
 

Advent 

     Jest jasný den prosincový, potok na lukách je zamrzlý u břehů a prostředkem proudí, Sázava taktéž. Země jest 
zmrzla a přikryta popraškem sněhu, den jest bílý jako svatý Mikuláš, vrátný Vánoc. Vrabci na dvoře skáčí až u 
síně, na zahradě pod okny v jasmínech a v brslenu sýkorky jsou celé dni, někdy také k nim přiletí spanilí, rudí 
hejlové; a hlouběji u zdi ve smrcích veverky olupují šišky, není jich viděti, ale slupky tajemně se snášejí 
s ševelením. A mnoho ještě podobných krásných věcí se děje, ale slova jsou příliš střízliva a malba nebo kresba 
jsou příliš logicky, aby se to povědělo. Sním tedy o tom, kdyby v některém klášteře při moři nebo v lesích žila 
pokorná sestra Poesie: ta by ušila širý, bělostný háv z atlasu svatému Mikuláši, a na tom hedvábím prudkých a 
hlubokých i křehkých barev celý rok by vyšívala všecky ty ptáčky a stromy, koroptve oklovávající vrcholky trav 
čnějících ze sněhu, bažanty na poli za pasekou, a vody a led a rákosí a ryby a vše, nač by zimního se rozpomínala 
ze svého rodného kraje, i o čem slýchala vyprávěti. – Také by mu potom vyšila mitru, nad čelem by bylo Narození 
Páně, nad týlem strom Poznání s Hadem a Evou. Takto oděn, svatý Mikuláš by stál v branách Vánoc a vpouštěl by 
v jich Pokoj lidi dobré vůle – ty, kteří by opravdově řekli: jsem hříšník, a sklonivše se, políbili křížek na jeho štóle.   
                                                   Bohuslav Reynek ze sbírky básní v próze Rybí šupiny 
                             
                                                                                                               

 Vážení spoluobčané,      
čas neúprosně běží a na dveře nám opět klepou nejočekávanější a nejhezčí svátky roku, Vánoce. 

Právě tento vánoční čas v nás lidech probouzí ty  lepší stránky, a proto se víc než jindy snažíme být 

k sobě přátelštější, milí, ohleduplní a i víc nasloucháme jeden druhému. V tomto období se všichni 

snažíme, aby náš domov byl co nejdokonalejší, a již od začátku adventu v mnoha domech zavoní 

perníčky nebo jiné cukroví. Naši nejmenší se již jistě nedokážou dočkat vánočního stromku a 

dárků. Ti starší se těší na to, že bude rodina opět spolu pohromadě a všichni prožijí krásné chvíle. Snažíme se, 

aby Štědrý Večer byl ten nejkrásnější a nezapomenutelný. Při těchto chvílích pohody a rodinného štěstí si 

určitě zavzpomínáme i na naše blízké a známé, kteří již bohužel nejsou mezi námi, ale v našich srdcích jsou 

stále. Zároveň Vám při této příležitosti chci poděkovat za Vaši práci v tomto roce ve prospěch naší obce, ve 

prospěch nás všech. Zejména za dobrovolnou činnost ve všech spolcích a organizacích, které reprezentují naši 

obec a za nespočet pořádaných akcí v letošním roce. Milí spoluobčané, přeji Vám spolu se zastupiteli obce a 

zaměstnanci úřadu, krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí, lásky, osobních i pracovních 

úspěchů v nadcházejícím roce                                 

 Jiří Kunc  starosta obce 
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Blíží se vánoční svátky a konec roku 2015 a naše škola se ohlíží za 1. čtvrtletím školního roku. Postupně od 
nejmenších bychom Vám rádi přiblížili naši činnost, ale především práci a aktivity vašich dětí. 

 

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

Je tu prosinec a s ním další rok za námi. Za rok jsou zase tady, říká se. Ano, řeč je o Vánocích. V někom vzbuzují 
krásné emoce, barevné vzpomínky a radost. Jiným lidem vyvstanou v mysli smíšené pocity, protože Vánoce jsou 
sice hlavně o rodině, dětech, pohodě, klidu, ale než tohle všechno nastane, je potřeba překonat maratón 
předvánočního stresu se sháněním dárků, úklidem, pečením a přípravou všeho na tyto velké svátky. Dnešní 
doba je příliš rychlá, než abychom si všímali maličkostí a přitom ony, maličkosti, dělají ta největší kouzla. O 
Vánocích máme čas se na okamžik zastavit. Vánoční tradice, zvyky a pověry jsou jedním z mnoha kousků, které 
tento čas ozvláštní a dovolí nám ohlédnout se okolo sebe, za sebe a také pohlédnout do budoucnosti, co nás 
teprve čeká.  
Vraťme se ale ještě na okamžik zpět a dovolte mi seznámit Vás s akcemi, které se uskutečnily od září v naší 
mateřské škole. 



V úterý 15. 9. 2015 se předškoláci ze třídy Žabiček a Žabáčků zúčastnili „Dopravního odpoledne v Lípě“. Akci 
pořádala Obec Lípa ve spolupráci se spolkem Tilia, TJ Sokolem Lípa, SDH Lípa a BESIPem. Po příchodu se děti 
rozdělily do 3 skupin. Každou z nich čekalo plnění úkolů (jízda na odrážedle dle pravidel silničního provozu; 
povídání o správném chování na silnici podle obrázku; znalosti dopravních značek). Děti se vystřídaly, za své 
znalosti získaly drobné odměny, a pak jsme se společně přesunuli na travnaté hřiště, kde na nás čekaly úkoly 
převážně sportovní (prolézání obručemi a skákání snožmo; hod míčem na cíl; skákání v pytli; skákání 
v nafukovacím hradu; vybarvení obrázku). Dětem se velice líbilo auto v životní velikosti, které se i s řidičem a 
spolujezdcem obrátilo na střechu, aby si posádka v autě mohla zkusit, jak se cítí lidé při nehodě. Pro děti bylo 
odpoledne poučné i zábavné, většina dětí si pobyt na hřišti po příchodu rodičů ještě užívala dál. 

V září přijelo do naší mateřské školy divadlo Na cestě z Liberce s pohádkou Jak šel Honza do světa. 

V pátek 9. října jela celá školka na výlet do „Dýňového světa“. Celý týden jsme si o Dýňovém světě společně 
povídali. Děti se na výlet moc těšily a paní učitelky jen doufaly, že se vydaří počasí. Po příjezdu do Dýňového 
světa nás paní Pipková zavedla  

do upravené stodoly, kde se děti mohly nasvačit a přitom nedočkavě vykukovat  

z oken, neboť všude kolem nás již byly vidět dýně. Dýně byly opravdu všude – plná stodola připravená na 
prodej, venku na zahradě stála z dýní vysoká pyramida, klobouk z dýní, auto dýněmi obložené i naložené, velké 
zatočené bludiště. Děti se nejvíce vyřádily na překážkové dráze vyrobené z velikých balíků slámy – přeskakovaly 
z jednoho balíku na druhý, klouzaly se dolů, prolézaly, vylézaly zase zpátky… Nejhezčí zážitek pro děti byl nákup 
dýní. Výlet se nám vydařil, děti byly spokojené a šťastné a hrdě si vezly domů svůj nákup. 

V sobotu 17. října vystoupily děti ze třídy Žabiček a Žabáčků na Lipském posvícení, které se konalo v hospodě 
Na Růžku v Lípě. Děti vystoupily s pásmem básniček, písniček a tanečků, které poctivě od září trénovaly. Pásmo 
bylo doprovázeno na elektrické varhany a flétnu. Děti za svůj výkon obdržely sladkou odměnu. 

Dne 21. října jsme pořádali ve třídě Myšiček první projektový den v tomto školním roce – Den klaunů. Již ráno 
přicházely děti do školky převlečené za klauny a šašky a s nedočkavostí čekaly, co se bude dít. Po příchodu do 
třídy si mohly vybrat omalovánku klauna nebo navlékat listí na drát, který tvořil tělo naší housenky. Listy jsme si 
nasbírali na včerejší vycházce. Během práce děti navzájem sledovaly převlečení svých kamarádů. V kroužku 
jsme přednášeli básničky, hráli hru „ Můžu, nemůžu?“ Každý klaun se představil svým jménem a vymyšleným 
pohybem, který jsme s ním všichni opakovali. Až jsme se divili, jaké různé pohyby a postoje zvládneme. Poté 
jsme navštívili ostatní třídy naší školky a nezapomněli jsme ani na prvňáčky. Při návštěvě jsme vyslechli básničky 
a písničky od dětí z těchto tříd a za odměnu jsme jim vyčarovali sladké překvapení. Po návratu do naší třídy 
Myšiček jsme si zatancovali „klauní“ tanec podle hudby a následovala další činnost – domalovat si klauna a 
dokončit housenku. A čekal nás poslední úkol – procvičení barev a sbírání rozházených míčků do krabic podle 
barev. Nejvíce se klauni těšili na úplný závěr, kdy paní učitelka vyčarovala řadu odměn. Den jsme si užili „se 
vším všudy“. Děti byly nadšené a spokojené, o čemž svědčil jejich úsměv, nadšení pro všechny činnosti a radost 
v jejich očích. Děkujeme rodičům za hezké převleky, které pro děti připravili, a tím nám moc pomohli prožít si 
tento den. 

V pátek 23. října se konal ve třídě Žabiček a Žabáčků první projektový den. Příběhem o žabákovi, který se 
jmenoval Kvákal, nám celý projektový den s názvem Žabičkový den začal. Dopoledne bylo vyhlášeno jako 
soutěž o „Nejlepšího a nejšikovnějšího žabáka či žabičku na celém světě“. Aby se ze všech dětí mohli stát 
nejšikovnější a nejlepší žabáci na celém světě, čekalo nás plnění úkolů. Děti si hledáním pexesových obrázků 
našly kamaráda a s ním celé dopoledne úkoly plnily, stala se z nich dvojice. Děti musely splnit tyto úkoly: 
*zatančit ptačí tanec, *říct začáteční písmeno ve slově žabák, poslední písmeno ve slově, zrytmizovat ho, 
vymyslet, jaký může být žabák (přídavná jména) a vymyslet další slova, která začínají na písmeno Ž, * vybrat si 
podle barev dílky do puzzle a složit ho, hrálo se na rychlost, * rozlišit na kartičkách napsané dobré a špatné 
vlastnosti a podle toho je správně přiřadit, * skočit z místa co nejdál, * zazpívat písničku, * házet kostkou, 
správně přečíst počet puntíků a podle toho skočit stejný počet velkých žabích skoků, * na interaktivní tabuli 
uhodnout obrázek, který dotyčný neviděl, jeho kamarád mu musel napovídat tak, aby ho uhodl. Projektový den 
se nám vyvedl, děti byly nadšené a spokojené. Každý z nich si ještě vyrobil žabičku z ruličky od toaletního papíru 
a tu si vzal domů. Moc děkujeme rodičům za spolupráci při výrobě kostýmů, byly úžasné, jeden hezčí než druhý. 

V říjnu jsme shlédli společně s žáky 1. stupně v tělocvičně představení divadla Věž z Brna, které se jmenovalo 
Včelí medvídci zpívají. Děti z oddělení Žabiček a Žabáčků navštívily KD Ostrov v Havlíčkově Brodě a zúčastnily se 
pořadu hudebního divadla s názvem Muzihrátky se zvířátky. 

V pondělí 2. listopadu večer se do okolí školky nebylo radno vydávat, neboť zde nebyl klid jako obvykle, ale 
nastěhovala se nám sem hrůzostrašná strašidla, která právě utekla z vězení, z bažin i z hradů či dokonce ze 
hřbitova. Naštěstí děti přicházely v doprovodu svých rodičů, kteří je ochránili, takže se nikdo nemusel bát. Po 



příchodu do školky na děti čekalo plnění nejrůznějších úkolů: * obmalovávání strašidla na papíře, * kousání 
sladké myšky, * hra na rozvíjení paměti, * zdolání překážkové dráhy, * výroba svícínku ze skleněné lahvičky od 
přesnídávky, * sledování předmětu pod hrnečkem, * lovení příšerky v lahvi plné slizu. Po splnění všech úkolů 
děti dostaly zaslouženou odměnu. Před školkou si zapálily svůj lampion a mohly se vydat na zlatý hřeb večera – 
tou byla strašidelná cesta po okolí školky. Některá strašidla byla pěkně ošklivá a některá zase ukřičená, že se 
člověk lekl, jen je zahlédl. Velká pochvala patří proto všem statečným dětem, které cestu absolvovaly. 
Děkujeme všem strašidlům za jejich účast a ať si zase odletí do svých bydlišť a vrátí se zase až příští rok. 
Děkujeme také Vám rodičům za hojnou účast. Když se takováto akce připravuje, dá to hodně a hodně práce. 
Proto nás moc potěší vaše spolupráce a víme, že naše snažení má cenu a dodá nám to chuť do další činnosti pro 
vaše děti. Na shledanou zase za rok. Moc děkujeme všem hodným maminkám, které nám pomohly s přípravou 

sladkých odměn pro děti, byly výborné nejen chuťově, ale i velmi nápadité a vhodné k našemu večeru. V 

neposlední řadě děkujeme p. Havlové, p. Vojáčkové a p. Výborné za pomoc při naší akci. 

Ve čtvrtek 12. listopadu se naše třída Soviček proměnila v jedno obrovské mraveniště, plné malých a krásných 
mravenečků. Konal se náš první projektový den s názvem – Mravenečkový den Společně jsme si uprostřed třídy 
postavili mraveniště, kde jsme měli místo na hraní, místo na odpočívání pro malinké larvičky mravenců a hlavně 
trůn pro mravenčí královnu. Tento den byl plný her, zábavy a tance. Zkoušeli jsme si různé škleby a obličejíky, 
podle kterých jsme si hledali kamaráda do dvojice. Pak jsme hráli dětmi velmi oblíbenou hru „lepidlo“. Dále 
jsme poznávali barvičky Ferdových puntíků na šátku a podle toho jsme běhali do svých domečků. Abychom se 
zklidnili, tak jsme se také protáhli a trošku si odpočinuli při hudbě. Na úplném začátku jsme si vyrobili malého 
mravenčího kamaráda, kterého jsme při „módní přehlídce“ představili kamarádům a zkusili jsme mu vymyslet 
nějaké jméno. A na úplný závěr si malí mravenečci našli malý dáreček podle své značky a dostali malého 
perníkového kamaráda mravenců – ježečka. Většina dětí měla velmi krásné a nápadité převleky – tímto moc 
děkujeme rodičům za spolupráci. A už se moc těšíme na další projektový den. 

Ve středu 18. listopadu jsme se s dětmi ze třídy Myšiček vydali k rodině Bláhových v Lípě, která chová exotické 
ptactvo. Při příchodu nás hned upoutali krásní, velicí, barevní ptáci Kakadu. Měli jsme možnost sledovat jejich 
nově narozené mládě, které se učilo létat. Jeho rodiče, ze strachu o své mládě, vydávali velmi výrazné zvuky, až 
jsme se chvílemi báli. Po tomto zážitku jsme popošli k dalším voliérám, kde bylo také spousta zajímavých 
barevných cizokrajných ptáků. Tato exkurze se nám hodila do právě daného týdenního plánu s názvem „ 
Barvičky“. Děti měly možnost vidět velké množství zajímavých cizokrajných ptáků, mohly porovnávat velikost, 
barevnost peří, jejich hlasy, potravu a vybavení voliér. Paní Bláhová nám pěkně vyprávěla o jejich životě a 
s ochotou zodpověděla naše dotazy. Exkurse se nám vydařila a ještě celou cestu zpět do MŠ jsme si povídali o 
zážitcích. 

Ve čtvrtek 19. listopadu navštívili naší MŠ dobří známí myslivci – pan Rosecký z Dobrohostova a pan Švec ze 
Šmolov. Hned na začátku nás myslivci potěšili poděkováním za vyhlášenou každoroční sbírku v naší mateřské 
škole pro zvířátka a věnováním sponzorského daru 500 Kč. Vyprávěli nám zajímavosti o lesních zvířátkách – 
koroptvích, bažantech, liškách, jelenech, srncích, divočácích…. Ukázali dětem obrázky zvířat a trofeje ze svých 
úlovků. Děti si mohly tyto trofeje prohlédnout, osahat, vyzkoušet, mohly klást myslivcům otázky a dostávaly 
výstižné a zajímavé odpovědi. Beseda byla velmi zajímavá a budeme se těšit na další návštěvu a spolupráci. Na 

závěr jejich návštěvy nám pan Rosecký věnoval ještě sponzorský dar od hasičů z Dobrohostova finanční částku – 

2000 Kč. Tímto všem moc děkujeme a přejeme, ať se jim daří v další prospěšné práci. 

 

V listopadu za námi do školky přijela dvě divadla. Jedno s pohádkou O Sněhurce, druhé s vystoupením Copak 
čápy asi trápí. 

Co máme ještě v plánu? 

Předvánoční pořad Míši Růžičkové v Havlíčkově Brodě s názvem Popletení čertíci – Žabičky a Žabáčci 

Zdobení vánočního stromečku; Vánoční vystoupení Žabiček a Žabáčků; Vánoce spojené s nadílkou 

                                                                             Za mateřskou školu Miroslava Krpálková 

 

 



Žáci ZÁKLADNÍ ŠKOLY se mohou pochlubit nejen tím, že se naprostá většina z nich pilně vzdělávala, 
ale také řadou zážitků, které obohatily výuku. 

Velký pokrok udělali naši prvňáčci, kteří zvládli vstup do základní školy, s vervou se vrhli na čtení, psaní a 
počítání, prokládané písničkami pana učitele Lutnera a vlastní výtvarnou tvorbou. Nejdůležitější ale je, že se 
z nich stali prima kamarádi. Stejně jako se velkým životním krokem – vstupem do základní školy – vyrovnali žáci 
1. ročníku, zvládli i naši „páťáci“ přechod do světa „velkých“. Stali se přirozenou součástí světa 2. stupně, jsou 
samostatní, akční, usměvaví a ochotní, aktivně se zapojují do soutěží. Obrovské nasazení vložili společně 
s ostatními žáky základní školy a některými pedagogy do Zátopkovy štafety. Jeden z významných úspěchů má již 
na kontě Daniel Kandr, který se probojoval do krajského kola Logické olympiády. 

 

Jak si vedou Piráti ve 2. třídě? 

Povyrostli, jsou hlasitější, samostatnější a o další kousek šikovnější. Naučili se lépe číst, počítat s přechodem do 
20 a dozvěděli se něco nového o životě kolem sebe. Zvládnou kotoul vpřed, zazpívat spousty písniček a 
rytmických říkadel, modelovat a vyrábět z keramické hlíny.  

Drží pospolu, dokážou si poradit a vzájemně si pomoci, když je potřeba. Umí ocenit povedenou práci, ale i 
vyjádřit kritiku, když se něco nepovede. V září byli Piráti na Orlíku u Humpolce a prošli si v dešti celou naučnou 
stezku Otakara Březiny. Všechny nové poznatky si zapsali a namalovali do vyrobených deníčků. 

V říjnu se seznámili podrobněji s bramborami. Celý den plnili úkoly, které souvisely s bramborami. Vyráběli 
tiskátka, tvořili věty o bramborách, počítali pytle s příklady, vařili jídla z brambor….. 

V listopadu čekal Piráty Den svatého Martina. Připomněli si pranostiky a pověsti, vyrobili keramickou podkovu, 
narýsovali vločky…. A celý den si užili, jen sníh chyběl….. 
V prosinci je čeká výprava do keramické dílny a vánoční besídka. No, a v lednu už jen dohnat, co se nestihlo a 
hurá do druhého pololetí. 

Za Piráty Šárka Bucherová a Dana Výborná 

 

3. třída Koblížci 

V pátek 2. října se třída Koblížků vypravila na cvičení v přírodě, pochod ke sv. Anně. Po cestě zúročili znalosti 
týkající se směrové orientace a určování světových stran (jak pomocí kompasu a buzoly, tak podle mechu na 
stromech, sklonu mraveniště nebo letokruhů). Znalosti nabyté v prvouce si tak mohli ověřit v praxi. 
V Dobrohostově jsme se zastavili na farmě u Miksů a pak dál pochodovali až na chatu k babičce Anetky 
Láterové, kde už nás čekal hořící oheň, teplý čaj, buřtíky a dáreček pro každého školáčka. Stále čekáme, jestli se 
projeví zázračné účinky studánky u sv. Anny, ze které se většina z nás napila – stále nic, ale snad to přijde. 

Ve druhé třídě jsme si společně četli knížku Příběhy včelích medvídků, proto jsme s radostí uvítali divadelní 
představení, které v říjnu s jejich příběhy přijelo až k nám do školy. Děti se s radostí zapojily do zpívání, protože 
všechny texty písní dobře znají. 

11. listopadu, kdy všichni očekávali příjezd svatého Martina na bílém koni, se naše třída Koblížků vypravila do 
krajské knihovny, kde pro nás paní knihovnice z dětského oddělení měly připravený vzdělávací program“ Když 
je hezké počasí“. Děti měly, mimo jiné, za úkol vysvětlit jaké počasí můžeme venku vidět a druhy počasí správně 
pojmenovat. Celý program byl zakončen pohádkou. Po menší svačince jsme se vypravili do Galerie na výstavu 
ilustrací nakladatelství Baořez, kde se děti seznámily s různými technikami ilustrace dětské knihy a procesem, 
kterým musí ilustrace projít, než se objeví na stránkách knihy. Děti si v rámci animačního programu galerie, 
který následoval po prohlídce, společně přečetly velké leporelo Bible a každé z dětí si nakreslilo zvíře, které 
následně umístily na Noemovu archu, která byla umístěna v prostorách galerie. Čas, který nám zbýval 
do odjezdu autobusu zpět do školy, jsme si (jako již tradičně) zpříjemnili návštěvou cukrárny. 

Při vyučování se seznamujeme a zkoušíme i netradiční výukové metody, jako je například Daltonský plán, jehož 
smyslem je vést děti k samostatnosti, zodpovědnosti a zvykat si na týmovou práci při vyučování. V tomto duchu 
se nesl i náš „Čertovský den“. 

Za Koblížky Milada Henclová a pedagogická asistentka Monika Komůrková 

 

 

 



Naši čtvrťáčci 

Běžné školní vyučování jsme si zpestřili v úvodu školního roku divadelním představením historické skupiny 
Pernštejni, jejíž účinkování na naší škole se stalo hezkou tradicí. My jsme se ho zúčastnili poprvé, protože je 
určeno pro starší školáky, za které my už se považujeme ☺. 

Říjen byl u nás docela akční ☺. V jeho úvodu nás čekal projektový den „Pečeme dort“, který jsme zakončili 
vlastnoručně vyrobenou mňamkou. Ještě teď se nám sbíhají sliny… 

V polovině měsíce jsme navštívili Krajskou knihovnu Vysočiny v Havlíčkově Brodě. S průvodcem jsme si prošli 
centrum města a seznámili jsme se se známými i méně známými havlíčkobrodskými pověstmi. Celou procházku 
jsme zakončili v podzemí  Muzea Vysočiny. Co kdyby tam zlato, o kterém jsme se v jedné z pověstí dozvěděli, 
někde ještě bylo…☺.   

Koncem října nás čekali ještě Včelí medvídci. Protože jsme se ve škole seznámili s knížkami Jiřího Kahouna, rádi 
jsme si jejich příběhy a veselé písničky připomněli na divadelním představení. Musíme uznat, že obrázky, které 
jsme si po návštěvě divadla nakreslili, se nám povedly báječně ☺. 

Začátkem listopadu jsme společně prožili další projektový den, tentokrát na téma „Stromy“.  Mimoto si dáváme 
první dostaveníčka s Daltonským plánem, díky kterému si trénujeme naši samostatnost, schopnost 
spolupracovat s ostatními a zodpovědnost za vlastní práci. To by se nám jednou mohlo hodit, co myslíte? Teď 
už ale máme plnou hlavu Vánoc, těšíme se na předvánoční dílničky, které nás čekají, a rozdávání dárečků pod 
stromečkem ve třídě.  

Za lipské čtvrťáky (s jejich souhlasem) Jaroslava Kandrová 

 

A co žáci druhého stupně? 

Se spoustou prázdninových zážitků usedli v září do školních lavic naši šesťáci. Stali se žáky 2. stupně základní 
školy, což v nich vyvolávalo mnohá očekávání spojená s novými vyučovacími předměty, s náročností učiva i 
s novými učiteli. Obavy se ale brzy rozplynuly a děti si velmi rychle zvykly. Přispěla k tomu svým dílem také 
společně prožitá celodenní exkurze do Brna. Navštívili jsme Kapucínskou hrobku, ze které si děti odnesly 
hluboké zážitky. V muzeu Antrophos si rozšířily své poznatky z dějepisu, překvapil je i model mamuta v životní 
velikosti a další modely pravěkých lovců. Nakonec nás čekal interaktivní program o vývoji naší planety v nově 
otevřeném vědeckém centru pro děti Vida. I když byl konec dne spojen s čekáním na zpožděný rychlík, únava 
byla znatelná, pěkné vzpomínky na zajímavě prožitý společný den v nás zůstaly. 

Za 6. třídu Pavlína Růžičková 

 

První čtvrtletí u deváťáků 

Od začátku školního roku se žáci devátého ročníku zúčastnili několika akcí. V pondělí 21. září 2015 zhlédli ve 
škole společně s žáky nižších ročníků představení „Přemyslovci na českém trůně – králové“ skupiny 
historického šermu Pernštejni. Žáci si zde zábavnou formou osvěžili a doplnili vědomosti získané v hodinách 
dějepisu. Tato skupina navštívila naši školu se svými historicky zaměřenými vystoupeními již několikrát a jejich 
vystoupení bylo vždy velice zajímavé a přínosné. 

V úterý 20. října 2015 jsme se vypravili na exkurzi do Havlíčkova Brodu. Cílem exkurze byla návštěva 
Informačního a poradenského centra pro volbu povolání na Úřadu práce Havlíčkův Brod, kde žáci získali 
informace k vyplňování přihlášek ke studiu na střední škole a na základě vyplněného testu se dozvěděli, která 
oblast dalšího  

vzdělávání by pro ně byla vhodná. Poté jsme se vypravili do Sportovního centra FIT HB, kde si žáci vyzkoušeli 
svoji sílu, obratnost a vytrvalost při kruhovém tréninku a alpinningu. 

Ve středu 18. listopadu 2015 se většina žáků zúčastnila projektu Přírodní a technické obory – výzva pro 
budoucnost na Gymnáziu v Havlíčkově Brodě.  Během tří hodin žáci navštívili 5 různých workshopů (výtvarnou 
dílnu, informační centrum, odborné učebny fyziky a chemie a badatelské centrum). V jednotlivých dílnách se 
seznámili s učebnami, zapojili se do soutěží, měli možnost si vyzkoušet van de Graaffův generátor nebo 
provádět pokusy využívající Archimédův zákon a podtlak, účastnili se pokusu, který dokazuje, že při hoření 
dusičnan draselný uvolňuje kyslík. Mimoto jsme byli jedni z prvních návštěvníků nově otevřeného badatelského 
centra, žáci se zúčastnili workshopů zaměřených na optiku a pozorování mikroskopem. Exkurze byla pro žáky 



zajímavá a přínosná a odpoledne se pak 10 žáků zúčastnilo přijímacích zkoušek nanečisto z matematiky 
a českého jazyka. 
V pátek 4. prosince 2015 jsme připravili Mikulášskou nadílku pro děti v MŠ a žáky nižších ročníků ZŠ a z pondělí 
21. na úterý 22. prosince 2015 plánujeme Předvánoční přespávání ve škole. 

Za 9. ročník Božena Kučerová, za kariérové poradenství Simona Korefová 

 

Dění ve školní družině od začátku školního roku 

Naše školní družina má čtyři oddělení, do kterých dochází děti od 1. do 9. třídy. Při každodenních činnostech 
mají děti možnost vyrábět různé výrobky, hrát společenské hry, číst ze zajímavých knížek, stavět velké stavby ze 
stavebnic, hrát stolní fotbálek, nebo si jen tak povídat s kamarády.  
Za zmínku určitě stojí účast přibližně 50 mladších dětí na dopravním odpoledni v obci u sokolovny, zapojení 
starších dětí do celostátní akce 72 hodin, při které vysazovaly stromky v areálu školy, zapojení do třech 
výtvarných celostátních soutěží – Ahoj z prázdnin, Marťánci – škola z Marsu, Vánoční malování. V nejbližší době 
se děti z 1. stupně zúčastní v naší tělocvičně přírodovědné soutěže Člověk a příroda. A pak už hurá na vánoční 
prázdniny…. Po Vánocích budou děti čekat další připravované akce, ale o těch až zase příště. 

Za školní družinu Dana Výborná 

 
Na počest největšího běžce české historie Emila Zátopka se 22. října celý 1. stupeň základní školy shromáždil na 
hřišti, kde zmíněnému olympijskému vítězovi žáci vzdali  
hold, již tradičním štafetovým během na 5 kilometrů. Mezi nejrychlejšími běžci se umístili za první třídu J. 
Krpálek a D. Čambalová, za druhou třídu D. Pecen a Z. Kameníková, za třetí třídu R. Topolovský a K. Váchová, za 
čtvrtou třídu P. Žáček a T. Vencovská a v páté třídě D. Loskot a A. E. Čechová. Svým rychlým během se o  
výborný čas všech tří štafet zasloužili i běžci z řad učitelů – p. ředitelka Vítková, p. uč. Lutner a pedagogická 
asistentka Komůrková. Běžci z 2. stupně si svojí štafetu zaběhnou na jaře, až jim bude přát lepší počasí. 

„Vítězství je skvělá věc, ale přátelství ještě lepší.“    (Emil Zátopek) 

I v tomto školním roce se naše škola zapojila do projektu Sazka olympijského víceboje na podporu sportu a 
zdravého životního stylu. V projektu nejde o soutěžení nebo o nejlepší sportovní výkon, ale o zapojení školáků 
v běžné hodině tělesné výchovy do plnění 8 měřitelných disciplín a o to, aby je sport i pohyb bavil a sportovali i 
ve svém volném čase. 

„Ať se všem sportovcům daří.“ 

Za sportovní aktivity školy Milada  Henclová 

V čase vánočním a na přelomu roku bude škola se souhlasem zřizovatele uzavřena, a to od 23. 

12. 2015 do 3. 1. 2016, 

znovu začínáme v pondělí 4. 1. 2016. 

Blíží se Vánoce, ten krásný čas rodinných setkání, radosti z dárečků, čas porozumění, slibů a předsevzetí. Za celý 
kolektiv pracovníků školy, dětí mateřské školy a žáků základní školy Vám přejeme krásné vánoční svátky, hodně 
pohody a rodinného štěstí, abyste se u štědrovečerního stolu všichni ve zdraví sešli a spokojeně přivítali nový 
rok 2016. Zároveň věříme, že se společně v novém roce setkáme na tradičním školním plese.  

Za Základní školu a Mateřskou školu Bohuslava Reynka, Lípa, příspěvkovou organizaci Věra Vítková, ředitelka 

školy 

 
 

 

    
        



Tělovýchovná jednota Sokol Lípa z.s. 

V poločase soutěží ročníku 2015-2016 je vhodný čas na hodnocení jednotlivých mužstev.  

Hororový začátek „A“ týmu bohužel pokračoval v průběhu celého podzimu a výsledkem je až jedenácté místo 

v tabulce I. B třídy se ziskem pouhých třinácti bodů za čtyři výhry a jednu remízu. Na jaře nás čekají těžké 

záchranářské práce. Další velkou ranou je ukončení činnosti trenéra Zdeňka Jungvirta u našeho prvního 

mužstva. Za jeho dlouholetou trenérskou práci mu patří velké poděkování.  O něco lépe je na tom béčko, které 

přezimuje přesně v polovině tabulky III.třídy. Vzhledem k tomu, že na podzim začalo hrát podstatně jiné 

mužstvo než předchozí sezonu, tak jsme žádné špičkové výsledky neočekávali a brali jsme podzimní část sezony 

jako zkušební a přípravnou. Díky tomu se v mužstvu vystřídalo 32 hráčů, z toho sedm dorostenců. Co nás tedy 

nejvíce potěšilo, bylo zapojení mladších hráčů a dorostenců do týmu. Plusem bylo i to, že dva hráči béčka začali 

koncem podzimu pravidelně nastupovat za  „A“ tým hrající I. B třídu a oba rozhodně patřili mezi opory. Jen 

musíme vypsat konkurs na střelce pro obě „dospělá“ mužstva, což je ale v současnosti problém celého lipského 

fotbalu. Dlouho se uvažovalo nad tím, zda přihlásit soutěž dorostu, protože hrozil nedostatek hráčů. Dorost byl 

nakonec přihlášen a po půlce sezóny je bez porážky v čele okresního přeboru, když ztratil pouze čtyři body za 

dvě remízy. I další mládežnický tým si vede velice dobře. Mladší žáci přezimují na druhé příčce okresního 

přeboru. Jen dvakrát odešli ze hřiště poraženi a díky většímu počtu nastřílených gólů jsou o skóre druzí. 

Fotbalovou jistotou jsou již delší dobu přípravky, když zejména starší drtí soupeře rozdílem třídy. Výsledky 

jednotlivých turnajů je možné najít na internetových stránkách http://pripravkalipa.webnode.cz      

Za TJ SOKOL Ondřej Baloun 

 

 

 

 

ZPRÁVY Z DOBROHOSTOVA A CHVÁLKOVA 

Vážení spoluobčané, 

dovolte, abych Vás závěrem roku stručně informoval o některých akcích v obcích Dobrohostov a Chválkov v letošním 

roce. Mohu konstatovat, že veškeré akce naplánované v roce 2015 byly realizovány. Pouze jednu - opravu studně na 

návsi se nepodařilo zajistit.  

Ještě v krátkosti chci doplnit článek z předcházejícího čísla Lipských listů a to k opravě podlahy kapličky u Sv. Anny. 

Na této akci se hlavně podíleli občané obce Dobrohostov, ale i občané obce Lípa , firma Havel -malířství, a.s.Lípa, 

Senagro Senožaty, Stavokomp H.B. Dodatečně všem občanům i firmám děkuji za odvedenou práci a podporu. Jako 

každý rok, tak i letos Místní knihovna uspořádala dětský karneval a tradiční 5. rozsvěcení vánočního stromku v naší 

obci. K poslechu hrála a zpívala koledy Ledečanka. Byl zde i Mikuláš a všechny děti odměnil malým dárkem. Tuto 

akci rovněž již mnoho let finančně podporuje firma Stavokomp H.B. 

Ve Chválkově došlo k rekonstrukci a rozšíření veřejného osvětlení. Velké poděkování patří ženám z Chválkova za 

celoroční péči o kapličku, její okolí, květinovou výzdobu a pořádání každoroční mše. 

V tomto příspěvku nebudu psát o všech akcích v naší obci a Chválkově a to z důvodu, že si na naší práci poslanců - 

moji a p. Křesťana udělá každý svůj názor, zda v naší obci dochází ke zlepšení životního prostředí, či nikoliv.  

Vzhledem k tomu, že není ještě schválen rozpočet obce na rok 2016 nemohu uvádět konkrétní akce, které nás v roce 

2016 čekají. 

Na závěr chci poděkovat Všem občanům obou obcí za udržování veřejných prostranství a dalších prostor v obcích. 



Děkuji také Všem, kteří se podílí na maškarním průvodu v obci, pouti u sv.Anny a ostatních akcí pro děti a 

spoluobčany.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

V ážení spoluobV ážení spoluobV ážení spoluobV ážení spoluobččččané,ané,ané,ané,    

ppppřřřřeji V ám  všem  šeji V ám  všem  šeji V ám  všem  šeji V ám  všem  šťťťťastné a radostné prožití svátkastné a radostné prožití svátkastné a radostné prožití svátkastné a radostné prožití svátkůůůů váno váno váno vánoččččních. Aních. Aních. Aních. A ťťťť V ánoce p V ánoce p V ánoce p V ánoce přřřřinesou pohodu do V ašich inesou pohodu do V ašich inesou pohodu do V ašich inesou pohodu do V ašich 

rodin , v dobrodin , v dobrodin , v dobrodin , v doběěěě váno váno váno vánočččční zapom enete na všechny problém y, s kterým i se m usíte v n í zapom enete na všechny problém y, s kterým i se m usíte v n í zapom enete na všechny problém y, s kterým i se m usíte v n í zapom enete na všechny problém y, s kterým i se m usíte v prprprprůůůůbbbběěěěhu roku hu roku hu roku hu roku 

potýkat.D o nového roku V ám  ppotýkat.D o nového roku V ám  ppotýkat.D o nového roku V ám  ppotýkat.D o nového roku V ám  přřřřeji hlavneji hlavneji hlavneji hlavněěěě pev pev pev pevné zdraví, štné zdraví, štné zdraví, štné zdraví, štěěěěstí a spokojenoststí a spokojenoststí a spokojenoststí a spokojenost, m noho osobních a , m noho osobních a , m noho osobních a , m noho osobních a 

pracovních úsppracovních úsppracovních úsppracovních úspěěěěchchchchůůůů....     

AAAA ťťťť    i v  novém  roce i v  novém  roce i v  novém  roce i v  novém  roce ----     roce 2016roce 2016roce 2016roce 2016     
v  nás stále hov nás stále hov nás stále hov nás stále hořřřří p lam enyí plam enyí plam enyí plam eny     

M íru, V íry, L ásky a N adM íru, V íry, L ásky a N adM íru, V íry, L ásky a N adM íru, V íry, L ásky a N aděěěěje.je.je.je.    
        Václav Fikar 

 

SDH Dobrohostov 
17. října 2015  

Letos poprvé se uskutečnil výlov rybníka u Nováků, který rovněž mají           dobrohostovští hasiči v nájmu. Byla 

to příjemná akce. Většina obyvatel Dobrohostova se sešla na hrázi, bedlivě sledovali výlov, sousedsky si 

popovídali a nechybělo ani teplé občerstvení.  

31. října 2015  

Již po čtvrté se konal výlov rybníka na návsi. Jako tradičně nechybělo občerstvení – rybí polévka, grilované rybí 

podkovy, pro zahřátí byl připraven „svařáček“. Akce pokračovala i večer, kdy v místní hospůdce hrála kapela 

Worwani a  byly podávány další rybí speciality, a že chutnalo hovoří o 60 prodaných porcích. Sál byl zaplněn do 

posledního místa, hudba hrála výborně, tančilo se, všichni si společně zazpívali. 

6. listopadu 2015  

Lampiónový průvod – na 25 dětí, společně s rodiči se zúčastnilo lampiónového průvodu pořádaného ženami 

SDH Dobrohostov. Nechyběly lampiónky štěstí a ohňostroj. Na hrázi rybníka byly připraveny malé dřevěné 

lodičky s rozsvícenými svíčkami. Každé z dětí netrpělivě čekalo až si svou lodičku pustí po hladině rybníka a 

bude sledovat kam až dopluje. Na závěr se děti občerstvily „toustíkem“ a teplým čajem, nechyběl ani malý 

dáreček. 

21. listopadu 2015  

Posezení pro ženy spojené s výrobou adventních věnců. Naše ženy přišly v hojném počtu a každá si vyrobila 

originální adventní věnec na stůl nebo na dveře. 

Nechybělo občerstvení jež každá z žen přinesla – děkujeme. Podával se vánoční punč, káva nebo čaj a hrály se 

vánoční koledy. Sobotní odpoledně se vydařilo a věřím, že všechny  ženy příjemně prožily předvánoční čas. 

31. prosince 2015 

Pořádání silvestrovských oslav a přivítání nového roku. Již tradičně bude uspořádán Silvestr v místní hospůdce. 

Nebude chybět hudba a půlnoční ohňostroj. Srdečně zveme všechny spoluobčany. 

 



 

Na závěr bych rád poděkoval všem, kteří se jakkoli zúčastnili akcí a brigád a tím pomohli k rozkvětu „našeho 

Dobrohostova.“ 

Přeji Vám všem šťastné a radostné prožití svátků vánočních, do nového roku hlavně pevné zdraví, štěstí, 

spokojenost a mnoho osobních a pracovních úspěchů. 

Až Vánoce přijdou v plné síle,  
ať máte kolem všechny své milé 
a užijete si zaslouženého klidu, 

po každodenních starostech ani vidu. 
 

Zveme Vás na Masopustní průvod, který se bude konat 

v sobotu 6. února 2016 od 11 hodin v Dobrohostově. 

Za SDH Dobrohostov Miroslav Krupauer 

 

SDH Lípa 

Výlet do Mirákula 6.9.2015 

V neděli 6. 9. 2015 jsme pořádali pro mladé hasiče, ale i pro veřejnost, rodinný výlet do naučného a zábavného 

parku Mirákulum v Milovicích.  

Vyrazili jsme objednaným autobusem v 8.00 ráno a kolem 11. hodiny bylo všech 50 účastníků na místě. 

Rozsáhlý park byl plný hradů, podzemních chodeb i lanových prolézaček. Byly tam obrovské trampolíny, 

lanovky, houpačky i vodní centrum. Děti se mohly podívat na kozy, naučit se něco o třídění odpadů i zasoutěžit 

si. Byly tam i dílničky pro děti. Občerstvit jsme se mohli ve stáncích, restauraci i pizzerii.  

Vyjížděli jsme domů v 16.00 a spokojeni i unaveni jsme se těšili domů do tepla, protože nám ten den počasí 

moc nepřálo. Bylo větrno a chvíli pršelo. Přesto však byly děti nadšené a proto jsme tam přece jeli. 
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Svatomartinský průvod 11. 11. 2015 

SDH Lípa spolu s R.C. Tiliánek uspořádaly ve středu 11. 11. 2015 Svatomartinský lampionový průvod.  

Děti, rodiče i prarodiče se sešli v 17.00 před školní jídelnou, kde na ně čekalo občerstvení v podobě čaje, 

svařáku, moučníků a chuťovek. Pro každé dítě byl připraven drobný dárek. Mladí hasiči všem zarecitovali 

básničky s inspirované podzimem a svátkem sv. Martina. Poté se rozsvítily lampiony a všichni vyrazili průvodem 

naší obcí. U sochy svatého Floriána se objevil svatý Martin na svém bílém koni. Vedl průvod až za koleje 

směrem na Květinov. Tam na děti čekalo překvapení. Po odpočítání od deseti k nule zazářil na obloze krásný 

barevný ohňostroj. Po celou tuto akci vládla dobrá atmosféra a dětem se líbila.                                                                  

Za SDH Lípa děkuji všem, kteří se na akci podíleli a také všem, kteří se zúčastnili průvodu. 

 



Závěrem toho roku bych rád za SDH Lípa poděkoval všem, kteří se podílí 

jakýmkoliv způsobem na činnosti sboru za spolupráci a přeji Všem 

spoluobčanům pěkné prožití Vánočních svátků a úspěšný vstup do Nového 

roku 2016 

 

Pozvánka na Hasičský ples 

30.1.2016 

sokolovna Lípa 

hraje AMIX 
Za SDH Lípa Prchal Miroslav a Výborná Ivana  

 

 

Ekologická soutěž „Člověk a příroda“  

V úterý 8. prosince 2015 se konala ve školní tělocvičně ekologická soutěž pro děti s názvem Člověk a příroda“. 

Na 15 stanovištích soutěžili žáci z prvního stupně lipské základní školy. Úkoly byly zaměřeny na poznávání 

rostlin, koření, stromů a zvířat, dále na smysly člověka a na třídění odpadů. Soutěže se účastnilo celkem 15 

týmů po 5 členech, tj. 75 účastníků z druhého až pátého ročníku ZŠ.  

Jako vždy největší úspěch měla závěrečná módní přehlídka s názvem „Recykláček“, kde družstva musela 

vytvořit oděv z odpadového materiálu a nejlepší modely vybírala odborná porota.  

Akce se konala za podpory Kraje Vysočina, KOUS Vysočina, obce Lípa a Základní a Mateřské školy Bohuslava 

Reynka Lípa. 

 

Spolek TILIA, ČSŽ Lípa 

 
Malé ohlédnutí  
Jako každý rok proběhl i letos (4. 10.) podomní sběr papíru. V rámci podzimní papírové neděle se sebralo 
celkem 670 kg starého papíru. Výtěžek bude použit na dětský karneval v Lípě. 
Na podzim proběhla také celá řada seminářů, a to jak v rámci „Posezení u lipového čaje“ nebo jako samostatné 

aktivity pořádané RC Tiliánek. Nezapomněli jsme ani na šikovné ruce našich žen a dětí. Sešli jsme se 

v prostorách mateřské školy v Lípě a pod vedením p. Kručanicové z Jiřic jsme 15. října zdobili vánoční koule a 

26. listopadu jsme barvili vánoční svíčky a vyráběli svícny. Třetí vánoční dílnou bylo vyrábění adventních věnců 

pod vedením p. Křesťanové, které proběhlo 20. listopadu v Pohostinství na růžku.  

15. října - Zájezd do divadla. V neděli 15. října jsme se vydali na zájezd do pražského divadla METRO na 

veselohru „Drahé tety a já“ inspirované populárním filmem Zdeňka Podskalského z roku 1974. V rolích mile 

potrhlých sester Andělky a Fany, které se na vlastní pěst pustí do vyšetřování loupežného přepadení místní 

spořitelny, se představily Zdena Herfortová a Jaroslava Obermaierová. Hlavní roli Michala skvěle zahrál mladý 



herec Matěj Merunka, který nám všem připomínal Jiřího Hrzána. V dalších rolích se představili Kateřina 

Urbanová, Ivan Vyskočil a další. 

 

17. října – „Sousedské posezení, aneb Havelské posvícení trochu jinak“. Akci zahájily děti z mateřské školky 

krásným vystoupením a potom se již mohlo soutěžit a hodovat. Na zahradě Hospody na Růžku nám hasiči 

postavili velký stan, ve kterém probíhaly jednotlivé disciplíny a výstava. Doprovodnou aktivitou byla soutěž o 

nejlepší posvícenský koláč a hlavní cenu této soutěže vyhrála Dana Prokšová z Petrkova. Návštěvníci si mohli 

pochutnat na skvělé posvícenské kachně a zazpívat si s harmonikou. 

29. 11.2015 – Slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Tradiční akce proběhla od 17:00 hodin u Obecního 

úřadu v Lípě. Mikuláše, anděla, čerty a naštěstí ani návštěvníky neodradil celodenní déšť a mrholení. Pro 

účastníky bylo připraveno vánoční cukroví, které napekly naše ženy (moc všem děkujeme!!). Na zahřátí se 

skvěle hodil čaj, punč a výborný svařák. Koledy zahrála dechová hudba Rebelka.  

Pro menší děti byly připraveny tvořivé dílny – zdobení perníčků, výroba andělů a malých kalendářů. Světelná 

signalizace pod vedením statného pekelníka ukazovala návštěvníkům čas jejich vstupu do pekla, které bylo 

ve sklepení Obecního úřadu. Před vstupem do pekla návštěvníci museli projít pekelnou kontrolou a vstoupit na 

váhu hříchů. Na konci čertovské cesty čekalo na všechny nebe, kde měl Mikuláš s andělem pro děti připravenou 

malou nadílku.  Návštěvníci si rovněž mohli zakoupit drobné dárky a adventní věnce.  

Slaměný Betlém bude po dobu adventu a vánočních svátků otevřen od 10:00 – 20:00 hod. 

A co nás ještě letos čeká: 

17. prosince (Čt) – Vánoční lipové posezení 
Na posledním letošním lipovém posezení si můžete zazpívat a osvěžit si vánoční tradice. Pavel Lutner nám 
zahraje vánoční koledy a další písně ze svého repertoáru. Místo: Od 18:00 Pohostinství Na Růžku. 
20. prosince (Ne) – Betlémské světlo  
Na zlatou neděli 20. prosince 2015 od 17:00 do 18:00 hod si můžete vyzvednou Betlémské světlo a poslechnout 

vánoční koledy u slaměného Betléma v Lípě (za Obecním úřadem). Pro zájemce bude připraveno i něco na 

zahřátí -  teplý čaj a svařák.  

                                        

Poděkování za spolupráci a podporu: 
Akce jsou pořádány ve spolupráci s neziskovými organizacemi v naší obci: ČSŽ Lípa, Spolek TILIA, TJ Sokol Lípa a 
SDH Lípa; se Základní školou a Mateřskou školou Bohuslava Reynka v Lípě a za podpory Obce Lípa.  
Finančně naši činnost podporují -  Obec Lípa, Kraj Vysočina, ČSŽ Kraje Vysočina, STAVOKOPP SERVICE, s.r.o. 

Havlíčkův Brod, Nadace Via, KOUS Vysočina, místní podnikatelé - DĚKUJEME!! 

Další velké poděkování patří našim členkám a všem, kdo nám pomáhají.  Dobrovolná činnost je někdy docela 

dřina, ale odměnou nám je zapojení spousty lidí do organizačního zajištění akcí, které pro veřejnost pořádáme -  

DĚKUJEME!! 

A na závěr děkujeme veřejnosti za to, že chodíte na naše akce – bez Vás by to nebylo ono! Doufáme, že tomu 

bude tak i v příštím roce – DĚKUJEME!! 

Krásné a pohodové vánoční svátky přeje Spolek TILIA a ČSŽ Lípa 

 

 

 

 

 

 



Projekt „Hurá za sousedy“ 
 

Spolek TILIA v listopadu 2015 ukončil realizaci projektu s názvem „Hurá za sousedy“, na který jsme získali 

nadační příspěvek z programu Regionální fond rozvoje Poštovní spořitelny. Jednou z poslední aktivit našeho 

projektu byla sousedská olympiáda, která se uskutečnila na havelské posvícení, tedy 17. října.  Akci zahájily děti 

z mateřské školky krásným vystoupením a potom se již mohlo soutěžit a hodovat. Na zahradě Hospody na 

Růžku nám hasiči postavili velký stan, ve kterém probíhaly jednotlivé disciplíny a výstava.  

Soutěžní dvoučlenné týmy ve složení babička nebo dědeček a jedno vnouče. Disciplíny byly vybírané podle 

tradic a zvyků v jednotlivých ročních obdobích, jen jejich provedení bylo trošku netradiční. Soutěžící například 

přenášeli na čas trošku větší „velikonoční vajíčka“ nebo museli absolvovat masopustní slalom v alkoholických 

brýlích (které simulují cca 1,8 promile), třídit obilí nebo stavět draky. Mnoho z dětí si poprvé zkusilo, jak se 

dere peří nebo tluče máslo. Doprovodnou aktivitou byla soutěž o nejlepší posvícenský koláč a hlavní cenu této 

soutěže vyhrála Dana Prokšová z Petrkova. Návštěvníci si mohli pochutnat na skvělé posvícenské kachně a 

zazpívat si s harmonikou krásné lidovky. Škoda jen, že na večerní posezení se nás sešlo jen málo, ale minikapela 

z Polné byla skvělá.  

V rámci projektu byla vytvořena elektronická publikace, ve které jsme chtěli popsat zvyky a tradice, jejich 

historii ale i jejich současné dodržování v Lípě a v okolních vesnicích. Vzhledem k tomu, že Vánoce nám již 

klepou na dveře, tak Vám představujeme popis vánočních zvyků a několik pranostik.  

 

Vánoční zvyky 

Magické kouzlo Vánoc je dotvářeno různými zvyky, zvyklostmi a pověrami. Přenášely se z generace na generaci 

a některé se dochovaly dodnes. 

Všichni doma zdobíme vánoční stromeček. Ale i zdobení stromečků prošlo vývojem. Dříve se stromky krášlily 

ryze přírodními ozdobami, jako byla třeba drobná červená jablíčka, ořechy a šišky. Také se na ně zavěšovaly 

perníčky, křížaly a pečivo nejrůznějších tvarů a druhů. Kukuřičné šustí a sláma byly vděčný materiál pro výrobu 

různých figurek, hvězdiček a jiných ozdob. 

Nový druh ozdob se objevil až koncem 19. století. Byly to výrobky českých sklářů – foukané skleněné baňky, 
ozdoby z korálků a lamely nastříhané z cínové folie. Pro naši zemi jsou velmi typické čokoládové kolekce 

figurek. V jiných evropských zemích se čokoláda na vánoční stromek nezavěšuje. 

Stromeček nám dnes krásně září díky elektrickému osvětlení, ale dříve lidé zapalovali na stromečku voskové a 

později parafinové svíčky. 

Ryba, v naší zemi speciálně kapr, je nejdůležitější součástí Štědrovečerní hostiny. Na štědrovečerním stole se 

začala ryba objevovat až někdy v 19. století, do té doby byla považována za jídlo postní. Proč právě ryba patří k 

vánočním symbolům? Narození Ježíše se datuje na rozhraní dvou věků: právě končil věk Ryb a začínal věk 

Skopce. Ježíš byl zobrazován jako beránek nebo ryba. 

Vánoční nadělování dárků má svůj prapůvod již v legendě o narození Ježíška. Všechen lid chtěl pomoci Svaté 

rodině, která se ocitla na cestě do Betléma v nesnázích. Ač chudí, spěchají pastýři k Betlému a nesou „ beránka 

ze stáda svého“ nebo „dvě kožičky by zahřály tvé nožičky“.  A kdo nic neměl, tak Jezulátku aspoň zazpíval. 

V naší zemi věříme, že dárky nám nosí Ježíšek, v Americe zase naděluje Santa Claus a v Rusku mají Dědu Mráze. 

Je krásné dárky dostávat, ale také bychom měli vědět, že ještě hezčí je někoho, kdo je nám blízký, obdarovat.  

 

A na závěr několik pranostik: 

• Lepší Vánoce třeskuté než tekuté. 

• Když prosinec bystří, po Vánocích jiskří. 

• Na Štědrý večer hvězdičky, ponesou vajíčka slepičky. 

• Když Vánoce obílí stromy sněhem, tak je posype jaro květem. 

• Svíti-li na den sv. Štěpána slunce, bude drahé ovoce. 

• Když vítr o Vánocích věje, je v hojnost velká naděje. 

 

 



Betlémské světlo v Lípě 

Neděle 20. prosince 2015 (17:00 – 18:00) 

V letošním roce si zájemci mohou již podruhé vyzvednout Betlémské světlo i v Lípě. Spolek TILIA připravil tuto 

akci na zlatou neděli 20. prosince 2014. Od 17:00 do 18:00 hod si můžete i Vy vyzvednou Betlémské světlo u 

slaměného Betléma v Lípě (za Obecním úřadem). Pro zájemce bude připraveno i něco na zahřátí -  teplý čaj a 

svařák. 

Tato akce vznikla v sousedním Rakousku v roce 1986, kdy malý plamínek, přenesený z věčného světla, jež hoří 

v jeskynní kapli v dalekém městě Betlémě, v jeskyni, v níž se narodil Ježíš Kristus, byl dovezen jako poděkování 

těm lidem, kteří jakkoliv pomohli dobročinné nadaci Světlo ve tmě. Tato nadace pomáhá především zrakově, 

ale i jinak postiženým lidem a její pracovníci proto chtěli všem svým dobrodincům poděkovat originálním, ale 

zároveň milým a přátelským způsobem. Světlo dovezli do Lince, kde nadace sídlí a kde jej původně slavnostně 

rozdávali. Za rok na to byli ke spolupráci při roznášení a rozdávání přizváni rakouští skauti, a protože se akce 

mocně rozrostla, přenesli její centrum do Vídně. A odtud se postupně začalo šířit do Evropy. Zde se také 

v polovině prosince sejdou skautské delegace z různých evropských států a při slavnostní ekumenické 

bohoslužbě je jim Světlo předáno. Do naší republiky jej dováží skauti z brněnského střediska „Řehoře Mendla“. 

Ve třetí adventní sobotě je pak Betlémské světlo rozváženo za spolupráce Českých drah do celé republiky, aby 

pak na Štědrý den bylo rozneseno do kostelů, domovů důchodců, nemocnic, hospiců a rozdáno sousedům, 

přátelům, rodinám, osamělým lidem… prostě všem, komu chceme udělat radost maličkým dárkem, spojeným 

s úsměvem a ujištěním, že nejsou ve světě sami. 

Snahou každého světla je prozářit tmu… 

 
 

Veřejné fórum v Lípě 
 

Ve čtvrtek 12. listopadu se v Lípě uskutečnila akce s názvem „Veřejné fórum 2015“. Jednalo se o setkání zastupitelstva, 
neziskových organizací a široké veřejnosti na téma rozvoj obce. Cílem setkání bylo najít co nejvíce problémů a potřeb, tak jak je 
vnímají místní obyvatelé. Na úvod starosta Ing. Jiří Kunc představil proběhlé aktivity a investice v obci a nastínil připravované 
akce. Další práce pak probíhala v 5 skupinách metodou brainstormingu a problémy či potřeby byly zapisovateli u jednotlivých 
stolů zapsány na velké papíry.  
Problémy byly řešeny v rámci oblastí: 
1. Doprava a infrastruktura 
2. Život v obci (spolková činnost, sociální oblast, kultura a sport) 
3. Škola (vzdělávání, areál školy) 
4. Hospodářství a obecní úřad 
5. Životní prostředí 
Všichni účastníci měli možnost doplňovat své náměty postupně ve všech oblastech. Tři problémy z každé oblasti, které měly 
největší počet hlasů, byly vybrány k dalšímu hlasování. Dalším krokem byl výběr priorit, kdy každý účastník obdržel tři hlasovací 
lístky, které umístil k vybraným patnácti problémům. Na závěr proběhlo shrnutí aktivity a vyhodnocení. Nejvíce bodů získalo 
vybudování nové hasičárny v Lípě, nové parcely a propojení budov v areálu základní školy.  

Akce se uskutečnila v rámci realizace místní Agendy 21 v obci Lípa.  

Děkujeme všem za účast a náměty na rozvoj obce. 

 
Vyhodnocení   -  Veřejné fórum obce Lípa (12. 11. 2015) 

   Problém / příležitost Počet bodů Pořadí 

Nové parcely 10 2. - 3.  

Oprava komunikace u Svaté Anny 9 4. 

Umístit dopravní zrcadlo (křižovatce naproti hospodě) 4 8. - 10. 

Možnost koupání (obecní rybník) 6 7. 

Vybudovat hřiště pro náctileté 3 11. 

Nová hasičárna v Lípě 11 1. 



Prodloužení otvírací doby na poště 7 5. - 6.  

SMS Hasiči  1 13. 

Rozvoz obědů pro seniory 0 14. - 15. 

Propojení budov ZŠ 10 2. - 3. 

Nové školní hřiště 4 8. - 10.  

Oplocení hřiště u MŠ 0 14. - 15. 

Úprava vlakového nádraží 4 8. - 10. 

Úprava parčíku pod Peškovými 2 12 

Vybudovat ze starého školního hřiště odpočinkovou zónu 7 5. - 6. 

Marta Vencovská 

 

ZPRÁVY Z PETRKOVA 
Podzim, který hraje všemi barvami se projevil i u nás. Klidné večery, grilování, výlovy,  Václavkový guláš, 

svatomartinské husy, zvěřinové hody, Moravské výpravy za poznáním, sklizeň kukuřice, novostavby domů, 

narození nových občanů Petrkova – to vše byla mozaika podzimních petrkovských dnů. 

� 27. září (neděle) – tak u nás byl zase „SVATÝ VÁCLAV“.  To byly krásné volné dny… To byly oslavy – 
v maringotce kulatiny, v hasičárně kulatiny,  na hřišti oslava narození a ještě oslavy „Našeho Vaclavíčka“. 
Slavnostní mše Svatá u kapličky, kterou vedl P. Mgr. Jakub Jan Sarkander Med a na které se sešla 60-tka 
poutníků, měla několik nových atributů. Rok minulý po vykácení některých sosen, bylo na pana faráře vidět. 
Letos, po zapůjčení obecních beden  bylo pana faráře i slyšet.  Krásná atmosféra místa, obřadu je 
nenahraditelná. Hudební doprovod zajistila křesťanská rytmická skupina Výbuch včetně závěrečného chorálu 
„Svatý Václave“ (jedna z nejstarších českých duchovních písní) opět v tradičním žesťovém podání.  Odpoledne 
se na hřišti pro děti vztyčil nafukovací hrad, který obstál při mnoha dobývání. Výsledkem tohoto „běsnění“ byla 
jedna levá ruka v sádře…  Všem oslavencům blahopřejeme, nově narozeným přejeme zdraví a spánek pro 
rodiče. Pro naše připomenutí: Svatý Václav (asi 907 – 28. září 935, příp. 929, německy Wenzel von Böhmen) byl 
český kníže a světec, který je hlavním patronem Čech a Moravy a symbol české státnosti. 
 

� 10. říjen (sobota) – všichni v Petrkově i okolí se na tuto akci těší – „VÝLOV HLIBŮČKU“. A tak jsme se 

zase sešli všichni ráno u rybníka. V 9.30 naši borci (Jirka P, Jirka N, Mirek P) vlezli do vody a tím oficiálně zahájili 

lov. Hráz se začala plnit koupěchtivými návštěvníky. A letos se opravdu dařilo. Prodejní team opět dosáhl 

k rekordním prodejům. 
 

 

„Zabijácký team“ letos dosáhl ovšem až na vrchol. Sedmdesát zabitých a vykuchaných kaprů za cca 3 hodiny – 
to je obdivuhodný výkon. Při tomto tempu není divu, že došlo i na drobné zranění jednoho „zabijáka“. Kapesník 
s jeho krví bude uložen do hasičsko-rybářských análů pro budoucí generace. A pojďme k teamu gastro, který 
poprvé mohl využít nové mobilní zařízení určené k pečení kaprů -  dle supervize Martina Beckerta, vyrobil a 
zdokonalil Standa Nováků a jedná se skutečně o perfektní dílo. I toto vylepšení mělo lví podíl na množství 
prodaných porcí oblíbených kaprů „na Hrázi“ – bylo jich snad i více než u rybníku Svět.  O třídění úlovku u 
stavidla se postarala četa třídičů. A pohodičku, co se týká pití zajistil ALKO team.  A co naše postřehy z tohoto 
dne? Dle mládeže při výlovu lze očekávat, že tyto akce budou i v budoucnu oblíbené. Fenomén letošního roku 
jsou také kočárky, a jejich doprovod. Letos jich bylo opravdu požehnaně – a to je moc fain. Velké poděkování 
patří také všem pejskařům, kteří se o své miláčky postarali tak, že neobtěžovali ostatní návštěvníky. Jen tak dál. 
Mám ovšem pocit, že je pro nás každý rok hráz Hlibůčku menší a menší. Dílem je tato skutečnost způsobená 
erozí a dílem větší a větší účastí návštěvníků. Moje nahlas vyřčené obavy Liduška hned rozptýlila – „aspoň jsme 
si blíž „ …. A měla pravdu. Tato „společenská akce“, plná hezkých setkání, rozhovorů a poklidného obědového 
posezení, vydržela až do odpoledních hodin. Díky rybářskému teamu SDH! 

 



� 7. listopadu (sobota) proběhlo setkání obyvatel Petrkova za účelem vytyčení priorit akcí, které by měly 
být realizovány v roce 2016 v naší obci.  Na zastupitelstvu v Lípě budu naše požadavky presentovat. 
 ŘEŠIT PRŮJEZD OBCÍ - SITUACE 3 TÝDNŮ V ROCE, (ŽNĚ)  
 KOMUNIKACE PETRKOV 
 OBECNÍ DŮM – HASIČÁRNA 
 AKCE PRO DĚTI  
 SDH PETRKOV 
 POSUN ZNAČKY PETRKOV K LÁZNÍM  
 OPRAVA VO U KALIČKY – BLIKÁ 
 PŘISTAVENÍ KONTEJNERU NA LUPENÍ, NEBO ODKLIZENÍ LUPENÍ Z OBECNÍCH PROSTOR 
Děkuji všem, kteří přišli za účast a nápady. 

 

� 21. listopadu (sobota) -  se konala VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA Sboru dobrovolných hasičů v 
Petrkově. O zhodnocení jsem požádal starostu – Josefa Culku. --- SDH Petrkov má 51 členů, z toho 24 mužů, 15 
žen a 12 dětí. Valné hromady se zúčastnilo 31 dospělých a 7 dětí. Přišli mezi nás i vzácní hosté – starosta Obce 
Lípa Ing. Jiří Kunc, náměstek starosty Okresního sdružení hasičů ČMS v Havlíčkově Brodě Karel Kutlvašr a 
starosta okrsku 10A v Lípě Karel Souček.  Starosta sboru  seznámil  přítomné s činností SH ČMS za tento rok. V 
letošním roce se v březnu konalo Shromáždění delegátů sborů SDH okresu Havlíčkův Brod, na kterém bylo 
zvoleno nové vedení OSH Havlíčkův Brod. Starostou byl zvolen Josef Stejskal z Tisu, náměstky Jiří Rainiš z Habrů, 
Luboš Vacek z Chotěboře, Jan Cihlář z Bojiště a Karel Kutlvašr z Hurtovy Lhoty. Za okrsek 10A byl do výkonného 
výboru OSH zvolen Ing. Jaromír Fiedler z Úsobí. V červenci se v Pardubicích konal V. sjezd Sdružení hasičů 
Čech,  Moravy a Slezska, kterého se zúčastnil i náš člen Josef Culka st. jako vedoucí aktivu zasloužilých hasičů 
Kraje Vysočina. Starostou sdružení byl opětovně zvolen Ing. Karel Richter.  Velitel sboru za pomoci promítaných 
fotografií připomněl všem činnost našeho sboru od minulé schůze. Mezi naše akce patřilo silvestrovské 
divadelní představení pro děti, hasičský ples, maškarní rej, vodácké závody na Hlibůčku, okrsková soutěž v Lípě, 
osazení Husova balvanu, víkend mladých hasičů, soutěž o pohár starosty obce Lípa, výlov rybníka Hlibůček. K 
tomu jsme odpracovali mnoho brigádnických hodin na úpravě obce, hasičské zbrojnice, hasičské techniky, 
udělali školení finanční gramotnosti. Od letošního roku máme opět hasičské vozidlo – Avii.   Během večera byli 
oceněni tito naši členové: stužku za věrnost za 40 let členství ve sboru obdržel Miroslav Prokš st. a Josef Jaško, 
medaily Za příkladnou práci Dana Uherková a Pavel Kerber, medaili Za zásluhy Jiří Prchal. Na schůzi jsme si i 
řekli, jaké jsou naše plány na příští rok. Budeme se dále držet našich tradičních akcí – ples hasičů, maškarní rej, 
okrsková soutěž a soutěž o pohár starosty, vodácké závody na Hlibůčku, víkend mladých hasičů v přírodě, výlov 
rybníka Hlibůček. Na konci prázdnin bychom rádi na hřišti uspořádali malou veselici - setkání s občany Petrkova. 
K tomu opět nějaké brigádnické hodiny, údržba techniky, tréninky atd. Všem našim členům a petrkovským 
spoluobčanům bychom chtěli poděkovat za jejich práci v letošním roce. Chceme poděkovat Obecnímu úřadu v 
Lípě za podporu činnosti našeho SDH.   

 

� Došlo také na dlouho očekávanou terénní úpravu v okolí naší kapličky. Na jaře bude zaseta tráva, a 
zasazen kultivar lípy. Úpravy byly provedeny z důvodu zkrášlení centrálního prostoru obce, a pro vhodnost 
sečení trávy obecní sekačkou. 

 
VÁNOČNÍ SETKÁNÍ U KAPLIČKY V PETRKOVĚ 
Přijměte pozvání k radostnému a pokojnému společnému setkání u „živých“ koled v podání 

petrovského mládí, cukroví a vánočního čaje s rumem.  Dle počasí se sejdeme u petrovské kapličky 

Svatého Václava (v případě deště v hasičárně) 23.12.2013 v 18,00 hod. K dispozici bude také 

Betlémské světlo x.  

x = Betlémské světlo  

je plamínek zapalovaný každoročně před Vánoci v betlémské jeskyni, v níž se podle tradice narodil Ježíš Kristus, 

a rozvážený skauty do řady míst v mnoha evropských a také několika amerických zemích. Zpravidla bývá 

nejprve letecky dopraven do Vídně, odkud se dále šíří většinou po železnici. 



  
       

Závěrem tohoto roku bych rád poděkoval všem, kteří jakýmkoliv způsobem letos pomohli Závěrem tohoto roku bych rád poděkoval všem, kteří jakýmkoliv způsobem letos pomohli Závěrem tohoto roku bych rád poděkoval všem, kteří jakýmkoliv způsobem letos pomohli Závěrem tohoto roku bych rád poděkoval všem, kteří jakýmkoliv způsobem letos pomohli 

Petrkovu.  Popřál Všem zdraví, štěstí, radost a „každému co potřebuje“  do roku 2016Petrkovu.  Popřál Všem zdraví, štěstí, radost a „každému co potřebuje“  do roku 2016Petrkovu.  Popřál Všem zdraví, štěstí, radost a „každému co potřebuje“  do roku 2016Petrkovu.  Popřál Všem zdraví, štěstí, radost a „každému co potřebuje“  do roku 2016. 

Za Petrkov sepsal : Topolovský Michal 

 

 

Vážení čtenáři Lipských listů, dovoluji si Vás informovat o činnostech Rodinného centra během uplynulého 

čtvrtletí. 

Od nového školního roku se nám podařilo rozšířit stávající nabídku pravidelných volnočasových aktivit pro děti, 

nyní tedy Rodinné centrum nabízí tyto programy: 

Ostrov objevů aneb univerzita pro batolata – multismyslový program 

Hlavním posláním tohoto programu určeného pro nejmenší děti v doprovodu jednoho z rodičů je nabídnout 

pestrou škálu aktivit podněcujících smysly (zrak, sluch, hmat, čich, chuť), ale také  her, hudebních, pohybových 

a výtvarných činností. Program je námětem, jak správně děti v neútlejším věku rozvíjet a zároveň je možností 

společného setkávání a vzájemného sdílení maminek na rodičovské dovolené. 

Lektor: Hanauerová Lucie 

Více na www.ostrovobjevu.cz 

Dramaťáček 

V dnešním rychlém světě je na děti kladeno spousta nároků, a tak ani nemají čas si hrát. Dramaťáček s Míšou 

není jen nacvičování divadla, ale především prostor pro spontánní dětskou hru, povzbuzení a vedení 

k obrazutvornosti, příležitost vyvíjet se v sociálním porozumění a spolupráci, ke kontrolovanému 

emocionálnímu vybití i k poznávání sebe sama. 

Lektor:  Mgr.  Kotěrová Michaela 

 



Pohybové a jógové hrátky  

Na základě příběhů se děti pravidelným cvičením zábavnou formou postupně učí vnímat a ovládat své tělo i 

svoji psychiku.  

Lektor: Lucie Hanauerová 

Dixík 

Zabávné zpívání, flétničkování a hraní na nejrůznější hudební nástroje pod vedením oblíbeného kantora a 

muzikanta. 

Lektor: Mgr. Pavel Lutner 

Tanečky a tance (nejen) ve stylu Orientu 

Taneční lekce se základy nejen orientálního tance s důrazem na správné držení těla, vnímání hudby a práci 

s rytmem, ale především na radost z tance a z pohybu samotného. 

Lektor: Hana Langpaulová 

Hravá angličtina 

Děti mají možnost seznámit se zábavnou formou s prvními anglickými slovíčky  a frázemi prostřednictvím her, 

básniček a písniček. 

Lektor: Ing. Tereza Novotná 

Základy hry na piáno 

Individuálním a trpělivým přístupem se děti učí základům hudební nauky a hry na piáno. 

Lektor: Iva Sochorová 

Dětský pěvecký sbor 

Nejdůležitějším aspektem je radost ze společného zpívání. 

Lektor: Mgr. Hana Koubková 

 

Výtvarná a keramická dílnička 

Seznámení se s výtvarnými technikamami, práce s keramickou hlínou, tvoření. Nejdůležitější je též radost 

z činnosti samotné. 

Lektor: Lucie Rabensová 

Všechny aktivity (vyjma Ostrova objevů) jsou určeny pro děti předškolního a mladšího školního věku. Máte-li 

nějaké dotazy nebo chcete-li některou z aktivit s Vaším dítětem navštívit a vyzkoušet, můžete nás kontaktovat 

na telefonním čísle 777 160 143. 

Z jednorázových akcí, které se během uplynulých tří měsíců udály, vybíráme tyto: 

6. října 2015 úspěšně proběhla první z řady odborných přednášek z oblasti výchovy, vzdělávání a zdraví pro 

školní rok 2015/2016. Přednášku na téma Fyziologický vývoj dětského mozku a jeho správná stimulace 

prezentovala zakladatelka kurzů Ostrov objevů a členka organizace CAPARD MUDr. Zuzana Ludvíková. 

Přednáška byla velmi zajímavá a poučná. Dověděli jsme se například, ve kterém věku vzniká nejvíce neurálních 

synaptických spojů v mozku a kdy naopak dochází k jejich degradaci, jak správně stimulovat mozek dítěte tzv. 

multismyslovou stimulací a mnoho dalšího. Účast na přednášce byla poměrně vysoká a bylo kladeno mnoho 

zajímavých dotazů. Každý, kdo měl zájem, obdržel osvědčení o absolvování přednášky. Příjemnou náladu po 



celou dobu jistě umocnilo i dobré občerstvení, káva a čaj. Děkujeme všem zúčastněným za podporu a vytvoření 

milé atmosféry v okruhu tohoto vzdělávání. Poděkování patří především Mgr. Mirce Šeredové, která se 

organizace odborných přednášek ujala. 

Pozn.:  17. února 2016 v 16 hodin přislíbila svoji účast na další z odborných přednášek MUDr. Marie 

Kodysová, pediatrička s mnoholetou zkušeností v homeopatii, s tématem Homeopatie v dětském věku 

(dozvíme se více obecně o homeopatikách, o podpoře imunitního systému, zvládání stresu, viróz, alergií a 

mnoho dalšího dle zájmu). Pokud Vás toto téma zajímá, přijďte, těšíme se na Vás! 

11.listopadu 2015 RC Tiliánek ve spolupráci s SDH Lípa uspořádal Lipský svatomartinský lampiónový průvod. 

Akce se vydařila a těšila se velké návštěvnosti. Díky patří všem, kteří pomáhali při organizaci této akce i těm, 

kteří přispěli ke společnému občerstvení. Více se dočtete v příspěvku SDH. 

22. listopadu 2015 děvčata z tanečního kroužku reprezentovala svoji činnost v rámci velké taneční show 

Kouzelný Orient konané v kinosále kulturního domu Ostrov v Havlíčkově Brodě. Malá i větší děvčata si nedělní 

odpoledne v zákulisí i na jevišti užívala a jejich zdařilá choreografie na námět příběhu o indické princezně 

sklidila velký potlesk a byla nedílným kouskem mozaiky celého nádherného představení. Všem holčičkám, které 

se akce zúčastnily, ale i těm, které poctivě trénovaly, ale bohužel se zúčastnit nemohly (Šedinová Barbora, 

Kutlvašrová Nikola, Maštalířová Eliška, Kučírková Sára, Milichovská Petra, Chlubná Karolína, Mertová Kristýna, 

Hanauerová Michaela, Beckertová Nela, Grigerková Karolína, Urcikánová Markéta, Šedinová Magdaléna, 

Kučírková Eliška, Cejpková Liliana, Schläferová Terezie, Srbová Eliška, Šeredová Nikola, Kuljová Vanesa a 

Kuncová Marie) patří velké poděkování za vzornou reprezentaci a jejich vedoucím, Hance Langpaulové a Evě 

Beckertové, patří uznání za odvedenou práci, čas a trpělivost, které děvčatům pravidelně věnují. Děkujeme i 

Katce Červenkové, Renatě Srbové, Simoně Schläferové a Ivě Sochorové za pomoc po celé odpoledne. 

 

4. prosince 2015 RC Tiliánek opět ve spolupráci s SDH Lípa oživil starou tradici obchůzky Barborek. Čtyři 

skupinky holčiček se v tento podvečer vydaly po celé vsi od domu k domu, kde společnou básničkou popřály 

hodně štěstí, zdraví a lásky, předaly třešňovou větvičku a tištěný příběh, dětem pak malou sladkost a 

omalovánku. Akce se téměř všude setkala s kladnou odezvou. Velmi děkujeme za dobrůtky i za finanční dary, 

které děvčata vykoledovaly, budou využity k účelům pro děti.  

 

Závěrem bych ráda poděkovala všem, ať už z řad kolegů, lektorů, učitelů v mateřské i základní škole, pracovníků 

obecního úřadu, rodičů a dětí i ostatních za přízeň a podporu, jíž si velice vážíme a též všem popřála  klidný a 

pohodový adventní čas, krásné vánoční svátky v kruhu svých nejmilejších a šťastný vstup do nového roku, 

v něm hodně spokojenosti, radosti a především pevného zdraví.  

Za RC Tiliánek  Lucie Hanauerová 

 

 

 

 

 

  


