
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Prosinec  2018 

 

 

 

  



   

   Prosinec. Nejočekávanější měsíc celého roku. Pro 

naše nejmenší odpočítávání dní, kdy konečně přijde 

Ježíšek. Shon v obchodech je mnohonásobně větší než 

v průběhu roku. Všichni spěchají, všechno musí stihnout, nic nesmí 

zapomenout. S přibývajícími léty však člověk zjišťuje, že to věčné 

honění se za něčím nemá žádný smysl. Poznává, že v životě jsou věci 

mnohem důležitější. Zdraví, rodina. Ale i dobří přátelé a sousedé, 

se kterými je nám dobře, jsou nad všechny dárky. S blížícím se 

koncem roku bilancujeme. Sčítáme ztráty a také výhry. Přejme si 

všichni, aby v našem pozemském životě převládaly věci příjemné 

nad těmi méně příjemnými. A ruku na srdce, nezávidíme často těm 

našim dětem ty jiskřičky v očích s napjatým očekáváním, co najdou 

pod rozsvíceným vánočním stromečkem? Je to tak dávno, vyrostli 

jsme. Přesto nejkrásnější pocit máme z toho, když někoho 

obdarujeme a jeho úsměv je pro nás ta největší odměna, dárek 

nejcennější.  

A tento pocit přeji Vám všem, nejen o Vánocích. 

       Jiří Kunc, starosta 

 
  



Usnesení z ustavujícího veřejného zasedání 

 Zastupitelstva obce Lípa, které se konalo dne 30.10.2018 
 v budově Pohostinství Na Růžku v 19 00 hodin 

 
Zastupitelstvo obce Lípa po projednání schvaluje:  
1. program zasedání 
2. zapisovatele, ověřovatele zápisu a usnesení a návrhovou komisi  
3. způsob volby starosty, místostarosty, ostatních členů rady a výborů – veřejné 
hlasování 
4. výkon funkce starosty jako uvolněnou funkci, místostarosta (jeden) neuvolněný 
5. schvaluje v souladu s § 96 zákona o obcích jednací řád zastupitelstva obce 
6. počet členů rady – 5 členů 
7. vyplácení odměn neuvolněným zastupitelům od 1.11.2018 
   
Zastupitelstvo v souladu s § 84 odst. 2, zákona o obcích volí: 
 
1. starostou obce           :  ing. Jiřího Kunce 
 
2. místostarostou obce  :  ing. Ondřeje Balouna 
 
3. další členy rady obce:   Václava Fikara 
                                     Ladislava Křesťana 
    Pavla Součka                                                                            
 
Zastupitelstvo obce v souladu s ustanovením § 84 odst. 2. zákona o obcích 
      I. zřizuje:   finanční výbor 

kontrolní výbor 
     II. zvolilo do funkce: 

1. předsedy finančního výboru:   Janu Součkovou 
 členy finančního výboru:                   Barboru Šimkovou 

       Ing. Janu Peškovou 
 

                  2.  předsedy kontrolního výboru:  Martu Vencovskou 
 členy kontrolního výboru                   Michala Vampolu 

       Františka Havla                                                                      
                                                                         
Zastupitelstvo bere na vědomí: 
1. složení slibu všech přítomných členů zastupitelstva podle § 69 odst. 2. zákona o 
obcích 
2. příspěvky z diskuse 

 



 

Usnesení č.1 
z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lípa,  

které se konalo dne 13.11.2018 v budově OÚ v 19 oo hodin  

Zastupitelstvo obce Lípa: 

 

schvaluje:  
 

1. usnesení z minulého zasedání zastupitelstva  
2. upravený program zasedání zastupitelstva 
3. Provedení inventarizace majetku obce Lípa k 31.12.2018 a složení 

inventarizační komise   
4. použití soukromého vozidla pro potřeby obce 
5. pověření k činnosti pro kontrolní a finanční výbor a pověření rady obce 

prováděním rozpočtových změn 
6. připravované projekty pro výstavbu ZTV pro 18 rodinných domů a 

výstavbu víceúčelové budovy 
7. realizací projektu s názvem - Podpora vzdělávání – škola Lípa 2 a 

přerušení provozu mateřské školy a školní družiny v době zimních 
prázdnin, a to od 27.12.2018 do 2.1.2019.  

8. návrh Smlouvy o veřejných službách č.45/2019 s firmou ICOM transport 
a.s., Jiráskova 1424/78, 587 32 Jihlava 

9. rozpočtové opatření č.6 pro rok 2018 
10. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IV-12-

2016356/VB/1, Lípa, p. Vampola, kabelové vedení nn 
11. Návrh rozpočtu obce Lípa na rok 2019  

 
bere na vědomí: 

 
1. zápis ze zasedání rady z 13.11.2018  
2. pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů 

v samostatné a přenesené působnosti obce v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů 

3. oznámení o uzavření komunikace přes Hladový Mlýn, Lípa č.p.35 
4. děkovný dopis za úpravu poutního místa u sv. Anny 
5. příspěvky v rozpravě 

 

  



Lípy z Vysočiny 

V Lípě byla k oslavám 100. výročí vzniku 
samostatné republiky slavnostně vysazena lípa. 
Výsadba se konala v neděli 28. 10. 2018 a 
zúčastnilo cca 60 obyvatel obce Lípa. Akce se 
konala u památníku, který byl postaven v roce 
1968 u příležitosti 50. výročí založení republiky. 
Mezi účastníky akce bylo také šest obyvatel obce, 
kteří se na stejném místě před 50 lety účastnili 
výsadby lip kolem památníku.  
Vzhledem k deštivému počasí jsme se rádi zahřáli 
u výborného svařáčku.  Na závěr jsme společně u 
vysazené lípy zazpívali československou hymnu.  
Výsadbou lípy jsme se připojili k pokusu Kraje 
Vysočina o zapsání do České knihy rekordů jako 
region, v němž se v průběhu deseti dnů (19. - 28. 
10. 2018) vysadilo nejvíc národních stromů. 

M. Vencovská 

 



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

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

Další rok je za námi a s ním oslava Vánoc a konce kalendářního roku. Přejeme si, aby 
Vánoce byly především svátkem klidu, pohody a odpoutání se od každodenního 
pracovního shonu. Začátkem prosince začíná tato krásná vánoční atmosféra panovat i 
v naší mateřské škole. Myslím si, že jsem letos byl/a docela hodný/á, a tak bych si 
moc přál/a kdybys mi přinesl …. Asi takhle začíná většina dopisů, které píšou děti 
Ježíškovi. 

Dovolte mi ale ještě se na chvilku vrátit do podzimního období a seznámit vás s jeho 
průběhem v naší mateřské škole. 

V loňském školním roce jsme sběrem víček pomáhali malé Natálce z Úsobí. Sběr víček 
pro ni byl pozastaven a tak nyní sbíráme pro Ellenku z Dolních Kounic. Poděkování 
patří všem, kteří jste se k nám připojili. 

Ve čtvrtek 27. září se ve školce konalo divadelní představení s názvem Perníková 
chaloupka. Dětem se líbily originální loutky – především Jeníček, Mařenka a Ježibaba. 
V pohádce také vystupovalo několik zvířátek, což pomohlo zaujmout i ty nejmenší 
diváky. Vystoupení bylo velice hezké a zábavné. 

Ve středu 31. října jsme se vypravili do Horáckého divadla v Jihlavě, kde nás čekala 
interaktivní pohádka na motivy známého Večerníčkového seriálu – Maxipes Fík. 
Společně s Fíkem jsme procestovali Afriku, Antarktidu a Austrálii a nakonec jsme mu 
pomohli vrátit se domů. Pohádka byla založena na práci s publikem a doplněna o 
projekci. Představení bylo nádherné, děti byly nadšené a moc jsme se nasmáli. 

Ve středu 31. října proběhl ve školce Halloweenský večer. Pro děti byla připravena 
různá stanoviště rozmístěná po třídách mateřské školy. Po splnění všech úkolů na 
stanovištích si děti vyzvedly odměny – lampion, omalovánku, jablko. K odměnám 
také patřily různé druhy cukroví, které napekly některé maminky, za což jim velice 
děkujeme. Po tomto malém občerstvení se rodiče s dětmi přesunuli ven, kde na ně 
čekala stezka odvahy připravená paní Havlovou a několika školáky. Nakonec se 
všichni mohli zahřát (již tradiční) dýňovou polévkou, kterou nám uvařily paní 
kuchařky ze školní jídelny. Také jim patří velké díky, protože polévka byla výbornou 
tečkou za celým večerem. 

V úterý 13. listopadu nás v MŠ navštívili opět „naši myslivci“ a s dětmi si povídali o 
lese a lesních zvířatech. Veliký úspěch měly u dětí ukázky paroží, kožešin a myslivecké 
flinty. Jako překvapení si pro děti připravil pan Rosecký linecké cukroví, na kterém si 
děti opravdu pochutnaly. Touto cestou bych chtěla moc poděkovat dobrohostovským 
hasičům a myslivcům za finanční sponzorské dary, které nám při návštěvě v mateřské 
škole předali pan Rosecký a pan Švec a které jsme uložili na účet SRPŠ. Využijeme je 
pro naše děti. Přejeme myslivcům, ať se jim daří v jejich další prospěšné práci, a 
těšíme se na další spolupráci. 



Ve středu 14. listopadu se třída Žabiček vydala do knihovny v Havlíčkově Brodě, kde 
pro nás byl připraven vzdělávací program „Slůně Olli“. Pohádkový příběh děti zažily 
formou četby, obrázků a pracovních činností. Po ukončení programu nám zbyl ještě 
čas na prohlídku knih a časopisů.  

V podzimním období naše školka absolvovala 10. lekcí výukového programu malé 
technické univerzity – stavitel města, malý architekt, malý inženýr, malý projektant, 
stavitel mostů a stavitel věží. Děti během programů rozvíjely své technické a logické 
schopnosti a dovednosti.  

Podzim ve třídě Medvídků 

Ve třídě Medvídků jsme se v těchto prvních měsících školního roku zaměřili 
především na adaptaci a samostatnost dětí. Ke zvykání na mateřskou školu nám 
dopomáhaly různé hry (pohybové, seznamovací, hudební, kolektivní), utváření 
pravidel a především každodenní setkávání v kroužku s Františkem z Kouzelné školky. 
Zpočátku jsme si v kroužku povídali, opakovali si často jména a značky dětí, četli 
různé příběhy a pohádky. Ukazovali jsme si hry a hračky, které můžeme ve třídě 
využívat a tvořit tím příjemnou atmosféru v našem kolektivu. Později jsme plynule 
přešli k různým tématům daným naším třídním plánem. 

Podzim ve třídě Myšiček 

 Po náročnější poprázdninové adaptaci dětí do MŠ, jsme jako každý rok najeli na 
plnění našeho třídního vzdělávacího plánu. Během prvního čtvrtroku jsme se nejprve 
seznámili s pravidly, dále jsme pracovali s tématem podzim, kdy děti vyráběly spousty 
výrobků z různých přírodních materiálů, jako jsou kaštany, žaludy, listy, sušené květy, 
a tak dále. Každoročně pořádanou akcí byl Halloweenský večer. Dále jsme uspořádali 
výlet do Horáckého divadla v Jihlavě na představení Maxipes Fík, což byl pro děti 
vskutku impozantní zážitek. Do MŠ nás přišli v listopadu navštívit naši staří dobří 
známí myslivci, kteří nám přijeli ukázat své lovecké trofeje a povyprávět o svých 
zkušenostech, které zažili v lese a se zvířátky, což se hodilo k našemu měsíčnímu 
tematickému plánu „Krteček v lese“. 

Uskutečnili jsme i společnou domácí akci dětí a rodičů s tématem – výroba kamaráda 
pro krtečka. Sešla se nám řada krásných výrobků z různého materiálu. K tématu 
„Máme rádi zeleninu“ nás poctila svou návštěvou milá paní knihovnice Obecní 
knihovny paní Součková, která dětem přišla přečíst pohádku O veliké řepě. Děti 
následně pohádku dramatizovaly a přitom se u toho moc nasmály. Už se těšíme, až u 
nás před Vánoci paní knihovnici opět přivítáme. Vzhledem k blížícímu se konci roku 
jsme začali tvořit výrobky na mikulášskou nadílku, na Mikuláše plánujeme čertí a 
andělský den, na který jsme si objednali i delegaci z peklo-nebeského úřadu. Poté se 
ponoříme do příprav na Vánoce, abychom vše včas stihli a mohli si pak společně v 
klidu užít předsváteční atmosféru. 

Podzim ve třídě Soviček 

Za uplynulé období jsme se ve třídě Soviček naučili spoustu věcí. První tři týdny v září 
jsme si ještě udělali volnější program. Po prázdninách jsme si toho měli dost co 
vyprávět, ve třídě jsme přivítali naše nové kamarády, které jsme ale již znali, neboť se 



k nám pouze „přemístili“ lonští Medvídci. Společně jsme si utvářeli pravidla třídy a 
seznámili se s Fanynkou a Františkem z Kouzelné školky, kteří nás v letošním školním 
roce provázejí, ve všem nám pomáhají a dohlížejí na to, aby se ve školce všem líbilo. 
Měsíce říjen a listopad již byly v plném nasazení, v týdenních cyklech jsme společně 
probrali tato témata: naše rodina, podzim, houby, ovoce, zelenina, les a lesní 
zvířátka, ryby a naše tělo. Nesmíme také zapomenout na naše páteční čtecí 
dopoledne, kdy se věnujeme důkladněji četbě knihy na pokračování a práci do 
čtenářských deníčků. Podzimní čas jsme zakončili prvním projektovým dnem 
s názvem „Šmoulí den“. V tento den přišly děti převlečené za šmouly, šmoulinky, 
objevilo se též pár Gargamelů či dva Azraelové. Společně jsme bojovali za záchranu 
šmouly Mrzouta, který se vydal do hradu za Gargamelem, protože si myslel, že zlý 
čaroděj začaroval sluníčko, aby zmizelo. Museli jsme splnit 10 úkolů, teprve potom 
byl šmoula Mrzout zachráněn. Byl to den plný legrace, her a smíchu, děti měly 
nádherné kostýmy, za jejich přípravu rodičům moc děkujeme. Na konci dopoledního 
bloku si všechny děti zasloužily malou odměnu v podobě medaile, perníčku a 
bonbónku. Domů si také odnášely šmoulí domeček z papíru, který si ve školce 
vyrobily. Teď se již společně s dětmi budeme chystat a hlavně těšit na nadcházející 
vánoční svátky. 

Podzim ve třídě Žabiček 

Po letních prázdninách nastoupilo do třídy Žabiček 28 předškoláků a odpočatí jsme se 
vrhli do nového školního roku. Nejdůležitějším úkolem bylo vytvořit si pravidla, která 
budeme celý rok dodržovat. Vytváříme tak příjemné klima ve třídě. Od září jsme 
navštívili divadlo v Havlíčkově Brodě, Krajskou knihovnu a Horácké divadlo 
v Jihlavě. Několikrát nás navštívilo divadlo i ve školce. Měli jsme již také svůj první 
projektový den „Žabičkový“. Celé podzimní období jsme absolvovali malou 
technickou univerzitu a nesmíme zapomenout na veliký sběr přírodnin pro lesní 
zvířátka na zimu – sběr si u nás vyzvedli myslivci, kteří nám udělali i malou 
přednášku.  

Ještě máme naplánováno: 

Divadlo v mateřské škole – Andělské vánoční světýlko 

Vánoční dílny – zdobení perníčků – Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod - Žabičky 

Zdobení vánočního stromečku – venkovní výzdoba 

Vánoce v MŠ spojené s nadílkou 

S blížícím se koncem kalendářního roku patří velké poděkování všem, kteří nám 
během celého roku v naší práci s dětmi pomáháte. Užijte si Vánoce a celý advent 
v pohodě, klidu a v rodinném kruhu. Nenechte k vám domů vstoupit stres a nenechte 
si narušit kouzlo a krásnou atmosféru, kterou svátky mají. Přeji vám pohodové 
Vánoce, ale také klidný vstup do nového roku a v něm jen zdraví…. To ostatní už 
přijde tak nějak samo. 

za mateřskou školu M. Krpálková 

 



Význam rozvoje řeči  

V letošním školním roce je, stejně jako i v minulých letech, realizována v mateřské 
škole a na prvním stupni základní školy logopedická péče. Vzhledem k stále 
narůstajícímu počtu dětí s poruchami komunikačních schopností bych chtěla 
upozornit rodiče na skutečnost, že především na výchovném prostředí záleží, zda se 
řeč rozvíjí přirozeně správně. Zajištění dostatečného množství a kvality podnětů je v 
plné kompetenci rodičů.  

V současné době není většinou problém dát dítěti různé druhy hraček. Kamenem 
úrazu je však čas, který musíme dítěti věnovat, pokud chceme, aby pro něj byly 
hračky užitečné a přispívaly k jeho rozvoji. Nestačí např. před dítě položit autíčko a 
říci mu, aby si hrálo. Je třeba si k dítěti sednout, ukázat mu, jaké autíčko vydává 
zvuky, jak jede, zatáčí a parkuje. Svým cíleným chováním podněcujeme a 
povzbuzujeme dítě k činnosti. Pokud dítěti čteme nebo vyprávíme pohádky 
a příběhy, vybízíme ho k myšlenkové aktivitě. Dítě si ve své mysli dotváří příběh podle 
svých představ a zkušeností. Kdykoliv můžeme čtení nebo vyprávění přerušit, 
prohlédneme si společně obrázky, vysvětlíme nejasnosti. Dítě si prostřednictvím 
našeho dialogu osvojuje vyjadřovací prostředky a formuluje vlastní myšlenky. Máme 
možnost jeho řeč aktivně budovat a rozvíjet. Poskytujeme mu tím základy tvořivého 
myšlení, které bude potřebovat v budoucnu.  

Toto všechno mu nemůže zajistit sledování televize nebo počítače. Při pasivním 
sledování obrazovky je dítě zahlceno nepřiměřeným množstvím vjemů z obrazovky, 
na které není dětský mozek ještě zralý. Dochází proto ke snižování kapacity paměti, 
poruchám pozornosti a obtížím při vyjadřování. 

Zvládnutí přiměřených jazykových, řečových a komunikativních dovedností je 
sledováno také při zápisu do prvního ročníku základní školy. Dítě by mělo správně 
vyslovovat všechny hlásky, dále by mělo ve větách a většinou gramaticky správně 
popsat situaci, vyprávět příběh, přirozeně a srozumitelně hovořit s dětmi i dospělými, 
jeho pasivní i aktivní slovní zásoba by měla být přiměřená.  

Pokud předškolní dítě nesprávně vyslovuje některé hlásky, případně se u něj projevují 
obtíže ve zvládání přiměřených jazykových a komunikativních dovedností, je nejvyšší 
čas obrátit se na odborníka a pod jeho vedením začít s dítětem intenzivně pracovat.  

zapsala Mgr. Božena Kučerová, výchovný poradce 

Žáci ZÁKLADNÍ ŠKOLY si ve zdařile zavedené tradici letos opět nazdobili vánoční 
stromek, stejně jako děti z mateřské školy. Zdobení pro Vánoce 2018 vyhráli žáci 6. 
ročníku. Tímto jim blahopřejeme a děkujeme – stromeček se jim opravdu povedl. 

 

Mikulášský den základní školy 

už od brzkých ranních hodin děti v naší škole s napětím očekávaly příchod Mikuláše s 
andělem a skupinou čertů. Jakmile děti uslyšely zvuk zvonku a řetězu, napětí se ještě 
zvýšilo.  



Nejprve se však mikulášská skupina, kterou zastávali naši deváťáci, vydala do první 
třídy. Dovádějící čerty si musel trochu krotit Mikuláš (D. Šimek). Děti zazpívaly 
písničku, andílci (L. Rosecká a B. Slováková) jim rozdaly odměny. Nakonec si čerti 
žádného prvňáčka neodnesli, jelikož všichni slíbili, že budou hodní a budou se pilně 
učit. I v dalších třídách prvního stupně děti Mikulášovi zazpívaly nebo zarecitovaly, 
vyplnily zapeklité luštěnky. Anděl je potom odměnil čokoládovým Mikulášem. 
Návštěva čertů a Mikuláše neminula ani děti na druhém stupni. Tam probíhala 
vesele, s trochou napětí i respektu. Žáci se pobavili maskami, dováděním čertů a po 
vyluštění úkolů si vychutnali sladkou odměnu.  

zapsala Mgr. Pavlína Růžičková 

Žáci 9. ročníku pobavili své spolužáky, ovšem bez pečlivé přípravy se to neobešlo. 
Každá třída má svou knihu hříchů, bylo tedy třeba přichystat si patřičné svazky a 
nepoplést je. Úprava zevnějšku je i pro pohádkové bytosti náročná. V neposlední 
řadě se musela nachystat nadílka pro hodné děti a žáky. Umírněnější podoby čertů 
vypomáhali s „čertěním“ v mateřské škole, za což jim patří poděkování a pochvala. 
Rovněž děkujeme děvčatům, která nám do školy 4. prosince přinesla barborky. 
Budeme doufat, že nám včas vykvetou. 

Jak se vede prvňáčkům 

Před třemi měsíci nastoupily do první třídy naše Včeličky.  

Tahle parta prvňáčků nejsou jen pilné včeličky, ale také „pytel blech“. První dny je 
stále provázela slova: „Když slyšíte zvoneček, začíná hodina. Připravte si na lavici 
potřebné učebnice a pomůcky. Nebreptejte. Kdo to pořád zpívá? Hračky do školy 
nepatří. Ve třídě nemůžete běhat a honit se mezi lavicemi. Nežalujte, není to hezké. 
Nelezte po kolenou. Když jdete na záchod, musíte mi to říct. Svačíme až 
o přestávce……. “  

Společně jsme si vytvořili pravidla chování ve třídě, stále si je opakujeme, ale znáte 
to, pravidla jsou od toho, aby se porušovala.  

Přesto se toho prvňáčci do dnešního dne spoustu naučili: Už umí všichni sčítat i 
odčítat do 5, porovnávají čísla, orientují se v řadě čísel, píší číslice i příklady, řeší 
jednoduché slovní úlohy. Vědí, jak se správně drží tužka, správně sedí při psaní a píší 
velmi hezky do svých písanek. Většina dětí dokonce perem. Začínají číst ve Slabikáři, 
umí všechny samohlásky a spojují je úspěšně s některými souhláskami do slabik a 
slov, tvoří věty, rozkládají slova na slabiky a hlásky, určují jejich počet a pořadí. 
V prvouce se dozvídají nové informace o škole, rodině, obci a přírodě. Nyní se 
všechno točí kolem zimy, Mikuláše a Vánoc. 

 

A nejoblíbenější předměty? Asi stejné, jako všude: výtvarka a tělocvik. 

zapsala Mgr. H. Vencovská 



Týden mezipředmětových vztahů – říjen 2018  

Rok 2018 je významným mezníkem v našich dějinách. 
Slavíme sté výročí od vzniku samostatného Československa. 
Chtěli jsme, aby si žáci uvědomili, co všechno se během sta 
let u nás událo, které významné osobnosti české vědy, 
techniky, politiky, umění, literatury a dalších oborů proslavily 
naši zemi v Evropě i ve světě, proto jsme se rozhodli, že toto 
výročí využijeme jako téma pro říjnový týden 
mezipředmětových vztahů na 1. i 2. stupni. Tento týden 
proběhl od 22. října do 26. října 2018 a téma stoletého 
výročí se prolínalo napříč všemi předměty.  

V českém jazyce se např. četla a rozebírala vlastenecká 
literatura, deváťáci se v úvaze zamýšleli nad tématy národní 
hrdosti a vlastenectví a všichni žáci 2. stupně psali přání naší 
republice k výročí, která jsou zavěšená na „stromě vzkazníku“. V matematice a 
informatice žáci využívali desetinná čísla v kontextu měny nástupnického státu, 
zabývali se národnostním složením obyvatelstva při vzniku ČSR a zpracovávali data o 
populaci v Československu do tabulek a grafů. V hodinách zeměpisu hledali 
informace k našim významným vědcům, kteří zkoumali planetu Zemi, sledovali 
územní vývoj a změny v letech 1918 – 1993, zjišťovali, kteří významní Čechoslováci 
žili, příp. stále žijí v Americe. V dějepise jsme si připomněli významné mezníky našich 
dějin, seznámili se s československými a českými prezidenty a dalšími osobnostmi 
našich dějin. V anglickém jazyce se žáci v nižších ročnících seznamovali formou 
hlavolamů a puzzle s anglickými názvy významných míst naší republiky, ve vyšších 
ročnících psali životopisy významných Čechů. V německém jazyce ve vyšších ročnících 
poznávali zajímavosti a významná místa naší vlasti. Ve výchově k občanství byly 
hodiny věnovány vývoji vlajky, našim státním symbolům a ústavním zákonům. V 
přírodopise se žáci zaměřili na významné osobnosti v oblasti vědy. V chemii si rozšířili 
znalosti v oblasti bojových látek během války a objevení trhaviny. Ve fyzice např. 
počítali průměrnou rychlost vlaku na trati Humpolec – Lípa v letech 1918 a 2018, 
věnovali se budování elektrické sítě v mladém Československu a osobnosti Františka 
Křižíka a elektrickému výboji v jeho službách. Hodiny hudební výchovy byly zaměřené 
na vznik československé hymny. Ve výchově ke zdraví se zamýšleli nad rodinou před 
sto lety, diskutovali o nemocech a očkování. Ve výtvarné výchově vznikaly portréty 
významných osobností ve stylu pop-art, tématem byl také design a logo ke vzniku 
ČSR.  

Ani první stupeň nezůstal pozadu – prvouka s vlastivědou se nesly v duchu státních 
symbolů, výtvarná výchova na tyto předměty navázala trikolorou a státními znaky. 

Ve všech předmětech i ročnících žáci pracovali se zájmem a aktivně se zapojovali do 
činností spjatých se zvoleným tématem. Dozvěděli se řadu zajímavých informací a 
uvědomili si, že můžeme být na naše předky i současníky opravdu hrdi.  

zapsala Mgr. B. Kučerová 



Školní kolo dějepisné olympiády 

Ve středu 21. listopadu 2018 proběhlo školní kolo dějepisné olympiády s tematickým 
zaměřením „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace.“ 
Školního kola se zúčastnilo 30 žáků - 9 z 9. ročníku a 21 z 8. ročníku.  

Nejlepšího výsledku dosáhl žák 8. ročníku L Koubek (76% úspěšnost). K dalším 
úspěšným řešitelům (více než 60% úspěšnost) patří M. Nepovím (8. ročník), D. Šimek 
(9. ročník), M. Šimek (9. ročník), D. Loskot (8. ročník), D. Kandr (8. ročník), Tomáš 
Novák (9. ročník), Z. Schläfer (9. ročník) a F. Neubauer (9. ročník). Velká gratulace 
všem!  

Do okresního kola postupují L. Koubek, M. Nepovím a D. Šimek.  

zapsala Mgr. B. Kučerová 

Soutěže Přírodovědný KLOKAN 2018/2019, která na naší škole 

proběhla dne 12. 10. 2018 v VIII. a IX. třídě (kategorie Kadet), se pod 
vedením Ing. Valenty a Mgr. Pokorné zúčastnili všichni přítomní žáci. 
Každý mohl získat 
maximálně 120 

bodů a do dalšího kola soutěže 
postupují první tři umístění. 
Postupujícím gratulujeme a 
držíme jim palce v dalším zápolení. 

 

Přespolní běh v Havlíčkově Brodě 

Dne 18. 9. 2018 se zástupci naší školy zúčastnili přespolního běhu v parku 
Budoucnost v Havlíčkově Brodě. Běželo se v několika kategoriích. Nejmladší byli 
závodníci ročníku narození 2008, nejstarší byl ročník 2003. Téměř ve všech 
kategoriích jsme měli své sportovní zástupce. Závodní trať byla dlouhá buď 600 m 
nebo 1 200 m.            

V „našlapané“ konkurenci havlíčkobrodský škol jsme dosáhli krásných výsledků. 
Největších úspěchů dosáhli žáci: Justýna Koudelková – 5. třída, která obsadila 
krásnou stříbrnou příčku. Dvě zlaté medaile jsme si dovezli díky bratrům Pecnovým. 
David i Tomáš vyhráli s přehledem a potvrdili svůj velký sportovní talent. Také ostatní 
žáci dobře reprezentovali naši školu, někteří se umístili v první desítce. 

zapsala Mgr. Petra Šimánková 

O výsledcích v dalších soutěžích vás budeme informovat v příštích číslech lipských 
listů. 

 

 

  Příjmení a jméno Bodové hodnocení 

1. Rezničenko I. 65 

2. Neubauer F. 60 
3. Šimek M. 58 



Zahájení realizace přírodní zahrady v projektu „Náruč přírody – škola Lípa“ - 

září 2018 

Žáci základní školy se v září poprvé spolupodíleli na založení školní přírodní zahrady. 

Úpravy pozemku se ujal 9. a 6. ročník. Po zdrsnění terénu technikou pana Edra (moc 
děkujeme za spolupráci) nejprve vysbírali travní drny, kameny a vše co do země 
nepatří. 

27. září 2018 byl zasazen první strom. Práce se ujala 7. třída. Do připravené jámy nalili 
vodu a dali zeminu, do které vsadili 14 letou lípu srdčitou (Tilia cordata). Po 
úspěšném zasypání, udusání země a zalití byli na svoji práci všichni pyšní. 

zapsala Mgr. Markéta Pokorná 

Kouzlo podzimu - dýňový svět, dne 25. 10. 2018 

Společnou akci, na které jsme dětem i širší veřejnosti představili vizi školní přírodní 
zahrady, provázelo větrné počasí. Přesto byl pozemek mezi hlavní budovou a 
tělocvičnou plný lidí, kteří si se zájmem prohlíželi informační letáčky s obrázky. 
Letáčky vytvořili žáci 5. třídy s cílem přiblížit spolužákům i veřejnosti stanoviště, která 
budou součástí přírodní zahrady: záhony, živé ploty, hmyzí hotel, jezírko, hřbitov 
odpadků, zdroje vody, balanční stezka a další. 

Za odměnu získala škola darem dýně, jejichž naaranžování se ujala paní Dana 
Výborná. Nádherná výstavka dýní všech možných velikostí a barev nám vydržela až 
do prvních velkých mrazů. 

 

Projekt 72 hodin na naší škole - říjen 2018 

I v letošním roce se naše škola zapojila do celostátní akce 72 hodin. Náplní tohoto 
projektu je smysluplně pomáhat tam, kde je to potřeba. My jsme si vybrali oblast 
přírody a projekt jsme nazvali „Uklízíme pro sebe“. Ve čtvrtek 11. října byla celá 7. 
třída spolu s třídní učitelkou Mgr. Pokornou nachystaná na práci venku. Žáci nejprve 
pohrabali listí v areálu a okolí školy, pak se přesunuli na autobusové zastávky a okolí 
pomníčků ve vesnici. Tím, že všem šla práce pěkně od ruky, měli za 2 hodiny hotovo. 
Při práci si užili i plno legrace. Už teď víme, že se příští rok znovu přihlásíme. 

zapsala Dana Výborná 

Školní jídelna 

Vážení čtenáři lipských listů, 
ráda bych vás seznámila s novinkami v naší školní jídelně. Již druhým rokem se nám, k 
naší radosti, zvyšují počty strávníků. Plně obsazená školka zajišťuje příští školáky, a 
tak na dalších asi deset let máme snad zajištěno přes tři sta strávníků. 
Snažíme se vařit tak, abychom splňovali daná nařízení, a přitom se děti najedly. 
Pokud vaříme rybu nebo luštěniny, zařazujeme jogurt, tvaroh nebo moučník. 
Chtěly bychom docílit toho, aby naše děti odcházely z této školy i se znalostmi 
kulinářskými, aby věděly jak chutná a vypadá bulgur, jáhly, kuskus, cizrna a další - 



dnes moderní- potraviny. V listopadu jsme měli se třetími třídami posezení, kde se 
děti seznamovaly s těmito i jinými potravinami, které používáme v kuchyni. Děti 
potom sestavily vzorové jídelníčky, ze kterých jsme vytvořily týdenní menu. 
Málokdo by tomu věřil, ale rekonstrukce naší jídelny proběhla již před čtrnácti lety. A 
protože máme tolik strávníčků a strávníků (352), budeme mít nový konvektomat. 
Starý dosluhuje, a tak díky zřizovateli Obci Lípa, panu starostovi a zastupitelům, si 
můžeme pořídit nový, krásný a velký konvektomat (ideální na současný počet 
strávníků). Moc jim tímto děkujeme.  
Dále bychom chtěly popřát Vám všem krásné, klidné a bílé VÁNOCE a v novém roce 
2019 hlavně zdraví a pracovní i osobní pohodu. 

za kuchařky ŠJ Lípa A. Prchalová 

Zapojení do projektů ESF 

Na konci ledna 2019 bude naše škola dokončovat projekt spolufinancovaný 
Evropskou unií "Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony 
pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP“. Náš konkrétní projekt 
„Podpora vzdělávání – škola Lípa“ nám přinesl mnoho užitečných aktivit – personální 
podporu, vzdělávací akce celého pedagogického kolektivu i jednotlivců, kroužky pro 
žáky zaměřené na jejich vzdělávací potřeby a řadu dalších. Vzhledem k přínosu 
tohoto projektu připravujeme zapojení ihned v únoru 2019 do „šablon II“. Věříme, že 
bude pro naši školu stejně přínosným. 

 
 
Doufáme, že stejně jako vánoční přání a výsledky školy, vás osloví i kalendář 
obce Lípa pro rok 2019. Fotograf pan Kunc „přenesl“ do kalendáře výtvarné 
práce žáků školy. Na všechny na naše malé i velké výtvarníky a výtvarnice 
jsme náležitě hrdí. 

V čase vánočním a na přelomu roku bude ve škole (mateřské škole, základní 

škole, školní družině i školní jídelně) po zjištění zájmu omezen provoz, a to 

od 27. 12. 2018 do 2. 1. 2019,  

výuku a provoz opět zahájíme 3. 1. 2019. 



Zároveň věříme, že se společně v novém roce setkáme na tradičním školním 

plese.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za celý kolektiv pracovníků, dětí a žáků Základní školy a Mateřské školy 

Bohuslava Reynka, Lípa, příspěvkové organizace, 

Věra Vítková, ředitelka školy 



Místní knihovna v Lípě 

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

leden únor březen 

14.1. 11.2. 11.3, 

28.1. 25.2. 25.3. 

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 rámci dalšího semestru VU3V na  téma „Klenoty barokního sochařství v českých 
zemích“ jsme navštívili Kuks. Při prohlídce bývalého lázeňského areálu Kuks jsme se 
seznámili s historií tohoto areálu, s historií samotného Kuksu, s životem jeho 
zakladatele Františka Antonína hraběte Šporka a s dílem vyhlášeného sochaře 
Matyáše Bernarda Brauna. Tento sochař pro hraběte Šporka vytvořil mimo jiné 
nádherný sochařský soubor Ctností a Neřestí. Současně jsme navštívili expozici 
Českého farmaceutického muzea  „Kouzlo apatyky“ která představuje vývoj lékáren 
od baroka do 20. století. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Naše posluchačky v lapidáriu s originály alegoriı́ Ctnostı́ a Neřestı́. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V expozici „Kouzlo apatyky“ 

 

Výlet do historie byl nádherný. Těšı́me se na dalšı́ výlety spojené s tématy VU3V. 
-------------------- 

Smíškova	metoda - Spirální	stabilizace	páteře	(SPS) 
 

11.12.2018 skončil již 3.kurs tohoto cvičenı́ pod 
vedenı́m MUDr. Motyčky. 

 

 
Dalšı́ kursy cvičenı́ se bohužel již v knihovně 

neuskutečnı́ pro zaneprázdněnı́ pana doktora. 

Přı́padnı́ zájemci o toto cvičenı́ se mohou 
zúčastnit kursů, které  pořádá v Havlı́čkově 

Brodě. 

Bližšı́ informace: http://lubomirmotycka.cz 
	
	

Spokojené prožitı́ vánočnı́ch svátků, v novém 

roce hodně štěstı́, zdravı́, osobnı́ch a pracovnı́ch 
úspěchů přeje 

 

     
   Marie	Součková 

 

 



Tělovýchovná jednota Sokol Lípa z.s. 

 Mistrovské soutěže skončili začátkem listopadu takže je možné zhodnotit 

první polovinu sezóny. 

„A“ tým zakončil sezónu vysokým vítězstvím nad Ždírcem nad Doubravou a 

v tabulce zaujímá slušné páté místo jen o skóre za čtvrtým A. Dolem. Ze třinácti 

zápasů sedmkrát vyhrál a dvakrát remizoval. Hráči vstřelili celkem 28 branek a 19 jich 

obdrželi. Potěšitelný je fakt, že v dílčí tabulce, která zahrnuje pouze domácí zápasy, je 

Lípa druhá a to znamená, že soupeři do Lípy pro body opět nejezdí. Nejvíce minut 

odehrála trojice Tomáš Vendl, Petr Vašák a Miroslav Prokš, kteří nastoupili ve všech 

zápasech. Střelcem je Jakub Havel se sedmi přesnými zásahy.  

„Béčku se ke konci podzimu vůbec nedařilo a poslední tři zápasy prohrálo. 

Ani v tabulce to není žádná sláva a jedenácté místo v tabulce neodpovídá možnostem 

hráčů. Nejvíce toho na podzim odehrál Petr Bouda, který také obdržel nejvyšší počet 

žlutých karet a to sedm. Nejlepším střelce byl Jakub Rosecký, kterému se podařilo 

mezi tyče zamířit šestkrát. Pozitivem je opětovné začlenění několika mladých hráčů 

do mužstva což dává naději do jarních bojů o mistrovské body.    

Nejlépe se hodnotí výsledky žáků, kteří na podzim neměli v okresním 

přeboru konkurenci, vévodí tabulce o propastných osm bodů a dvakrát svým 

soupeřům nadělili neuvěřitelných 21 gólů. Celkové skóre 103 : 7 hovoří za vše. Všech 

dvanáct zápasů odehrálo pět hráčů – Ondřej Souček, Miroslav Petr, Filip Pertl, Marcel 

Lukeš a Daniel Kandr. Konto soupeřů nejvíce zatížil Daniel Kandr a to 28 trefami.  

Velice kladné je také hodnocení starších a mladších přípravek, které hrají 

úspěšně okresní přebor a konkurují družstvům z podstatně větších oddílů jako je 

Havlíčkův Brod, Ledeč nad Sázavou, Světlá atd.  V neoficiální tabulce jsou obě 

přípravky na čtvrtém místě tabulky.  

Závěrem roku bychom chtěli popřát všem příznivcům sportu a fanouškům 

fotbalu hodně zdraví, štěstí, osobní spokojenosti a co nejvíce pěkných sportovních 

zážitků při sledování našich mužstev.    

Ondřej Baloun 



Z činnosti SDH Lípa 

Hned po soutěži O pohár starosty obce, kterou jsme pořádali na začátku září, jsme 

trénovali na podzimní kolo Plamenu. Na tuto soutěž jsme jeli do Pohledu. Soutěží se 

ve střelbě, topografii, zdravovědě, lezení po laně, vázání uzlů a znalosti hasebních 

značek a prostředků. Starší družstva se umístila na 12. a 52. místě ze 62 družstev a 

mladší na 31. místě z 54 družstev.  

  

22. 9. jsme grilovali kýty a točili pivo na Rockování v Lípě.  Na svatého Martina jsme 

připravili lampionový průvod, který jsme 

zakončili ohňostrojem.                                                                                                            

S příchodem podzimu jsme si s dětmi na 

chatičce opekli špekáčky, pouštěli jsme draky 

a začali jsme trénovat halovou štafetu 4x60 

m na soutěž v Třebíči. S Tiliánkem jsme na 

začátku prosince roznesli po obci Barborky. 

Na konci roku si s dětmi rozdáme dárečky 

pod stromkem v klubovně a pak už nás čeká 

nový rok.  

    

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají, podporují naše akce a fandí nám! 



 

Rádi bychom všem popřáli krásné vánoční 
svátky a mnoho zdraví po celý rok. 

 

 
SDH LÍPA VÁS VŠECHNY SRDEČNĚ ZVE 

NA HASIČSKÝ PLES, 
KTERÝ SE KONÁ 25. 1. 2019              

VE 20.00. 
K TANCI A POSLECHU ZAHRAJE 

SKUPINA AMIX. 

 
 

    Ivana Výborná a Miroslav Prchal 

 

 

 

 

  



 

 

Vážení čtenáři Lipských listů! 

Kromě pravidelných volnočasových aktivit, které rodinné centrum zajišťuje (Ostrov 

objevů – program pro rodiče s batolaty, zumba, hra na piano, angličtina pro 

předškoláky a prvňáky, keramický, přírodovědný, rybářský a jezdecký kroužek), se 

nám během podzimu podařilo uskutečnit i tři plánované jednorázové akce: 

  

 Keramické a výtvarné dílny na téma andělé, andílci a andělíčci, 2.11.2018 

První listopadové páteční odpoledne patřily prostory lipského rodinného centra všem 

malým i velkým zájemcům o tvoření. Jistě krásnou dekorací či milým dárkem bude 

anděl z keramické hlíny, kterého si pod vedením Jaroslavy Kandrové všichni 

zúčastnění vyrobili. Ten, kdo měl čas a chuť, si ještě mohl vytvořit a ihned odnést 

andílka z vyřezané papírové šablony a drobných ozdobných komponentů. Jelikož 

nechybělo ani drobné pohoštění, čaj a káva, bylo celé odpoledne protkáno 

pohodovou, skoro již vánoční, atmosférou. Děkujeme vám všem, kdož jste přišli!  

 

 Lipský svatomartinský lampiónový průvod, 11.11.2018 

Ve svatomartinský podvečer, který letos připadl na neděli, se po roce opět uskutečnil 

lampiónový průvod. Svatý Martin na krásném bílém koni s dalšími dvěma jezdci na 

koních a skupinou heroldů doprovodil všechny zúčastněné až na konec vsi 

k závěrečnému ohňostroji. Děkujeme všem, kteří přispěli svým pohoštěním na 

společný stůl. Za spolupráci pak děkujeme lipskému sdružení dobrovolných hasičů a 

jezdeckému klubu z Vysoké. 

 

 Svatobarborská obchůzka, 3.12.2018 

Již pátým rokem v předvečer svátku Svaté Barbory udržela děvčátka z rodinného 

centra a ze sdružení dobrovolných hasičů tradici a obešla „stavení“ ve vsi 

s nařezanými třešňovými větvičkami (barborkami) a s veršovaným přáním hojnosti 

štěstí, zdraví a lásky pro nastávající rok. V dopoledních hodinách dalšího dne pak 

holčičky opět navštívily s koledou, jablíčky a sladkostmi i s povídáním o Svaté Barboře 

místní mateřskou a základní školu. Děkujeme všem ve škole i ve vsi za milá přijetí a 

milé dary. 

 



Se sklonkem stávajícího roku bychom rády mnohokrát poděkovaly: 

• dětem a rodičům i všem ostatním za přízeň a důvěru 

• našim milým lektorům za báječnou spolupráci  

• Základní škole a mateřské škole Bohuslava Reynka za spolupráci a 

poskytování prostor  

• Obci Lípa za finanční za spolupráci, finanční a ostatní podporu 

 

Přejme si, ať se o vánočních svátcích dovedeme na chvilku zastavit a uvědomit si moc 

přítomného okamžiku, ať plamen svíček rozžehne v našich srdcích vánoční pohodu, 

klid a mír, které setrvají i do dalších dnů našich životů! 

  

Za Rodinné centrum Tiliánek Lucie Hanauerová a Miroslava Šeredová 

 
Lipské ženy - Ohlédnutí za podzimem a poděkování 

 
Tak se zase blíží konec roku. Řekla bych, že rok 2018 opět utekl jako voda. Poslední 
měsíce a týdny byly nabité aktivitami. Mám na mysli například 22. 9. druhý ročník 
Lipské rockování, 12. 10. tradiční Sousedské posezení, na kterém nám hráli Feligonky 
z Vysočiny nebo 17. 11. druhý ročník Obecního plesu, na kterém nám krásně hrála 
kapela IRIS band z Ledče nad Sázavou. 
Na podzim se uskutečnily také dva zájezdy. První byl v neděli 30. 9. do Prahy na 
pohádkový muzikál Šíleně smutná princezna, který hrálo Studio DVA. Druhý zájezd 
byl na Moravu do Mutěnic na akci „Burčákový pochod“. 
Novinkou letošního podzimu byla akce „FOLKOVÁ LÍPA“, která se uskutečnila 
v sobotu 10. 11. v lipské sokolovně. Vystoupilo 9 folkových kapel z celé ČR a každý 
kdo přišel si to určitě velmi užil. Škoda jen, že těch diváků nebylo tolik, tak snad 
příště…..  
28. 10. Jsme ke stému výročí vzniku samostatné republiky společně vysadili lípu u 
památníků republiky (u rybníka Vráňák).  
Na první adventní neděli 2. 12. se krásně rozsvítily lipské vánoční tůje a pro děti bylo 
připraveno peklo a nebe. Letos bylo „čertovské počasí“ - zima, vichr z hor, déšť, 
námraza. Jeden velký stan řádění počasí nevydržel a tak jsme museli dát dílničky pro 
děti na „malého“ pekla. Odměnou pro děti byla nadílka od Mikuláše a pro dospěláky 
teplý grog a výborný svařák. Koledy již tradičně zahrála kapela Rebelka a krásně je 
zazpívala Petruška Milichovská z Dobrohostova.  
Na bronzovou adventní neděli 9. 12. se ve vánočně vyzdobené sokolovně uskutečnil 
koncert kapely Jásalka band z Nového Města na Moravě.  V úterý 11. 12. jsme se sešli 



u letošního posledního Lipového čaje, kdy nám své zážitky z cestování po Filipínách 
poutavě vyprávěli Petra a Roman Součkovi z Lípy. V pátek 14. 12. jsme se vydali na 
zájezd do Prahy. Našim hlavním cílem byla návštěva divadla Palase a malá prohlídka 
vánoční Prahy. 
A další vánoční akce nás ještě čekají – Rozdávání betlémského světla (16. 12.), 
premiéra hry „Za vším hledej ženu“ (21. 12.), Štědrý den (24. 12. – ten si užijte v klidu 
doma s rodinou ), Vánoční turnaj v deskové hře „Člověče, nezlob se“ (26. 12.), 
Předvánoční vycházka (30. 12.) a Silvestr (31. 12.) 
 

Většina našich akcí je pořádána ve spolupráci s místními neziskovými organizacemi 
v naší obci (Spolek TILIA, ČSŽ Lípa, Rodinné centrum Tiliánek, TJ Sokol Lípa a SDH 
Lípa), dále pak ve spolupráci se Základní školou a Mateřskou školou Bohuslava 
Reynka v Lípě a za velké podpory Obecního úřadu Lípa.   
Finančně naši činnost podporují -  Obec Lípa, Kraj Vysočina, KOUS Vysočina, MPSV 
ČR, místní podnikatelé a návštěvníci našich akcí - DĚKUJEME!! 
Další velké poděkování patří členkám a členům Spolku TILIA a členkám ČSŽ Lípa. 
Velké poděkování patří i našim rodinám a všem dalším dobrovolníkům (někdy i 
nedobrovolníkům), kteří nám při akcích pomáhají. 
 
Dobrovolná činnost je někdy docela dřina, ale pokud se ohlédneme za akcemi, které 
se nám podařilo za tento rok uskutečnit, tak si můžeme říci, že to stálo za to - 
DĚKUJEME!! 
A na závěr poděkování patří Vám, kdo chodíte na naše akce – bez Vás by to fakt 
nebylo ono . Doufáme, že tomu bude tak i v příštím roce - DĚKUJEME!! 
 

Radostnou plavbu pokud možno klidnými vodami roku 2019 přeje Spolek TILIA a 
ČSŽ Lípa 

Marta Vencovská 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zprávy z Dobrohostova 

15. září jsme společně oslavili 115. výročí založení našeho hasičského sboru. 

Grilované prasátko a jehně bylo vynikající, nechybělo dobré pivko a další občerstvení.  

Na oslavu přišli téměř všichni členové našeho sboru i s partnery a dětmi. Skvělou 

atmosféru pomohla dotvořit hudební skupina WorWani, její členové hráli a zpívali, 

děti i dospělí tančili, všichni se výborně bavili a užívali si příjemný večer.  

Měsíc říjen je již tradičně spojen s výlovy rybníků. Letošní výlov rybníka U Nováků 

proběhl 13. října. Počasí přilákalo hodně návštěvníků, kteří si nejen koupili kapra, ale 

rovněž měli možnost ochutnat rybí podkovy na grilu, opečené buřty, pivko a něco 

teplého na zahřátí. Nejvíce si výlovu užily děti, běhaly ve vypuštěném rybníce, lovily 

malé rybky, celé od bahna zářily štěstím a jen těžko je rodiče brali domů. V podvečer 

bylo v budově u Dobroděje nachytáno další skvělé občerstvení – rybí řízky s domácím 

bramborovým salátem. Tuto dobrotu si nenechalo ujít na 50 strávníků. Že všem 

chutnalo dokazovaly prázdné talíře. 

 28. říjen – přes nepřízeň počasí se na návsi sešlo 12 dětí - našich malých hasičů, 

včetně vedoucího p. Křesťana, aby u příležitosti 100. výročí založení samostatného 

československého státu zasadili lípu. Pan Křesťan měl akci skvěle připravenou. 

Pro „malé hasiče - zahradníky“ bylo připraveno zahradnické náčiní, hlína, hnojivo i 

mulčovací kůra. Děti vyhloubily díru, daly výživu a zasadily lípu. Do připravené lahve 

vložily podepsaný blanket všech zúčastněných brigádníků i přihlížejících dospěláků, a 

lahev položily ke kořenům zasazené lípy. Poté dosypaly hlínu a navrch mulčovací 

kůru. Akce byla 

dokonána a vše 

zdokumentováno.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Poté se všichni, náležitě mokří a promrzlí přesunuli do budovy u Dobroděje. Teplý čaj 

na zahřátí a něco na zub otevřelo další část nedělního odpoledne – dýňové tvoření. 

Každé z dětí, které sem 

dorazilo si vybralo dýni a 

už se tvořilo. Výsledkem 

bylo na třicet veselých 

dýňových strašidel a 

světýlek.  

 

 

 

 

 

Začátek listopadu již tradičně patří lampiónovému průvodu. Na třicet dětí se 

zúčastnilo průvodu 

vesnicí, nechybělo 

pouštění osvětlených 

lodiček po rybníku, ale 

bohužel se lodičky 

tentokrát nechtěly hnout 

od břehu. Po ukončení 

průvodu čekalo na 

všechny překvapení – 

ohnivá show. Představení 

bylo úchvatné, děti i 

dospělí nadšeni. Na závěr 

se všichni přemístili 

k Dobrodějovi, kde už čekalo občerstvení a na plátně byla promítána pohádka.  

I letos jsme uspořádali hasičský zájezd. Padly různé návrhy, který pivovar navštívit, 

protože je třeba provést nějakou změnu a do vinného sklípku se jezdí stále. Plzeňský 

pivovar by byl zárukou dobrého piva, ale též velkou finanční zátěží, pivovar ve 

Strakonicích by byl také dobrý, ale cesta daleká. A tak nakonec zvítězil nedaleký 

pivovar Ježek a že to byla dobrá volba.  

Odjezd 10. listopadu ve 12 hodin stihli všichni, a tak jsme s dobrou náladou vyráželi 

směr Jihlava. Před 13 hodinou nás již vítal Jihlavský pivovar. Průvodce se nám věnoval 

dvě hodiny, dozvěděli jsme se nejen informace o procesu výroby piva, ale i historické 



zajímavosti o pivu a městu Jihlava. Celé vyprávění navíc průvodce prokládal vtipnými 

historkami. Samozřejmě nechyběla ani ochutnávka, která se několikrát opakovala. 

Poté jsme se po vlastní ose přemístili do Jihlavského podzemí. Ačkoliv je od nás 

Jihlava vzdálena pár kilometrů, zjistili jsme, že v oněch katakombách bylo jen málo z 

nás, pro spoustu to bylo nové a určitě i zajímavé. V 17 hodin jsme již autobusem 

odjížděli do hospůdky U klempíře v Herolticích. Krásné prostředí, stylová restaurace, 

dobré jídlo, příjemná obsluha, kapela a parta skvělých lidí; tančení, zábava a povídání, 

to vše jsme společně zažili a vydrželi jsme až do půlnoci. Návrat domů byl 

pokračováním dobré nálady všech přítomných – starší generace zpívala své písně, 

mladší generace zase své, takže se vydrželo zpívat celou cestu a nebyl snad nikdo, 

kdo by litoval, že se zájezdu zúčastnil. Takže zase někdy příště.  

 

S koncem listopadu se blíží adventní čas a s tím spojené adventní posezení, které je 

již tradičně spojené s výrobou adventních věnců. Sešli jsme se opět v hojném počtu 

v sobotu 24. listopadu u Dobroděje. Paní Křesťanová připravila korpusy věnců a 

přivezla různé přízdoby, svíčky a nepřeberné množství různých ozdůbek a hotových 

výrobků. A tvořilo se a tvořilo. Výsledkem byly úžasné věnce na dveře či stůl. Jsem 

ráda, že ženy přišly, pobavily se, ochutnaly punč nebo čaj. Děkuji za občerstvení, 

které ženy připravily a přinesly nám ochutnat.  

 

S blížícím se koncem roku nás čeká už jen putování za zvířátky 24. prosince, i tato 

akcička se sešla s velkým zájmem v loňském roce, a proto v ní chceme pokračovat.  

A naposledy se sejdeme 31. prosince a společně ostavíme Silvestr a Nový rok. Tímto 

srdečně zveme všechny spoluobčany, kterým se nechce být doma, ať přijdou 

k Dobrodějovi.  

Určitě se nebudete nudit. 

Na závěr bych jménem výboru SDH chtěla poděkovat všem, kteří se jakkoli podíleli na 

našich akcích během celého roku a zapojili se do brigád.  

 

Přeji Vám všem šťastné a radostné prožití vánočních svátků, do nového roku hlavně 

pevné zdraví, štěstí, spokojenost a mnoho osobních a pracovních úspěchů. 

 

 



Štědrý večer už je tady, 
sníh už padá do zahrady, 
na stromečku svítí svíčky 
a vyhlížíme andělíčky.  
Mají sáně s párem koní,  
rolničky jim hezky zvoní. 
Rychle upalují bílou plání, 
vezou všechna lidská přání: 
pytel štěstí, náruč lásky, 
žádný stesk a žádné vrásky. 

 

 

 

                                                                         

 

                                                za SDH Dobrohostov Alena Krupauerová 

                                                                                         

 

 
Zveme Vás na Masopustní průvod, který se bude konat v sobotu 2. 

března 2019 od 11 hodin v Dobrohostově.  
Průvod bude doprovázet skupina Rebelka. 

 

 

Zveme Vás na zabijačkové hody 16. března 2019. Přijďte ochutnat 
jitrnice, jelítka, tlačenku a další zabijačkové dobroty do Dobrohostova 

k Dobrodějovi. 
 

 

   



Veřejné fórum obce Lípa 

 

V rámci realizace místní Agendy 21 se 17. října 2018 v sále místního 

pohostinství uskutečnilo již šesté veřejné fórum Obce Lípa.  Na úvod starosta obce 

Ing. Jiří Kunc shrnul činnost obce a realizované aktivit v obci za období 2017 – 2018 a 

vyhodnotil vypořádání výstupů z fóra z minulého roku.   

Tematické oblasti: 
1. Doprava a infrastruktura 
2. Život v obci (spolková činnost, sociální oblast, kultura a sport) 
3. Škola (vzdělávání, areál školy) 
4. Hospodářství a obecní úřad 
5. Životní prostředí 
 

Problémy, potřeby či příležitosti byly zapisovateli u jednotlivých stolů zapsány na 

velké flipchartové papíry. Všichni účastníci měli možnost doplňovat své náměty 

postupně ve všech oblastech. Nejvíce námětů bylo v oblasti doprava a infrastruktura. 

Celkem účastníci definovali 50 námětů k řešení. Následně u jednotlivých oblastí 

proběhl výběr největších problémů a tři problémy z každé oblasti, které měly největší 

počet hlasů, byly vybrány dalšímu hlasování. Každý z účastníků fóra pak k těmto 15 

problémům mohl přidělit body. Na závěr akce bylo sestaveno pořadí největších 

problémů v naší obci, tak jak je vidí naši obyvatelé, kteří se akce účastnili. Pokud ve 

vyhodnocení nenajdete problém, který vás tíži, nebo pokud máte námět na akci, 

která by se u nás mohla konat, tak prosím přijďte i vy na příští veřejné fórum a 

zapojte se tak aktivně do participace v naší obci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Marta Vencovská 

Veřejné fórum obce Lípa 2018 - vyhodnocení                       17. 10. 2018 

Problém / příležitost 
Počet 

bodů 
Pořadí 

Postavit novou hasičárnu v Lípě + opravit střechu na staré 

hasičárny 
21 1. 

Rekonstrukce čističky odpadních vod v Lípě 12 2. 

Zajistit pro seniory možnost pomoci při různých pracích (doprava 

k lékaři, úřady, pomoc s úklidem dřeva, uhlí – aby se nestyděli 

požádat o pomoc) 

10 3. 

Vybudování odborných učeben v ZŠ (PC, dílny....) 1   

Vybudovat podélné parkoviště před školou 7 4. – 5. 

Oprava silnice na Květinov a na Šmolovy 7 4. – 5. 

Označit cestu do mlýna slepou ulicí 6 6. 

Zavedení elektřiny na hasičské hřiště v Lípě 5 7. 

Osázení veřejného prostranství: smolný kámen a okolí – umístit 

smírčí kámen – osázení + oplocení hasičského hřiště 
4 8. 

Více přednášek pro dospělé ve všech částech obce (Lípa, 

Dobrohostov, Petrkov) - besedy se zajímavými osobami - lékaři, 

sportovci, politici, herci, zpěváci + společná témata – šmejdi, 

ekologie, lesy…. 

3 9. – 11. 

Zajistit pro Dobrohostov odběr poštovních zásilek v Lípě 3 9. – 11. 

Pojízdná prodejna v Dobrohostově a v Chválkově 3 9. – 11. 

Převod sokolovny do vlastnictví obce 2 12. 

Zvonit klekání v Lípě 0 13. - 15. 

Zapojit se do celostátní akce Dešťovka - dotace (kontejnery IBC + 

příslušenství) 
0  13. - 15. 

Zajistit jeden bankomat pro všechny banky – výběr zdarma 0 13. - 15. 



ZPRÁVY Z PETRKOVA 
13. říjen (sobota) – SDH PETRKOV – VÝLOV RYBNÍKU HLIBŮČEK. Díky přízni počasí 

jsme se letos opět dočkali této 

„skupinové“ akce - výlovu Hlibůčku. 

Množství rozličných velikostí a 

druhů ryb, to byl moc dobrý základ 

pro příjemně strávený den. Jako 

Burlaci na Volze, letos tahal 

pobřežní team, kádě plné ryb 

z rybníka. Perfektně zvládnutá akce 

od „zabíjecího teamu“, „vážícího 

teamu“, „občerstvovacímu teamu“, 

„stánku“, „kuchařkám se 

smaženými rybami“, pozemnímu 

teamu rybářů a lovícímu teamu v rybníku“ byla korunována pohodovými setkáními 

na  hrázi rybníka.  

 

Listopad. Když jdu po 

náměstí v Havlíčkově Brodě 

a míjím místní betlém, tak 

tak si říkám, že se máme 

v Petrkově opravdu čím 

chlubit, protože máme 

PETRKOVSKÝ SLAMĚNÝ 

BETLÉM. Už se totiž u něj 

v Petrkově zase zastavují 

různá vozidla. Proto aby se 

děti podívaly, pro fotografii, 

pro radost…. Děkujeme 

teamu M. Culkové za opětovnou montáž a rozšíření počtu zvířat a rekvizit. Pozorný 

pozorovatel si všimne, že i BUS zastávka má nové cestovatele. Čert mnohé vyděsil, 

nyní je už platným petrkovským relikviářem. 

1. listopad (sobota) – SDH Petrkov ve spolupráci s M. Topolovskou uspořádali 
LAMPIONOVÝ PRŮVOD S OHŇOSTROJEM.   Téměř k padesátka lampioniků byla ve 
spodní části obce přivítána starostou SDH Pepou Culkou, který akci uvedl. Poté se 



průvod vydal ztemnělou obcí (bez zapnutého veřejného osvětlení)  středem obce k 

„našemu betlému“, odkud se pokračovalo k cíli, kde mimo obec byl odpálen 

slavnostní ohňostroj s délkou 

trvání 4.5 minuty. Po radostné 

chvíli s ohňostrojem jsme se 

vydali ke staré hasičské zbrojnici, 

kde bylo připraveno občerstvení. 

Horká čokoláda se šlehačkou, čaj 

s rumem a svařák. Špekáčky 

opečené na otevřeném ohni, 

který plál v grilovací bedně, jsou 

chuťově nenahraditelné. Musíme 

zmínit, že se vše neobešlo bez 

ztrát – cestou shořely dva 

lapiony. (mám trochu podezření, 

že jim naši „teanegři trochu“ pomohli.) 

7. prosince (pátek) – Na tento den byla svolána  VALNÁ HROMADA SDH PETRKOV. 

Představenstvo SDH zhodnotilo činnost organizace za letošní rok, vytyčilo si cíle pro 

rok příští. Provedlo analýzu jednotlivých akcí, pochválilo a připomínkovalo jednotlivé 

činnosti či členy SDH. Jako největší organizace v obci, je SDH hybnou silou u mnoha 

akcí: Ples SDH, Maškarní rej, brigády, soutěže SDH, setkání občanů na konci prázdnin, 

výlov rybníka Hlibůček, Lampionový průvod, Slaměný betlém aj. SDH patří velké 

poděkování za kulturní život v naší obci.  

 

Co se chystá? Na svoji již šestou herní sezónu se připravuje divadelní spolek PETRKOV 

SOBĚ. Letos již opět poctivě zkouší detektivku s názvem ZVLÁŠTNÍ VY(N)DÁNÍ. 

Premiéra bude uvedena 31.12.2018 v Petrkovské hasičárně v 18.00 hod. Těší se 

„rejža“ (L. Davidová) a celý ochotnický spolek. 



 

 

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ U KAPLIČKY V PETRKOVĚ 

Přijměte pozvání k radostnému, pokojnému a klidnému 
společnému setkání u „živých“ koled v podání 
petrovských dětí, a petrkovského kvarteta.  Těšme se 
na vánoční cukroví  a punč. Dle počasí se sejdeme u 
petrovské kapličky Svatého Václava (v případě deště 

v hasičárně) 23.12.2018 v 18,00 hod. Kdo si bude chtít 
odnést Betlémské světlo, ať si nezapomene 
svíčku. 

 

      

 

     Sbor dobrovolných hasičů Petrkov 

    Vás co nejsrdečněji zve na tradiční 

PETRKOVSKÝ HASIČSKÝ BÁL 

který se koná v sobotu 12. ledna 2019 od 20.00 hodin v sokolovně v 

Lípě 

Těšíme se na Vaši účast a na příjemný večer.                                            

Předprodej vstupenek:Dana Prokšová, Petrkov 48,  tel. 737 513 587               

hraje: IRIS BAND 

ZÁVĚREM K TOMUTO ROKU: VELKÉ PODĚKOVÁNÍ VŠEM OBČANŮM, KTEŘÍ 

JSOU SCHOPNI V PETRKOVĚ ZREALIZOVAT SVÉ MYŠLENKY A PŘEDSTAVY 

PRO DOBRO OSTATNÍCH. VŠEM PŘEJI ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A RADOST.   

     Za Petrkov sepsal : Topolovský Michal       

 



FESTIVAL FOLKOVÁ LÍPA 

První ročník festivalu FOLKOVÁ LÍPA proběhl v sobotu 10. listopadu v Lípě u 

Havlíčkova Brodu.  Na podiu místní sokolovny se vystřídalo 9 nejen folkových skupin 

z celé ČR. O zahájení se postarala jihlavská skupina Rendez-fou, kterou vystřídal 

Luboš Pospíšil se skupinou Mrakoplaš Light Orchestra. Pak následoval jemný Lístek a 

poté Tony Linhart s Helenou Maršálkovou z Pacifiku. Druhou polovinu festivalu zahájil 

skvělý písničkář Jindra Kejak, který na sebe prozradil přezdívku „Romantické hovado“ 

(hovado prý proto jak vypadá a romantický proto jak zpívá). Pak jeviště rozzářili svými 

veselými písničkami plných slivovičky ogaři ze Vsetínska s názvem Dareband. Poté 

publikum rozhýbala svými keltskými písničkami kapela ISARA a následovalo 

vystoupení Honzy Jíchy s kapelou. O závěr festivalu se postarala středočeská 

akustická tramp-folková kapela Choroši se svou svižnou muzikou a vtipnými texty.  

„Všechny kapely byly skvělé, vše klapalo jak má, jen diváků nebylo moc. Snad proto, 

že nám konkuroval svatý Martin se svými husami. Doufám, že se nás příští rok sejde 

více. Jak podotkl jeden z účinkujících - není vás moc (diváků), ale zato stojíte za to.“ 

říká hlavní pořadatelka festivalu Marta Vencovská.                                 

 

 

 

 
  



POZVÁNKA NA ADVENTNÍ AKCE - Lípa 

 

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

betléma v Lípě (za obecním úřadem). Přijďte si dát svařáček a 

poslechnout vánoční koledy, které zazpívají děti z lipského 

souboru.   

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

druhé divadelní představení lipského ochotnického souboru, 

tentokrát s detektivní zápletkou. Sokolovna Lípa od 18:00 hod. 

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

Třetí ročník vánočného turnaje zahájíme od 13:00 hod 

v sále Pohostinství na Růžku. Vzhledem k mírné úpravě 

pravidel hry je akce určena pouze pro dospěláky!! 

(Registrace na tel: 23591015) 

 

30. prosince (Ne) – Předsilvestrovská vycházka -  14:00 hod u Obecního úřadu 

Půjdeme přes Kochánov do Dobrohostova, kde nás čeká malé občerstvení 

. Předpokládaný návrat v 18:00 hod. 

31. prosince (Po) – Silvestr s heligonkami – od 19:00 hod v Hospodě Na Růžku 

Hrají Heligonky z Vysočiny  

                                   Silvestr v sokolovně – od 20:00 hraje Martin Bernard Band 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   KDY?  Neděle 16. prosince 2018 
    od 17:00 – 18:00 

   KDE?  U slámového betléma za   
                obecním úřadem Lípa 
 
 

SVAŘÁK, ČAJ, KOLEDY…. 
 

Koledy nám zazpívá dětský pěvecký soubor Smajlíci 
 
 

NA SVĚTLO SI PŘINESTE LUCERNU NEBO SVÍČKU V LÁHVY… 

 



 

 

 

 
Na poslední letošní neděli jsme pro vás připravili zimní výšlap kolem 

Lípy.  Tentokrát půjdeme přes Kochánov do Dobrohostova, kde nás 

čeká občerstvení .  

Předpokládaný návrat v 18:00 hod.  

Pořadatel: Spolek TILIA a ČSŽ Lípa.   

Akce je realizována v rámci projektu místní Agendy 21 v obci Lípa.   
 
 

 

SILVESTR S    HELIGONKAMI 

Pondělí 31. 12. 2018 

Od 19:00 hodin v Pohostinství na Růžku v Lípě  

K poslechu nám zahrají „Heligonky z Vysočiny“ Františka Havla 
 Možnost vlastního občerstvení 
 Vstupné 80,- Kč 
 Předprodej vstupenek na OÚ Lípa  
 

 

 

 

 

 



STAVEBNÍ OKÉNKO OBCE  

V roce 2019 začne obec Lípa realizovat dvě stavební akce. Výstavbu Multifunkčního 

domu a ZTV (základní technická vybavenost) pro 18 RD v Lípě. Krátce Vás 

s navrženými stavbami seznámím. 

MULTIFUNKČNÍ DŮM LÍPA 

Na místě bývalého objektu č.p. 6 v obci Lípa bude vybudován nový multifunkční dům. 

Architektonické řešení členění fasády vychází ze studie vypracované kanceláří 3K 

Architects  s.r.o. z Pardubic, dispoziční řešení je dílem projekční kanceláře Projekt 

EFEKT s.r.o. z Havlíčkova Brodu, který dlouhodobě konzultoval využití objektu se 

zastupitelstvem obce Lípa. Cílem projektu je vybudovat moderní budovu, která bude 

svým vnějším vzhledem korespondovat s venkovským prostředím a přitom naplní 

očekávané funkční požadavky. Objekt umístěný v proluce po odstraněném domě 

uzavře uliční řadu domů a zacloní pohled do areálu zemědělské společnosti. Zároveň 

je místo ideální kvůli své dobré přístupnosti. Objekt se skládá z hlavní budovy a zadní 

přístavby. Hlavní budova je třípodlažní, na obdélníkovém půdorysu, se sedlovou 

střechou a dřevěnými lodžiemi v průčelí. Navazující přístavba je přízemní, s plochou 

střechou. 

Dle požadavku investora zde bude umístěna veřejná knihovna, ordinace lékaře, 

kulturní sál se zázemím, klubovna a volné prostory k pronájmu, nebo jinému využití. 

Všechny tyto provozy jsou umístěny v přízemí. Ve druhém a třetím podlaží se nachází 

deset malometrážních bytů určených pro seniory, nebo např. jako startovací byty. 

Celý objekt je řešen jako bezbariérový, vybavený výtahem. 

Hlavní vstup z čelní fasády ústí do prostorné haly. Odtud jsou přístupné prostory 

ordinace a knihovny. Dále pak navazuje sál s jevištěm, barem pro občerstvení a 

prostornou kuchyní. V boční chodbě jsou umístěny centrální bezbariérové toalety. 

Samostatně přístupná je provozovna v levé části přízemí a klubovna v zadní 

přístavbě. Komunitní kuchyně i jeviště mají samostatné zásobovací vchody. Bytová 

část má vlastní vstup navazující na parkoviště. U zádveří je přičleněna kočárkárna a 

technická místnost. Dále navazuje schodiště s výtahem. Přístup k bytům je zcela 

oddělen od ostatních prostor. Všechny zmíněné provozy jsou řešeny tak, aby mohly 

být otevřeny, nebo uzavřeny nezávisle na sobě. 

Dům má být vyzděn z jednovrstvého keramického zdiva bez zateplení. Stropy budou 

z dutinových panelů na systému železobetonových průvlaků. Předpokládá se pevný 

strop i nad posledním podlažím. Schodiště železobetonové, prefabrikované, a bude 

tedy osazeno zároveň se stropy již při hrubé stavbě. Nad zadní přístavbou bude 

plochá střecha zasypaná kačírkem. Ze sedlové střechy s taškovou krytinou budou 



vystupovat plechové vikýře s okny bytů. Čelní fasáda je opatřena dřevěnou 

konstrukcí s balkóny bytů. 

Dům bude připojen k teplovodu a vybaven podlahovým topením ve všech prostorech 

mimo sál. Sál bude vytápěn vzduchotechnikou. Vytápění i příprava teplé vody bude 

centrální, v bytech tedy nebudou kotle, jen měřiče tepla. Vzhledem ke zvýšené 

hodnotě radonového indexu byla navržena opatření proti pronikání radonu do 

interiéru: pod objektem se nachází drenážní štěrková vrstva vybavená větracím 

systémem s výdechy nad střechou. Hydroizolace je z mPVC fólie chráněné krycím 

betonem. Sál je od budovy oddělen dilatační spárou – jedná se vlastně o 

samostatnou budovu, která se hlavní budovy nedotýká v žádném bodě. Vstupy do 

sálu budou osazeny zvukotěsnými dveřmi. Strop nad 1. podlažím je zesílený a 

opatřený akustickou izolací. Hluk ze sálu by se při běžné hlasitosti mluveného slova, 

filmové projekce, nebo divadelního představení neměl šířit do bytů.   

Celkově je dům navržen tak, aby zabezpečil zdravé a účelné prostředí pro bydlení, 

kulturu a služby. Jsou použity výhradně aktuální technologie a materiály zaručující 

dlouhodobou spolehlivou funkci a stabilitu. Věřím, že objekt přinese obci výrazné 

zlepšení kultury služeb i bydlení a bude občanům dlouho sloužit.  

 

Celkový pohled na multifunkční dům Lípa  

 



ZTV pro 18 RD 

Pro možnost individuální výstavby rodinných domů bude v obci  Lípa 

vybudována základní technická vybavenost pro 18 RD. Příjezd k navrženým 

rodinným domkům je z MK vedoucí na Hladový Mlýn a propojuje se stávající 

zástavbou.  Příjezd bude po nově navržené místní komunikaci obousměrné 

dvoupruhové o šíři 5,0 m. Na každé parcele budou vytvořena minimálně dvě 

parkovací stání, mimo oplocení parcely (nezaplocená parkovací stání). 

Výstavba nové komunikace bude rozdělena do dvou etap, v první etapě 

bude vybudována komunikace bez obrubníků a asfaltobetonových vrstev, 

v druhé etapa (obrubníky a asfaltobetonové vrstvy) budou realizována až po 

výstavbě vlastních RD. Povolení sjezdů na parcely budou řešit jednotlivý 

stavebníci v rámci projektu jednotlivých domků. Součástí lokality je i prostor 

pro nádoby na tříděný odpad. Součástí projektu je i provedení dvou výhyben 

na stávající místní komunikaci a úprava jejího napojení na komunikaci III.tř. 

č.34814. Dále rozšíření stávající komunikace (za napojením) v délce 51m na 

5,5 m.  

- Parcely budou napojeny na stávající vodovod v obci. Kapacita a 
vydatnost stávajícího zdroje je dostačující pro další napojení plánované 
zástavby.  

- Obec Lípa má vybudovanou centrální ČOV. Nově navržené splaškové 
stoky budou napojeny na stávající splaškovou stoku z betonových trub 
DN 500. Do nově navržených splaškových stok mohou být napojeny 
pouze splaškové vody. 

- Dešťové vody z komunikace budou svedeny pomocí dvou dešťových 
stok do rybníků pod lokalitou. Částečné zasakování dešťových vod 
z komunikace je možné v zeleném pásu podél komunikace. Dešťové 
vody z RD budou zasakovány přímo na jednotlivých parcelách a mohou 
být i akumulovány a použity na zálivku pozemků.   

- Lokalita bude napojena na stávající plynovod.  Rozvod bude veden 
v zeleném pruhu u navrhované komunikace. Ukončení bude v pilířích 
na hranicích pozemku. 

- Nově bude zbudováno veřejné osvětlení do navržené lokality, 
s napojením na stávající rozvod po obci.  

- Terénní úpravy: Přebytečná zemina bude využita na vyrovnání 
terénních nerovností na pozemcích 69/1 , 76/13  a 1570/1 v kú Lípa u 
Havlíčkova Brodu, které jsou ve vlastnictví obce. 

- Lokalita bude napojena na elektrickou energii z místa, které bylo 
určeno dodavatelem a správcem sítě ČEZ. Rozvod elektroinstalace bude 
veden v zemi po obecním pozemku. Ukončení bude v pilířích na 
hranicích pozemku. 

 



 

Urbanistická situace 

 

Zpracoval : Topolovský Michal        

 

 

 

 

 



L. O. S. 

Pět otázek pro režisérku Lipského ochotnického souboru L.O.S. Moniku Nevolovou 

Moniko, těšíš se na premiéru nové hry Za vším hledej ženu, která bude 21.12. v 18:00? 

Těším. Předpokládala jsem, že se budu bát, protože po Pohádce k sežrání, která byla 

krátká a relativně jednoduchá a měli jsme s ní úspěch, jsem si říkala, ze větší a složitější 

kus bude teprve prubířský kámen, jestli to jako soubor myslíme vlastně vážně. No a 

ukázalo se, že jo, a přípravy a poslední zkoušky mi dávají tušit, že se zase dobře 

pobavíme. My, a věřím, že i vy! 

Proč právě tahle hra? 

Upřímně? Hlavní motivace byla, že v té hře vystupuje obrovské množství žen a pouze 

jeden muž. Tenhle počet a rozložení pohlaví odpovídá i našemu souboru, takže volba 

byla jasná. Otázkou je, do jakého repertoáru sáhneme příště, když máme tak málo 

mužů. Tímto znovu apeluji na divadlachtivé muže, že se mohou do souboru zapojit!  

Pracovala jsi České televizi jako dramaturg, tam jsi se setkala s jinačími profesionály. 

Není to pro tebe těžké slevit z profi nároků, když jde o ochotníky? A nebo není naopak 

těžké pro členy souboru nechat se režírovat někým jako jsi ty, nemáš moc vysoké 

nároky? 

Zajímavá úvaha. Jak těžké to se mnou mají ostatní, to se musíte zeptat spíš jich. 

Zejména moje máma by vám mohla vyprávět, protože je občas náročné, když se role 

matka – dcera obrátí, a dcera režíruje matku, takže to občas zajiskří… Ale k těm 

nárokům a profesionalitě. Dramaturgicky pracuju stejně jako v televizi, pořád platí, že 

to, co děláme, má mít hlavu a patu, má to být zábavné a plynule to běžet a způsobit, 

že se divák bude bavit. V tomhle ohledu je jedno, jestli pracujete s profesionály nebo 

ochotníky. Jen v případě ochotníků je potřeba zvážit limity našich dovedností a tomu 

přizpůsobovat jednotlivé role a vyvažovat nedostatky. Co je ale oproti profíkům 

mnohem lepší u ochotníků, je, že přece jen, je to ve svém základu spolek založený na 

základě chuti bavit se, užívat si legraci, je to koníček, ne seriozní povolání. Dokud nás 

to baví, uděláme maximum, aby to bylo skvělé, ale nepanikaříme, nestresujeme, 

protože nejde o výplatu. Navíc tady panuje velká pokora, nulová soutěživost. Naopak 

se těšíme z výkonu a zlepšení každého z nás. A to je bezva. 

Ty představení jen režíruješ, nebo i hraješ nějakou roli? 

V premiéře si ponechávám roli režisérky, v opakovaných představeních střídavě 

alternuji komickou roli hypochondrické Matyldy. Zdeňka, s níž se střídám, je v této roli 

ale fakt kouzelná, takže rozhodně nezmeškejte premiéru! 



Čím bys nás nalákala, abychom přišli na představení 21.12. a nebo na opakování 13.1. 

2019? 

Tak oproti pohádce se jedná o příběh ze života jedné rodiny, takže se v mnohém třeba 

i najdete. Ani teď nebudou chybět písničky, takže se máte na co těšit, už proto, že pro 

některé z nás, silné nezpěváky, to byla opravdu výzva, takže můžete být svědkem 

velkého překonání sebe sama. No a v neposlední řadě věřím, že vás čeká hodinka a 

půl, při níž se rozhodně zasmějete. 

 

 

 

Podívejte se na nás na našich stránkách, kde najdete informace o našem souboru a 

fota ze zkoušek i představení. https://l-o-s0.webnode.cz/ 

 

 

 

 

 



 

 

 



Obecní úřad Lípa 
Harmonogram svozů popelnic v roce 2019 

 
 
· Leden 3.; 10; 17.; 24.; 31.; 
------------------------------------------------------------------------ 
· Únor 7.; 14.; 21.; 28.; 
------------------------------------------------------------------------ 
· Březen 7.; 14.; 21.; 28.; 
------------------------------------------------------------------------ 
· Duben 4.; 18.; 
------------------------------------------------------------------------ 
· Květen 2.; 16.; 30.; 
------------------------------------------------------------------------ 
· Červen 13.; 27.; 
------------------------------------------------------------------------ 
· Červenec 11.; 25.; 
------------------------------------------------------------------------ 
· Srpen 8.; 22.; 
------------------------------------------------------------------------ 
· Září 5.; 19.; 
------------------------------------------------------------------------ 
· Říjen 3.; 10.; 17.; 24.; 31.; 
------------------------------------------------------------------------ 
· Listopad 7.; 14.; 21.; 28.; 
----------------------------------------------------------------------- 
· Prosinec 5.; 12.; 19; 26.; 
------------------------------------------------------------------------ 
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