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V úvodu březnového vydání Lipských listů Vás seznámím s akcemi, které 
zastupitelstvo obce plánuje pro letošní rok. 
Na čistírně odpadních vod v Lípě započne výstavba garáží pro uskladnění obecní 
techniky. Na základě výběrového řízení byla vybrána jako zhotovitel díla firma Chládek a 
Tintěra, Havlíčkův Brod. Cena díla činí 1,314.000,00 Kč. Na dofinancování akce bude 
použita dotace získaná ze soutěže „Vesnice roku 2015“ ve výši 600 000.- Kč a dotace 
z POV Vysočiny ve výši 110 000.-Kč. 
Dále máme v plánu v jarních měsících připojení nového vrtu na stávající vodojem. Vrt se 
nachází u rybníku „Kocháňák“ a délka přípojky bude 960 metrů. Vlastníci pozemků 
s přípojkou souhlasí a v současné době vyřizujeme žádost o stavební povolení. 
Nedostatek pitné vody začínáme již v době sucha citelně pociťovat a tak doufám, že 
posílení zásobování obce vodou podstatně vylepší stávající stav. Vzhledem k tomu, že se 
jedná o další finančně náročnou akci, pokusíme se na dofinancování akce získat dotaci 
z Ministerstva zemědělství. 
Vzhledem k nárůstu počtu dětí v naší škole a nutnosti otevřít dvě první třídy, rada obce 
rozhodla, přistoupit k rekonstrukci školního bytu na učebnu a její propojení se stávající 
budovou. Akce již započala a děláme ve spolupráci s vedením školy vše pro to, aby nová 
třída byla připravena do zahájení školního roku. 
Naší největší akcí pro letošní rok je výstavba nového veřejného víceúčelového hřiště 
s umělým povrchem. Akce je připravena pro vydání stavební povolení. I když nás čas 
velice tlačí, doufám, že se stavba podaří uskutečnit ještě v letošním roce. Současně 
proběhne úprava stávajícího hřiště pod školou na travnatou plochu (fotbal, kulturní 
akce, hasičské cvičiště atd.). 
V plánu máme i úpravy veřejných prostranství, odbahnění rybníku v Dobrohostově, 
rekonstrukci kuchyně v objektu SDH Petrkov a pokračování v úpravě vzrostlých stromů 
v intravilánu našich obcí. 
Dále připravujeme na květen již tradiční „Lipské jarní slavnosti“ opět s bohatým 

programem a také plánujeme účast obce v soutěži „Vesnice roku 2016“. Rovněž bych 

Vás všechny chtěl požádat o zapůjčení historických fotografií a dokumentů pro tvorbu 

kalendáře 2017. Veškeré zapůjčené materiály v krátké době v pořádku vrátíme a 

v elektronické podobě uchováme v archivu obecního úřadu pro další generace. 

Vážení spoluobčané, závěrem bych Vám všem chtěl popřát krásné prožití svátků 

velikonočních a s přicházejícím jarem a sluníčkem i hodně optimismu do dalších dní  

Jiří Kunc, starosta 

 



Usnesení č.7ze zasedání Zastupitelstva obce Lípa, ze dne 15.12.2015  
Zastupitelstvo obce Lípa: 
schvaluje:  
1. program zasedání zastupitelstva 
2. zapisovatele a ověřovatele zápisu a usnesení 
3. Smlouvy o údržbě místních komunikací na rok 2016                                                                                                                                 
4. Smlouvu o svozu separovaného odpadu a vedení evidence s firmou HBH odpady s.r.o., Havířská 1124, 580 01 

Havlíčkův Brod. 
5. Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: JI-014330023691/007 s firmou E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 

2151/6, 370 49 České Budějovice. 
6. podání žádosti na MŠMT o dotaci na akci „Přístavba nové kmenové učebny a chodeb s bezbariérovými šatnami s 

ohledem na navýšení počtu žáků základní školy, rekonstrukce sociálních zařízení v budově tělocvičny“ - projekt z programu 
133 310 a souhlasí se závazkem Obce Lípa na spolufinancování akce/projektu v minimální výši 15% 
z celkových nákladů akce. 

7. Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: JI-014330032212/009 s firmou E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 
2151/6, 370 49 České Budějovice. 

8. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-2006894/003 s firmou ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 
IV-Podmoklany, Teplická 874/8, PSČ 405 02 

9. aktualizovaný Program rozvoje obce Lípa 2014 – 2020 
10. Kupní smlouvu na nákup poz. p.č. 1260/14 o výměře 3536 m2 a poz.p.č. 1260/12 o výměře 378 m2. Vše dle 

geometrického plánu č. 615-1214/2015. 
11. Složení inventarizační komise pro rok 2015. 
12. Rozpočtové opatření č. 7 pro rok 2015 
13. Vytvoření nového pracovního místa pro potřeby obce 
14. Rozpočet Obce Lípa na rok 2015  

pověřuje radu obce: 
1. Výběrem zhotovitelů na akce roku 2016 a schválením smluv s dodavateli 

neschvaluje: 
 1.   Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést 
stavbu č. IV-12-2013893/VB/2 s firmou ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmoklany, Teplická 874/8, PSČ 405 02 

bere na vědomí: 
1. usnesení zastupitelstva z 9.11.2015 
2. usnesení ze zasedání rady obce z 9.11.2015, 25.11.2015 a 15.12.2015 
3. příspěvky v rozpravě 

 

Usnesení č.8 ze zasedání Zastupitelstva obce Lípa, ze dne 27.1.2016 
Zastupitelstvo obce Lípa: 
schvaluje:  

1. program zasedání zastupitelstva 
2. zapisovatele a ověřovatele zápisu a usnesení 
3.investiční akci „Výstavba veřejného, víceúčelového hřiště v Lípě“.                                                                                                                       
4.podání žádosti o dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z programu 133510, subtitul 133512 na 
akci „Výstavba veřejného, víceúčelového hřiště v Lípě“ 
5. spolufinancování dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z programu 133510, subtitul 133512 na 
akci „Výstavba veřejného, víceúčelového hřiště v Lípě“ z prostředků obce Lípa 
6. Příkazní smlouvu o zajišťování služeb v oblasti BOZP a PO s firmou BEPPO HB s.r.o., Bořivojova 878/35, 130 00 
Praha 3, Žižkov 
7. Jednat o směně pozemku p.č. 1558/22 v k.ú. Lípa u Havlíčkova Brodu za odpovídající pozemek žadatele 
neschvaluje:   1.   prodej pozemku p.č. 1558/22 v k.ú. Lípa u Havlíčkova Brodu 
bere na vědomí: 
1.   usnesení zastupitelstva z 15.12.2015 
2.   usnesení ze zasedání rady obce z 31.12.2015 a 27.1.2016 
3.   zprávu o činnosti kontrolní komise 
4.   příspěvky v rozpravě 
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LLLL íííípa, ppa, ppa, ppa, přřřřííííspspspspěěěěvkovvkovvkovvkov áááá     organizaceorganizaceorganizaceorganizace     

    
Zima se loučí a naše škola se již těší na jaro a velikonoční svátky. Postupně od 
nejmenších bychom Vám rádi přiblížili naši činnost, ale především práci a aktivity 
vašich dětí. 

Z právičky z naší školičky přinášejí M yšičky, Sovičky, Ž abáčci a Ž abičky 

V čase, kdy všechno začíná rašit a chvěje se před rozpukem, se snažíme být stejně akční 
jako příroda, jejíž jsme konec konců také součástí. Jarem vše začíná, na jaře přilétají čápi, 
zvířata rodí mláďata, probouzí se příroda, život začíná. Všechno kolem si mohutně pučí, 
zelená se a krásné pastelové barvy lahodí oku a hladí šerem zimy znavenou duši. Děti 
zase pořádně řádí na hřištích, kolech i v přírodě. Rodiče i učitelé zoufají, snaží se ratolesti 
krotit, ale příroda jim velí jinak. Pořádně jásat, běhat, skákat a nechat energii znovu a 
znovu vlévat do žil. 

Dovolte mi poohlédnout se krátce zpět a podělit se s Vámi o zážitky z naší školky 
z období předcházejícímu jaru. 

V pondělí 11. 1. jsme se s předškoláky vydali do základní školy prohlédnout si prostory 

této budovy, neboť v letošním roce se zde bude konat zápis do 1. třídy. Prošli jsme si 

celou školu, nahlédli jsme i do páté třídy k paní učitelce Vencovské, kde si děti 

popovídaly s kamarády a prohlédly si vybavení třídy i učební pomůcky dětí. Paní učitelka 

Korefová nás vzala do nové, moderní učebny chemie a fyziky, tam se dětem moc líbilo a 

se zájmem si vše prohlédly. 

Největší zážitek měly děti z velkého fotbalu na chodbě a z prostor šaten v suterénu. Ze 

své návštěvy si děti namalovaly obrázek do knihy a již se těšily na blížící se zápis. Během 

měsíce ledna navštívily děti po skupinkách i 1. třídu, kde měly možnost zhlédnout 

vyučování svých dřívějších kamarádů. 

Dne 4. 2. jsme ve třídě Myšiček pořádali Den tatínků, dědečků…Sešli jsme se v 15 hod. ve 

třídě Myšiček v hojném počtu. Vystoupení začalo přednesem básní, zpěvem písní 

s doprovodem kytary a bylo zakončeno tanečkem. Poté děti rozdaly tatínkům své 

překvapení v podobě sněhuláčka z květináče. Dalším bodem byla výroba obrázků 

z nažehlovacích korálků. Obdivovali jsme, jak se tatínkové, společně se svými dětmi,  

zabrali do díla a jak jim šla práce od ruky. Na závěr se děti s tatínky vyfotily, někteří 

tatínkové si ještě užívali hru ve třídě se svými dětmi.  



Dne 5. 2. jsme se vydali na exkurzi, k týdennímu tématu – povolání, do autodílny k panu 

Vencovskému. Zde děti shlédly vše, co obnáší práce automechanika. Mohly si 

prohlédnout auto na zvedáku, podívaly se na motor, auto zespodu, na nářadí, které je 

k této práci potřebné. Venku jsme viděli nabouraná auta. Pan Vencovský ochotně 

odpovídal dětem na dotazy. Díky této exkurzi si děti odnesly spousty zajímavých 

informací a zážitků.  

V pátek 19. února se konal ve třídě Žabiček a Žabáčků druhý projektový den s názvem 

Den v pravěku. Rodiče měli nelehký úkol, a to obléci své děti do kostýmů k pravěkému 

tématu. I přesto se s tím všichni poprali na výbornou a děti přišly oblečené v nápaditých 

kostýmech, za které bychom chtěly rodičům poděkovat. Děti si od rána vyráběly 

dinosaura a poté je čekal program plný soutěží a her. Také jsme nezapomněli na třídu 

Myšiček a Soviček, které jsme jako správní „pračlověčí“ lidé přepadli a zajali. Celé 

dopoledne jsme si moc užili a děti si jako vzpomínku domů odnesly spoustu věcí. Také 

bychom chtěly poděkovat paní Mertové a paní Hanauerové za sladkosti pro děti na 

tento den. Již se těšíme na poslední projektový den, který nás čeká v květnu.  

Ve středu 24. února se ve třídě Žabáčků uskutečnil Den tatínků a dědečků. Na tento den 
se děti moc těšily, neboť je to pro ně sváteční událost, když za nimi do školky může přijít 
tatínek, dědeček či strýček. Před příchodem tatínků a dědečků děti samostatně připravily 
celou třídu a pohoštění na talířky. Příchozích se ptaly, zda chtějí kávu či čaj, a po usazení 
všech hostů mohl začít program. Vystoupení složené z básniček a písniček se dětem 
velmi povedlo, byly oceněny velkým a zaslouženým potleskem. Společný tanec dětí 
s tatínky nás všechny moc pobavil a po občerstvení se šlo vyrábět. Letos to byl 
sněhuláček z ponožky a rýže. Děti si svého sněhuláka hrdě nesly domů. 

Ve čtvrtek 25. 2. odpoledne se u Soviček konal Den tatínků a dědečků. Naštěstí děti 
odolaly nástrahám nemocí a sešly se v hojném počtu. V hojném počtu dorazili i tatínkové 
a dědečkové se zásobami občerstvení od maminek - za to jim moc děkujeme. Začali jsme 
uvítáním všech příchozích a nabídnutím kávy nebo čaje, a potom nám již nic nebránilo 
začít s připraveným programem sestaveným z básniček a písniček. Tatínkové dostali od 
dětí perníčky v sáčku s mašličkou, aby neodcházeli domů s prázdnou. Následovalo malé 
občerstvení účinkujících a společný tanec na židličkách. Na ten se děti těšily nejvíce. 
Mírně vyčerpaní jsme se ještě vrhli na společné vyrábění větrníků a oblíbené 
fotografování s hotovými výrobky. 

 

Dne 25. 2. jsme v oddělení Myšiček pořádali Pirátský den. Od rána chodily děti 

převlečené za krásné masky pirátů a pirátek a těšily se na dnešní den. Po příchodu si 

vyrobily postavičku piráta a vybarvily si svůj pirátský znak, který si přilepily na pirátský 

koráb. Po svačině začal hlavní program – cesta za pokladem. Seznámili jsme se se vším, 

co nás čeká a vypluli jsme podle pirátské mapy, s doprovodem písně „Piráti z Karibiku“, 

hledat poklad. Cestou jsme plnili úkoly – pohybové hry, pracovní činnosti, poznávací hry 



a úkoly, zpěv písně „Maličcí piráti“ a na závěr jsme po celé školce hledali ukrytý poklad. 

Děti byly z úkolů nadšené, pozorně a s napětím sledovaly další a další úkoly. Odměnou 

jim byl nalezený poklad. Zaujala nás zpětná vazba od dětí na dotazy, co se jim nejvíce 

líbilo. Obsáhly odpovědi se všemi úkoly. Akce se vydařila i díky úžasným oblekům. 

V měsíci únoru se celá naše mateřská škola zúčastnila výtvarné akce s názvem Školka 

plná dětí. Smyslem projektu byla podpora kreativity a tvůrčího přístupu dětí a pedagogů 

pomocí výtvarné tvorby. Celkem jsme zaslali 42 výtvarných děl našich dětí. 

Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2016-2017 se uskuteční 

ve dnech 21. 3. – 22. 3. v době od 7:00 do 15:00 hodin v budově mateřské školy. 

Přeji Vám krásné Velikonoce a hodně důvodů k úsměvu a dobré náladě. 

Za mateřskou školu Miroslava Krpálková 

Žáci ZÁKLADNÍ ŠKOLY se opět mohou pochlubit nejen svým aktivním 

přístupem ke vzdělávání, ale také řadou úspěchů na poli znalostním, 

uměleckém i sportovním. 

Hana Šimková, 8. r. - Okresní kolo olympiády v českém jazyce 2016 - I. kategorie 

Jako jediná "osmanda" v konkurenci žáků 9. ročníku se Hanka v okresním kole dne 16. 2. 

2016 v Havlíčkově Brodě podělila se soupeři o 19. až 22. místo. Blahopřejeme k tomuto 

výsledku a věříme, že se společně s novými znalostmi v 9. ročníku této olympiády 

zúčastní i v příštím roce. 

Jana Nováková, 5. r. - Školní kolo Pythagoriády 2015 - 2016 

Školní kolo Pythagoriády proběhlo dne 27. 1. 2016 a Jana se s 10 body stala úspěšnou 

řešitelkou. Blahopřejeme k tomuto výbornému výsledku a věříme, že se s takto 

vynikajícím výsledkem zúčastní okresního kola Pythagoriády. 

 

Amálie Emma Čechová, 5. r. - Okresní kolo matematické olympiády 2015 - 2016 

Po úspěšně zvládnutém školním kole se v okresním kole dne 19. 1. 2016 v Havlíčkově 

Brodě umístila na vynikajícím 4. místě se ziskem 30 bodů a zařadila se tak mezi pouhou 

sedmičku úspěšných řešitelů. Je velká škoda, že matematická olympiáda je v 5. ročníku 

jen na okresní úrovni, krajská a celostátní jsou organizovány jen pro žáky vyšších ročníků. 

Blahopřejeme k tomuto výbornému výsledku a věříme, že se s takto vynikajícím 

výsledkem zúčastní matematické olympiády i v příštích letech. 



Přírodovědný klokan 2015 - nejlepší řešitelé školního kola – pod vedením Mgr. Simony 

Korefové 

1.   Čipl Jan     88 b.  8. r. 
2.   Kandr Filip   84 b. 9. r. 
3.   Šimková Hana   70 b. 8. r. 
4.   Nováková Alena   69 b. 8. r. 
5.   Kořínek Jakub   61 b. 9. r. 
6.   Výborný Martin   56 b. 9. r. 
7.   Bouchnerová Denisa  53 b. 8. r. 
7.   Čížek Jan   53 b. 8. r. 
7.   Rosecká Eliška   53 b. 9. r. 

Školní kolo dějepisné olympiády - tematické zaměření: „Po stopách Lucemburků aneb 

Za císařskou korunou“ – pod vedením Mgr. Boženy Kučerové 

Téma letošního ročníku nebylo zvoleno náhodně: 14. 5. 2016 si připomeneme 700. 

výročí narození Karla IV. - „Otce vlasti“, českého krále, císaře Svaté říše římské. 10. 8. 

2016 uplyne 720 let od narození a 26. 8. 2016 670 let od smrti jeho otce Jana 

Lucemburského – českého krále, „krále diplomata“, „krále cizince“. 

Školního kola olympiády se zúčastnilo 6 žáků 8. ročníku a 5 žáků 9. ročníku. Žáci si mohli 

odpovědi na otázky vyhledat na internetu, příp. v odborné literatuře. 

Nejúspěšnějším řešitelem se stal Patrik Bláha z 9. ročníku, který z maximálního počtu 

80 bodů získal 78 bodů. 

Další úspěšní řešitelé: 
Hana Šimková (8. r.) 75 bodů 
Jakub Kořínek (9. r.) 71 bodů 
Eliška Kerelová (9. r.) 71 bodů 
Aneta Křípalová (8. r.) 70 bodů 
 
 
Filip Kandr (9. r.) 70 bodů 
Lucie Čechová (9. r.) 59 bodů 
Jan Čipl (8. r.) 58 bodů 
Denisa Prostřední (8. r.) 56 bodů 
Michal Kerel (8. r.) 53 bodů 
Kateřina Miksová (8. r.) 46 bodů 

Všem zúčastněným děkujeme za účast, vynaložené úsilí a gratulujeme k dosaženým 

výsledkům. Věříme, že se díky olympiádě dozvěděli další zajímavosti o našich 

významných panovnících. 



Velmi úspěšnými jsou také naši mladí šachisté – viz článek věnovaný šachovému 

kroužku. S obrovským nasazením jdou do zápasů (basketbal, volejbal, florbal) také naši 

sportovci pod vedením pana PaedDr. Antonína Gerži a paní učitelky Mgr. Hany 

Vencovské. Postupně se z nich stává dobrý tým s nadějemi na budoucí úspěchy. Držíme 

vám palce! 

TurTurTurTurnaj ve florbalu  naj ve florbalu  naj ve florbalu  naj ve florbalu  ––––     okrskové kolookrskové kolookrskové kolookrskové kolo     

16. listopadu 2015 proběhlo okrskové kolo skupiny III. ve florbalu v Havlíčkově Brodě. 

Naší starší žáci soutěžili ve IV. kategorii. Ve své skupině sehráli 3 velmi kvalitní utkání.  

V prvním vyhráli 4 : 1, druhé těsně prohráli 0 : 1 a ve třetím, rozhodujícím o postupu, 

měli chlapci obrovskou smůlu. Po celý zápas byli lepší, útočnější a hra se jim dařila, jen 

góly nějak míjely branku. Vše rozhodla skutečně poslední vteřina, ve které vletěl do naší 

branky míček, a bylo po všem.  

Chlapci byli velmi zklamaní a nešťastní, ale co se dá dělat. Nepostoupili do boje o první 

příčky turnaje, přesto si zaslouží velikou pochvalu a obdiv za výkon, který předvedli, za 

sportovní chování, za vzornou přípravu na turnaj v hodinách tělesné výchovy.  

Zklamání pominulo a v současnosti probíhala intenzivní příprava na turnaj v basketu. 

Tam určitě „nasadíme laťku“ opět vysoko. 

Zapsala: Mgr. Hana Vencovská 

R ecitaR ecitaR ecitaR ecitačččční soutní soutní soutní soutěěěěžžžž    

Únorové dny v základní škole zpestřila recitační soutěž. Spojila všechny ročníky od druhé 

třídy základní školy. Děti se připravovaly nejprve ve třídách, tam si vybraly  

 

nejlépe recitující zástupce, kteří postoupili do školního kola soutěže. 

Školní kolo se uskutečnilo 23. 2. v místnosti studovny, která se na několik hodin 

proměnila v divadelní sál. Soutěžilo 42 dětí rozdělených do čtyř kategorií a o diváky ze 

školních tříd také nebyla nouze. Předmětem hodnocení jednotlivých výkonů byl nejen 

vhodný text odpovídající věku a zkušenostem recitátora, ale i schopnost text 

reprodukovat srozumitelně, s výrazem a záleželo i na celkovém dojmu. Děti recitovaly 

básně Jiřího Žáčka a dalších dětských autorů, na řadu přišly i známé balady K. J. Erbena a 

texty prozaické. Po skončení recitace v každé kategorii porota, kterou tvořili tři vyučující, 

vyhlásila a drobně odměnila tři nejlépe recitující žáky. 

První dva z každé kategorie dále postoupili do okrskového kola recitační soutěže 

v Havlíčkově Brodě. Lipští žáci uspěli i v okrskovém kole. Žákyně 3. třídy Sárka Kučírková 



obsadila ve své kategorii první příčku. Ve stejné kategorii obsadila třetí místo naše další 

recitátorka Sárka Fironová.  

Výborně se umístily i žákyně 9. ročníku Eliška Kerelová, která dosáhla ve své kategorii 

prvního místa a hned za ní na druhém místě skončila Jana Buňatová z 8. ročníku. 

Žákyně na prvních dvou příčkách budou opět reprezentovat školu, a to v okresním kole 

recitační soutěže, které proběhne 15. března v Ledči nad Sázavou.  

Dívkám gratulují spolužáci i pedagogové a přejí jim další úspěch! 

Zapsala: Mgr. Pavlína Růžičková 

    

Škola m im o vyuŠkola m im o vyuŠkola m im o vyuŠkola m im o vyuččččováníováníováníování    

V dnešním příspěvku Vám chci představit část činností naší školy, které jsou žákům 

nabízené mimo vyučování. Jedná se o organizování zájmových kroužků, kterých 

v letošním roce pracuje ve škole celkem 14. Organizují je učitelé, vychovatelé a také p. J. 

Pertl, který vede ve škole šachový kroužek. 

Jednotlivé zájmové útvary pracují pravidelně každý týden. Prezentace některých z nich 

můžete vidět na nových webových stránkách školy, www.zslipa.cz, ostatní se teprve 

chystají své aktivity zdokumentovat a zveřejnit. 

 

 

Rozvrh práce jednotlivých zájmových kroužků: 

Den Název  Čas Vedoucí 

PONDĚLÍ 

Logopedie 1. +2. tř. 12:20 – 13:05 Mgr. Božena Kučerová 

Keramika 2. – 5. tř. 13:30 – 15:00 Mgr. Jaroslava Kandrová 

Výtvarný kroužek 1. -5. tř. 12:45 – 13:45 Mgr Hana Vencovská 

Logopedie v MŠ 13:30 – 16:30 Mgr. Božena Kučerová 

ÚTERÝ 

Keramika  14:00 – 15:30 Mgr. Šárka Bucherová 

Angličtina 2. třída 12:15 – 13:00 Mgr. Věra Vítková 

Angličtina 2. třída 12:15 – 13:00 Mgr. Kateřina Vojtková 



STŘEDA 

Přírodovědný kroužek 6. -9. tř. 13:30- 14:30 
Mgr. Simona Korefová 

Mgr. Markéta Pokorná 

Sportovky 2. -5. ročník  13:00- 14:00 Mgr. Milada Henclová 

Sportovní kroužek  14:00 – 15:30 PaedDr. Antonín Gerža 

Stavění z Merkuru 13:30 – 14:30 Mgr. Marie Vomelová 

ČTVRTEK 
Šachový kroužek  13:30 – 14:30 Jaroslav Pertl 

Hudební kroužek 13:00 – 14:00 Mgr. Pavel Lutner 

PÁTEK Tvorba školního časopisu 13:30 – 14:30 Mgr. Pavla Růžičková 

Zapsala: Mgr. Marie Vomelová 

Šachový kroužekŠachový kroužekŠachový kroužekŠachový kroužek     

V letošním školním roce začal na naší škole pracovat šachový 

kroužek pod vedením pana J. Pertla. O kroužek mají zájem žáci  1. i 

2. stupně, šachy se teď ve škole hrají o přestávkách, před 

vyučováním i po vyučování. Prvním turnajem byl okresní přebor 

škol v Havlíčkově Brodě, kde se naši žáci umístili na 5. místě. 

Úspěšní byli na šachovém turnaji Velká cena ZŠ Lipnice, kterého jsme se  

zúčastnili po devíti letech. Naši školu zde letos reprezentovali Jakub Kořínek, Martin 

Výborný, Jan Čížek a Tomáš Novák. Z celkového počtu 48 žáků se Jakub umístil na 

krásném 11. místě, Martin na 18. a Honza na 20. místě. Žákům děkujeme za vzornou 

reprezentaci školy, panu Pertlovi za čas, který našim dětem věnuje, a všem přejeme 

hodně úspěchů v dalších soutěžích. 

Zapsala: Mgr. Simona Korefová 

    

H rátky sH rátky sH rátky sH rátky s    M E R K U RE MM E R K U RE MM E R K U RE MM E R K U RE M     

V rámci podpory technického vzdělávání byl od října ve škole nově 

zaveden zájmový kroužek „Hrátky s MERKUREM“. Velice aktivně v 

něm pracuje 10 žáků ve věkovém rozmezí 5. až 8. třídy. Na začátku 

roku většinou všichni sestavovali jednoduché výrobky, podruhé již 

montovali složitější modely a v současné době je hitem sestrojování 

pohyblivých modelů, jako je model bucharu, traktoru s přívěsem, atd. Naše výrobky, 

bohužel, mají krátkou životnost. Pokud chceme totiž sestrojovat nové a složitější, 



musíme nejdříve rozmontovat ty stávající a vytvořit si tím dostatek součástek pro novou 

práci. Aby byla práce žáků vidět, pořizujeme fotodokumentaci výrobků a tu 

zveřejňujeme na webových stránkách školy.  

Za kolektiv členů kroužků zapsala Mgr. Marie Vomelová 

D alší nabídky pro D alší nabídky pro D alší nabídky pro D alší nabídky pro naše dnaše dnaše dnaše děěěěti a ti a ti a ti a žákyžákyžákyžáky     

Dobrovolné a velmi zajímavé činnosti v době mimo vyučování nabízí Rodinné centrum 

Tiliánek, s nímž škola spolupracuje nejen v oblasti volnočasových aktivit dětí a žáků. 

Jednou z nejoblíbenějších oblastí je svět hudby, a to ať už pod vedením pana Mgr. 

Lutnera (pro maličké hudebníky), nebo hodiny hry na klavír paní Sochorové, či 

sboreček Mgr. Koubkové, který už nám svým zpěvem báječně zpříjemnil předvánoční 

celoškolní shromáždění. 

O hlédnutí za P lesem  školyO hlédnutí za P lesem  školyO hlédnutí za P lesem  školyO hlédnutí za P lesem  školy     

Již po sedmnácté jsme zažili plný sál za zvuku kapely Fortuna při Plesu školy dne 26. 
února 2016. Rádi bychom touto cestou poděkovali ještě jednou všem sponzorům,  
bez jejichž štědrého přispění bychom nemohli náš ples uskutečnit, a všem, kteří se na 
realizaci plesu podíleli. 
 
Velký dík patří i mažoretkám ze Štoků a taneční skupině GEMINI z Jihlavy, která 

vystoupila s ukázkou latinskoamerických tanců. Svoji premiéru se ctí zvládli žáci naší 

školy, kteří si zcela samostatně připravili velmi pěkné vystoupení a právem si zasloužili 

nemalý potlesk. Jsem na ně hrdá a pevně doufám, že jim elán vydrží. 

Vám všem zúčastněným díky za skvělou atmosféru a za výdrž až do ranních hodin. Za rok 

se budeme těšit na shledanou. 

Za realizační tým Mgr. Simona Korefová 

Za celou školu i hosty plesu děkujeme především paní Korefové a paní Výborné za 

jejich odpovědnou a časově velmi náročnou přípravu školního plesu, která se odrazila 

v jeho skvělé organizaci a dobré zábavě pro všechny. 

Dne 3. února 2016 se pod organizačním vedením Mgr. Jaroslavy Kandrové za pomoci 

všech vyučujících základní školy (především učitelů 1. stupně) a také učitelek mateřské 

školy, které se postarali o děti i rodiče v době čekání na ten významný a slavnostní 

okamžik, uskutečnil zápis dětí do 1. ročníku povinné školní docházky. Zápis proběhl 

v celém prostoru hlavní budovy základní školy. Organizačně pomáhala děvčata 8. 

ročníku, která uváděla rodiče a jejich ratolesti do příslušných tříd, a také chlapci 

přestrojení za Křemílka a Vochomůrku. 



Do prvních tříd – 1. A (tř. uč. Mgr. Kandrová) a 1. B (tř. uč. Mgr. Henclová) bylo celkem 

zapsáno 40 dětí. Díky dobré spolupráci s panem starostou za zřizovatele se již započaly 

přípravné práce na vybudování nové kmenové učebny. Na naše budoucí spolužáky už se 

moc těšíme a věříme, že se s námi budou dobře bavit nejen při samotném vzdělávání, 

ale akcích obohacujících výuku. 

Co chystáme: 

Dne 23. 3. jako už tradičně si žáci 9. ročníku vymění role s učiteli a sami se chopí 

organizace výuky – Den naruby. Již se odpovědně chystají, tak ať je jejich svěřenci příliš 

nezlobí! 

Dne 28. 4. proběhne na škole, a to v mateřské škole, den zajímavých uměleckých, 

pracovních a tvůrčích dílen  - Den Bohuslava Reynka. V týž den si v rámci konzultačního 

odpoledne a dne otevřených dveří zároveň budou moci výsledky práce dětí a žáků 

prohlédnout nejen rodiče, ale i návštěvníci školy. 

Za Základní školu a Mateřskou školu Bohuslava Reynka, příspěvkovou organizaci 

Mgr. Věra Vítková, ředitelka školy 

 

  



Vážení čtenáři Lipských listů, dovolte mi opět shrnout činnost lipského rodinného centra 

za uplynulé čtvrtletí. 

Co se událo: 
  V sobotu 19.prosince 2016 se Tiliánek vydal autobusem plným dětí a rodičů (nejen 

místních, ale i brodských) na pohádkovou lední revue Disney on Ice – 25 let ledové 

fantazie. Nezvykle teplé prosincové počasí cestování přálo, a tak se všichni příznivci 

Disney pohádek mohli včas a v klidu usadit každý dle svých místenek v pražské Tipsport 

aréně. Oblíbené postavičky Mickey, Minnie, Goofy, Donald a Daisy provedly děti 

kouzelným světem Lvího krále, Malé mořské víly a Petra Pana. Nechyběla ani návštěva 

zimní říše jedné z nejúspěšnějších animovaných pohádek všech dob – Ledového 

království. Díky mezinárodnímu týmu oceňovaných bruslařů, vzrušující choreografii a 

hudebním hitům malé i „velké“ děti zažily úžasnou cestu do vzdálených krajin, aniž by 

opustily svá sedadla. Unavení, ale plní dojmů, jsme se ve večerních hodinách šťastně 

vrátili zpět. 

  Jak již možná někteří z vás zaregistrovali, Rodinné centrum Tiliánek ve spolupráci se 

Základní školou Bohuslava Reynka mezi svými volnočasovými aktivitami nabízí dětem, 

které mají rády hudbu a zpěv, možnost navštěvovat pěvecký sbor. Zpěváčci se pod 

trpělivým vedením paní učitelky Mgr. Hany Koubkové scházejí v prostorách budovy 

základní školy a každé úterní odpoledne hravou a zábavnou formou procvičují svůj 

repertoár u piana v místní lidové knihovně. Pro stmelení kolektivu děti společně s paní 

učitelkou podnikly předvánoční výlet do Havlíčkova Brodu na adventní trhy, kde si mohly 

koupit nějakou drobnůstku. V kavárně nad zmrzlinovými poháry pak domluvily 

premiérové vystoupení, které se konalo u příležitosti rozdávání betlémského světla 

v neděli 20.prosince 2016 v Lípě. Dětem se pěvecký přednes koled a vánočních písní moc 

povedl, za což byly oceněny potleskem posluchačů a také malým dárečkem. Děkujeme 

za to, že svým zpěvem umocnily sváteční atmosféru a těšíme se na jejich další 

reprezentaci. 

  Ve středu 23.prosince 2016 mezi sedmou a patnáctou hodinou probíhaly Vánoce pro 

děti v Tiliánku. Zatímco rodiče byli v zaměstnání nebo měli plno práce s přípravami na 

Vánoce, děti se společně s panem učitelem Pavlem Lutnerem prozpívaly předvánočním 

prázdninovým dnem. Kromě koled nechyběly ani vánoční příběhy, návštěva místního 

slaměného betléma, procházka a skotačení na dětském hřišti i dobrý oběd (za který 

děkujeme paní kuchařce Hance Křižanovské).  

 



Celým dnem se linula klidná a pohodová sváteční atmosféra. Spokojené děti si s sebou 

domů pyšně odnášely dárečky v podobě malých sádrových odlitků s vánočními motivy a 

přírodní svícínky na vánoční tabuli, které samy vyrobily a které se jim opravdu povedly. 

  Ke konci minulého roku bohužel ukončila svoji živnost Lucie Rabensová, tedy i svoji 

lipskou výtvarnou a keramickou dílničku. Dobrou zprávou však je, že se nám pro práci s 

keramickou hlínou, která děti velmi baví a zároveň je pro ně prospěšná, podařilo 

domluvit s úžasnou učitelkou a milou osobou – Jaruškou Kandrovou. Na její keramickou 

dílničku se děti mohou hlásit jednorázově (většinou poslední čtvrteční a páteční 

odpoledne v měsíci) podle toho, jak jim vyhovuje termín a jak je zaujme téma. Zároveň 

je to vhodná příležitost pro některé předškoláky k seznámení s jejich budoucí paní 

učitelkou. Vítané jsou však také děti starší i mladší, které rády tvoří (klidně i v doprovodu 

rodičů či prarodičů). Pro pohodovou náladu je vždy o krátké přestávce mezi tvořením 

zajištěno malé občerstvení. 

 

  Na základě poptávky jsme od nového školního pololetí rozšířili stávající pondělní 

volnočasovou aktivitu Tance (nejen) s prvky Orientu pod vedením tanečnice Hanky 

Langpaulové také pro starší slečny (ve věku cca 9 až 15 let). Kroužek probíhá každé 

pondělí od 14:00 do 15:00 hodin v tělocvičně základní školy. 

 

  Rovněž od nového pololetí nabízíme k flétničkovému pořadu DIXÍK sesterský pořad s 

názvem KYTKA (KYTaroví KAmarádi), ve kterém se děti společně s Pavlem Lutnerem 

zaměřují na zpívání a jednoduchou hru na kytary nebo ukulele. Kroužek probíhá 1x za 

čtrnáct dní (každé sudé pondělí) od 14:00 do 14:45 hodin v první třídě základní školy. 

Přednášky   

  Ještě v čase předvánočním proběhla v pátek 11.prosince 2016 od 16:00 hodin 

přednáška na téma Školní zralost a připravenost dítěte. Přednášející PhDr. Jana 

Hovorková přítomným rodičům vysvětlila a připomenula, co vše by dítě mělo umět, než 

půjde do školy a objasnila pojmy jako fyzická a psychická, sociální a emocionální zralost 

či znaky školní zralosti. Též rozdala spoustu praktických rad, jak s předškoláky správně 

pracovat a dobře je připravit na tak důležitou událost jako je vstup do školy. Ve stejném 

čase mezitím v rodinném centru probíhal program pro děti. Zatímco se rodiče účastnili 

přednášky, jejich ratolesti shlédli pohádku O perníkové chaloupce a O vděčných 

zvířátkách a poté si mohli vytvořit barvičkami na sklo obrázky zvířátek a nazdobit 

upečené perníčky. Děti odcházely sice celé ulepené, ale nadšené a spokojené. 

 

  Letošní sérii přednášek jsme pak zahájili tématem z oblasti zdraví. Ve středu 17.února 

2016 od 16:00 hodin přijala naše pozvání MUDr. Marie Kodysová. Praktická lékařka pro 



děti a dorost, která má bohaté zkušenosti s aplikací homeopatik a která byla účastna při 

založení Homeopatické lékařské asociace, přijela přednášet a diskutovat právě na téma 

Homeopatie v dětském věku. Zájem o tuto přednášku byl veliký a posluchači se na ni 

sešli nejen z Lípy, ale i ze širokého okolí. Paní doktorka velmi ochotně odpovídala na 

dotazy, které směřovaly převážně k aplikaci homeopatik na určité diagnózy, v závěru se 

pak věnovala individuálním dotazům, a tak návštěvu ukončila až ve večerních hodinách. 

Někteří z rodičů opět využili nabízeného hlídání, ať už v rodinném centru v rámci 

prodloužených pravidelných volnočasových aktivit či přímo v budově školy v prostorách 

knihovny, kde se děti pod odborným dohledem kreativně a smysluplně zabavily. 

  Rádi bychom poděkovali všem účastníkům přednášek, jejichž zájmu si velmi vážíme. 

Zároveň děkujeme vedení a zaměstnancům školy, kteří se na realizaci přednášky podílejí 

podporou a zajištěním prostoru. Též děkujeme všem dobrovolníkům (včetně žákyň 

deváté třídy Janě Buňatové a Anetě Křípalové) za pomoc při přípravách, úklidu a hlídání 

dětí. 

Co nás v nejbližší době čeká: 

Středa 24.března 2016 od 17:00 – Recitál s duhovým osvěžením 

  Srdečně Vás zveme do Tiliánku na Duhový recitál Pavla Lutnera tentokrát určený pro 

dospěláky. Přijďte se v předvelikonočním čase na chvíli zastavit a užít si pohodové 

odpoledne s povídáním, písničkami a hudbou (k muzicírování se můžete i aktivně zapojit 

;-)), chybět nebude ani káva nebo čaj a malé občerstvení. S sebou můžete přivést i děti, 

které si mezitím užijí velikonoční tvoření. Z důvodu omezené prostorové kapacity Vás 

však raději prosíme o předběžné přihlášení. Vstupné na akci je dobrovolné. 

Čtvrtek 31.března a pátek 1.dubna od 16:00 – Keramická dílnička 

  Přijměte srdečné pozvání na březnovo-dubnovou keramickou dílničku s Jaroslavou 

Kandrovou. Zveme všechny děti, které rády tvoří (klidně i v doprovodu rodičů či 

prarodičů). Tentokrát si v prostorách rodinného centra mohou vytvořit keramický 

dáreček pro maminky k jejich květnovému svátku. Samozřejmě nebude chybět ani 

drobné občerstvení. 

Čtvrtek 14.dubna od 16:00 – Přednáška na téma Výchova emočně inteligentních dětí  

Už nyní se můžete těšit na další přednášku. Naše pozvání opět přijala PhDr. Jana 

Hovorková, která na základě zájmu rodičů přijede přednášet a diskutovat na téma, jak  

podpořit emočně inteligentní výchovu. Dozvíte se například, jak důležité je vlastní 

chování rodičů pro emoční rozvoj dítěte, jak podpořit psychickou odolnost dítěte, jak 

pomoci svým dětem ovládnout negativní myšlenky a pocity, jak rozvíjet sebejistotu a 

zároveň respekt vůči ostatním a mnoho dalšího.  



Každé pondělní dopoledne  od 8:00 do 11:00 – Hernička pro rodiče s dětmi  

Od měsíce dubna nabízíme nově možnost využití herničky rodinného centra pro 

veřejnost. Vzájemně se setkat u kávy nebo čaje, přijít si popovídat a pohrát si s dětmi (za 

nepříznivého počasí ve vnitřních prostorách, za pěkného počasí venku na 

zahrádce)můžete každé pondělní dopoledne mezi 8:00 a 11:00 hodinou, začínáme od 

4.4.2016! 

Přijďte, těšíme se na vás! 

Plány na léto: 

V předstihu, pokud již někdo potřebuje plánovat letní dovolené, posíláme naše 

prozatimní plány na letní prázdniny. 

LETNÍ PRÁZDNINOVÝ KLUBÍK – pro děti ve věku 6 až 10 let, termín 11. až 15.7.2016 

LETNÍ POHÁDKOVÝ KLUBÍK PRO NEJMENŠÍ – pro děti ve věku 4 až 6 let, termín 25. a 

26.7.2016  

LETNÍ TANEČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ aneb „holčičárny“ – pro všechna děvčata, která mají ráda 

tanec a pohyb, termín 21. a 22.7.2016 

LETNÍ HRÁTKY S ANGLIČTINOU – pro předškoláky a mladší školáky, termín 28. a 

29.7.2016 

LETNÍ RECITÁL S DUHOVÝM OSVĚŽENÍM – pro všechny děti, které mají rády hudbu a 

zpěv, termín 22.8.2016 

Pokud byste měli o některou z nabízených akcí zájem, ozvěte se co nejdříve (z důvodu 

omezené kapacity míst). V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek nás též neváhejte 

kontaktovat. 

S přáním krásných jarních dnů za Rodinné centrum Tiliánek Lucie Hanauerová 

      Telefon: 777 160 143 
E-mail: tilianek@seznam.cz                           



                                           

                              
 

  



SDH Lípa 

Letošní rok jsme začali uspořádáním Hasičského plesu, o zábavu se postaral taneční 

orchestr AMIX pod vedením p. Slaniny. Měli jsme připravenou tombolu. V letošním roce 

se ples opravdu povedl a navštívilo ho přes 200 lidí. Všem děkujeme za účast  a budeme 

se těšit na další společné akce. 

19. března  společně s ČSŽ pořádáme Maškarní odpoledne pro děti a večer Josefovskou 

zábavu, kde bude hrát skupina HOPE z Chotěboře. 

20. března se zúčastníme shromáždění delegátů sboru OS HČMS-účast starosty či 

zástupce sboru v Habrech 

8. dubna, proběhne sběr železného šrotu v obci, předem děkujeme všem, kteří dají 

tento odpad k dispozici. 

30. dubna uspořádáme Pálení čarodějnic – Chatička u Vráňáku 

21. května se zúčastníme okrskové soutěže v Květinově(muži, ženy, děti), soutěž se 

bude konat od 13h na tamním hasičském hřišti. 

10.září uspořádáme hasičskou soutěž O putovní pohár starosty obce Lípa 

Během září až října uspořádáme výlov rybníka Nevolák(termíny upřesníme), a zajistíme 

Drakyjádu 

24. září ukončíme rok již tradičním společným grilováním vepřových kýt 

Během roku zajistíme veškerá odborná školení členů sboru, vše dle rozpisu OS, 

postaráme se o údržbu zbrojnice, výstroje a výzbroje sboru. Úklid kolem hasičské 

zbrojnice, v parčíku u sochy sv. Floriána,  rybníka Nevolák. Připravíme hasičskou Avii na 

STK a emise. 

Budeme i nadále pokračovat v dobré spolupráci s OÚ Lípa, OS HČMS Havl. Brod, HZS 

Havl. Brod, ZAS Lípa, ÚKZÚZ Lípa, ZŠ a MŠ Lípa, ČSŽ-TILIA Lípa, Sokol Lípa, Pohostinství 

Na Růžku, a všemi našimi sponzory. 

9. prosince rok ukončíme Výroční valnou hromadou sboru. 

Za SDH Lípa:  Prchal Miroslav 
                         Holenda Jan 

 

 

 



Z činnosti mladých hasičů 

Rok 2016 začínáme se 30 mladými hasiči. S dětmi se scházíme každé úterý. Teď v zimě 

chodíme do školní tělocvičny, kde cvičíme spojování hadic 

na útok, lezeme přes natažené lano a hrajeme míčové hry. 

Letos se nám povedlo i zabruslit si na rybníku Nevolák. 

V březnu, až počasí dovolí, začneme chodit na školní hřiště 

a budeme se připravovat na jarní kolo Plamenu. V dubnu 

vyčistíme  příkopy kolem silnice do Kochánova v akci Čistá 

Vysočina. Rádi bychom také navštívili v Jihlavě strašidelné 

bludiště a Jihlavskou šatlavu. Posledního dubna budeme 

pořádat dětem Čarodějnice na chatičce u Vráňáku, kde jim připravíme řadu soutěží, 

opékání špekáčků a pálení Čarodějnice na hranici. Na začátku května se zúčastníme akce 

Lipské jaro a pojedeme na jarní kolo soutěže Plamen. Na konci května odběhneme útok 

na soutěži v Libici nad Doubravou a v červnu v Chotěboři.  

         

 Ivana Výborná 

 

Zprávy z Dobrohostova 

Rozloučili jsme se s rokem 2015 a to jak se patří. Oslavy Silvestra a příchodu nového roku 

2016 se již tradičně konaly v dobrohostovské hospůdce. Účast byla velká, užili jsme si 

příjemné posezení s přáteli a kamarády z vesnice i blízkého okolí. Stoly se prohýbaly pod 

občerstvením a pitím všeho druhu, o půlnoci nechyběl tradiční ohňostroj, který 

nezklamal – petardy spolu se světlicemi osvítily celou náves a výkřiky štěstí a radosti 

nebraly konce.  

Poslední vytrvalci odcházeli v časných ranních hodinách. 

1. ledna jsme podruhé slavili Nový rok s našimi nejmenšími občany. Byl pro ně 

uspořádán novoroční ohňostroj a poté občerstvení. Dětí se tentokrát zúčastnilo méně a 

tak si i dospěláci pochutnali na čerstvých banánech s čokoládou a šlehačkou.  

 

9. ledna se konala výroční schůze našeho hasičského sboru. Dostavilo se na 40 členů a 

nechybělo i několik hostů. Průběh schůze byl přesně stanoven, ale došlo k situacím, 

které mnohé překvapily. Hned na začátku schůze odstoupil kulturní referent a před 

hlasováním o novém starostovi sboru, odstoupil jeden z kandidátů. Za odcházejícího 

dlouholetého starostu sboru p. Milichovského byl zvolen nový. Stal se jím p. Petr Miksa. 



Rádi bychom touto cestou poděkovali za veškerou činnost a práci, kterou p. Milichovský 

ve funkci starosty svědomitě plnil a stal se pro nás ostatní velkým příkladem. Ve výboru 

hasičského sboru pracoval více jak 50 let a věříme, že i nadále nám bude předávat své 

zkušenosti. Nově zvolenému starostovi přejeme hodně pracovního elánu a nasazení. 

6. února k nám po roce opět zavítal masopustní průvod. Sešlo se přes 80 masek. 

Nechyběly tradiční masky policajt a kominík, medvěd, ježibaba, průvod obohatily nové 

masky mimoňů, princezen, různých zvířátek, nechyběl ani Hurvínek, lišák nebo 

Marfuška. Nově jsme měli v průvodu „Slamáka“ (je to tradiční maska masopustu 

zejména v okolí Hlinska). Počasí nám přálo, dobrá nálada vládla i mezi návštěvníky, kteří 

se přišli do Dobrohostova podívat a nebylo jich málo, z čehož máme velkou radost. 

Věříme, že nejen oni si průvod užili, ale velký dík patří obyvatelům Dobrohostova, kteří 

masopustní průvod přivítali ve svých domovech a opravdu hojně pohostili. Po průvodu 

obcí se partička cca 60 lidí sešla v místní hospůdce a masopustní veselí pokračovalo až 

do rána. 

5. března se konalo DDŽ. Již nějakou dobu ženy ze sboru přemýšlely uspořádat setkání 
žen z Dobrohostova. Letos došlo k realizaci tohoto plánu a jak jinak než se sejít právě 
v březnu, kdy se slaví den žen. Ženy svátek nazvaly jako DDŽ – den dobrohostových žen.  
Možná bychom mohli přiblížit co je MDŽ, protože při pořádání DDŽ se ženy setkaly s názory, že MDŽ je 

socialistický svátek, takže jeho oslava v žádném případě. Ale jak všichni víme, MDŽ je mezinárodně uznávaný  

svátek stanovený OSN k výročí stávky newyorských švadlen v r. 1908. Svátek byl poprvé slaven 28. 2. 1909. Od 

r. 1911 byl slaven poprvé v Německu, Rakousku-Uhersku, Švýcarsku, Dánsku a USA. Od roku 1975  je pak 

připomínán jako den mezinárodní solidarity žen za rovnoprávnost,  spravedlnost, mír a rozvoj. Datum 8. března 

se ustálilo až po 1. světové válce. 

 DDŽ se podařil. Sešlo se přes 40 žen a věřím, že si užily příjemné sobotní odpoledne. 

Našim ženám předvedli své umění naši nejmenší teprve 2 – 3 letí budulínci, své písničky 

a tanečky nacvičili společně se svými maminkami. Poté pásmo básniček a písniček 

předvedly naše větší děti. Taneční vystoupení Katky Miksové se rovněž setkalo s velkým 

potleskem. Pro ženy byly připraveny květiny, přáníčka, pohoštění. Po téhle části 

programu nastoupil pan harmonikář a spustil proud lidových písniček, některé z žen se 

přidaly a tak se sál proměnil v koncertní místnost.  

Za vše patří dík našim ženám „ hasičkám“,  které pro ostatní ženy tento program 

připravily. 

 Všem spoluobčanům přejeme krásné a pohodové Velikonoce. 

                                                                   Za SDH Dobrohostov  Miroslav Krupauer 

 



 

Pozvání 

Občané obce Chválkov zvou všechny 

občany dne 14. května 2016 v 14:00 

hod na mši, která se uskuteční u 

kapličky v obci Chválkov. 

 



ZPRÁVY Z PETRKOVA 
 

Tak začíná další rok. Máme od sebe různá očekávání, vzpomínáme na krásné a 

nenahraditelné chvíle z roku 2015. Tak radostně do toho ! A je pravda, že díky „našim 

přírůstků “ se v Petrkově začalo opravdu zvesela.  Narození Jonáše (jméno vzniklo z 

hebrejského slova "jona", které má význam "holub". V přeneseném významu se jméno 

vykládá jako "volný jako pták") a Lilinky (ženské křestní jméno Liliana právem připomíná 

nádhernou květinu.  Žena jménem Liliana své jméno dostala dle lilie, symbolu čistoty a 

krásy) jsme měli možnost společně se radovat a oslavovat jejich zdárný příchod na svět. 

Radost byla převeliká (až do rána), i když tato mládež zatím Petrkov obývat nebude. Ale 

má zde Babičku a Dědu. A zde si nemohu odpustit krátké ponaučení. "Prarodiče mohou 

poradit, pomoci, ale vždy pouze v rámci nezasahování a nevměšování se do kompetencí 

rodičů," "Strašně důležité je uvědomit si, že děti dospěly, vylétají z hnízda a vytvářejí 

rodinu, a to podle svých představ a nikoli podle iluzí, představ, přání a tužeb svých rodičů. 

Tady musí být pupeční šňůra přeříznuta a vlastní zkušenost, byť bude bolestná, si musí 

mladí udělat sami!"Neradit, prosím!Jan Cimický je přesvědčen, že rodiče dospělých dětí si 

musí uvědomit, že jakákoli dobrá rada je naprosto nepřijatelná."Názory starších a 

mladých mohou být často protichůdné a jako v každém soužití, i tady záleží hodně na 

dohodě, domluvě, kompromisu,"  

Kdo by měl ustoupit? "Pokud se jedná o výchovu dítěte, měly by být upřednostněny 

názory rodičů, protože oni jsou zodpovědní za výchovu vlastního potomka!“ 

23. prosince (středa) – (i když vlastně začátek této bohulibé akce se dá datovat kolem 

začátku listopadu ….. v tu dobu se začaly scházet petrkovské děti k nácviku koled na) 

setkání u Petrkovské kapličky. Čas, kdy už nikoho nic nehoní, vše je nakoupeno, 

navařeno a každý s radostí očekává příchod štědrého dne. A tak do této pohodové a 

klidné nálady, i když bez sněhu, se snesly vánoční koledy „našich“ dětí (team se stále 

rozšiřuje letos jsem napočítal 16 mladých zpěváků pod vedením Marcely T, s kytarovým 

doprovodem Martina B.) . Letos ovšem s mnoha „poprvé“. A to, když hudební doprovod 

bonusově obstarala na housle Lenička N., na varhany Katka Š. a na kytaru Aleš T. Tedy již 

každoročně známé vánoční hudební  dechové trio (klarinet a dvě trumpety) s radostí 

očekává příští rok rozšíření. Setkání dalo možnost popřání klidných a požehnaných 

vánočních svátků, ochutnání cukroví místních žen, vypití 8 litrů vánočního čaje s rumem 

a 8 litrů čokolády se šlehačkou. S radostí z osobní  



blízkosti, kamarádství a přátelství jsme se 

rozcházeli do svých domovů v ruce držíc 

Betlemské světlo, které nám mnohým svítilo 

při štědrovečerní hostině na stole  a dotvářelo 

tu krásnou chvíli, kterou máme tak rádi. 

 

31. prosince (čtvrtek) – tak a byl tady silvestr. 

Den, na který se mnoho nás těší. Jedni z důvodu veselí, druzí ze zajímavých setkání, děti 

z toho že nemusí jít brzy spát … V Petrkově byla již třetí rokem připravena petrkovská 

ochotnická skupinka v čele s rejžou (Liduška D.) s pohádkou „PERNÍKOVÁ CHALOUPKA“. 

A tak v 18,00 hodin byla hasičárna plná. Padesát diváků (zejména dětí) po obdarování 

dárkem (perníček z perníkové chaloupky) usedlo, a vypravěčem mlynářem (Jirka N.) byli 

vtaženi do děje pohádky.  Jeníček (Michal D.) s Mařenkou (Marketa S.) prožili 

nepříjemné ztracení v lese, poté co je zlá macecha (Michal T.) dala vyhodit z domu. 

Cestou Jeníček s Mařenkou narazili na kouzelného (hluchého) dědečka (Martin B.), který 

jim dosti svérázným způsobem (ne)pomohl.  Po dlouhé cestě byli uchváceni zlou 

čarodejnicí (Marcela T.) , která před vlastní kremací stačila šoupnout dvě děti 

z obecenstva přímo do pece. 

Přešťastné bylo závěrečné shledání 

Jeníčka a Mařenky s hodným otcem 

(Liduška D.). Svižný děj pohádky, do 

které byly implantovány novotvary 

(Jeníček např. hledal cestu pomocí 

aplikaci na tabletu aj. ), a také 

zapojení dětí z obecenstva do 

vlastního průběhu příběhu udělalo 

z chronicky známého dílka 

zajímavou alternaci. Po ukončení 

představení, mnozí z nás zůstali na 

společné slavení příchodu nového 

roku. A Míša Davidů (junior) bavil obecenstvo svými vtipy až do ranních hodin…  

 

1. ledna 2016 (pátek) Rád bych vás na začátku roku seznámil s akcemi v Petrkově, které 

mají v tomto roce zelenou (jsou schváleny zastupitelstvem obce Lípa). Tyto akce vzešli ze 

sezvaného společného setkání v listopadu 2015 v Petrkovské hasičárně.  

- úprava okolí kapličky již proběhla. Kaplička se hezky vyloupla, nové svahování zaručí 

bezproblémové sekání a udržování nového kvalitního trávníku. Musí padnou poslední 



rohodnutí a to zdali vedle kapličky bude zasazena nově Lípa s max. výškou koruny do 6,0 

m či již prostor zůstane bez zásahu.  

- Chodník  p. Novák – p. Prchal 
- Oprava odvodnění komunikace před vjezdem p. Beránkek 
- Hasičárna – generální oprava kuchyně 
- Akce pro děti, stezka odvahy, den dětí, kovozávody, setkání u kapličky 
- SDH, Hadice pro děti, STK Avia, Benzin, Velký stan, Závěsy do zasedací místnosti, 
- SDH Akce, Lodičky, Masopust, Víkend dětí v přírodě, Setkání na konec prázdnin 
….. tedy, máme se tento rok opět na co těšit.      
 

9. ledna (sobota) –  Tříkrálová sbírka 2016. Sbírka, jejíž 

výtěžek pomáhá lidem zejména  v našem regionu.  Letošní 

rok jsem přispěli na nákup osobních vozidel pro terénní 

zdravotní sestry, které poskytují sociální, zdravotní a 

humanitární pomoc lidem v nepříznivé životní situaci. 

Petrkov přispěl částkou  částkou  4305,-Kč (informace od 

Charita HB)  což je méně nežli rok minulý. Na druhou 

stranu je to výrazně více než kolik darovaly stejně početné 

skupiny dárců v HB. V době, kdy člověk počítá s každou korunou je i toto výsledek 

obdivuhodný. Všem dárcům a jedné petrkovské skupince K+M+B patří velké poděkování 

.  

16. ledna (sobota) –  Ze všech společenských událostí, co jich na světě je, je jen málo 

takových, které si žádají celého muže, celičkou ženu a samozřejmě dokonalý bonton. 

Jsou to Velké plesy, výrazně přesahující region, kterým je například  pražský Ples 

v Opeře, ale také a zejména PETRKOVSKÝ HASIČSKÝ BÁL na který se všichni místní těší a 

berou ho za „svůj“. Letošní ples byl opět vydařený, nezapomenutelný a naprosto 

vyjímečný. A to v několika směrech. Lístky  na velice oblíbenou tombolu byly vyprodány 

za rekordních 13 min (v roce 2015 to bylo 30 min) od zahájení prodeje. Vyprodáno bylo 

celé přízemí sálu v Lípě.  Proběhlo tradiční půlnoční losování o výherce obložených mís. 

Letošní fenomén byla ovšem nečekaně  společenská hra zhasni/rozsviť světla. Této 

veselé hry, k pobavení všech, se účastnila velká část přítomných, které neodradil ani 

vypínač přelepený specifickým výrobkem s názvem „Always“. A opět petrkovské atributy 

- společenské tance nahoře na stolech a na židlích „v kotli“ zabezpečila „služebně starší 

garda“, ale na stolech bylo letos vidět nově i mládí.   Tedy, opět perfektně zvládnutá 

příprava plesu, pohotová milá a již stálá šatnová služba, neoblomná služba na prodeji 

lístků, někteří členi SDH v uniformách, dámy v robách, v kterých je v Petrkově běžně  

 



chodit neuvidíte, milé uvítání přítomných na začátku plesu strastou SDH  (Josef C. ml.) , 

dobrá kapela, prima „lidi“. Kdo chce tyto vyjímečné chvíle zažít, tak to se těšíme na 

společné shledání příští rok na vrcholu sezony – tedy na Petrkovském plese!    

 

20. duben 2015 (sobota) Až letos jsem se dozvěděl že historicky první MASOPUSTNÍ REJ 

V PETRKOVĚ pořádaný SDH Petrkov byl již v roce 1976. Tedy máme se o co opřít ! A jak 

vše probíhalo toto jaro? To sobotní ráno se již před 8,00 hodinnou ranní začalo kouřit ze 

dvou brutarů. Příprava stánků se vzhledem k větrnému počasí dala nazvat jako – boj 

s větrnými mlýny dle knihy Miguela de Cervantese! (a co na to wikipedie ? - Boj s 

větrnými mlýny je ustálené slovní spojení, které vešlo do slovníku jako rčení. Má dva 

významy, a to boj s pomyslným nepřítelem, s přeludem vlastní fantazie, či jako utkání – 

souboj nerovných sil, tedy jistě předem prohraný.) I přes tyto „boje“ a poměrně chladné 

počasí, bylo na slavnostní zahájení ve 13,30 vše velmi dobře připraveno! Úderem půl 

druhé odpoledne vypochodovaly masky z hasičárny na „plac“ kde selka požádala 

starostu o svolení uspořádat průchod obcí. Na 45 masek (vzpěrač, vojáci, Skot,  selky, 

černošky, smrtka, sřapáci, kráva, hluchý děda, čarodějnice, Jeníček, Mařenka, slamák, 

slepice, vodník, vodnice, klaun, ovčák, mlynář, pan otec, rytíř, klaun, beruška, farář, 

batman,  řezník Krkovička a jeho pomocnice, krájánek, vysloužilí vojáci, karkulka aj.) se 

vydaly po společném focení na průchod obcí, s početným davem (cca128 osob)  tedy 

civilních návštěvníků Petrkova. Všichni se poté zvesela bavili, užívali možností nákupních 

stánků - nalejvárna, která byla v chladném počasí hojně navštěvována, pekařský krámek 

– kde místní selky prezentovaly svá díla ( příští rok je doporučeno připravit více menších 

kousků a také něco slaného (pro DIA) a byla zde k dispozici horká čokoláda pro děti, 

pivnice taktéž velmi hojně navštěvovaná, no a Krkovičkův (Lubošův) stánek 

s občerstvením na celý den. Gulášek, ovar, polívka (za 5 K), bůček, jitrnice, jelita, 

tlačenka a chleba se škvarkovým sádlem, tak to byla teda parádní chuť. Tance smíšených 

dvojic vystřídalo masopustní představení O perníkové chaloupce s hostujícími 

profesionálními herci z ND(Praha)na provizorním podiu. Pohádka potěšila zejména děti, 

mládež a seniory. Po ovacích byli herci odměněni typickým květem minulého období – 

rudým karafiátem.  Po dalším kole písniček od potulných hudebníků přišlo na losování o 

nejlepší masopustní masku. 

První cenu v kategorii 

dospělých získala – KRÁVA, 

druhý  byl šašek, třetí byla 

čarodějnice. Vzhledem 

k neskutečné scéně, kterou 

vyvolaly černošky – (že 

nevyhrály), musely i ony být 

hodnoceny – tedy skvělé 

čtvrté místo. Děti – tak ty 



vyhrály všechny. A další kola písní a masopustního veselí. Ovčák se vzhledem ke ztrátě 

svého stáda, proměnil v obecního taxikáře – se  starým čtyřkolákem. Jeho bilance?  – 48 

velmi spokojených zákazníků, a dvě přejeté děti. No, jak vše zhodnotit ? Parádně 

strávené odpoledne, hodně veselí a radosti, trocha alkoholu, mnoho dobrého jídla a 

sladkostí!!! Každý si mohl přijít na své. No a na závěr pozvánka pro zatím se neúčastnící 

Petrkáky – masek je na půdě dost, i pro Vás. Těšíme se tedy na příští rok ….. 

 

 Čistá Vysočina – akci kterou už také dobře známe.  Úklid veřejných prostranství a okolí 
silnic. Letošní rok se opět zapojí i Petrkov. Kdo má chuť pomoci uklidit okolí silnice 
Petrkov- Svatý Kříž, případně cestu k nádraží či Dolíku ať přijde na sraz k hasičárně dne 
16.dubna 2016 v 8,30 hod (sobota). Tato akce je každoročně podporována zejména 
pracovitými dětmi, i ostatní jsou vítáni.  

Za Petrkov Topolovský Michal 

 

Lipské ženy  -   ČSŽ Lípa a Spolek TILIA   
Máme za sebou první měsíce roku 2016 a pomalu se rozjíždí činnost našich organizací.  

13. února 2016 jsme společně s Pohostinstvím Na Růžku pořádali Masopustní zabíjačku. 

Počasí nám krásně vyšlo, kupující chodili, harmonika hrála, a tak se vše brzy prodalo a 

snědlo. Jen koblížků bylo opět málo☺. 

25. února 2016 se uskutečni letošní první „Lipový čaj“. Paní Klára Dvořáková z 

Regionálního židovského muzea v Polné nám velmi poutavě vyprávěla o historii židů na 

Vysočině. Tématem přednášky byla i „Polenská Hilsneriáda“ nebo židovský tábor v Lípě.  

4. března 2016 se konala Výroční členská schůze ČSŽ Lípa a zároveň Valná hromada 

Spolku TILIA. Na zahájení nám děti z mateřské školy představili krásné pásmo písniček. 

19. března 2016 se uskutečnil Dětský karneval a Josefovská zábava.  Pro děti byly  

 

připraveny drobné dárky, soutěže a spousta skvělých písniček. Večer pokračoval 

Josefovskou zábavou. K poslechu a zejména k tanci hrála skupina H.O.P.E. Akci tradičně 

pořádáme s SDH Lípa.  

 



Lípa - KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST  
 jaro, léto 2016  

 

30. března – Posezení u lipového čaje na spisovatelské téma s novinářkou a 

spisovatelkou PhDr. Marií Formáčková, která je autorkou celé řady knih, zejména 

životních příběhů mediálně známých osobností. K nejoblíbenějším patří knihy, které 

napsala spolu s Helenou Růžičkovou a se Zitou Kabátovou. Napsala také řadu kuchařek a 

knihy o zdravé životosprávě společně s Doc. MUDr. Leošem Středou nebo Vítkem 

Chaloupkou.  

Akce se uskuteční od 18:00 Pohostinství Na Růžku v Lípě. 

 

Posezení u lipového čaje (datum bude upřesněn) 

Duben – Cestovatelské téma - Tomáš Koref bude vyprávět a promítat fotografie ze svého 

pobytu v Austrálii 

Květen – Ekologické téma, aneb „Kam sním“ - zaměříme se na problematiku třídění 

odpadů a jejich využití 

Červen – Zdravý životní styl  

 

15. dubna (Pá) – Jarní úklid obce a okolí. Sraz 15:00 hod u Obecního úřadu.  

Prosíme všechny občany, aby se k nám připojili a uklidili v okolí svých domů. 

 

24. dubna (Ne) – Jarní papírová neděle – podomní sběr starého papíru (svoz od 13:00) 

Jarní zahradnická miniburza – od 9:00 – 11:00 hod u Obecného úřadu v Lípě. Pokud 

budete mít při úpravě své zahrádky přebytky (příliš rozrostlé trvalky, bylinky nebo 

pokojovky……) a je vám je líto vyhodit, tak je můžete přinést (8:30). Pokud potřebujete 

zdarma doplnit zahradu, tak si přijďte vybrat. Pravděpodobný termín je sobota 23. 4. 

2016, ale bude záležet na počasí. Termín bude upřesněn SMS.   

30. dubna (So) – Pálení čarodějnic – od 18:00 hod, u Vráňáku  (pořádá SDH Lípa). 

                                                                    Soutěže pro děti, drobné občerstvení  

 

 



v Lípě  

(Hlavní hudební program - Vysočinka, Schovanky, Rose band; kácení máje, vesnický 

jarmark, výstava historických fotografií, dobré občerstvení a bohatý program pro děti)  

8. května (Ne) – Školní akademie ke dni matek (Sokolovna)       

14. května (So) – Ranní vycházka za ptačím zpěvem - sraz v 4:00 hod u ÚKZÚZ.  
                                 Odborný doprovod bude zajišťovat Zdeněk Baloun. 

 

4. – 5. červa – Dvoudenní turistický výlet – „Okolo Sázavy“. Posázavským Pacifikem 

dojedeme do Čerčan a pak se pěšky vydáme k soutoku řek Sázavy a Vltavy do obce 

Davle. Již tradičně bude odjezd v sobotu ráno vlakem (7:30) a návrat cca kolem 18:00 

hod v neděli. Rádi mezi sebou uvítáme i další turisty ☺. 

 

18. června (So) – LUPEN CUP - Sousedský turnaj v netradičních disciplínách.  

Týmy soutěží se v trochu netradičním pojetí stolní hry „Člověče nezlob se“ v obřím 

provedení, kdy hracími figurkami jsou sami hráči. Další disciplínou je již téměř 

zapomenutá hra tlučení špačků na dálku. Nejnáročnější disciplína je „fotbálek“, kdy na 

hřišti o velikosti 12 x 6 metrů se hráči musí držet pojízdné tyče (princip stolního fotbálku) 

a společným úsilím se snažit vstřelit protihráčům co nejvíce branek. Soutěží 6 členná 

smíšená družstva (minimálně jedna žena), věková hranice 14 – 70 let. Zahájení turnaje 

bude v 13:00 hod u lipské sokolovny. Již tradičně je hlavní cenou pro vítězné družstvo 

sud piva ☺. Srdečně zveme družstva dalších obcí k zapojení.  Více informací - M. 

Vencovská, tel.: 608640399, vencovskam.@seznam.cz. 

25. června (So) – Zájezd na Mezinárodní folklorní festival do Strážnice.  
Každý poslední víkend v červnu se do Strážnice sjíždějí tisíce návštěvníků, aby se pobavily 
a užily si příjemné atmosféry města, zámeckého parku a skanzenu. Během festivalu se 
můžete potěšit krásou lidových písní, tanců a krojů ve slavnostním průvodu i v mnoha 
různých pořadech, zkusit si i tance z cizokrajných koutů světa a společně si zazpívat a 
zatancovat u lidových muzik. Odjezd z Lípy v 7:30hod. (Přihlášky -  H. Nevolová 
732333154, školní jídelna) 

 
 

PRÁZDNINOVÉ AKCE: 

Velká cestovatelská prázdninová soutěž pro děti – pro děti bude vytvořen „Pas 

prázdninového cestovatele“, kde budou děti v rámci rodinných výletů shromažďovat 

potvrzení z vybraných míst a tak společně poznávat region.  



Kola pro Afriku – Společnost Kola pro Afriku funguje od roku 2012 a jejím 

posláním je prostřednictvím iniciativy české společnosti umožnit dětem 

cestu ke vzdělání. Tuto cestu dětem umožní kola, která darují lidé v ČR. Do 

akce se plánujeme zapojit i v letošním roce a opět přes prázdniny umožnit 

sběr kol na čističce v Lípě. 

10. července (Ne) – SENIORFEST, Šejdorfský mlýn v Okrouhličce – V. ročník setkání 

(nejen) starší generace, který pořádají obce ze Sdružení Vrchovina. K poslechu hraje 

dechová hudba Božejáci. Pro návštěvníky budou také připraveny zajímavé výstavy, 

měření krevního tlaku nebo tlučení másla.  

 

15. - 19. srpna – Lipský prázdninový klub pro děti - Pro děti prvního stupně základní 

školy bude v době od 8:00 – 16:00 hod připraven celodenní program plný her a různých 

úkolů. (Přihlášky – školní jídelna) 

 

20. srpna (So) – Lipské putování „Vyšlápni si s rodinou krásnou lipskou 

krajinou“ – Start d 8:00 – 10:30 od Pohostinství Na Růžku. Bude zajištěno drobné 

občerstvení, doprovodný program a večerní posezení s kapelou. Trasy: pěší cca 5, 

12 a 18 km; cyklotrasy 15, 30, 60 km. 

 

27. srpna (So) - Velká pohádková cesta a Stezka odvahy 

Start 9:00 – 12:00 hod od jídelny ZŠ v Lípě. Bude připravena řada stanovišť, kde na plnění 

úkolů dohlížejí lipská strašidla. Večer akce bude pokračovat u Myslivecké chaty, kde 

hasiči připraví pro děti Stezku odvahy.  

 

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. 

 

 

 

 

 



Spolupráce v obci 

Lipský kalendář 2017 

Prosíme všechny občany o zapojení se do tvorby lipského kalendáře na příští rok. 

Tentokrát to bude kalendář s historickými fotografiemi našich obcí (Lípa, Petrkov, 

Dobrohostov a Chválkov). Na fotografiích uvítáme jak domy a okolní krajinu, tak i 

fotografie z různých akcí.  

Pokud najdete doma staré fotografie, doneste je prosím do 20. dubna 2016 na obecní 

úřad v Lípě, kde zajistíme jejich kopie. Originály Vám budou vráceny. Kontakt - 

lipa@hbnet.cz, tel.: 569 437 126 

Výstava „Jak šel čas“ 

Výstava proběhne v rámci Lipských jarních slavností 7. – 8. května 2016 (Lípa, 

Sokolovna). Výstava bude mít tři části. První část budou tvořit historické fotografie.  

Druhá část bude ze starých věcí z dob našich babiček a dědečků (například kuchyňské 

potřeby, řemeslné výrobky či nářadí - valchy, máselnice, historické oblečení a podobně). 

Třetí část bude „retro“ – tedy 50. – 70. léta minulého století.  

Ráda bych Vás touto cestou požádala o zapůjčení starých věcí, které mají vztah k životu 

na vesnici. Pokud máte doma věci k zapůjčení na výstavu, anebo pokud se chcete podílet 

na přípravě výstavy, tak se prosím ozvěte.  

Kontakt – vencovskam@seznam.cz, tel.: 608 640 399 

Další připravované akce v projektu MA21: 

Poznáváme region – v rámci projektu se uskuteční dvě poznávací cesty pro děti a rodiče. 

Tématem cest bude ekologie, řemesla a udržitelné zemědělství.  

Kampaň Den Země – aktivity pro žáky ZŠ a MŠ na téma životní prostředí a zapojení obce 

do akce „Čistá Vysočina 2016“.  

Aktivity jsou realizovány v rámci projektu MA21, který je spolufinancován obcí Lípa a 

Krajem Vysočina 

 

 

 

 



 
   15. - 19. srpna 2016 

 

� Denně od 8:00 do 16:00 hod 

� Klub je určen zejména žákům I. stupně ZŠ Lípa 

� Základna – areál ZŠ Lípa 

� Přihlášky do 31. 5. 2016 (školní jídelna – H. Nevolová) 

� Cena 80,- Kč /den 

� Pořadatel: Spolek TILIA 

� Více informací: M. Vencovská, 608 640 399, 
vencovskam@seznam.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIPSKÉ JARNÍ SLAVNOSTI 
Lípa u Havlíčkova Brodu, u Sokolovny 

 

SOBOTA 7. 5. 2016 
 

HLAVNÍ PROGRAM  
13:00 – 15:00 Vysočinka – koncert dechové kapely 

15:00 – 15:30 Yedhaki:Nautika – ukázka netradičních hudebních nástrojů 

15:30 – 17:30 Schovanky – country rock  
18:00 – 23:00 Rose Band – dechovka pro každého (Šlágr) 
 

Doplňkový program (jeviště, hřiště) 
14:00 Mažoretky (Štoky) 
15:00 Požární útok – děti z Lípy 
18:00 Kácení máje 
 

Malá scéna: 
13:00 Muzicírování pro děti 
15:00 Klaun Pupa 
16:00 Loutková pohádka  
17:00 Yedhaki:Nautika - workshop (bubny, didgeridoo….) 
18:00 Hudební hrátky, Zumba 
 
Dětský stan – 13:00 – 18:00 - hry pro nejmenší, výtvarné dílny 
 

Doprovodný program - 13:00 – 18:00 
Vesnický jarmark 
Jízda kočárem, Šatlava 
Sál: Výstava „Jak šel čas“  
 

    NEDĚLE 8. 5. 2016 
               Školní akademie – od 15:00 hod 
Program dětí Základní školy a Mateřské školy Bohuslava Reynka Lípa 

 

 

 



Posezení u lipového čaje  

na spisovatelské téma 

30. března 2016, Lípa (Pohostinství Na Růžku) 

PhDr. Marie Formáčková 
novinářka na volné noze, publicistka a 

spisovatelka a pedagožka 

Je absolventkou Petrohradské a Karlovy univerzity, 

pracovala dvacet let v časopise Vlasta, kde byla od 

roku 1989 šéfredaktorkou. Později byla 

šéfredaktorkou časopisů Květy a TV Revue.  

Od roku 2000 se věnuje publicistice a psaní knih na 

volné noze. Působí také jako středoškolská učitelka 

a je držitelkou ocenění za pedagogickou činnost v 

rámci ankety Zlatý Ámos. 

Marie Formáčková je autorkou či spoluautorkou desítek knih, zejména životních 

příběhů mediálně známých osobností.  

Mimo jiné je autorkou knih Momentálně jsem mrtvý, zavolejte později (o Júliu 

Satinském), Osudová láska Jaroslav Marvan, Kočka se špatnou pověstí, 

Opuštěné, konečně šťastné, Lásky a lidé z mého života (o Zitě Kabátové), 

Vzpomínky Josefa Dvořáka, devět knih napsala s herečkou Helenou Růžičkovou 

(nejúspěšnější byl třídílný Deník mezi životem a smrtí) a sedm s bavičem Petrem 

Novotným. Společně s odborníky na životní styl (Vít Chaloupka, Leoš Středa) 

psala i publikace o zdravé výživě.  

Pořadatelé: Spolek TILIA, ČSŽ Lípa, Obec Lípa 

 

 



Obecní úřad Lípa 

SVOZ NEBEZPEČNÉHO  

ODPADU 

Ve středu 13. dubna 2016 

se uskuteční svoz nebezpečného odpadu  

v našich obcích 

CHVÁLKOV   15.15 hodin – na návsi 

DOBROHOSTOV  15.30 hodin – u prodejny 

LÍPA    16.00 hodin – u obec. úřadu 

                                           16.30 hodin – u dolní čekárny 

PETRKOV   17.00 hodin – u prodejny 

 

 Další svoz se předpokládá v říjnu 2016. 

 



DRUH ODPADU 

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

� Olejové filtry 
� Dřevo obsahující nebezpečné látky 
� Nefunkční elektrozařízení, ale úplné- recyklace elektroodpadu  
� (třídit nefunkční elektrozařízení je stanoveno v zákoně o odpadech č. 185/2001, 

hrozí pokuta až do výše 20 000 Kč) 
� Fotochemická činidla 
� Pesticidy 
� Zářivky a ostatní odpad obsahující rtuť 
� Baterie a akumulátory 
� Izolační materiál s obsahem azbestu 
� Cytotoxická a cytostatická léčiva 
� Detergenty obsahující nebezpečné látky 

V pevně uzavřených nádobách musí být: 

-oleje motorové, převodové, hydraulické a jiné 
-tuky 
-brzdová kapalina 
-barvy, lepidla, pryskyřice, 
-rozpouštědla, odmašťovací přípravky, saponáty  

U p o z o r n ě n í 

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! 
 


