě nechybělo občerstvení a jak jinak než v duchu Velikonoc. Na prostřeném
stole hrdě stáli beránci s mašlí, smály se mazance, malí jidášci vyskakovali z mísy a
nechyběla ani velikonoční hlavička vonící uzeným masem a kopřivami. Naše ženy si daly
opravdu záležet. Dobrá káva nebo čaj k odpolednímu občerstvení byl samozřejmostí.
Jako každý rok i letos jsme pálili čarodějnice. Přípravy se ujala chlapská část našeho
sboru. Hoši postavili velkou hranici a na ni usadili vkusně oděnou čarodějnici. Vše bylo
připraveno na nadcházející večerní rej. Protože je u nás nyní hodně dětí, připravili jsme
pro ně i na tento podvečer soutěže. Děti byly nadšené, na závěr každé dostalo
čarodějnický diplom. Zapálením hranice vše vyvrcholilo, řádění dětí a diskuze dospělých
nebraly konce. Tak se těšíme zase příští rok.
Po loňském slibu, po vydařeném Dni dobrohostovských žen, jsme letos uspořádali Den
matek. Oslavu jsme naplánovali na 13. května, ale přípravy probíhaly již 6 týdnů předem
a že byly náročné, to je jasné. Každá oslava má svůj program a tak i náš Den matek měl
přesný harmonogram. Za pomoci paní Romany Krpálkové naše děti nastudovaly
pohádku
O perníkové chaloupce. Maminky pomohly udělat kulisy a děti opravdu vše perfektně
zvládly. Kromě pohádky děti nacvičily pásmo básniček a písniček, své umění na flétnu a
kytaru nám předvedla děvčata Davídkova z Havlíčkova Brodu. Tanečním vystoupením se
blýskla Katka Miksová. Po skvělém, asi přes hodinu trvajícím programu děti rozdaly
květiny a přáníčka všem ženám. Po následném občerstvením se ujal zpívaného slova
s doprovodem harmoniky Lukáš Edr. Ráda bych poděkovala všem, kteří pomohli akci
připravit a hlavně našim dětem, které vše dokonale zvládly.
Pohádka měla velký úspěch a tak ji děti zahrály ještě jednou a to v Lípě na školní
akademii.

S velkou radostí musím konstatovat, že v Dobrohostově je dobrá parta lidí, kteří opravdu
chtějí něco dokázat a předvést – jsou to naše hasičská družstva.
Na okrskovou soutěž do Kochánova se družstvo žen připravovalo s velkým nadšením,
elánem a vírou ve výhru. Nic neponechávaly náhodě a nacvičovaly a pilovaly. Naši
chlapci se nenechali zahanbit a utvořili hned dvě družstva a tak jsme měli po domácích
nejsilnější
sestavu. Skvělá spolupráce žen a mužů, společná práce přinesla své ovoce. Naše
družstvo žen se umístilo na 1. místě, družstvo mužů na 2. a 6. místě. Všem
gratulujeme!!!!! Úspěchy byly náležitě oslaveny a už teď se družstva těší na soutěž O
pohár starosty v Lípě. V Lípě bychom rádi představili i naše další družstvo, novou
generaci – družstvo dětí. Láďa Křesťan, Zdeněk Staníček a Tomáš Krpálek je již plně
věnují jejich přípravě a my přejeme všem hodně dalších úspěchů.
Červen, to je měsíc určený dětem. A letos jsme pro naše dětičky připravili oslavu na
3. června. Den dětí byl nazván Dnem s Českou policií. Za velké podpory policejní mluvčí
paní Jany Kroutilové jsme mohli uskutečnit zajímavé sobotní odpoledne. Čtyřicet dětí,
které přišly na letní parket do Dobrohostova si mohly vyzkoušet na dvaceti stanovištích
plnění úkolů - hledání stop, sestavování slov, sestavování portrétu pachatele, vytvoření
otisků prstů, otisků bot a dalších neobyčejně zajímavých soutěží a vžít se do práce
správného policisty. Za každý splněný úkol byl bod a dáreček, za absolvování všech 20
disciplín pak odměna.
Velkým zážitkem nejen pro děti, ale hlavně pro dospělé byl příjezd policejních psovodů.
Mohli jsme vidět v akci dva policejní psy, vycvičené na hledání drog a požáru. Při
zneškodnění pachatele v autě se nám všem zatajil dech. Ráda bych poděkovala paní
Kroutilové, jejímu manželovi a spolupracovníkům za krásné sobotní odpoledne a velmi si
vážíme toho, že svůj volný čas věnovali na náš úžasný dětský den.
Co závěrem dodat? Celý můj příspěvek je o akcích a zážitcích u nás v Dobrohostově.
Jenže všechno není jen zábava, za vším je hodně starostí, práce a elánu. Chceme, aby náš
Dobrohostov vzkvétal. Když se v obci bude něco vytvářet, věřím, že zde budou lidé
šťastní a spokojení, budou zde rádi bydlet a žít.
Že chceme, aby byl Dobrohostov čistý a uklizený dokazuje vyčištění a úklid letního
parketu, zbourání starých nevyhovujících WC, úklid hasičské zbrojnice, za tím je práce
našich hasičů. Ženy se letos zapojily do jarního úklidu mezí od Dobrohostova do Lípy a
zpět. Ženy provádí úklid obecní budovy na návsi, nechybí ani květinová výzdoba na
autobusové zastávce a obecní budově.
Pokud jste dočetli můj článek až sem, děkuji za trpělivost a přeji krásné a sluníčkové léto,
plné pohody a dobré nálady.

Za SDH Dobrohostov
Alena Krupauerová

SDH Dobrohostov srdečně zve všechny spoluobčany
na předpouťovou taneční zábavu

dne 21. července 2017 /pátek/
K tanci a poslechu na místním parketě hraje skupina Gallen Polná.
Občerstvení zajištěno.

Poutní slavnosti u Svaté Anny v Dobrohostově

Neděle 23. července – „Pouť u Sv. Anny v Dobrohostově“
10.30 hod. – hlavní poutní mše svatá ke cti Sv. Anny.

Středa 26. července – svátek Anny – mše svatá u kapličky u Sv. Anny.
Začátek v 17.00 hodin.
SDH Dobrohostov zve všechny spoluobčany na tradiční pouť ke Svaté Anně,
těšit se můžete na kapelu Rebelka a pouťové atrakce a občerstvení.

Místní knihovna Lípa
Kde: Budova ZŠ a MŠ Bohuslava Reynka
Otevírací doba: každý lichý týden v pondělí od 16 – 17,30hod
V době letních prázdnin bude otevřeno 1x za měsíc, popř. dle dohody
červenec

srpen

září

17.7.

14.8.

11.9.

25.9.
Případná změna otvírací doby bude oznámena prostřednictvím SMS od OÚ.

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

V letním semestru Virtuální univerzity třetího věku jsme se věnovali tématu České dějiny
a jejich souvislosti a tématu Včelařství. Semestr jsme úspěšně zakončily seminářem
v Třeboni. Po ukončení semináře následovala prohlídka Divadla J.K.Tyla a prohlídka
centra Třeboně.
Pro zimní semestr 2017/2018 jsme si zvolily téma Cestování – co jste možná nevěděli.

Marie Součková
knihovnice
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