
 
Vážení spoluobčané, 

dovolte, abych Vás seznámil s projekty, které připravujeme k realizaci. 
Jedním je zasíťování pozemků pro výstavbu nových rodinných domů 

v lokalitě s pracovním názvem „Nad Rybníčky“. Zde by mělo vzniknout 18 -20 
stavebních parcel. Parcely budou přednostně pro občany našich obcí.  
Další projekt vzniká na místě po demolici domu č. p. 6. Do tří let zde plánujeme 
postavit novou obecní víceúčelovou budovu, kde budou ordinace lékařů, knihovna, 
klubovny, sál, malometrážní byty atd.  
A do třetice začínáme s projektem na úpravnu vody. Podle odebraných vzorků, voda 
z nového vrtu překračuje povolené množství manganu, který musí být odstraněn. 
Úpravna vody bude nainstalována do stávajícího vodojemu a zvládne i snížení obsahu 
železa a radonu. 
Dále připravujeme ozelenění okolí nového víceúčelového hřiště a na hasičském 
cvičišti pod školou výsadbu izolační zeleně k odclonění přilehlé zástavby. 
Do konce června budou také podány žádosti o dotaci na elektrocentrálu a hasičské 
vozidlo pro SDH Lípa. 
Blížíme se k polovině roku, začíná léto a přichází čas odpočinku, dovolených a pro 
děti dlouho očekávané prázdniny. Takže krásné léto, plné slunce a pohody 
          
       Jiří Kunc, starosta 
 

Usnesení č.23 

z 23. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lípa,  
které se konalo dne 3.5.2018 v budově OÚ v 19 oo hodin 

Zastupitelstvo obce Lípa: 
 
schvaluje:  

1. program zasedání zastupitelstva 
2. zapisovatele a ověřovatele zápisu a usnesení 
3. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o 

právu provést stavbu č.IE-12-2006629/VB/3.  
4. Smlouvu o pronájmu nebytových prostor s firmou Metropolitní s.r.o., 

Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod  
5. Veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti dle části páté 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a dle 
ust. § 105 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení 



o nich, s Městem Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 57, 580 01 Havlíčkův 
Brod 

6. Smlouvu o poskytování poradenství a činnosti pověřence pro ochranu 
osobních údajů 

7. zpevnění ploch v okolí kaple u sv. Anny v Dobrohostově a instalaci 
krytého posezení 

8. organizační záležitosti „Lipských jarních slavností“ 
 

stanovilo: 
 1. pro volební období 2018 – 2022 bude voleno 15 členů zastupitelstva 
  
bere na vědomí: 

1. usnesení zastupitelstva obce z 13.2.2018 
2. zápis z jednání rady obce z 1.3.2018, 18.4.2018 a 3.5.2018 
3. dopisy občanů ohledně poutního místa v Dobrohostově 
4. příspěvky v rozpravě 

 
neschvaluje: 

1. osazení závory zamezující příjezd ke studánce u sv. Anny v Dobrohostově 
2. žádost o změnu ÚP Lípa – zrušení koridoru VN – K1 
3. žádost o příspěvek na babybox v Jihlavě 
 

 
Usnesení č.24 

z 24. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lípa,  
které se konalo dne 13.6.2018 v budově OÚ v 19 oo hodin 

Zastupitelstvo obce Lípa: 
 
schvaluje:  

1. program zasedání zastupitelstva 
2. zapisovatele a ověřovatele zápisu a usnesení 
3. zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření s výhradou chybně 

zaúčtované dotace „Obec přátelská seniorům“. Zjištěná chyba 
zaúčtování byla ihned opravena.   

4. závěrečný účet obce za rok 2017 a souhlasí s hospodařením obce Lípa a 
to bez výhrad  

5. Zprávu č. 2 o uplatňování Územního plánu Lípa  
6. Zprávu č. 2 o uplatňování Územního plánu Lípa, projednat zkráceným 

postupem 
7. žádost SDH Lípa o nákup kontejneru na uskladnění hasičského vybavení  



8. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb 
s Krajskou knihovnou Vysočiny, Havlíčkovo náměstí 87, 580 01 Havlíčkův 
Brod  

9. Smlouvu o zpracování osobních údajů a Smlouvu o podmínkách sdílení 
dat s firmou Asseco Solutions, a.s., Praha 4, Zelený pruh 1560/99, PSČ 
140 02 

10. akci „Sousedské posezení“ 22.6.2018 a „Letní párty“ 29. – 30.6.2018 
11. podání žádosti o dotaci „Obec přátelská seniorům“ a „Obec přátelská 

rodině“ 
 

bere na vědomí: 
1. usnesení zastupitelstva obce z 3.5.2018 
2. zápis z jednání rady obce z 13.6.2018 
3. možnost směny pozemků v k.ú. Dobrohostov 
4. dopisy občanů Dobrohostova ohledně poutního místa  
5. příspěvky v rozpravě 

 
neschvaluje: 

1. prodej části pozemku p.č. 633 v k.ú. Dobrohostov 
 

 
 
 
 

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

Děti a možná i my dospělí, včetně pečujících rodičů, po velmi horkém květnu 
nedočkavě vyhlížíme prázdniny. Mateřská škola, základní škola, školní družina a 
samozřejmě i naše školní jídelna spolu s ostatními provozními zaměstnanci 
zorganizovali řadu akcí. Postupně od nejmenších Vám představíme, jako obvykle, 
naši činnost, ale především práci a aktivity vašich dětí. 

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

S blížícími se prázdninami mi dovolte informovat Vás o akcích, které se udály v naší 
mateřské škole od vydání posledních Lipských listů. 

I v letošním školním roce je naše školka stále zapojena do celorepublikového projektu 
„Celé Česko čte dětem“. Cílem tohoto projektu je vypěstování čtenářských návyků u 
malých dětí. Předčítali jsme dětem každý den přibližně 20 minut. Následoval krátký 
rozbor přečteného textu, aby byla patrná zpětná vazba učitel-dítě. Každá třída si ke 



společnému předčítání vymýšlela další aktivity. Zařadili jsme i dramatizace pohádek, 
obrázkové čtení, výrobu čtenářských deníčků a knih. Chodí nám číst děti ze základní 
školy i dospělí. 

V měsíci únoru a březnu navštěvovalo 12 dětí ze třídy Žabiček lyžařský kurz Zajda na 
Šacberku. Celkem jsme absolvovali 5 lekcí. 

V rámci projektu Šablony se v úterý 6. 3. se uskutečnilo odborně zaměřené tematické 
setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ na téma: Školní zralost. Přednášela Mgr. 
Jaroslava Kandrová - vedoucí metodického sdružení prvního stupně. Setkání 
probíhalo formou přednášky a názorné ukázky. Paní učitelka ochotně odpovídala 
i na dotazy rodičů k tomuto tématu a ohledně zápisu do první třídy. 

V úterý 13. 3. nás v MŠ navštívilo divadlo s pohádkou „Příběhy kočky Micky“. Na 
začátku představení nás přivítala paní divadelnice a společně jsme si řekli, jak se při 
divadle máme chovat. V pohádce vystupovala kočka, ježek a jejich kamarádi krtek, 
sluníčko a vrabčák. Pohádka se skládala ze tří příběhů, kdy kočka Micka napravuje 
nevychovaného ježka. Na konci vždy dojde k poučení a napravení ježka. V prvním 
příběhu nám pohádka ukázala, že lenost a pýcha se nevyplácí. Po zasloužené práci 
nás čeká odměna. V druhém příběhu jsme se dozvěděli, že les musíme chránit. Třetí 
příběh nás poučil, že všichni jsme kamarádi a musíme si pomáhat. Lhát se nesmí, to 
musely všechny děti kočičce i ježečkovi slíbit. Děti byly po celou dobu pozorné a 
zaujaté, a to především díky zapojení do děje a do písniček, které v příběhu zazněly. 

V pátek 23. března se ve třídě Žabiček uskutečnil projektový den „Den plný kuchařů“. 
Během celého dopoledne jsme si s dětmi povídali a zkoušeli, co takový kuchař dělá. S 
pomocí všech jsme uvařili výborný bramborový salát. Jako kuchaři jsme se vůbec 
nenudili, zahráli jsme si hru „Já hloupá kuchařka“, závodili jsme s vejcem na lžíci a 
popisovali ovoce a zeleninu. Také jsme navštívili školní kuchyň, kde nám paní 
kuchařky ukázaly vybavení kuchyně a řekly, k čemu slouží.  

Jelikož se nám blížil zápis do 1. třídy, byli jsme s dětmi v pondělí 26. 3. a v úterý 27. 3. 
navštívit 1. třídu ZŠ. Podívali jsme se, jak to tam "chodí" - sedí se v lavicích, hlásí se, 
čte se, počítá, píše. Dětem se ve škole moc líbilo a někteří nedočkavci tam chtěli 
rovnou zůstat. 

V měsíci dubnu se naše školka zúčastnila výtvarné soutěže s názvem „Fandíme 
sportu“. Tuto soutěž vyhlásilo dětské oddělení Krajské knihovny Vysočiny v 
Havlíčkově Brodě. Celkem jsme zaslali 22 výkresů ze třídy Žabiček a Myšiček a 2 
kolektivní práce ze třídy Soviček a Medvídků. Velkou radost nám udělalo vyhodnocení 
této soutěže, protože Smith Poppy obsadila v jednotlivcích druhé místo a kolektivní 
práce Soviček místo třetí. 

Ve čtvrtek 19. 4. se konal v naší školce „Den Bohuslava Reynka“. Již od rána byly děti 
zapojeny do tvořivých činností a v kroužku jsme si povídali, proč se tento den koná. U 



Myšiček si děti vyrobily míček z houbiček, ve třídě Soviček záložky do knihy, u 
Medvídků ovečku jako zápich a u Žabiček jarní obrázky ze dřívek a papíru. 

V pátek dne 20. 4. proběhl ve třídě Soviček projektový den s názvem „Návštěva 
vesmíru s Malým princem“. Na tento den jsme se s dětmi připravovali již několik dní 
dopředu. Četli jsme si a prohlíželi knihu Malý princ, encyklopedie, vysvětlovali 
některé pojmy… V pátek jsme pak plnili různé úkoly, např. skládali obrázky podle 
čísel, z dřívek jsme stavěli souhvězdí, pojmenovávali planety, hráli pohybové hry, 
hledali vesmírná tělesa a jejich stíny atd. Za tento vyčerpávající výkon si pak děti 
odnesly domů medaile a další odměny. Atmosféra ve třídě byla opravdu vesmírná. 

V pátek 20. 4. 2018  se ve třídě Medvídků uskutečnil poslední projektový den – 
Karnevalový den. Děti od samého rána přicházely v maskách, a tím se nám nastolila 
krásná atmosféra na celý zbytek dne. Program jsme začali představením všech 
masek, poté jsme si přečetli pohádku a následně si vyrobili masku na špejli. 
Dopoledne jsme zakončili zpěvem písniček a pohybových říkadel. Každý si domů 
odnesl balíček odměn v podobě perníčku, malé hračky a medaile na krk. Toto 
dopoledne jsme si všichni moc užili. 

V pátek 27. dubna nás v MŠ navštívily dvě paní policistky z Městské policie v 
Havlíčkově Brodě. Přišly si s dětmi povídat o bezpečnosti, dopravních značkách, 
správném chování a telefonních číslech záchranného integračního systému. Také 
dětem během diskuze ukázaly spoustu obrázkových materiálů a zahrály si společně 
hry na chování během nebezpečí. Děti si celé dopoledne užily, paní policistky jim 
ochotně odpovídaly na jejich dotazy a rády vyslechly jejich dojmy a zážitky. 

V pondělí 30. dubna se v naší školce opět po roce konal „Čarodějnický den“. V každé 
třídě proběhl dopolední program a poté jsme se vydali k Vráňáku, kde jsme zapálili 
vyrobenou čarodějnici. Letos jí vyráběly paní učitelky z Medvídků a Soviček. 
Dopoledne se krásně vydařilo a kostýmy měly děti jako vždy úžasné - moc děkujeme. 

Každou středu od 18. dubna do 20. června jezdí třicet dětí z naší mateřské školy do 
bazénu v Havlíčkově Brodě, kde probíhá kurz plavání. 

2. – 3. května se uskutečnil zápis dětí do mateřské školy. V době zápisu bylo 
vyplněno 30 žádostí o přijetí dítěte do naší mateřské školy. Děti byly přijaty na 
základě předem stanovených kritérií. Vzhledem k naplnění kapacity MŠ jsme nemohli 
všechny žádosti uspokojit.  

V květnu proběhl ve všech třídách „Den maminek a babiček“. Jako každý rok, tak i 
letos se sešly všechny maminky, babičky, tetičky na společné posezení a vyrábění s 
dětmi. Všechny přítomné jsme v úvodu přivítali vystoupením plným písniček, 
básniček, tanečků, pohádek a poté si maminky společně se svými ratolestmi vyráběly 
- ve třídě Žabiček, Myšiček a Medvídků – předtištěný sáček na boty, který si vybarvily 
barvami a fixami na textil, ve třídě Soviček – vázičky ubrouskovou technikou. 



Ve čtvrtek 24. 5. jely třídy Myšiček, Soviček a Medvídků na výlet do Polničky. Děti od 
rána netrpělivě čekaly, co je čeká. Po příjezdu jsme se všichni společně nasvačili a po 
skupinkách jsme se vydali za zážitky – děti jezdily na čtyřkolkách, zaskákaly si na 
skákacím hradě, svezly se na pojízdném laně, podívaly se na zvířátka, která mají 
v klecích.  Největším zážitkem pro děti bylo svezení vláčkem, což bylo vidět na jejich 
rozzářených úsměvech. Výlet se nám vydařil, děti byly spokojené a šťastné.   

V pátek 25. 5. k nám do školky za dětmi přijela dálniční policie, velké nehodové auto 
a menší osobní. Policisté dětem ukázali auta, děti si do nich mohly sednout a 
zmáčknout výstražné houkání. Kromě aut si děti prohlédly jejich vybavení, pouta, 
obušek nebo zbraň a jiné, policisté dětem také vysvětlili, jak je důležité znát své 
jméno a adresu, kdyby se náhodou někde ztratily. 

Díky projektu Šablony u nás celý rok ve třídě Medvídků s nejmladšími dětmi 
pracovala chůva, která nám moc pomohla v naší práci s dětmi. 

Oslavy Dne dětí  

V MŠ nás jako loni navštívili dva milí klauni Hugo a Fugo. Velice děti zaujali svými 
písničkami, vtipnými historkami a příběhy o fotografování a telefonování. Dále jsme si 
společně zatančili na známé písničky, vyslechli jsme si vtipné básničky. Toto 
netradiční vystoupení, které jsme do MŠ pozvali k příležitosti oslavy Dne dětí, jsme si 
všichni s humorem užili a těšíme se zase někdy příště. Další oslava proběhla v pátek 
1. června, kdy jsme se všichni moc těšili na výbornou zmrzlinu věnovanou 
majiteli hospody Na růžku.  
Co se událo v jarním období ve třídě Myšiček? 

Společně jsme oslavili Velikonoce, nazdobili jsme si vajíčka a vyrobili si velikonoční 
dekoraci z ramínek a přírodnin, které jsme ještě přikrášlili mašlí a květinami z filcu. 
Také v naší třídě proběhl každoroční den tatínků, pro které jsme měli nachystaný 
program. Poté následovalo téma povolání – s dětmi jsme navštívili různé profese – 
kovář, zámečník, kuchařky, truhlář, do MŠ k nám přišla zdravotní sestra a 
zaměstnankyně městské policie. No a jak už to bývá, po zimě přišlo jaro a s ním i 
činnosti zaměřené k tomuto období. Probouzela se příroda, rodila se mláďata a s tím 
souvisel i tematický plán zaměřen k tomuto období – vyráběli jsme různé květiny, 
zvířata, brouky…. Ke všem činnostem používáme i obrázkový materiál a encyklopedie. 
V tomto období proběhl další projektový den „ Strašidelný den“, který navazoval na 
čarodějnice. Následovaly Velikonoce a s nimi spojené přípravy, včetně básniček, 
výrobků, obrázků… V květnu jsme měli připravený program ke Dni matek. Děti si 
předem zasázely květiny pro maminky a vyrobili jsme jim překvapení.  

Co se událo v jarním období ve třídě Medvídků? 

V měsíci květnu jsme si s dětmi ze třídy Medvídků, zařadili do školního vzdělávacího 
plánu týdenní plán s tématem „Na návštěvě v knihovně- projekt Celé Česko čte 



dětem“ Zvolili jsme si knížku „ Pohádky z mravenčí chaloupky“ a každý den jsme si 
přečetli jednu pohádku. Je jich tam celkem 5, tedy na každý den jedna. Ke každé 
kapitole jsme měli nějakou činnost, např. Jablíčková pohádka - omalovánka 
s domečkem a jablíčkem, Pavučinková pohádka - pracovní list na uvolňování ruky, 
Mokrá pohádka - stříhání mráčku a tiskání prstem jako kapky vody. Děti tato kniha 
moc zaujala. I když kapitoly byly delší a děti jsou malé, po celou dobu byly velmi 
pozorné. Děti odpovídaly na všechny otázky, které jim paní učitelka položila. Z prací, 
které děti vytvořily, jsme udělali čtenářský deník.  

Co se událo v jarním období ve třídě Soviček? 

Jaro ve třídě Soviček jsme přivítali oslavou velikonočních svátků, děti si zasely do 
květináčů semínka obilí, vystříhaly zajíčka a nabarvily sádrovou figurku-vše 
dohromady tvořilo hezkou dekoraci, kterou si děti odnesly domů. V měsíci dubnu nás 
čekalo mnoho zajímavých témat k povídání, jedním z nich byl vesmír. O vesmíru jsme 
si povídali celý týden a v jeho závěru nás čekal poslední projektový den nazvaný 
„Návštěva vesmíru s Malým princem“. K motivaci jsme využili knížku Malý princ, 
kterou jsme si s dětmi přečetli. Projektový den byl hezkým zakončením zajímavého 
tématu. Zúčastnili jsme se výtvarné soutěže pořádané Krajskou knihovnou 
v Havlíčkově Brodě na téma „Fandíme sportu“, odevzdali jsme společnou práci – 
Biatlonový stadion. Měsíc květen pro nás začal dobře, neboť jsme právě v této 
soutěži uspěli, získali jsme krásné 3. místo. Společně s dětmi jsme jeli na slavnostní 
vyhlášení do knihovny, cestou na autobus jsme se stavili na sladkou odměnu 
v podobě výborné borůvkové zmrzliny. Pilně se stále věnujeme četbě a tvorbě 
čtenářských deníčků, děti mají četbu rády a pozorně naslouchají. Dožadují se 
pravidelných rozborů, tedy povídání o přečtené kapitole. Z jejich odpovědí nás těší, 
kolik věcí jsou děti schopné si zapamatovat. V tomto povídání jsou šikovné především 
starší děti, těm menším zatím stačí pohádky poslouchat. Na Den maminek děti 
předvedly přítomným maminkám a babičkám „Mravenčí vystoupení“, moc se jim 
povedlo a společně s maminkami si jako památku na tento společně strávený den 
vyrobily skleněnou vázičku na kytičky, kterou si odnesly domů. Úspěšné vystoupení 
děti ještě předvedou v červnu v Domově pro seniory v Havlíčkově Brodě.  

 

Co se událo v jarním období ve třídě Žabiček? 

Jarní období jsme s dětmi přivítali povídáním o květinách, 
mláďátkách, pracích na zahrádce a změnách v přírodě. Také 
jsme společně oslavili Velikonoce, nazdobili si vajíčka a 
vyrobili jsme si velikonoční dekoraci. A protože ve zdravém 
těle zdraví duch, začali jsme jezdit do plaveckého bazénu 
v Havlíčkově Brodě. Velikou událostí pro třídu Žabiček byl 



samozřejmě zápis do základní školy, na který jsme se svědomitě připravovali, 
a všechny děti se úspěšně zapsaly. Přes dubnové upálení čarodějnice jsme se 
přehoupli na začátek května, kdy za námi opět dorazily maminky a babičky, pro které 
jsme si připravili pohádku „O (ne)poslušných kůzlátkách“. Také jsme vyrazili na výlet a 
samozřejmě proběhlo, jako každoročně, společné fotografování třídy a fotografování 
na tablo, které bude vystaveno v Zemědělské akciové společnosti Lípa. Teď už nám 
nezbývá, než se připravovat na naši poslední akci v tomto roce, a tou je Slavnostní 
rozloučení s předškoláky a nocování ve školce. 

Ještě nás čeká:  
V rámci projektu Podpora vzdělávání – škola Lípa se ve čtvrtek 21. 6. uskuteční čtvrté 
odborně zaměřené tematické setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ na téma: 
Sociální kompetence dětí. Přednášet bude Mgr. Kučerová Božena - výchovný poradce 
a logoped. Setkání bude probíhat formou přednášky, názorné ukázky a písemné 
prezentace. 
Poslední veliká akce je rozloučení s předškoláky a spaní s předškoláky ve školce, čímž 
završíme celý školní rok. Do první třídy odchází 23 dětí. Tablo těchto dětí bude 
vystaveno v okně akciové společnosti ZAS Lípa. 
V letošním roce jsme opět uskutečnili sběr starého papíru. Tato akce se zdařila, 
získané peníze jsme uložili na účet SRPŠ a budou použity pro děti z naší mateřské 
školy. Stále pokračujeme ve sběru hliníkového odpadu do našeho „Recykláčka“. 
Všem, kteří s námi sbíráte, moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci v této 
oblasti i v dalším školním roce. 

Mateřská škola bude uzavřena od 16. 7. do 15. 8. Opět nastoupíme ve 
čtvrtek 16. 8. 

Přeji všem pohodu, radost a krásné zážitky v letním období. 

za mateřskou školu Miroslava Krpálková 
Zhodnocení EVVO a úspěšný Projekt „Náruč přírody – škola Lípa“ 

V rámci environmentální výchovy zahrnujeme činnosti a aktivity probíhající ve škole, 
ale i mimo školní zařízení. Klademe 
důraz na nejrůznější aspekty životního 
prostředí a vedeme žáky k jeho 
poznávání. Environmentální 
vzdělávání je začleněno do výuky 
prostřednictvím jednotlivých předmětů, mezipředmětových vztahů, průřezových 
témat, vhodných metod a forem vzdělávání a plněním mezinárodních a světových 
dnů k životnímu prostředí. Naše škola je členem v síti M.R.K.E.V. a odebírá časopis 
Bedrník. Aktivně se zapojujeme do celostátních i regionálních projektů.   

Tento školní rok se uskutečnily tyto aktivity: 



- 72 hodin 
- Čistá Vysočina 
- Den Země 
- Člověk a příroda – celoškolní soutěžní odpoledne 
- Celoroční sběr papíru, třídění plastů ve třídách 
- Sběr léčivých bylin 
- Sběr kaštanů (ŠD, MŠ) 
- Pravidelná péče o zeleň ve škole 
- Pravidelně pracoval přírodovědný kroužek 
- Výukové programy environmentálního centra PodpoVRCH spojené 

s návštěvou ZOO Jihlava 
- Exkurze do ASMJ a ENVIROPOL  Jihlava 
- Exkurze do bioplynové elektrárny v ZAS Lípa 
- Besedy s městskou policií 
- Dopravní výchova na 1. stupni 
- Cyklovýlety 
- Školní pozemek 

Náplní pěstitelských prací, ke kterým vedeme děti už od MŠ, jsou vycházky do přírody 
a její pozorování během ročních období, dále základy zahradnictví a péče o pokojové 
rostliny. Na školním pozemku žáci pěstují různé druhy zeleniny, o které se v průběhu 
vegetace starají. 
Žáci a učitelé hodnotili tyto aktivity velmi kladně.   

Předběžným plánem pro příští školní rok budou stávající aktivity rozšířené o budování 
přírodní zahrady v areálu školy, a to mezi budovou tělocvičny, hlavní budovou a 
starou dílnou. Už se moc těšíme, přestože to bude náročné. 

zapsala Mgr. Markéta Pokorná 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY – proběhl ve čtvrtek 5. 4. 2018 

K zápisu se dostavilo 26 dětí z Lípy a okolí se svými rodiči. Během odpoledne plnily 
následující úkoly:  

 PŘEDSTAVENÍ – jméno, bydliště, sourozenci, zvířátka…. 
 RECITACE, PŘEDNES, ZPĚV  
 POČÍTÁNÍ DO 10 – prvky, pastelky, obrázky 
 ROZLIŠOVÁNÍ GEOMETRICKÝCH TVARŮ  
 ROZLIŠOVÁNÍ BAREV NA OBRÁZKU 
 ORIENTACE NA OBRÁZKU – nahoře, dole, vlevo, vpravo – dej červený 

trojúhelník vedle včelky.. 
 STŘÍHÁNÍ OBRÁZKU VČELKY  - vystřihnout alespoň část – sledovat držení 

nůžek a šikovnost dítěte 



 NAPODOBENÍ PSACÍHO PÍSMA – opsat slovo „pes“ – sledovat držení tužky, 
zda je levák nebo pravák…. 

 UVÁZAT TKANIČKU NA BOTĚ 
Rodiče vyplnili dotazníky, prohlédli si hlavní budovu školy a ochutnali výborné 
sušenky a bábovku, kterou upekla děvčata z 5. třídy společně se svojí paní 
družinářkou. Po úspěšném zápisu si děti odnášely domů dárečky od starších žáků a 
rodiče několik informací o chodu naší školy a pár dobrých rad, jak pomoci svým 
dětem při vstupu do školy. Školní rok 2018/2019 začíná 3. září 2018 a do školních 
lavic usedne 24 nových šikovných prvňáčků. 

zapsala Mgr. Hana Vencovská 

Výsledky přijímacího řízení na střední školy 

V tomto školním roce si podávalo přihlášku ke studiu na střední škole celkem 11 
deváťáků a 2 žákyně z 5. třídy, na odborná učiliště 3 deváťáci.  

Po úspěšném vykonání přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky odchází 2 
žákyně na čtyřleté gymnázium a 2 na osmileté gymnázium, 3 žáci na průmyslové 
školy (stavební a elektrotechnickou), 2 žáci se budou věnovat informačním 
technologiím, 2 žákyně se zaměřily na školy grafické. Ostatní deváťáci budou 
studovat obory obchodní akademie, předškolní a mimoškolní pedagogika, opravář 
zemědělských strojů, reprodukční grafik a cukrářka. 

Všem blahopřejeme k úspěšnému ukončení studia na naší škole a přejeme mnoho 
úspěchů nejen studijních, ale i životních a pracovních. 

zapsala Mgr. Simona Korefová 

Co nového u prvňáčků? 

Umíme pěkně a plynule číst, píšeme téměř všechna malá a velká psací písmenka, 
sčítáme a odčítáme do 20, dokážeme si poradit v různých situacích, pomáháme si a 
spolupracujeme spolu, smějeme se a trošku i dovádíme…. 

Zapojili jsme se do projektu „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“. Navštívili jsme 
3x Krajskou knihovnu v Havlíčkově Brodě a zúčastnili jsme se slavnostního zakončení 
v sále Staré radnice. Předvedli jsme připravený kulturní program a měli jsme velký 
úspěch. Děti složily závěrečnou čtenářskou zkoušku a obdržely knížku „Bráchova 
bota“ a drobné dárečky. Knížku si společně přečteme ve 2. třídě. 

V březnu jsme si užili Velikonoční den a nocování ve škole. Byla to vlastně taková 
zkouška, jestli to vydržíme přes noc bez maminky na připravovaném školním výletě a 
jestli jsme dost samostatní a umíme se chovat. Vyrobili jsme si rozmanité dekorace a 
seznámili jsme se s velikonočními tradicemi. 



Zúčastnili jsme se plaveckého výcviku, kde jsme trénovali různé plavecké styly a 
dovednosti, otužovali se a učili se skákat do vody. 

Nejvíce jsme se těšili a připravovali na školní výlet. Vyrobili jsme si deníčky, vyvázali a 
nabatikovali žlutá trička a objednali žluté kšiltovky, prostě Žluťásci jak vystřižení. 
Všude nás bylo nejen slyšet, ale i vidět. Na výlet jsme vyrazili v pondělí po obědě. Jeli 
jsme vlakem do Ždírce nad Doubravou a odtud pěšky s batohem na zádech 6 km do 
RS Štíří Důl. Prošli jsme si naučnou stezku v údolí Doubravy. Viděli jsme mnoho 
živočichů / srnky, daňky, divočáky, selátka, domácí prasátka, mloka, ještěrku, pstruhy 
a kapry, labutě, čápy, vlaštovky, slepýše, kachnu s káčátky a další/, rostlin a hub 
/praváky, růžovky a jiné holubinky/. Sbírali jsme borůvky a jahody. Zvládli jsme bez 
ztráty kytičky náročnou cestu skalní soutěskou, výstupy a sestupy. Stavěli jsme v lese 
domečky z přírodnin pro skřítky a mravence. Samostatně jsme nakupovali v obchodě 
a počítali útratu. Koupali jsme se ve vířivce. Zapisovali do deníčků, malovali, zpívali 
písničky, počítali, plnili rozmanité úkoly, hráli si na dětském hřišti, skákali na 
trampolíně….a spali, jako miminka. O noční bouřce jsme nevěděli vůbec nic. Byli jsme 
šikovní, nikdo neplakal po mamince, nikdo nenaříkal, že má těžký batoh a že ho bolí 
nožičky a ramena, a kdy už tam budeme. Užili jsme si to a domů a do školy se nám 
nikomu vůbec nechtělo. V pohodě bychom společně vydrželi celý týden. A jen tak 
mimochodem, za tři dny jsme podle hodinek, které počítají všechny kroky, ušli 
66 kilometrů. 

Moc se těšíme na prázdniny a také na výlet ve 2. třídě - Mgr. Šárka Bucherová, Dana 
Výborná a všichni prvňáci 
Pátá třída se nejen učením, ale i tematickými školními akcemi svědomitě 
připravovala ke vstupu na 2. stupeň 

Exkurze do sklárny 
V pátek 13. října 2017 jsme vyrazili do skláren Crystal Glamour v Okrouhlici.  
Nejprve jsme si prohlédli mísírnu, kde byly pytle se sklářským pískem a olovem. 
Potom jsme šli do tavírny, kde foukači vyfukovali různé nádoby. Tam byla i chladírna, 
ve které se sklo chladilo, a odtud putovalo do úpravny a pak do skladů.  
Další cesta vedla ostatními místnostmi sklárny. Byli jsme v dílně, kde se připravovaly 
nové formy ze dřeva a hliníku, a navštívili jsme kancelář ředitelky prodeje výrobků. Ve 
skladu jsme si mohli něco koupit. Poslední cesta vedla přes Okrouhlici do budovy 
brusírny. Kromě brusičů zde pracovaly i malířky, které předkreslovaly značky na sklo 
pro brusiče. V myčce na broušené sklo jsme si mohli umýt ruce.  
Exkurze byla zajímavá a poučná. Průvodce pan Noha po celou dobu poutavě vyprávěl 
nejen o sklárnách, ale dozvěděli jsme se něco z historie Okrouhlice a o životě Jana 
Zrzavého, který se tu narodil a část života i bydlel. 

Slohový zápis jednoho ze žáků. 



 
 
Návštěva pobočky krajské knihovny v Havlíčkově Brodě 
16. března nás čekala velikonoční beseda s paní spisovatelkou Kamilou Stochovou. Po 
milém seznámení se děti zaposlouchaly do autorského čtení o přípravách na 
Velikonoce. Děj se odehrával na vesnici před víc jak sto lety. Proběhla beseda o 
velikonočních tradicích, pak následovalo zdobení kraslic voskovou technikou a 
vyrábění veselých figurek z vajíček. Děti byly nadšené a nerady příjemné prostředí 
knihovny opouštěly. 
Zvířata v ohrožení  
Aktuální téma současnosti. Každý rok zmizí ze světa nejeden živočišný druh. Naše 
návštěva v ZOO v Jihlavě 17. května byla spojena s výukovým programem, ve kterém 
žáci společně s paní lektorkou probrali, co všechno ohrožuje živočichy a jak bychom 
se měli chovat, abychom úhynu zabránili. Následovala rychlá prohlídka ZOO a nákup 
suvenýrů. Protože nás od rána trápil silný déšť, spěchali jsme na autobus a jeli domů 
do Lípy. 
 
Další akce 
Společně se všemi třídami jsme se zapojili 19. dubna do výroby předmětů v tradičním 
dnu, který nese jméno Bohuslava Reynka a prožili první školní jarmark 19. května. A 
to nejen přípravou drobných předmětů na prodej, ale také vzdělávacím kurzem 
kosmetiky a Alenka svojí nádhernou hrou na klavír. 
Bezpečnost na jízdních kolech jsme si opět zopakovali 28. března s policistkami 
z Městské policie z Havlíčkova Brodu a praktické jízdy a skoky na kolech nám všem 
předvedl Lukáš Müler, vicemistr ČR v této disciplíně 22. května na novém školním 
hřišti. 
Všeználek je znalostní soutěž žáků pátých tříd. V dubnu proběhlo třídní kolo a čtyři 
vyvolení si vyzkoušeli i kolo okrskové v Havlíčkově Brodě. Získali cenné zkušenosti 
především o taktice soutěže. 
Preventan – cup je tradiční soutěž ve vybíjené, jejíž okrskové kolo žáků 4. a 5. tříd 
proběhlo v Havlíčkově Brodě 10. května. Naše družstvo bojovalo v základní skupině 
o co nejlepší umístění. Postup do čtvrtfinále mu unikl o jeden bod.  
Zatím poslední společnou akcí byla 11. června beseda se simulovanými situacemi, 
kterou pro nás připravily pracovnice Policie ČR z Jihlavy na téma „Jak přivolat pomoc, 
když jsme svědky nějaké kriminální činnosti.“ 
Během roku se jednotliví žáci zúčastnili řady soutěží a olympiád. Namátkou uvádím 
matematickou olympiádu, šachový turnaj, malou kopanou a výtvarnou soutěž Matka 
Země. 



Žáci se po celý rok zapojují do sběru druhotných surovin a v jarním a letním období 
sbírají léčivé byliny. 
Co nás ještě čeká? Závěrečné písemky a zkoušení, projektový týden na téma 
Cestování, cvičení v přírodě a hlavně VÝLET. Letos se vydáme přes Ředkovec na hrad 
v Lipnici nad Sázavou. A pak už jen HEZKÉ PRÁZDNINY. 

zapsala Mgr. Hana Vencovská 

Žáci ZŠ se opět mohou pochlubit nejen svým aktivním přístupem ke 
vzdělávání, ale také řadou úspěchů na poli znalostním, uměleckém i 
sportovním. 
Odznak všestrannosti - okresní kolo 

Velký úspěch našich žáků ve sportovním klání. Dne 22. 3. 2018 jsme se zúčastnili 
okresní soutěže - Odznak všestrannosti v Havlíčkově Brodě.  
Soutěžilo se v pěti disciplínách – trojskok z místa, hod medicinbalem, skok přes 
švihadlo, kliky a běh na 1 000 m. V tomto sportovním klání jsme měli 16 zástupců naší 
školy od 6. - 8. třídy. Krásných výsledků dosáhli Tomáš Pecen, Terezka Křižanovská a 
Zdeňka Neubauerová, kteří se umístili v nabité konkurenci do desátého místa. Tým 
složený z žáků: Justýna Koudelková, Zdeňka Neubauerová, Tereza Křižanovská, 
Karolína Koudelková, Tomáš Pecen, Daniel Kandr, Matěj Šimek a Vojtěch Schläfer 
obdržel velice kvalitní umístění na čtvrtém místě v soutěži družstev. 
Vynikajících výsledků dosáhly sestry Koudelkovy, když ve svých kategoriích vybojovaly 
zlato a stříbro, a postupují tím do krajského kola. 

 

Úspěch Tomáše Pecna v krajském kole „Odznaku všestrannosti“, celý tým na 10. 
místě - 18. 5. 2018 

18. 5. 2018 jsme se zúčastnili krajského kola „Odznaku všestrannosti – Olympijský 
víceboj“, který probíhal na atletickém stadionu v Třebíči. Naše družstvo sem 
postoupilo z krásného 4. místa v okrese. I v krajském kole žáci bojovali statečně a 
uhájili v silné konkurenci velkých škol 10. místo z šestnácti družstev. I v jednotlivcích 
jsme měli zastoupení: Justýnu Koudelkovou ze čtvrté třídy. 
Největšího úspěchu dosáhl Tomáš Pecen, který byl v celkovém pořadí sedmý z téměř 
čtyřiceti závodníků. Za zmínku jistě stojí jeho velký úspěch v běhu na 1000 m, kde 



nenašel přemožitele a s přehledem vyhrál. Také jeho celkově druhé místo ve skoku 
dalekém a ve shybech a páté místo v běhu na 60 m si zaslouží jistě obdiv k jeho 
všestrannosti. Také děvčata si vedla dobře. Ve velké konkurenci 36 závodnic se 
Tereza Křižanovská umístila celkově na 13. místě. 
Úspěch našich malých fotbalistů 

Dne 4. 5. 2018 jsme se zúčastnili okresního kola soutěže McDonald‘s Cup. Soutěže se 
účastnilo 15 družstev z okresu. Náš tým složený z žáků 3. - 5. třídy vybojoval krásné 
čtvrté místo. Nejprve suverénně postoupili ze svojí skupiny a velice těsně bojovali o 
postup do finále. 
Také ostatní závodníci z naší školy podali pěkné výkony a zasluhují velkou pochvalu 

za snahu a sportovní bojovnost. 

zapsala Mgr. Petra Švecová 

Pythagoriáda 2018 

4. a 5. dubna se žáci 5. - 8. ročníku zúčastnili školního kola matematické soutěže 
Pythagoriáda. Všichni řešili 15 úloh, za každou správně vyřešenou úlohu získali 1 bod. 
Úspěšným řešitelem se stává ten, kdo získá alespoň 8 bodů. 
Úspěšní řešitelé 
5. třída: Daniel Novák, Alena Kuncová, Šarlota Valentová 
7. třída: Daniel Kandr, Jana Nováková  

Úspěch Daniela Srby v matematické soutěži Klokan 

18. března 2018 se žáci 2. – 9. třídy zúčastnili mezinárodní matematické soutěže 
Klokan. Úlohy jsou zaměřeny především na logické myšlení a představivost. Velkého 
úspěchu dosáhl žák 2. třídy Daniel Srba, který soutěžil v kategorii Cvrček – 2. a 3. 
třída.  
V okrese Havlíčkův Brod se této kategorie zúčastnilo 1 258 druháků a třeťáků (mají 
společné zadaní) a Daniel skončil na 3. – 5. místě.  
Danovi blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v dalších matematických 
soutěžích. 

Shrnutí úspěchů našich žáků v matematických a přírodovědných soutěžích 

Tak jako každý rok, tak i letos se naši žáci zúčastnili několika přírodovědných a 
matematických soutěží a dosáhli výborných výsledků v okresních kolech.  

 Vojtěch Kutlvašr, žák 9. třídy, obsadil 3. místo v přírodovědné soutěži 
Přírodovědný klokan, celkem se této soutěže zúčastnilo 858 žáků našeho 
okresu 

 Daniel Srba, žák 2. třídy, obsadil 4. místo v matematické soutěži 
Matematický klokan, celkem se této soutěže zúčastnilo 1258 žáků našeho 
okresu 



 Daniel Kandr, žák 7. třídy, obsadil 5. místo v okresním kole matematické 
soutěže Pythagoriáda 

Všem žákům, kteří se zúčastnili školních kol, děkujeme za snahu a úspěšným 
řešitelům blahopřejeme a přejeme mnoho zdaru v dalších ročnících. 

zapsala Mgr. Simona Korefová 

Okresní kolo recitační soutěže 

Ve středu 21. února proběhlo okrskové 
soutěžní kolo v recitaci. Všem našim 
reprezentantům vybraným ve školní soutěži 
patří za účast velké poděkování! Všichni 
statečně vystupovali se svými naučenými texty 
před ostatními recitátory a odbornou porotou. 
Snažili se s nadšením podat nejlepší výkon a 
zabojovat o postup. 

Mezi postupující do okresního kola v Ledči nad Sázavou se zařadila Nikol Rosická. 
Skvěle zarecitovat svůj text se jí podařilo i tam, a tak se mohla radovat ze třetího 
místa ve své kategorii. Stala se tímto úspěchem náhradníkem pro krajské kolo 
recitační soutěže v Třebíči. Gratulujeme!   

zapsala Mgr. Pavlína Růžičková 

Žákovský parlament 

Zástupci žákovského parlamentu se již za své tříleté činnosti stali nedílnou součástí 
školního života. Zastupují třídy, referují o své činnosti, debatují s vedením školy o 
problémech, k nimž připojují i konstruktivní řešení, a samozřejmě již pořádají své 
vlastní akce 

- Založili mail parlamenťáků, na který mohou žáci posílat otázky nebo 
stížnosti: (parlament.lipa@seznam.cz). 

- Letos poprvé vyhlásili soutěž Učitel Awards, ve které žáci školy hlasovali 
v kategoriích NEJOBLÍBENĚJŠÍ UČITEL a UČITEL, KTERÝ NEJVÍC NAUČÍ. 

- Zaštítili doprovodné akce k Jarnímu jarmarku v podobě seminářů. 
4 zástupci parlamentu se také zúčastnili ve středu 8. června od 9.00 hod v 
kongresovém sále Krajského úřadu v Jihlavě 5. Setkání žákovských parlamentů Kraje 
Vysočina pod záštitou Základní školy a mateřské školy Dobronín. Zde opět měli 
možnost s žáky zúčastněných škol podiskutovat o tom, co se daří jinde, inspirovat se, 
ale také se pochlubit svými aktivitami.  

Nyní v červnu proběhnou volby zástupců tříd do parlamentu pro školní rok 
2018/2019. Na své zastoupení se nově těší také budoucí 4. třída. Zároveň proběhne 
volba nového předsedy, jenž převezme štafetu po předsedovi Aleši Topolovském, 



který svým uměním diplomatického jednání pokračoval ve šlépějích předchozích 
předsedů. Budoucímu novému předsedovi přejeme mnoho úspěchů. 

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

Rok ve školní družině 

Do školní družiny je přihlášeno k pravidelné docházce 100 dětí a dalších 50 dětí chodí 
nepravidelně. Děti pracují ve 4 odděleních, která jsou umístěna v budovách školy – 
mateřská škola, tělocvična a hlavní budova. Náplň činnosti jednotlivých oddělení se 
odvíjí od věku navštěvujících dětí - výtvarné a rukodělné práce, které zároveň zdobí 
chodby naší školy, sportovní činnosti, přírodovědné a ekologické činnosti. Starší děti 
vytvářely projekty na daná témata – např. Poznej ČR, naše olympiáda, MS v hokeji, 
Výlety po Vysočině, Hmyzí domeček a bylinková zahrádka, Ochutnávka mléčných 
výrobků a v neposlední řadě oblíbené vaření v kuchyňce. 

Mladší děti se zúčastnily výtvarných soutěží, ať regionálních nebo celorepublikových 
– Ztřeštěný dům, Fandíme sportu, Pralesy a jejich postavičky, Matka Země. Zapojili 
jsme se do akce Čistá Vysočina, ke Dni Země jsme uklízeli pod hřištěm a kolem 
rybníků. 

zapsala Dana Výborná 

Akce, které škola organizuje v 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 Bohuslava Reynka se stává již tradicí 

V dubnu jsme v rámci ukončení 3. čtvrtletí školního roku 2017/2018 pro žáky 
uspořádali tzv. "Den Bohuslava Reynka".  Jedná se vlastně o celoškolní a celodenní 
projekt, který plní několik úkolů: 

 Jedním z úkolů je připomenout žákům, že naše škola nese jméno po  Bohuslavu 
Reynkovi (* 31. 5. 1892, + 28. 9. 1971), básníkovi, grafikovi a překladateli, který 
žil v nedalekém Petrkově. 

 Dalším úkolem je vytvářet u žáků manuální zručnost a výtvarnou tvořivost, což se 
děje při práci v jednotlivých dílničkách, jejichž činnosti vycházejí ze školního 
vzdělávacího programu školy. Žáci od 2. do 9. ročníku si vybrali z několika dílen 
odpovídajících jejich věku (žáci 1. ročníku a děti z mateřské školy se připojili 
v rámci svých možností). Celkem v tento den pracovalo 15 různě zaměřených 
tvůrčích skupinek šikovných žáků. Vyráběli jsme: magnetické záložky do knih, 
obrázky ubrouskovou technikou + ozdobné rámečky, srdíčka pletená z papíru, 
přehledy vzorců do fyziky a matematiky, jarní ozdoby na zeď, obrázky a citáty 



psané hieroglyfickým písmem, vyplétané obrázky, FIMO – lžičky - magnety, 
pomůcky do anglického jazyka, lapače snů, zdobili jsme perníčky, drhali ze sisalu, 
dekorovali košíčky a vyráběli krabičky, sádrové masky a škrabošky a vytvářeli 
znak Obce Lípa. 

 Dalším úkolem je vytváření dobrých vztahů mezi žáky napříč celou školou. Proto 
ve skupinách pracují žáci z různých tříd, tím se poznávají a starší žáci pomáhají 
mladším. Někteří žáci z druhého stupně školy jsou po celý den zapojeni jako 
pomocníci učitelů a musím říci, že si všichni počínali velmi šikovně a zodpovědně. 

 Dalším úkolem, a to letos poprvé, bylo vytvořit výrobky, které byly určeny pro 1. 
ročník Jarního jarmarku, který se konal v květnu. 

Celým dnem se linula příjemná tvořivá atmosféra. Za zdar akce patří poděkování: 

 všem pedagogickým pracovníkům za přípravu dílniček 
 p. Slovákové, která s dětmi vytvořila znak Obce Lípa, což můžete vidět v aule 

školy 
 p. Čížkové za výrobu krásných pletených srdíček z papírových ruliček 
 p. Gruberové z MŠ za zdobení perníčků 
 SRPŠ při ZŠ, které celou akci financovalo 

zapsala Mgr. Marie Vomelová 

 

 

1. ročník Jarního jarmarku se podařil  

V sobotu 19. 5. 2018 se na naší škole uskutečnil 1. ročník Jarního jarmarku doplněný 
řadou výukových seminářů, jejichž lektory se stali naši žáci. A že máme ve škole plno 
šikovných dětí, bylo na první pohled patrné z bohaté škály nabízených témat. Na své 
si přišli milovníci zvířátek, pohybu i vášniví zahrádkáři. Kdo měl zájem, mohl si 
vyzkoušet zdobení perníčků nebo se seznámit se základy kresby či tvorby webových 
stránek. Ženy a dívky si mohly užít péči v našem malém kosmetickém salonu. Jako 
obvykle se většina návštěvníků sešla nad kronikami, které bylo možné si prohlédnout 
ve třídě, kde probíhala prezentace naší školy. A jaký by to byl jarmark bez možnosti 
nákupu milých drobností? Všechny je zhotovili naši žáci v dílničkách během Dne 
Bohuslava Reynka nebo v zájmových kroužcích. Tu pravou jarmareční atmosféru nám 
pomohla dotvořit vůně báječných klobás, která se linula ze stánku s občerstvením. 

Pokud se nám touto akcí podařilo přispět k pohodově strávenému dopoledni rodičů i 
ostatních návštěvníků, jsme tomu velmi rádi a budeme se těšit na další podobnou 
příležitost.  

zapsala Mgr. Jaroslava Kandrová 

Oslava "Dne dětí" se již stala na základní škole tradicí 



Mezinárodní den dětí se slaví každoročně 1. června. U příležitosti Mezinárodního dne 
dětí jsou připravovány různé společenské a sportovní akce téměř na celém světě. 
Den dětí má upozornit světovou veřejnost na práva a potřeby dětí. 

Je samozřejmostí a vlastně už tradicí pořádat takový den i pro žáky naší základní 
školy. Jedná se o den dětí plný zábavy a sportovního vyžití. Neodmyslitelnou součástí 
je dětská pouť s obchůdkem, kde lze vyměnit body (za sběr bylin a papíru i za body 
vysoutěžené na různých pouťových atrakcích) za drobné předměty i různé pamlsky. 
Paní Dana Výborná připravila sortiment obchůdku a Mgr. Hana Vencovská byla 
hlavním organizátorem atrakcí.  

Součástí oslavy DNE DĚTÍ bylo i promítání filmů pro starší žáky a sportovní orientační 
běh pro žáky I. stupně. 

Zde musíme poděkovat Mgr. Šárce Bucherové za jeho organizaci. Poděkování patří 
také všem pedagogickým pracovníkům a starším žákům, hlavně žákům 9. ročníku, 
za pomoc při orientačním běhu i při jednotlivých atrakcích na dětské pouti.  

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  - Ždírec nad Doubravou a pak 6 km do RS Štíří Důl (dvoudenní výlet) 

2. A i 2. B - Tábor, RZ Želivka (dvoudenní výlet) 

3. a 4. třída – zámek Loučeň (jednodenní výlet) 

4. třída - cyklokurz – 25. - 28. 4. 2018 

5. třída – Lipnice nad Sázavou (hrad a památník Jaroslava Haška), z Dobré u Nové Vsi 
přes tábor Radost lesem kolem rybníka Ředkovec na Lipnici, trasa 6 km (jednodenní 
výlet) 

6. třída - 2 dny - Telč, Camp Velkopařezitý (dvoudenní výlet) 

7. třída – Milovy, Žďárské vrchy (dvoudenní výlet) 

8. třída - Borová u Poličky (dvoudenní výlet) 

9. třída – Autokemp Pilák, Žďár nad Sázavou (třídenní výlet) 

Na závěr připojujeme několik informací na prázdniny, pro školní rok 
2018/2019, poděkování a dvě pozvánky. 

 Školní družina bude se svolením zřizovatele uzavřena od 9. 7. do 24. 8. 2018 tak, 
aby byl pokryt zájem rodičů.  

 Dne 3. 9. 2018 bude na našich nových webových stránkách www.zslipa.cz 
zveřejněno znění Školního řádu pro ZŠ platného od 3. 9. 2018. 



 Orientační nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2018/2019 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 
2018/2019 budou do konce června zveřejněny na webových stránkách školy. 

 Rozmístění tříd ZŠ od září 2018/2019 bude následující: 1. třída – budova MŠ, 2. 
třída a 3. B budova tělocvičny, 3. A – budova školní jídelny, 4., 5. třída a třídy 2. 
stupně – hlavní budova 

 Uvítání prvňáčků dne 3. 9. 2018 proběhne v jejich třídě v budově MŠ za 
přítomnosti vedení školy a pana místostarosty Ing. Ondřeje Balouna. 

 

 

Velké poděkování patří dětem, žákům, pedagogům a provozním 
zaměstnancům za přípravu a realizaci všech školních akcí, výletů, exkurzí a 

výrobků pro 1. ročník Jarního jarmarku.  

 

 

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 3. 9. 2018. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Z činnosti SDH Lípa 

Jarní schůzky s mladými hasiči jsme začali tréninkem na našem hřišti, kde jsme na 
soutěž Plamen pilovali útok, štafetu a dvojičky. Na začátku dubna jsme s dětmi 
vyčistili naše hřiště. Děti vysbíraly odpadky a větve po celém hřišti. Také jsme 
zkontrolovali, jak nám rostou keře a stromky, které jsme na podzim zasadili. Tou 
dobou proběhl i sběr železného šrotu, který provedli muži. Ke konci dubna jsme 
s dětmi vyčistili příkopy kolem silnice do Okrouhličky v akci Čistá Vysočina. 

Na konci dubna proběhlo, jako každý rok, pálení Čarodějnic. Počasí bylo krásné a 
účast byla velká. Pomohli nám i mladí hasiči, kteří si vzali na starost soutěže pro děti. 

12. května v Lípě proběhla dětská soutěž Plamen, ve které bylo 20 družstev dětí. 
Organizace byla náročná. Děkujeme všem, kteří se na této soutěži podíleli. Velký dík 
patří i „nehasičům“ (Helče a Pavlovi Edrovým, Alče Prchalové, Milanovi Meruňkovi a 
všem školním kuchařkám). Naše děti se na této soutěži umístily na sedmém místě. 

O týden později se muži, ženy i děti zúčastnili Okrskové soutěže v Dobrohostově. Obě 
družstva našich dětí se umístila na prvním místě. 

Pak už jsme s dětmi každý týden v neděli jezdili na soutěže, a to v Libici nad 
Doubravou a Olešné. 16. 6. jsme byli na dětské soutěži v Petrkově. Tam byly starší 
děti první a mladší děti druhé. Tento týden jedeme s našimi dětmi, společně 
s mladými hasiči z Dobrohostova, na tradiční Víkend v přírodě. Potom už nás čekají 
prázdniny! 

Letošní rok je jubilejní pro mladé hasiče. Slavíme totiž již patnáctileté výročí! Za tuto 
dobu již z mladých hasičů vyrostli současní hasiči i hasičky, kteří se aktivně podílejí na 
činnosti našeho sboru. 

Rádi Vás také zveme na NEJVĚTŠÍ VODNÍ SKLUZAVKU V ČR, která pro Vás a Vaše děti 
bude připravena společně s občerstvením na kopci u Vráňáku dne 29. a 30. 6. 2018! 

    Za SDH Lípa Ivana Výborná a Miroslav Prchal 

 

 

 

 

 



Zprávy z Dobrohostova 

     Poprvé v letošním roce Vás zdravím prostřednictvím Lipských listů. V prvním 
březnovém vydání se bohužel nepodařilo zveřejnit příspěvky z Dobrohostova. 
Chybička se vloudila, a tak moje dvouhodinová práce sepisováním našich akcí za 1. 
čtvrtletí letošního roku přišla vniveč.  

Zamrzelo mě to, nicméně také přivedlo na myšlenku, že vlastně, kdo se našich akcí 
zúčastnil, tak sám poznal, jak příjemná a skvělá atmosféra např. na štědro-
odpoledním  výšlapu, novoročním ohňostroji a hlavně na našem masopustním 
průvodu byla. Nezapomenutelné zážitky, smích a veselá nálada je zvěčněna na 
spoustě fotografií a rovněž na DVD, kde máme záznam celého masopustního 
průvodu. Pokud máte někdo zájem, rádi zapůjčíme k prohlédnutí.  

Nyní se pokusím dostat do zavedených kolejí Lipských listů.  

Vrátím se tedy do března, kdy se v Dobrohostově již pošesté konaly zabijačkové hody. 
Všech výrobků bylo uděláno více než v loňském roce, přesto se na mnohé nedostalo. 
Mrzí nás to a budeme se snažit v příštím roce nabídku a množství ještě rozšířit.  

V dubnu už nás čekalo další velikonoční tvoření. Po loňské vydařené premiéře jsme 
letos tvoření ještě rozšířili. Návštěvníci si prohlédli a zároveň si mohli zkusit vyrobit 
košíky z proutí, postavičky zajíců, myší, vodníků aj. ze sena, pletení pomlázek, pletení 
výrobků z papírových ruliček, výrobu kraslic, zdobení perníčků, výrobu svíček. 
Výrobky, které tam vystavovatelé měli hotové si bylo možné zakoupit. K prodeji byla 
velikonoční výzdoba od pí Čížkové a další výzdoba, včetně jarních květin, od pí 
Křesťanové. Samozřejmostí bylo i velikonoční občerstvení – na stolech se smáli 
piškotoví beránci s mašlí, malí jidášci vykukovali z mísy, mazance se jen rozplývaly na 
jazyku a velikonoční hlavička voněla uzeným masem. Děkuji všem, kteří se zúčastnili a 
našim ženám děkuji za upečení vynikajících pokrmů.  

Konec dubna – to je čas pálení čarodějnic. Vysoká hranice, fešná čarodějnice, spousta 
soutěží pro děti i dospělé, medaile a diplomy za předvedené výkony, to vše jste mohli 
zažít na dobrohostovském pálení čarodějnic. 

19. května – datum, na který jsme se opravdu svědomitě připravovali. 
V Dobrohostově se konala okrsková soutěž a to u příležitosti 115. výročí založení 
našeho hasičského sboru.  



 

Že jsme velký sbor, to jsme dokázali sestavením 6 soutěžících družstev – 3 družstev  
mužů, 1 družstva  žen a 2 družstev dětí. Dobře připravená trať umožnila soutěžícím 
podat i dobré výkony. Žádné družstvo nebylo diskvalifikováno a časy jednotlivých 
družstev byly výborné.  

 



 

 

Naše ženy opět zvítězily, nejlepší mužské družstvo skončilo na místě druhém a naše 
děti ty byly skvělé v mladší i starší kategorii. Dospělácká družstva dostala poháry, 
diplomy a věcné ceny, pro dětská družstva byly připraveny medaile a vynikající dorty. 
Výborné občerstvení, dobré pivo, limo a zmrzlina také nechyběly. Věříme, že všem 
soutěžícím, divákům, rozhodčím a všem ostatním se u nás líbilo. Po oficiálním 
ukončení soutěže pokračovaly oslavy 115. výroční našeho sboru. Na improvizované 
pódium nastoupila skupina WorWani.  

Zpívání a tančení, dobrá nálada, skvělé jídlo a pití, tak probíhaly oslavy až do ranních 
hodin.  

Červen, to je měsíc, kdy svátek slaví děti. Je velmi těžké každý rok něco vymyslet, 
zaujmout a udělat dětem radost. Letos jsme na přípravy dětského dne moc času 
neměli, ale i tak se nám podařilo užít si nedělní odpoledně. Slavili jsme na letním 
parketě, pro děti bylo připraveno na deset soutěžních stanovišť. Za všechny splněné 
úkoly dostaly diplom a zmrzlinu. Na závěr soutěží proběhlo přetahování – muži, ženy, 
děti a všichni dohromady proti traktoru. Nejvíce se však děti vyřádily na 
aquazorbingu a velké skluzavce. Zpestřením celého odpoledne byla ukázka hadů. Děti 
si mohly hady vzít do ruky, položit na rameno, nechat omotat kolem těla.  



 

Na správné oslavě nechyběla malinovka a vše jsme zakončili opékáním špekáčků. Je 
skvělé, že do příprav a průběhu dětského dne se zapojilo hodně členů našeho sboru.  

Ještě bych ráda zmínila účast našich žen na jarním úklidu. Sbírání odpadků na trase 
Dobrohostov – Lípa. Ženy se také starají o květinovou výzdobu na autobusové 
zastávce a obecní budově. Před poutí pak plánujeme úklid obecní budovy a 
prostranství kolem a úklid u autobusové zastávky.  

9. dubna 2018 byl na Obec Lípa doručen dopis – petice občanů Dobrohostova 
ohledně poutního místa Svatá Anna. Odpověď nám byla doručena 25. května 2018 
/dopis je vyvěšen na nástěnce obecní budovy/. Dle vyjádření v doručeném dopise, 
vše vyřešili zastupitelé již v prosinci 2017 při schvalování rozpočtu.  

A tak týden po odpovědi na petici - 6. června začaly práce u Svaté Anny. Samozřejmě 
co člověk – to názor. Ráda bych jen zmínila o čem se hodně mluví, co mnohé z nás 
trápí.  

Svatá Anna u Dobrohostova – krásné, tiché místo v lese, hučí tu potůček, vytéká 
pramen výborné vody, žijí zde chránění živočichové, rostou zde chráněné rostliny. 
V malé kapli příchozí zapalují svíčky, kolem velké kaple kvetou konvalinky. Maminky 
sem odjakživa jezdí na procházky se svými malými dětmi, je zde les, ticho, děti si 
mohou pobíhat a nemusí je nikdo držet za ruku, ostatní návštěvníci si odpočinou na 
jednoduchých lavičkách nebo přímo u kaplí. Ten klid, ta laskavost přírody, tekoucí 
potok, to vše dodá každému návštěvníkovi Svaté Anny sílu, elán a energii. Tak takto 
vypadalo poutní místo Svatá Anna a tak bychom si ji chtěli uchovat i nadále.  

Svatá Anna dnes, tak to je vyštěrkovaná cesta včetně prostranství před kaplemi až 
k prameni. Moderní civilizace si přece žádá příjezd autem až na místo určení. Čím 
lepší cesta, tím více aut. Dnes už lidé nenosí vodu jen v plastových lahvích, ale rovnou 
ji čerpají do tísícilitrových nádob. Samozřejmě nechybí ani moderní posezení, co 
obyčejné lavičky, Svatá Anna má odpočinkový domeček. Co na tom, že se do té 
přírody, na to místo vůbec nehodí, je krásný to ano a zcela jistě i drahý. No a takové 



pěkné posezení, to už je důvod i ke svačení, takže odpadky nám budou přibývat i na 
takovém posvátném místě.  

Těchto pár řádků je taková úvaha a téma zapřemýšlet.  

Pokud jste dočetli až sem, děkuji a přeji krásné léto plné sluníčka, pohody, dobré 
nálady a spoustu skvělých zážitků a radosti se svými nejbližšími. 

 

                                                                         Alena Krupauerová 

 

SDH Dobrohostov srdečně zve 
na předpouťovou taneční zábavu 

dne 20. července 2018 /pátek/ 
K tanci a poslechu na místním parketě hraje skupina Za Notou. 

Občerstvení zajištěno. 
 
 

Neděle 22. července 2018 – „Pouť u Sv. Anny v Dobrohostově“ 
10.30 hod. – hlavní poutní mše svatá ke cti Sv. Anny 

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

 

22. července 2018 od 15.30 bude na parketě probíhat 
loutkové divadelní představení 

O Koblížkovi v podání divadla Ludmily Frištenské, Praha. 
 

Ve čtvrtek 26. července 2018 

– na svátek Anny – 
– mše svatá u kapličky u Sv. Anny. 

Začátek v 17.00 hodin.  

 



Spolek TILIA, ČSŽ Lípa - OHLÉDNUTÍ ZA JARNÍMI AKCEMI: 

Posezení u lipového čaje – na oblíbené cestovatelské téma jsme zavítali 26. 
4. do Gruzie a 14. 6. do Senegalu. V rámci historických témat jsme se věnovali 
22. 5. Bibli kralické.  
 
Osvědčená „Zahradnická miniburza“ se konala v sobotu 21. 4. a v  neděli 15. 
4. proběhl podomní sběr starého papíru. Během „Papírové neděle“ se 
sebralo cca 1100 kg starého papíru. Výtěžek bude použit na akce pro děti. 
Moc děkujeme všem, kteří se do sběru zapojili . 
 
Koncem dubna jsme se opět přidali k akci „Čistá Vysočina“, během které byly 
posbírané odpadky podél všech silnic vedoucích z Lípy do okolních obcí.  
 
29. 4. Proběhla společná vycházka s holemi - „Nordic Walking.  
 
5. 5. – 6. 5. jsme se organizačně podíleli na akci „Lipské jarní slavnosti“. 
 
8. 5. jsme se pod vedením Z. Balouna vydali do lesa kolem Paletáče na „Vítání 
ptačího jara“. 

 
13. 5. se uskutečnil zájezd na výstavu HOBBY do Českých Budějovic.   



 
2. – 3. 6. se devět žen vydalo na putování po krásách české země. Tentokrát 
jsme během dvoudenního turistického výletu navštívili Dolní Kounice, 
Ivančice a putovali podél řeky Rokytná.  
 

Ve čtvrtek 21 .6. jsme uspořádali poprvé „Lipské slavnosti slunovratu“. Na 
starém školním hřišti se sešli rodiče s dětmi, víly a pár skřítků. Během akce 
jsme u ohně přivítali 
přírodní živly – Oheň, 
Vítr, Zemi a Vodu, která 
je pro letní slunovrat 
nejsilnějším živlem. 
Během akce děti 
skákaly přes ohýnky, 
pletly věnečky a 
opékaly buřty. Děti i 
dospěláci si mohli 
zabubnovat na 
šamanské bubny, které 
nás provázely po celou 
dobu akce. Podařilo se 
nám zahnat i déšť, takže jsme si společně užili teplé větrné odpoledne. 

22. 6. se uskutečnilo letošní první „Sousedské odpoledne“. Bohužel nám 
počasí tentokrát moc nepřálo, byl to asi nejchladnější pátek za poslední 
měsíc. Nicméně na Heligonky z Vysočiny pod vedením F. Havla se přišla 
podívat řada diváků. Pochutnali jsme si na dobrém buřtguláši a dalších 
dobrotách, které přinesli sami návštěvníci  

 
 

M. Vencovská 
 
 
 
 
POZVÁNKA NA PŘIPRAVOVANĚ AKCE: 



Prázdninové pasy - Velká cestovatelská prázdninová soutěž pro děti (15. 6. – 
15. 9. 2018) 
29. 6. – 30. 6. 2018 – Letní párty, aneb sklouzni se do prázdnin na nejdelší 
skluzavce v ČR (60m) SDH Lípa, Spolek TILIA, Pohostinství na Růžku) 
8. července (Ne) – SENIORFEST, Šejdorfský mlýn v Okrouhličce (Božejáci)  
21. července (So) – Lipský duatlon - TJ Sokol Lípa 
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) 
8.září (So) – Soutěž v požárním sportu o Pohár starosty obce Lípa 
9. září (Ne) – Den pro rodinu, Šejdorfský mlýn Okrouhlička 
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, ZŠ a MŠ Lípa a za podpory obce Lípa. 

Těšíme se na Vaši účast – Spolek TILIA a ČSŽ Lípa  
 
 

Lipské jarní slavnosti 

„Lipské slavnosti“ se uskutečnily 5. – 6. května v areálu TJ Sokol Lípa.  
Sobotní odpolední program zahájila v 13:00 hodin kapela Vysočinka z Humpolce, 
následovalo vystoupení mažoretek ze Štoků a kouzelnické hrátky klauna Hopsíka. Od 
15:30 hrála naše oblíbená kapela Rose Band. Vystoupení Olgy Lounové bylo 
přesunuto na 17:30, ale divákům se jistě vyplatilo čekat. Do svého vystoupení zapojila 
celé publikum, byla velice milá ke všem divákům a společně s kapelou se postarala o 
skvělou náladu. O další zábavu se až do pozdních nočních hodin postarala kapela 
Rose band mixem dechovek a tanečních písní. 
Součástí slavností byl malý jarmark a výstavy. Velký zájem byl již tradičně o chleba 
s čerstvě utlučeným máslem posypaným bylinkami. Pro děti pořadatelé připravili 
tvořivé dílny, skákací hrad a malování na obličej.  
Na slavnosti se přišlo podívat téměř 1000 návštěvníků z blízkého i dalekého okolí. 
Pořadatelem akce je Obec Lípa, SDH Lípa, TJ Sokol Lípa, ČSŽ Lípa a Spolek TILIA.   



 
 
 
V neděli slavnosti pokračovali od 16:00 hodin vystoupením nového Lipského 
ochotnického souboru (L.O.S), který jako své první představení nacvičil kus s názvem 
„Pohádka k sežrání“. Zcela zaplněná sokolovna si mohla užít pohádku pro velké i 
malé diváky, kde nechyběl ani sedmihlavý drak. Samozřejmě vše dobře dopadlo a 
nakonec se ukázalo, že drak je vegetarián . Na pohádku přišlo přes 300 diváků a 
následně na reprízu 1. 6. přišlo dalších 200 diváků. Moc všem děkujeme za podporu a 
již nacvičujeme další představení, tentokráte vánoční detektivku.  

 
 

M. Vencovská 



MA21 - Spolupráce v obci 
 
Přehled aktivit projektu „Spolupráce v obci Lípa – 2018“, který je podpořen Krajem 
Vysočina v rámci realizace místní Agendy 21: 
 

 V rámci Lipských jarních slavností (5. 5. 2018) proběhla výstava na téma 
Vysočina, kde byly vystaveny fotografie zajímavých rostlin z Vysočiny a kde 
jste se mohli dozvědět zajímavosti z jednotlivých okresů Vysočiny. V sále 
sokolovny jste se také mohli zapojit do ankety na téma život v obci a 
seznámit se s návrhy na úpravu zeleně v obci Lípa. Rovněž v sále byl 
vystaven návrh na vybudování obecního domu, který bude stát u 
Zemědělské a.s. na místě staré školy, která je již zbouraná.  

 V květnu 2018 PS Rodina připravila podání projektu do soutěže Obec 
přátelská rodinám a Obec přátelská seniorům, kde bychom rádi obhájili 
krásné druhé místo z loňského roku. 

 Ve spolupráci s místními spolky proběhlo 22. 6. sousedské posezení pro 
místní obyvatele. 

 V rámci projektu proběhnou tři brigády na úpravu veřejného prostranství, 
dva vzdělávací semináře a akce v rámci kampaní Den Země, Dny Zdraví a 
Evropský týden mobility.  

 Kola pro Afriku – po dobu letních prázdnin bude opět probíhat na ČOV Lípa 
sběr starých kol 

 Lipský kalendář 2018 bude tentokrát připraven z výtvarných děl žáků 
Základní školy a Mateřské školy Bohuslava 
Reynka Lípa. Do jeho přípravy se během 
jarních měsíců zapojili žáci ze všech ročníků 
a z mateřské školy. Výběr obrázků k 
jednotlivým týdnům byl opravdu těžký. Jak 
se to dětem povedlo, můžete posoudit 
během podzimu, kdy bude kalendář 
zdarma distribuován po obci. 

 
M. Vencovská 

 

 
 



Velká cestovatelská prázdninová soutěž pro děti 

 
Cílem soutěže je v rámci rodinných výletů zaznamenávat do „Pasu prázdninového 
cestovatele“ důkazy o návštěvě jednotlivých míst, a tak společně poznávat zajímavé 
kouty našeho regionu. Soutěž je určena zejména pro předškoláky a žáky prvního 
stupně v regionu Místní akční skupiny Českomoravské pomezí. 
Celkem 1400 ks pasů bylo rozdáno po jednotlivých školách v regionu, tedy i do ZŠ 
Lípa. Potvrzení o návštěvě místa je třeba doložit důkazem, kterým je například razítko 
z místa, vstupenka, jízdenka, namalovaný obrázek, fotografie apod. U 11 vybraných 
míst, je také umístěna schránka (keška) se vzkazem pro prázdninové cestovatele. 
Přesnější indicie k nalezení kešky najdete na webových stránkách www.mascmp.cz. 
Doporučujeme účastníkům soutěže si před výletem na internetu zjistit návštěvní 
hodiny, nebo si ověřit, zda se v okolí nenachází další turistický cíl, který můžete také 
navštívit. 
Každý účastník soutěže, který prokáže návštěvu minimálně 7 míst v „Pasu 
prázdninového cestovatele“ dostane dárek. Cestovatelé s nejvyšším počtem 
navštívených míst, budou speciálně oceněni. 

 
Místa výletů “ Prázdninové soutěže pro děti 2018“ 
Lipnice nad Sázavou, Jihlava, Havlíčkův Brod, Polná, Bystřice nad Pernštejnem, Selské 
muzeum v Pohledi, Muzeum autíček v obci Příseka, Rodinný park Fábula v Kamenici 
na Lipou, Žižkova studánka u Dobré Vody, Stvořidla, Velké Dářko, Draxmor v Dolní 
Rožínce, hrady Pernštejn, Zubštejn a Kámen, zámek Nové hrady, Toulcovi maštale, 
skalní obydlí ve Zderazi, Dalešická přehrada, rozhledna Babylon a Mohelnická 
hadcová step.  
Vezměte si sebou dobrou svačinu a dobrou náladu, ať si výlet pořádně užijete!! 
 
 
Prázdninová soutěž pro děti je realizována v rámci projektu místní Agendy 21 
v regionu MAS Českomoravské pomezí o.p.s, a je podpořena Krajem Vysočina.  
 
 
 
 



Neděle 8. 7. 2018 
Okrouhlička - Šejdorfský mlýn 

 

MEZIOBECNÍHO SETKÁNÍ NEJEN STARŠÍ GENERACE 

15:00 – 18:00  BOŽEJÁCI 
koncert dechové hudby 

 

Doprovodný program: 14:00 – 18:00 hod 

   výstavy, tlučení másla, občerstvení, měření tlaku… 
 

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ 
Přijďte si poslechnout dobrou muziku a popovídat si  

se sousedy z okolních obcí.  
 

Pořadatelé: Sdružení obcí Vrchovina a 
Spolek TILIA 

SENIOR FEST 
 



Kola pro Afriku 
 

Máte doma nepotřebné funkční nebo 
nefunkční jízdní kolo? Můžete ho 
darovat a pomoci dětem v Africe jezdit 
do školy. 

Mnoho dětí v Africe se nemá jak do školy dostat a právě tohle kolo jim může 
umožnit vzdělání. Dále můžete věnovat helmy, náhradní díly na kola a nářadí 
na kola jakékoli kvality. 

Posláním Společnosti Kola pro Afriku je umožnit dětem cestu ke vzdělání. 
Tuto cestu dětem umožní kola, která darují lidé v ČR. Více o společnosti a 
celém projektu Kola pro Afriku najdete na www.kolaproafriku.cz 

Kola vybíráme v areálu čističky v Lípě (červenec - srpen 
2018) 

 každé úterý a sobotu od 17.30 -  19.00 hod 

 každé první pracovní pondělí v měsíci od 14.00 - 17.00 
hod  

Pokud potřebujete zajistit na kola odvoz, kontaktujte p. Edra, na 
tel. 604 421 929. 

Naše obec se do akce zapojuje již čtvrtým rokem v rámci realizace projektu 
MA21. Celkem jsme na sběrné místo již odeslali přes 260 jízdních kol 
v různém technickém stavu.  

Marta Vencovská 

 

 



Místní knihovna Lípa 

 
Kde: Budova ZŠ a MŠ Bohuslava Reynka 
Otevírací doba: každý lichý týden v pondělí od 16-17,30hod 
 
červenec srpen září 

16.7. 20.8. 10.9. 

 Pozor toto je v sudý týden 24.9. 
Případná změna otvírací doby bude oznámena prostřednictvím SMS od OÚ. 
 

Virtuální univerzita třetího věku (VU3V) 
 
Bližší informace o VU3V na: www.e-senior.czu.cz nebo v knihovně. 
 
V květnu 10 posluchaček VU3V ukončilo další semestr a to nejen splněním podmínek 
studia, ale i účastí na závěrečném semináři v Chrudimi. Celkem se na tomto semináři 
sešlo 400 posluchačů z 24 konsultačních středisek (KS). Z nedalekého okolí můžeme 
jmenovat KS Chotěboř a Humpolec. Posluchačky našeho KS v Lípě převzaly Pamětní 
list za aktivní účast v semestrálním kurzu Pěstování a využití jedlých a léčivých hub. Po 
semináři jsme navštívily Muzeum loutek a pak nás průvodce provedl historickým 
centrem města Chrudim. 
 
Dále se také v květnu 7 posluchaček našeho KS zúčastnilo slavnostní promoce na 
České zemědělské univerzitě v Praze Provozně ekonomická fakulta, kde obdrželi 
Osvědčení o absolutoriu Univerzity třetího věku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
V úterý 12. 6. byly posluchačkám našeho KS předány Pamětní listy i Osvědčení o 
absolutoriu starostou obce ing. Jiřím Kuncem. 

 
 
Toto setkání byla taková krásná tečka za dalším rokem studia VU3V. Všechny 
posluchačky už se těší na konec září, kdy začne další semestr. 
Tímto zveme mezi sebe případné další zájemce o tuto formu nejen studia, ale i 
společně strávených chvil jak při studiu, tak i při dalších společných akcích. 
 
       Marie Součková 
                                                                                                           knihovnice - tutor 
 
 
 

 

Vážení čtenáři! 

Čas utíká jako voda, loučíme se s dalším školním rokem a vítáme další letní prázdniny. 
Tiliánek má za sebou čtyřleté období fungování, které v pátek 15. června 2018 oslavil 
rodinně-charitativní akcí. Během odpoledne vystoupily děti (s nejmenšími batolátky i 
rodiče) navštěvující pravidelné volnočasové aktivity centra. Všichni zúčastnění též 



mohli shlédnout ukázku zvířátek ze záchranné stanice Pavlov a mohli se nechat 
povozit na konících z jezdeckého klubu Vysoká. Již tradičně byly k dispozici tvořivé 
dílničky, koutek s malováním na obličej a úkolová cesta. Nechybělo ani dobré jídlo a 
pití a na úplný závěr ohýnek a špekáčky. Výtěžek z celé akce byl, stejně jako v loni, 
věnován Natálce Pavlíkové z Úsobí na přispění rehabilitace či hipoterapie. Srdečně 
děkujeme Vám všem, kdo jste se na této milé akci, podtržené nádherným počasím, 
jakýmkoliv způsobem podíleli a pomohli tak vybrat krásnou částku 7.373,-Kč. Rovněž 
děkujeme sponzorům: Obec Lípa; Kraj Vysočina; Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s.;  BOVYS 
s.r.o.; Síť pro rodinu, z.s.; Točená zmrzlina Lípa. 

 

Dovolte nám závěrem školního roku alespoň krátce poděkovat také: 

 dětičkám a rodičům, kteří využívají služeb rodinného centra, za důvěru a 
spolupráci 

 lektorům Miladě Líbalové(zumba), Jitce Balounové (angličtina), Jarušce 
Kandrové (keramika), Hance Koubkové (výuka na piáno), Petře Hlaváčové 
(přírodovědný kroužek) za čas a především za nadšení, s jakým se dětem 
pravidelně věnují 

 všem dobrovolníkům za nezištnou pomoc 
 za spolupráci ostatním místním spolkům, úřadu a škole. 

 

Těšíme se na červencové příměstské táborníky v Lípě na Pevnosti Boyard a v 
koňských stájích na Vysoké, ostatním přejeme krásné léto a těšíme se naviděnou v 
září! 

 Za Rodinné centrum Tiliánek 
 Lucie Hanauerová a Miroslava Šeredová 

 email: tilianek@seznam.cz 
 web: http://rctilianek.webnode.cz/ 

  
 

 
 

 

 

 



Tělovýchovná jednota Sokol Lípa z.s. 

 
Na úvod sezony 2017-2018 uspořádali uspořádali trenéři přípravky Libor Zajíček, 
Radek Krpálek a Radek Sláma 7.4.2018 na novém hřišti s umělým povrchem v Lípě 
turnaj mladších a starších přípravek za účasti pěti kvalitních týmů – kromě pořádající 
Lípy ještě týmy z Havlíčkova Brodu, Ledče nad Sázavou, Polné a Štoků. Součástí 
tohoto turnaje byly i atletické soutěže ve dvou disciplínách – běh na 50 m a skok do 
dálky. Garanti soutěží v atletice byli bývalý výborní atleti PaeDr. Antonín Gerža, 
dlouholetý ředitel naší základní školy a Radko Ulrich z nedalekého Květinova. Těchto 
minizávodů se zúčastnilo 117 nejmladších sportovců, z nichž ti nejlepší okusili 
nefalšované stupně vítězů. Výsledky závodů v jednotlivých kategoriích byly 
následující: 
 
Skok do dálky – starší přípravka:                  1. Tomáš Heřmánek, Lípa -310 cm 

2. Tobiáš Pátek, Lípa – 308 cm 
3. Jakub Krpálek, Lípa – 297 cm 

 
Skok do dálky – mladší přípravka:                 1. Tomáš Topolovský, HB – 298 cm 

2. Matěj Nevole, HB – 287 cm 
3. Matěj Svoboda, HB – 286 cm 

 
Běh na 50 m – ročník 2009:  1. Vít Smolík, Lípa – 8,36 s 

2. Matěj Tecl, Lípa – 8,58 s 
3. Kryšof Živný, Lípa – 8,82 s 

 
Běh na 50 m – ročník 2010:   1. Jakub Kaplan, Polná – 8,25 s 

2. Adam Gebauer, Polná – 8,80 s 
3. Jakub Vodička, Štoky – 8,87 s 

 
Běh na 50 m – ročník 2011-12:  1. David Grabovský, Ledeč – 10,35 s 

2. Daniel Pátek, Lípa – 10,65 s 
3. Tereza Součková, Ledeč – 10,97 s 

 
Běh na 50 m – ročník 2013-14:  1. Ivan Bambas, Lípa – 11,24 s 
     2. Kryštof Poulíček, Lípa – 12,92 
     3. Dominika Pokorná, Ledeč – 13,19 s 
 
O víkendu 16. - 17. 6. 2018 se uzavřela sezóna 2017-2018 ve které „A“ mužstvo 
skončilo na osmém místě ze čtrnácti týmu, když získalo 38 bodů za 11 vítězství a 5 
remíz. Nejvíce minut v této sezoně odehráli Petr Vašák a Jakub Havel, nejlepším 
střelcem se stal Vladimír Vácha s deseti přesnými zásahy, přestože odehrál pouze 



poloviční porci zápasů. V posledním kole se zachraňoval „B“ tým, kterému se to 
naštěstí podařilo a po závěrečné výhře nad Leštinou obsadil desáté místo ve III. třídě 
okresu Havlíčkův Brod. Béčku se nedařilo především při venkovních zápasech, kdy se 
potýkalo se slabou účastí hráčů. Nejvíce minut odehrál, nebo spíše odchytal Michal 
Vopěnka a nejlepším střelcem byl Jan Čížek se vstřelenými 15 brankami. Žáci si 
v okresním přeboru vedli poměrně úspěšně, skončili přesně v polovině tabulky, která 
byla velice vyrovnaná a pouze jedna výhra je dělila od třetího místa. Zajímavostí je, že 
žákům se na rozdíl od béčka hraje lépe venku, protože v hodnocení venkovních 
zápasů byli nejlepším týmem soutěže. Nejvíce odehráli Ondřej Souček a Daniel Kandr, 
kteří byli zároveň i nejlepšími střelci s 13, respektive 16 góly. Co se týče přípravek, tak 
mladší svoji soutěž suverénně vyhrála a bez problémů by se mohla účastnit i vyšších 
soutěží a starší skončila na pátém místě. Zde se jedná ale pouze o neoficiální tabulky, 
protože v této věkové kategorii nejsou oficiální tabulky k dispozici.  
 
  Za Tělovýchovnou jednotu Sokol Lípa   Ondřej Baloun 

 

ZPRÁVY Z PETRKOVA 

Letos v říjnu nás čekají volby do obecního zastupitelstva v Lípě.  Rád bych oslovil 
možné další zastupitele za Petrkov - Vás všechny, kteří máte chuť, energii, nápady, 
čas a lásku k Petrkovu, aby se přihlásili buď u mě, nebo u pana starosty v Lípě. Rád 
bych také oslovil občany, kteří vždy vědí nejlépe jak se to mělo udělat,  vědí co je vždy 
nejvíc potřeba, dokáží předpokládat co by se určitě mělo, jsou výbornými hodnotiteli 
čehokoliv, mají na všechno ten správný názor, nikdy se nemýlí a zcela jasně ví co by 
se ne/mělo psát do lipských listů. Přihlaste se prosím  do obecních voleb pro 
uskutečnění všech Vašich představ.   

Probíhá rozmístění laviček po Petrkově, proběhne realizace chodníku ve spodní části 
obce.  Také by se mělo zrealizovat nové sběrné místo na tříděný odpad u stodoly ZAS 
Lípa. Nebo chcete nechat sběrové nádoby na stávajícím místě? 

 
 14. duben (sobota) – Opět skupinka 
z Petrkova vyrazila směrem na Svatý Kříž, 
Dolík, Šmolovy a Hlibůček, aby sbírala podél 
silnic a cest odpadky v rámci akce - ČISTÁ 
VYSOČINA – letos již 10. ročník. Dle 
celokrajových grafů vyplývá, že bohudík 
„sběračů“ neubývá, ale nepořádku kolem 
silnic výrazně ubývá. Pokračuje tedy příznivý 



trend z loňského roku, kdy byla poprvé souhrnná suma sesbíraného odpadu 
meziročně nižší, což dokládá pozitivnější situaci do příštího roku. V letošním 
jubilejním desátém ročníku tradiční akce Čistá Vysočina se přírodě podařilo ulehčit 
o 73 tun odpadků.  

  

 30. dubna (čarodejnice) – proběhlo tradiční PÁLENÍ ČARODEJNIC „u 
maringotky“.  

 
 19. Května (sobota) – vyrazili jsme reprezentovat Petrkov na SDH SOUTĚŽ 
V DOBROHOSTOVĚ. Hezky připravená soutěž přilákala i velké množství diváků. 
Naše družstvo chlapů a dětí proběhlo soutěží ve velmi dobrém tempu. Výsledkem 
je bedna pro děti (druhé místo) a spokojenost mužů, že vyšlo vše nadočekávání 
dobře… V rámci jednotlivců vzorně reprezentoval náš team Josef C. junior a Jiří N.  

 

7. května 2018 (pondělí).  Ukázalo se, že PETRKOVSKÁ 
STEZKA ODVAHY je jen pro tvrďáky. Marcela T. opět 
sezvala magické postavy z Petrkova (Hejkala, 
černokněžníka, zombie z Černobylu, smrtku, babu 
ježibabu, gorilu, babku dvojhlavačku a divné zvuky). Cesta 
Petrkovským zámeckám parkem je vždy kouzelná. Na 60 
světílek ukazovalo samostatným dětem kudy se mají dát za 
cestou k cíli… Všech 40 dětí si dokázalo samostatně vrátit 
z cca 800 m dlouhé a klikaté cesty. Start od 20.30 závěr 
24.00 hod. Je znát, že děti „stárnou“  proto se na rok příští 
připraví pro naše teenagery trasa speciální , dlouhá a více 
nebezpečná…… Poděkování všem „strašidlům“, a také za 
zapůjčení zámecké zahrady pro tento účel! 



 2. červen 2018 (sobota) jo, jo už 15 tý DEN DĚTÍ V PETRKOVĚ. Na padesát 
dětí sezvala Marcela T. na oslavu dne dětí v Petrkově.  Díky obětavým rodičům a 
starším dětem vznikla letos opravdu zajímavá stanoviště – poznej vůni, boxuj, 
balonek s , žebříkolez nad vodní hladinou, párek v rohlíku,  drž ohěň, jdi po šnůře, 
vzduchovka, skákání v pytli , fotbálek, udělej si své hovínko ( z těsta samozřejmně + 
barvení barvou) , jízda na 
koni, pálky, hod na cíl….. 
Odpoledne jak má být. 
Děti soutěžili o balíčky 
dobrot a překvapení. Moc 
dobrá a radostná nálada 
vydržela až do večerních 
hodin. Velké poděkování 
všem aktivním rodičům,  a 
starším dětem za pomoc 
s organizací.  
 

 

16. června 2018 (sobota) – 115. To není číslo které by si měl člověk pamatovat jako 
150 (hasiči)  155 (záchranka)  158 (policie) . Ale - 115 - to byl již mnoho týdnů 
v Petrkově pojem, na který se připravovala skoro celá vesnice.  Oficiální název - 115 
VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU SDH PETRKOV  A SRAZ RODÁKŮ. Organizační team vedený 
neúnavně Josefem C. se začal scházet před cca 6 ti měsíci, kdy se začala tvořit 
„kostra“ celé akce. Pozvání všech rodáků měla na starosti Slávka N. a i díky ní se sešlo 
opravdu mnoho původních obyvatel Petrkova. Den oslav měl  několik nosných pilířů.  
Vše začalo Mší svatou k kapličky sv. Václava, kde se sešla početná skupina věřícíh. Mši 
za obyvatele Petrkova celebroval Mgr. PaedDr. Jiří Vojtěch Černý, OMelit. cap. Mag. 
Poté jsme položili kytice k památníku padlých, jako připomínku  100. výročí založení 
ČSR. Vzpomínkový akt u Husova 
balvanu byl krátký, důstojný a 
zakončení  hymnou zpívanou (bez 
hudebního doprovodu!) sourozenci 
Kerbrovými bylo pro mnohé až 
dojemné. Poté se již veškeré dění 
přestěhovalo na hřiště, kde bylo 
připraveno posezení 
s občerstvením  - nově pod 
velkoprostorovým stanem. Ve 
13.00 hodin byla pod vedením Michala D. oficiálně zahájena dětská požární soutěž.  



Účastnilo se jí 5 družstev z okolí. Naši mladí hasiči opět nezklamali a dosáhli na krásné 
druhé místo.  Vyhlášení  výsledků se dostalo mladým hasičům již na parketě. Krásné 
ceny, medalile, dorty – čitelná radost v dětských očích.  Oficiální zahájení před 14,45 
hodinou s úvodním slovem starosty SDH Petrkov  Josefa Culky ml. poslouchala 
přibližně 300 návštěvníků a tento počet se v průběhu večera navyšoval. (- oslav se 
zúčastnili i tři pamětníci starší 90 let). Proběhlo poděkování věkově nejstarším a 
služebně nejdéle sloužícím hasičům našeho sboru (Beránek Karel, Culka Josef 
st.,Culková Marie st., Prchal Václav st., Prchalová Marta, Schindlerová Anna, Žáček 
Vladimír). Moc milé bylo zaplnění 
parketu tanečníky všech věkových 
kategorií od prvních tonů dechovky  - 
Sklenařinky, která hrála cele odpoledne. 
Dalším důležitym pilířem oslav byly 
výstavky, které byly presentovány 
v nově opravené hasičské zbrojnici která 
se podařila opravit v termínu – což je 
v dnešní době taky malý zázrak. Tři 
okruhy připravovaly naše ženy (zejména Slávka N, Dana P,) mnoho dní dopředu a 
důkladné přípravy sklidily velký, opravdu velký úspěch . První okruh se věnoval 
vzpomínkam na pana Reynka a historii Petrkova (mj. první pohled na Petrkov z roku 
1747)  s koutkem fotografií Bohdana 
Holomíčka a  kresbami Milana Sochory + 
kroniky vypůjčené z archivu HB,  druhý – 
výstavka místních umělců – Luboš 
Kučera dřevěné sochy a Jiří Fikar se 
svými obrazy.  Třetí okruh - historie  a 
součastnost SDH Petrkov. Návštěvní 
hodiny této výstavy musely být 
prodlouženy až do večerních hodin. Další 
skvělou záležitostí byla projekce 
v zapůjčené stodole ZAZ Lípa. Zde se promítala smyčka fotografii z akcí SDH Petrkov. 
Odpoledne dorazil i fotograf Bohdan 
Holomíček, který famozním způsobem 
presentoval svoje fotografická pásma 
(např. Reynek, Olga Havlová aj. ). 
Návštěvníci se s tichým úžasem nechali 
opájet vizuálním i sluchovým vjemem 
(promítací plátno o rozměru 3x6 m).  
K večerní taneční zábavě pod širým 



nebem  zahrála skupina AMIX. Na to, že podpora akcí „gastro skupinou“ je vždy 
vynikající se opět potvrdilo. Famozní pečená prasata, kýty, výčep, nalejvárna, párky 
v rohlíku, palačinky - vše pod taktovkou členů SDH. Samostaně fungoval stánek 
místních pekařek - napekly neuvěřitelné množství dobrot, které návštěvníci nenechali 
ležet ladem, zájem byl opravdu velký.  

Zde se také odehrála autogramiáda místních rodáků V. Kunc a M. Sochora (omluvil se 
z důvodu nemoci). Letos nám přijela pomoci paní  Lenka Havlová z Lípy  – 
s malováním na obličeje, smekáme před 
výdrží malování až do večerních hodin (nejen 
na obličeje dětí) ! Tak a pár postřehů :  ---- ač 
původně vypadalo, že akce zajímá jen několik 
organizátorů, ve finiši se příprav zúčastnili 
téměř všichni, kdož mohli ---- nejsmutnější 
dojmy organizátorů - nemohli  věnovat 
návštěvníkům tolik času, kolik by chtěli a 
kolik si oni zasloužili (mnozí dorazili z velkých 
dálek), neboť  obsluhovali, točili, občerstvovali, pekli...….------ vyslechnutý povzdech 
svatokřížského občana - nám na akcích většinou leje a vám to tak krásně vyšlo - asi se 
víc modlíte.  ----- Dělejte tyto akce častěji, ---- nejsmutnější dojmy organizátorů - 
nemohli  věnovat návštěvníkům tolik času, kolik by chtěli a kolik si oni zasloužili 
(mnozí dorazili z velkých dálek), neboť  

 obsluhovali, točili, občerstvovali, pekli, starali se o ohniště , točili pivo ...…. 

 Tedy shrnutí : Výborná akce, do které se zapojilo velice aktivně nejen mnoho 
členů SDH ale i ostatních místních šikovných lidí. Poděkování patří všem aktivním, 
všem návštěvníkům  a také počasí.  
 

Za Petrkov Topolovský Michal  



Tělovýchovná jednota Sokol Lípa z.s. 
Na úvod sezony 2017-2018 uspořádali uspořádali trenéři přípravky Libor Zajíček, 
Radek Krpálek a Radek Sláma 7.4.2018 na novém hřišti s umělým povrchem v Lípě 
turnaj mladších a starších přípravek za účasti pěti kvalitních týmů – kromě pořádající 
Lípy ještě týmy z Havlíčkova Brodu, Ledče nad Sázavou, Polné a Štoků. Součástí 
tohoto turnaje byly i atletické soutěže ve dvou disciplínách – běh na 50 m a skok do 
dálky. Garanti soutěží v atletice byli bývalý výborní atleti PaeDr. Antonín Gerža, 
dlouholetý ředitel naší základní školy a Radko Ulrich z nedalekého Květinova. Těchto 
minizávodů se zúčastnilo 117 nejmladších sportovců, z nichž ti nejlepší okusili 
nefalšované stupně vítězů. Výsledky závodů v jednotlivých kategoriích byly 
následující: 
 
Skok do dálky – starší přípravka:                  1. Tomáš Heřmánek, Lípa -310 cm 

2. Tobiáš Pátek, Lípa – 308 cm 
3. Jakub Krpálek, Lípa – 297 cm 

 
Skok do dálky – mladší přípravka:                 1. Tomáš Topolovský, HB – 298 cm 

2. Matěj Nevole, HB – 287 cm 
3. Matěj Svoboda, HB – 286 cm 

 
Běh na 50 m – ročník 2009:  1. Vít Smolík, Lípa – 8,36 s 

2. Matěj Tecl, Lípa – 8,58 s 
3. Kryšof Živný, Lípa – 8,82 s 

 
Běh na 50 m – ročník 2010:   1. Jakub Kaplan, Polná – 8,25 s 

2. Adam Gebauer, Polná – 8,80 s 
3. Jakub Vodička, Štoky – 8,87 s 

 
Běh na 50 m – ročník 2011-12:  1. David Grabovský, Ledeč – 10,35 s 

2. Daniel Pátek, Lípa – 10,65 s 
3. Tereza Součková, Ledeč – 10,97 s 

 
Běh na 50 m – ročník 2013-14:  1. Ivan Bambas, Lípa – 11,24 s 
     2. Kryštof Poulíček, Lípa – 12,92 
     3. Dominika Pokorná, Ledeč – 13,19 s 
 
O víkendu 16. - 17. 6. 2018 se uzavřela sezóna 2017-2018 ve které „A“ mužstvo 
skončilo na osmém místě ze čtrnácti týmu, když získalo 38 bodů za 11 vítězství a 5 
remíz. Nejvíce minut v této sezoně odehráli Petr Vašák a Jakub Havel, nejlepším 
střelcem se stal Vladimír Vácha s deseti přesnými zásahy, přestože odehrál pouze 
poloviční porci zápasů. V posledním kole se zachraňoval „B“ tým, kterému se to 



naštěstí podařilo a po závěrečné výhře nad Leštinou obsadil desáté místo ve III. třídě 
okresu Havlíčkův Brod. Béčku se nedařilo především při venkovních zápasech, kdy se 
potýkalo se slabou účastí hráčů. Nejvíce minut odehrál, nebo spíše odchytal Michal 
Vopěnka a nejlepším střelcem byl Jan Čížek se vstřelenými 15 brankami. Žáci si 
v okresním přeboru vedli poměrně úspěšně, skončili přesně v polovině tabulky, která 
byla velice vyrovnaná a pouze jedna výhra je dělila od třetího místa. Zajímavostí je, že 
žákům se na rozdíl od béčka hraje lépe venku, protože v hodnocení venkovních 
zápasů byli nejlepším týmem soutěže. Nejvíce odehráli Ondřej Souček a Daniel Kandr, 
kteří byli zároveň i nejlepšími střelci s 13, respektive 16 góly. Co se týče přípravek, tak 
mladší svoji soutěž suverénně vyhrála a bez problémů by se mohla účastnit i vyšších 
soutěží a starší skončila na pátém místě. Zde se jedná ale pouze o neoficiální tabulky, 
protože v této věkové kategorii nejsou oficiální tabulky k dispozici.  
 
  Za Tělovýchovnou jednotu Sokol Lípa   Ondřej Baloun 

 


