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Obec Lípa získala v soutěži Vesnice roku 

„Zlatou stuhu“ a titul 

Vesnice Kraje Vysočina 2016 

 U příležitosti vítězství obce Lípa v krajském kole soutěže „Vesnice roku 2016“ 

vás seznámím s historií soutěže v naší obci. 

Do soutěže jsme se přihlásili v roce 2014 a hned naše první účast přinesla úspěch 

a oranžovou stuhu za spolupráci se zemědělskými subjekty. Následně v celostátním 

kole jsme se umístili na velice pěkném druhém místě v rámci České republiky.  

V roce 2015 jsme již měli zkušenost se soutěží a naše prezentace přinesla další 

ocenění a to stuhu bílou za činnost mládeže. Do rozpočtu obce také přibyly nemalé 

finanční prostředky, neboť s každou stuhou Ministerstvo pro místní rozvoj poskytuje 

dotaci 600.000 Kč. První dotace byla použita na opravu komunikace v Dobrohostově 

a druhá nám pomáhá dofinancovat přístavbu garáže na čistírně odpadních vod v Lípě. 

Tři roky účasti naší obce v soutěži završil rok letošní, kdy jsme byli krajskou komisí 

vyhodnoceni jako nejlepší obec ze všech přihlášených a získali jsme zlatou stuhu a 

titul „Vesnice Kraje Vysočina 2016“. Rovněž postupujeme do celostátního kola 

soutěže. S tímto oceněním získáváme také dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj 

1.000.000 Kč. Dotace bude použita dle rozhodnutí zastupitelstva na některou akci 

roku 2017. 

A jak probíhala naše prezentace.  

Komise přijela 27. 5. 2016 v 10,00 hodin. Po přivítání a seznámení s obcí navštívila již 

naši tradiční sousedskou snídani, ochutnala speciality a pokračovala do sálu 

v hostinci, kde zhlédla výstavu historických fotografií, krojů a díla našeho slavného 

petrkovského rodáka Bohuslava Reynka. Poté představily svoji činnost místní spolky. 

U sochy svatého Floriána a hasičské zbrojnice proběhla prezentace hasičů. K vidění 

byly hasičské kroniky, fotografie a požární technika. Největší pozornost upoutal 

hasičský dorost. Poté již byl k vidění trénink našich malých fotbalistů na 

improvizovaném hřišti. Ukázku doplnila výstavka vítězných pohárů.  Dále byla komise 

seznámena s činností našeho mateřského centra Tiliánek. Proběhly i názorné ukázky 

práce s dětmi. Před místem, kde stávala první škola v Lípě, byl stan s nainstalovanou 

historickou učebnou. Ve škole zrovna probíhala hodina zpěvu a náš dětský pěvecký 

soubor Tiliánek, zazpíval několik písniček. Dále se prezentovaly svými ukázkami Český  
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svaz žen a Spolek Tilia. Představení celé škály pořádaných akcí, jako například Pochod 

lipskou krajinou, Prázdninové putování, Pohádkový les, stánek kořenářky a i vesnická 

miniburza zahradních výpěstků měly u komise úspěch. Následovalo zastavení u 

prezentace Mysliveckého spolku Lípa, kde byl k vidění pojízdný posed, lovečtí psi a 

srnčí trofeje z odlovu roku 2015 a jiné zajímavosti. Delší přednáška byla u expozice 

životního prostředí, neboť v této oblasti máme také co ukazovat a poté následovali 

podnikatelé. Též se prezentovala Zemědělská akciová společnost, kde komisi přivítal 

ředitel. Seznámil všechny s podnikem a k ochutnání bylo nabídnuto mléko 

z automatu a výborné bramboráčky. Přehlédnout se nedala také ohrádka s telátkem. 

Rovněž zde představil svou činnost Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 

v Lípě. Následovala projížďka obcí koňským kočárem, průjezd novou zástavbou a 

příjezd do areálu školy, kde komisi přivítala paní ředitelka. Seznámila je se školou, 

záměry do budoucna a na závěr 

proběhlo krásné hudební 

vystoupení žáků III. třídy. Po celý 

čas nám určený jsme seznamovali 

komisi s naší obcí, aktivitami 

spolků, zajímavostmi, s tím co se 

nám podařilo realizovat a se 

záměry obce do budoucna. Hodina 

a půl utekla jako voda a naše 

prezentace byla u konce.  

V pondělí večer jsme již věděli o velikém úspěchu, kterého jsme v soutěži dosáhli. 

A co nás čeká nyní. 

18.8.2016 bude v Lípě setkání všech účastníků krajského kola soutěže za účasti 

komise, hejtmana Kraje Vysočina a dalších osobností veřejného života. Lípa se stane 

na jeden den hostitelem všech soutěžících a při této příležitosti bude provedeno 

slavnostní vyhlášení výsledků a předání ocenění vítězným obcím.  

Koncem srpna proběhne celostátní kolo soutěže a jsem přesvědčen, že budeme 

společně, jako doposud, dobře reprezentovat naši obec i Kraj Vysočinu.  

Vyhlášení vítězů celostátního kola se uskuteční 17.9.2016 v Luhačovicích. 

A závěrem. Dosáhli jsme významného úspěchu a to hlavně díky obrovskému úsilí 

všech, kteří se na přípravě soutěže Vesnice roku v obci podíleli. Chci vám všem touto 

cestou moc poděkovat, neboť podobná ocenění jsou vždy dobrou vizitkou nás všech 

občanů a velkým zviditelněním naší krásné obce.                                  Jiří Kunc, starosta 
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Usnesení č.9 z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lípa,  
které se konalo dne 27.4.2016 v budově OÚ v 19 hodin  

Zastupitelstvo obce Lípa: 
schvaluje:  

1. program zasedání zastupitelstva 
2. zapisovatele a ověřovatele zápisu a usnesení 
3. inventarizaci majetku obce Lípa k 31.12.2015                                                                                                                             
4. Směnnou smlouvu mezi Obcí Lípa a panem T. F. na směnu pozemků v k.ú. Lípa u Havlíčkova Brodu 
5. účetní závěrku Obce Lípa, za rok 2015, sestavenou k 31.12.2015 
6. Smlouvu o zemědělském pachtu sepsanou mezi Obcí Lípa a Lesním družstvem ve Štokách, 582 53 

Štoky. 
7. žádost ZŠ a MŠ Bohuslava Reynka, Lípa o souhlas s přerušením provozu mateřské školy v době 

letních prázdnin od 11.7.2016 do 10.8.2016 a přerušení provozu školní družiny v době od 1.7.2016 
do 31.8.2016. 

8. Smlouvu o zřízení věcného břemena č. IE-12-2004509 

vydává: 
 1.       Změnu č. 1 ÚP Lípa, který vydalo Zastupitelstvo obce Lípa dne 19.9.2009, a který nabyl účinnosti 

dne   15.10.2009         

bere na vědomí: 
1. usnesení zastupitelstva z 27.1.2016 
2. usnesení ze zasedání rady obce z 8.2., 22.2., 10.3., 23.3. a 27.4.2016 
3. schválení účetní závěrky školy a s rozdělením hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Bohuslava Reynka, 

Lípa, radou obce dne 10.3.2016. 
4. zprávu o činnosti finanční komise za rok 2015 
5. příspěvky v rozpravě 

 
Usnesení č.10 z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lípa,  

které se konalo dne 31.5.2016 v budově OÚ v 19  hodin  
Zastupitelstvo obce Lípa: 
schvaluje:  

1. program zasedání zastupitelstva 
2. zapisovatele a ověřovatele zápisu a usnesení 
3. Zastupitelstvo schválilo zprávu auditora a závěrečný účet obce za rok 2015 a souhlasí 

s hospodařením obce Lípa a to bez výhrad.  
4. Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření obce na rok 2016 
5. Kupní smlouvu na odkup pozemku p.č.30/5 v k.ú. Dobrohostov o výměře 216 m2  
6. Smlouvu o provozní podpoře systému Elektronické zpracování oběhu pošty – EZOP s firmou 

SoftHouse, s.r.o., Na Radosti 50/4, Plzeň, 312 13 
7. Rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2016 

8.       žádost ZŠ a MŠ Bohuslava Reynka, Lípa o souhlas zřizovatele s přijetím finančního daru účelově 
neurčeného 

9. Projekt Lípa – Zdravá obec a deklaraci pro vstup za člena asociace Národní síť Zdravých měst ČR               

bere na vědomí: 
1. usnesení zastupitelstva z 27.4.2016 
2. usnesení ze zasedání rady obce z 31.5.201 
3. průběh a výsledky soutěže vesnice roku. Obec Lípa vyhrála krajské kolo a získala zlatou stuhu a 

titul „Vesnice Kraje Vysočina roku 2016“ 
4. příspěvky v rozpravě 
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Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, 
Lípa, příspěvková organizace 

Jaro se přehouplo v léto a děti již nedočkavě vyhlíží první prázdninový den. Letos se 
zaslouženě těší na odpočinek. Mateřská škola, základní škola, školní družina a 
samozřejmě i naše školní jídelna spolu s ostatními provozními zaměstnanci 
zorganizovali velkou řádku akcí. 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 

Začíná červen – šestý měsíc v roce. S ním nastává konec školního roku a závěrečné 
hodnocení. Vraťme se ještě k jaru a s ním k činnostem v naší mateřské škole. 

21. 3. – 22. 3. se konal zápis dětí do mateřské školy. Vyplněno bylo 38 žádostí 
o přijetí. Všechny tyto děti byly přijaty. 

V pondělí 7. března jsme jeli s dětmi do Havlíčkova Brodu do AZ Centra na hudební 
představení „Letem světem“. Představení bylo poctou básníku Jiřímu Žáčkovi. Název 
pořadu byl odvozen od první básnické sbírky Jiřího Žáčka „Ahoj moře“. Děti byly celou 
dobu zapojené do představení -tancovaly a zpívaly. Společně jsme procestovali celý 
svět. Dozvěděli jsme se např. kdo žije v Austrálii, kde žijeme a jak se dostat na konec 
světa atd. Představení bylo rytmické, veselé, poutavé a poučné. 

V úterý 15. 3. nás navštívil pan Kunc, bývalý pracovník záchranné stanice, 
s programem nazvaným „Jarní radování se zvířátky“. Přijel nám povědět různé 
zajímavosti o zvířatech – znaky zvířat, čím se živí jednotlivá zvířátka, jaký je jejich 
význam v přírodě, jak je chránit, jak se celkově chovat v přírodě. Ukázal nám 
i jednotlivá zvířátka, děti je mohly pohladit a podívat se na ně z blízka. Viděli jsme 
ježka, sýčka, sovu pálenou, Raroha, malá kuřátka a křepelku. Děti byly 
nadšené a zaujaté povídáním a ukázkami zvířátek, pozorně seděly a sledovaly celou 
dobu přednášky a ukázek. Dostaly pochvalu za pozornost od samotného pana Kunce. 
Překvapily nás i jeho, jak odpovídaly na jeho dotazy. Akce se vydařila a byla vhodná 
k danému tématu našich plánů. Jsme rádi, že jsme využili této nabídky a obohatili tak 
náš Školní vzdělávací program. 

V měsíci dubnu a květnu se třída Žabiček a Žabáčků zúčastnila výtvarných akcí s názvy 
„Krásná jako kvítka…je ta země…“ Svět očima dětí“, „Školka plná dětí.“ 

Jako každý rok, tak i letos jsme se zúčastnili nabídnuté výstavy „Dospělí dětem“. 
Společně s dětmi z oddělení Myšiček jsme vytvořili vázu s květinami za pomoci 
různých  tvořivých  technik.  Děti  z oddělení  Soviček  zhotovily  výrobek  s  názvem  
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skřítci. Za výrobky děti obdržely vstupenky na pohádku konanou 6. 5. v KD Ostrov 
v Havlíčkově Brodě s názvem Za každým rohem jeskyňka. 

V úterý 5. 4. jsme se vydali do knihovny v Havlíčkově Brodě na program „Pohádkové 
kreslení“ s ilustrátorem a malířem Adolfem Dudkem. Vystoupení proběhlo jako 
zábavná, interaktivní show, při které se dětem netradiční formou 
představily 4 klasické pohádky. Přímo před jejich zraky ilustrátor kreslil na tabuli 
obrázky z pohádkových knížek, které děti aktivně doplňovaly. Nakonec všechno 
dobře dopadlo a malíř se dětem podepsal na ruce nebo čelo. 

Ve čtvrtek 7. dubna se ve třídě Soviček konal projektový Ovocný den. Děti přišly 
v krásných kostýmech. Po přivítání, pozdravení se a povídání si o ovoci, za které se 
děti přestrojily, byl tento den zahájen tanečními kreacemi při písni Tři citrónci. 
Následovalo povídání o skladování a zavařování ovoce a také hra na kompot, kdy 
jsme se všichni zavařovali do sklenice namalované na koberci. Dále jsme si zazpívali 
písničku „Měla babka čtyři jabka“, zatancovali “ptáčka“, pomohli najít ovocnému 
vláčku zatoulané vagónky, ochutnali ovoce a odměnili se za to srdíčkovou medailí 
a perníkem. Abychom si tento den ještě trošku prodloužili, tak jsme si v pátek 
v tělocvičně zahráli stromečkovou pohybovou hru, na kterou v projektovém dnu 
nezbyl čas.  

Ve středu 13. dubna se ve třídě předškoláčků uskutečnila přednáška „O zdravé 
výživě“. Děti se zajímavou a veselou formou pomocí obrázků, písniček a úkolů 
dozvěděly zásady správného stravování a stolování, jak je důležité pravidelně jíst 
a pít, jak je důležité jíst hodně zeleniny a ovoce, jak jsou škodlivé bonbony a sladké 
limonády, jak je zdravé pít mléko, jak je důležité se večer nepřejídat, jak se správně 
pokládá na stůl příbor, jak máme mít upravený stůl apod. 

Od 19. 4. do 21. 6. jezdí třicet dětí z naší mateřské školy do bazénu v Havlíčkově 
Brodě, kde probíhá kurz plavání. 

Dne 28. 4. jsme poprvé uspořádali „ Den Bohuslava Reynka“ – spisovatele, podle 
něhož nese jméno naše škola. Tento den proběhl společně v základní i mateřské 
škole. Ve třídě Myšiček jsme pro děti připravili dílničku, ve které si děti vyráběly 
věneček. Ve třídě Soviček vyráběly záložku do knihy a ve třídě Žabiček a Žabáčků 
vytvářely pohádkovou knihu O červené Karkulce. Vyzkoušely si malování, stříhání, 
počítání, lepení, barvy, tvary a svoji fantazii. Den pokračoval zpívanou pohádkou 
Červená Karkulka od Zdeňka Svěráka, kterou dětem zahrály paní učitelky. Děti byly 
z pohádky velmi nadšené, po celou dobu pozorné. Den se nám vydařil a všichni jsme 
společně prožili pěkné dopoledne. 

V pátek 29. dubna se konal „Čarodějnický den“. Od rána se scházeli do tříd 
čarodějnice a čarodějové. V každé třídě měly děti připravený zábavný program a poté 
jsme se šli na zahradu vyfotit s vyrobenou čarodějnicí. Následovně jsme se vydali 
na  cestu  k  Vráňáku,  kde  nám  paní  učitelka  Bastlová  řekla  něco  málo  k  historii  
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a tradici pálení čarodějnic, a nakonec jsme i tu naší vyrobenou čarodějnici společně 
upálili. Akce konaná každoročně má u dětí velký úspěch.  

Dne 4. 5. se konal ve třídě Myšiček „Den maminek“. Při příchodu obdržely maminky 
kávu a občerstvení a mohly si prohlédnout alba s fotografiemi a kroniku. Poté 
následovalo přivítání všech přítomných Vaneskou s uvítací básničkou. Dále jsme si 
připravili pásmo písniček a básniček zakomponovaných do pohádky „ O koťátku, 
které zapomnělo mňoukat.“ Vystoupení jsme ukončili tanečkem: „Sladké mámení“ 
a předáním květiny a dárečku maminkám. Na úplný závěr si děti zatancovaly taneček 
se svými maminkami. Odpoledne pokračovalo vyráběním – zdobení vázy na květiny. 
V úterý 10. 5. 2016 se u příležitosti svátku všech maminek konal ve třídě Žabáčků 
Den maminek a babiček. Děti si připravily za pomoci paní učitelky krátké vystoupení 
složené z básniček a písniček, které se učíme ve školce. Maminky - babičky napekly 
nebo zakoupily dobroty, všichni jsme se sešli v naší třídě a společně prožili krásné 
odpoledne. Děti ještě pomohly maminkám s vymalováním barevné vázičky, kterou si 
pak všichni odnesli domů na památku. 

Ve středu 11. května se konal ve třídě Žabiček a Žabáčků poslední projektový den 
tohoto školního roku s názvem „Den broučků a berušek“. Hned z rána si děti vyrobily 
hrneček na medový čaj a po svačině na ně čekaly připravené soutěže. Děti se 
rozdělily do čtyř družstev-červení, zelení, modří a žlutí - a společně plnily úkoly, 
za které získávaly body: hledání tvarů podle barev, přelévání vody plastovou 
stříkačkou do lahve, hledání dílků a skládání papírového úlu, plnění bludiště a další. 
Abychom využili hezké počasí, vyfotili jsme se společně venku na zahradě. Děti 
za splnění všech úkolů dostaly sladkou odměnu v podobě lízátka, bonbonu a perníku 
ve tvaru motýlka.  

Ve čtvrtek 12. května nás navštívila Policie ČR. Policisté si s dětmi povídali o dopravní 
výchově, bezpečnosti na silnici a ochranných prvcích. Děti si také mohly prohlédnout 
vybavení dvou policejních zásahových aut a některé si vyzkoušely pustit i houkačku. 
Nakonec děti dostaly od policistů omalovánku a také jsme se s nimi vyfotili. Tento 
den nám krásně doplnil třídní vzdělávací plán všech tříd. Moc za tuto akci děkujeme 
panu Jirákovi a doufáme, že dál bude naše spolupráce pokračovat. 

V pátek 13. 5. jsme měli naplánovaný výlet do Polničky, ale velmi jsme báli, že nám 
nebude přát počasí, ale nakonec jsme na výlet do Polničky vyrazili. Počasí nám přálo, 
občas nám zasvítilo i sluníčko. Na místě nás čekala milá obsluha, příjemné místo, kde 
jsme si snědli svačinku od paní kuchařek a dobrůtky z domu a pak jsme se společně 
vydali na atrakce. Děti si velmi užily skákací hrad, samy řídily čtyřkolky na baterky, 
strojvedoucí nás několikrát svezl místním expres - vláčkem, na který jsme 
samozřejmě dostali jízdenky. V neposlední řadě jsme ještě navštívili lanovou dráhu, 
kde si děti vyzkoušely svojí sílu. Děti si výlet velmi užily, smály se a celou cestu zpět 
nám vyprávěly, co bylo nejlepší a co je nejvíc bavilo. Už se společně těšíme na další 
výlet. 
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V pondělí 16. května nás ve školce navštívila víla Srdíčková s pohádkou „O velikém 
šnekovi“. Celý děj se odehrával v lese, kde malý šneček snědl kouzelný lísteček 
a po něm vyrostl. Díky jeho výšce se s ním nikdo nechtěl kamarádit, a tak odešel 
hledat jiné kamarády. Brzy si našel rodinku zajíců, kterým pomohl v boji proti lupiči 
jezevcovi. Celý děj byly děti pozorné, sledovaly scénu. Pohádka byla nejen poutavá, 
ale také naučná – o vztazích mezi kamarády, o tom, jak bychom měli přijímat všechny 
kolem sebe, i když jsou jiní. Pohádka se nám také hodila do tématu-Hmyz, o kterém si 
tento měsíc povídáme ve všech třídách. 

Ve středu 18. května vyrazila třída Žabiček a Žabáčků na výlet do Stříteže u Třebíče, 
kde už na děti čekal připravený zábavný park. Po svačině a diskusi o bezpečnosti si 
děti mohly všechny atrakce v parku vyzkoušet. Všichni se vyřádily na průlezkách, 
trampolínách, v míčkovém bazénku, skákacím hradě, motokárách atd. Dětem se výlet 
moc líbil. Během celého dopoledne byly ukázněné a respektovaly pravidla 
bezpečnosti. Zcela unavení a vydovádění jsme se vraceli do školky. 

Oslavy Mezinárodního dne dětí  

V mateřské škole nás navštívili dva milí klauni. Velice děti zaujali svými písničkami, 
vtipnými historkami a příběhy o telefonování – jakým způsobem telefonovat, jak se 
představit… Hlavně jsme se s dětmi dozvěděli, jak se máme chovat, když se něco 
stane. Klauni nás naučili telefonní číslo na policii, na záchrannou službu a na hasiče. 
Dále jsme si společně zatančili na známé písničky, vyslechli jsme si vtipné básničky, 
příběh o zkaženém zoubku a v neposlední řadě jsme všichni dostali něco malého 
na mlsání. Toto netradiční divadlo, které jsme do školy pozvali k příležitosti oslavy 
dne dětí, jsme si všichni s humorem užili a těšíme se zase někdy příště. 

Další oslava proběhla 2. 6., kdy si pro naše děti připravili program školáci, a v pátek 
jsme si všichni smlsli na dobré zmrzlině věnované majiteli hospody Na růžku.  

Velkou akcí bude ještě rozloučení s předškoláky, kteří půjdou po prázdninách 
do první třídy. Tato akce se koná 16. června v naší mateřské škole 

Našim budoucím prvňáčkům přejeme, aby tato nová etapa života byla plná úspěchů 
a splněných přání. Rodičům děkuji za důvěru, kterou v nás vložili a umožnili nám tak 
prožít neopakovatelné chvíle s jejich dětmi. Zároveň děkuji za podporu a spolupráci 

během celé docházky dětí do naší školky.  

Mateřská škola bude uzavřena od 11. července do 10. srpna. 
Opět nastoupíme 11. srpna 2016. 

Přeji Vám všem hezké letní dny plné odpočinku, radosti, pohody a krásných prožitků. 

Za mateřskou školu Miroslava Krpálková 
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Stejně jako v prvním pololetí se žáci ZÁKLADNÍ ŠKOLY mohou i v tom 

druhém pochlubit výsledky vzdělávání a mnoha úspěchy na poli znalostním, 

uměleckém i sportovním. 

 

Okresní kolo Pythagoriády - 8. ročník - výsledková listina – květen/2016 

pořadí příjmení jméno  škola okres body 

1. Moravec Matěj  Gymnázium Chotěboř HB 14 

2. Toman Martin  ZŠ Wolkerova HB HB 12 

3. - 5. Kváš Vojtěch  ZŠ Golč.Jeníkov HB 11 

3. - 5. Nováková Alena  ZŠ a MŠ B. Reynka, Lípa HB 11 

Blahopřejeme! Vítězové  14 – 11 

Úspěšní řešitelé 10 - 9 

 
Soutěž pro 5. ročník – Všeználek 

Ve středu 20. dubna 2016 proběhlo v AZ Centru v Havlíčkově Brodě okrskové kolo 
vědomostní soutěže žáků 5. tříd. Z naší třídy byli tajnou volbou vybráni čtyři žáci, 
kteří se soutěže zúčastnili. Páťáci vybrali silný tým, který jejich důvěru nezklamal a 
v okrskovém kole zvítězil! V okresním kole ve čtvrtek 5. května jim uniklo 
o chloupeček třetí místo. 

Družstvo reprezentovalo naši školu v tomto složení: 

Amálie Emma Čechová, Tereza Křižanovská, Daniel Kandr a David Loskot 

 

Mgr. Hana Vencovská, třídní učitelka 
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Duben 2016 - Velkého úspěchu v okresním kole výtvarné soutěže „Požární ochrana 

očima dětí 2016“ pod záštitou OSH Havlíčkův Brod dosáhla dvě naše děvčata 2. 

ročníku Kristýna NOVÁKOVÁ a Kristýna MERTLOVÁ. V kategorii ZŠ 1 obsadila 2. 

místo. 

Recitační soutěž 

Okresní kolo recitační soutěže proběhlo 15. března v Ledči nad Sázavou. Dívky Jana 
Buňatová, 8. r., a Eliška Kerelová, 9. r., odvážně prezentovaly své texty mezi 
konkurencí postupujících z dalších okrskových kol. Z každé kategorie byli vybráni dva 
do následujícího krajského kola. Probojovala se do něho Eliška Kerelová, která 
ukázala své nadání k recitaci a dramatizaci. Soutěžního klání v třebíčském divadelním 
sále se nezalekla a za svůj výkon byla odměněna čestným uznáním. Do národního 
kola již nepostoupila, ale zařadila se mezi nejlepší čtyři recitující ve své kategorii. 

Elišce srdečně gratulujeme ke všem skvělým výkonům a přejeme, aby svůj talent dále 
úspěšně rozvíjela. Ostatním zúčastněným recitátorům reprezentujícím naši školu 
děkujeme a přejeme, ať je recitace baví i nadále a mají chuť se znovu pustit do 
soutěžení i následující školní roky! 

Zapsala Mgr. Růžičková Pavlína 

Vyšplhali jsme na Mont Blanc - 2015/2016 - podzim, zima 

Na podzim proběhla všemi třídami na hlavní budově tato výzva: Vyšplháme o velkých 
přestávkách na nejvyšší horu Evropy na Mont Blanc? 

Tuto výzvu přijalo 14 žáků od páté do deváté třídy a později se k nim připojila i A. 
Vencovská z osmičky a D. Šimek ze sedmičky. Dohodli jsme se, že zatím polezeme 
na nejvyšší horu naší republiky na Sněžku a podle toho, jak nám to půjde, polezeme 
nebo nepolezeme dál. Šplhalo se o velkých přestávkách v úterý, ve čtvrtek a v pátek. 
Hned od počátku provázela zdolávání pětimetrové tyče v tělocvičně řada drobných i 
vážnějších nepříjemností. Nejprve to byly popálené nebo odřené nohy, než děti 
zvládly správnou techniku lezení nahoru i dolů, pak některé „lezce“ postihla 
nachlazení a nemoci a nejvážnější byly naraženiny a zlomeniny rukou (PODOTÝKÁM, 
ŽE ÚRAZY NEVZNIKLY PŘI ŠPLHÁNÍ!). 

Původní záměr vyšplhat jen na Sněžku překonala zvyšující se výkonnost „šplhavců“ a 
obrovská chuť pokračovat dál. A tak se lezlo a lezlo a výsledek se dostavil. Téměř 
po dvou měsících se podařilo celé expedici „vystoupit“ na dosud - podle učebnic 
zeměpisu - nejvyšší evropský vrchol Mont Blanc s nadmořskou výškou 4807 m. 
Celkem bylo našplháno 4820 metrů. 

Zvažovali jsme, jestli bychom zvládli Mount Everest, tzn. ještě 4043 m a další dva 
měsíce šplhání o velkých přestávkách, ale protože se ohlásilo jaro, kdy začínáme  
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trávit velké přestávky na školním hřišti, tak si šplhání na Mount Everest nebo jen 
na horu Elbrus s výškou 5642 m n. m., kterou některé prameny označují jako nejvyšší 
horu Evropy, necháme na příští školní rok. 

Za výkony všem účastníkům štafety děkujeme. 

Zapsala Mgr. Hana Vencovská 

 

 

Matematický klokan 2016 

 

V pátek 18. 3. 2016 se žáci naší školy zúčastnili mezinárodní matematické soutěže 
Klokan. Soutěžilo se ve 4. kategoriích: Cvrček, Klokánek, Benjamín a Kadet. Všem 
žákům děkujeme za snahu při řešení úloh, úspěšným řešitelům blahopřejeme 
a zároveň všem přejeme hodně úspěchů v dalších matematických soutěžích. 

  

Kategorie Cvrček  - 2. a 3. třída 

maximální počet bodů 90 

1. Daniel Novák           65 bodů 
2. Michaela Vávrová  61 bod 
3. Rosťa Topolovský   59 bodů 

Kategorie Klokánek – 4. a 5. třída 

maximální počet bodů 120 

1. Sára Fironová            101 bod 
2. Amálie E. Čechová     97 bodů 
3. Jan Šimek                    90 bodů 

Kategorie Benjamín – 6. a 7. třída 

       maximální počet bodů 120 

1.  František Neubauer      68 bodů 
2. Daniel Kubálek ............64 body 
3. David Dušek                     61 bod 

Kategorie Kadet – 8. a 9. třída 

maximální počet bodů 120 

     1. Jakub Kořínek           75 bodů 
     2. Filip Kandr                 66 bodů 
     3. Alena Nováková       65 bodů 

 

Kompletní výsledkovou listinu najdete na našich webových stránkách www.zslipa.cz. 
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Žákovský parlament 

Přestože žákovský parlament vznikl v tomto školním roce a má za sebou necelý rok 

fungování, třídy od 5. do 9. ročníku a především zástupci těchto tříd se chopili 

příležitosti tak, že jsou skutečným partnerem vedení školy. Pravidelně se scházejí, 

diskutují o organizaci života školy, zapojují se do pořadatelské činnosti a velmi 

kultivovaným způsobem předávají pedagogům podněty ke změnám a zpětně 

informace svým třídám. 

Zástupci žákovského parlamentu se zúčastnili ve středu 8. června od 9.00 hod 

v kongresovém sále Krajského úřadu v Jihlavě 3. Setkání žákovských parlamentů Kraje 

Vysočina pod záštitou Ing. Jany Fialové, členky rady kraje pro oblast školství, Základní 

školy a mateřské školy Dobronín a Základní školy Žďár nad Sázavou, Švermova 4 ve 

spolupráci s Hodinou H Pelhřimov. Zde měli možnost s žáky zúčastněných škol 

podiskutovat o tom, co se daří jinde, inspirovat se, ale také se pochlubit. Jak se na 

setkání ukázalo, naši žáci svými aktivitami a školními akcemi mohou směle 

konkurovat školám, na kterých má školní parlament již dlouholetou tradici. 

Nyní v červnu proběhnou volby zástupců tříd do parlamentu pro školní rok 

2016/2017. Na své zastoupení se nově těší také budoucí 4. třída. Zároveň proběhne 

volba nového předsedy, jenž převezme štafetu po historicky první předsedkyni Elišce 

Kerelové, která svými organizačními schopnostmi a uměním diplomatického jednání 

nasadila laťku velmi vysoko. Budoucímu novému předsedovi přejeme mnoho 

úspěchů. 

Zápisy z jednání našeho parlamentu i jeho aktuální složení můžete najít na našich 

webových stránkách. 

 

Škola mimo vyučování 

V březnovém příspěvku jsme Vám představili zájmovou činnost naší školy. I pro 
nadcházející školní rok 2016/2017 připravujeme pro naše žáky celou řadu kroužků 

a aktivit, a to pod vedením pedagogických pracovníků, šachový kroužek pod vedením 
p. J. Pertla a další ve spolupráci s RC Tiliánek. 
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Předběžný plán na školní rok 2016 - 2017 

Školní družina – zájmové kroužky a podpora výuky 

Den Název  Čas Vedoucí 

Pondělí 

Logopedie 1. + 2. tř. 12:20 – 

13:05 

Mgr. Božena Kučerová 

Keramika 1. – 2. tř. (1x za 14 dní) 13:00 – 

14:30 

Mgr. Jaroslava Kandrová 

Výtvarný kroužek 2. - 5. tř. 12:45 – 

13:45 

Mgr Hana Vencovská 

Logopedie v MŠ 13:30 – 

16:30 

Mgr. Božena Kučerová 

Stavění z Merkuru 4. a 5. ročník 13:30 – 

14:30 

Mgr. Marie Vomelová 

Pěvecký sbor  13:00 - 

1430 

Mgr. Hana Koubková 

ÚTERÝ 

Keramika 3. tř. + výše  14:00 – 

15:30 

Mgr. Šárka Bucherová 

Angličtina 2. třída (2 skupiny) 

(říjen až červen) 

12:20 – 

13:05 

Mgr. Věra Vítková 

Mgr. Kateřina Vojtková 

STŘEDA 

Přírodovědný kroužek 

5. - 7. tř. (1 x 14 dní) 

13:30- 

15:30 

Mgr. Simona Korefová 

Mgr. Markéta Pokorná 

Sportovky 1. - 4. ročník 

(kombinace zdrav. TV, základy 

volejbalu a basketbalu)  

13:00- 

14:00 

Mgr. Milada Henclová 

Mgr. Věra Vítková 

Sportovky 5. -9. ročník 14:30 – 

15:45 

PaedDr. Antonín Gerža 

ČTVRTEK 
Šachový kroužek  13:30 – 

14:30 

P. Pertl 



Devatero – nápravná cvičení žáků 

a rodičů při poruchách učení 

15:00- 

15:30 

 

Dana Výborná 

Mgr. Simona Korefová 

Redakce školního časopisu 13:15 – 

14:00 

Mgr. Pavla Růžičková 

PÁTEK 
Hudební kroužek 13:00 – 

14:00 

Mgr. Pavel Lutner 

Klavír pro radost – jednotlivě pro žáky 2. – 5. ročníku – v pondělí a čtvrtek 

v odpoledních hodinách  

organizovaný RC Tiliánek (není nabídkou ŠD Základní školy a Mateřské školy 

Bohuslava Reynka, Lípa, příspěvková organizace) 

pozn. 

• účast v kroužku/kroužcích je pro žáka zapsaného ve školní družině zdarma 
(úplata za  ŠD je pro školní rok stanovena ve výši 100,- Kč/měsíc) 

• časově jsou kroužky realizovány v měsících říjen až květen, pokud není 
uvedeno jinak 

• vzhledem k cenám výtvarného materiálu (především hlíny, glazury, temper, 
gelových barev, spojovacích materiálů apod.) se ve výtvarném kroužku 
a kroužcích keramiky budou žáci, resp. zákonní zástupci, finančně podílet 
na jejich pořizování 

Akce, které škola organizuje rámci obohacení výchovně vzdělávacího procesu, 

i akce zaměřené na podporu kamarádských vztahů ve škole, vzájemného 

partnerství s obcí, rodičovskou i širší veřejností je celá řada, některé z nich jsou již 

tradiční a s chloubou je nazýváme celoškolními projekty. 

Den naruby 

Ve středu 23. března 2016 se na naší škole uskutečnil již tradiční Den naruby. Tímto 

způsobem si každoročně připomínáme narození "učitele národů" Jana Amose 

Komenského. A jak takový den probíhal? Žáci 9. ročníku si vyměnili roli s učiteli, učili 

ve vybraných třídách, dozorovali na chodbách i na obědě, opravovali písemné práce. 

Tomu však předcházela důkladná příprava. Žáci si nejprve zvolili podle rozvrhu 

jednotlivých tříd hodiny, ve kterých si chtěli zkusit učit, domluvili se s danými 

vyučujícími na probíraném učivu, vytvořili si přípravy na hodiny, které dopředu 

zkonzultovali s učiteli. A pak už následoval den D, kdy se postavili před své mladší  

  



spolužáky a učili. Zjistili, že není nic příjemného, když žáci vyrušují, že je poměrně 

těžké rozvrhnout si práci na celou vyučovací hodinu a zaujmout všechny. A jak se jim 

učení líbilo? Zde je několik žákovských hodnocení: 

"Den naruby byl super. Potěšilo mě, jak byly děti nadšené a jak je to bavilo. Byla s 
nimi sranda."  
"Dne 23. března proběhl Den naruby. Všichni jsme se snažili udělat tento den 
mimořádný, plný srandy, smíchu, zábavy. Bylo úžasné vyzkoušet si učit." 
"Moc se mi líbilo, jak žáci spolupracovali." 
"Docela dobré, jen děti někdy zlobily a kecaly. Jinak výborný den." 
"Byla to zábava v některých třídách, ale příprava na hodinu byla poměrně těžká." 
"Mně se Den naruby líbil, bylo to zábavné a myslím, že se to líbilo i dětem, které jsme 
učili." 
"Den se mi líbil, bylo dobré vyzkoušet si, jaké to je být učitelem. Už se ani nedivím, že 
jsou učitelky někdy tak vyčerpané – s těmi dětmi je to "záhul". 
"Mně se Den naruby líbil moc. Určitě v tento den měli nejméně zbytků v jídelně. Bylo 
to ale docela vyčerpávající – připravovat si látku pro žáky, pořád chodit, mluvit, 
napomínat žáky. A to jsem učila jen 4 hodiny. Klobouk dolů učitelům." 

Zapsala Mgr. Božena Kučerová 

Vzpomínání na Bohuslava Reynka – tzv. Den Bohuslava Reynka 

Letos jsme si opět společně se žáky připomněli osobnost Bohuslava Reynka, 

po kterém nese jméno naše škola. Vzpomínání probíhalo v rámci pracovních dílniček, 

ve kterých se pracovalo, tvořilo a cestovalo. 

Tato celoškolní akce probíhá za finančního přispění SRPŠ, které pracuje při základní 

škole, za pomoci rodičů i několika dívek naší školy, které se staly na celé dopoledne 

lektorkami tří dílen.  

Z výrobků byla uspořádaná výstava, některé z prací si žáci odnesou domů, jiné 

zůstanou trvalou výzdobou školy a jejího okolí.   

Pracovní náladu i zhotovené výrobky si můžete prohlédnout na www.zslipa.cz.  

Zapsala Mgr. Marie Vomelová 

Školní akademie 

Škola již tradičně uspořádala Školní akademii v Sokolovně Lípa, a to 8. května 

od 15:00 hod. 

Žáci 9. ročníku kompletně připravili vystoupení, což znamenalo mít na starost 

uvádění, sestavení programu a přípravu sokolovny. Holky nacvičovaly uvádění, které 

se snažily udělat vtipnou formou a program poskládat tak, aby se jednotlivá 



vystoupení tematicky střídala. Program byl opravdu zajímavý a originální. Na jeho 

realizaci se podíleli téměř všichni pedagogičtí pracovníci, téměř všechny děti 

mateřské školy a více než polovina žáků základní školy. I ti, co přímo nevystupovali – 

především kluci 9. ročníku, významně pomáhali s přípravnými pracemi včetně našeho 

pana školníka – pana Meleny. 

PROGRAM: 

1) MŠ – Myšičky – básničky, taneček 

2) třída – písničky 

3) MŠ – Sovičky – taneček, básničky 

4) vystoupení Terezy Vencovské (4. třída) 

5) MŠ – Žabáčci – písnička s pohybem 

6) Daniel a Matěj Šimkovi (6. tř.) - zápas 

7) MŠ – Žabičky – písnička s pohybem 

8) vystoupení sboru Tiliánek 

9) recitace: Alena Kuncová, Sára Kučírková, Sára Fironová, Zdeňka Neubauerová 

10) MAGIC GIRL – vystoupení žaček 4. třídy 

11) překvapení z MŠ - vystoupení učitelek MŠ 

12) 3. třída – módní přehlídka 

13) společný tanec pod vedením žáků 9. třídy 

14) dáreček pro všechny maminky 

 

Akce se díky společnému úsilí dětí, žáků a zaměstnanců školy opravdu vydařila. 
Vzhledem k tomu, že neděle byla svátkem maminek, na závěr akademie dostala 
každá maminka či babička  kytičku a keramické srdíčko z dílen školních uměleckých 
kroužků pod vedením našich pedagogů.  

Děkujeme organizátorům, účinkujícím, divákům i hostům za vydařenou akci 
a krásné nedělní odpoledne plné úžasných výkonů. S výsledkem akademie jsme 
velice spokojeni a doufáme, že se líbila i Vám. 

S pozdravem 9. třída základní školy. 

Dětský den 

Mezinárodní den dětí se slaví každoročně 1. června. U příležitosti dne dětí jsou 

připravovány různé společenské a sportovní akce. Den dětí má upozornit světovou 

veřejnost na práva a potřeby dětí. Svátek se slaví v mnoha zemích světa. i na naší 

škole byl pro žáky připraven den plný aktivit. Nedílnou součástí byla pouť s mnoha 

atrakcemi, např.: skákání přes kruhy, špejlování, kreslení na chodníku, přetahování 

lanem, cvrnkání kuliček, shazování kuželek a další.  



 Vysoutěžené žetony i žetony získané jako odměnu za sběr bylin a papíru si žáci 

vyměňovali v prodejně za drobné předměty a pamlsky. Pro mladší žáky byl ještě 

uspořádán pohádkový běh, kde se na stanovištích plnily nejrůznější úkoly spojené 

s pohádkami.  

Velkými pomocníky pro učitele byli žáci 9. třídy a někteří žáci 8. třídy, kteří 

zodpovědně pomáhali při pouti i při pohádkovém běhu. Za to jim patří poděkování. 

Velké pozornosti dětí i žáků se v tento den těšila také ukázka těžké požární techniky 

a poutavé vysvětlování havlíčkobrodských hasičů z Hasičského záchranného sboru 

Kraje Vysočina. Děti i žáci si měli možnost speciálně upravený vůz prohlédnout 

a „osahat“ a zároveň si vyslechnout doporučení k ochraně svého zdraví do těch 

nejpovolanějších. 

Zapsala Mgr. Marie Vomelová 

K životu školy patří i školní výlety 

Součástí výuky i odměnou za celoškolní práci jsou školní výlety pořádané na konci 

školního roku. Kam cestují naši žáci v letošním školním roce? 

1. třída  - ZOO Jihlava (jednodenní výlet) 

2. třída – Ředkovec (dvoudenní výlet) 

3. třída - Humpolec, Pelhřimov, Želivka (dvoudenní)  

4. třída – Humpolec, Pelhřimov, Želivka (dvoudenní) 

5. třída – Jihlava (jednodenní výlet) 

6. třída - Praha (jednodenní výlet) 

7. třída - Domanín u Bystřice nad Pernštejnem (dvoudenní výlet) 

8. třída - Domanín u Bystřice nad Pernštejnem (dvoudenní výlet) 

9. třída - Borová u Poličky (třídenní výlet) 

Na závěr připojujeme několik informací na prázdniny, pro školní rok 

2016/2017, poděkování a dvě pozvánky. 

� Školní družina bude se svolením zřizovatele uzavřena od 1. 7. do 31. 8. 2016. 
V příštím školním roce provedeme zjišťování o potřebnosti provozu ŠD 
na začátku a konci hlavních prázdnin (1 – 2 týdny). 

� Od září školního roku 2016/2017 bude prodloužena provozní doba mateřské 
školy a školní družiny, a to od pondělí do pátku od 6:30 do 16:30 hod. 



� V průběhu měsíce června budou vyvěšeny seznamy dětí  jednotlivých tříd MŠ. 

� Dne 1. 9. 2016 budou na našich nových webových stránkách www.zslipa.cz 
zveřejněny nové školní vzdělávací programy (MŠ, ZŠ, ŠD), ve kterých budou 
zapracovány dodatky z uplynulých let a změny, které souvisejí s doporučeními 
a nařízeními MŠMT a schválenými novelami školské legislativy (inkluze, změny 
v osnovách apod.). 

� Orientační nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2016/2017 včetně 
přibližného časového harmonogramu tak, abyste mohli s předstihem řešit 
mimoškolní aktivity svých dětí (pozn. součást prevence, Minimální preventivní 
program najdete na našich webových stránkách) a výše úplaty za vzdělávání 
v mateřské škole a za zájmové vzdělávání ve školní družině včetně kroužků 
(kromě finančních nákladů za materiál, např. pro keramiku) na školní rok 
2016/2017 jsou již také zveřejněny na webových stránkách. 

� Rozmístění tříd ZŠ od září 2016/2017 bude následující: 1. třídy – budova 
tělocvičny, 2. třída – budova školní jídelny, 3. třída – budova mateřské školy, 
4. až 5. třída – přízemí hlavní budovy, třídy 2. stupně – hlavní budova 

� Uvítání prvňáčků dne 1. 9. 2016 proběhne v každé z prvních tříd zvlášť, a to 
od 7:40 a následně od 8:20 hod. tak, aby každý prvňáček byl v jeho významný 
den přivítán vedením školy i panem místostarostou Ing. Ondřejem Balounem. 

Velké poděkování patří dětem, žákům, pedagogům a provozním 

zaměstnancům za přípravu a realizaci akcí a výrobků do soutěže Vesnice 

roku. Věříme, že škola svým dílem přispěla k tomuto významnému ocenění. 

 

 



Vám příjemně strávené letní měsíce a odpočinkové a bezpečné prázdniny Vašim 

dětem přejí 

za Základní školu a Mateřskou školu Bohuslava Reynka, Lípa, příspěvkovou 

organizaci Mgr. Věra Vítková, ředitelka školy, a všichni zaměstnanci školy 

Na shledanou 1. 9. 2016. 

 
 

 

 

 

Milí čtenáři Lipských listů, 

dovolte mi před letními prázdninami informovat o tom, co se v našem rodinném 

centru událo na jaře: 

Od 1. dubna 2016 jsou prostory rodinného centra každé pondělní dopoledne 
otevřeny (nejen) pro maminky s dětmi na rodičovské dovolené. Zatímco si děti hrají, 
maminky se mohou vzájemně setkat a popovídat si, podělit se o své starosti i radosti, 
u čaje či kávy si chvilku odpočinout. Klubíček bude ukončen v pondělí 21. června 
a znovu zahájen od příštího školního roku. 



  Ve čtvrtek 14.dubna 2016 přijala na základě zájmu rodičů opětovné pozvání PhDr. 
Jana Hovorková, tentokrát s přednáškou, jak důležitá je emoční výchova dětí a jak ji 
podpořit. Paní doktorka nejprve mluvila o partnerských vztazích, o vzájemném 
respektu a komunikaci mezi rodiči, vycházela z faktu, že základem pozitivní výchovy 
dítěte je právě chování dospělých a rodič je primárním vzorem pro utváření 
osobnosti dítěte, poté se diskutovalo např. na téma rozvoje psychické odolnosti 
a sebejistoty u dětí, podpory vnitřní motivace apod. Někteří z rodičů opět uvítali 
hlídání a program pro děti zorganizovaný přímo v prostorách budovy školy. Pro 
dospěláky i děti bylo samozřejmě připraveno i malé občerstvení. Za pomoc při této 
přednášce děkujeme brodské kolegyni Ivetě Parkanové a děvčatům Anetě Křípalové 
a Janě Buňatové.  
 

Závěrem školního roku též končí, myslím, celkem vydařená první série odborných 

přednášek, ráda bych tedy vyjádřila poděkování: 

- vedení školy za podporu a poskytnuté prostory 

- pracovnici školy paní Vojáčkové za její ochotné jednání a za čas, jež nám věnuje 

mimo svoji pracovní dobu 

- kolegyním Mirce Šeredové a Zdeňce Petrové, které mají na zajištění, organizaci 

a hladkém průběhu přednášek největší zásluhy 

- především děkuji Vám všem, kdož jste se přednášek účastnili, upřímně nás Váš 

zájem těší a Vaší přízně si velice vážíme  

 

Na stávající i nové zájemce se s další sérií přednášek znovu těšíme v novém školním 

roce. Již nyní, s časovým předstihem, Vás srdečně zveme 28. listopadu 2016 

na přednášku s názvem Jak nevychovat z dítěte agresora PaedDr. Zdeňka Martínka, 

pracovníka týmu Pedagogicko psychologické poradny v Pelhřimově, speciálního 

pedagoga - etopeda, který se ve své praxi zabývá především krizovou intervencí, 

vedením dětí s poruchami chování, sociálně patologickými jevy u dětí, agresí 

a agresivním chováním dětí a mládeže, šikanou ve školních kolektivech, prací 

s agresory a oběťmi. Pan doktor je, nejen pro většinu pedagogů, dobře známý a velmi 

oblíbený přednášející, jehož témata jsou vedena poutavou a nezapomenutelnou 

formou. 

V páteční večer 29. dubna 2016 patřily prostory rodinného centra ženskému kruhu. 

V rámci Jarní čajovny se konalo nejen tradiční zastavení se u dobrého jídla a pití 

a společného vyprávění jako obvykle, ale tentokrát i tvoření drobných komponentů 

pro výrobu přáníček na dobročinnou akci. V počtu osmi maminek jsme si užily 

příjemný a zároveň užitečný večer. 
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O sobotním odpoledni 7. května 2016 se pak nejen tyto výrobky v rámci Lipských 
jarních slavností prodávaly. Počasí celé velké akci přálo a tak ani o návštěvníky 
a zákazníky nebyla nouze. Podařilo se nám získat krásnou částku 4.317,-Kč, která byla 
následně rovným dílem rozdělena na akce či potřeby pro děti v lipském rodinném 
centru a v lipské mateřské škole. Tímto děkuji všem, kdož se k dobročinné akci 
připojili, ať už přispěním nebo naopak koupí nějakého výrobku či jinou pomocí. 

Závěrem bych ráda poděkovala všem příznivcům rodinného centra za návštěvnost, 
důvěru a podporu. Se školním rokem pomalu skončily nebo skončí i všechny 
pravidelné volnočasové aktivity – multismyslový Ostrov objevů pro nejmenší, Jogínci, 
Dixík (flétničkování), KytKa (kytarování), Hravá angličtina, Tanečky, Pěvecký sbor, Hra 
na piáno, Keramická dílnička. Ráda bych poděkovala všem lektorům za jejich milý 
a trpělivý přístup při práci s dětmi, za čas, který jim věnují. Především však děkuji 
všem úžasným dětem, od nejmenších po největší, za to, že jsou a že nás dospěláky 
činí veselejšími a šťastnějšími, díky jim za nejkrásnější chvíle v životě. Všem přeji 
klidné a pohodové léto a těším se na shledanou třeba při některých z našich letních 
akcí. A pokud budete mít čas a chuť, přijďte se v pátek 24. června rozloučit se školním 
rokem a přivítat prázdniny naší „vesmírnou oslavou“. 

Za Rodinné centrum Tiliánek 

Lucie Hanauerová 

Tiliánek slaví 2. narozeniny  

přijďte na vesmírnou oslavu! 
Kdy: v pátek 24. června 2016 od 14:00 hodin 

Kde: v lipské sokolovně a v prostorách lipského rodinného centra 
 

Mobilní planetárium v lipské sokolovně: 

15:00  Jak Měsíc putoval ke Slunci na návštěvu (pro děti od 3 do 10 let) 

16:00  Astronomie pro děti (pro děti od 5 do 11 let) 

17:00  Krtci – Co je  tam nahoře? (pro děti od 3 do 10 let) 

18:00  Ze Země do vesmíru (pro děti od 10 let a dospěláky)  

Délka filmů cca 30 minut. Vstupné 50,-Kč za osobu.  

Doprovodný program v prostorách lipského rodinného centra: 

14:00 – 19:00 zpívánky s Pavlem Lutnerem, minivesmírná úkolová cesta,  

malování na obličej, tvořivé dílničky, narozeninový dort, opékání špekáčků, balónky…  

Příspěvky ve formě drobného občerstvení vítány. ☺ 
 

Rodinné centrum Tiliánek, Lípa 122, 582 57 Lípa u Havlíčkova Brodu, zřizovatel Spolek TILIA, IČO 22904239 



Lipské ženy  -  ČSŽ Lípa a Spolek TILIA 
 

OHLÉDNUTÍ ZA ČINNOSTÍ NAŠICH SPOLKŮ 

 

Máme za sebou jarní sérii „Posezení u lipového čaje“:   
30. března proběhlo „Posezení u lipového čaje na 
spisovatelské téma s novinářkou a spisovatelkou Marií 
Formáčkovou, která je autorkou celé řady knih, zejména 
životních příběhů mediálně známých osobností. Velice 
poutavě nám vyprávěla o životě Heleny Růžičkové, Zity 
Kabátové a Ljuby Skořepové.  Paní Formáčková nám přislíbila další setkání na podzim 
letošního roku, kdy se zaměří na muže, se kterými připravovala knihy o jejich životě 
(Jůlius Satinský, Jiří Růžička, Josef Dvořák a zejména Petr Novotný). 
 
Na cestovatelské téma si skvěle připravil prezentaci Tomáš Koref z Lípy (27. dubna). 
Promítal velmi zajímavé fotogarafie ze svého pobytu v Austrálii. Vyprávěl nám o pro 
nás neobvyklých zvířatech, jež zde žijí, seznámil nás s životem místních obyvatel a  
vylíčil úsměvné zážitky ze svého pobytu na tomto kontinentu.    
 
O květnovou přednášku na lipovém čaji, tentokrát na „národopisné“ téma se 
postarala Marie Fišerová z Polné (18. května). Hlavním tématem přednášky byly 
zvyky, pověsti, lidové písničky, kroje a další zajímavosti z Vysočiny, které léta 
shromažďoval a sbíral její otec. Velkou částí přednášky bylo zajímavé povídání o 
životě paní Fišerové, která byla zakládající členka divadelní skupiny Černý tyátr Praha 
a pedagožka na teologické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 2000 žije v Polné, kde v 
současné době působí jako vedoucí muzea a podílí se na organizování regionálních 
kulturních pořadů a výstav. 
 
Červnové téma bude zaměřeno na ekologii, a to zejména na nakládání s odpady 
a energetické úspory (20. 6.) 
 
Jaro proběhlo také v pracovním duchu. Jako každý rok jsme se zapojili do akce „Čistá 
Vysočina“ a uklízeli jsme příkopy u silnic vedoucí z Lípy. Letošního krajského ročníku 
akce Čistá Vysočina se zúčastnilo přes 22 tisíc lidí z celého Kraje Vysočina.   
 
V pátek 14. dubna proběhla brigáda na úklid obce a v sobotu 15. dubna jsme šli sázet 
stromky do obecního lesa. Moc nás sice na sázení stromků nebylo, ale zasadili jsme 
stovky stromků na pasece u Dobrohostova a udělali tak kus práce pro přírodu. 
V sobotu 16 dubna jsme uspořádali třetí ročník zahrádkářské akce s názvem „Jarní 
zahradnická miniburza“. Smysl akce spočívá v tom, že lidé přinesli ze svých zahrad 
rozrostlé trvalky nebo bylinky, které měli navíc (samozřejmě s přiloženým  
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krátkým popisem rostlin, aby ostatní věděli, co jim z toho doma vyroste). Návštěvníci 
si pak zdarma mohli odnést zajímavé rostliny na své zahrádky. Ani tentokráte nic 

nezbylo. 
 

„Jarní papírová neděle“ , tedy podomní sběr starého papíru se 
uskutečnil 24. dubna odpoledne. Občané svázané balíky starého 
papíru nechají za vraty a my ho potom svezeme a odvezeme do 
sběrny. Tentokrát se sebralo téměř 1.100 kg starého papíru. 

Děkujeme. Výtěžek je určen na akce pro děti, které pořádáme během roku. 
 
„Vítání ptačího zpěvu“ se uskutečnilo v sobtou 30. 
dubna. V pět hodin ráno se skupinka 20 lidí sešla za 
kolejemi na Květinov a společně jsme se vydali na 
ranní procházku lesem. Zpět do Lípy jsme dorazili 
kolem půl osmé. Odborný dohled nám již tradičně a 
skvěle zajišťoval pan Z. Baloun. Letos jsem šli o něco 
dříve, a tak některé druhy ještě nepřiletěly. Tak 
snad je uslyšíme příští rok. 
 
 

„Lipské jarní slavnosti“ se uskutečnily v sobotu 7. května 2016 v areálu TJ Sokol Lípa. 
Díky krásnému počasí a zajímavému programu dorazil i velký počet účastníků. Na 
úvod vystoupila dechová kapela Vysočinka z Humpolce. Hlavním tahákem letošních 
slavností bylo vystoupení legendární dámské kapely Schovanky. O další zábavu se až 
do pozdních nočních hodin postarala kapela Rose band mixem dechovek a tanečních 
pístní. Pro návštěvníky byl připraven také malý jarmark. Velký zájem byl již tradičně o 
chleba s čerstvě utlučeným máslem posypaný bylinkami od pana Halačky. 
Pro děti pořadatelé připravili tvořivé dílny, skákací hrad a malování na obličej nebo 
hudební workshop hry na degerido či dětská zumba. Také letos byl na lipských 
slavnostech klaun PUPA, který si po celé odpoledne s dětmi hrál. Návštěvníci se také 
mohli svést po Lípě kočárem taženými párem koní nebo se podívat na skvělé 
vystoupení mažoretek ze Štoků. Zpestřením programu byla velká výstava s názvem 
„Jak šel čas“, na které byly desítky zajímavých historických fotografií našich obcí. 
Velmi zajímavá byla výstava „starých krámů“, která vznikla z věcí našich občanů. Mohli 
jste tu potkat vybavení kuchyně, ložnice, staré nádobí, nářadí, šicí stroj, kočárek, 
obrazy a knihy, zkrátka věci, které „něco“ pamatují. Rovněž tu byly vystaveny 
historické nástroje ze zemědělství, lesnictví či truhlářství. Krásnou zajímavostí byla 
škola, kde jste se mohli posadit do původních lavic s kalamářem ze staré školy. 

Podobnou výstavu bychom rádi opakovali i příští rok, s tím, že exponáty budou 

vystaveny delší dobu. Letos byla na neděli naplánovaná školní akademie, a tak jsme 

museli výstavu po sobotní akci uklidit. Pro návštěvníky byl připraven také malý 
jarmark. Velký zájem byl již tradičně o chleba s čerstvě utlučeným máslem posypaný 
bylinkami od pana Halačky. 
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Pro děti pořadatelé připravili tvořivé dílny, skákací hrad a malování na obličej nebo 
hudební workshop hry na degerido či dětská zumba. Také letos byl na lipských 
slavnostech klaun PUPA, který si po celé odpoledne s dětmi hrál. Návštěvníci se také 
mohli svést po Lípě kočárem taženými párem koní nebo se podívat na skvělé 
vystoupení mažoretek ze Štoků. 
Zpestřením programu byla velká výstava s názvem „Jak šel čas“, na které byly desítky 

zajímavých historických fotografií našich obcí. Velmi zajímavá byla výstava „starých 

krámů“, která vznikla z věcí našich občanů. Mohli jste tu potkat vybavení kuchyně, 

ložnice, staré nádobí, nářadí, šicí stroj, kočárek, obrazy a knihy, zkrátka věci, které 

„něco“ pamatují. Rovněž tu byly vystaveny historické nástroje ze zemědělství, 

lesnictví či truhlářství. Krásnou zajímavostí byla škola, kde jste se mohli posadit do 

původních lavic s kalamářem ze staré školy. Podobnou výstavu bychom rádi 

opakovali i příští rok, s tím, že exponáty budou vystaveny delší dobu. Letos byla na 

neděli naplánovaná školní akademie, a tak jsme museli výstavu po sobotní akci 

uklidit. Na slavnosti se přišlo podívat téměř 1000 návštěvníků z blízkého i dalekého 

okolí.Pořadatelem akce byla Obec Lípa, SDH Lípa, TJ Sokol Lípa, ČSŽ Lípa a Spolek 

TILIA. 

V rámci soutěže Vesnice roku 2016 jsme se podíleli na přípravě akce s názvem 

„Sousedská snídaně“, která proběhla v pátek 27. května na zahradě Pohostinství na 

Růžku. S gustem jsme si také zazpívali při harmonice, na kterou hrál pan Dočkal. V 

sále pohostinství byla připravena malá výstava děl Bohuslava Reynka a historické 

fotografie našich obcí. Moc děkujeme všem, kdo jste přispěli na společný stůl svými 

pokrmy či jinak se zapojili do organizace této akce a soutěže Vesnice roku 2016. 

Porota ocenila naši obec nejcenější Zlatou stuhou a titulem Vesnice roku Kraje 

Vysočina pro rok 2016. Pokračování soutěže bude v poslední prázdninový víkend, kdy 

do Lípy přijede celostátní komise.  

O prvním červnovém víkendu se vydala skupinka deseti zdatných turistek na 

dvoudenní turistický výlet okolo řeky Sázavy. Posázavský Pacifik nás dovezl do 

městečka Sázava, kde jsme navštívili velkou sklářskou výstavu v Huti František. Po 

dobrém obědě jsme pokračovali vlakem do Čerčan. Pak jsme se vydali po turistické 

značce do Týnce nad Sázavou, kde bylo zajištěno ubytování. Nedělní ráno jsme 

zahájili dobrou snídaní a popojeli do obce Kamenný přívoz.  Další cesta pak vedla 

podél řeky Sázavy až k soutoku Sázavy a Vltavy. Z Davle jsme pak pokračovali  vlakem 

do Prahy a pak rychlíkem do Havlíčkova Brodu. Celkem jsme během výletu ušli na 30 

km krásnou posázavskou krajinou. 

 
Marta Vencovská 
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Pozvánka na zájezd na

 

Sobota 25. června 2016 
 
 

Odjezd: 7:00 hod od Obecního úřadu v Lípě  
 
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 zatancovat u lidových muzik.  
V případě zájmu cestou 
navštívíme výstavu fuksií 
v Buchlovicích. 
 
 
 
 
Cena dopravy: 240,- Kč (pro členky 200,- Kč) 
 

   Přihlášky – Hana Nevolová (732 333 154), školní 
jídelna, prodejna COOP   

Akci pořádá Spolek TILIA a ČSŽ Lípa. 
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POZVÁNKA  

SENIOR FEST 
sousedské setkání (nejen)starší generace 

Neděle 10. 7. 2016 

Okrouhlička - Šejdorfský mlýn 
 

PROGRAM: 

15:00 – 18:00  BOŽEJÁCI koncert dechové hudby 

 

 

Doprovodný program: 14:00 – 18:00 hod 

výstava, tlučení másla, měření tlaku…. 
 

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ 
 

Přijďte si poslechnout dobrou muziku a popovídat si se sousedy z okolních obcí 
 

Pořadatelé: Spolek TILIA, Sdružení obcí Vrchovina  
  

 
 
 
 
 
 

 
24„A“ muži 



Smolný kámen 

V Lípě máme smolný kámen, to pro nás není nic nového, ale kde se tu vzal a k čemu 

sloužil? Proč se mu tak říká? Smolný protože přináší smůlu nebo proto, že se na něm 

tavila smůla? Zároveň tvarem hodně připomíná lipový list, tak třeba si někdo vytesal 

symbol Lípy. Zkoušela jsem potom pátrat, ale snad správnou odpověď jsem náhodou 

našla na semináři o geoparku. Přímo z obrazovky prezentujícího na mě koukal náš 

smolný kámen a konečně se mi dostalo vysvětlení původu smolných kamenů. 

Dřevní dehet se pálil v milířích v jakých se pálilo dřevěné uhlí (jako v pohádce Pyšná 

princezna), které měly na spodní části kámen s odtokovými rýhami, nebo v 

dehchtahřkých jamách či pecích. Milíře měly různou velikost, ten v Lípě patřil k těm 

menším. Spalovalo se tu dřevo s vysokým obsahem smůly, především borovice nebo 

modřín. Dřevní dehet není vlastně nic jiného než smůla, která z naštípané borovice 

při vysoké teplotě vytéká – a odtud tedy název smolný kámen. Dle pracovníka 

geoparku, smůla nezanechala na našem kameni stopy, protože se její nánosy časem 

rozpadly a odlouply.  

Lipský smolný kámen stojí na návsi v Lípě, nedaleko zvoničky. Když jsem byla malá, 

tak si ho pamatuji ležet vedle cesty u zadního vjezdu na pilu. Pokud víte někdo o jeho 

dřívějším umístění, tak se prosím stavte na obecním úřadě nebo zavolejte a pomozte 

nám zmapovat jeho cestu. 

 

 

Marta Vencovská 
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ZPRÁVY Z PETRKOVA 

 

Letošní jaro bylo na akce a setkání v Petrkově velmi zdařilé. Udělala sespousta práce, 

nově byl díky Mirkovi Š. oset prostor kolem kapičky, kde se to začíná hezky zelenat. A  

také  už je na hřišti osazena síť na „nohejbal“. Tedy příprava na léto jak má být, všem 

přeju parádní prázdniny! A jen krátké ohlednutí za některými akcemi…. 

16. dubna (sobota) ČISTÁ VYSOČINA V PETRKOVĚ – jako každý rok vyrazilo poklízet 

okolí Petrkova několik skupinek, v kterých převažovali zejména děti. Což je moc fajn, 

protože doufám, že se nikdo z těchto dětí nebude chovat tak nezodpovědně jako 

někdo z našeho středu, který rád vyhazuje krabičky od cigaret a kelímky od kávy 

z okna vozu do příkopů kolem silnic. I když letošní nějvýraznější úlovek byl pytel hov..  

. Několik skupinek posbíralo odpadky směrem na Dolík, ke Hlibůčku, do Šmolov a do 

Svatého Kříže. Všem vpatří velké poděkování. 

18. dubna (pondělí) – Ten kdo si 

udělá procházku k vlakové zastávce 

Petrkov, musí být velmi potěšen  a 

možná až překvapen, jak je hezké 

stromořadí, které vysázela „kdysi“ 

paní Reynková z lip, kaštanů a 

ostatních dřevin. Může za to SDH 

BRIGÁDA, která tuto část obce 

výrazně zkrášlila. Perefektní byl také 

odvoz vykácených větví, který má u 

nás v obci již tradici. Na druhé brigádě 

se sešli hasiči u Hlibůčku, kde 

opětovně po roce vysekávali náletové 

dřeviny. Všem, velký dík za zkrášlování obce! 

30. dubna (čarodejnice) – jako každý rok, i letos se sešla velká část vesnice U 

Maringotky na PÁLENÍ ČARODEJNIC. Pohodový večer měl ovšem letos opravdu 

excelentní  začátek. Ohňostroj !! Ale jaký !! Délka cca 10 min, a světlice, které 

v Petrkově nebyly ještě nikdy vidět. Nádhera…. Velké poděkování strůjci Tomášovi P. 

za opravdu první velký ohňostroj v Petrkově! Jinak večer probíhal tradičně, po 

implantaci zapalovacího urychlovadla vatra vzplála, lidé se ohřáli a prožili bezva 

večer.  
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7. květen (sobota) – STEZKA ODVAHY tentokrát v PETRKOVSKÝCH LÁZNÍCH! Po 

letech se vrátila trasa stezky odvahy do lesů 

kolem petrkovských lázní. Zajímavý byl již odvoz 

45 dětí od hasičárny v Petrkově, když se všechny 

děti snažily dostat do přívěsného vozíku za auto. 

V lázních byl „hlavní stan“ vztyčen  na pergole u 

Niklů. Zde byly k dispozici špekáčky a pití,  a 

zejména to byl prostor pro hecování dětí dětmi, 

jak kdo je odvážný…. Tato odvaha ovšem 

s příchodem tmy výrazně ustupovala před 

děsivými představami, co se vše v lese může 

vyskytnout. Se světlem (kolem 20.00 hod) se na 

stezku kilometr dlouhou vydávaly malé děti 

s maminkami, kolem 22.00 vyrážely poslední 

„dospělé“ děti. Na trase vedené různými kouty se 

děti potkaly s vodníkem, čarodějnicí, čertem, 

dvojhlavým vojákem, smrtkou, lupičem a kdo 

došel až do čertí sloje, kde na všechny čekal 

dárek, měl vyhráno. A tak opět můžeme podat 

svědectví o mnoha překonání sama sebe a velké spoustě odvahy „našich“ dětí.  

 

21. květen (sobota) – SDH Petrkov vyrazil v zásahové Avii na ZÁVODY SDH 

V KVĚTINOVĚ . Reprezentoval nás 

tým dětí a mužů. Krásný den si 

zasloužil perfektní výkony. Děti 

starší, vybojovali perfektní druhé 

místo (1 vteřina za prvním 

družstvem, které má opravdu 

výrazně natrénováno), mužský team 

byl po parádním až strhujícím 

výkonu bohužel diskvalifikován.  

Podpořit bojující v požárním útoku 

přijeli jako vždy maminky a emeritní 

starosta SDH Petrkov p. J. Culka s 

manželkou.   
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28. květen (sobota) Každoroční sportovní klání LODIČKY NA HLIBŮČKU asi není třeba 

dlouho představovat. Díky sponzorovi Romanu Sochorovi z Poddubí na Sázavě se po 

rybníčku dopoledne prohánělo šest loděk. Odpoledne kolem druhé hodiny začaly 

ostré závody. V kategorii dítě + dítě zvítězil Aleš T. + Markéta S., v kategorii dítě + 

dospělák dojeli první Jirka N. + Lenička N. a v královské kategorii dospělák + dospělák 

obhájili loňské prvenství Martin B. + Michal D. Letošní rok bylo připraveno pro 

závodníky překvapení – Dračí lodě (avšak po Petrkovsku). Tedy do normální kánoe si 

vlezly 4 děti…, kdo to nezažil, neví, že je to velký kumšt se „neudělat“.  Tři dětské 

dračí lodě vyrazily přes Hlibůček. Srandy a napětí bylo nečekaně mnoho, ale musím 

říci, že děti jsou již po letech na lodičkách opravdu ostřílení matadoři. Vítězná loď ve 

složení : Honzík  B, Lenička N, Kačka Š, a ? Musil.  Dospěláci vytvořili 4 dračí lodě. 

(rozdíl hladiny Hlibůčku a přelivové hrany loďky byl cca 8 cm). Tedy byla nutná 

maximální koordinace celé 

posádky. Zde si pro zlatou medaili 

dojel tým - Martin B., Jitka Š, ? 

Stránský, Stáňa N. No a jedna loď 

do cíle nedojela a musel vyrazit 

záchranný team …. Všichni byli za 

svoje výkony hodnotně odměněni. 

Perfektní zajištění na hrázi- pečená 

kýta, pivo, limo, buchty výraznou 

měrou přispěli k dobré náladě po 

celé odpoledne.  Takže, příští rok 

AHOOOOJ ! 

5. červen (neděle) Na tuto neděli se těší všechny děti, mládež i rodiče – PETRKOVSKÝ 

DEN DĚTSKÝ.  Dopolední přípravy vyvrcholily kolem půl druhé, kdy bylo hřiště 

připraveno k akci. Tradiční disciplíny – skákání v pytli, kreslení nohou, pálky, fotbálek, 

hod míčkem na cíl opět ozvláštnili novinky. Střelba na kance, ukousni jablko, dokresli 

obrázek poslepu, oblíbený oheň v ruce, šipky, TIR, žebříkolez s nácvikem skoku do 

„trampolíny“. Děti se měly co ohánět, aby veškeré atrakce prošly se ctí. Perfektní 

gastro koutek nenechal nikoho hlady. Párky v rohlíku, limo, buchty, klobásy, kuřecí 

křidýlka, a vrchol letošního jídelníčku -  hranolky s kečupem. Po vyhlášení a rozdání 

odměn byl nafouknut dětský hrad – tedy lépe nafukovací hasičské auto, které zajistila 

Jitka Š. Je neskutečné a nepochopitelné, kde se v dětech bere tolik energie, aby lítaly 

nahoru a dolu celé 4 hodiny…. Rodiče měli čas vydechnout a sousedsky pohovořit. 

Poděkování hlavní organizátorce Marcele T. za perfektní odpoledne s dobrým 

počasím, na které budeme zase dlouho vzpomínat.  
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Dlouho se odhodlávám ke kratičkému článku, kde bych chtěl moc poděkovat všem 

lidem, kteří se snaží ctít neděli. A nemyslím tím žádný náboženský počin. Ale sekání 

trávy sekačkou. Mnoho z nás chodí do práce a na 

víkend se těší, že si odpočinou a naberou mnohdy 

potřebné síly. Musím říci, že nedělní ranní 

probuzení motorkem sekačky není to pravé 

(nemluvím o sobotě a hlasu z auta „ kožky, nosné 

kuřice …….“).  Ani nedělní oběd  nechutná, když se 

vám ve 12,00 hod odněkud line zvuk jakéhosi 

motoru od zahradního stroje … No a večer, když 

spoustu lidí sedí na zahradě, večeří,užívá klidu a 

najednou to zase někde začne … Když tak 

přemítám v historii, tak se v Petrkově poslední 

dobou výrazně vše změnilo k lepšímu.  Moc Vám za 

to děkuju a přeju hezké neděle ! 

Za Petrkov Topolovský Michal 
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Z činnosti mladých hasičů – SDH Lípa 
 

Jaro s mladými hasiči jsme zahájili na školním hřišti, kde jsme nacvičovali na jarní kolo 

hry Plamen. 12. 4. jsme se s dětmi zapojili do akce Čistá Vysočina a vyčistili jsme 

příkopy do Kochánova. 30. 4. jsme si s dětmi zadováděli na chatičce u Vráňáku, kde 

jsme upálili čarodějnici, zahráli si soutěže a opekli špekáčky. Na začátku května jsme 

se zúčastnili hry Plamen v Herálci. I přes velkou snahu nás i dětí tato soutěž 

nedopadla podle našeho očekávání a děti mladší i starší skončily na 10., tj. na 

posledním místě. Protože víme, že trénink dělá mistry, věříme, že příští rok budeme 

lepší. 21. 5. jsme útočili na soutěži v Květinově, kde jsme díky tomu, že počet 

zúčastněných družstev byl čtyři a z toho tři byly naše, obsadili za starší 1. a za mladší 

1. a 2. místo. Děti zaběhly krásné časy a vše se zdařilo. 27. 5., kdy jezdila komise 

Vesnice roku, děti předvedly znalosti vázání uzlů, zdravovědy, hasičských a 

topografických značek. Vše dopadlo na jedničku a udělení Zlaté stuhy naší vesnici 

nám všem udělalo obrovskou radost. V současné době stále trénujeme útok a 

v sobotu 11. 6. nás čeká soutěž ve Šmolovech. Plno akcí, které jsme měli v plánu, 

jsme nestihli, ale stále nás jich mnoho ještě v příštích měsících čeká. 

Ivana Výborná 

Sbor dobrovolných hasičů LÍPA 
srdečně zve spoluobčany 

na 16. ročník soutěže mužů a 16. ročník soutěže žen 
s účastí mladých hasičů žáků ZŠ 

O  POHÁR  STAROSTY  OBCE  LÍPA 
v požárním útoku 

Termín konání soutěže: 

SOBOTA 10.9.2016 
Místo konání: 

Hřiště TJ SOKOL Lípa 
Časový rozvrh: 

Prezence do 1230 hodin 

13:00 nástup družstev a zahájení soutěže 
Soutěž se koná v rámci OBCE Lípa. 

Po celou dobu konání soutěže občerstvení zajištěno. 

        Ing. Jiří Kunc     Miroslav Prchal 
starosta obce Lípa                starosta SDH Lípa 
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Zprávy z Dobrohostova 
 

Ještě se několika větami vrátím do měsíce března.  

12. března se v klubovně v Dobrohostově konaly zabíjačkové hody. Musím 

konstatovat, že naše hody se staly již známou událostí i v okolí Dobrohostova a i 

tentokrát si přišlo hodně lidí nakoupit zabijačkové dobrůtky domů nebo se občerstvit 

přímo na místě. Kolem 12 hodiny byla klubovna plná a jak nám hosté říkali, všem 

chutnalo a spokojenost byla vidět i podle prázdných talířů. Děkujeme všem, kteří 

k nám zavítali a budeme se těšit zase za rok na shledanou. 

 

Jako každý rok, také letos se na hřišti v Dobrohostově konalo pálení čarodějnic. Opět 

se přípravy ujala mladá generace hasičů. Hoši postavili nejen velkou hranici, ale 

zajistili i výborné občerstvení v podobě vyuzených klobásek, nechyběl pivní mok, 

různé alko a nealko nápoje a další pochutiny. Děvčata připravila vkusně oblečenou 

čarodějnici, která se tyčila na vysoké vatře. Akce se zúčastnily hlavně rodiny s dětmi. 

Pro děti večerní řádění nebralo konce, dospělí si povídali a všichni byli zcela jistě 

spokojeni. 

 

21. května se konala požární soutěž, tentokrát v Květinově. Po loňských neúspěších 

jsme konečně doufali v nějaké dobré výsledky.  

Družstvo našich žen ani mužů nezklamalo. 

Děvčata i chlapci se přípravě na soutěž věnovali. Několikrát se sešli, zkoušeli, 

dolaďovali a úsilí se vyplatilo. Družstvo žen v nové sestavě zvítězilo a družstvo mužů 

skončilo na krásném druhém místě.  Oběma družstvům děkujeme za výbornou 

reprezentaci našeho hasičského sboru a gratulujeme.  

1. a 2. místo jsme s našimi družstvy společně oslavili v klubovně, 

byla to krásná a náročná oslava. 

Měsíc červen je ve znamení svátku dětí. Letos naše ženy 

připravily pro dětičky „Stezku plnění úkolů s pohádkovými 

bytostmi“. Na základně na návsi se sešlo 34 dětí. Po skupinkách 

prošly pěti stanovišti. Na prvním je čekalo házení míčků do 

otvoru  
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spolu s Machem a Šebestovou, na druhém stanovišti se skákalo v pytli s Patem a 

Matem. V lese u cesty už čekal loupežník a pomáhal dětičkám přejít bezpečně po 

kládě širokou rokli, o pár metrů dál usměvavé víly rovnaly pyramidu z plechovek, aby 

si děti vyzkoušely své trefy. V hlubokém lese pak čekala čarodějnice, u které děti 

musely postavit čarodějnickou hranici a ještě prolézt peklem, aby si zasloužily 

sladkost a razítko jako na jiných stanovištích. Poté už děti dorazily ke konci své cesty, 

kde seznam razítek vyměnily za dáreček. Čekaly na ně dva skákací hrady, skládání 

pexesa, malování na obličej a střílení z dětských a dospěláckých vzduchovek. Střílení 

děti velmi bavilo a terčíky si zkusily sestřelit téměř všechny. Přetahování lanem a 

závěrečný táborák s opékáním špekáčků a točenou malinovkou den dětí ukončil.  

 

O připravenosti našeho hasičského sboru svědčí i výjezd k požáru dne 6. června ve 

večerních hodinách do Chválkova, kde hořela stodola.  

Výjezdu se zúčastnilo 9 členů našeho hasičského sboru, naší stříkačkou doplňovali 

vodu profesionálním hasičům a někteří z nich přímo požár hasili.  

Po odjezdu profesionálních hasičů a sborů dobrovolných hasičů z okolních vesnic 

zůstali naši hasiči u doutnajícího požářiště a od půlnoci do šesti hodin ranních ještě 

místo hlídali.  

Děkujeme jim za příkladnou práci a obětavost.  

 

Za SDH Dobrohostov 
Miroslav Krupauer 

 

SDH Dobrohostov srdečně zve spoluobčany na SDH Dobrohostov srdečně zve spoluobčany na SDH Dobrohostov srdečně zve spoluobčany na SDH Dobrohostov srdečně zve spoluobčany na předpouťovou předpouťovou předpouťovou předpouťovou 

taneční zábavutaneční zábavutaneční zábavutaneční zábavu    

dne 22. července 2016 /pátek/ 

K tanci a poslechu na místním parketě hraje skupina Fortuna. 

Občerstvení zajištěno. 
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Poutní slavnosti u Svaté Anny v Dobrohostově 



24. a 26. července 2016 

 

 

 

Neděle 24. července 2016 –„Pouť u Sv. Anny v Dobrohostově“ 

10.30 hod. hlavní poutní mše svatá 
ke cti sv. Anny 

 
Úterý 26. července 2016 – svátek sv. Anny – 

mše svatá u kapličky u Svaté Anny. 
Začátek v 17.00 hod. 

 

SDH Dobrohostov zve všechny spoluobčany na tradiční pouť ke Svaté 
Anně, těšit se můžete na  kapelu  Rebelka a pouťové občerstvení. 
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Dobrohostov  -  Chválkov 
Vážení spoluobčané, 

    Ve svém krátkém příspěvku Vás chci seznámit, co je nového v naší obci od začátku 

roku: 

-  došlo k odbahnění posledního rybníka v obci a jeho úpravy,  jak hráze tak výpustě a 

koryta potůčku. 

-   na dětské hřiště byl zabudován nový kolotoč pro děti. 

Po mnoha letech se odkoupil pozemek pod čekárnou. V tomto měsíci dojde 

k demolici staré boudy u čekárny a postavení nové vývěsné plochy, úpravy terénu, 

zasklení oken a vymalování. 

Chválkov: 

- byla provedena výměna staré vývěsní skříňky a nátěr stojanu. 

- v kapličce byly vyměněny staré truhlíky na květiny za nové  

- došlo také k ořezání starých stromů. 

  Na závěr chci poděkovat všem, kteří se podíleli na slavnostní mši u kapličky 

v květnu. Také děkuji  SDH Lípa, za opětovné zapůjčení laviček na tuto akci. 

                                                                                                                      Václav Fikar 
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TJ SOKOL LÍPA 

Fotbalová školička 
V sezóně 2015/2016 jsme odehráli přípravné zápasy s Humpolcem, Světlou n/S., 
Ledčí n/S. Zúčastnili jsme se turnajů v Polné a Havlíčkově Brodě. Někteří kluci si 
zahráli zápasy i za mladší přípravku.  
Trénujeme vždy v pondělí a čtvrtek od 17.00 – 18.00 hodin na fotbalovém hřišti. Do 
fotbalové školičky chodí děti narozené ročníku 2009 a mladší. Trénink je zaměřen na 
pohybové hry, obratnost dětí a základní prvky fotbalu.  
Sestava: Krpálek Jakub, Smolík Vít, Živný Kryštof, Loskot Štěpán, Zajíček Pavel 
Od září plánujeme nábor nových talentů ročníku 2011/2012, který bude probíhat 
vždy ve čtvrtek na fotbalové, hřišti v rámci tréninku. 
Trenéři: Krpálek Radek, Zajíček Libor, Sláma Radek 

Mladší přípravka 
V této sezóně jsme hráli s ročníky 2007 a 2008 a aby si zahrál co největší počet dětí, 
začali jsme zapojovat i školičku tj. hráče ročníku 2009 a 2010. 
Sestava:  
ročník 2007: Váchová Klára, Schlafer Jakub, Exner Jakub, Zahradník Jiří, Petr Lukáš, 
Vodrážka Štěpán, Tadeáš Komůrka a Albert Slovák  
ročník 2008: Chlubný Tomáš, Pecen David, Kytka Miloš, Zmrhal David, Kotlas David, 
Svoboda Michal, Pfeifer Tomáš. 
Všichni se celou sezónu moc snažili. Zlepšili se ve spoustě fotbalových činností. 
Potěšující je že máme v týmu několik talentovaných hráčů a co nás těší ještě víc je, že 
se začíná tvořit výborná parta. V mladší přípravce se nehraje na tabulku a výsledky 
(což je dobře), ale aby si děti co nejvíce a pokud to jde i vyrovnaně zahráli. Myslíme si 
že se to povedlo a podle ohlasů trenérů ostatních týmů jsme patřili k nejšikovnějším. 
Trenéři: Chlubný Michal, Exner Milan 
 

Starší přípravka 
Účastnili jsme se okresního přeboru, který je organizován formou turnajů. Hrají se 
miniturnaje tří týmů systémem 5+1 (5 hráčů v poli + brankář) na jednom hřišti. 
Vzhledem k odchodu silného ročníku 2004 do žáků jsme neočekávali v sezóně 
2015/16 žádné velké úspěchy a doufali, že se při poctivém tréninku zařadíme do lepší 
poloviny týmů okresu. Překvapivě dobře jsme zvládli podzim a ještě lépe zimní 
turnaje a jaro. Za celou sezónu jsme v rámci okresu prohráli minimum zápasů a na 
jaře pak vůbec žádný! Tím jsme se zařadili do špičky okresního přeboru. Za zmínku 
stojí výsledky zimních turnajů: Přibyslav 16.1. – 1. místo, Slatiňany 16.3. – 1. místo, 
Přibyslav 1.4. – 4. místo. Vynikající úspěch jsme pak dosáhli na turnaji na umělé trávě 
v Třešti 9.4., kde jsme ve velké konkurenci bez ztráty bodu celý turnaj vyhráli! 
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O kvalitě našeho týmu také vypovídá to, že Vojta Schlafer se zúčastňuje turnajů 
výběrů okresních fotbalových svazů r. 2004 a je zván na tréninky okresní fotbalové 
akademie. 
Hráči, kteří se podíleli na úspěšné sezóně:Borský Matouš, Petr Miroslav, Stoklasa Jan, 
Schlafer Vojtěch, Kandr Daniel, Průša Tobiáš, Lukeš Marcel, Loskot David, Průža 
Pavel, Šimek Adam, Šimek Jan, Dočkal Adam  
Trenéři: Bohdan Kandr, Čížek Milan 
 

Mladší žáci 
V okresním přeboru se mladší žáci umístili na krásném druhém místě tabulky, když ze 
čtrnácti zápasů jenom dva prohráli, získali 34 bodů a vstřelili svým soupeřům 158 
branek. Na fotbal v podání této věkové kategorie se je v našem podání radost 
podívat, hned tři hráči jsou zváni do okresního výběru této věkové kategorie a to je 
na výkonech týmu znát. Pro příští sezónu uvažujeme bohužel o přihlášení pouze 
družstva starších žáků z důvodůpočtu hráčů z jednotlivých ročníků.   
Sestava: Zbyněk Schläfer - Matěj Šimek, Daniel Kandr, Tomáš Pecen, Tomáš Novák, 
Daniel Šimek, Vojtěch Schläfer, Ondřej Souček, Michal Kulja, Filip Pertl, Jiří Šimek, Jan 
Beckert, David Vodrážka.  
Trenér: Pavel Souček st. 
 

Dorost 
Naši dorostenci vyhráli okresní přebor, za celou sezónu prohráli pouze jeden zápas a 
s vysoce aktivním skóre 80:24 získali 38 bodů.  Soutěž se hrála dvoukolově, protože 
okresní přebor měl pouze pět účastníků! Nejlepším střelcem se stal Josef Heppner, 
který vsítil 21 branek, za ním Lukáš Havel se 14 góly. Ještě zbývá odehrát poslední 
zápas, který už ale na pořadí v tabulce nemůže nic změnit.    
Sestava: Jan Kotlán, Lukáš Havel, Marek Breda, Josef Heppner, Radek Čejka, Václav 
Morkus, Lukáš Souček, Jan Čížek, Patrik Prostřední, Matěj Fejt, Ondřej Koláček, Jan 
Špilka, Michal Kerel, Libor Golemba, Jakub Čech, Filip Kanaylo, Artur Průša, Jakub 
Rosecký. 
Trenér: Josef Kutlvašr 
 
„B“ muži 
Dvě kola před konce je béčko na devátém místě III. Třídy okresu Havlíčkův Brod. 
Tabulka je poměrně vyrovnaná, takže zisk třech bodů znamená posun až o čtyři místa 
v tabulce. Škoda několika hloupých proher, velice důležitým faktorem je účast hráčů 
širšího kádru prvního mužstva v sestavě, což znamenalo vždy posílení a větší šanci na 
zisk bodů. Díky několika vysokým prohrám má béčko pasivní skóre 41:59. Nejlepším 
střelcem je zatím Milan Meruňka se šesti góly a za béčko se dosud trefilo 17 hráčů, to 
svědčí o velké obměně kádru. V posledních dvou kolech by byl žádoucí plný zisk bodů 
a posun v tabulce směrem nahoru. 
 

37 



Jedno kolo před konce se naše první mužstvo snad definitivně zachránilo v I. B třídě 
kraje Vysočina. Před posledním zápasem je na jedenáctém místě tabulky, 
z pětadvaceti zápasů získalo 30 bodů, když 9krát vyhrálo, 3 krát remizovalo a 13 krát 
prohrálo. Překvapivé je poměrně dobré skóre 51:59. Nejlepším střelcem se je zatím 
Josef Heppner se sedmi úspěšnými zásahy, následovaný Radkem Slámou se šesti 
brankami. 
Trenér: Pavel Souček ml.    
 

Bližší informace k soutěžím a tabulky si můžete prohlédnout na www.sokollipa.wgz.cz 

nebo na www.fotbal.cz  

Ondřej Baloun 

 

Zemědělská akciová společnost Lípa 

prodává povolenky k rybolovu na rybníku Kocháňák 

Kdy? Pracovní dny 8 – 15 hodin 

Kde? V sídle společnosti Lípa 5 

Bližší informace na tel.: 569 437 702 
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KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST - léto 2016 

 

 

20. června (Po) – Posezení u lipového čaje na ekologické téma – od 18:00 hod 

v Pohostinství na Růžku v Lípě. Prvním tématem 

budou odpady - jak co třídit, odpovědnost za 

nakládání s odpady, možnosti snižování 

množství komunálního odpadu a další 

zajímavosti z oblasti odpadového hospodářství. 

Druhým tématem bude energetika, a to zejména 

realizace úsporných opatření v rodinných a 

bytových domech, na aktuální dotace v oblasti 

energetiky (nová Zelená úsporám). 

Přednášejícím bude Ing. Zbyněk Bouda, jednatel 

Energetické agentury Vysočiny.  

 

25. června (So) – Zájezd na Mezinárodní folklorní festival do Strážnice - 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 
zatancovat u lidových muzik.  
V případě zájmu cestou navštívíme výstavu fuksií 
v Buchlovicích. Odjezd: 7:00 hod od Obecního úřadu 
v Lípě. Cena dopravy: 240,- Kč  
 
 

 

 

28. června (Po) – Vzdělávací seminář na téma „Jak sladit rodinu a práci“. 

Seminář se uskuteční od 16:00 – 19:00 hod v Rodinném centru Tiliánek. Pro děti bude 

zajištěno hlídání. Hlavním tématem přednášky budou práva a povinnosti 

zaměstnance a zaměstnavatele, možnosti využívání flexibilní formy práce, zahájení 

podnikání a další přínosné informace z pracovněprávní oblasti. Přednášejícími budou 

pracovníci organizace Gender studies. 
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PRÁZDNINOVÉ AKCE: 

 

Velká cestovatelská prázdninová soutěž 

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 celé ČR. Do akce se plánujeme zapojit i 

v letošním roce a opět přes prázdniny umožnit sběr kol na čističce v Lípě. (Kola mohou 

být nefunkční.) 
 

 

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. Akce probíhá od 15:00 hod – 19:00 

hod. Vstupné dobrovolné. 

 
 

 

 

DOBROUSTOVSKÉ LÉTO: 

22. července (Pá) – Předpouťová taneční zábava na parketu v Dobrohostově. 

K poslechu a tanci hraje kapela Fortuna. 
 

24. července (Ne) – Pouť u Svaté Anny v Dobrohostově. 

Svatá mše bude sloužena od 10:30 hod u kapličky. K poslechu hraje od 10:00 dechová 

kapela Rebelka. 
 

6. srpna (So) – Letní koncert v Dobrohostově – na letním parketu vystoupí brněnská 

hudební skupina „Morčata na útěku“ a brodská bigbítová skupina „Fousatej hat“. 
 

12., 13., 14. srpna (Pá - Ne) – STOCK DOBROHOSTOV – 21. ročník letního hudebního 

festivalu (http://www.stockfest.cz/). 
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Zahájení bude v pátek od 19:00 a hlavním pátečním tahákem je kapela Žlutý pes, 

Praha (21:00). Na sobotním programu, který začíná od 17:00, vystoupí celá řada 

tanečních kapel z regionu a pražská kapela PUMPA (21:00). 

V neděli bude od 14:00 probíhat Festival dechových hudeb (Nová Lesanka, Rebelka, 

Vysočinka a Mistříňanka). 

 

15. - 19. srpna – Lipský prázdninový 

klub pro děti „Člověk a příroda“. Pro 

děti prvního stupně základní školy bude 

v době od 8:00 – 16:00 hod připraven 

celodenní program plný her a různých 

úkolů. Hlavním tématem našeho 

přívesnického tábora je příroda. 

(Přihlášky – školní jídelna). 

 

18. srpna (čt) – Sousedské odpoledne 

Akce se uskuteční jako oslava získání titulu Vesnice Kraje Vysočina 2016. 

Akce se bude konat na zahradě Pohostinství na Růžku v Lípě. 

V tento den bude probíhat v lipské sokolovně slavnostní předání stuh oceněným 

obcím z celého Kraje Vysočina.   

 

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

Start od 8:00 – 10:30 od Pohostinství Na Růžku. Bude zajištěno drobné občerstvení, 

doprovodný program a večerní taneční zábava s kapelou MUDrBAND 

Trasy: pěší cca 5, 12 a 18 km; 

cyklotrasy 15, 30 a 60 km. 

Novinkou letošního ročníku je 

kategorie „koloběžecká 

třicítka“. To znamená, že dva 

účastníci absolvují trasu 30 km 

na jednom kole (první jede na 

kole a druhý vedle běží a dle 

možností se střídají). 
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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. 

Na děti čekají v cíli malé dárky, občerstvení, tvořivé 

dílničky a skákací hrad. 

Od 19:00 bude akce pokračovat u Myslivecké chaty, kde 

hasiči připraví pro děti Stezku odvahy. 

 

26. – 28. srpna  - Hasičský víkend s dětmi SDH Petrkov 

 

PŘIPRAVOVANÉ PODZIMNÍ AKCE: 

 
3. září ( SO) – Petrkovské rozloučení s prázdninami 

 

10. září ( So) – Pohár starosty obce Lípa – soutěž v požárním sportu bude probíhat 

v areálu TJ Sokol Lípa od 13:00 hod. 

 

17. září (So) –„Po Santiniho stopách na Žďársku“ – zájezd po stavbách 

významného českého architekta italského původu Jana Blažeje Santiniho, který se 

proslavil svým jedinečným stylem nazývaným barokní gotika. Nejznámější stavbou 

z dílny architekta Jana Blažeje Santiniho je poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na 

Zelené hoře, ale navštívíme i další zajímavosti a stavby v regionu. (přihlášky – školní 

jídelna) 

 

8. října (So) –„ Putování slováckým vinohradem, aneb burčákový pochod“ - zájezd 

na Moravu. Pro návštěvníky jsou připraveny 3 trasy (7 km, 10 km a 14 

km), které vedou kolem otevřených mutěnických sklípků, kde si 

můžete pochutnat na burčáku, vínku a moravských specialitách. 

Přihlášky – 608640399, vencovskam@seznam.cz., školní jídelna 

 

15. října (So) – Havelské posvícení – od 14:hod v Pohostinství Na Růžku v Lípě. 

 

V říjnu -  Výlov rybníku Hlibůček 

 

Akce jsou pořádány ve spolupráci s neziskovými organizacemi v naší obci: ČSŽ Lípa, 

Spolek TILIA, TJ Sokol Lípa,  SDH Lípa; SDH Petrkov, SDH Dobrohostov, se Základní 

školou a Mateřskou školou Bohuslava Reynka v Lípě a za podpory Obce Lípa. 
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