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 Vážení spoluobčané, 
S blížícími se volbami do zastupitelstva obce přichází také období 
bilancování. 
V této souvislosti chci alespoň v krátkosti připomenout, co se nám 
podařilo v uplynulých čtyřech letech uskutečnit. Profinancováno bylo 
nemálo prostředků, ale velkou část jsme získali zpět formou dotací, 

ať již z Evropské unie, státních fondů či Kraje Vysočina. Naše obec není zadlužena, 
naopak, má dostatek prostředků na financování akcí v příštích letech. 
Domnívám se, že většina z Vás si sama vyhodnotí, zda a jak byly uplynulé čtyři roky 
úspěšné. Jsem přesvědčen, že jsme učinili řadu opatření a rozhodnutí, která budou 
mít výrazně kladný vliv na rozvoj našich obcí. 
Množství práce, která se musela odvést, bylo obrovské, ale posuďte sami: 
 
Závěr roku 2014 

• dokončena byla výstavba parkoviště pro 17 vozů u základní školy v Lípě, 
včetně oplocení, přístřešků na komunální a tříděný odpad a opravy 
přilehlých komunikací (akce byla spolufinancována dotací z POV Vysočiny) 

• proběhlo zateplení budovy tělocvičny včetně výměny oken, dveří a zateplení 
stropu (akce byla spolufinancována dotací z OPŽP) 

• Zahájen byl provoz kompostárny na ČOV v Lípě (na strojní vybavení byla 
získána dotace z OPŽP) 

• Obec získala v krajském kole Vesnice roku 2014 „Oranžovou stuhu“ za 
spolupráci se zemědělskými subjekty a následně se umístila v celostátním 
kole na 2. místě (získána dotace z MZe ČR a Kraje Vysočina) 

Rok 2015 

• obec získala v krajském kole soutěže Vesnice roku 2015 „Bílou stuhu“ za 
činnost s mládeží (získána dotace z Ministerstva pro místní rozvoj a Kraje 
Vysočina) 

• dne 26.6.2015 navštívil naší obec prezident republiky pan Miloš Zeman 
v doprovodu hejtmana Kraje Vysočina pana Jiřího Běhounka. Prezident si 
v rámci své návštěvy Kraje Vysočina, vybral naší obec, na základě výsledků 
v soutěži Vesnice roku 2014 a 2015 

• proběhla výměna oken a dveří v budově zdravotního střediska v Lípě a také 
v budově bývalého obchodu v Dobrohostově (akce byla spolufinancována 
dotací z POV Vysočiny) 

• ve Chválkově bylo nově nainstalováno v celé obci úsporné LED veřejné 
osvětlení (spolufinancováno dotací z Kraje Vysočina) 

• nový povrch z asfaltobetonu získaly komunikace v Dobrohostově ke Dvorku, 
za hostincem v Lípě a cyklostezka z Petrkova na Dolík (akce byla 
spolufinancována dotací z Ministerstva pro místní rozvoj) 

• V Dobrohostově bylo na návsi vybudováno nové místo na ukládání 
tříděného odpadu 

• V petrkovské hasičské zbrojnici bylo vybudováno nové sociální zařízení  



• Vyvrtán zkušební vrt u „Kocháňáku“ (financováno dotací z OPŽP) a nově byl 
oplocen vodojem v Lípě 

• v Lípě a Petrkově bylo ošetřeno celkem 47 vzrostlých stromů. Byl proveden 
zdravotní řez a prosvětlení korun. Rizikové stromy byly svázány pružnou 
vazbou 

• Ve škole byla celkově opravena stará dílna mezi školou a tělocvičnou 

• Na dětské hřiště v Petrkově byl instalován další hrací prvek 
Rok 2016 

• obec získala v krajském kole Vesnice roku 2016 „Zlatou stuhu“ a titul 

„Vesnice Kraje Vysočina roku 2016“ (získána dotace z Ministerstva pro 

místní rozvoj a Kraje Vysočina) 

• v Dobrohostově byl odbahněn rybník u č.p. 6. 

• obec zakoupila pozemek pro výstavbu víceúčelového hřiště 

• vzhledem k nutnosti dvou prvních tříd byl ve škole přebudován byt na 
učebnu a kabinet 

• Na dětské hřiště v Dobrohostově byl nainstalován další hrací prvek 

• Proběhla výstavba garáží v areálu čistírny odpadních vod v Lípě 
(spolufinancováno dotací z Ministerstva pro místní rozvoj) 

• Nový povrch získala silnice k poutnímu místu sv. Anna v Dobrohostově 
(dofinancováno dotací z Ministerstva pro místní rozvoj) 

• V Petrkově ve směru od Lípy byl vybudován nový chodník podél komunikace 
Kraje Vysočina 

• Vybudováno nové hasičské cvičiště na hřišti pod školou 

• Dále proběhla údržba vzrostlých stromů, opravena byla studna na návsi 
v Dobrohostově, vybudován odvodňovací žlab v Petrkově a pořízen 
kontejner na elektroodpad do Lípy 

• V petrkovské hasičské zbrojnici bylo nainstalováno nové kuchyňské zázemí 
 

 
Rok 2017 

• Proběhla výstavba nového víceúčelové hřiště s umělým povrchem 

• Provedeno oplocení hřiště (spolufinancováno dotací z POV Kraje Vysočina) 

• Opraveny byly komunikace do Štubíznu a u Kasárníku (spolufinancováno 
dotací z Ministerstva pro místní rozvoj) 

• Získána dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí „Obec přátelská 
k seniorům“ - 2. místo v kategorii 1000 – 3000 obyvatel 

• Zakoupeno 140 kompostérů a bezplatně poskytnuto občanům dle 
požadavků (spolufinancováno dotací z Ministerstva pro místní rozvoj) 

• Provedena údržba vzrostlých stromů v Petrkově 

• Obec zakoupila pozemky pro vybudování cca 20 stavebních parcel 
 
 



Rok 2018 

• Proběhla kompletní oprava hasičské zbrojnice v Petrkově (spolufinancováno 
dotací z Ministerstva zemědělství) 

• knihovna v Petrkově byla vybavena novým nábytkem 

• Proběhla rekonstrukce kanalizace v ulici směrem na Květinov 
(spolufinancováno dotací z POV Kraje Vysočina) 

• Uskutečněna demolice objektu č.p.6 v Lípě (spolufinancováno dotací z 

Ministerstva pro místní rozvoj) 

• Získána dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí „Obec přátelská k 

seniorům“ - 1. místo v kategorii 1000 – 3000 obyvatel 

• Proběhla údržba stromů v Petrkově 

• Proběhla úprava terénu u poutního místa sv. Anna v Dobrohostov 
 
Pro příští období co se týká větších akcí, připravujeme projekt a výstavbu víceúčelové 
budovy a zasíťování lokality pro výstavbu cca 20 rodinných domů. 
  
Mimo tyto větší akce je zajišťován každodenní chod obce, kdy obec ve své režii 
provozuje veškeré vodovody a kanalizace včetně tří čistíren odpadních vod a 
upravuje celoročně veřejná prostranství ve všech našich obcích. Průběžně také 
probíhá údržba obecního majetku. Zástupci obce chodí blahopřát občanům 
k životním jubileím, čtvrtletně vychází „Lipské listy“ a od roku 2014 vydáváme obecní 
kalendář a bezplatně ho poskytujeme občanům. Pravidelně jsou pořádány květnové 
lipské slavnosti, hasičská soutěž o pohár starosty obce a setkání s občany. V roce 
2017 byl také uspořádán 1. společenský večer obce. 
Za poslední čtyři roky jsme slavnostně přivítali 55 narozených občánků. Obec je také 
zřizovatelem Základní školy a Mateřské školy Bohuslava Reynka a každoročně formou 
příspěvku pomáhá s financování provozu tohoto zařízení, které je určitě chloubou a 
vizitkou naší obce. Dnes má obec 1141 občanů. 
Je toho mnoho, co se v našich obcích událo, a to nejen z hlediska realizovaných 
investičních a rozvojových aktivit, ale i z hlediska rozvoje kulturně společenského, 
sportovního a vůbec občanského života jako takového.  
S blížícím se koncem volebního období chci poděkovat všem zastupitelům, 
zaměstnancům obecního úřadu, všem členům zájmových a společenských organizací 
a v neposlední řadě Vám všem, kteří jste pomáhali a neváhali přiložit ruku k dílu, když 
toho bylo třeba. Nebudu jmenovat, abych na někoho nezapomněl, každopádně Vám 
všem patří veliký dík. Je třeba přiznat, že ne vše se podařilo a velice bych si přál, aby 
neuskutečněné projekty mohly být realizovány v nejbližších letech. 
Vážení spoluobčané, přeji Vám, aby nové zastupitelstvo, které si v říjnových volbách 
zvolíte, mělo (jako to současné) nadhled, lásku k naší obci, úctu k tradicím, aby 
dávalo přednost obecním zájmům a staralo se o další rozvoj našich obcí tak, aby se 
nám tu stále dobře žilo. 
       Jiří Kunc, starosta 
 



Usnesení č.25 z 25. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lípa, které se konalo 
dne 5.9.2018 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 zřízení věcného břemene č. IZ-12-2000333/VB2 
4. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IZ-12-2000333/VB4 
5. Plán společných zařízení - kompletní pozemkové úpravy v k.ú. Květinov 
6. návrh dodatku ke smlouvě s firmou Arriva a.s. 
7. zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 94/3 v k.ú. Lípa u Havlíčkova 

Brodu 
8. odúčtování záloh za elektrickou energii a plyn za rok 2016, 2017 a I čtvrtletí 

2018 z důvodu ukončení činnosti dodavatel ONE ENERGY Česká republika a.s., 
Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava. 
 

bere na vědomí: 
1. usnesení zastupitelstva obce z 13.6.2018 
2. zápis z jednání rady obce z 10.7.2018 a 28.8.2018 
3. zamítnutí žádosti o převod pozemků p.č. 136/16, 136/17, 136/19, 1225/2, 

1284/5, 1585/1, 1585/3, 1596/2, 1596/21 v k.ú. Lípa u Havlíčkova Brodu a 
poz.p.č. 648/4, 648/7 v k.ú. Dobrohostov a poz.p.č. 250 v k.ú. Chválkov 
z Pozemkového úřadu na Obec Lípa. 

4. příspěvky v rozpravě 
 
neschvaluje: 

1. příspěvek do celostátní veřejné sbírky na zadluženou obec Prameny  
 

Oznámení občanům: 
 

- od prosince 2018 do konce února 2019 nebudeme na ČOV v Lípě odebírat  
od občanů velkoobjemový odpad.  
 

- upozorňujeme, že na začátku měsíce prosince bude prováděn  
odečet vodoměrů 
 

- prosíme o nahlášení změn  pořízení/úhyn psa v domácnosti do konce roku 

na OÚ (e-mail lipa@hbnet.cz, tel: 569437101 - pokud jste změnu  

ještě nenahlásili) 
 

-   Zastupitelé rozhodli uspořádat 17. 11. 2018 v lipské sokolovně  
  “2. Společenský večer obce Lípa“. Udělejte si na tento termín volno a  
  přijďte se pobavit. K tanci a poslechu zahraje skupina IRIS BAND. 

 



Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, 

Lípa, příspěvková organizace 

Horké léto pokračuje teplým podzimem, až to skoro vypadá, že prázdniny ještě 
neskončily. Ve škole je však již od 3. září živo. Vše se rozběhlo tak, jak má. O 
průběhu prázdnin a začátku nového školního roku bychom vás rádi informovali. 

Dnem 1. září 2018 začal již 180. školní rok od založení školy v Lípě. V základní škole 
se letos vyučuje v 10 třídách 215 žáků. První vyučovací den – v pondělí 3. září 2018 
bylo ve škole přivítáno 24 prvňáčků.  

Se začátkem školního roku došlo i k obměně pedagogického sboru. Nově do 
základní školy nastoupili pan učitel Ing. Lukáš Valenta (vyučuje matematiku, fyziku 
a informatiku), Eva Vaňková (vyučuje hudební výchovu). Dále nově ve škole pracují 
pokladní Martina Krejčová a asistentka pedagoga Bc. Dominika Šmídová. Paní 
učitelce Mgr. Simoně Korefové děkujeme za dlouhodobou výbornou práci ve škole 
a přejeme jí mnoho úspěchů na novém pracovišti. Za odvedenou práci děkujeme 
také Mgr. Haně Koubkové, Bc. Petře Exnerové a asistentce pedagoga Haně 
Krpálkové. 

V přípravném týdnu se jako v minulých letech sešli učitelé a připravovali se na nový 
školní rok. Mimo přípravy plánů práce se podíleli na návrhu celoškolních akcí, ze 
kterých uvádím např. Den dětí, Den naruby, Den Bohuslava Reynka a Školní 
akademie. 

zapsala Mgr. Marie Vomelová 

 

První den našich prvňáčků „Včeliček“ ve škole 
V letošním školním roce přibylo do naší školy několik nových žáků. Z nich se asi 
nejvíce těšili na svoji školu ti nejmenší - prvňáčci, kterým už od zápisu říkám 
VČELIČKY, a doufám, že budou stejně pilné a pozorné jako ty skutečné. Letos 
nastoupilo 16 děvčátek a 8 chlapců.  

První školní den 3. 9. 2018 začal slavnostně. Děti a jejich rodiče srdečně přivítal 
v naší třídě místostarosta Lípy pan Ing. Ondřej Baloun a za školu paní ředitelka Mgr. 
Věra Vítková. Aby děti nezapomněly na svoji mateřskou školku, mohly si zazpívat 
známé písničky, které se kvůli nim naučil hrát na harmoniku bývalý žák naší školy 
Bc. Lukáš Edr. 

Po slavnostním zahájení se děti vzájemně představily, potom si prohlédly dárky od 
krajského úřadu a firmy Madeta, některé učebnice a pracovní sešity, se kterými 
budou pracovat, a rodiče si mezitím trochu „zaúřadovali“ s paní Danou Výbornou, 
vedoucí vychovatelkou školní družiny. 

Po celou dobu byl s námi ve třídě i tichý pozorovatel pan Ing. Vladimír Kunc a 
všechno dění zdokumentoval. Děti si brzy odnesou domů svoje DVD. A možná,  



jednou, za pár let se s úsměvem podívají na to, jak v prvním dnu ve škole vyprávěly, 

že mají doma dva pejsky nebo deset slepiček s kohoutem, že jim zemřel křeček, že 

ony jsou tatínka a maminky a na svoje příjmení si zrovna nemůžou vzpomenout.  

Bylo to milé, veselé a upřímné. 

zapsala Mgr. Hana Vencovská 

Prázdniny především na hlavní budově školy se staly „rájem“ pro pány řemeslníky. 
Díky lipským řemeslníkům máme opravené a opět krásné topení včetně nových 
ventilů na všech patrech. Tato náročná práce si vyžádala hodně času, a tak následný 
úklid školy byl pro naše provozní zaměstnance hodně stresový. Nakonec vše stihli, 
za což jim náleží obrovské poděkování. Poděkování patří také všem pracovnicím 
školní jídelny, které vařily o prázdninách pro děti z mateřské školy a z Lipského 
prázdninového klubu a ještě u toho provedly generální úklid kuchyně i jídelny. 

V letošním roce je rozložení kmenových tříd standardní s přihlédnutím k počtu dětí 
ve třídách. V budově MŠ jsou opět naši prvňáčci s Mgr. Vencovskou a v družině s p. 
Výbornou. Druháčci Mgr. Bucherové a Mgr.Šeredové a 3.B Mgr. Henclové se budou 
nově setkávat o přestávkách a ve školní družině (p. Kazdová) v budově tělocvičny. 
Třeťáčci (3.A) Mgr. Kandrové se přestěhovali do učebny u školní jídelny a 
„vychutnávají“ si tak výhodu – být první v řadě na oběd. Čtvrťáčci s Mgr. 
Honzárkovou a paní Fialovou „posílili“ řady na hlavní budově. Páťáci Mgr. 
Šimánkové jsou již řádně „zabydlení“ v prvním patře. 

Pro tento rok byly doplněny následující školní dokumenty: 

• Školní řád základní školy 

• Vnitřní řád školní družiny 

• Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j. ZSL 264/01/16 (JID 
453/2016), a to Dodatkem č. 2 

• Školní vzdělávací program pro školní družinu, č. j. ZSL 263/01/16 (JID 
453/2016), a to Dodatkem č. 1 

Všechny je můžete najít na našich webových stránkách. 

Pro školu je hlavním cílem kvalitní výchovně vzdělávací činnost v souladu se 
vzdělávacími programy. Nadstavbou k hlavním činnostem bude pokračování 
v prezentaci školy na veřejnosti, podpora uplatnění dovedností žáků v soutěžích a 
práci v kroužcích a samozřejmě budeme soustavně pracovat na zlepšování 
materiálních podmínek a zajištění bezpečného prostředí pro žáky. Věříme, že i letos 
se v soutěžích umístíme stejně dobře jako v minulém období. Zároveň budeme 
pokračovat v rozvoji matematické, čtenářské, finanční, informační a jazykové 
gramotnosti tak, aby naši žáci byli úspěšní nejen u přijímacích zkoušek na střední 
školy, ale také aby se „nebáli“ v budoucnu vybrat si i náročnější povolání, včetně 
technických směrů. Z tohoto důvodů se snažíme zlepšovat podmínky pro pracovní 
činnosti. 



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

V srpnu, v době uzavření mateřské školy, absolvovalo sedm paní učitelek v rámci 

projektu Šablony dvoudenní vzdělávání s názvem Osobnostně sociální rozvoj 

předškolních pedagogů. 

A je tu září a s ním začátek nového školního roku. Školní rok byl zahájen v pondělí 3. 

září:  

- provoz mateřské školy je od 6:30 do 16:30 hodin 
- zapsaných máme 92 dětí 
- máme 4 třídy – Medvídci, Myšičky, Sovičky a Žabičky 
- Medvídci jsou třída nejmladších dětí  
- Myšičky a Sovičky jsou smíšené třídy 
- Žabičky jsou třída předškoláků 
- ředitelkou naší školy je Mgr. Věra Vítková  
- personální obsazení: Medvídci –  Křesťanová Jana 

Myšičky – Krpálková Miroslava, Bártíková Radka 

Sovičky – Gruberová Monika, Danišová Aneta 

Žabičky – Bastlová Zdeňka, Pešková Pavla 

- uklízečka - Palásková Eva 
- stravování ze školní jídelny zabezpečuje Křižanovská Hana a Výborná Ivana 
- chůva – Staníčková Světlana 
- asistent pedagoga – Langpaulová Lenka 
- úplata v tomto školním roce činí 268,- Kč za měsíc 

- individuální logopedickou péči bude provádět Mgr. Kučerová a logopedické 
asistentky mateřské školy 

Nadále pracujeme podle našeho školního vzdělávacího programu s názvem Pomoz 

mi, abych to dokázal sám, který stále doplňujeme dle našich potřeb a určené 

legislativy. Na něj navazují třídní vzdělávací programy. Medvídci a Sovičky – Rok 

v Kouzelné školce, Myšičky – Krtečkův rok a Žabičky – Celým rokem s Dubánky. 

I v letošním školním roce pokračujeme v celostátním projektu Celé Česko čte dětem. 

V rámci tohoto projektu jsme pro děti připravili nabídku „Knihovozíku“, z něhož si 

budou moci půjčovat domů knihy k přečtení. Nově jsme instalovali malou knihovnu i 

pro rodiče. Nadále sbíráme hliník do našeho Recykláčka a starý papír. Peníze z tohoto 

sběru jsou vloženy na účet SRPŠ mateřské školy. 

Pokud se chcete seznámit s těmito dokumenty a dalšími akcemi naší mateřské školy, 

najdete je na našich internetových stránkách: www.zslipa.cz  

za mateřskou školu Miroslava Krpálková  



 

 

Zapojení do projektů 
Projekt Podpora vzdělávání – škola Lípa, CZ,02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004556, 
(projekt spolufinancovaný Evropskou unií) bude v letošním školním roce končit, ale 
věříme, že se nám na něj podaří dalším obdobným projektem navázat. 

V rámci tohoto projektu jsme v uplynulém školním roce realizovali kromě 
vzdělávacích akcí velmi přínosnou tandemovou výuku (2 učitelé se podílí na 1 
vyučovací hodině) a ve škole dále pracovali: chůva (posílení péče o děti do 3 let 
věku v mateřské škole) a speciální pedagog Mgr. Kučerová (na půl úvazku na 
posílení péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami). 

 

 

 

KLUB LIPÁNEK 

projekt č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009664 pod záštitou Ministerstva práce a 

sociálních věcí je spolufinancovaný ESF - Operačního programu Zaměstnanost ve 

výzvě MAS Českomoravské pomezí o.p.s. – Podpora prorodinných aktivit - dětské 

skupiny, školní družiny, kluby, vzdělávání pečujících osob (II.) 

Cílem projektu je: 

• zajistit po vyučování dětem 1. stupně pracujících rodičů nebo rodičů vracejících 
se na trh práce do doby jejich návratu z práce, tj. posílení kapacity školní družiny 
na dobu tří let na potřebný počet účastníků 

• zajistit dohled, bezpečnost, aktivity pro smysluplné trávení volného času, např. 
výtvarnými, rukodělnými, relaxačními, přírodovědnými, sportovními aj. 
aktivitami 

• podpora rodičů, protože na trhu práce nebudou znevýhodněni 
nutností zajištění péče o své děti bezprostředně po vyučování.  

Klub bude pracovat ve 2 odděleních:  

1. oddělení bude v provozu od 12:15 do 14:30.  

2. oddělení bude v provozu od 12:30 do 15:30. 

Děti chodící do klubu MOHOU NAVŠTĚVAT ŠKOLNÍ KROUŽKY tak, jak byly zvyklé. 

Klub, respektive jeho dvě oddělení, bude využívat kmenové třídy, studovnu a další 

prostory na hlavní budově. Oddělení vedou výtvarně, umělecky a sportovně 

zaměřené vychovatelky. Náplní bude klub vycházet z činnosti školní družiny. 

Činnost klubu byla zahájena 3. 9. 2018 a bude pokračovat až do roku 2021. 



 

EVVO 
Škola se letos opět zapojí do akce 72 hodin, je nastaven plán environmentálních 
exkurzí, které naleznete na našich webových stránkách. Budeme nadále pokračovat 
ve sběru bylin, druhotných surovin i v třídění odpadu včetně hliníku a začneme 
budovat naši přírodní zahradu. 

 

Prvňáčci první 
Tak to tu ještě nebylo! Naši prvňáčci jsou sotva 2 týdny ve škole a už byli jako první 
ze všech tříd na exkurzi. Na své první školní exkurzi. Ve středu 12. září 2018 
odpoledne jsme využili nabídky místních spolků a vyrazili jsme na prohlídku ČOV v 
Lípě. Jako ochránci s námi šli i kluci ze 3.B. Na čističce jsme se dozvěděli, jak to 
všechno funguje… Děti poslouchaly vyprávění pana Edra, a pokud je něco víc 
zajímalo, tak se hned ptaly. U dotazů jsme se i zasmáli a bylo nám všem jasné, jak 
že to je. Po skončení výkladu jsme se přesunuli před bránu čističky, kde se nás ujala 
paní Kameníková. Nabídla nám připravené tvořeníčko – děti si něco vyrobily, 
vybarvily, starší hoši vyluštili a postavili z víček kytičku. Protože jsme měli jen 
vymezený čas, museli jsme se přesunout do školy. Za připravenou akci opravdu 
děkujeme. 

za celou partu zapsala Dana Výborná 

 

Nový školní rok ve školní družině 
Nový školní rok jsme začali úpravou oddělení školních družin. Letos pracují na naší 
škole 3 oddělení družiny. První oddělení se nachází vedle první třídy v budově MŠ a 
navštěvují jej právě naši prvňáčci + 10 kluků ze 3.B. Druhé oddělení je určeno pro 2. 
třídu + 10 dětí ze 3.B a svoje místo má družina v budově tělocvičny. Třetí oddělení 
ŠD se nachází v hlavní budově ZŠ a je určeno pro děti ze 3.A + starší děti ze školy. 
Děti ze 4. třídy a 5. třídy navštěvují nově zřízený Klub Lipánek, který pracuje 
odpoledne v hlavní budově. 

 I v letošním roce chceme dětem nabízet smysluplné využití volného času, který 
tráví odpoledne ve škole. Součástí činnosti ŠD je nabídka rozličných zájmových 
kroužků, které začnou pracovat od října. Ve školních družinách se účastníme 
různých soutěží – výtvarných, literárních, sportovních a akcí zaměřených na 
ochranu přírody ( Den Země, Čistá Vysočina, 72 hodin..) 

zapsala Dana Výborná 

 

 



Školní družina – zájmové kroužky a podpora výuky na školní rok 2018 
- 2019  

Den Název  Čas Vedoucí 

PONDĚLÍ 

Logopedie 1. + 2. tř. 11:45 – 13:05 Mgr. Božena Kučerová 

Šikovné ruce - výtvarný kroužek, 3. - 5. třída 14:00 – 15:00 Mgr. Petra Šimánková 

Logopedie v MŠ 13:30 – 16:00 Mgr. Božena Kučerová 

Pěvecký sbor 13:30 – 14:30 Mgr. Hana Koubková 

Stavění z Merkuru 4. a 5. ročník 12:50 – 13:50 Mgr. Marie Vomelová 

Badatelský klub pro žáky 5. – 9. r. 13:10 - 14:40  

1 x za 14 dní 

(od února 

2019 – každý 

týden) 

Mgr. Markéta Pokorná 

ÚTERÝ 

Keramika 3. tř. + výše (1x za 14 dní), 1 

skupina max. 12 účastníků 
13:30 – 14:30 

Mgr. Jaroslava Kandrová 

Angličtina 2. třída (2 skupiny) 

(říjen až červen) 

12:35 – 13:05 

Mgr. Věra Vítková 

Mgr. Stanislava Dvořáková 

Mažoretky – dívky předškolní a 1. třídy 14:00 – 15:00 p. Petra Rosická 

Čtenářský klub pro žáky 1. r. od února 2019 12:00 – 13:30 Mgr. Hana Vencovská 

STŘEDA 

Keramika 2. - 5. tř. + výše (1x za 14 dní), 1 

skupina max. 12 účastníků 14:00 – 15:30 

Mgr. Šárka Bucherová 

(ze zdravotních důvodů až od 

ledna 2019) 

Sportovky 2. - 3. ročník 13:10 - 14:00 Mgr. Milada Henclová 

Sportovky – základy míčových her 

žáci i žákyně od 5. ročníku výše 

14:30 – 15:30 

PaedDr. Antonín Gerža 



Počítačový kroužek 

tvorba web stránek, základy grafiky 

2 skupiny: začátečníci a pokročilí 

13:30 -15:30 

zatím 

orientačně 

studenti Střední školy 

informatiky a cestovního ruchu 

SČMSD Humpolec 

Kroužek anglické konverzace pro 6. – 9. 

ročník 
13:30 – 14:30 

Mgr. Jana Smith 

ČTVRTEK 

Basketbal                         1. – 2. tř. 

                                          3. – 6. tř. 

14:00 – 14:45 

14:45 – 15:30 

trenéři TJ Jiskra, H. Brod 

L. Špiller 

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky 

ZŠ 

1. oddělení – jen šachy - šachy 

1. – 2. třída 

od 3. třídy 

7. - 9. třída + zájemci  

 

 

12:30 – 14:00 

13:00 – 14:30 

13:15 – 14:45 

 

 

J. Pertl 

 

 

2. oddělení – deskové hry + logické úlohy 13:00 – 14:00 Mgr. Monika Komůrková 

Angličtina 2. třída (2 skupiny) 

(říjen až červen) 

11:30 – 12:00 

Mgr. Věra Vítková 

Mgr. Stanislava Dvořáková 

Čtenářský klub ŠD s názvem „Devatero“ 

(čtení s porozuměním, nápravná cvičení 

apod.) 2. – 5. r. 

14:45 – 15:30 

(od února 

2019 14:00 – 

15:30)  

Dana Výborná 

 

Redakce školního časopisu 5. – 9. r. 13:15 – 14:00 Mgr. Pavla Růžičková 

PÁTEK 

Organizace tematicky zaměřených výletů 

(divadlo, turistické výlety apod.) pozn. termín 

akce (den, čas) a náplň budou vždy včas 

oznámeny přes třídní učitele, na nástěnkách 

a na webu 

v přípravě  

? 



Škola se i nadále zavazuje k otevřenosti k žákům, rodičům i široké veřejnosti, k 

včasnému informování o všech akcích školy a k přijímání konstruktivních návrhů a 

podnětů. 

Na závěr, jako loni, přeji každému žákovi dobrého pedagoga, přiměřeně hodného, 

přiměřeně přísného, stejně tak hravého, ale přesto systematického, zodpovědného, s 

obrovským srdcem a pochopením pro dětský svět. Našim pedagogům na oplátku 

přeji nadšené a dychtivé děti a žáky s ochotnými a zodpovědnými rodiči, protože 

jedině společnými silami můžeme budoucí generaci předat to nejlepší. 

S přáním zdaru ve všech vzdělávacích i výchovných oblastech našim žákům a 
pedagogům v průběhu školního roku 2018/2019 

Mgr. Věra Vítková 

  

 

 

 

Přejeme krásné podzimní dny, alespoň krátce se však dovolujeme vrátit ke dnům 

letním, prázdninově pohodovým… 

9.7.-13.7.2018 a 16.7.-20.7.2018 

Druhý a třetí prázdninový týden se prostory lipského rodinného centra a blízkého okolí 

proměnily v proslulou 

francouzskou pevnost 

Boyard. Celkem třicet šest 

odvážlivců plnilo náročné 

disciplíny, za ně získávali 

kódy a klíče, kterými 

nakonec odemkli cestu k 

indiciím a k tygrem 

střeženému pokladu. Děti 

si užívaly například 

hledání kódů v nechutném 

slizu, místnosti plné 

odpadků, ve strašidelném 

sklepení či pod vodní hladinou, ale také hrály hry a tvořily. Velkým zážitkem pro ně 

bylo setkání se živými plazy a také s otcem Furou a jeho hádankami. Pouze jeden den 

si děti od plnění úkolů „odpočinuly“ výletem do dobronínské rodinné sklárny, kde 



shlédly ukázku ruční výroby skla, s velkým nadšením si každý dokonce mohl vyrobit a 

odnést malý skleněný medailonek.  

 

Ve stejném termínu organizovalo 

Rodinné centrum Tiliánek ve spolupráci 

s Jezdeckým klubem Vysoká opět  

příměstský koňský tábor. Tentokrát se 

konaly dva turnusy, ve kterých si celkem 

jednatřicet dětí (dva chlapci a dvacet 

devět děvčat) užívalo koňaření a vše, co 

k němu patří - čištění, krmení, vodění 

koní i úklid stájí, hipologii a především 

ježdění. Tábor byl v pátek odpoledne 

zakončen krátkými vystoupeními, při  

 kterých děti za doprovodu hudby předvedly, čemu všemu se v jezdectví během týdne 

naučily. 

 

 

 

 

 

 

 

A co nás čeká s příchodem nového školního roku? Kromě pravidelných aktivit, z nichž 

bychom rády upozornily na nově nabízený Jezdecký kroužek a Rybářský kroužek  (viz 

přiložená nabídka), se budeme těšit na setkání s vámi 2. listopadu na předadventní 

keramicko-výtvarné dílničce a 11. listopadu na Svatomartinském lampiónovém 

průvodu!  

Za RC Tiliánek 

Lucie Hanauerová a Mirka Šeredová 

 



 
 
 

Nabídka volnočasových aktivit pro děti (školní rok 2018 - 2019) 
 

Ostrov objevů aneb univerzita pro batolata - multismyslový 

program pro děti od 1 do 3 roků 
Kdy: Středa, 9:00 – 9:45 hodin 
Kde: RC Tiliánek - herna 
Cena: 1 500,-Kč/kurz (10 lekcí + 2 náhradní lekce + pracovní sešit a CD) 
Lektor: Hanauerová Lucie (tel. 777 160 143) 
Více na www.ostrovobjevu.cz  
Možno domluvit ukázkové hodiny zdarma. kapacita: 6 dětí s rodiči 
 
 

Zumba pro mladší školačky (2. - 4. třída ZŠ) 

Kdy: Pondělí, 14:15 – 15:15 hodin 

Zumba pro starší školačky (5. – 7. třída ZŠ) 

Kdy: Pondělí, 15:15 – 16:15 hodin 

Zumba pro předškolačky a prvňačky (4 – 7 let)* 

Kdy: Pondělí, 16:15 – 17:00 hodin 
Kde: Tělocvična ZŠ (po domluvě možnost převedení dětí ze školky a družiny do 
tělocvičny) 
Lektor: Líbalová Milada 
Cena: 70,-Kč(*60,-Kč)/lekce kapacita: 3x15 dětí 
 
 

Klavír pro radost (od 6i let) 

Kdy: Pondělí, středa, čtvrtek, dle individuální domluvy 
Kde: Třída v hlavní budově ZŠ (po domluvě možnost převedení dítěte ze družiny do 
budovy ZŠ) 
Lektor: Mgr. Koubková Hana 
Cena: 150,-Kč/lekce kapacita: 10x1 dítě  
 

Hravá angličtina pro předškoláky a prvňáky (děti 4 - 7 let) 

Kdy: Středa, 15:00 – 15:45 hodin 
Kde: RC Tiliánek – učebna (po domluvě možnost převedení dětí ze školy a školky) 
Lektor: Mgr. Smith Jana 
Cena: 70,-Kč/lekce 

 



Keramická dílnička (věkově neomezeno) 

Kdy: Čtvrtek 1x měsíčně (dle rozpisu), 16:00-17:00 hodin 
Kde: RC Tiliánek – herna (po domluvě možnost převedení dětí ze školy a školky) 
Lektor: Mgr. Kandrová Jaroslava  
Cena: 90,-Kč/lekce kapacita: 1x10 dětí 
 

Přírodovědný kroužek  s lektorkou ze záchranné stanice Pavlov (2. – 7. tř. 

ZŠ) 
Kdy: Pátek 1x měsíčně (dle rozpisu), 15:00-17:00 hodin 
Kde: RC Tiliánek a příroda (po domluvě možnost převedení dětí ze školy a školky) 
Lektor: Mgr. Hlaváčová Petra a Mgr. Šeredová Miroslava 
Cena: 70,-Kč/lekce kapacita: 1x12 dětí 

 
Rybaření pro radost (2. – 7. tř. ZŠ) 

Kdy: Pátek 1x měsíčně (dle rozpisu), 15:00-18:00 hodin 
Kde: RC Tiliánek a rybník (po domluvě možnost převedení dětí ze školy a školky) 
Lektor: RNDr. Bucher Petr 
Cena: 70,-Kč/lekce kapacita: 1x10 dětí 

 
Jezdecký kroužek (2. – 7. tř. ZŠ) 

Kdy: Středa, 14:30-16:30 hodin 
Kde: JK Vysoká 
Lektor: Mgr. Šeredová Miroslava 
Cena: 1 900,-Kč/kurz (pololetí) kapacita: 1x8 dětí 

 
Klubíček – volná hernička (nejen) pro maminky s dětmi na rodičovské dovolené 

Kdy: Každé čtvrteční dopoledne od 8:00 do 11:00 hodin 
Kde: RC Tiliánek – herna 
Cena: 30,-Kč 
___________________________________________________________________ 

Doučování - možnost doučování (i individuální výuky) anglického jazyka (1.st. 

ZŠ) a českého jazyka (1. i 2.st. ZŠ) pod vedením Mgr. Koubkové Hany. 
 
Prosíme zájemce o nahlášení do 21.září 2018, kurzy budou zahájeny od října. 

Časy zájmových kroužků mohou být upraveny dle počtu a věku dětí. 
U většiny aktivit je kapacita míst omezena! 

Rodinné centrum Tiliánek, Lípa 122, 582 57 Lípa u Havlíčkova Brodu, IČO 05654190 
kontakty: Lucie Hanauerová 777 160 143 a Miroslava Šeredová 605 847 548 

 



ZPRÁVY Z PETRKOVA 

Děti už opět vydávají svou energii ve školních lavicích a dospěláci mohou na 

dovolenkový čas také jen vzpomínat. Snad jsou všichni plni nových sil, kamarádství a 

zážitků.  

Komunální volby (do zastupitelstva v obci Lípa) se uskuteční v říjnu. 

Z Petrkova se nikdo další na kandidátku nepřihlásil. Vzhledem k počtu obyvatel, (Lípa 

823 obyvatel - (12 zastupitelů), Dobrohostov 147 obyvatel - (2 zastupitelé), Petrkov 

127 obyvatel - (1 zastupitel), Chválkov 30 obyvatel), se může stát, že zastoupení za 

Petrkov v obecním zastupitelstvu nebude žádné. To by byla škoda. Bylo by tedy 

prima, kdybychom se všichni ve volební dny sešli v Petrkovské hasičárně a hlasovali 

pro možné kandidáty do zastupitelstva, kteří by mohli výrazným způsobem po další 4 

roky pomáhat našemu Petrkovu. 

V rámci prázdnin výrazně kulturně a duchovně pozvedla Petrkov skupinka 

mládeže, která 3 x týdně provozovala občerstvení pro cyklisty, turisty ale zejména pro 

místní. A tak se stala předzahrádka s výdejním okénkem díky obětavým dětem 

centrem prázdninového dění v obci. A musím říci, že pivo zde podávané bylo takové 

nějaké jiné než doma… bylo prostě lepší. Tak tedy --- poděkování pro celou akční 

„Petrkovskou“ partu mládeže! 

 

 1. září (sobota) každoroční akce SDH Petrkov „ROZLOUČENÍ 
S PRÁZDNINAMI“. I přes nepřízeň počasí, neobjednání skákacího hradu pro děti, se 
pod stany na návsi sešla velká řádka lidí na přátelské posezení, poklábosení a 
sousedského popovídání. K chuti přišly pečené kýty, pivčo a limo. Místní ženy opět 
napekly velké množství dobrot – je obdivuhodné, že tato pomoc je v Petrkově již 
tradicí. Poděkování organizátorům za iniciativu a příchozím za chuť se potkat. 

 8. září (sobota) – Petrkovská účast na SDH soutěži O POHÁR STAROSTY 
OBCE LÍPA. 
Náš výrazně oslabený hasičský team (nemoc, dovolená, fotbal, deprese, práce aj.) 

vyrazil do Lípy a i přes svůj hendikep dosáhl dobrého umístění. Za chlapy poprvé 

v soutěžním Michal David jr., Tomáš Novák a Tomáš Pálek bez velkého nacvičování 

hnedka 7 místo z 10 soutěžních družstev. Vzhledem k tolika nováčkům v teamu 

dospělých opravdu obdivuhodný výkon. Dětskou skupinu - letos dobře 

natrénovanou -  „opět zradila mašina“. Velké poděkování všem reprezentantům, za 

čas, energii a vzornou reprezentaci! 

 



 Kontinuálně probíhá úklid opravené hasičské zbrojnice, poklízení a revize 
masopustních masek,  evidence hasičského majetku aj. potřebné procedury našeho 
spolku SDH. Všem dobrovolným zúčastněným pracovníkům – patří velké 
poděkování !   

 

   Výlov Hlibůčku --- Sbor dobrovolných hasičů v 
Petrkově si Vás srdečně dovoluje pozvat na tradiční 
Výlov  rybníka Hlibůček  v Petrkově v sobotu 13. října 
2018 od 9.30 hod. 

 

Za Petrkov Topolovský Michal 

 

 

 

 

POZVÁNKA   

NA SLAVNOSTNÍ MŠI 
SVATOU V PETRKOVĚ 

 

u kapličky SVATÉHO VÁCLAVA  

dne 30.9.2018 (neděle) 
v 11.00 hod 

 
 

 

 

 

 

 



Z činnosti SDH Lípa 

 
   Prázdniny skončily a pro mladé hasiče opět začínají další tréninky a akce. Před 

prázdninami jsme si společně s mladými hasiči z Dobrohostova užili víkend v přírodě 

ve Svratce, kde sice převážně pršelo, ale všem se nám tam líbilo. Konec školního roku 

jsme s dětmi oslavili tím, že jsme pro ně připravili největší vodní skluzavku v České 

republice. Ačkoliv počasí bylo chladnější a méně slunečné, přesto se sešlo dost dětí, 

které se na skluzavce vyřádily. Připravili jsme pro všechny i občerstvení, skákací stan 

a dílničky. 

   Během prázdnin jsme si odpočinuli a až na jejich konci jsme pomohli s organizací 

Pohádkové cesty a připravili jsme pro děti Stezku odvahy. 

   V neděli 2. 9. jsme připravili pro rodiny s dětmi výlet do Mirakula. Na padesát dětí a 

rodičů se vypravilo do Milovic, kde jsme si užili krásný den. Areál je plný atrakcí, jako 

jsou prolézačky, trampolíny, bludiště, podzemní chodby a hrady. Počasí bylo 

nádherné a výlet si užili malí i velcí. 

 

 

  



   8. 9. jsme uspořádali soutěž O pohár starosty obce Lípa. Sešlo se nám téměř třicet 

družstev soutěžících. Vše proběhlo, jak mělo a soutěž se vydařila. Opět děkujeme 

všem „nehasičům“, kteří nám pravidelně pomáhají na akcích, které pořádáme.  

   Ve středu 12. 9. jsme se Spolkem  Tilia připravili odpolední akci Máme rádi přírodu, 

kdy byl den otevřených dveří na čističce odpadních vod v Lípě. Všichni se mohli přijít 

podívat, jak funguje čistička odpadních vod. Pavel Edr s Martinem Vránou nám vše 

vysvětlili a ukázali.       Martinka Svobodová s Martou Vencovskou připravily naučnou 

stezku a hry pro děti. Touto akcí jsme chtěli upozornit na důležitost třídění odpadů a 

na to, jak se máme chovat k přírodě, ve které žijeme. Určitě tomu napomohou ještě 

letáky, které rozneseme s mladými hasiči do schránek občanů naší obce. 

Akce byla podpořena Krajem Vysočina a KOUS Vysočina.  

 

 

 

   Nyní se s dětmi připravujeme na podzimní kolo celoroční soutěže Plamen, kde 

budou děti střílet ze vzduchovek, lézt po laně, vázat uzly a prokáží znalosti práce 

s buzolou, topografických značek, hasebních prostředků a zdravovědy.  

                Za SDH Lípa Ivana Výborná a Miroslav Prchal 

 



Místní knihovna Lípa 

 
Kde: Budova ZŠ a MŠ Bohuslava Reynka 

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

 

říjen listopad prosinec 

8.10. 5.11. 3.12. 

22.10. 19.11. 17.12. 

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. 

 

Další ročník VU3V začíná v říjnu. Téma „Klenoty barokního sochařství v českých 

zemích“. 

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 

 

 
 

SDH Dobrohostov 

Zveme Vás na 
výlov rybníka u Nováků v Dobrohostově 

dne 13. října /sobota/ 2018. 
Prodej ryb na hrázi od 12 hodin.  

 
Občerstvení na hrázi – rybí podkovy na grilu. 

Od 16 hodin v obecní budově u Dobroděje rybí řízky 
s bramborovým salátem.  

Ostatní občerstvení rovněž zajištěno. 



  
Nedělní odpoledne s dechovkou v Šejdorfském mlýně 

V neděli 8. července 2018 se v Okrouhličce uskutečnil již VII. ročník sousedského 

setkání s názvem SENIOR FEST. Akce proběhla v  příjemném prostředí areálu 

Šejdorfského mlýna, kde od 15 hodin hrála dechová kapela Božejáci. Zazpívat si 

známé písničky, popovídat a trochu si i zatancovat přišlo přes 300 lidí z širokého 

okolí. Velký zájem byl již tradičně o chleba 

s čerstvým máslem, utlučený na místě 

v dřevěné máselnici. Počasí se skvěle 

vydařilo, a tak se celým odpolednem nesla 

dobrá nálada a pohoda. 

Akci pořádají Spolek TILIA a obce zapojené 

do Sdružení Vrchovina v rámci realizace 

MA21 v projektu „Spolupráce na 

Vysočině“, který je finančně podpořen 

Krajem Vysočina. 

      

      

   Marta Vencovská 

 

Sousedské posezení, 
aneb Havelské posvícení trochu jinak 

 

Pátek 12. října 2018 od 16:00 – 20:00 

Lípa, Pohostinství Na Růžku 

• K poslechu nám zahrají „Heligonky z Vysočiny“ 

• Lipská kuchařka - Bude probíhat sběr receptů, můžete doručit  

                                                        recept, ale uvítáme i malou ochutnávku  
 

 

        Pořadatelé: Obec Lípa, Pohostinství na Růžku a lipské spolky 

 

 
 
 
 
 



Dobrovolnický projekt SOUSEDÉ plus 
Založením ,,Klubu sousedé“ se naše obec jako první v Kraji Vysočina zapojila do 
projektu ,,Sousedé plus“ jehož cílem je podpora sousedské výpomoci. Hlavním cílem 
projektu je vzájemná pomoc v každodenních činnostech. 
Princip projektu SOUSEDÉ plus je jednoduchý. Každý člen za sebe nabídne oblast, 
činnost, kde může být jiným nápomocný, a na druhou stranu pojmenujete věci, se 
kterými by sám potřeboval pomoci. 
Jedná se o mezigenerační projekt. Může se tedy zapojit každý kdo má čas a chuť 
pomáhat nebo ten který  pomoc potřebuje. Pod heslem ,,já umím to a ty zas tohle “ 
nabídnete věci, které umíte a jste ochotni je pro druhého udělat. A na oplátku nějaký  
jiný člen může udělat  něco pro Vás, až budete potřebovat. 
Jedná se o drobnosti všedního dne například: doprovod k lékaři, drobné domácí 
opravy, pomoc na zahradě, pomoc s nákupem, umytí oken či natření plotu. Paní 
Dvořáková může nabídnout drobné opravy oblečení a na oplátku potřebuje pomoc se 
dřevem na zimu či s pohlídáním pejska. 
Všechny služby v projektu jsou založeny na dobrovolnosti. Za odvedenou práci se 
neposkytuje žádná peněžitá odměna, platidlem v projektu je odvedená 1 hodina. 
Jestliže někdo např. z důvodu zhoršeného zdraví není schopen nabízet ostatním, 
může v případě potřeby využít tzv. sociálního konta. Kdo naopak více pomáhá, může 
své hodiny darovat. 
Vzájemná pomoc přináší radost, pocit užitečnosti a zvyšuje kvalitu života nejen ve 
stáří. 
Každý něco umí a naopak každý někdy potřebuje pomoci. Přidejte se k nám! 
Více o projektu se dozvíte na obecním úřadě a na www.sousedeplus.cz 
                                                                                                                     Martina Svobodová 
 

Jak jsem šlápla do štěstí, aneb ukliďme si pod nohama 
Hovno je od pradávna považováno za symbol štěstí. Objeví-li se ve snu, značí podle 
mnoha výkladů a snářů šťastnou událost či dokonce výhru v loterii. Potká-li Vás za 
bílého dne a přiletí-li například z čistého nebe, můžete se těšit na šťastné zítřky. Kdo 
by si nepřál být šťastný?  
Ovšem jak se říká, všeho moc škodí, od každého trochu anebo dobrého pomálu. Ono 
totiž takové štěstí na botě úplná výhra není. Máte-li štěstí, pevnou obuv a ono štěstí 
pevnou konzistenci, pomůže vám kousek čisté nešťastné trávy. V opačném případě a 
jste-li dokonce ke své smůle na to štěstí bos, máte chvilku o zábavu postaráno. 
Vyrazit do přírody a projít tak některou pejskaři oblíbenou cestou se podobá 
slalomové disciplíně. Říci dítěti ,,sedni si tady na travičku“ se neobejde bez 
předcházejícího průzkumu terénu. Sejít z cesty na trávu se zkrátka nevyplácí. 
Přitom řešení problému není nijak obtížné. Pytlík v kapse při venčení pejska by měl 
být samozřejmostí. Prosíme proto všechny majitele pejsků, pejskaře, páníčky a 
paničky, aby si po svých pejskách uklízeli a dopřáli tak i jim příští vycházku v čisté 
přírodě. 

Martina Svobodová 



Ohlédnutí akcemi 

Lipské putování   

V sobotu 18. srpna se uskutečnil již XI. ročník akce „Lipské putování aneb Vyšlápni si 

s rodinou krásnou lipskou krajinou“. Pěší trasy vedly přes Hubertku a Studénku. Na 

nejkratší trase kolem Paletáče děti plnily různé úkoly. Pro cyklisty bylo připraveno 5 

tras a nejdelší trasy vedly do Polné. Start na všechny trasy byl od Pohostinství Na 

Růžku v Lípě. Celkem se na trasy vydalo 231 účastníků.  

Cyklo trasy: 

  

Pěší trasy: 

Délka trasy Počet účastníků 2017 Délka trasy Počet účastníků 2017 

15 km 12  5 km 72 

25 km 45 8 km 9 

35 km 26 12 km 25 

65 km 9 14 km 5 

80 km 9 18 km 19 

Celkem   101 celkem  130 

Celkem 231 účastníků 

 Lipský prázdninový klub pro děti  

V  letošním roce jsme organizovali již šestý ročník letního prázdninového klubu pro 

děti. Po celý týden (od 20. - 24. srpna) klub navštěvovalo přes 30 dětí, pro které byl 

připraven celodenní program plný her, tvoření a výletů. Díky krásnému počasí jsme 

mohli hodně času trávit venku. 

Hlavním tématem našeho 

přívesnického tábora byla opět 

ekologie a příroda. Akce probíhala ve 

spolupráci se ZŠ a MŠ Bohuslava 

Reynka Lípa, která nám poskytla 

zázemí ve školní jídelně.  

Ve středu pro nás přijel autobus a jeli 

jsme na poznávací cestu. Naším cílem 

byla Vodní nádrž Želivka, kde jsme si 



prohlídli přehradu a pak byli v návštěvnickém středisku Vodní dům. Další zastávku 

jsme pak měli ve Včelím světě v obci Hulice, kde jsme se dozvěděli spoustu informací 

ze života včel.  

Ve čtvrtek jsme navštívili Zemědělskou a. s. Lípa, kde nám p. Miroslav Prchal velmi 

zajímavě povídal o chovu krav a o současném zemědělství. Pak jsme jeli vlakem do  

Radňova, kde pro děti byla v lese připravena poznávací stezka. Na konci dne nás 

zastihla velká bouřka a slejvák, ale do Lípy jsme se dostali jen s malým zpožděním.  

Na páteční den jsme opět moc rádi přijali pozvání na návštěvu Malé Lípy. K obědu 
jsme si na ohni opékali buřty a uvařili si skvělý kotlíkový buřtguláš. Na zpáteční cestě  
jsme si dali v Lípě Na Růžku dobrou zmrzlinu a ukončili tak zdárně letošní klub. Tak 

zase za rok!!!  

Velká pohádková cesta - Poslední prázdninová sobota (25. srpna) již tradičně patřila 

v Lípě dětem a pohádkovým bytostem. Na trase, která byla dlouhá cca 3 km, plnily 

děti úkoly pod dozorem lipských strašidel - například víly, hejkalové, čarodějnice, 

princezny, loupežníci a další postavy z pohádek. Celkem jste letos mohli na 

pohádkové cestě potkat téměř 50 pohádkových bytostí, kterým touto cestou moc 

děkujeme za návštěvu naší obce. Pro děti bylo připraveno také malování na obličej a 

tvořivé dílny.  Naštěstí se nepříznivá předpověď počasí nenaplnila a pršet začalo až 

navečer. V letošním roce se na pohádkovou cestu vydalo 321 účastníků. 

Mobilní planetárium – V   mobilním planetáriu byly promítány série krátkých 

filmů o vesmíru, které byly doprovázeny odborným výkladem. Speciální programy 

prezentovaly nejnovější poznatky a výzkumy o kosmonautice, poznávání vesmíru 

a světa kolem nás. Kopule planetária stála v sále místní sokolovny. Planetárium 

navštívilo 76 dětí a dospělých.  Akce byla podpořena Krajem vysočina a KOUS 

Vysočina. 

 Den pro rodinu, aneb malý festival pro rodiny s dětmi z celé Vysočiny - Akce se 

konala v neděli 9. 9. 2018 v Šejdorfském mlýně v Okrouhličce. Celé odpoledne 

bylo zaměřené tak, aby si ho užila celá rodina od nejmenších po nejstarší členy 

rodiny. Představil se například oblíbený klaun Pupa a divadelní ochotnický spolek 

z Lípy zahrál „Pohádkou k sežrání“. Dále byl připraven doprovodný program jako 

dětská zumba, malování na obličej a tvořivé dílničky pro děti. Na zajímavém 

programu se podílelo 6 mateřských a rodinných center z Kraje Vysočina. Nad 

celou akcí již podruhé převzal záštitu Mgr. Pavel Franěk 1. náměstek hejtmana 

Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí a prorodinné politiky.  

Akci pořádá Spolek TILIA a Síť pro rodinu, z.s v rámci projektu MA21 s názvem 
Spolupráce na Vysočině 2018. Akce je podpořena Krajem Vysočina.  
 



Lipské rockování –  
V sobotu 22. 9. 2018 se v Lípě uskutečnil II. ročník malého rockového festivalu 
s názvem LIPSKÉ ROCKOVÁNÍ. O zahájení se postarala od 17:00 hod skupina 
Malahnikow z Třebíče. Na parket pak dostala návštěvníky skvělá FUGA ze Žďáru nad 
Sázavou. Pak už nastoupily hvězdy večera, a to Kejvavý koně (QKK) z Havlíčkova 
Brodu a IRAS z Nymburka. Letos nám skvěle přálo počasí, a tak se mohlo sedět i 
venku pod stany. Celkem se na akci sešlo na 300 návštěvníků z Lípy a širokého okolí. 
Akce se skvěle vydařila. Diváci byli úžasní a kapely také. Tak se může těšit na další 
ročník rockování.  

Marta Vencovská 
Spolek TILIA, ČSŽ Lípa 

 

malý festival folkové hudby 

FOLKOVÁ LÍPA 

Lípa u Havlíčkova Brodu 

sobota 10. 11. 2018 
od 14:00 hod, sokolovna Lípa 

PROGRAM:  Honza Jícha, Mrakoplaš a Luboš Pospíšil, Lístek, Tony 

Linhart a Helena Maršálková (Pacifik), DAREBAND, Jindra Kejak, 

Choroši, Rendez-fou, ISARA  

…a na závěr jam – podle chuti muzikantů až do rána.  

Dobrá muzika a dobré občerstvení  
Pořadatelé obec Lípa a místní spolky 
 

Pohostinství Na růžku Vás zve na 

Den Bernarda  
Čtvrtek 4. října 2018 od 17:00 hod 

Lípa, Pohostinství Na Růžku 
Pivo 15, Kč. Tatarák …..  



    POZVÁNKA NA AKCE - PODZIM / ZIMA 2018  

 

 

12. října (Pá) – Sousedské posezení, aneb havelské posvícení  - Pohostinství 

na Růžku v Lípě. Od 16:00 hod budou hrát Heligonky z Vysočiny pod 

vedením F. Havla. Bude probíhat sběr receptů do „Lipské kuchařky“  -  

můžete doručit recept, ale uvítáme i malou ochutnávku  

 

 

13. října (So) – Zájezd na Pochod Slováckým vinohradem, aneb 

burčákový pochod. Odjezd 6:30, (přihlášky na 776 122 106, 

info@mascmp.cz)  

 

 

17. října (St) – veřejné fórum obce Lípa – od 18:00 hod v Pohostinství Na 

Růžku v Lípě. Přijďte se seznámit s činností obce a místních spolků a 

diskutovat nad dalším rozvojem naší obce. Srdečně zveme veřejnost 

z Lípy, Petrkova, Dobrohostova i Chválkova.  

 

10. listopadu (So) - FOLKOVÁ LÍPA – I. ročník folkového festiválku 

 Od 14:00 v sokolovně v Lípě. Vystoupí 9 kapel (např. Rendez-fou, 

Marakoplaš a Luboš Pospíšil, Tony Linhart a Helena Maršálková (Pacifik), 

Lístek, Darabend…) 

 

 

17. listopadu (So) – II. Společenský večer obce Lípa – hraje kapela IRIS band. 

Předprodej lístků bude upřesněn SMS zprávou. 

 

 

2. prosince (Ne) – Slavnostní rozsvícení vánočního stromku v Lípě 

 Přijďte si poslechnout koledy, zahřát se svařeným vínem 

a popovídat se sousedy. Pro děti budou připraveny 

tvořivé dílny a malá mikulášská nadílka. Nebeská a 

pekelná parta se již těší na vaši návštěvu. 



9. prosince (Ne) – Adventní koncert s kapelou JÁSALKA BAND z Nového 

města na Moravě. Začátek je v 16:00 hod (sokolovna v Lípě) 

 

16. prosince (Ne) – Rozdávání betlémského světla – od 17:00 hod  

u betlému v Lípě (za obecním úřadem). 

 

21. prosince (Pa) – divadelní vystoupení L.O.S. - můžeme se těšit na druhé 

divadelní představení lipského ochotnického souboru, tentokrát 

s detektivní zápletkou. Sokolovna Lípa  

 

26. prosince (St) – Vánoční turnaj v „Člověče, nezlob se“  

 

Pravidelné cvičení v tělocvičně ZŠ  

• Zumba pro dospělé (15+) - každé pondělí 16:00 – 17:00 

• Jóga – každé pondělí 18:00 – 19:00  
 

Dále připravujeme zájezd do divadla (Praha), Posezení u lipového čaje, 

Vánoční vycházku ….. 

Těšíme se na Vaši účast!!   

Obec Lípa a místní spolky 

    

Obec Lípa Vás zve na setkání s občany 

 Veřejné fórum obce Lípa 

Kdy?  Středu 17. října 2018 od 18:00 hod 

Kde?  Lípa - Pohostinství Na Růžku 

Přijďte se seznámit s činností obce a místních spolků a 
diskutovat nad dalším rozvojem našich obcí. 
 

Program: Představení činnosti obce 

              Návrhy na rozvoj obce 

              Drobné občerstvení 



Realizace místní Agendy 21 v obci 

Lípa  

Obec Lípa realizuje MA21 od roku 2010. Základem komunitních aktivit v obci je dobrá 

spolupráce mezi místní samosprávou, Základní školou a Mateřskou školou Bohuslava 

Reynka v Lípě a místními neziskovými organizacemi - Spolek TILIA, Český svaz žen, 

Rodinné centrum Tiliánek, TJ Sokol Lípa, SDH Lípa, SDH Petrkov a SDH Dobrohostov. 

Cílem projektu je ještě více tuto spolupráci prohloubit a cíleně podporovat aktivní 

zapojování veřejnosti do participativních procesů.  

 

Přehled akcí realizovaných v rámci projektu MA21 v obci Lípa: 

 V rámci Lipských jarních slavností byla v sále sokolovny připravena výstava 

„Vysočina náš domov“ 

 Poznáváme region – v rámci projektu se uskutečnily dvě poznávací cesty pro 

děti a rodiče. Cílem první cesty byla Vodní nádrž Želivka, Vodní dům a Včelí 

svět v Hulicích u Trhového Štěpánova. V rámci druhé poznávací cesty jsme 

navštívili Park Mirákulum, který je koncipován tak, aby mimo svou bohatou 

zábavní část učil děti vnímat les a okolní přírodu jako součást každodenního 

života. 

 Zapojení do osvětových kampaní - Den Země, Dny zdraví a Evropský týden 

mobility.  

 Brigády na úpravu veřejného prostranství, v rámci kterých proběhla úprava 
terénu, nákup a umístění venkovního mobiliáře a výsadba zeleně.. 

 Ve spolupráci s místními spolky jsou zrealizována sousedské posezení pro 
místní obyvatele 

 Veřejné fórum obce Lípa se uskuteční v říjnu 2018 
 Lipský kalendář 2019 tentokrát kalendář připravily děti ze Základní a 

Mateřské školy Bohuslava Reynka Lípa. Kalendář bude zdarma distribuován 
po obci během listopadu 2018.  

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

Krajem Vysočina. 

KOLA PRO AFRIKU - Posláním společnost „Kola pro Afriku“ je prostřednictvím 

iniciativy české společnosti umožnit dětem cestu ke vzdělání. Tuto cestu 

dětem umožní kola, která darují lidé v ČR. Obec Lípa se do akce zapojuje 

již čtvrtým rokem. Sběr probíhá po dobu letních prázdnin na ČOV Lípa. 

Díky vám jsme na sběrné místo již odvezli téměř 230 kol.  

Více o společnosti a celém projektu Kola pro Afriku najdete na www.kolaproafriku.cz.  


