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Vážení spoluobčané, 

jsme na počátku roku a to je obvykle důvod k seznámení s tím, co 

plánujeme pro letošní rok.  

V dubnu zahájíme kompletní opravu kanalizace na květinovské silnici. 

Tento úsek je ve značně havarijním stavu. Ukončení prací 

předpokládáme v květnu. Na dofinancování akce použijeme dotaci z Kraje Vysočina 

ve výši 120 000 Kč. Upozorňujeme občany, že vjezdy do nemovitostí budou po čas 

prací na určitou, nezbytně nutnou dobu neprůjezdné. Vstup do objektů bude vždy 

umožněn. 

 Další velkou akcí, která bude zahájena v prvním pololetí, je demolice budovy 

č.p.6 u areálu Zemědělské akciové společnosti Lípa. Na základě výběrového řízení 

demolici uskuteční firma Chládek a Tintěra a.s. Havlíčkův Brod. Na akci se nám 

podařilo získat dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 1 001 775 Kč. Do roku 

2021, dle propozic dotace, zde vyroste nová víceúčelová budova, kde budou ordinace 

lékaře, knihovna, klubovny, sál, malometrážní byty atd. V současné době se realizují 

přípravné práce na přeložce elektrického vedení NN. 

 Co již probíhá, je kompletní rekonstrukce hasičské zbrojnice v Petrkově.  

Firma PWB stavby s.r.o. Havlíčkův Brod předpokládá ukončení akce 25.5.2018, tak, 

aby do oslav 115 výročí založení hasičského sboru byla oprava budovy hotová.  Akce 

je spolufinancována dotací z Ministerstva zemědělství ČR ve výši 517 827 Kč. Dále 

v Petrkově připravujeme opravu chodníků a nově hledáme nové místo na tříděný 

odpad. 

Rovněž hasičská zbrojnice v Dobrohostově dostane nová sekční, elektrická vrata, 

bude opraven rozvod vody v budově a v knihovně bude vyměněna podlahová krytina. 

Za hasičskou zbrojnicí, bude dle požadavku občanů, rozšířeno veřejné osvětlení o dva 

stožáry. 

 Probíhá úprava vzrostlé zeleně a odstraňování nebezpečných dřevin 
(například topoly u zámku v Petrkově). U nového hřiště a u hasičského cvičiště 
plánujeme výsadbu další zeleně. Plánujeme i další úpravy veřejných prostranství, 
opravy roubení u návesních studní, instalaci nových laviček a také osazení cvičebních 
prvků pro seniory z dotace „Obec přátelské k seniorům“. 
 Na sobotu 5.5.2018 odpoledne připravujeme Lipské jarní slavnosti 
s bohatým kulturním programem. Vystoupí zde mino jiné i zpěvačka Olga Lounová, 
dechovka Vysočinka a Rose Band. Rovněž v rámci slavností proběhne představení 
nové knihy o naší obci a její křest. 
 Dále máme zažádáno o dotaci 1 000 000 Kč na opravu místních komunikací a 
dotaci na oslavy 115 výročí založení SDH Petrkov. Rozhodující pro realizaci těchto 
projektů je, zda získáme dotační prostředky. Do konce roku máme také v plánu 
připravit projekčně a do fáze stavebního povolení zasíťování lokality pro stavbu 
dalších 18 – 20 rodinných domů v lokalitě „Nad Rybníčky“. Na základě rozhodnutí 
Zastupitelstva obce Lípa budou poskytnuty finanční příspěvky na činnost a akce ČSŽ,  



Spolku Tilia, Tiliánku, SDH v Lípě, Petrkově a Dobrohostově, TJ Sokol, farnosti v Úsobí, 
pojízdné prodejně potravin a Oblastní charitě v Havlíčkově Brodě. Dále budou 
financovány akce pro děti v našich obcích a Lipský duatlon. Rádi bychom, aby i nadále 
docházelo k smysluplným investicím do obecního majetku, podpoře společenského 
života a k postupnému zvelebování našich obcí. Pevně doufáme, že i v letošním roce 
se nám podaří získat dostatek prostředků, potřebných k realizaci připravovaných 
projektů. 
     Závěr všem přeji krásné Velikonoce a přicházející jaro. 

      Jiří Kunc, starosta 
 

Oznámení občanům: Obec Lípa oznamuje občanům, že hledá KRONIKÁŘE. 

V případě zájmu o psaní obecní kroniky se dostavte na obecní úřad, kde Vám budou 

podány bližší informace a nebo volejte na tel. č. : 569 437 101, 569 437 121. 

 
Od 17. dubna obec opět zahájí sběr posečené trávy ze zahrad. Ukládat posečenou 
hmotu je možno v areálu čističky odpadních vod v Lípě. Je zde také možno uložit 
ořezané větve ze stromů. Při odběru bioodpadu bude přítomen pracovník obce. 
Nelze zde ukládat hnůj, kuchyňské zbytky ani jiný odpad živočišného původu.                                                  
Provozní doba zařízení:                                                                                                    
Úterý: 17,30 – 19,00 hod.                                                                                               
Sobota:  17,30 – 19,00 hod. 

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

Usnesení č.21 z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lípa,  
které se konalo dne 20.12.2017 v budově OÚ v 19 oo hodin 

Zastupitelstvo obce Lípa: 

schvaluje:  
1. program zasedání zastupitelstva 
2. zapisovatele a ověřovatele zápisu a usnesení 
3. Rozpočtové opatření č. 8 pro rok 2017 
4. podání žádosti na Kraj Vysočina o bezplatný převod pozemků v k.ú. Petrkov p.č. 657/7 o 

výměře 72 m2 a p.č.657/8 o výměře 51 m2 do majetku obce Lípa 
5. Smlouvy o údržbě místních komunikací v zimním období roku 2018 
6. Smlouvu o dílo č.85/2018 s firmou ENVIREX spol.s.r.o. Chotěboř na poskytování 

laboratorních služeb 
7. Smlouvu o zajištění uměleckého vystoupení – Lipské jaro 2018 
8. Dodatek ke smlouvě o závodním stravování se Zemědělskou akciovou společností Lípa, 

Lípa čp. 5, 582 57 Lípa 
9. odměňování neuvolněných zastupitelů ponechat ve stávající výši 
10. Základní škole a Mateřské škole Bohuslava Reynka v Lípě použití rezervního fondu na 

opravy a údržbu v roce 2018. 
11. Dodatek č. 5 ke smlouvě č. 641/169/2010-11 s firmou ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., 

Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim. 
12. Rozpočet obce Lípa na rok 2018                                                                        



bere na vědomí: 
1. usnesení zastupitelstva obce z 8.11.2017 
2. zápis z jednání rady obce z 20.12.2017 
3. příspěvky v rozpravě 

 
Usnesení č.22 z 22. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lípa,  

které se konalo dne 13.2.2018 v budově OÚ v 19 oo hodin 
Zastupitelstvo obce Lípa: 
schvaluje:  

1. program zasedání zastupitelstva 
2. zapisovatele a ověřovatele zápisu a usnesení 
3. inventarizaci majetku obce Lípa k 31.12.2017 
4. Dodatek č. 2 ke smlouvě o zprostředkování přístupu k síti Internet č. 1200711006 
5. Dodatek ke smlouvě o zemědělském pachtu pro rok 2018 s Lesním družstvem ve Štokách 
6. žádost o případnou směnu pozemku obce p.č. 94/3 v k.ú. Lípa u Havlíčkova Brodu 
7. cestovní náhrady (stravné) pro rok 2018 a používání soukromého vozidla pro potřeby obce. 

Rovněž schvaluje úhrady závodního stravování 
8. povolení výjimky z počtu dětí ve třídách mateřské školy pro školní rok 2017/2018 a to na 

počet 28 dětí ve třídě 
9. Smlouvy o zřízení věcného břemene na výtlačný řád a vedení NN pro připojení nového 

vrtu na pozemku p.č.243/7 v k.ú. Lípa u Havlíčkova Brodu 
10. zařazení návrhů do zpracovávané Změny č. 2. územního plánu Lípa dle došlých žádostí 
11. zhotovitele projektů na výstavbu víceúčelové budovy a ZTV pro 19 rodinných domů 

 
bere na vědomí: 

1. usnesení zastupitelstva obce z 20.12.2017 
2. zápis z jednání rady obce z 13.2.2018 
3. příspěvky v rozpravě 

 
neschvaluje: 
1.  žádost o odprodej pozemku v k.ú. Lípa u Havlíčkova Brodu 
2.  Smlouvu o zřízení věcného břemene č. A.0348-01805 

 

Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, 
Lípa, příspěvková organizace 

Nepovedená zima snad vystřídá to pravé jaro a celá naše škola se těší na pobyty 
venku, nové sportoviště a řadu akcí naplánovaných na druhé pololetí. Postupně od 
nejmenších bychom Vám rádi přiblížili naši činnost, ale především práci a aktivity 
vašich dětí. 

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

Radujme se – blíží se jaro a všechno se probouzí ze zimního spánku. Sníh se pomalu 

rozpouští a začínají rašit první výhonky trávy, listí na stromech a keřích. Čekáme, kdy 

vykouknou první rostlinky jarních kytiček. Dokážeme vypěstovat vlastní rostlinku? Jak 

a kde bydlí zvířátka? Budeme umět rozpoznat jejich obydlí, hlasy a pojmenovat jejich 

mláďátka? Další a další témata související s jarem na nás ve školce čekají. Lidé se 

chystají na oslavy svátků jara Velikonoc. My se také připravíme a společně je 

oslavíme.  



Vraťme se ještě na chvilku zpět a zavzpomínejme na zimní období v naší mateřské 

škole. 

Ve středu 20. prosince 2017 jsme vystoupili v Domově pro seniory v Havlíčkově 

Brodě s vánoční pohádkou plnou písniček, básniček a tanečků. Dětem se vystoupení 

velice povedlo a za odměnu dostaly balíček s dobrotami. Ani my jsme nezapomněli 

na babičky a dědečky a přivezli jsme jim vánoční andělíčky, které jsme s dětmi 

vyráběli ve školce. Také nás maminka Tadeáška Bambase, která zde pracuje, provedla 

po domově a ukázala nám sesterny. Doufáme, že touto návštěvou jsme obyvatelům v 

domově zpříjemnili předvánoční chvíle. 

Dne 17. ledna 2018 proběhl ve třídě Myšiček projektový den s názvem „Bílý den“. 

Děti již od rána přicházely do mateřské školy v bílém oblečení, vypadalo to tu jako u 

andělů. Hned ráno jsme se pustili do hraní a práce. Vystřihávali jsme vločky ze 

skládaného papíru, které jsme využili na výzdobu oken školky. S nadšením 

a zvědavostí se děti pustily do výroby sněhuláka ze skládaného papíru. Poté 

následoval ranní kruh, kde měly děti za úkol vymýšlet, co vše může být bílé. Dalším 

úkolem bylo chytání balónku podle svého jména. Musely se soustředit, kdy přijde na 

řadu jejich jméno. Poslední úkol byla hra „Na schovanou sněhovou vločku“. 

Projektový den jsme si užili v plném nasazení a s radostí, úsměvem i legrací splnili 

vše, co jsme měli zadané. I počasí nám v tento den přálo – napadl sníh a my jsme  

mohli pokračovat v řádění ve sněhu na školní zahradě. Z vyprávění a zážitků dětí jsme 

usoudili, že se jim tento den líbil, za což patří poděkování i Vám rodičům. Děkujeme 

za snahu sehnat a obléci děti do bílého oblečení. Budeme se těšit na další projektový 

den. 

V pondělí 29. ledna nás v MŠ navštívil pan Kumštar se svojí přednáškou o hadech. 

Dětem vyprávěl o hadech - jak je chová, jak se o ně stará, jak se chovat, když na 

nějaké narazíte v přírodě atd. Také nám ukázal hady a agamu vousatou, s trpělivostí 

dětem odpovídal na jejich dotazy a vyslechl jejich zážitky s hady. Panu Kumštarovi 

moc děkujeme, že si udělal čas a navštívil nás ve školce. 

V úterý 30. ledna se ve třídě Myšiček uskutečnil Den tatínků, dědečků…. Již tradiční 

akce začala v 15.00 hodin vystoupením dětí a poté následovalo vyrábění s tatínky. 

Tento rok jsme připravili výrobu prostírání z čajových sáčků. Tatínkové se společně a s 

nadšením ujali práce s dětmi – stříhali, lepili, rovnali sáčky od čajů… a všichni se u 

toho náramně bavili. Bylo hezké sledovat jejich tvořivost. Po vystoupení a v průběhu 

tvoření se všichni chodili občerstvovat cukrovím napečeným ochotnými maminkami. 

Tímto jim moc děkujeme za pomoc. Akce se vydařila a všichni spokojeně odcházeli 

domů. 

Od 29. 1. do 2. 2. jsme pro děti připravili projektový týden na téma: „Kašpárek chce 

všechno znát“ – Povolání“. Vzhledem k lepšímu pochopení a prožití tohoto tématu 

jsme mimo povídání, kreslení, prohlížení obrázků, plnění pracovních listů zařadili i 



exkurse a návštěvy lidí s jejich profesí. V pondělí jsme zavítali za panem Vampolou do 

jeho dílny, kde děti poznaly práci kováře a strojního zámečníka. Viděly i potřebné 

nástroje, nářadí a pomůcky k tomuto povolání. V úterý nás ve školce navštívila paní 

Kuncová v oblečení zdravotní sestřičky a přinesla s sebou krabici různého pracovního 

náčiní potřebného ke své profesi. Tímto a svým poutavým vyprávěním o své práci 

děti velice zaujala. Ve středu, před návštěvou tělocvičny, jsme zavítali za kuchařkami 

naší školní kuchyně, kde nám ukázaly, jak pro nás vaří obědy, viděli jsme myčky, 

trouby, sporáky, hrnce, mrazáky, vařečky... Ještě máme slíbenou i návštěvu pana 

policisty ve školce. 

Ve čtvrtek 1. února proběhl ve třídě Soviček a Medvídků druhý projektový den „Den 

barevných človíčků“. Na náš projektový den jsme se poctivě připravovali již dopředu 

- domácí výrobou papírové figurky. Sešly se nám opravdu povedené postavičky – 

budou nám zdobit naší třídu. Všechny děti přišly v krásných kostýmech a čekalo na ně 

dopoledne plné úkolů, soutěží, her, tance a hlavně legrace. Zde je malá „ochutnávka“ 

našeho programu 

- ukázka domácích hotových figurek a módní přehlídka dětí- hledání schovaných 

umělých figurek 

- povídání o hře 

- mimické ztvárnění veselého, smutného, uplakaného, uraženého a rozzlobeného 

hráče hry 

- rozlišování papírových barevných figurek, určování podle namalovaných obličejíků, 

do které skupiny hráčů patří - hledání stejně barevných čepic od figurek, přikládání 

- pohybová hra „Na barevné domečky“- tanec podle hudby 

- pohybová hra na „Barevné magnety“- skákání po třídě po nalepených značkách v 

barevných řadách 

Projektový den byl pěkný, hodně jsme se nasmáli, zejména při  oblíbených 

pohybových hrách. 

V úterý 6. února nás navštívila paní Folberová se svým dvouměsíčním štěňátkem 

Českého strakatého psa, který se jmenuje Gina.  Dětem pověděla o tomto zajímavém 

plemeni - jakým způsobem se šlechtí, ale také jak se starat o malé štěňátko. Gina 

nám předvedla, jak už umí poslouchat svou paničku a také jak umí nosit hračky. P. 

Folberové děkujeme za její nabídku přijít se štěňátkem do MŠ-děti byly nadšené, 

měly velikou radost a celé odpoledne si hrály na štěňátka. 

V pátek 9. února se za námi přijela podívat Víla srdíčková s pohádkou „Bubáci na 

hradě Strachově“. Jak už název napovídá, děj se odehrával na hradě Strachově, kde 

žila strašidla-Bubáček, Bubinka, Bílá paní a čarodějnice Malvína. Společnými silami 

přemohli zloděje, který chtěl ukrást hradní poklad a také vysvobodili Bílou paní od 



„šeptáčkového kouzla“, do kterého jí zaklel zlý Ohnivák. Jak to tak bývá, vše dobře 

dopadlo a strašidla straší na hradě dodnes. 

Ve středu 21. února se ve třídě Medvídků konal Den tatínků, dědečků…. Na tento den 

byl připraven zábavný program v podobě básniček, které se děti v průběhu pololetí 

naučily, říkadel – Zlatá brána, Kolo, kolo mlýnský, Zajíček v své jamce, pracovní 

činnosti – skládání a lepení obrázku, pohybové hry – obruče, strachový pytel, padák. 

Nejlepší bylo, že vše jsme dělali společně s tatínky, dědečky a bratříčky. Nikdo se 

nestyděl a všechny děti předvedly, co umí a jak je to ve školce baví.  Poté následovalo 

krátké občerstvení a společné tvoření tatínků a dětí. Každý měl možnost vyrobit si 

sněhuláka z květináče a polystyrenové koule. Na výrazu dětí byla vidět radost, že 

mohou ve školce vyrábět společně se svými tatínky. Sněhuláci se všem povedli. 

Odpoledne jsme si všichni moc užili.  

V pátek 23. února se u Žabiček konal „Den tatínků a dědečků“. Děti tatínky přivítaly 

dramatizací pohádky „O Koblížkovi“, kterou pilně nacvičovaly. Po občerstvení, za 

které děkujeme maminkám, následovalo vyrábění. Letos si děti společně s tatínky 

vyrobili „Trávníčka“. Vznikaly krásné výtvory-housenky, sněhuláci, duchové, bubáčci 

atd. Celému „mužskému“ osazenstvu, které nás navštívilo, moc děkujeme, že si na 

děti udělalo čas a přišlo za námi do školky. 

Co se dělo v zimním období ve třídě Medvídků? 

Uběhlo několik měsíců od začátku školního roku a ve třídě Medvídků došlo k velkému 

zlepšení v sebeobsluze i dalších činnostech. Děti se snaží oblékat i svlékat samy nebo 

si o pomoc umí poprosit. Při obědě, svačině se obslouží téměř samostatně nebo jen 

s malou pomocí, děti jsou šikovné a hodně toho zvládají. Velký pokrok jsme 

zaznamenali v logopedii. Děti, které již uměly mluvit, si rozšířily obsah slovní zásoby a 

děti, které téměř nemluvily, se pomalu rozmlouvají a opakují vše, co slyší. Jelikož je 

celá školka zapojena do projektu „Celé Česko čte dětem“, tak i my, rády posloucháme 

čtené pohádky. Každý den v kroužku si přečteme krátkou pohádku a pak si o ní 

popovídáme. Nedávno jsme měli téma práce a povolání. Děti toto téma moc zaujalo 

a rády si povídaly o povoláních, které známe. Také jsme si zahráli na pekaře. Vzali 

jsme si modelínu a říkali jsme si, co kdo dělá. Někdo pekl buchty jiný rohlíky, housky 

nebo chleba. Krásně jsme si procvičili a uvolnili ruce. U těchto malých dětí je vidět 

pokrok každý den. 

Co se dělo v zimním období ve třídě Myšiček? 

Ve třídě Myšiček probíráme v zimním období různá témata a k nim pořádáme i 

mnoho akcí. Například to byl projektový „Bílý den“. K tématu „Ptáčci“ jsme šli vysypat 

zrníčka ptáčkům do krmítka. Přišel nás navštívit i pan Kumštar a přinesl nám na 

ukázku hady a ještěry. K tématu povolání jsme měli každý den názornou ukázku 

zaměstnání lidí. K plánovanému „Dni maminek“ jsme s dětmi sázeli sazeničky květiny 



kalanchoe. Dalším projektovým dnem byl „Strašidelný den“, který nám krásně 

navodila pohádka od Víly srdíčkové s názvem Bubáci na hradě Strachově. Jako 

každým rokem, tak i letos se uskutečnil již tradiční „Den tatínků, dědečků,…“ V rámci 

projektu „Celé Česko čte dětem“ předčítáme pohádky, děláme jejich rozbor a 

snažíme se i o dramatizaci těchto pohádek. Docházejí k nám i žáci páté třídy a čtou 

našim dětem před odpočinkem pohádky. Pokud nám počasí jen trochu přálo a napadl 

sníh, tak jsme vzali lopaty a chodili jsme se klouzat. Děti se s nadšením a chutí 

zapojují do všech činností a věříme, že jim každá akce a činnost přinese něco do 

života. Velkou radost nám dělá spolupráce s rodiči při plánování a přípravě 

projektových dnů a při různých setkáních u nás ve školce. 

Co se dělo v zimním období ve třídě Soviček? 

Zimní období bylo v letošním roce ovlivněno právě probíhající olympiádou. Ve třídě 

Soviček se fandilo a drželi jsme palce všem sportovcům, zejména českým. Ve třídě 

jsme měli vyvěšenou olympijskou vlajku a o olympiádě jsme si hodně povídali. 

Protože počasí moc zimním sportům nepřeje, chodíme alespoň pravidelně na 

procházky a jednou týdně cvičíme v tělocvičně.  

Pravidelně také čteme, přečtené máme za zimu zatím 3 knihy: Z deníku kocoura 
Modroočka, Človíčkova dobrodružství a Káťu a Škubánka. Ze čtených knih děláme 
pravidelné rozbory textů, aby se děti postupně naučily čtené slovo vnímat a byly 
schopné o textu mluvit. Na pravidelné předčítání k nám dochází i žáci ze základní 
školy. Ještě nás měl čekat Den tatínků, ale z důvodu nemoci dětí jsme ho přeložili na 
březen. 

Co se dělo v zimním období ve třídě Žabiček? 

Po vánočních prázdninách jsme se odpočatí a plní síly s chutí vrhli do druhého 

pololetí školního roku. Společně jsme přivítali zimu. A jelikož nezapomínáme ani na 

přírodu, tak jsme v rámci tématu „Ptáčci“ společně s dětmi rozvěsili po Lípě lojové 

koule, které chodíme kontrolovat, jak ptáčkům chutnají. Také jsme začali navštěvovat 

lyžařský kurz „Zajda“, který se koná na Šacberku. Celkem absolvujeme 5 kurzů po 

dvou hodinách. Jako každý rok, tak i letos, jsme si připravili pro rodiče a jejich děti 

domácí vyrábění. Letošním tématem bylo kamarádství, a tak měli všichni za úkol 

vyrobit tři srdíčka. Tímto rodičům a dětem moc děkujeme za krásné výrobky, které 

zdobí naší šatnu a zůstanou zde viset až do konce školního roku. Před jarními 

prázdninami se u nás také konal Den tatínků a dědečků, na který se vždy všechny děti 

moc těší. Také nezapomínáme na vystoupení na schůzi Svazu žen. Tentokrát jsme si 

připravili dramatizaci pohádky „O Koblížkovi“. 

Rekonstrukce šatniček 

O jarních prázdninách proběhla rekonstrukce šaten. V šatně Medvídků a Soviček byla 

srovnána podlaha a položeno nové linoleum. V šatně Myšiček se bílilo a natíral sokl. 

Do obou šaten byly vyrobeny nové skříňky a botníky. Jednotlivé práce byly 



naplánované téměř na minutu a práce řemeslníků na sebe výborně navazovaly. Vše 

se díky tomu stihlo a my jsme mohli po jarních prázdninách přivítat děti v nových 

šatničkách.  

Setkání s rodiči – školní zralost 
EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

V rámci projektu s názvem Podpora vzdělávání – škola Lípa, č: 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004556, se v úterý 6. března 2018 uskutečnilo již třetí 

setkání s rodiči na téma Školní zralost. Setkání vedla paní učitelka Mgr. Jaroslava 

Kandrová, která rodičům povídala o zralosti dětí a připravenosti na vstup do první 

třídy. Zároveň je seznámila s průběhem zápisu do první třídy na naší škole. Rodičům 

odpovídala na jejich dotazy a přinesla i řadu názorných ukázek.  

Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2018-2019 se uskuteční ve dnech 

2. 5. – 3. 5. 2018  

v době od 7:00 do 15:00 hodin v budově mateřské školy.Bližší informace 

ohledně zápisu jsou uveřejněny na internetových stránkách www.zslipa.cz 

 

Za sebe, děti a všechny zaměstnance mateřské školy Vám přeji veselé 
velikonoce, spoustu sluníčka, pohody a radost z každého prožitého dne. 

Za mateřskou školu Miroslava Krpálková 

V souvislosti se zápisy do mateřské školy i do 1. ročníku základní školy bychom rádi 

zmínili problematiku, která je u zápisů a následně v reálném vzdělávání pečlivě 

sledována a rozvíjena. 

Péče o řeč 

Řeč je schopnost, která je dána pouze člověku. Jen člověk může pomocí řeči vyjádřit 

svoje pocity, nálady, postoje, myšlenky. Vznikla při vzájemném kontaktu mezi lidmi a 

během svého vývoje se stala nejúčinnějším nástrojem společenské komunikace. 

Řečový vývoj probíhá během celého dětství. Zda se řeč rozvíjí přirozeně správně, 

závisí ve velké míře na podnětném výchovném prostředí. Zajištění dostatečného 

množství a kvality podnětů je v plné kompetenci rodičů.  

Avšak i přes veškerou snahu rodičů se mohou objevit u dítěte vážné řečové poruchy 

(např. opožděný vývoj řeči, koktavost, breptavost, huhňavost), které je nutné řešit s 

odborníky co nejdříve. Nesprávný vývoj řeči může souviset s jiným závažným 

onemocněním, např. s epilepsií.  



K nejčastějším řečovým vadám u dětí předškolního věku patří patlavost (dyslalie). Jde 

o vadnou výslovnost jedné nebo několika hlásek. Obvykle se jedná o hlásky L, R, Ř a 

sykavky. V raném dětství je nesprávná a nepřesná výslovnost zcela normální, 

přirozená. Pokud však přetrvává i po 5. roce věku dítěte, je nejvyšší čas na zahájení 

nápravy poruch a nedostatků ve vývoji řeči. Je vhodné se obrátit na odborníka – 

logopeda, který poradí a ukáže, jak s dítětem pracovat, aby se vadná výslovnost co 

nejdříve odstranila. Každé dítě je jiné, některé se naučí dobře vyslovovat za pár 

týdnů, jinému to trvá více než rok. Velmi důležité je však dítě povzbuzovat, chválit za 

každý sebemenší úspěch a mít s ním trpělivost.  

Porucha řeči se dá samozřejmě napravovat i později, ale je to proces zdlouhavější a 

náročnější. Nesprávná výslovnost může u dětí školního věku souviset také s problémy 

v učení a jejich školním neúspěchem. Vzhledem k tomu, že dítě neumí hlásku správně 

vyslovit, neslyší ji a nedokáže ji použít v psaném projevu. 

Nikdy své dítě a jeho poruchu řeči nepodceňujte a nepromeškejte nejvhodnější 

období její nápravy! 

Zapsala Mgr. Božena Kučerová – speciální pedagog 

Stejně jako mateřská škola má také základní škola za sebou 
velmi aktivní pololetí, o jehož náplni, akcích a úspěších se 

s vámi rádi podělíme. 

Úspěchy našich žáků 

Lyžařský a snowboardový přebor škol Kraje Vysočina – stříbrná medaile 

V pohárovém závodu nižšího stupně základních škol (kategorie I. a II.), v disciplíně 

OBŘÍ SLALOM ve čtvrtek 8. března 2018 v Lyžařském areálu SKI KLUBU Velké Meziříčí 

na Fajtově kopci získala Alenka Kuncová, žákyně 5. ročníku, v konkurenci 35 závodnic 

vynikající 2. místo. K tomuto úžasnému umístění gratulujeme a přejeme mnoho 

dalších úspěchů. 

Okresní kolo olympiády v českém jazyce 

V letošním roce postoupila do okresního kola olympiády v českém jazyce Eliška 

Meruňková, žákyně 9. ročníku. Olympiáda byla určena pouze pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a 

pro gymnázia ve stejných ročnících. V konkurenci s dalšími 28 účastníky okresní 

olympiády obsadila 9. – 10. místo. K pěknému umístění gratulujeme! 

Zapsala Mgr. Pavlína Růžičková 

 

 



Školní kolo recitační soutěže 

Den před pololetními prázdninami jsme si ve škole zpestřili recitační soutěží. 

Soutěžnímu klání předcházela třídní kola recitací, z kterých pak někteří postupovali 

do kola školního. 

Ve školním kole se během dopoledne v místní studovně vystřídalo kolem šedesáti 

nadšených recitátorů z 2. – 9. třídy. Soutěžní atmosféru podporovalo publikum z řad 

spolužáků recitujících dětí. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích, ze kterých byli 

porotou (pí uč. Vencovskou, Koubkovou a Růžičkovou) vybráni tři nejlepší recitátoři, 

kteří se zúčastnili v únoru okrskového kola v Havlíčkově Brodě: 

Přehled nejlepších školních recitátorů:   

 1. kategorie (2. - 3. ročník) 2. kategorie (4. - 5. ročník) 

1. Nela Kučírková 1. Sára Kučírková 

2. Magdaléna Šedinová 2. Daniela Havelková 

3. Andrea Průžová 3. Silvie Rosecká 

 

3. kategorie (6. - 7. ročník) 

 

            4. kategorie (8. - 9. ročník) 

1. Nikol Rosická 1. Tereza Koláčková 

2. Jan Čížek     

3. Lenka Nováková     

Zapsala Mgr. Pavlína Růžičková 

 

 

 

 

 

Školní kolo dějepisné olympiády 

V pondělí 4. prosince 2017 se 14 žáků 9. ročníku zapojilo do 47. ročníku dějepisné 

olympiády s tematickým zaměřením „To byla první republika aneb Československo v 

letech 1918 – 1938.“ 



Nejlepších výsledků dosáhli:  

Zapsala Mgr. Božena Kučerová 

A jak si vedeme v anglickém jazyce? 

V letošním školním roce se žáci 4. ročníku naší školy účastní soutěže s 

nakladatelstvím Cambridge University Press. Každý měsíc plní úkoly, při kterých se, 

mimo jiného, seznamují s prací se slovníkem, porozumění složitějšímu textu apod. 

Zadané úkoly jsou vždy poměrně náročné, ale děti nás vždy mile překvapí, zadání 

s nadšením splní a na svou práci jsou neuvěřitelně pyšné.  

V příštím školním roce plánujeme zapojení více ročníků do této soutěže. 

V posledním letošním úkolu děti tvořily ve skupinkách 'limerick', což je formát krátké, 

veselé básničky, která má danou formu a rým (1., 2. a 5. řádek se rýmuje a 3. a 4. 

řádek je jiný rým. Limerick nemusí dávat smysl, ale má být vtipný!). 

Fox, boat and socks 

by Zdéňa Kameníková, Danielka 

Havelková and Betty Smith 

There once was a big red box, 

In the box was a little orange fox. 

The fox's name was Mary, 

She saw a boat and its name was Ferry. 

On the boat were lots of socks. 

Ants 

by Justýna Koudelková and Liliana 

Davidová 

There once were little ants 

And they wore big pants. 

One day they started to fight 

And didn't finish till dark night 

And after that the ants had got lots of 

fans. 

Sun 

by David Čejka, Míša Jirák and Vojta Hejl 

There once was a yellow sun, 

And it had a lots of fun. 

When came the night, 

The sun got a fright. 

So quickly to the sky it started to run. 

 

Mouse and cheese 

by Niky Kavková, Míša Adamcová and 

Karolína Chlubná 

There once was a grey mouse, 

She came to a sparkly house. 

She found some smelly cheese 

But she couldn't say 'please'. 

And then the mouse met Santa Claus. 

Zapsala Mgr. Jana Smith  

Aleš Topolovský   35 bodů 

Filip Fikar  35 bodů 

Eliška Meruňková 34 bodů 

Vojtěch Kutlvašr  31 bodů 

Michaela Kutlvašrová 31 bodů 

Tereza Koláčková  31 bodů 

Tereza Novotná  30 bodů 

David Dušek   30 bodů  



Co se děje v 1. třídě? 

Stavíme z bezvadné  stavebnice Roto z Vysočiny. Sestrojili jsme už domeček, panáčka 

a panenku. Dalo nám to trošku zabrat, ale zvládli jsme to. Přece jen najít všechny 

součástky a smontovat je přesně podle návodu nebylo jen tak.  

Tvoříme si podle pokynů sami pro sebe pracovní listy do matematiky. Potom 

počítáme to, co jsme si vzájemně připravili. O radu se obracíme na toho, kdo daný 

úkol vymyslel a připravil. 

Naučili jsme se hrát různé hry, které se nám hodí do matematiky, do čtení i do 

prvouky. Hráli jsme Cink, Člověče, nezlob se, Domino a Pexetrio s písmenky. Učili 

jsme se počítat z nových kartiček - Matika do kapsy za pomoci barevných kapsiček a 

seznámili jsme se s novými kartami k tabulce Logico piccolo. Moc nás to bavilo a 

opravdu jsme si to užili. 

Navštívili jsme pobočku krajské knihovny v Havlíčkově Brodě. Zúčastnili jsme se 

programu s ilustrátorem Adolfem Dudkem „Cestovatelské pohádky“. Dozvěděli jsme 

se mnoho zajímavého z celého světa a hodně jsme se nasmáli.  

 
A co nás ještě všechno čeká do konce školního roku? 

Velikonoční nocování ve škole, plavecký výcvik, exkurze na Doubravku a do ZOO 

Jihlava a třídní výlet do Štířího Dolu.     

 Za Prvňáky zapsaly Mgr. Šárka Bucherová a Dana Výborná 

Cyklistický kurz 

Čtvrťáci se chystají v dubnu v rámci dopravní výchovy na cyklistický kurz. Pojedou na 

4 dny do Štířího Dolu, kde se budou věnovat cyklistice v teorii a hlavně v praxi. Čekají 

je základní znalosti o silničním provozu a jízdním kole, jízdy zručnosti a pomalosti a 

výlety do krásného okolí. Pojedou k Doubravce, do Polničky, k Pilské nádrži, na Velké 

Dářko i kolem Malého Dářka. Naučí se, jak jezdit na kole bezpečně, a získají jistotu 

v rozmanitém terénu. Kromě toho se budou věnovat i dalším sportovním a 

rukodělným dovednostem a posílí vzájemné přátelské vztahy mezi sebou. 

Objednáváme skvělé počasí a těšíme se. 

Zapsaly Mgr. Šárka Bucherová a Dana Výborná 

Národní testování Scio 

Již druhým rokem ve škole organizujeme celorepublikové srovnávací testování, které 

slouží pro získání nestranné zpětné vazby a porovnání se stovkami škol z celé ČR v 

obecných studijních předpokladech, českém jazyce, matematice a anglickém jazyce.  

V listopadu 2017 psali testy žáci 9. ročníku. Žáky 5. a 7. ročníku čekají srovnávací testy 

v dubnu 2018.  



Testování probíhá on-line v aplikaci ScioDat. Škola získá podrobné výstupy o žácích, 

třídách i škole. Žáci a rodiče získávají podrobnou zprávu včetně náhledu svého 

vyřešeného testu.  

Zapsala Mgr. Marie Vomelová 

Ohlédnutí za Plesem školy 

Již po devatenácté jsme se díky skvělým organizátorkám paní Simoně Korefové a 

paní Daně Výborné sešli v lipské Sokolovně na školním plese, a to v pátek 9. března 

2018. Báječně vyzdobený sál, díky paní Petře Exnerové, za zvuku kapely Fortuna byl 

svědkem dvou strhujících vystoupení. Nejdříve vystoupila děvčata naší školy trénující 

v kroužku Zumby s veselou taneční choreografií na píseň Děti ráje, následovalo 

naprosto profesionální vystoupení mladých slečen trénujících v BM Fitness, včetně 

naší žákyně Karolíny Koudelkové, v aerobiku. Oběma týmům za vystoupení 

děkujeme. 

Rádi bychom touto cestou ještě jednou poděkovali všem sponzorům, díky nimž bylo 

možné ples uskutečnit a zajistit bohatou tombolu. Vám všem zúčastněným děkujeme 

za skvělou atmosféru a za výdrž až do ranních hodin. Za rok se budeme těšit 

na shledanou na jubilejním 20. ročníku Plesu školy. 

Co chystáme: 

Dne 16. 3. 2018 – Mezinárodní matematická soutěž – KLOKAN – zúčastní se žáci od 

2. třídy. 

Dne 28. 3. jako už tradičně si žáci 9. ročníku vymění role s učiteli a sami se chopí 

organizace výuky – Den naruby. Již se zodpovědně připravují, učitelský kolektiv je 

svým mladším kolegům nápomocen. 

Dne 12. 4. 2018 odpoledne – návštěva Environmentálního centra v Zoo Jihlava 

"PodpoVRCH" – program Letem plazím světem – určeno pro žáky 5. – 7. třídy, dne 

16. 4. 2018 odpoledne program Kde se plazí plazi – určeno pro žáky 1. – 4. třídy.   

Dne 19. 4. proběhne na základní škole den zajímavých uměleckých, pracovních a 

tvůrčích dílen - Den Bohuslava Reynka. Výsledky žáků vzešlé z těchto dílen si 

následně na školním jarmarku budou moci rodiče i návštěvníci školy prohlédnout, 

v případě zájmu je získat za symbolický finanční příspěvek. 

Dne 19. 4. – akce Čistá Vysočina – poklidíme oblast od školy, kolem rybníků, chatičky 

až ke konci obce Lípa směrem na Petrkov, na konci dubna v rámci akce Den Země se 

budeme snažit pomoci poklidit v obci 

Dne 10. 5. 2018 odpoledne – cyklistický výlet – cca 30 km – trasa bude upřesněna – 

určen pro žáky od 4. třídy 

Dne 19. 5. se uskuteční 1. ročník Jarního jarmarku s výrobky a výtvarnými díly našich 

žáků, jarmark bude obohacen o „výukové semináře“ pod vedením žáků naší školy 



Dne 21. 5. 2018 odpoledne – cyklistický výlet – cca 15 km – trasa bude upřesněna – 

určen pro žáky od 3. třídy 

    
             Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa, 

příspěvková organizace 

Ředitelství školy oznamuje:  

Zápis 
žáků do 1. ročníku základní školy  

 pro školní rok 2018 - 2019 se koná ve čtvrtek 5. dubna 2018 

v době 

od 1400 do 1700 hodin  v hlavní budově základní školy.  

 

K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které dovrší ke dni zahájení školního roku 2018 - 

2019, tj. k 1. 9. 2018, věku 6-ti let. Dostavit se mohou také rodiče s dětmi po 

odkladu povinné školní docházky, případně rodiče s dětmi narozenými nejpozději k 

31. 12. 2012. 

K zápisu přineste:  občanský průkaz 

rodný list dítěte 

V průběhu zápisu bude možné prohlédnout si prostory hlavní budovy základní školy 

a školního areálu. 

Pokud se rodiče nemohou ze závažných důvodů zúčastnit zápisu v daném termínu, 

dohodnou si s ředitelstvím školy náhradní termín. 

 

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

organizaci 

Mgr. Věra Vítková, ředitelka školy 

 

 

 



ZPRÁVY Z PETRKOVA 

 

Nový rok 2018. Nová očekávání. Nová překvapení. Nové radosti… Zajímavostí je, že již 

10 let se nám daří život v Petrkově prezentovat v Lipských Listech.  Letošní rok nás 

čeká „u nás na vsi“ mnoho nového. Budou osazeny lavičky dle domluvených míst 

s občany. Taktéž budou osazeny cvičící stroje pro seniory (u dětského hřiště). 

Proběhne rekonstrukce objektu SDH Petrkov, na kterou se nám podařilo sehnat 

dotaci. Bude obnoven chodník (zámková dlažba) ve spodní části obce. Kontinuálně 

probíhá úprava zeleně v Petrkově. Jestli se podaří získat dotace – bude proveden 

letos nový povrch komunikace Petrkov – vlaková zastávka. Z minulého roku se bude 

realizovat nové místo na tříděný odpad (u stodoly ZAZ). Nově bude přát našim 

seniorům dvojčlenná „hlídka“ – díky tomu předpokládám, že přání bude nově „in 

time“ (tedy hlavně včas – což se mi mnohokrát nezdařilo).  Tedy toto k roku 2018. 

Mám velkou radost, že se nám daří. Když by jste měli jakékoliv požadavky, trápení  či 

zlepšení, zastavte se i během roku.  A nyní již k akcím, které jsou – bohužel- za námi.  

� 23. prosince 2017 (sobota) – Na mnoho akcí můžeme být v Petrkově právem 
hrdí a VÁNOČNÍ SETKÁNÍ U KAPLIČKY je právě jedna z nich. Marcela T. se již od 
začátku prosince scházela s petrkovskou omladinou a mládeží, při nácviku nových 
koled (např. Adeste fideles – kterou známe z pohádky Anděl Páně). Vyjímečná 
klidná chvíle v předznamenání štědrého večera plná milých sousedských setkání, 
bez které si vánoční čas už nechceme představovat. Exelentní svařák ( jehož výstav 
budeme muset letošní rok navýšit o 100%)  či horká čokoláda v ruce s napečeným 
čerstvým cukrovím od místních hospodyněk  podtrhli „naší“ domácí atmosféru. Je 
milé, že jsme schopni vyjít z teplých 
domovů, od notebooků, telefonů a x-
boxů (zejména mládež) a máme  radost 
ze společné chvíle. A tak dětské koledy a 
hudební doprovod dechového tria před 
krásným slaměným betlémem (kvůli 
kterému v petrkovské zatáčce zastavilo 
mnoho aut), nás naladilo na Vánoční čas 
– i když sněhových vloček nám moc 
dopřáno nebylo. Po hodině a půl se 
stovka účastníků vracela do svých 
domovů.   
 



� 31. prosinec 2017 (neděle) Předvečer silvestra. 75 návštěvníků letos shlédlo 
představení – ČERT A KÁČA aneb Petrkov hříšná ves - divadelní skupinka „PETRKOV 
SOBĚ“  v 40 ti minutové, třídějové pohádce, v nových kulisách od našich umělců, 
kde opět zvítězilo dobro nad zlem. Vdavkuchtivá princezna Dišperanda (Liduška D.) 
s Káčou (Marcela T.) se po neúspěšné domluvě s otcem Scholastikem (Jirka N.) vrhly 
do spárů čertů (Michal D., Martin. B, Jirka N.), aby si našli odpovídající ženichy.  
Nebýt nebojácného Martina Kabáta (Michal T.), který svedl souboj s arcimordýřem 
Sarkou Farkou  (Martin B.) nedopadlo by to dobře.   Exelentní forbíny měl na 
starosti „mladý čert“ (Michal D. jr.). A nejsložitější replika tohoto  
divadelního představení? Mordhadry kruci firkunc basama repete hyml laudon 

element horanti tuti kvanti, piškunc kalibr rete rea! (Sarko Farka – Martin B.). Tak 

se máme zase na co těšit, jaký kus přivede na příští silvestr rejža (Liduška D.) 

k životu.  

 



6. ledna 2018 (sobota) –  Tříkrálová sbírka 2018. Sbírka, jejíž výtěžek pomáhá 

lidem zejména  v našem regionu. 65% vybrané 

částky jde přímo na charitu Havlíčkův Brod, 15% na 

Diecézní katolické charity Hradec Králové, 10 % 

pomoc v zahraničí, 5 % celostátní projekty, 5% 

náklady spojené se sbírkou. Petrkov přispěl částkou  

částkou  4730,-Kč (informace od Charita HB)  což je 

o 25,- Kč více nežli rok minulý. Všem dárcům a 

dvojčenné petrkovské skupince K+M+B patří velké 

poděkování slovy charity – „Děkujeme, že nám 

pomáháte pomáhat“.  

� 11. ledna (sobota) – Každoročně se všichni 
těšíme na společenské setkání v Lípě, na Petrkovském SDH plese. Letošní rok byl 
opět vyjímečný. Lístky do tomboly prodány za 22 min. O půlnoci probíhala „česká 
losovačka“ o hlavní ceny…. I když, zde se musím krátce zastavit.  Mnoho dam po 
příchodu a po přečtení možných výher v tombole jen užasle koukalo. Jedna z cen 
byly „Venušiny Kuličky“. (viz.Venušiny kuličky je erotická pomůcka určená ženám, 
která se také označuje jako "vaginální kuličky".) Většina žen se velmi těšila na výdej 
tomboly, ale šťastná mohla být jen jedna… Tedy lze předpokládat, že letošní 
celkový počet 137 plesajících se v příštím roce znásobí . Nejen kvůli nové kapele, ale 
zejména protože ceny budou opět „tématické“ a tedy famozní ….  
 

17. únor 2018  (sobota)  SDH Petrkov opět uspořádal velkou a parádní akci 

„Petrkovský Masopustní rej a vepřové hody“. Po letech již opět tradiční místní akce, 

na kterou se schází i z okolí čím dál více lidí. Určitě díky mnoha atributům. Akce se 

koná na návsi a nikdo se nemusí „trmácet“ po celé vesnici. Nikdo z obyvatel Petrkova 

se nemusí  strachovat „kdy už příjdou?“ ….. Je možné si společně posedět ve stanu 

(nově i v teple díky novému teplometu a novým podsedkům) a vše v klidu sledovat 

s pivkem či limonádou a výbornými výrobky našeho kuchaře Luboše K. Byl k dispozici 

gulášek (i zabíjačkový), jitrnice, ovar, tlačenka, zabíjačková polívka i tradiční chleba se 

sádlem. Letos díky zimě velmi navštěvovaný státek „Nalejvárny“ ,  a stále oblíbenější 

stánek „Pekárna“ se sladkostmi, které napekli místní hospodyňky. Na šedesát masek 

umělo udělat opravdu pořádný rej. Společné pohřbení velké tlačenky plné 

petrkovských hříchů dává naději, že nás čeká opravdu dobrá budoucnost. U 

představené pohádky Čert a Káča je třeba zmínit (mimo excelentního výkonu všech 

hostujících herců z ND ve spolku - Petrkov Sobě) famózní záskok nemocné princezny 

Dišperandy. Hérečku Lidušku D. „chytla záda“, a tak byl povolán syn Michal D. který 

v rekordním čase nastudoval celou hru a byl mamince vynikajícím dablérem. Prostě 

parádní odpoledne, které jsem si všichni opět moc užili….. 

 



� 



 

 

 

 

� 18.březen 2018 (neděle) SDH BRIGÁDA. Jako vždy, když v Petrkově o něco 
jde, sejde se spousta ochotných lidí a dětí, aby přiložili ruku k dílu. Sešli jsme se na 
vyklízení hasičárny před plánovanou rekonstrukcí. Ta se dotkne výměny střešní 
krytiny, elektroinstalace v 2NP a knihovně, opravy nášlapných vrstev podlah (dlažby, 
lina, parkety), oprava omítek a zasekání povrchových lišt, oprava venkovního soklu a 
stříšky nad schodištěm. Tedy ne mnoho viditelných věcí, ale „střeva“ hasičárny budou 
komplet nová.   
 



� Čistá Vysočina – akci kterou mnoho let znají zejména děti Petrkova.  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, Dolíku či k Hlibůčku ať přijde na sraz k hasičárně dne 14.dubna 2018 
v 9,00 hod (sobota).  

 
 

� A co se chystá? Kdo si plánuje dovolené pozor na dny kolem 16. června 2018 
(sobota). SDH Petrkov Vás zve na oslavy 115 výročí založení sboru (1903 - 2018). 
Můžeme se těšit na dechovku, taneční zábavu, dětskou hasičskou soutěž, pečené 
prase a mnoho jiných gurmánských i duchovních „dobrot“. Tedy doporučuji tento 
den neodjíždět z Petrkova a aktivně se zapojit do příprav ! 
 

 

 

Michal Topolovský 

 

Místní knihovna Lípa 

 

Kde: Budova ZŠ a MŠ Bohuslava Reynka  

Otevírací doba: každý lichý týden v pondělí od 16 – 17,30hod 
 

duben květen červen 

9.4. 21.5. 4.6. 

23.4. 18.6. 
Případná změna otvírací doby bude oznámena  prostřednictvím SMS od OÚ. 

     Marie Součková  -   knihovnice 

  



Z činnosti SDH Lípa 

   Před vánočními svátky jsme si s dětmi poprvé vyzkoušeli soutěž zimní halové 

štafety, která se konala v Třebíči. Byla to velká celodenní soutěž a pro děti to byla 

zajímavá zkušenost. Mladší děti se umístily na 9. místě z 19 a starší na 30. místě ze 32 

družstev. 

   17. 12. 2017 jsme s dětmi oslavili Vánoce a rozdali jsme si vánoční dárečky. Potom 

nás čekaly prázdniny, které znamenají pro mladé hasiče pauzu. Po prázdninách jsme 

se opět začali s dětmi pravidelně scházet ve školní tělocvičně, kde hrajeme hry a 

trénujeme. Až se venku ukáže jaro, začneme na hřišti trénovat na útok, štafetu a 

dvojičky. V těchto disciplínách budeme soutěžit 12. května v soutěži Plamen, kterou 

letos budeme poprvé pořádat v naší obci. 

   3. 2. 2018 jsme my, dospěláci, uspořádali hasičský ples. Plesajících a tančících přišlo 

hodně a akce se vydařila.  

   17. 3. 2018 jsme po dětském karnevalu připravili Josefovskou zábavu. Tam jsme pro 

všechny dívky i ženy měli připravené malé překvapení v podobě petrklíče. 

   Nyní máme my, dobrovolní hasiči, období klidu. To nám skončí v dubnu, kdy nás 

čeká spousta práce a akcí. O tom všem vás ale budeme informovat až v dalším vydání 

Lipských listů. 

                      za SDH Ivana Výborná a Miroslav Prchal 

 

SDH Lípa všechny srdečně zve 30. 4. 2018 od 18.00 k chatičce u 

Vráňáku na PÁLENÍ ČARODĚJNIC 

- dáme si limču a dospěláci  

   svařák, nebo pivko 

- opečeme si špekáčky 

- zasoutěžíme si 

- děti v čarodějnickém kostýmu  

   čeká dáreček 



  LIPSKÉ JARNÍ SLAVNOSTI 
místo konání: Areál TJ Sokol Lípa 

 

SOBOTA 5. 5. 2018 
HLAVNÍ PROGRAM  - jeviště 
13:00 – 15:00 Vysočinka - koncert dechové kapely 

15:00 – 15:10 Mažoretky 

15:20 – 15:30 Klaun Pupa  
16:00 – 17:30 Olga Lounová - koncert populární zpěvačky s kapelou 

18:00 – 22:00 Rose Band – dechovka pro každého (Šlágr) a taneční hudba 
 

 

 Doprovodný program 13:00 – 18:00: 
dílny pro děti  ♥ skákací hrad  ♥  hry pro nejmenší ♥ klaun Pupa  

♥ malý jarmark výroba a ochutnávka čerstvého másla ♥ Lipské kino  
♥ malování na obličej ♥ prodej dobrého pití, klobás, masa, trdelníků, 
bramboráků a jiných dobrot ♥ výstava „Kraj Vysočina - náš domov“  

♥  Křest knihy o obci Lípa 
 

NEDĚLE 6. 5. 2018 
Sokolovna Lípa od 16:00 hod – 17:15 
„Pohádka k sežrání“ – vystoupení lipského ochotnického souboru 
L.O.S.                                                     

Prosíme o propagaci Lipských slavností mezi Vaše přátele známé.  
Příjemný poslech a dobrou náladu Vám přejí pořadatelé: Obec Lípa a místní 

neziskové organizace. 

 
Olga Lounová je populární česká zpěvačka, skladatelka, 
herečka a závodnice rally. V současné době se věnuje hlavně 
vystupování s kapelou a herectví v českých muzikálech. Mezi 
její dosud největší hity patří Láska v housce s Xindlem X a 
autorské skladby K výškám a Brány svaté. Začátkem roku 
2011 vydala svou první studiovou desku Rotující nebe a 

podepsala smlouvu se světovým vydavatelstvím Universal Music. V současné době 
pracuje střídavě v ČR a v Los Angeles na novém studiovém albu.  
       Foto Eva Půlová 

 



Vyhlášení prvních výzev MAS Českomoravské pomezí 

MAS Českomoravské pomezí o.p.s. funguje na základě programu LEADER, který je 

určen místním subjektům a který podporuje realizaci konkrétních projektů 

zaměřených na rozvoj venkovského území. Po dlouhém období příprav jsme v únoru 

2018 vyhlásili první výzvy z Operačního programu Zaměstnanost a další výzvy jsou 

v procesu schvalování. Z důvodu zdržení výzev budeme v roce 2018 vyhlašovat téměř 

všechny programy, a tak v území MAS ČMP mohou být podpořeny projekty částkou 

přesahující 50 milionů Kč. Výše podpory ze strany Evropské unie a státního rozpočtu 

ČR je závislá na jednotlivých operačních programech a na typu žadatele. 

K jednotlivým výzvám budou připraveny informační semináře. Konzultace 

jednotlivých projektů či záměrů jsou možné v kanceláři MAS v Polné, Varhánkova 

1240 (průchod z náměstí) nebo přímo u žadatele. Více informací najdete na našich 

webových stránkách: www.mascmp.cz.  Marta Vencovská, MAS ČMP 

 
Harmonogram výzev pro Operační program Zaměstnanost   
Kontakt: Ing. Petra Laštovičková, T: 608 470 096, E: 
petra.lastovickova@mascmp.cz  VÝŠE PODPORY 85 % - 100 % 

Číslo, název a stručný popis 

zaměření výzvy  
Potenciální žadatelé  

Finanční alokace Plánované 

vyhlášení  

OPZ 1 - Podpora 

prorodinných aktivit 

Příměstské tábory 

Obce, DSO, příspěvkové organizace, NNO, 

obchodní korporace, OSVČ, poradenské a 

vzdělávací instituce, profesní a 

podnikatelská sdružení, sociální partneři, 

školy a školská zařízení 

2 400 000,00 Kč 26. 2. 2018 

OPZ 2 - Podpora 

prorodinných aktivit Dětské 

skupiny, školní družiny, kluby, 

vzdělávání pečujících osob 

Obce, DSO, příspěvkové organizace, NNO, 

obchodní korporace, OSVČ, poradenské a 

vzdělávací instituce, profesní a 

podnikatelská sdružení, sociální partneři, 

školy a školská zařízení 

2 376 000,00 Kč 26. 2. 2018 

OPZ 3 - Podpora sociálního 

začleňování 

Sociální služby, další 

programy a činnosti v oblasti 

sociálního začleňování, 

podpora komunitní sociální 

práce a komunitních center  

Obce, DSO, příspěvkové organizace, NNO, 

obchodní korporace, OSVČ, poradenské a 

vzdělávací instituce, poskytovatelé 

sociálních služeb, profesní a 

podnikatelská sdružení, sociální partneři, 

školy a školská zařízení 

5 000 000,00 Kč 20. 8. 2018 



OPZ 4 - Vzdělávání a 

poradenství ke zlepšení 

uplatnění na trhu práce, rozvoj 

ekonomiky. Příprava osob z 

cílových skupin ke vstupu či 

návratu na trh práce, zvyšování 

zaměstnanosti cílových skupin 

MAS, obce, DSO, příspěvkové organizace, 

NNO, obchodní korporace, OSVČ, 

poradenské a vzdělávací instituce, 

poskytovatelé sociálních služeb, profesní 

a podnikatelská sdružení, sociální 

partneři, školy a školská zařízení 

2 600 000,00 Kč 20. 8. 2018 

               Celková alokace 12 376 000,- Kč 
 
Harmonogram výzev pro Program rozvoje venkova   
Kontakt: Ing. Vojtěch Rosický, T: 777 032 151, E: vojtech.rosicky@mascmp.cz 
     VÝŠE PODPORY 40 % - 90 % 

Číslo, název a stručný popis 

zaměření fiche 
Potenciální žadatelé Finanční alokace Plánované 

vyhlášení 

 PRV I. - Investice do hmotného 

majetku - Podpora investic v 

zemědělských podnicích 

Zemědělský podnikatel 4 000 000,00 Kč Březen 2018 

 PRV II. - Investice do hmotného 

majetku - Podpora  investic do 

zpracování, uvádění na trh a vývoj   

zemědělských produktů 

Zemědělští podnikatelé, výrobci 

potravin a krmiv, nebo jiné subjekty 

aktivní ve zpracování, uvádění na 

trh a vývoji zemědělských produktů 

uvedených v příloze I Smlouvy o 

fungování EU jako vstupní produkt 

2 000 000,00 Kč Březen 2018 

 PRV III. - Podpora investic na 

založení nebo rozvoj 

nezemědělských činností (Investice 

do vybraných nezemědělských 

činností dle Klasifikace 

ekonomických  činností CZ-NACE) 

Podnikatelské subjekty (FO a PO) – 

mikropodniky a malé podniky ve 

venkovských oblastech, jakož i 

zemědělci 

 

3 000 000,00 Kč Březen 2018 

 PRV IV. - Podpora investic do 

rozvoje lesnictví a lesnické     

 infrastruktury 

 

Fyzické nebo právnické osoby 

hospodařící v lesích, které jsou ve 

vlastnictví soukromých osob nebo 

jejich sdružení nebo spolků s právní 

subjektivitou, vysokých škol, obcí 

nebo jejich svazků 

1 000 000,00 Kč Březen 2018 

 PRV V. - Podpora investic do 

rozvoje zemědělské  infrastruktury 
Obec nebo zemědělský podnikatel 1 000 000,00 Kč Březen 2018 

Alokace na jarní kolo: 11 000 000,00 Kč (celková alokace: 19 962000,00 Kč)  
 Harmonogram výzev pro Integrovaný regionální operační program 



 
Kontakt: Anežka Břízová, T: 721 261 702, E: anezka.brizova@mascmp.cz  

Číslo, název a stručný popis 

zaměření výzvy  
Potenciální žadatelé  

Finanční 

alokace  

Plánované  

vyhlášení   

IROP 1. - Zkvalitnění podmínek 

pro hasičské zásahové jednotky  

Obce, které zřizují jednotky 

požární ochrany JPO III 
3 387 184,00 Kč Duben 2018   

IROP 2. - Budování 

infrastruktury a zázemí pro 

asistenční služby, poradny 

a zkvalitnění sociálního 

prostředí 

NNO, organizační složky státu, 

příspěvkové organizace, obce, 

DSO, církevní organizace 

7 593 848,00 Kč Duben 2018   

IROP 3. - Infrastruktura pro 

předškolní vzdělávání 

 

Zařízení péče o děti do 3 let, 

školy a školská zařízení v oblasti 

předškolního vzdělávání, kraj, 

obce, příspěvkové organizace, 

NNO, církevní organizace, 

organizační složky státu 

1 201 904,00 Kč Duben 2018   

IROP 4. - Investice do škol a 

školských zařízení včetně 

vybavení 

Školy a školská zařízení, kraje, 

obce, příspěvkové organizace, 

nestátní neziskové organizace, 

církevní organizace, organizační 

složky státu 

9 123 544,00 Kč Duben 2018   

IROP 5. - Výstavba sociálních 

bytů 

Obce, nestátní neziskové 

organizace, církevní organizace 
6 009 520,00 Kč Duben 2018   

 
Celková alokace: 27 316 000,00 Kč 

 

 

 

 



KALENDÁŘ AKCÍ – jaro a léto 2018 
DUBEN  

asi 14. dubna (So) – Zahradnická miniburza (datum bude upřesněn SMS)  

15. dubna (Ne) – Jarní papírová neděle – podomní sběr starého papíru (svoz od 

13:00 hod) 

20. dubna (Pá) – „Čistá Vysočina“ – úklid příkopů podél silnic a úklid obce   
30. dubna (Po) – Pálení čarodějnic – u Vráňáku, soutěže pro děti (SDH Lípa) 

Posezení u lipového čaje na zahradnické téma 
 

KVĚTEN  
Ranní vycházka za ptačím zpěvem - sraz v 4:00 hod u ÚKZUZ (termín bude upřesněn) 
5. května (So) – LIPSKÉ JARNÍ SLAVNOSTI  - areál TJ Sokol Lípa (od 13:00 hod – 23:00) 
6. května (Ne)  - „Pohádka k sežrání“ – první divadelní vystoupení Lipského 
ochotnického souboru  
                od 16:00 hod v lipské sokolovně 
13. května (Ne) – zájezd na HOBBY České Budějovice (odjezd v 7:30).  
                                Přihlášky Hana Nevolová - tel.: 732333154 nebo jídelna ZŠ Lípa 
Sousedské odpoledne  
Posezení u lipového čaje na cestovatelské téma 
 

ČERVEN 
2. - 3. června (So + Ne) - Turistický dvoudenní pochod  
21. června (Čt) – Slunovrat - zahradní slavnost  
Posezení u lipového čaje na historické téma 
 

POZVÁNKA NAPRÁZDNINOVÉ AKCE: 
Prázdninové pasy - Velká cestovatelská prázdninová soutěž pro děti (15. 6. – 15. 9. 
2018) 
8. července (Ne) – SENIORFEST, Šejdorfský mlýn v Okrouhličce (Božejáci)  
18. srpna (So) – Lipské putování „Vyšlápni si s rodinou krásnou lipskou krajinou  
20. – 24. srpna – Lipský prázdninový klub pro děti,  
25. srpna (So) – Velká pohádková cesta 
25. srpna (So) – Stezka odvahy u Myslivecké chaty (SDH Lípa) 
22. září (So) – Lipské ROCKOVÁNI - Malashnikow, FUGA, QKK, IRAS 
30. září (Ne) – zájezd do divadla Studio Dva Praha na muzikál Šíleně smutná 
princezna. 
Akce jsou pořádány zejména ve spolupráci s místními neziskovými organizacemi a za 

podpory obce Lípa. Těšíme se na Vaši účast – Spolek TILIA a ČSŽ Lípa 



 

Akce „Čistá Vysočina“ 

V roce 2004 jsme založili v Lípě tradici jarního úklidu okolí silnic. Sesbírané pytle jsme 

nechali u silnic na Petrkov a Šmolovy a za pár dní je svezl pan Žáček od silničářů. 

V dalším roce už jsme uklízeli silnice i na Kochánov a Dobrohostov.  

Od roku 2009 se naše akce přenesla na celokrajskou úroveň a dostala název „Čistá 

Vysočina“. Akce se setkala s velkým ohlasem veřejnosti. Zapojilo se stovky 

nejrůznějších skupin sběračů (školy, neziskové organizace, obce, ale i skupiny 

jednotlivců, rodiny). V roce 2017 více jak 22 tisíc dobrovolníků uklidilo okolí celkem 

2 849 kilometrů silnic a přírodě ulehčili od 82 tun odpadků. Od roku 2009 se do 

projektu přihlásilo více než 156 tisíc dobrovolníků, kterým se podařilo přírodu 

postupně vyčistit od více než 720 tun odpadu.  

A jak to probíhá? Během února účastníci prostřednictvím elektronického formuláře 

nahlásí úsek, který jejich skupina bude sbírat a předpokládaný datum sběru. Od Kraje 

Vysočina dostanou skupiny sběračů několik výstražných vest a igelitové pytle na 

odpadky. Zavázané pytle, které zůstávají u silnic, svezou následně silničáři z Krajské 

správy a údržby silnic.  

V dubnu 2015 štáb České televize Ostrava natáčel pořad s názvem „Vysočina bez 

obalu“, kde Lípa, jakožto kolébka akce Čistá Vysočina byla jedním z hlavních míst 

natáčení téměř 30 min. filmu. Dokument je možné shlédnout na internetu v archivu 

ČT v pořadu „Nedej se“ nebo na webových stránkách obce Lípa 

(www.obeclipa.webnode.cz). 

Akce probíhá v rámci osvětové kampaně Den Země. Tak až potkáte v dubnu na 

Vysočině pytle s odpadky, tak to se opět tisíce dobrovolníků snaží uklidit odpadky, 

které tam „pravděpodobně omylem“ odložili kolemjedoucí.   

V Lípě se do 10. ročníku akce Čistá Vysočina přidáme v týdnu od 16. – 20. 4. 2018. 

Marta Vencovská 

ČSŽ Lípa a Spolek TILIA  - Ohlédnutí za zimou 

Máme za sebou první měsíce roku 2018 a pomalu se rozjíždí činnost našich 

organizací. První letošní lipový čaj 23. ledna. Přednášku s názvem „Husovy stopy“ 

prezentoval David Loula, prezident spolku České study …..Jan Hus po sobě zanechal 

stopy. Jsou jimi hodnoty, jako je pravda, víra, důstojnost, svoboda, odvaha, láska….   



3. února jsme společně s Pohostinstvím na Růžku pořádali Masopustní zabíjačku. 

Počasí nám tentokrát vyšlo, kupující chodili, takže se vše brzy prodalo a snědlo. Ač 

letos bylo naděláno více jak 900 jitrnic a spoustu dalších zabíjačkových pochutin, tak 

to zas bylo málo. Kolem dvanácté už nebylo téměř co prodávat.  

1. března 2018 proběhlo další posezení u lipového čaje, a to na cestovatelské téma. 

Monika Nevolová nám promítala fotografie a vyprávěla zajímavosti o svém pobytu na 

Filipínách.  
8. března se konala Výroční členská schůze ČSŽ Lípa a zároveň Valná hromada 

Spolku TILIA. Na zahájení nám děti z mateřské školy předvedly úžasnou pohádku „O 

Koblížkovi“.  

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

připravena diskotéka a soutěže. Večer pokračoval Josefovskou zábavou, kterou 

pořádal SDH Lípa. K poslechu a zejména k tanci hrála skupina Mudrband Aleše Bílka.  

Marta Vencovská 

 

 

 

 

 

   20. - 24. srpna 2018 
� Denně od 8:00 do 16:00 hod 

� Klub je určen zejména žákům I. stupně (i budoucím prvňákům) 
ZŠ Lípa 

� Základna – areál ZŠ a MŠ Bohuslava Reynka Lípa 

� Cena 80,- Kč /den 

� Pořadatel: Spolek TILIA 

� Přihlášky: Školní jídelna Lípa  

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

 

„Člověk a příroda“ 



 

Obec Lípa a Spolek TILIA pořádají ve spolupráci s Nordic Walking Centrum Morava  

JARNÍ PROCHÁZKU 

NORDIC WALKING 
Akce se uskuteční v sobotu 28. dubna 2018  

Sraz - 14:00 hod u Obecního úřadu v Lípě. 
 

Stejně jako v prosinci nám školení instruktoři 

Centra Morava poradí s nastavením holí a stylem 

chůze, včetně uvolňovacích cviků.  

Nordic Walking (severská chůze) - Jedná se o 

pohybová cvičení, která napodobují lyžařské 

pohyby. Zvýraznění odrazu nohou při chůzi či 

běhu v terénu jsou i dnes jednou z hlavních 

metod pro celé období letní přípravy lyžařů. 

Nordic walking může být provozován téměř 

kdekoliv a kdykoliv, nepotřebujete žádné 

speciální sportoviště. Vhodný je členitý terén – 

lesní stezky, neasfaltové cesty v přírodě, kopce, 

hory, louky, údolí. Chodit můžete kdykoliv a za 

jakéhokoliv počasí.  

NW je nová zdravotní pohybová aktivita, kterou 

může vykonávat téměř každý bez rozdílu věku a 

kondice, pouze s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu. Nejnižší věková 

hranice pro nordic walking se doporučuje 10 let a nejvyšší je neomezená. NW má 

příznivý vliv na srdce a cévy, dýchání a imunitu, podporuje redukci váhy a posiluje 

svaly, kosti a klouby.  

 

• Vezměte si svoje hůlky, případně budou hole zdarma k zapůjčení.   

• Akce je realizována v rámci realizace místní Agendy 21 v obci Lípa.  

  
 

 

 

 

 

         Pro účastníky 
je připraveno 

drobné  
občerstvení.  



Obecní úřad Lípa 

SVOZ NEBEZPEČNÉHO  

ODPADU 

Ve středu 11. dubna 2018 

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 2018. 



 

 

PozváníPozváníPozváníPozvání    

Občané obce Chválkov zvou všechny občany dne 19. května 2018 Občané obce Chválkov zvou všechny občany dne 19. května 2018 Občané obce Chválkov zvou všechny občany dne 19. května 2018 Občané obce Chválkov zvou všechny občany dne 19. května 2018 

vvvve e e e 14:00 hod na mši, která se uskuteční u kapličky v14:00 hod na mši, která se uskuteční u kapličky v14:00 hod na mši, která se uskuteční u kapličky v14:00 hod na mši, která se uskuteční u kapličky v    obci obci obci obci 

ChChChChválkov.válkov.válkov.válkov.    



 

Jaro na Vysočině bude,  

výstava ZAHRADA 2018 již za měsíc 
od 27. do 29.dubna 

Pořadatelská firma GEONOVA připravuje již tradičně, jako každé jaro, výstavu 
ZAHRADA. Termín výstavy je již léta neměnný, je jím poslední víkend v dubnu. Tak 
tomu bude i tentokrát. Výstava bude zahájena v pátek 27. dubna v 9:00 hod. 
slavnostním přestižením pásky v bráně u mlýna. V průběhu dní si mohou všichni 
návštěvníci nejen nakoupit a prohlédnout zajímavé věci hlavně ze zahrádkářského 
sortimentu, ale i shlédnout bohatý kulturní program, který bude probíhat na 
venkovní tribuně. Výstava bude ukončena v neděli v 16:00 hod. 

PROGRAM : 

PÁTEK 27.4.2018 
08:45 - 09:00 -  uvítací proslov, slavnostní přestřižení pásky, zahájení výstavy 
po celý den -  ČRo REGION - skákací hrad pro děti 
08:45 - 10:00 -  dechová kapela HAVLÍČKOBRODSKÁ DVANÁCTKA 
15:30 - 16:30 -  folková lidová muzika kapela SHODA NÁHOD 
18:00  - uzavření výstaviště 
 
SOBOTA 28.4.2018 
08:00  - otevření výstaviště 
po celý den -  ČRo REGION - skákací hrad pro děti 
09:30 – 10:00 - klaunské a žonglérské vystoupení – klaun PUPA 
10:00 - 12:00 -  country a bluegrassová skupina POUTNÍCI 
12:15 - 14:45 -  klaunské a žonglérské vystoupení – klaun PUPA 
15:00 - 17:00 -  swingový a jazzový orchestr POLENSKÝ BIG-BAND  
18:00   -  uzavření výstaviště 
21:10 - 21:30 -  slavnostní ohňostroj s hudbou – u hotelu Slunce 
 
NEDĚLE 29.4.2018 
08:00  - otevření výstaviště 
po celý den -  ČRo REGION - skákací hrad pro děti 
10:00 - 12:00 -  dechová kapela REBELKA 
13:00 - 15:00 -  jihočeská hasičská dechovka BOŽEJÁCI 
16:00   -  uzavření výstaviště 



 

TŘÍDÍME ODPAD – MÁ TO SMYSL!!!  

 

Recyklace je způsob využití, jímž je odpad znovu zpracován na výrobky, materiály 
nebo látky, ať pro původní nebo jiné účely. 
Recyklace přímo nechrání životní prostředí, ani přírodu, ale šetří její zdroje. 

5 DŮVODŮ PROČ TŘÍDIT ODPAD 
• Chráníme naše lesy 
• Podporujeme využití odpadu místo jeho uložení na skládku či spálení 
• Naše třídění plastů a papíru je v podstatě snižováním negativního dopadu obalového 
průmyslu na životní prostředí 
• Můžeme si tím třeba i vydělat. Když budeme schovávat papíry a jednou za čas s 
nimi půjdeme do sběrny tak za to ještě dostaneme peníze 
• Dělá to hodně lidí, tak proč ne my? 
Nejlepší je odpady vůbec nevytvářet, nebo jejich tvorbu minimalizovat a 
předcházet tak nadměrnému vzniku odpadů!!! 
 
Víte jak dlouho se odpadky v přírodě rozkládají? 
Ohryzek od jablka, hrušky 16 dní 
Papír 4 měsíce 
Slupka od banánu 5 měsíců  
Vlněná ponožka 1,5 roku 
Nedopalek cigarety s filtrem 15 let 
Žvýkačka 50 let 
Plastový kelímek 70 let 
PET láhev, plastová láhev 100 let 
Jednorázové pleny 250 let 
Sklo tisíce let (ale možná nikdy) 
Polystyren desetitisíce let (ale možná nikdy) 

KAM S NÍM? 
Textil – starý textil lze odevzdat do sběrného dvora nebo do sběrných 
kontejnerů. Sběrné kontejnery na textil jsou určeny ke sběru použitého 
textilu, obuvi, bytových doplňků a hraček, které ještě mohou najít využití. 
Čistý a suchý textil vhazujeme v igelitových taškách nebo jiných obalech. 
Velkoobjemový odpad – komunální odpad, který pro rozměry či charakter 
není odpadem směsným (např. koberce, nábytek a jeho části, vany…). 
Obce organizují mobilní svozy nadměrného odpadu nebo se odevzdává 
do sběrného dvora. 
Nebezpečný odpad – zbytky barev, laků, ředidel, odmašťovadel, zbytky 
umělých hnojiv, zbytky čisticích prostředků z domácností; akumulátory 
apod. Sběr zajišťují obce mobilními svozy nebo se odevzdává do sběrných 
dvorů.  
Jedlé tuky a oleje – kuchyňské tuky a oleje nevylíváme do kuchyňské výlevky 
ani do záchodu. Přelijeme je do plastové lahve, zavřeme a hodíme 



do kontejneru na směsný odpad nebo do speciálních sběrných nádob. 
Tonery z tiskáren – doporučujeme repasovat (znovunaplnění) nebo využívat 
systému zpětného odběru a prázdnou kazetu při nákupu nové 
v obchodě vrátit.  

CO JE DOBRÉ VĚDĚT: 
Sběrný dvůr – cílem sběrných dvorů je zvýšit recyklaci odpadů a zároveň 
snížit množství odpadů ukládaných na skládky. Pokud dovezete odpad 
nevytříděný,bývá uložení odpadu zpoplatněno. Nejprve se poptejte v konkrétním 
sběrném dvoře, kam máte v úmyslu odpad uložit – poradí vám, 
jak s čím máte naložit, aby byl odpad bez problému přijat. Výběr bývá 
vázán na vaše trvalé bydliště. 
Výkup druhotných surovin – jedná se zejména o výkup sběrového papíru, 
plastů a kovového šrotu. Ceny jednotlivých vykupovaných surovin bývají 
uvedeny na webových stránkách jednotlivých výkupových společností.  
Zpětný odběr – koneční uživatelé výrobků musí být informováni 
o tom, jak a kde lze výrobky s ukončenou životností odevzdat. Týká se zejména 
elektrických a elektronických zařízení, akumulátorů, zářivek, vozidel, pneumatik a 
minerálních olejů. Označení obalu značkou ZELENÝ BOD znamená, 
že za tento obal byl uhrazen finanční příspěvek organizaci zajišťující zpětný odběr a 
využití obalového odpadu.  
Směsný komunální odpad – vše, co zůstane po vytřídění. Svoz komunálního dpadu 
zajišťují za nemalé peníze svozové firmy na základě smlouvy s jednotlivými obcemi. 

 

 



Lipské listy vydává: Obec Lípa 
IČO 00267805 

Četnost: čtyřikrát ročně 
Místo vydání: Obecní úřad Lípa 

Den vydání: 28. 3. 2018   

Ev. číslo MK ČR E 12288 

 


