Březen 2021

LIPSKÉ LISTY

Vážení spoluobčané,

úvodem dnešního vydání Lipských listů se ohlédneme do roku minulého a
seznámím Vás s tím, co se nám podařilo realizovat.
Opravili jsme část komunikace podél bývalého zemědělského areálu v
Dobrohostově. Nástřikem a zadrcením povrchu se usnadnil a zlepšil přístup k
přilehlým nemovitostem.
Nový povrch získala také komunikace od Zámku v Petrkově k vlakové zastávce.
Akce byla spolufinancována dotací z Ministerstva pro místní rozvoj ve
výši
965 072.-Kč.
V nové lokalitě pro výstavbu rodinných domů „Nad Rybníčky“, byla vybudována
podkladní komunikace, umožňující bezproblémový příjezd ke stavebním
pozemkům. Zde jsme obdrželi dotaci z Programu obnovy venkova 127 000.-Kč.
Všech 18 stavebních parcel již zná svého majitele a doufám, že zde co nejdříve
započne čilý stavební ruch. Před zdravotním střediskem v Lípě vznikla nová
zpevněná plocha pro parkování.
Od července do listopadu proběhla kompletní oprava sociálního zařízení v
tělocvičně u základní školy. V rámci akce byly zhotoveny nové rozvody
kanalizace, vody a elektřiny, udělány nové podlahové krytiny, dlažby, obklady a
osazena nová sanitární keramika. Dále byly zhotoveny nové podhledy stropů,
osvětlení a osazeny kvalitní dveře. Spolufinancovat tuto akci nám výrazně
pomohla dotace z Ministerstva financí 3. 904. 324.-Kč.
V rámci zvyšování kvality pitné vody jsme na vodojem v Lípě nainstalovali ke
stávající úpravně vody na odstranění manganu, ještě uhlíkový filtr, na
zachycování případných pesticidů a ostatních škodlivých látek. Také jsme posílili
obecní techniku o nový traktorový nosič kontejnerů a tři velkoobjemové
nástavby. Jako každý rok obec formou dotací finančně podpořila činnost spolků v
naší obci. Jejich aktivita se odrazila i v soutěži Obec přátelská rodině, kde jsme se
umístili na prvním místě a Obec přátelská seniorům, kde jsme byli druzí v
kategorii 1000 – 3000 obyvatel. Celkově jsme obdrželi dotaci 1.400.000.-Kč, která
byla plně využita na aktivity v obci a doplnění vybavení veřejných ploch různým
mobiliářem. Tuto celostátní soutěž vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Celým loňským rokem nás provázela akce s pracovním názvem „ZŠ Lípa bezbariérové propojení a odborné učebny přírodovědy, jazyků, počítačů a
technické výuky“. Jedná se o propojení školy, jídelny a tělocvičny patrovým
objektem, který kromě odborných učeben bude obsahovat centrální vstup,
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kabinety a nové šatny. Celý objekt školy bude kompletně bezbariérový a úpravami
projde i nádvoří a okolí vstupního objektu. V rámci této akce jsme také ve školní
jídelně vybudovali nové sociální zařízení a nový podhled stropu, který velice
zlepšil akustickou pohodu v objektu. Tímto jsme plynule s touto akcí přešli do
roku 2021. Termín ukončení stavební části je letos 31.3.2021. V současné době
probíhají dokončovací práce jako kompletace sítí, výmalby, sádrokartonářské
práce, pokládka podlahových krytin a venkovní fasády a dlažby. Souběžně
realizujeme čtyři výběrová řízení, a to na dodavatele nábytku, IT vybavení,
konektivity a vyučovacích pomůcek. Rovněž šatny vybavíme tak, aby každý žák
měl svou uzamykatelnou skříňku. Předpokládáme, že od nového školního roku
bude objekt plně k dispozici výuce. Po dokončení stavby spojovacího krčku,
zrušíme třídu ZŠ v budově mateřské školy a prostory využijeme k navýšení
kapacity naší školky na 103 dětí. Na tuto naší v současné době největší akci jsme
získali dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj, ve výši 27.060.178.-Kč.
Již v únoru firma Stavokomp Service, Havlíčkův Brod vyčistila 2 rybníky, a to
„Plátěnku“ v Lípě a v Petrkově „U Jašků“. Plánujeme také opravit nefunkční
izolace objektu kapličky v Petrkově, na což jsme získali dotaci z Ministerstva pro
místní rozvoj 126.384 Kč. Ve výběrovém řízení byla vybrána jako zhotovitel firma
PWB Stavby Havlíčkův Brod.
Stávající sekačka na údržbu zelených ploch a zimní údržbu chodníků již načala
dvanáctou sezónu, a tak jsme rozhodli zakoupit nový sekací traktor ISEKI. S
nákupem stroje, který již máme v garáži, nám pomohla dotace z Programu
obnovy venkova Vysočiny ve výši 100.000.-Kč.
V rámci úpravy zeleně plánujeme kácení vzrostlých tůjí u pomníku obětem
první světové války. Stromy jsou již po dlouhé roky vánoční dominantou v naší
obci, ale dnes jsou již stále více nakloněné nad chodník a elektrické vedení, a
hlavně svými kořeny značně poškozují podstavec pomníku. Po odstranění stromů
plánujeme opětovné ozelenění. Rovněž veškeré lípy, které pravidelně
upravujeme, budou letos ořezány. Také je plánovaná rozsáhlejší výsadba v
obecních lesích po kůrovcové kalamitě.
Vzhledem k značně zastaralé a poruchové požární technice, jsme zažádali o
podporu na nákup nového hasičského automobilu pro jednotku SDH Lípa. O tuto
dotaci žádáme již několik let a až letos se nám podařilo dotaci z Ministerstva
vnitra, ve výši 450 000.-Kč, získat. Nákup automobilu proběhne po ukončení
výběrového řízení na dodavatele a k dofinancování je možno poté zažádat ještě o
dotaci 300.000.-Kč z Kraje Vysočina, program bezpečný region.
V rámci zvýšení bezpečnosti dětí plánujeme ke škole instalaci radarů, které
budou měřit rychlost jízdy a upozorňovat řidiče, že projíždějí okolo areálu školy.
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Připravujeme podklady pro stavbu víceúčelové budovy a hledáme možnosti
financování. Žádáme o další dotace z různých ministerstev a Kraje Vysočina.
Zažádali jsme o dotace na opravy komunikací, stavbu parkoviště, kůrovcovou
kalamitu, oplocenky, zalesňování a další. Tak doufejme, že s některými uspějeme.
Jaro je za dveřmi, a tak všem přeji již jen krásné počasí, a hlavně hodně zdraví v
této dnešní těžké době. Doufám, že vakcinace nabere na rychlosti a budeme proti
Covidu 19 více chráněni a pandemie bude ustupovat. Ale do té doby chraňte sebe
i ostatní, noste roušky a respirátory, omezte kontakty, dodržujte rozestupy a
veškerá hygienická opatření.
A na závěr.
Co se týče nákazy buďte vždy negativní, ale v myšlení vždy pozitivní. Jen tak,
vše zvládneme a bude líp.
Jiří Kunc, starosta

Nové stavební pozemky v lokalitě "Nad Rybníčky"
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Usnesení č.13
z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lípa,
které se konalo dne 16.12.2020 v jídelně ZAS Lípa v 19,00 hodin

Zastupitelstvo obce Lípa:
schvaluje:
1. usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
2. program jednání
3. ověřovatele zápisu a usnesení
4. Smlouvu o poskytování odborných knihovnických služeb s Krajskou
knihovnou Vysočiny
5. Dohodu o ukončení Smlouvy o veřejných službách č.46/2020 s firmou
ICOM transport a.s., Jiráskova 1424/78, Jihlava.
6. převzetím hrazení spoje č. 600030/20 (dopravce ARRIVA), Krajem
Vysočina
7.žádost ZŠ a MŠ Bohuslava Reynka o přerušení provozu MŠ v průběhu
zimních prázdnin od 23.12.2020 do neděle 3.1.2020
8. Smlouvy o údržbě místních komunikací v zimním období roku 2021
9. Rozpočtové opatření č. 12 pro rok 2020
10. Program rozvoje Obce Lípa 2021 – 2027
11. Koncepci prorodinné politiky Obce Lípa 2021 -2027
12. podání žádostí o dotace z MMR z dotačních titulů 117D8210A,
117D8210C, 117D8210E, včetně administrace žádostí, zpracování
a inženýrské činnosti
13. Dodatek č.2 ke smlouvě č. SKO00010 o podmínkách svozu a odstranění
komunálního odpadu katalogové číslo 20 03 01
14. Rozpočet obce Lípa na rok 2021
bere na vědomí:
1. Rozpočtové přesuny č. 7 pro rok 2020
2. složení inventurní a likvidační komise pro inventarizaci majetku obce k
31.12.2020.
3. příspěvky v diskusi
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OZNÁMENÍ OBČANŮM
• Během dubna obec opět zahájí sběr posečené trávy ze zahrad. O přesném datu
Vás budeme včas informovat pomocí SMS, internetových stránek a úřední
desky.
Ukládat posečenou hmotu je možno v areálu čističky odpadních vod v Lípě.
Je zde také možno uložit ořezané větve ze stromů.
Při odběru bioodpadu bude přítomen pracovník obce.
Nelze zde ukládat hnůj, kuchyňské zbytky ani jiný odpad živočišného původu.
Provozní doba zařízení:
Úterý:

17:30 – 19:00 hod.

Sobota: 17:30 – 19:00 hod.

• Velkoobjemový odpad (mimo nebezpečného odpadu) je možno ukládat na ČOV
v Lípě každé první pracovní pondělí v měsíci od 14:00 do 17:00 hodin.
Je zde možné uložit také železný šrot.

• Upozorňujeme občany, že na sběrná místa tříděného odpadu je možné
odevzdávat pouze komodity k tomu určené. Tzn. papír, plast, sklo čiré a bílé a
oleje v uzavřených nádobách. Nepatří sem matrace, nábytek, elektronika a
další. Tyto komodity je možné uložit na ČOV v Lípě jako velkoobjemový odpad.

• Podomní sběr železného šrotu v Lípě proběhne 2. 4. 2021 od 15.00. Sběr
provádí SDH Lípa.

• od 26. března bude probíhat v České republice sčítání lidu, domů a bytů. Více
informací od strany 42
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUSLAVA
REYNKA, LÍPA, příspěvková organizace
Přestože se zima letos alespoň trochu snažila být opravdovou
zimou, většinu zimních radovánek nám „zničil“ Covid. Tentokrát
se těšíme na jaro nikoliv jen na jako zářící zelené roční období,
ale jako na příslib normálního školního života. Ve škole je kromě
mateřské školy prostě smutno.

Zprávičky z naší školičky přinášejí Medvídci,
Myšičky, Sovičky a Žabičky
I počátkem tohoto roku nás snad všechny zaskočila současná epidemiologická
situace, která nám přidělila velmi neobvyklou atmosféru. Ať je to tak nebo tak,
musíme se jí přizpůsobit a společně plnit úkoly, které jsme si naplánovali. Letošní
zima nám po dlouhé době nadělila velké množství sněhu, který jsme využili při
vycházkách a zimních radovánkách. Přesto se již těšíme na jaro.

Naše školka se zapojila do projektu přání seniorům k vánočním svátkům.
Vyrobené dárečky jsme předali opět paní Kratochvílové (vedoucí Centra osobní
asistence pod oblastní charitou Havlíčkův Brod), která je předala seniorům. Děti
společnými silami vyrobily přes 70 dárečků.
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V měsíci lednu jsme se
zúčastnili výtvarné soutěže
pod záštitou MAS Královské
stezky s názvem „Mám rád/
a místo, kde žiji“. Celkem
jsme zaslali 9 obrázků.

Jak bylo v zimě u Medvídků?
Po vánočních prázdninách jsme nastoupili do Medvídků stále ještě plni zážitků
z uplynulých Vánoc. První rozhovory v ranním kroužku se tedy samozřejmě
věnovaly tomu, co kdo našel pod vánočním stromečkem. I počasí nám připravilo
bohatou nadílku v podobě sněhu, a tak jsme mohli vytáhnout lopaty na bobování
a každodenní pobyt venku si náležitě zpříjemnit. Témata, která od ledna
probíráme, jsou taktéž zimní – zimní počasí, zimní sporty nebo jak se starat o
ptáčky, kteří k nám létají na krmítko. Už víme, jakou barvu má sníh, že studí a v
teple se rozpouští. Vyzkoušeli jsme si lyžování i hokej. Sice jenom ve třídě na
koberci, ale hodně jsme se u toho nasmáli. Každý týden se učíme nové říkadlo
nebo písničku a snažíme se procvičovat pusu i jazýček, abychom brzy správně
mluvili. Už umíme držet tužku i lžičku, hezky stříháme a oblíbená zábava v naší
třídě je modelování. Denně si čteme, abychom se seznámili s klasickými
pohádkami a trénovali pozornost. V Medvídcích panuje kamarádská atmosféra,
snažíme se pomáhat jeden druhému a hezky se k sobě chovat. Zdá se, že je nám tu
spolu dobře, jen oblékání toho všeho zimního oblečení nám dává někdy trochu
zabrat.

Jak bylo v zimě u Myšiček?
Po vánočních prázdninách jsme nastoupili do mateřské školy v plné síle a s
chutí pustit se do nových úkolů, které nás v letošním roce čekají. Společně s
dětmi jsme si povídali o zvířátkách v zimě, probrali jsme zimní sporty a zimní
přírodu. Také jsme mohli konečně pořádně prohnat lopaty a boby na kopcích a
postavili jsme si společně sněhuláka. Pokračujeme s čtenářskou pregramotností a
každé pondělí máme čtenářské dopoledne a práci s knihou. Začátkem ledna jsme
si četli Nové pohádky skřítka Medovníčka od Jana Lebedy a nyní jsme se pustili do
četby Křemílka a Vochomůrky od Václava Čtvrtka. Jelikož se ani nám nevyhnul
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všemi obávaný covid 19, byla naše třída nucena nastoupit do 10 denní karantény,
po které následovaly jarní prázdniny. Nyní jsme opět v plném nasazení ve školce
a doufáme, že to tak na dlouho zůstane.

Jak bylo v zimě u Soviček?
Zima ve třídě Soviček je v letošním
školním roce díky sněhu plná zimních
radovánek, děti se vyžívají při jízdě na
lopatách, společně jsme postavili
sněhuláka a celkově si užíváme sněhové
nadílky. Mimo jiné ale nezapomínáme na
vzdělávací oblast - v týdenních cyklech
jsme se zaměřili na procvičování znaků
zimy, zimních sportů, opakovali jsme
barvy a geometrické tvary a jeden týden
jsme trávili ve společnosti dinosaurů, což
je téma u dětí velmi oblíbené. Přečetli
jsme další knihu od Michala Černíka „Tik,
Ťak a Ťuk“, nyní čteme hezkou knihu od
známé švédské autorky Astrid
Lindgrenové „Lotta z Rošťácké uličky“.
Zúčastnili jsme se také výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí“, do
soutěže jsme poslali 3 nejzdařilejší práce. V minulém týdnu jsme se dozvěděli
výsledky z té samé soutěže z loňského roku, kde nás velmi potěšilo 1. místo naší
Terezky Adamcové, která je již nyní „žákyní“ třídy Žabiček. Terezce moc
gratulujeme a doufáme, že i letošní obrázky se budou porotě líbit.

Jak bylo v zimě u Žabiček?
Po dlouhém podzimním čekání jsme se dočkali Mikuláše, čerta a anděla. Děti
měly připravené básničky s tanečkem. Mikuláš s čertem děti překvapili knihou
hříchů, kde bylo o každém z dětí napsáno, jak se ve školce chovají. Naštěstí máme
ve třídě Žabiček relativně hodné děti, nebylo potřeba žádné čertovské strašení,
ale každý dostal od Mikuláše balíček plný ovoce a jiných dobrot. Po Mikuláši
následovaly Vánoce a s nimi spojená nadílka od Ježíška. Tento rok jsme se museli
obejít bez cukroví od maminek, ale zato jsme si společně připili dětským
šampaňským a paní kuchařky nám připravily výborné občerstvení. Děti byly z
nadílky nadšené, dostaly spousty hraček a pomůcek k učení. Po návratu z
vánočních prázdnin jsme se sešli v plném počtu a pustili se znovu do práce.
Probrali jsme například zimní a letní sporty, život ve vodě, ptáky, povolání a
nastaly jarní prázdniny. Během zimy užíváme zimních radovánek a s tím spojené
klouzání na lopatách, stavění sněhuláků, koulování, vyšlapovaní obrázků do
sněhu a spousty dalších zážitků. Těšíme se, co nás v následujících měsících čeká a
co nového se naučíme.
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Chtěla bych všem popřát krásné blížící se jarní dny a ještě to nejdůležitější –
zdraví.
Za mateřskou školu Miroslava Krpálková
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Zprávy z naší základní školy
Také základní škola má za sebou opět převážně „covidové“ pololetí a
kromě našich prvňáčků a druháčků se všem žákům stýská po kamarádech a
úplně normálnímu chození do školy.
Nejdříve trochu úspěchů ….. �

Olympiáda z českého jazyka 2021
I když prožíváme velmi obtížnou dobu, kdy se děti učí z domova na dálku,
snažíme se dále zapojovat do soutěží, které jsou ve velmi omezeném počtu
vyhlášené. V letošním školním roce také probíhala Olympiáda v českém jazyce.
Tentokrát velmi nezvykle. Školního kola se mohli žáci ještě zúčastnit ve škole,
jelikož proběhlo před Vánocemi. Do okresního kola postoupila Zdeňka
Neubauerová, žákyně 9. ročníku. Okresní kolo se ale tentokrát konalo online z
domovů. Zapojilo se do něho 11 zástupců různých škol našeho okresu. Zdeňka
Neubauerová velmi úspěšně zvládla mluvnickou část i část slohovou a umístila se
tak na 2. místě, čímž si vysloužila postup do kola krajského. Krajské kolo se
uskuteční v dubnu. Zdeňce moc gratulujeme a přejeme jí další úspěch nejen v
krajském kole, ale i v přijímacím řízení na střední školy!
Zapsala Mgr. Pavlína Růžičková

Matematická olympiáda 2021
Dnešní doba je velmi nevyzpytatelná, a přesto díky akčnosti a píli našich žáků
jsme byli schopni zorganizovat na naší škole Matematickou olympiádu. Na
začátku prosince dostali žáci 6 úloh na vyřešení. Úlohy dostali ti, kteří měli zájem
a kteří měli potenciál.
Během vánočních prázdnin měli žáci dost času se nad úlohami zamyslet a
vyřešit je. V lednu opět začala distanční výuka. Přesto si mnozí našli čas a
odeslali vyřešené úlohy. Za úspěšného žáka v Matematické olympiádě je
považován ten žák, který vyřeší 4 úlohy z šesti správně. Jsme moc rádi, že ani v
době distanční výuky žáci nezahálejí a snaží se rozvíjet své schopnosti,
vědomosti a mají zájem reprezentovat naši školu.
Úspěšní řešitelé jsou a do okresního kola postupují: Šimon Poulíček (5.A),
Štěpán Loskot (5.A), Eliška Kučírková (5.A), Matěj Fikar (5.A), Tadeáš Fikar (5.A),
Petr Staníček (5.A), Adéla Hejlová (5.B), Aneta Kalinová (5.B) a Nela Kučírková
(5.B). Všem zúčastněným děkujeme a postupujícím gratulujeme.
Zapsala Mgr. Romana Krpálková
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1.třída - Polovina školního roku je za námi……………
Naši prvňáčci mají za sebou polovinu školního roku a můžou se pochlubit svým
krásným prvním vysvědčením. Přestože jejich první měsíce školní docházky
proběhly kvůli covidovým opatřením zcela netradičně, dokázali se během nich
proměnit v samostatné a šikovné školáčky. Po pěti měsících pilné práce umí již
spoustu písmenek, začínají číst první knížky, píší i počítají, dokáží povídat o sobě
i o škole, práce jim jde od ruky. Také prvňáčky postihla na podzim distanční
výuka, naštěstí se po více jak měsíci mohli vrátit zpátky do lavic. Radost měli
nejenom prvňáčci s paní učitelkou, ale velkou úlevu pocítili hlavně rodiče. O to
víc si teď užívají a váží každého společného dne ve škole.
Před blížícím se svatým
Mikulášem jsme si s
prvňáčky uspořádali „čertí
školu“. V pátek 4. 12. se
rázem proměnili v krásné
č e r t í k y a a n d í l k y. N a
prvňáčky v průběhu celého
dne čekala spousta
pekelných i andělských
úkolů. Brkem s červeným
inkoustem kontrolovali a
opravovali čertovské
příklady. Házeli bramborou,
kreslili uhlem čerta, řešili
čertovské hádanky. Také jsme
měli vzácnou návštěvu, kterou jsme letos ani nečekali. Během dopoledne k nám
do třídy nakoukli čerti s andělem i Mikulášem. Anděl nadělil dětem koš plný
sladkostí a vitamínů, čerti je trochu postrašili a uhlem si označili zlobivce. Děti
zarecitovaly básničky a musely slíbit, že zlobit nebudou. Naštěstí si žádného
žáčka neodnesli, protože paní učitelka jim to nedovolila, je ráda, že je má všechny
ve škole.
Na zimu jsme pro ptáčky v okolí školy společnými silami v pracovních
činnostech vyrobili závěsná krmítka ze zrní a hned jsme je nainstalovali na strom
před naší třídou. O přestávkách tak můžeme pozorovat, jak si na nich sýkorky a
jiní ptáčci pochutnávají.
Poslední den před vánočními prázdninami jsme pojali jako projektový den, kdy
jsme si povídali, jaké jsou vánoční zvyky a tradice u nás a některé jsme si stihli
vyzkoušet. Zapálili jsme svíčky na adventním věnci, rozkrajovali jsme jablíčka,
pouštěli si lodičky, četli si vánoční příběh o Ježíškovi, psali přáníčka a vyrobili
- 12
! -

jsme si andílka. Nejvíce se
děti samozřejmě těšily na
rozdávání dárečků, které na
ně pod naším stromečkem
č e k a l y. Ta k é n e c h y b ě l a
ochutnávka vánočního
cukroví, které napekly
šikovné maminky.

V rámci zapojení naší školy do
projektu „Ovoce a zelenina do škol“
si pro nás Bov ýsek připravil
ochutnávku exotického ovoce a
zeleniny. Ve vyučování tak mohli
prvňáčci poznat a ochutnat méně
známé ovoce, jako je avokádo,
granátové jablko, nashi, kiwi,
mochyni a mango. Dozvěděli se
informace o historii, zajímavostech
a možnostech použití jednotlivých
druhů. Ochutnávku jsme si společně
užili a těšíme se, co ochutnáme příště.
Nezahálíme ani v hodinách prvouky,
která děti baví. V lednu v návaznosti na
téma lidské tělo děti společně ve
skupinkách vytvářely kostry lidského
těla. Z čeho? Z ruliček od toaletního
papíru. Kostry nám nyní zdobí naši
třídu.

Jakmile napadl sníh, vyráželi jsme ven
pořádně si užít zimních radovánek, než
roztaje. Děti bobovaly, dělaly anděly do
sněhu a s velkou radostí běhaly, dokud
neměly tváře červené.
- 13
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Posuďte sami, jak nám práce šla a jak nás bavila. Prohlédněte si naše fotky
Za 1. třídu zapsala třídní učitelka Mgr. Milada Henclová

EMA MÁ MÁMU, MÁMA MÁ MÍSU, Ó MY SE MÁME
Tak tohle jsme četli ve Slabikáři, když jsme byli v 1. třídě. Teď jsme druháci a
říkáme si: MY MÁME ŠKOLU, Ó MY SE MÁME. A jsme moc rádi, že můžeme
chodit do školy a normálně se učit. Však už jsme toho hodně zvládli a do konce
školního roku ještě zvládneme. Kromě čtení, psaní, počítání a prvouky vyrábíme a
malujeme různé výrobky, které nám zdobí naši třídu. A máme ji opravdu pěknou.
Největší úspěch mělo vyrábění obálky, kelímku na pití a peněženky a nazvali jsme
to 3 v 1. Skládá se to totiž úplně stejně. V lednu jsme měli velkou ochutnávku
exotického ovoce a moc jsme si pochutnali. Už víme, jak vypadá a chutná mango,
avokádo, granátové jablíčko, mochyně a další ovoce. Ale co nás baví úplně nejvíc?
Tak to jsou naše velké přestávky, které trávíme každý den venku. Máme velkou
výhodu, že letos napadl sníh, a tak řádíme na sněhu. Někdy jsme jak sněhuláci a
vůbec nám nevadí, že se po přestávce zase vracíme do lavic a učíme se.
A co máme před sebou? Čekají nás ještě 4 měsíce práce a pokud to dovolí
situace, tak pojedeme na náš první školní výlet. Na to se fakt těšíme.
Zapsali kluci, holky a paní učitelka z druhé třídy – paní Dana Výborná
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Ovšem ještě před opětovnou distanční výukou naše redakční rada pod
vedením Bc. Petry Exnerové zvládla vydat další číslo školního časopisu,
jeho celé vydání najdete na našich webových stránkách (https://
www.zslipa.cz/home/skolni-casopis). Zde vám nabízíme malou ochutnávku
z článků našich žáků.

Redakční okénko časopisu Lipánek.
I když jsme toho moc nenachodili do školy, přesto se nám povedlo vydat první
číslo časopisu Lipánek. Vytváření školního časopisu je pro žáky velmi zajímavá a
zábavná činnost, která jim může přinést mnoho zkušeností a dovedností.
Členové redakce jsou žáci páté třídy, kteří navštěvují Klub Lipánek, tedy
jmenovitě: Loskot Štěpán, Poulíček Šimon, Teclová Kateřina, Hanauer Viktor,
Kubátová Adéla, Látera David, Maštalíř Vojta, Merta Jiří, Milichovský Petr, Poukar
Dominik, Schläferová Terezie, Vácha Filip a Živný Kryštof.
Tak tedy pár ukázek ……..
Rychlá auta, to je to, co nás zajímá
Lamborghini V12 Vision Gran
Turismo bylo navrženo tak, aby se
stalo nejlepším virtuálním vozem
vůbec pro všechny mladé hráče a
f a n o u š k y, k t e ř í m i l u j í n a š i
značku,“ nechal se při představení
makety slyšet Mitja Borkert,
ředitel designového centra
Lamborghini. „Je to příležitost pro
genialitu a talent našich
designérů, aby se plně vyjádřili a představili si auto, které je nejen fascinující a
neuvěřitelné, ale také odráží odhodlání designového centra vyvíjet inovativní
technologie, zejména v oblasti lehkých materiálů a hybridizace.
Bugatti Divo patří s délkou 4,64 metru k těm větším, šířka je pak 2,038 m, výška
1,212 m. Rozměry
průměrného coupé jsou
4,67m na délku, 1,94 m na
šířku a 1,33 m na výšku.
Porovnat parametry můžete s
parametry dalších coupé, jako
jsou Bugatti Chiron. Bugatti
Divo je sportovní vůz s
motorem uprostřed před
zadní nápravou.
- 15
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Počítačové hry
A jako každého kluka nás zajímá počítač, tedy hlavně
počítačové hry, i když to rodiče nevidí rádi.
IRON SNOUT
Iron snout je online hra, dá se hrát na mobilu, PS4, tabletu,
počítači a xboxu. Hra se ovládá šipkami nebo WASD, classic
mod je singlplayer, ale dá se přepnout na multiplayer.
Cílem hry je pozabíjet, co nejvíce vlků, co se vás snaží sežrat. Vy hrajete za
prase. Vlků je spousta druhů, od vlka se sekáčkem až po S.W.A.T. vlka. Vlky
můžete zabít jejich zbraní, které z nich padají nebo ho můžete usmažit na
elektrice. Tlačítka se můžou kombinovat, útoky se mění podle mapy …………
ROBLOX
Roblox je multiplayerová free-to-play online platforma, umožňující hráčům
designovat vlastní hry a sdílet je s ostatními. Hra je dostupná pro Android, iOS,
MacOS, Windows a Xbox One. Byla vyvinuta studiem Roblox Corporation, které
bylo založeno Davidem Baszuckim a Erikem Casselem v Americe v roce 2004.
Původní název hry byl DynaBlocks. Roblox byl oficiálně vydán v září 2006. K
červnu 2020 měla hra 150 milionů aktivních hráčů. Při instalaci hry Roblox na PC
je stažen také program Roblox Studio, v němž lze
vytvářet vlastní hry, za které lze získávat herní měnu,
tzv. Robuxy (Robloxové dolary). Dříve existovaly Tixy
(lístky – měna za kterou se kupovaly obleky, které byly
později sjednocené do Robuxů.
Za Klub Lipánek připravila s žáky Bc. Petra Exnerová

Přijímací zkoušky na střední školy a víceletá gymnázia
Začalo nám 2. pololetí a blíží se termín, kdy se žáci 9. ročníku musí rozhodnout,
na které střední škole budou pokračovat ve svém dalším vzdělávání. Většina z
nich si zvolila studium maturitního oboru. Jejich rozhodování bylo v letošním
školním roce ztíženo, neboť vzhledem k pandemii se nekonaly tradiční přehlídky
středních škol a střední školy neorganizovaly dny otevřených dveří. Všechny tyto
akce probíhaly pouze online. V minulých letech některé střední školy nabízely
budoucím studentům možnost zúčastnit se přípravných kurzů na přijímací
zkoušky a v reálném prostředí si vyzkoušet „přijímačky nanečisto“. Letošní
deváťáci si to mohou zkusit jen online formou. Mnozí z budoucích studentů také
neví, zda budou nebo nebudou vykonávat přijímací zkoušku. Na některých
středních školách se uskuteční jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a
matematiky ve dnech 12. a 13. dubna 2021. Na jiných středních školách ředitelé
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určí termín pro školní přijímací zkoušku a existují i školy, na kterých budou
přijímací zkoušky v letošním roce zrušeny. Stejně jako žáci 9. ročníku i jejich
mladší spolužáci se zájmem o studium na víceletých gymnáziích si musí podat
přihlášku ke studiu do konce února 2021. Přijímací řízení do šestiletých a
osmiletých gymnázií bude probíhat beze změn, jednotná přijímací zkouška z
českého jazyka a matematiky se uskuteční 14. a 15. dubna 2021 a je pro všechny
uchazeče povinná. Všem budoucím studentům přejeme hodně štěstí.
Zapsala Mgr. Božena Kučerová, výchovný poradce
V této obtížné době se snažíme dívat se především do budoucnosti a neztrácet
optimismus. Těšíme se, až se naši žáci vrátí do školy a úplně nejvíc se těšíme na
zahájení nového školního roku, pokud možno v normálním režimu a hlavně – v
téměř NOVÉ ŠKOLE. Ovšem stále ve škole s velmi bohatou historií, kterou
bychom vám rádi přiblížili v našem historickém okénku.
80 let plně organizované školy v Lípě
Když v roce 1940 německé úřady zabraly školní budovu České měšťanské školy
ve Štokách, vyzval okresní školní inspektor v Německém Brodě správce Obecné
školy v Lípě Jana Kubáta, předsedu místní školní rady Václava Fejta z č. p. 22 a
starostu obce Josefa Maršíka z č. p. 1 k jednání o přeložení České měšťanské
školy ve Štokách do Lípy.
Zastupitelstvo obce zmocnilo jmenované, aby se při jednání snažili o
uskutečnění tohoto přeložení. Česká měšťanská škola ve Štokách byla přemístěna
výměrem ministerstva školství a národní osvěty ze dne 6. června l940 a umístěna
v budově obecné školy.
Zahájení školního roku 1940/1941 bylo 3. září 1940. Vlastní výuka byla
zahájena dne 7. října 1940 po provedení nezbytných úprav v budově školy
potřebných pro činnost jak obecné školy, tak i měšťanské školy.
Ředitelem měšťanské školy byl i nadále Karel Kočí, který tuto funkci zastával
od roku 1926.
Obvod školy byl tvořen obcemi Lípa, Petrkov, Suchá, Šejdorf (dnešní
Okrouhlička), Kochánov, Květinov a Radňov.
V pamětní knize národní školy v Lípě 1940 – 1953 je uvedeno: „Umístěním
české měšťanské školy ze Štoků v Lípě splnily se dávné touhy této obce po
měšťanské škole, jeť obyvatelstvo této obce z 60 % odkázáno na to, dávati své děti
do učení řemeslům a byly veliké potíže s přijímáním žáků této obce do jiných
měšťanských škol“.
Od tohoto školního roku působily v Lípě dvě zcela samostatné školy: obecná
škola dvojtřídní s pěti postupnými ročníky a měšťanská škola se čtyřmi ročníky.
Tento stav trval až do zahájení školního roku 1953/1954, kdy byly změnou
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školského zákona sloučeny do jedné školy /plně organizované/ s názvem
Osmiletá střední škola v Lípě.
Po 2. světové válce podal místní národní výbor žádost o zřízení Újezdní
měšťanské školy v Lípě.
Dne 24. července 1946, výnosem zemské školní rady v Praze ze dne 28. června
1946, bylo sděleno, že měšťanská škola v Lípě je nová měšťanská škola.
Výnosem zemské školní rady byl schválen újezd / obvod / měšťanské školy v
Lípě s obcemi Lípa, Kochánov, Květinov, Petrkov, Radňov, Okrouhlička (bez
Skřivánku).
Do zahájení školního roku 1953/1954 byli řediteli měšťanské školy:
Karel Kočí

1940 – 1945
1948 - 1951

Miloslav Kraus

1945 – 1948

František Jonáš 1951 – 1953
Od školního roku 1953/1954 byly národní a měšťanská škola sloučeny do jedné
školy nesoucí název Osmiletá střední škola v Lípě.
Jejím prvním ředitelem se stal Oldřich Sekerka, dosavadní ředitel národní školy.
Od tohoto školního roku byli řediteli této školy:
Oldřich Sekerka

1953 – 1964

Josef Kostkan

1964 – 1975

Antonín Pokorný

1975 – 1976

Miloslav Kučera

1976 – 1979

Jiří Hejl

1979 – 1980

Antonín Gerža

1980 – 1985

zástup za nemocného ředitele školy
zástup za nemocného ředitele školy

1990 - 2015
Jaroslav Vacek

1985 - 1990

Věra Lacinová Vítková 2015 – dosud první žena ve funkci ředitele školy v Lípě
Od samého počátku si obec vážila skutečnosti, že v obci je zřízena měšťanská
škola. V průběhu 80 let se vždy zastupitelé a jimi zvolení vedoucí představitelé
obce snažili vytvářet co nejlepší podmínky pro práci zdejší školy.
Významným mezníkem byla realizace přístavby budovy školy v letech 1975 –
1977, a to za výrazné pomoci občanů obce a rodičů žáků školy. Od této doby se s
rozvojem celé obce neustále zlepšují i podmínky pro práci školy. Současná úroveň
nejen školy, ale celého školního areálu je toho dokladem.
Zapsal PaedDr. Antonín Gerža
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Na závěr bych ráda našim dětem, žákům a zaměstnancům školy popřála
úspěchy ve škole i mimo ni a úspěšné zvládnutí všech současných omezení a naší
škole zdar všem projektům a opravám.
Za všechny zaměstnance vám přejeme radostné prožití příchodu jara a oslavy
Velikonoc
Mgr. Věra Lacinová Vítková
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STAVEBNÍ OKÉNKO OBCE
ZŠ Lípa – Spojovací krčky
Stavba má být dokončena do 31.3.2021. Tím pádem všichni finišují, aby tento
termín nebyl ohrožen. Ve vnitřních prostorách spojovacích krčků je vymalováno,
provádí se akustické podhledy, finální kompletace koncových prvků ZTI, elektro,
a VZT. Dále probíhá pokládka podlahových krytin. Velmi diskutovanou otázkou,
bylo finální barevné řešení venkovní fasády. Vzhledem k mnoha barevným
odstínům na stávajících objektech školy, jídelny a tělocvičny, bylo velmi těžké
„doladit“ barevnou rovnováhu novotvaru – spojovacích krčků. A toto je vítězná
barevná varianta – cihlová (venkovní fasáda)/antracit (okna)/stříbrná (zastřešený
vstup), kterou již brzy uvidíte „naživo“.
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ZŠ Lípa – demolice „starého“ školního skladu
Jakmile začala být vystavěná objemová kontura nových spojovacích krčků, a
stávající budova základní školy, budova tělocvičny a spojovací krček vytvořili
školní vnitroblok (atrium), kterému dominoval „domeček“ starého skladu. Vím, že
mnozí z vás zde prožili část školního léta, či část výuky. Po poměrně krátké
poradě investora, a provozovatele došlo k rozhodnutí, že domeček „musí zmizet“.
Důvodem demolice je myšlenka vytvoření nového prostoru, který by měl sloužit k
odpočinku a relaxaci školních dětí jak v době vyučování, tak i v mimoškolní čas.
Kombinace nové zeleně, tvarování terénu a nový architektonický pohled na tento
prostor, který se v tomto čase tvoří, bychom Vám chtěli v příštím výtisku LL
prezentovat. Ale na rozloučenou, poslední foto před demolicí domečku, který
vyvolá mnoho hezkých vzpomínek…

Lípa, Petrkov – odbahnění rybníka
Úspěšně proběhlo odbahnění rybníku v Lípě, do kterého bylo díky výstavbě ZTV
splaveno mnoho tun zeminy, zejména z důvodů absence travního porostu a
zeleně, která by terénní úpravy podržela. I rybník v Petrkově má nyní větší
retenční schopnost pro nečekané události.

ČOV Lípa
Začíná být patrnější, jak bude vypadat rozšířená Lipská ČOV s vyloučením
stávajícího dosluhujícího oxidačního žlabu, lapače písku a zařízení pro oddělení
hrubých nečistot. Díky zrušení (demolici) těchto zařízení, bude moci být tato
plocha sběrného dvora využita smysluplnějším způsobem. Návrh dostavby a
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rozšíření ČOV počítá s využitím stávajících železobetonových jímek, jejich
rozšíření a doplnění nové technologie čištění splaškových vod. Obrázek řeší nové
schéma na 1300EO.

ŽÁDOSTI O DOTACE, KTERÉ SE NÁM PODAŘILY ZAJISTIT (NA POSLEDNÍ
CHVÍLI........)

Opravy MK (místních komunikací) Lípa, Petrkov,
Dobrohostov
V roce 2020 byla opravena komunikace Petrkov – Petrkov vlaková zastávka. Na
příští rok bychom chtěli využít tento dotační titul /dotace 90% / na další místní
komunikace v naší správě.
Připravili jsme potřebnou dokumentaci
(technologické postupy, rozpočty, úpravy či dopracování generelu MK našich
obcí) a požadovaná vyjádření stavebního úřadu. V Lípě se jednalo o komunikaci
od školy k mlýnu (avšak tato komunikace „ neprošla“ již prvním kolem
vzhledemk již rozpracovanému projektu ZTV Lípa). V Petrkově bylo připraveno k
žádosti 5 komunikací, ovšem vedení obce Lípa podpořilo (schválilo) pouze
komunikaci k ČOV Petrkov. V Dobrohostově se jedná o obnovu 5 ks vnitřních
komunikací.

Oprava sociálního zázemí (záchody, umývárny) ve „staré“
budově ZŠ Lípa
Jednou z poslední částí školy, kde je třeba stavebního zásahu, jsou „sociálky“ ve
staré budově, které prošly rekonstrukcí v roce 2001. Nevhodné dispoziční členění
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prostorů, (kdy v případě kluků u pisoáru, je vidět z chodby při otevřených dveřích
úplně “vše“), rozvody vody v oceli, nefunkční vzduchotechnika, elektro v hliníku a
kanalizace v azbestu. Taktéž přístavba spojovacích krčků nepřispěla k dobrému
stavu omítek (v průběhu stavby sem mnohokráte zateklo). Je zpracována
dokumentace pro rekonstrukci, rozpočet stavební akce a potřebná povolení
stavebního úřadu. Mělo by dojít k totálnímu vybourání všech konstrukcí v daném
prostoru, a nového provedení zařízení tak, jak proběhlo v jídelně, či suterénu naší
školy.

Obnova veřejných parkovacích ploch u ZŠ a
Multifunkčního hřiště Lípa
Každý, kdo jede kolem naší „základky“ ve směru Lípa - Petrkov při zahájení
školního vyučování chápe, (tedy ovšem mimo roku s Covidem….), že parkovací
místa pro učitele jsou výrazně potřeba. Pro tento účel je navrženo využít zatím
„mrtvého“ prostoru mezi stávajícím sjezdem do školního dvora (ve spodní části
pozemku – pod kotelnou) a bránou k multifunkčnímu hřišti - pod tělocvičnou.
Tyto parkovací stání budou veřejně přístupná, a taktéž budou sloužit pro
návštěvníky (pronajímatele) školní tělocvičny, či pro návštěvníky multifunkčního
hřiště. Součástí stavební akce by mělo být odstranění nefunkčního septiku u
základní školy (nebezpečné místo pro naše školáky), vybudování nové přístupové
cesty k výtahu základní školy, a nového zpevněného příjezdu k zeleným plochám
multifunkčního hřiště včetně nového oplocení a vjezdových bran. Toto parkoviště
přirozeně uzavře vnitřní prostor školního dvora, který vybízí k citlivému
zpracování ozelenění a odpočinkových zón pro naše školáky. Vzniknout by mělo
21 nových míst pro parkování.

Michal
Topolovský
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LIPSKÉ ŽENY - Ohlédnutí
Nevím, zda je správný název článku „Ohlédnutí“, protože se není téměř za čím
ohlédnout. Ze všech plánovaných akcí se jich uskutečnilo jen pár. Samozřejmě
hlavním důvodem byl covid. Nicméně něco se podařilo. Na první adventní neděli
byly rozsvíceny vánoční tůje a otevřen slámový betlém u Obecního úřadu. 5. a 6.
prosince jsme společně s Rodinným centrem Tiliánek připravili pro děti
„Čertovskou stezku“. Začátek cesty byl u betléma a konec v „pekle“ na zahradě
rodinného centra za obchodem. Na trase děti plnily úkoly, dostaly malý dárek a
na závěr se podepsaly do Pekelné knihy, do které se zapsalo 120 osob.
17. prosince jste si mohli u slámového betléma v Lípě vyzvednout betlémské
světlo. Plánované podzimní a zimní pochody se nekonaly, a tak si každý chodil
sám.....
Ani rok 2021 nezačal pro společenské akce moc pozitivně. Negativní omezení
nadále trvá, takže akce jsou odloženy na někdy... Masopustní zabíjačka proběhla
začátkem února také v omezené formě, a to jen formou výdejového okénka.
A co plánujeme dál? Jak to půjde, tak rozjedeme Posezení u lipového čaje a
Sousedská posezení. V letošním roce jsme měli na 8. května naplánované Lipské
jarní slavnosti, ale vzhledem ke coronavirové pandemii, je tento termín nereálný.
Tak již připravujeme Letní lipské slavnosti na 7. srpna 2021, které spojíme se
Srazem rodáků, neboť v letošním roce uplyne 670 let od první písemné zprávy o
obci Lípa.

Pozvánka na akce:
(dle zdravotní situace v ČR mohou být některé jarní akce přesunuty na pozdější
termín, nebo zrušeny. Aktuální informace najdete na webových stránkách obce
https://obeclipa.webnode.cz/ nebo prostřednictvím obecních SMS)
Co zatím plánujeme:
12 – 18. dubna (Pá) – „Čistá Vysočina“ – úklid obce a příkopů kolem obce
8. května (So) – Lipská zahradnická miniburza
19. června (So) – Lupen cup – turnaj v netradičních disciplínách
21. června (Po) – Slavnosti slunovratu
1. – 2. července (Čt – Pá) – Dvoudenní klub pro děti
8. -9. července (Čt – Pá) – Dvoudenní klub pro děti
22. – 23. července (Čt – Pá) – Dvoudenní klub pro děti
29. – 30. července (Čt – Pá) – Dvoudenní klub pro děti
7. srpna (So) – Sraz rodáků - Letní lipské slavnosti
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14. srpna (So) – Lipské putování „Vyšlápni si s rodinou krásnou lipskou krajinou
16. – 20. srpna (Po - Pá) – Prázdninový klub pro děti
18. srpna (St) – „Dětská netradiční olympiáda“
21. srpna (So) – Velká pohádková cesta a Stezka odvahy
2. – 5. září (Čt – Ne) – Velký poznávací zájezd na Slovensko - Vrbov
(Tatry, termály, Slovenský ráj…)
18. září (So) – ROCKOVÁ LÍPA - rockový festival
30. října (So) – FOLKOVÁ LÍPA – III. ročník folkového festiválku
Odložené akce na příznivou dobu:
Výroční členská schůze, Dětský karneval, Sousedská posezení
Výlety, poznávací cesty, tvořivé dílny, brigády, zájezdy, pochody .....
Více informací: T: 608640399, E:vencovskam@seznam.cz
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Hodina Země 2021
Hodina Země se bude konat v sobotu 27. března 2021 od 20.30 do 21:30. Tak se
připojme i my a na hodinku zhasněte světla a užijte si hodinku při svíčkách.
Hodina Země je každoroční mezinárodní akce zavedená Světovým fondem na
ochranu přírody. První ročník se konal v roce 2007 v Sydney v Austrálii, kdy cílem
organizátorů bylo atraktivním způsobem upozornit na změnu klimatu. Na hodinu
tehdy zhasla světla na slavné budově australské opery, do kampaně se zapojily
více než 2 miliony lidí. Během let se tato úspěšná akce rozšířila do celého světa a
koná se vždy poslední sobotu v měsíci březnu.
Česká republika se do akce zapojuje od roku 2010. Součástí kampaně je
symbolické zhasnutí světel 27. 3. 2021 od 20:30 – 21:30, jako upozornění na
zbytečné svícení. Současně byla plánována celá řada informačních aktivit s
tématem klimatické změny, podporou spotřebitelské zodpovědnosti a dalšími
„klimatickými“ tématy, která však v letošním roce proběhne spíše v bezkontaktní
virtuální podobě.

Marta Vencovská

Akce „Čistá Vysočina“ - 12. ročník

V roce 2004 jsme v Lípě založili tradici jarního
úklidu okolí silnic.
Sesbírané pytle jsme nechali u silnic na Petrkov a Šmolovy a za pár dní je svezl
pan Žáček od silničářů. V dalším roce už jsme uklízeli silnice i na Kochánov a
Dobrohostov. Od roku 2009 se naše akce přenesla na celokrajskou úroveň a
dostala název „Čistá Vysočina“. Akce se setkala s velkým ohlasem veřejnosti.
Zapojila se řada nejrůznějších skupin sběračů (školy, neziskové organizace, obce,
ale i skupiny jednotlivců, rodiny). V prvním ročníku krajské akce se zapojilo téměř
5 tisíc dobrovolníků a další roky počet stále stoupal. Od roku 2016 se akce aktivně
účastní vždy přes 22 tisíc dobrovolníků a každoročně bylo sebráno mezi 70 a 100
tunami odpadků. Rekord počtu zapojených byl v roce 2019, kdy se do akce
zapojilo až 24 tisíc dobrovolníků a sesbíralo se 74 tun odpadků.
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A jak akce „Čistá Vysočina“ probíhá?
Během února účastníci prostřednictvím
elektronického formuláře nahlásí úsek,
který jejich skupina bude sbírat a
předpokládaný datum sběru. Od Kraje
Vysočina dostanou skupiny sběračů
několik výstražných vest a igelitové pytle
na odpadky. Zavázané pytle, které
zůstávají u silnic, svezou následně
silničáři z Krajské správy a údržby silnic.

Mapa sbíraných úseků v roce 2021

V loňském roce se celokrajská akce Čistá
Vysočina vzhledem k pandemii COVID 19
neuskutečnila, ale v Lípě jsme tradici
zachovali a okolí silnic uklidili.
V dubnu 2015 štáb České televize Ostrava natáčel v rámci pořadu „Nedej se“ 25
minutový film s názvem „Vysočina bez obalu“, kde Lípa, jakožto kolébka akce
Čistá Vysočina, byla jedním z hlavních míst natáčení. Film je možné shlédnout
na internetu v archivu ČT v pořadu „Nedej se“ nebo na webových stránkách obce
Lípa (www.obeclipa.webnode.cz/mistni-agenda-21).
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Akce probíhá k podpoře kampaně Den Země a je realizována v rámci realizace
projektu Místní Agendy 21 v obci Lípa. V případě vašeho zájmu do zapojení
zavolejte na tel. číslo 732333154 (p. Nevolová) a dostanete pytle na odpadky a
informace, které místa budete sbírat. Z důvodu coronavirových opatření bude
úklid probíhat individuálně nebo v malých skupinkách.
V Lípě se do 12. ročníku akce Čistá Vysočina přidáme v týdnu
od 12. – 18. 4. 2021.

Tak až potkáte v dubnu na Vysočině pytle s odpadky, tak to se opět tisíce
dobrovolníků snaží uklidit odpadky, které tam „pravděpodobně omylem“ odložili
kolemjedoucí.
Marta Vencovská
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ZPRÁVY Z PETRKOVA
Děkuji Vám za mnohé kladné reakce na nový vzhled Lipských Listů, které by
měly zůstat už vždy barevné. Jen krátce dovysvětlím některé nejasnosti z
minulého čísla, které mi někteří mírně, skoro s láskou, „vyčetli“ :
- JEDNOTA HOUSE: moc se mi ten dům líbí
- Nepořádek kolem sběrných nádob v Petrkově: nemyslím žádného „škodiče“
konkrétně, mnozí z petrkovských jsou vzornými třídiči nejen odpadu.
●●● prosinec 2020 – Dopravní kolaps způsobila jedno úterní prosincové
dopoledne akce: Vánoční strom z Petrkova do Brielle. Již po 13. zajištuje
město Havlíčkův Brod Vánoční strom pro své partnerské město Brielle v
Holandsku. A v roce 2020 jel tento smrk z Petrkova! Ze zahrady Jirky Nováka,
který vzrostlý, 25 letý smrk věnoval, k tomuto bohulibému účelu. Vánoční strom
putoval tedy cca 1100 km přes část Evropy na svoje nové „vánoční“ místo určení.
Této akci se také věnuje část televizního šotu z 25.11.2020 natočený HBin
(https://vysocina-news.cz/vanocni-strom-zdobi-centrum-havlickova-brodu/), v
díle číslo 774. Další šot z 23.12.2020 poté již ukazuje „náš“ petrkovský strom (od
Nováků) na místě určení, vánočně rozsvícený. Děkujeme za dobrý skutek a
prezentaci naší obce.

... a dlouhá cesta "Petrkovského" stromu..
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●●● prosinec 2020 – opět famózní Petrkovský Betlém. Letošní rok jako vždy
team Majky Culkové u nás (v Petrkově) připravil parádní vánoční kulisu – největší
a nejkrásnější betlém na Vysočině. Mnohé vánoční vycházky přespolních končily
právě zde. Potěcha pro oko, nebo pro fotografie vnoučků s velbloudem, psem,
koníkem, Josefem, Ježíškem, tchořem a ostatními postavami (letos jich bylo
rekordních 15). Letošní
inovace betléma „3D
e f e k t “, t e d y z v í ř á t k a
přicházející z mnoha
stran, zapojil do vnímání
Petrkovského betléma
celý prostor vedle
kapličky … Mnohé z nás
také potěšil pan ČERT a
pan MIKULÁŠ na naší
autobusové zastávce.
Děkujeme za krásný
vzhled a atmosféru Vánoc,
kterou betlém vykouzlil v
každém z nás.
●●● 23. prosinec 2020 (středa) –
Betlémské světlo v Petrkově bylo opět
v předznamenání Štědrého dne. Letos
jsme se museli obejít bez dětských
koled, svařáku, vánočního punče a
ostatních ingrediencí, které máme tak
rádi. Ale i přes tyto „negativa“ proběhlo
krásné vyzvednutí
světla z Betléma
zahájené slovem organizátora Marcely
Topolovské: „Nenadávejme na tento
stav, vždy může být i hůř …“. Mnoho
petrkovských a přespolních si došli pro
plamínek z Betléma, přátelsky
pohovořili ve státem dovolených
odstupech a mnozí se konečně těšili ze
společné chvíle. O hudební doprovod se
postaral Jirka Novák (klarinet) a Michal
To p o l o v s k ý ( t r u m p e t a ) , i b e z
dlouhodobého zkoušení… I tak jejich
snaha přispěla k dobré náladě
příchozích.
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●●● pozvání na ČISTÁ VYSOČINA 2021 v Petrkově. Tak snad i letos… Petrkov Svatý Kříž, Petrkov - Hlibůček, Petrkov - Dolík, Petrkov - Šmolovy. Tedy kdo má
chuť, je vítán v sobotu 17. 4. 2021 na srazu u hasičárny v 9,00 hod. Těšíme se
na toho, kdo bude chtít udělat sběračům svačinu. Jdeme za každého počasí…

●●● zima U NÁS
NA VSI. Snové
zimní počasí
mnohé z nás
vylákalo na běžky,
brusle, vycházky …
I v Petrkově byly
podmínky pro
mnohé sporty
perfektní. A tak
mnohá odpoledne
byla, pro zejména
mladší generaci,
sportovní !
Michal Topolovský
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FOTOSOUTĚŽ
Velké poděkování Vám všem, kteří jste měli odvahu a poslali nám své zimní
fotografické úlovky. Celkem přišlo 18 zimních obrazů. Vaše neotřelé pohledy na
zimní krajinu nám udělaly radost. A jak dopadla naše soutěž ?

1.místo – fotograf Tereza P

2.místo – fotograf Marcela T

3. místo – fotograf Marie B

…. a bramborová medaile
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… ještě pár vašich zimních pohledů

NOVÉ TÉMA :
Ze zaslaných zimních fotek je znát, že Vám není potřeba zadávat speciální
okruhy. Myslím, že letošní jaro bude opravdu silné téma. Tak pojďte do toho!
PRAVIDLA :
Každý soutěžící se může zapojit pouze s jednou, výlučně vlastní fotografií.
TERMÍNY :
Vaše dílo je třeba zaslat do uzávěrky příštího čísla Lipských Listů tj. do 4. června
2021.
CENY :
Rádi bychom ocenili snímky s největším počtem hlasů. Můžete se opět těšit na
krásnou knihu Havlíčkobrodsko nadhledem, druhé a třetí místo bude opět
famózní víno z Moravy. Výherci si ceny vyzvednou na Obecním úřadě v Lípě.
KONTAKT :
Vaše díla zasílejte, prosím, na mailovou adresu: fotosoutezlipa@seznam.cz
nejlépe v nezmenšené kvalitě snímků.
Michal Topolovský
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ZPRÁVY Z DOBROHOSTOVA
Nový rok 2021 přináší mnoha lidem nová přání, nové plány, nová překvapení,
nové starosti i radosti. Náš hasičský sbor si přeje, aby tento rok byl plný nových
akcí, které jsou spojeny s prací a úsilím, které nás obohatí o další zkušenosti a
které snad přinesou občanům naší malebné vesničky štěstí, radost a mnoho
společných zážitků.
Vzhledem ke skutečnosti, že jsme v nouzovém stavu již několik měsíců,
střídavě je povoleno a zakázáno scházet se v menších a žádných skupinkách lidí, i
my jsme museli všechny akce přerušit, zastavit a zrušit. Přesto se našlo pár
okamžiků, kdy jsme se shodou okolností mohli setkat.

V loňském roce jsme podnikli „Putování za zvířátky“. Pár známých a přátel se
jednoho dne sešlo na návsi a společně venku strávili báječné odpoledne. V
průvodu jsme se vydali k nově zhotovenému krmelci. Starý krmelec, který
zvířátkům sloužil desítky let, nevydržel díky kácení stromů a při jeho poslední
návštěvě už nebyl v lese, ale na mýtině. Mirek Krupauer, jednatel
dobrohostovských hasičů, kterému tímto děkujeme, zhotovil nový „krmeleček“,
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který postavil do lesa, aby zvířátka měla opět pocit bezpečí. My jsme ke
krmelečku přinesli spoustu pochutin, aby si zvířátka nového krmelce všimla.
Velkým překvapením byl u krmelce teplý čaj, grog a horká griotka na zahřátí. Pro
otrlejší jedince bylo připraveno studené pivko. Na cestě k domovu si dospělí
povídali a děti si užívaly společné chvilky. U rozcestníku na kraji vesnice se již
každý odebral do svých domovů.

Dlouhou dobu jsme přemýšleli, jak rozšířit dětské hřiště na návsi. Na podnět
pí Vencovské jsme si vybrali nové vybavení a 15. prosince nám na hřišti přibyly
hrazdy. Některé zdatnější děti již trénují klasický výmyk. Těšíme se, že na jaře
vznikne na návsi prostor pro pingpongový stůl, který budou moci využívat větší
děti i dospělí.
Leden byl měsíc bohatý na sníh. Děti i někteří dospělí si užívali radovánek na
bobech, saních, lopatách i pytlích. V únoru naštěstí přišla Bestie z východu, jak
označovali redaktoři zpráv o počasí příchod chladného počasí, a v Dobrohostově
zamrznul rybník U Nováků. Malí i velcí, mladší i starší, holky i kluci se sešli na
ledě, hráli hokej, bruslili dokola, padali, točili se a prostě si jen tak užívali
zimních radovánek.
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Vlivem špatné epidemiologické situace jsme nemohli uskutečnit silvestrovské
posezení. Nekonal se novoroční ohňostroj, ani prvolednový ohňostroj pro naše
nejmenší. Hasičská výroční schůze se zatím přesunula na dobu, kdy bude
umožněno setkávání většího počtu lidí. Tradiční dobrohostovský masopustní
průvod naší vesnicí v letošním roce také neprošel.
Začátkem jara se otevře prostor pro brigády. Určitě se zúčastníme projektu
„Čistá Vysočina“ a pokud se epidemiologická situace zlepší, brigád bude daleko
víc.
Za SDH Dobrohostov Vám přeji krásné a prosluněné jarní dny plné rodinné
pohody a osobních vítězství.
Tomáš Krpálek
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MÍSTNÍ KNIHOVNA V LÍPĚ
Kde: Budova ZŠ a MŠ Bohuslava Reynka
Otevírací doba: Nouzový stav – knihovna zavřena
Zahájení provozu knihovny bude oznámeno prostřednictvím SMS od OÚ.

VIRTUÁLNÍ UNIVEZITA TŘETÍHO VĚKU (VU3V)
Bližší informace o VU3V na: www.e-senior.czu.cz
nebo v knihovně.
Do dalšího semestru VU3V nás opět vstoupilo 11 a
zvolily jsme si téma „Rituály evropských královských rodin“. Vzhledem k tomu
jaká je situace kolem koronaviru musí opět všechny studentky přednášky
absolvovat každá doma u svého počítače. Dozvíme se hodně nových zajímavých
informací kolem královských rodin, ale všechny se těšíme na společná setkání a
společné výlety za poznáním.
Tak snad se nám podaří ten koronavir „porazit“ a společně se radovat, jak z
možnosti půjčování knih, tak ze společného studia i z dalších maličkostí kolem
nás.
Marie Součková
knihovnice - tutor

ZPRÁVY OD LOSáků
Vzhledem k trvání opatření se bohužel ruší termín 28.2. na
představení Manžel napůl.
O náhradním termínu budeme informovat, až situace dovolí.
Děkujeme, váš L.O.S.
Za L.O.S. Monika Nevolová
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ZEMĚDĚLSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST LÍPA
V poslední době se, i díky počasí a čím dál tím častěji se vyskytujícím
přívalovým srážkám, diskutuje o tzv erozi. Eroze (z lat. erosio; erodere =
vyhlodat) je podle definice přirozený proces rozrušování a transportu objektů na
zemském povrchu (půda, horniny, skály aj.). Příčinou eroze je mechanické
působení pohybujících se okolních látek – především větru, proudící nebo vlnící
se vody, ledu, sněhu, pohyblivých zvětralin a nezpevněných usazenin. Eroze byla
vždy existujícím přírodním procesem. Určitý stupeň eroze jako přírodního jevu
může být prospěšný ekosystémům, ovšem zejména od 20. století se činností
člověka zvyšuje eroze půd, což se projevuje rostoucím odnosem půdy.
U nás na Vysočině je z důvodu poměrně vysoké svažitosti pozemků a
množství srážek nejvýznamnější a nejnebezpečnější vodní eroze, a ještě
konkrétněji eroze způsobená deštěm a přívalovými srážkami. Vodní erozí je v
České republice ohrožena více než polovina ze skoro 4,2 milionu hektarů plochy
zemědělské půdy. Finančně vyčíslená ztráta 21 milionů tun ornice ročně může
činit deset miliard korun. Ministerstvo zemědělství od ledna 2019 zpřísnilo
ochranu půdy proti erozi. Plochy spadající do ochrany se z 10,5 % zvětšily na 25 %
výměry zemědělské půdy. Od roku 2020 začalo platit, že pokud bude půda
ohrožena erozí, budou moci zemědělci v létě pěstovat plodiny na maximální
ploše 30 hektarech, jinak přijdou o část dotací. Podle ministerstva se opatření
dotkne zhruba čtvrtiny orné půdy s výměrou téměř 600 000 hektarů a 2300
podniků nebo fyzických osob, které na nich hospodaří. Jde o jeden z kroků, jak
omezit erozi, ale i například dopady srážek a následných povodní (https://
cs.wikipedia.org).
Zemědělská akciová společnost Lípa se snaží na půdě hospodařit s péčí
řádného hospodáře, a tedy erozi v co největší míře bránit. Průměrná velikost
pozemku, který obděláváme je 6,5 ha (orná půda 12,1 ha a trvalé travní porosty
1,9 ha). Pouze čtyři naše půdní bloky měly výměru vyšší než 30 ha a v současné
době jsou již z důvodu bránění erozi rozděleny. Důležitým faktorem půdní
úrodnosti, ale i odolnosti půdy proti vodní erozi je dostatečné hnojení
organickými (statkovými = hnůj, kejda, digestát, separát) hnojivy. Díky
organickým hnojivům se v půdě vytváří správná „hrudkovitá“ struktura s
vyváženým koloidním systémem, který „drží hlínu pohromadě“. Vzhledem k silné
živočišné výrobě dodáváme do půdy organickou hmotu v dostatečné míře a
zapravujeme do ní i veškeré posklizňové zbytky.
Dalším konkrétním opatřením, které by měli občané pocítit nejvíce je záměr
erozně ohrožené pozemky v těsné blízkosti obce osévat plodinami s vysokou,
nebo střední ochrannou funkcí, což je tráva, pícniny, luskovinoobilní směsky, ale i
řepka nebo obilí. V letošním roce se toto bude týkat pozemků vedle bývalé pily –
za a vedle čp. 233, kde v loňském roce došlo k několika splachům vody během
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přívalových dešťů. Podobně bude rozděleno pole „u mlýna“, nebo pole „nad
Krupauerovou zahradou“ v Dobrohostově. Již dříve byla podobná opatření
realizována na pozemcích „pod Mandlákem“ směrem k obci, nebo ve Šmolovech
„nad hasičským rybníčkem“. Dalším realizovaným protierozním opatřením je
obsevání polí, což je vidět vedle silnice směrem na Petrkov, v Křivoláčích (u
Paletáče), nebo nad novými parcelami „Nad Rybníčky“. Na tomto místě bych
chtěl apelovat na občany, aby po takto založených porostech nejezdili auty, na
terénních motorkách, čtyřkolkách nebo s jinou mechanizací, protože jakmile
vznikne tzv. odtoková rýha, tak už se pak vodní erozi opravdu zabránit nedá.

ilustrační foto – Strip - till

Mezi půdoochranná opatření využívaná na našich pozemcích (námi
obhospodařovaných) patří i odkameňování před výsadbou brambor a setí plodin s
nízkou ochrannou funkcí tzv. Strip-tillem, což je způsob pěstování plodin
kombinující setí do pásů zpracované půdy a ponechání neoseté části půdy bez
zpracování, nebo setí porostů do ochranné plodiny.
Výše popsaná opatření přispějí ke zlepšení erozní situace v těsné blízkosti
zástavby i na odlehlých pozemcích, kde sice nezpůsobuje majetkové újmy
občanům, ale je stejně nebezpečná z hlediska ochrany svrchní vrstvy půdy –
ornice. Bohužel pokud spadne přívalově 30 mm srážek během půl hodiny, tak se
samozřejmě všechna srážková voda vsáknout nestačí a odteče. Naší přirozenou
snahou je, aby odteklé vody a ztracené ornice bylo co nejméně, protože bez
ornice a vody se rostliny pěstovat nedají.
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Ondřej Baloun

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021
V ČESKÉ REPUBLICE
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Dobrohostov
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Petrkov

Chválkov

Lípa
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SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Ve středu 14. dubna 2021

se uskuteční svoz nebezpečného odpadu
v našich obcích

CHVÁLKOV

15:00 hodin - na návsi

DOBROHOSTOV

15:15 hodin - u prodejny

LÍPA

15:45 hodin - u obecního úřadu
16:15 hodin - u dolní čekárny

PETRKOV

16:30 hodin - u prodejny

Další svoz se předpokládá v říjnu 2021
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DRUH ODPADU

• Plastové, kovové, skleněné obaly a textilie znečištěné od chemikálií, barev,
laků, nátěrových hmot, kosmetiky, desinfekčních prostředků

•
•
•
•

Olejové filtry

•
•
•
•
•
•
•

Fotochemická činidla

Dřevo obsahující nebezpečné látky
Nefunkční elektrozařízení, ale úplné- recyklace elektroodpadu
(třídit nefunkční elektrozařízení je stanoveno v zákoně o odpadech č.
185/2001, hrozí pokuta až do výše 20 000 Kč)
Pesticidy
Zářivky a ostatní odpad obsahující rtuť
Baterie a akumulátory
Izolační materiál s obsahem azbestu
Cytotoxická a cytostatická léčiva
obsahující nebezpečné látky

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

Upozornění
K odvozu nebudou přijaty: koberce, linolea, výrobky z plastů a igelitů.
Tento odpad lze uložit na čističce odpadních vod v Lípě

Dále upozorňujeme na zpětný odběr některých výrobků (§ 38 zákona č. 106/2005 Sb.).
Povinnost zpětného odběru se vztahuje na
a. oleje jiné než surové minerální oleje a surové oleje z živičných nerostů, přípravky jinde
neuvedené ani nezahrnuté obsahující nejméně 70% hmotnostních olejů, jsou-li tyto
oleje podstatnou složkou těchto přípravků,
b. elektrické akumulátory,
c. galvanické články a baterie,
d. výbojky a zářivky,
e. pneumatiky,
f. elektrozařízení pocházející z domácností Ponechání nebezpečného odpadu na místě
svozu bez dohledu majitele nebo jiné pověřené osoby je nepřípustné!
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konec zimy

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.obeclípa.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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