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   Vážení spoluobčané, 

 

počasí nás svou vrtkavostí určitě ještě pořádně pozlobí, ale datum 

v kalendáři již naznačuje, že za dveřmi je konečně jaro. Ale také je zde 

nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID–19, způsobené novým 

koronavirem SARS-CoV-2. Dopady nepříznivé epidemiologické situace vidíte 

i v naší obci. V rámci mimořádných opatření je uzavřena základní škola, 

v provozu je prozatím ponechána mateřská škola, uzavřena je knihovna, 

zrušeny jsou veškeré společenské akce v našich obcích, včetně plánovaného 

vítání občánků. Žádám Vás o dodržování všech nařízení, která se vydávají 

v souvislosti s epidemií. Veškerá vydaná opatření, včetně vyhlášení 

nouzového stavu, karantény a omezení volného pohybu osob, najdete i na 

našich úředních deskách, www stránkách a v tisku. Jen dodržováním všech 

pravidel, včetně hygienických, dokážeme rozšiřování viru omezit a zpomalit 

jeho šíření.  

A tak doufám, že se vše v dobré obrátí, epidemie odezní a my budeme 

vědět, že je vše za námi a je tu konečně jaro. Tak, ať to všichni ve zdraví 

zvládneme.  
 

 

 

 

 

 

 

  

     

  Jiří Kunc, starosta 

  



 
Usnesení č.8 

z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lípa,  

které se konalo dne 17.12.2019 v budově OÚ v 19 
oo 

hodin  

Zastupitelstvo obce Lípa: 

schvaluje: 

 

1. usnesení z minulého zasedání zastupitelstva 

2. program, ověřovatele zápisu a usnesení 

3. dodatek ke smlouvě – úprava ceny za svoz separačních kontejnerů na 

sklo a papír s firmou HBH ODPADY s.r.o., Havířská 1124, 580 01 

Havlíčkův Brod. 

4. Rozpočtové opatření č. 9 pro rok 2019 a Rozpočtové přesuny rozpisu 

rozpočtu č.5 pro rok 2019 

5. Zveřejnění Záměru směny pozemku p.č. 293/1 v k.ú. Antonínův Důl o 

výměře 8.885 m2 ve spoluvlastnictví obcí v LD ve Štokách za pozemky 

LCJ Investu a.s., v k.ú. Štoky p.č. 637/1, 637/2, 639/2, 640/2, 661/4, 

1992/2, 2022/3, 2022/4, 2022/5, 2824/67, 2825/66, v k.ú. Studénka u 

Štoků p.č. 456/11, 495/13, 605, v k.ú. Pohled p.č. 421/2 a v k.ú. Střítež u 

Jihlavy p.č. 608/2 o celkové výměře 88.479 m2. 

6. Smlouvu o dílo č. 85/2020 s firmou Envirex spol. s.r.o., Chtěboř, 

Průmyslová 1756, 583 01 Chotěboř 

7. Dodatek č.7 ke smlouvě č. 641/169/2010-11, s firmou ARRIVA 

Východní Čechy a.s., Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim. 

8. Rozpočet Obce Lípa na rok 2020 

 

bere na vědomí: 

 

1. zápis ze zasedání rady ze 17.12.2019 

2. zrušení zadávacího řízení na akci „ZŠ Lípa – Bezbariérové propojení a 

odborné učebny přírodovědy, jazyků, počítačů a technické výchovy“. 

 

Vydává obecně závazné vyhlášky: 

  

 1.   Obecně závaznou vyhlášku č.1/2019 o místním poplatku ze psů 

2.   Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 kterou se stanoví část společného    

      školského obvodu základní školy  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Usnesení č.9 

z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lípa,  

které se konalo dne 4.3.2020 v budově OÚ v 19 
oo 

hodin  

Zastupitelstvo obce Lípa: 

schvaluje: 

1.    usnesení z minulého zasedání zastupitelstva 

2.    program, ověřovatele zápisu a usnesení 

3.    Dodatek ke smlouvě o zemědělském pachtu pro rok 2020 s Lesním  

       družstvem ve Štokách, 582 53, Štoky 261 

4.    Dodatek k vnitřní směrnici o vedení účetnictví – náhrady cestovních        

       výdajů dle zák. č. 333/2018 Sb., a pravidla pro úhradu za závodní   

       stravování 

              5.    zveřejnění záměru prodeje pozemků v ZTV pro 18 RD 

6.    pravidla pro přidělování pozemků v ZTV pro 18 RD 

7.    možnost pronájmu nebo směny pozemku p.č. 1224/4 v k.ú. Lípa u Havl.  

       Brodu 

8.    obsah projektu regenerace území brownfieldu s názvem „Novostavba  

       multifunkčního domu na parcelách č. 1718, 11/2 a 12, k.ú. Lípa u  

       Havlíčkova Brodu“ a podání žádosti o dotaci do podprogramu Podpora  

       regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití na jeho revitalizaci. 

9. akci „Stavební úpravy zázemí tělocvičny, Lípa“, a souhlasí s podáním 

žádosti o dotaci z Ministerstva financí, podprogram 298D2280, Podpora 

rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v 

působnosti obcí. 

10. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-2019636/VB/2 

název stavby: Lípa, Obec, par. 1718, KNN 

11. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IV-12-

2018334/VB/04, Dobrohostov, parcela 499/2, vedení knn 

12. Smlouvu o předání a převzetí vodního díla - prodloužení vodovodního 

řádu od hlavníku na poz. p.č. 76/33 v k.ú. Lípa u Havlíčkova Brodu 

k pozemkům  

p.č. 116/64 a 116/36 v k.ú. Lípa u Havlíčkova Brodu 

13. inventarizaci majetku obce Lípa za rok 2019 

 

neschvaluje: 

1.   žádost o odprodej pozemku p.č. 1224/4 v k.ú. Lípa u Havlíčkova Brodu 

2.   žádosti o dotaci a příspěvky 

 

bere na vědomí: 

1.    zápis ze zasedání rady z 13.1.2020, 13.2.2020, 27.2.2020 a 4.3.2020 

2.    příspěvky v diskuzi 

 

 



INFORMACE O OMEZENÍ PROVOZU 

OBECNÍHO ÚŘADU LÍPA 

 

Z NAŘÍZENÍ VLÁDY, KVŮLI ŠIŘENÍ NOVÉHO VIRU 

COVID-19, BUDE OBECNÍ ÚŘAD PRO VEŘEJNOST 

UZAVŘEN. OTEVŘENO BUDE V PONDĚLÍ A VE 

STŘEDU OD 14-16 HOD POUZE PRO NEZBYTNĚ 

NUTNÉ PŘÍPADY. VŠE, CO JE MOŽNÉ, MŮŽEME 

ŘEŠIT TELEFONICKY : 569 437 121 A 569 437 101, 

NEBO E-MAILEM: lipa@hbnet.cz.  

POPLATKY JE MOŽNÉ HRADIT POUZE ELEKTRONICKY 

PO TELEFONICKÉ DOMLUVĚ TEL: 569 437 101 S PANÍ 

ADAMCOVOU, KTERÁ VÁM SDĚLÍ INFORMACE 

K PLATBĚ. INFORMACE K PLATBĚ SI MŮŽETE TAKÉ 

VYŽÁDAT NA E-MAILU: lipa@hbnet.cz 

V PŘÍPADĚ, ŽE ELEKTRONICKY POPLATKY UHRADIT 

NEMŮŽETE, JEJICH PLATBA SE ODKLÁDÁ NA DOBU 

PO ZRUŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU ČR. 

 

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ 

 

 

mailto:lipa@hbnet.cz
mailto:lipa@hbnet.cz


 

 

 



 

 



ZÁKLADNÍ ŠKOLA A 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 

BOHUSLAVA REYNKA, LÍPA, 

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 
Po nevydařené zimě přichází jaro a my už se moc těšíme, až se všechno zase 
zazelená. Nudná zima ovšem nemohla ovlivnit náš školní život se spoustou událostí. 
Rádi bychom vás informovali o těch, které proběhly, a zároveň seznámili s těmi, které 
nás čekají. 

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

Přesto, že byla letošní zima velmi mírná, již se většina z nás těší na jaro. Venku už se 

ozývají ptáčci, začínají kvést první jarní kytičky a sluníčko nás láká ven. Na jaro se i my 

ve školce moc těšíme. Těšíme se na zážitky, které nám přinese. 

V lednu se ve třídě Medvídků uskutečnila personální změna - paní učitelka Jana 

Křesťanová, která zde s dětmi pracovala, odešla na mateřskou dovolenou a nahradila 

ji paní učitelka Aneta Danišová, která pracovala ve třídě Soviček. Pro děti ve třídě 

Soviček byla přijata nová kvalifikovaná učitelka Tereza Marešová.  

V pátek 24. ledna k nám do MŠ přijelo divadlo Šeherezáda s pohádkou "O 

tučňákovi". V daleké severské zemi žije tučňák Tim, který neumí plavat. Souhrou 

úsměvných náhod a příhod se naučí nejen plavat, ale také pomůže drakovi najít jeho 

vejce. Děti byly po celou dobu zaujaté a dobře se u pohádky bavily. 

V pondělí 27. ledna jsme měli ve školce bubnování v kruhu. Pod vedením paní 

lektorky prožily děti krásné dopoledne plné bubnování, hraní na rytmické nástroje, 

zpívání a povídání. Děti byly spokojené, hezky spolupracovaly a bubnování si moc 

užily. Dostaly pochvalu i od paní lektorky. 

V pátek 7. února proběhl ve třídě Myšiček "Den tatínků a dědečků". Nejdříve 
vystoupily děti se svými básničkami a písničkami a celé pásmo jsme zakončili 
tanečkem, který si s námi zatancovali ochotně i tatínci. Následovalo občerstvení, za 
které bychom chtěli poděkovat všem maminkám, a poté jsme se mohli pustit 
do vyrábění. V letošním roce si tatínci se svými ratolestmi vyrobili zajíčka z břízy. Jako 
upomínku na tento den se na závěr společně se svými dětmi a výrobkem 
vyfotografovali.  



Děti ze třídy Soviček zaslaly 3 výkresy do soutěže s názvem ”Požární ochrana očima 
dětí a mládeže”. 

Jako každým rokem, tak i 
letos jsme se zapojili do 
projektu výtvarné přehlídky a 
soutěže pro předškoláky 
s názvem „Školka plná dětí“. 
Na přehlídku jsme poslali 28 
výtvarných prací našich dětí. 
Z výsledného výtvarného 
projevu byla vidět jejich 
nápaditost a fantazie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V pátek 14. února k nám do MŠ zavítalo sférické kino se vzdělávacím filmem o 

podmořském světě. Naučný film byl promítán formou pohádky, tudíž byl i pro 

nejmenší děti. Vše probíhalo v kopuli, díky čemuž měly děti pocit, že jsou zapojené 

přímo do děje. 

V úterý 18. února se konal u Soviček "Den tatínků a dědečků". Děti si pro své tatínky, 

dědečky a brášky připravily krátkou pohádku o dešťové kapičce. Skládala se z písniček 

a básniček, které se děti od začátku školního roku naučily a byly jimi nejvíce oblíbené. 

V závěru celého odpoledne, po náročném tanci a vyrábění sněhové vločky, se děti se 

svými tatínky fotily v improvizovaném fotokoutku. 

Ve středu 19. února jsme Den tatínků uspořádali ve třídě Medvídků . Na tento den 

byl připraven program s názvem „Půlrok malého medvídka ve školce“. Tímto 

vystoupením jsme chtěli tatínkům ukázat, jak to u nás ve třídě chodí, jaký máme 

denní program, jak známe pravidla třídy, jak se učíme barvičky, dny v týdnu a 

počítání. Také jsme jim předvedli pár básniček, písniček a tanečků, které máme k 

týdenním tématům. Vystoupení jsme zakončili společným tanečkem s tatínky a 

dědečky. Byla to velká zábava. Poté následovalo krátké občerstvení a společné 

tvoření tatínků a dětí. Každý měl možnost vyrobit si tučňáka z petláhve a 

polystyrenové koule. Bylo vidět, jak jsou děti rády, že s tatínky mohou ve školce 

vyrábět, a tak všechny krásně pracovaly. Tučňáci byli krásní. Účast byla velká, a tak 

mnohokrát děkujeme tatínkům. Odpoledne jsme si všichni moc užili.   

Ve čtvrtek 20. února k nám do mateřské školy zavítal klaun Hugo se svým 

programem s názvem "Jíme zdravě". Děti si společně s klaunem zábavnou formou 

procvičily základy zdravého stravování a hygieny. Smyslem představení bylo navodit 

příjemnou atmosféru a motivovat děti k praktickým činnostem. Celé dopoledne bylo 

plné tancování a veselí. 

Ve čtvrtek 20. února se u nás ve třídě Žabiček konal Den tatínků. Nepřišli nás 

podpořit pouze tatínci, byli tu s námi dědečkové, strýčkové i sourozenci. Děti měly 

připravený program. Předvedli jsme, jak se přednáší básně, zpívají písně, dokonce 

jsme zatancovali. Vrchol vystoupení byl společný tanec s tatínky – ptačí tanec. Po 

výborném pohoštění, připravovaném maminkami, jsme se vrhli na výrobu stojánku 

pro tužky a pastelky. Následovalo fotografování ve fotokoutku a s něčím dobrým v 

ruce jsme se rozešli k domovům. Budeme se těšit na další společné setkání. 

V pátek 21. února proběhl ve třídě Myšiček projektový den s názvem "Sněhulákový 

den". Hned při příchodu do třídy se všechny děti proměnily ve zmrzlé sněhuláky a 

sněhulačky. Celé dopoledne bylo plné pohybových her, zábavy, tvoření, zpívání a 

koulování. I přesto, že zimní počasí nám sníh nedopřálo, my jsme si vykouzlili 

zasněžené dopoledne sami. Poděkování patří všem maminkám za přípravu 

nápaditých kostýmů. 

 



Jak bylo v zimě u Medvídků? 

Od nástupu dětí do školky uběhlo půl roku. Děti jsou zadaptované, přizpůsobené 

režimu školky, v sebeobsluze většinou samostatné, snaží se dodržovat nastavená 

pravidla třídy, pracovité, snaživé a klidné. Měsíc leden byl ve znamení seznamování a 

zvykání si na jinou paní učitelku. Děti vše krásně zvládly, přizpůsobily se a vše probíhá 

jako předtím. V týdnu jsou zařazená centra, která se zaměřují na rozvoj jemné a 

hrubé motoriky, vnímání, logického myšlení, představivosti, fantazie, nápodoby a 

mnoho dalšího. Vždy jeden den v týdnu obsahuje „Čtenářské dopoledne“, které 

zahrnuje četbu pohádky, následný rozbor, logopedickou chvilku a práce k tématu, 

která bude zařazena do čtenářského deníčku. V zimním období proběhla tato témata: 

Přišla zima, Poznáváme barvy a tvary, sportujeme, Pozorujeme ptáčky, Vybíráme 

povolání, Jedeme do pravěku, V cirkusu, Návštěva vesmíru.  

Jak bylo v zimě u Myšiček? 

Zimní období nám přinesly do školky Barborky s větvičkou jabloně a hned po nich nás 

ve školce navštívili čerti. Naštěstí máme samé hodné děti a celá třída Myšiček se 

mohla těšit z dárečků od Ježíška. V měsíci lednu a únoru jsme si povídali o zimě a 

jejich znacích, o ptácích a rybách, o zimních sportech, o pohádkách a knize a vyrobili 

jsme si masky na karneval.  Také jsme pilně nacvičovali naše vystoupení na Den 

tatínků a dědečků. Se zimou jsme se rozloučili naším projektovým dnem 

„Sněhulákovým“. Teď už se všichni těšíme na krásné jarní počasí, které nám dovolí 

vyrazit na školní zahrádku a otevřít sklad hraček s lopatkami a bagry na písek, 

odrážedly a koloběžkami, s míči a křídami a se spoustou dalších hraček. 

Jak bylo v zimě u Soviček? 

Během zimních měsíců, kdy počasí nedovoluje příliš venkovního pohybu, jsme s 

dětmi začali chodit do školní tělocvičny, abychom se seznámili s cvičebními 

pomůckami a nářadím. S příchodem adventu jsme se pilně chystali na vánoční čas. 

Vyráběli jsme krásné skřítky z terakotových květináčů, vánoční přáníčka a nechybělo 

ani pečení oblíbených perníčků. Zkrátka vánoční tradice jak mají být. V novém roce 

jsme pomalu, ale jistě, začali s dětmi nacvičovat pohádku o dešťové kapičce na Den 

tatínků, který se konal v polovině měsíce února. Tím jsme se se zimou téměř 

rozloučili a nyní už vyhlížíme první jarní poslíčky. Témata, kterým jsme se za zimní 

období s dětmi věnovali byla - vánoční zvyky, přišla zima, vybíráme povolání. 

Procvičili jsme barvy a tvary, ptactvo v zimě, dinosaury a cirkus. 

Jak bylo v zimě u Žabiček? 

Po vánočních prázdninách jsme se opět setkali ve třídě Žabiček a pokračovali 

v rozdělané práci. Během těchto měsíců jsme se dozvěděli spousty zajímavostí, 

například o rybách, ptácích, povolání a v neposlední řadě o dinosaurech. Někteří 

z nás začali jezdit na lyžařský kurz na Šacberk a ti, kteří nejezdí, mají připravené 

činnosti ve třídě. Jelikož nás čeká několik vystoupení, nezahálíme a vše bedlivě  



připravujeme a zkoušíme. Přípravu nepodceňujeme ani na zápis. Opakujeme si barvy, 

tvary, kreslíme, zpíváme i počítáme. Díky pěknému počasí trávíme hodně času venku, 

kde si ukazujeme a pozorujeme změny v přírodě. Těšíme se na následující týdny, co 

se naučíme a dozvíme nového.  
 

Přejeme Vám všem krásné jaro a Velikonoce plné pohody a dobré nálady. S našimi 

novými budoucími kamarády se uvidíme při zápisu  

Za mateřskou školu Miroslava Krpálková 

 



Také základní škola má za sebou opět velmi 
aktivní pololetí, o našich akcích a úspěších se 

s vámi rádi podělíme. 

Úspěchy našich žáků 

Úspěšnost našich žáků 9. ročníku ve srovnávacích testech SCIO  

Cílem srovnávacích testů SCIO je porovnání výsledků žáků školy s výsledky žáků všech 

zúčastněných žáků 9. tříd. Celkem psalo testy přes 18 500 žáků. Jde o výsledky 

jednoho testu z obecních studijních předpokladů - OSP, jednoho testu z českého 

jazyka - Čj a jednoho testu z matematiky - M.   

Výsledky jsou důležité: 

 pro žáky a rodiče žáků mají zásadní informativní charakter o dosažené 

úrovni v porovnání výsledků s republikovými výsledky všech zúčastněných 

žáků  

 pro školu - porovnáním výsledků lze zhodnotit práci školy, zlepšovat práci 

učitelů, případně upravovat výuku 
 

Srovnání výsledků žáků naší školy se všemi zapojenými žáky z České republiky 

Druh testu Republikové výsledky všech žáků v % Výsledky žáků ZŠ Lípa v % 

OZP 49 58 

ČJ 50 55 

M 50 66 

 



  

V testu OSP (obsahem 

testu jsou otázky napříč 

celým učivem základní 

školy) naši žáci dosáhli 

lepších než průměrných 

výsledků ve srovnání se 

všemi testovanými žáky z 

ČR. V obou nosných 

předmětech Čj a M jsou 

výsledky našich žáků 

výrazně nad průměrem, 

jak je vidět z grafu.  

Zapsala Mgr. Marie Vomelová 

 

 

 

Olympiáda v anglickém jazyce 

Na konci ledna se na druhém stupni uskutečnilo školní kolo olympiády v anglickém 

jazyce. Soutěž proběhla ve dvou kategoriích. Žáci předvedli své jazykové dovednosti v 

poslechovém a konverzačním cvičení. 

V kategorii 6. a 7. třídy zvítězila Liliana Davidová, na druhém místě se umístil Jakub 

Neubauer.  

V kategorii 8. a 9. třídy získali nejvíce bodů Adam Dočkal a Michelle Maria Heijting. 

Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce se poté konalo 18. února 2020 v 

Havlíčkově Brodě. Naši školu zde reprezentovaly vítězky školního kola Liliana 

Davidová a Michelle Maria Heijting. 

Michelle se v okresní soutěži umístila na fantastickém 4. místě a Liliana na skvělém 

11. místě. Výsledkovou listinu je možné zhlédnout na webových stránkách AZ Centra: 

www.azcentrumhb.cz 

Děkujeme za finanční podporu Sdružení rodičů a přátel škol v Lípě, které nám 

umožnilo zakoupit drobné odměny pro naše reprezentantky. 

Zapsala Mgr. Jana Smith 

 

 

http://www.azcentrumhb.cz/


Okresní kolo přeboru v šachu družstev základních a středních škol v šachu  

Kategorie: Žáci 1. -5. tříd ZŠ  - 

zúčastnilo se jedno 

družstvo (4 žáci) 

Datum konání:  úterý 28. ledna 2020 

Místo konání:  Sportovní hala,         

                                               Jungmannova 2, Žďár  

                                               nad Sázavou 

Hrací systém: Turnaj se řídí pravidly 

FIDE pro praktický šach. Vyhodnocení výsledků 

olympijským systémem – součet bodů členů družstva. 

Vyhodnocení:  Družstvo našich žáků se umístilo na krásném 3. místě. 

Školní kolo recitační soutěže - 2020 

Dne 30. 1. 2020 se uskutečnila školní recitační soutěž. Školou se opět rozezněly verše 

recitujících dětí. V prvních třech vyučovacích hodinách a části čtvrté se vystřídaly se 

svými přednesy děti z 2. – 8. třídy. Do školního kola bylo na základě třídních soutěží 

vybráno maximálně 10 dětí z každé třídy. Vítězové školního kola postoupili do 

okrskového kola recitační soutěže, která se konala 25. února v Havlíčkově Brodě.  
 

Výsledková listina školní recitační soutěže: 

1. kategorie (2. – 3. třída) 

jméno a příjmení: 1) Anna Marie Ranecká 

   2) Aneta Jiráková 
 

2. kategorie (4. – 5. třída) 

jméno a příjmení: 1) Lukáš Havelka 

   2) Markéta Urcikánová 
 

3. kategorie (6. – 7. třída) 

jméno a příjmení: 1) Silvie Rosická 

   2) Sára Kučírková 

   3) Martin Jůzl 
 

4. kategorie (8. – 9. třída) 

jméno a příjmení: 1) Aneta Volšová 

   2) Zdeňka Neubauerová 



Výsledek účastníků recitační soutěže v okrskovém kole: 

1. místo ve I. kategorii   Anna Marie Ranecká 

3. místo v II. kategorii  Markéta Urcikánová 

3. místo ve IV. kategorii  Zdeňka Neubauerová 

Anna Marie Ranecká postupuje do okresního kola v Ledči nad Sázavou, Markéta 

Urcikánová a Zdeňka Neubauerová jsou náhradnice ve svých kategoriích. Dívkám 

přejeme hodně štěstí a chuť recitovat! 

Zapsala Mgr. Pavlína Růžičková 

Dějepisná olympiáda 

Ve dnech 28. ledna a 29. ledna 2020 proběhlo školní kolo dějepisné olympiády s 

tematickým zaměřením „Dlouhé století se loučí (1880 – 1920).“  

Školního kola se zúčastnilo 13 žáků 9. ročníku a dosáhli i nejlepších výsledků: 

Daniel Kandr    48 bodů 

Lukáš Koubek   43 bodů 

Lucie Blažková   35 bodů 

David Loskot   34 bodů 

Michelle Maria Heijting  33 bodů 

Adam Dočkal   33 bodů 

Školního kola se zúčastnili i žáci 8. ročníku, z nichž nejúspěšnější byli: 

Anežka Smolíková  39 bodů 

Veronika Pfeiferová  35 bodů 

Aneta Volšová   33 bodů 

Jan Šimek   30 bodů  

Zapsala Mgr. Božena Kučerová 

Soutěž „POZNEJ VYSOČINU“ 

Již druhým rokem se účastníme soutěže „Poznej Vysočinu“, kde žáci mohou poměřit 

své znalosti o rodném kraji. Tato soutěž se koná pod záštitou Kraje Vysočina a školní 

kolo je určeno žákům osmých a devátých ročníků. Nejinak to bylo také u nás. Za 

každou školu je poté do krajského kola vybrána nejlepší dívka a nejlepší chlapec 

z těchto dvou ročníků. Letos nás 27. března na Krajský úřad Kraje Vysočina pojede 

reprezentovat Nikol Rosická z devátého ročníku a Jan Čížek z ročníku osmého.  

Nezbývá než popřát jim hodně zdaru.                      Zapsala Mgr. Stanislava Dvořáková 



Olympiáda v českém jazyce, 46. ročník, 2019/2020 – školní kolo, pro 8. – 9. ročník 

V okresním kole naši školu může reprezentovat pouze 1 žák z obou ročníků 

s nejvyšším počtem bodů dohromady. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kromě úspěchů jednotlivců se naši žáci mohou pochlubit i účastí ve sportovních 

týmových soutěžích. Ovšem škola není o soutěžení. Má nabízet široké spektrum 

vědění a zajímavostí. Výuku nám letos již obohatily tyto akce: 

 

9. ročník jazyková 

část 

slohový 

úkol 

součet 

bodů 

1. Rosická Nikol 24 18 42 

2. Kandr Daniel 22 19 41 

3. Prchalová Adéla 23 17 40 

3. Nováková Kateřina 23 17 40 

4. Velichová Kristýna 23 16 39 

Olympiády v českém jazyce se zúčastnilo 13 žáků z 9. ročníku. 

Prvních pět míst obsadili žáci uvedení výše. 

8. ročník jazyková 

část 

slohový 

úkol 

součet 

bodů 

1.  Vencovská Tereza 23 20 43 

2. Havelková Karolína  20 17 37 

3. Vencovský Petr 13 17 30 

4. Šedinová Barbora 14 15 29 

5. Čížek Jan 10 17 27 

Olympiády v českém jazyce se zúčastnilo 9 žáků z 8. ročníku. 

Prvních pět míst obsadili žáci uvedení výše. 



Přednáška o Vikinzích a ukázky bojového umění 

Ve středu 19. února 2020 prožili žáci 7. ročníku netradiční hodinu dějepisu. Navštívila 

nás sedmičlenná skupina historického šermu Severští vlci v dobových kostýmech pod 

vedením bývalého žáka Františka Prchala. Především díky Fandovi se žáci dozvěděli 

spoustu nových informací a zajímavostí o způsobu života Vikingů, o uspořádání jejich 

společnosti, o každodenním životě, způsobu oblékání, stravování, tradicích, druzích 

lodí, rovnoprávném postavení žen ve společnosti apod. Velmi podrobně jsme byli 

seznámeni s nájezdy Vikingů, s jejich expanzemi do různých částí světa. Byly nám též 

vyvráceny různé mýty, které o Vikinzích panují (např. o rohatých vikinských helmách). 

Členové skupiny poté předvedli ukázky bojového umění. Během hodiny si žáci též 

měli možnost prohlédnout zbraně a vyzkoušet si helmy a zbroj. Celé vystoupení 

Severských vlků se setkalo u žáků s obrovským ohlasem.  

Zapsala Mgr. Božena Kučerová 

Přednáška o lipském přeškolovacím táboře pro Židy 

V pátek 21. února 2020 proběhla v hodině dějepisu přednáška historičky Mgr. Aleny 

Jindrové, pracovnice Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Tato přednáška se týkala 

období Protektorátu Čechy a Morava. Paní Jindrová se zmínila o významných 

osobnostech z Havlíčkobrodska, které se aktivně zapojily do bojů proti nacistům v 

zahraničí nebo v domácím odboji.  

Stěžejním tématem přednášky se stala problematika židovské otázky, žáci byli 

seznámeni s informacemi o židovském obyvatelstvu žijícím na počátku 2. světové 

války v našem okolí, s obdobím holocaustu a plánem konečného řešení židovské 

otázky.  

Během svého vyprávění se paní Jindrová zaměřila zejména na přeškolovací tábor v 

Lípě, který sehrál důležitou roli v nacistickém plánu na vyhlazení Židů v Protektorátu 

Čechy a Morava. Tento tábor byl jediný svého druhu u nás. I když se o přeškolovacím 

táboře pro Židy v Lípě obecně příliš neví (nedocházelo zde k vyhlazování Židů v 

plynových komorách jako v jiných koncentračních táborech) měli by zejména lidé v 

blízkém okolí Lípy a také žáci navštěvující místní základní školu vědět, proč zde tábor 

vznikl, k jakým účelům sloužil, jak se zde žilo.  

Přednáška Mgr. Jindrové byla velmi zajímavá a žáky pozitivně hodnocená. Doplnili si 

své vědomosti o období 2. světové války a protektorátu.  

Zapsala Mgr. Božena Kučerová 

Návštěva divadelního představení 

Již se stává téměř pravidlem, že se žáci vyšších ročníků druhého stupně zúčastňují 

některého z divadelních představení v Horáckém divadle Jihlava. I letos 2. března naši 

žáci 8. a 9. ročníku na jedno vystoupení vyrazili. Rezervovali jsme představení Šakalí 



léta, které je zpracováno podle stejnojmenného filmu Jana Hřebejka. Žáci se v něm 

setkali s rock´n´rollovými písničkami v protikladu s dobou šedi a totalitního systému 

před 60 lety. Představení se u žáků setkalo s kladnými ohlasy. Upoutal je život 

obyčejných lidí v době komunismu a zároveň je pozitivně naladila energie 

rock´n´rollu. Dojem umocnilo i slavnostní oblečení, v kterém jsme se do divadla 

vypravili, a posezení v lóžích. Možnost vidět tak scénu zase z jiných úhlů než 

z běžného jeviště byla jedinečná. 

Zapsala Mgr. Pavlína Růžičková 

Workshop Brno 

Ve středu 12. 2. se skupinka 5 zájemkyň ze sedmého a osmého 

ročníku s doprovodem zúčastnila workshopu zaměřeného na zdokonalení dovedností 

využitelných při tvorbě prezentací a při vystupování před posluchači, který se konal 

na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Workshop organizoval 

studentský spolek Student Cyber Games, z. s., jehož snahou je rozvíjet dovednosti 

žáků středních a základních škol prostřednictvím méně tradičních soutěží, a to 

v prezentování či hraní piškvorek. 

S pomocí přednášející Beáty Davidové, předsedkyně spolku, jsme na workshopu 

společně s ostatními účastníky vytvořili příjemnou pracovní a společenskou 

atmosféru, v níž jsme se leccos dozvěděli o tom, jak vytvořit prezentaci lahodící oku a 

sluchu posluchače, kterým řečnickým postupům a obratům se vyhnout, jaké 

nonverbální signály těla a obličeje jsou posluchači příjemné, vzbudí jeho pozornost a 

vtáhnou ho do tématu prezentace a v neposlední řadě přišla řeč na aplikace sloužící 

pro tvorbu prezentací. 

V samém závěru si mohli účastníci workshopu ve dvou až tříčlenných pracovních 

skupinkách vyzkoušet svou kreativitu při prezentaci. Skupinka si napřed zvolila vážné 

osvětové téma, které chtěla ostatním prezentovat, a s názvem tématu publikum 

seznámila. Poté bylo skupince promítáno pět náhodných snímků s tématem nijak 

nesouvisejících. Na členech bylo svižně a kreativně přizpůsobit své téma promítaným 

snímkům a naprosto seriózně o tématu hovořit. 

Do vlaku na cestu domů jsme nastupovali se spoustou důležitých a inspirativních 

informací o prezentování a jako bonus jsme si vezli bránice bolavé od smíchu, 

protože absolvovaný workshop byl živým dokladem toho, že prezentace má být nejen 

poučná, ale také zábavná. 

Děkujeme rodičům a vedení školy, že podpořili náš zájem o zdokonalení našich 

prezentačních dovedností a umožnili nám brněnský workshop navštívit. 

Zapsal Ing. Lukáš Valenta 

 



Finanční gramotnost v 9. ročníku 

V pátek 14. února 2020 se uskutečnil v 9. ročníku celodenní vzdělávací seminář v 

oblasti finanční gramotnosti. Žáci se rozdělili do čtyř skupin a seznámili se základními 

pojmy. Byla jim vysvětlena pravidla „hry o životě“, kterou poté hráli. Jejich úkolem 

bylo efektivně hospodařit s penězi. Jednou za 3 roky mohly skupiny nakupovat akcie 

či dluhopisy, díky nimž vydělávaly peníze. Za celý život musela každá skupina vydělat 

více než 6 milionů Kč: 3 miliony byly věnovány na pořízení rodinného domu, 3 miliony 

měly sloužit jako renta do důchodu, částka 400 000 Kč byla určena pro děti a na další 

výdaje. Ve hře se nejvíce dařilo skupině Richard. Žáci si prakticky vyzkoušeli, jak 

hospodařit s penězi, na co si dávat pozor, co je důležité nezanedbat, aby se v 

budoucnu nedostali např. do dluhové pasti.  Seminář byl velmi pozitivně hodnocen 

jak žáky, tak i pedagogy. 

Zapsala Mgr. Božena Kučerová 

Rodilý mluvčí ve výuce 

V letošním školním roce spolupracují s naší základní školou dva rodilí mluvčí z Velké 

Británie. Žáci druhého stupně mají možnost v rámci hodin anglického jazyka 

konverzovat na předem připravená témata, která navazují na předešlé hodiny 

angličtiny. 

V hodinách s rodilými mluvčími si rozšiřujeme teoretické znalosti o anglicky mluvících 

zemích, znalosti gramatiky a slovní zásoby. Díky konverzaci s rodilými mluvčími 

získávají žáci větší sebedůvěru v používání angličtiny a jsou schopni rychleji 

porozumět a reagovat v cizím jazyce. 

Zapsala Mgr. Jana Smith 

Mimoškolní činnosti žáků 

Mimoškolní činnosti našich žáků probíhají v době mimo vyučování:  

 Ve čtyřech odděleních školní družiny, které se zabývají zájmovou i vzdělávací 
činností. Po vyučování zde žáci odpočívají, zabývají se různými výtvarnými 
činnostmi, mohou využívat velké množství deskových her, pobývat venku, např. 
na školním hřišti, mají také prostor na vypracování domácích úkolů nebo jinou 
přípravu do školy, např. na počítačích. V rámci školní družiny se lze přihlásit na 
práci v zájmových kroužcích stavitelství, badatelství, keramiky (2 skupiny), 
angličtiny pro 2. ročníky (2 skupiny), klubu komunikace v Aj, klubu deskových her 
(2 skupiny), ve sportovních hrách (4 skupiny), v redakci školního časopisu, 
čtenářském klubu (2 skupiny) a kroužku logopedie. Snažíme se, aby byl pobyt 
smysluplný a zábavný.  

 V klubu Lipánek (2 oddělení), který umožňuje již druhým rokem pobyt žákům 

pracujících rodičů 4. a 5. ročníků. Náplň činností je velmi podobný činnosti v 

oddělení školních družin. Škoda, že činnost Lipánku je časově omezená na 3 roky. 



Vzhledem k tomu, že do naší školy dochází více než polovina dojíždějících žáků, 
nám velmi záleží na tom, aby mohli všichni zájemci docházet do školní družiny 
nebo Lipánku a trávit zde smysluplně čas před nebo po vyučování při čekání na 
autobusové spoje nebo na vyzvednutí rodiči. Provozní doba (6:30 - 7:30 ráno 
před vyučováním a 11:20 - 16:30 po vyučování) obou mimoškolních zařízení se 
řídí autobusovými spoji, zájmem rodičů a možnostmi školy.  

Zapsala Mgr. Marie Vomelová 

Projekt „ SPORTUJ VE ŠKOLE“ 

V tomto školním roce se naše škola zapojila do projektu AŠSK „Sportuj ve škole.“ 

Jedním z hlavních cílů tohoto projektu je bavit děti pohybem. Díky hrám a 

zábavným sportovním cvičením si školáci i školačky rozvíjí své všestranné 

dovednosti. Nezáleží na talentu, ani na výkonosti, nejdůležitější je chtít se hýbat 

se spolužáky a kamarády. Zapojit se tak může úplně každé dítě. 

Všichni zúčastnění jsme si tuto aktivitu pojmenovali jako „Sportovky“. Po 

skončení výuky se pravidelně každý týden na hodinu setkávají děti z různých tříd, 

starší i mladší. Společně se učí novým dovednostem a základům oblíbených 

sportů, jakými jsou basketbal, florbal, fotbal, házená, vybíjená ale i ragby. 

Zároveň se rozhýbávají pomocí nejrůznějších her, opičích drah a dalších 

zábavných aktivit. 

První parta nejmenších prvňáčků pod vedením paní učitelky Hlaváčové i druhá 

parta, početná skupina druháků, čtvrťáků a páťáků pod vedením paní učitelky 

Henclové, se schází ve středu. Ve čtvrtek se schází skupina dětí ze třetí a čtvrté 

třídy, koučem jim je pan Gerža. Dohromady téměř 60 dětí sportuje, nestojí a 

nenudí se. Všichni se společně baví. 

Zapsala Mgr. Milada Henclová 

Ohlédnutí za Plesem školy 
Letošní rok jsme začali již třetí dekádu v historii školního plesu v Lípě. 21 ročník 

jsme se rozhodli pojmout tematicky – jako ZIMNÍ PLES. A vydařil se. Dokonce den 

před jeho konáním nasněžilo. Díky úsilí řady zaměstnanců školy – učitelkám 

z mateřské i základní školy, školní družině, řadě provozních zaměstnanců, žákům 

6. až 9. ročníku – jsme se 28. února sešli v lipské sokolovně. Nádherně vyzdobený 

sál dekoracemi z rukou paní Martiny Dubnové, bohatá tombola, kapela Fortuna, 

slosování o několik velkých chlebíčkových talířů, vtipné losování hlavních cen 

panem L. Edrem – to vše přispělo k úspěchu plesu a dobré zábavě. Naprosto 

úžasné bylo vystoupení děvčat naší školy trénující v kroužku zumby s taneční 

choreografií na píseň z filmu Ledové království, jejich taneční procítění písně se 

všem moc líbilo a jejich rodiče a paní trenérka Líbalová na ně můžou být hrdí. 

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

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

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

tematikou těšit na shledanou. 



PROJEKTY a zlepšování podmínek pro vzdělávání našich dětí a žáků 

V průběhu jarních prázdnin se nám podařilo udělat několik stavebních oprav a úprav 

tak, aby se přes léto mohla rozjet realizace dalších projektů, které mají za cíl další 

zlepšování podmínek pro vzdělávání v lipské škole. O všech vás budeme postupně 

v průběhu roku informovat. 

V lednu 2019 jsme úspěšně zakončili dvouletý projekt Podpora vzdělávání – škola 

Lípa, projekt spolufinancovaný Evropskou unií, v rámci něhož pracovali v ZŠ speciální 

pedagog a v MŠ chůva. Byly realizovány kluby – deskových her a čtenářský. Celý 

pedagogický kolektiv se vzdělával ve čtenářské gramotnosti a v oblasti inkluze. 

Proběhla i řada doplňkových aktivit a zlepšila se úroveň materiálního vybavení a 

školních pomůcek. 

V únoru 2019 jsme se zapojili do projektu Podpora vzdělávání – škola Lípa 2, ve 

kterém je zapojena kromě MŠ a ZŠ také školní družina. V ZŠ a ŠD pracuje speciální 

pedagog, v MŠ chůva. Do současné doby se uskutečnilo již několik týmových školení, 

probíhá tandemová výuka, jsou realizovány kluby např.: kluby dekových her, 

čtenářské kluby, klub konverzace v Aj. Dále si můžeme pozvat rodilého mluvčího do 

hodin anglického jazyka, také se zlepšila úroveň materiálního vybavení a mohl být 

realizován nákup některých školních pomůcek.  

Paralelně se školní družinou pokračuje činnost Klubu Lipánek coby zájmové zařízení 

pro naše žáky 4. a 5. ročníku, s ohledem na naplněnou kapacitu ŠD. Klub bude 

realizován do roku 2021 a škola mezitím bude jednat s Krajem Vysočina o navýšení 

kapacity ŠD na potřebný počet. Nyní se již podařilo vyjednat zvýšení na 104 účastníků 

od školního roku 2019/2020. 

Dalším projektem, který realizujeme jako spolupracující škola, je projekt NIDV 

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi. Jedná se o další týmová 

vzdělávání pedagogických pracovníků a také vzdělávání pro vedení školy, která se 

konají na pracovištích spolupracujících škol.  

Co chystáme: 

Březen – Mezinárodní matematická soutěž – KLOKAN 

Březen – účast v řadě okresních kol různých soutěží 

Dne 27. 3. jako už tradičně si žáci 9. ročníku vymění role s učiteli a sami se chopí 

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

svým mladším kolegům nápomocen. 

Březen – týden mezipředmětových vztahů – 2. stupeň – téma – Měsíc knihy 

 

 



Dne 16. 4. proběhne tradičně na základní škole den zajímavých uměleckých, 

pracovních a tvůrčích dílen - Den Bohuslava Reynka 

Duben – přijímací zkoušky na střední školy a víceletá gymnázia 

Duben – týden mezipředmětových vztahů – 1. stupeň – téma – Poznáváme Evropu 

Duben – akce Čistá Vysočina – poklidíme oblast od školy, kolem rybníků, chatičky až 

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

budeme snažit pomoci poklidit v obci 

Duben/květen - žáci 5. a 7. ročníku budou psát srovnávací testy SCIO 

Květen – sportovní den pro rodiče 

Dne 1. 6. - Den Dětí 

Květen/červen - každá třída se na závěr roku těší na svůj školní výlet či exkurze 

Přijímací zkoušky  

Máme tady březen.... Žáci 9. ročníku a zájemci z řad žáků 5. ročníku jsou rozhodnuti o 

tom, na kterých školách budou pokračovat ve svém studiu. Přihlášky k dalšímu 

vzdělávání jsou odevzdány na příslušné školy. Rychle se blíží termíny přijímacích 

zkoušek na střední školy a víceletá gymnázia. V letošním školním roce se budou 

přijímací zkoušky na čtyřleté obory konat ve dnech 14. a 15. dubna 2020, na šestileté 

a osmileté obory 16. a 17. dubna 2020. Stejně jako v minulých letech si většina žáků 

9. ročníku podala přihlášku na maturitní obory. Dvě žákyně 9. ročníku již začátkem 

ledna vykonaly úspěšně talentové zkoušky na umělecké obory a jsou přijaté ke studiu 

na této střední škole. Některé střední školy nabízely budoucím studentům možnosti 

účasti v přípravných kurzech k přijímacím zkouškám a „přijímačky nanečisto“. Této 

možnosti využila většina budoucích studentů. Vyzkoušeli si, jak takové zkoušky 

probíhají, zjistili, v jakém učivu mají ještě rezervy a musí se na ně ve zbývajícím čase 

při přípravě zaměřit. 7 žáků 5. ročníku bude zkoušet své štěstí při přijímacích 

zkouškách na víceletá gymnázia. Všem budoucím studentům přejeme hodně štěstí. 

Zapsala Mgr. Božena Kučerová 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Na závěr bych ráda našim dětem a žákům popřála úspěchy ve škole i mimo ni a naší 

škole zdar všem projektům a opravám. Žákům, kteří nás budou v nadcházejících 

měsících reprezentovat v soutěžích, přejeme mnoho úspěchů a žákům 9. ročníku 

budeme v dubnu držet palce při přijímacích zkouškách na střední školy. 

Za všechny zaměstnance vám přejeme radostné prožití příchodu jara a oslavy 

Velikonoc. 

Mgr. Věra Lacinová Vítková 



STAVEBNÍ OKÉNKO OBCE 
Stavební úpravy - ZŠ Lípa (dřevomorka) – opravy vad a nedodělků  

Odstraněny vady podlahových krytin v učebnách a kabinetech, doplněny interiérové 

dveře, provedeny opravy popraskaných omítek, opraveno osazení topných těles na 

chodbách, opraveno zaústění odpadů v suterénu u budovy (u šaten). Vše proběhlo ke 

spokojenosti obce dle domluv s dodavatelem akce. 

 

ZŠ Lípa – sekundární vstup do objektu „tělocvična“  

Druhý vstup do objektu 

„tělocvična“, který bude 

sloužit v době výstavy 

spojovacího krčku pro 

primární vstup do budovy pro 

žáky a cvičící je již proveden. 

Stavební akce si vyžádala 

úpravu topného systému 

v místě vstupu, zazdění 

nefunkčních dveří (do soc. 

zázemí) a výškové – 

bezbariérové - úpravy 

stávající podlahy v dané místnosti. 

  

ZTV 18 RD Lípa 

Jakmile se budou teploty vzduchu pohybovat kolem 15 
o
C

 
(i v nočních hodinách), 

bude na komunikaci ZTV proveden penetrační makadam. Tzn. vrstva vytvořená z 

kamenné kostry prolitá asfaltovým pojivem a následně povrchové mezery zaplněny 

rozprostřeným a zhutněným kamenivem. Tato konstrukce vozovky bude sloužit 

v první etapě výstavby ZTV jako obrusná vrstva vozovky. V kolaudačním procesu se 

nyní nachází dešťová a splašková kanalizace, vodovod, plynovod a VO.  

 

ZŠ – Spojovací krčky 

Proběhlo nové výběrové řízení. Povedlo se vybrat zhotovitele, který nabídl pro obec 

příznivou realizační cenu za veškeré stavební práce. Ale vzhledem k administrativním 

průtahům zatím není bohužel možné stavbu zahájit, i když je počasí více než příznivé. 

Předpokládaný čas podepsání smlouvy se zhotovitelem je do cca 25 dní. 



ČOV Lípa – oprava oxidačního žlabu 

Probíhají návrhy řešení nové oxidace v návaznosti na různé možnosti využití nových 

technologií, které by měly výrazným způsobem šetřit zejména finance na provoz 

ČOV. Jakmile budou tyto podklady dopracovány, zastupitelstvo rozhodne o čase a 

rozsahu stavebního zásahu do stávající ČOV. I na tuto akci bude obec Lípa žádat o 

dotaci.  

 

ZŠ Lípa – rekonstrukce sociálního zázemí a šaten v  objektu „tělocvična“  

Určitě každý z nás někdy proběhl šatnami a sociálním zázemím tělocvičny v ZŠ. Byť 

výstavba objektu proběhla teprve v roce 1996, je stav instalací, obkladů, vlastního 

dispozičního řešení zcela na hraně své životnosti. U některých WC kabinek je zákaz 

používání, sprchy jsou taktéž využitelné částečně. Zastupitelstvo obce rozhodlo podat 

žádost o dotaci na rekonstrukci těchto prostor (přičemž může být akce finančně 

dotována až 90%). Je zpracována projektová dokumentace, je vybrán zhotovitel 

stavby, nyní se čeká na rozhodnutí poskytovatele, zda bude náš projekt úspěšný. 

Realizace projektu přibližně za 4 mil. Kč, proběhne v prázdninovém čase pouze za 

předpokladu získání dotace. 



 

 

Petrkov – oprava místní komunikace 

Díky dobré a dlouhodobé přípravě Petrkova, dojde díky získané dotaci k realizaci 

obnovy obrusné vrstvy MK Petrkov – vlaková zastávka. Stávající podklad bude 

v místech vyztužen, bude provedeno doplnění výtluků a nově bude proveden v celé 

šíři a délce asfaltobetonový koberec a zpevněná krajnice. Tato stavební oprava v ceně 

cca 2,0 mil Kč zajistí možný bezpečný provoz pro veškeré uživatele MK.  

Michal Topolovský     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIPSKÉ ŽENY - ohlédnutí 

Předsilvestrovská vycházka 

Poslední neděli v loňském roce (29. 12. 2019) se uskutečnila již tradiční zimní 

vycházka. Téměř 100 účastníků se vydalo silnicí na Květinov a pak do Kvasetic, kde se 

přidali další výletníci. Velkým lákadlem byla pro nás komentovaná prohlídka areálu 

zámku v Kvaseticích. Zámek, který začal stavět v roce 1864 majitel květinovského 

panství jako luxusní rodinné sídlo je právě ve velké rekonstrukci, no spíš by se dalo 

říci, že je ve znovuzrození. Areál zámku po letech sloužil jako statek, inseminační 

stanice, byty, rekreační středisko, ale posledních několik desetiletí to byla ruina na 

zbourání. Nyní se z areálu stává reprezentativní sídlo havlíčkobrodské firmy Dvořák - 

svahové sekačky. Mají v plánu tu ubytovávat zahraniční partnery, udělat tu školicí 

středisko s restaurací a využívat areál pro marketing firmy. Objekt před třemi roky 

koupili od královéhradecké diecéze. Mnoho let neudržovaný areál byl v otřesném 

stavu. Celý zarostlý, probořené střechy a stropy, všude sutiny. Během prohlídky jsme 

na vlastní oči viděli, co práce je zde již uděláno, (nové střechy, okna, stropy, klenby, 

vnitřní zdi, nové rozvody a omítky….), ale stavebníci toho ještě mají mnoho před 

sebou. Vše by se mělo vrátit do podoby, v jaké zámeček býval přibližně před sto až 

sto padesáti lety, v době své největší slávy. Do původní podoby se měl vrátit i park. 

Celkové náklady na uvedení reprezentativního centra do provozu odhaduje na 

několik desítek milionů korun. Moc děkujeme Petře Součkové, která pro nás akci 

v Kvaseticích zajistila.  

Před prohlídkou zámku jsme si dali v budoucí restauraci svařáček a čaj.  Další 

zastávkou byl Dočkalův mlýn v Michalovicích, kde na nás čekalo malé občerstvení a 

pak se každý vydal po své ose k domovu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Stav zámku v Kvaseticích před pár lety 

https://www.idnes.cz/jihlava/zpravy/zamek-ruiny-rekonstrukce-oprava-sekacky-spider-lubomir-dvorak-kvasetice-kvetinov-vysocina.A181121_440634_jihlava-zpravy_mv/foto/MV60d7a7_133920_10281534.jpg


Sousedské silvestrovské posezení 

Poslední den roku 2019 jsme slavili také v Pohostinství na Růžku v Lípě. K dobré 

náladě nám hrály Heligonky z Vysočiny, pod vedením pana Havla z Lípy.  

 

Posezení u lipového čaje 

První letošní posezení u lipového čaje bylo 22. ledna na téma „Hadů se nebojíme“. 

Plný sál Pohostinství Na Růžku poslouchal zajímavému vyprávění o hadech z volné 

přírody i jejich domácím chovu, či jejich životě v ZOO. Několik živých hadů jsme si 

mohli zažít na vlastní kůži.  Moc děkujeme Karlu Kumštarovi ml. za úžasnou 

přednášku.  

Další lipový čaj byl na cestovatelské téma. Dne 18. února jsme se vydali s Václavem 

Vencovským z Květinova na Kavkaz do oblasti Svanetie. 

Březnové setkání mělo být na téma „Osobnosti z Vysočiny“, ale z důvodů 

vyhlášeného stavu nouze, byla tato přednáška zrušena a bude vyhlášen náhradní 

termín. 

 

Masopustní zabíjačka 

Začátkem února (1. 2. 2020) jsme společně s Pohostinstvím na Růžku pořádali 

tradiční Masopustní zabíjačku. Počasí nám tentokrát opět vyšlo, kupující chodili, 

takže se téměř vše brzy prodalo a snědlo. Velké poděkování patří všem, kteří se na 

výrobě a prodeji zabíjačkových dobrot podíleli a hlavně panu řezníkovi, protože vše 

bylo moc dobré.  

Výroční schůze  

5. března se konala Výroční 

členská schůze Českého 

svazu žen Lípa a zároveň 

Valná hromada Spolku 

TILIA. Děti z mateřské 

školky si pro nás na úvod 

připravily krásnou pohádku 

„Jak se žije zvířátkům 

v lese“.  

Moc děkujeme. 

 

 

 

 

 



Dětský karneval 

V neděli 15. března se měl konat v Lípě velký dětský karneval, který letos pro nás měl 

uspořádat Kraj Vysočina. Bohužel akce byla zrušena. 12. března vláda vyhlásila stav 

nouze a tím i zákaz pořádání akcí s vyšším počtem lidí než je třicet osob. Karneval 

v nějaké podobě uspořádáme po skončení omezení.  

 

Jarní prázdninový klub   

Na začátku jarních prázdnin (9. - 10. 3. 2020) se konal dvoudenní prázdninový klub, 

kterého se účastnilo 15 dětí z Lípy a okolí. V pondělí jsme měli základnu v RC Tiliánek. 

Děti hrály šipkovanou, plnily poznávací úkoly po obci, malovaly šašky a vyráběly 

srdíčka z ruliček papíru. Skvěle nám chutnal oběd, který děti samy uvařily (pod 

vedením Hany Nevolové ). V úterý jsme se vydali vlakem do Jihlavy. Děti si vybraly 

návštěvu zábavného parku Robinson.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Pozvánka na akce 

(dle zdravotní situace v ČR mohou být některé jarní akce 

přesunuty na pozdější termín. U některých akcí budeme 

datum a čas postupně doplňovat. Aktuální informace 

najdete na webových stránkách obce 

https://obeclipa.webnode.cz/ nebo prostřednictvím 

obecních SMS) 
 

DUBEN 2019   

o  „Čistá Vysočina“ – úklid obce a příkopů kolem obce 

o  „Včelí den“  

o Pálení čarodějnic na Vráňáku (SDH) 
o Zahradnická miniburza  
o Brigáda – sázení stromků 
o Lipový čaj  

KVĚTEN 2019 

9. května (So) – Lipské Jarní slavnosti (Vysočinka, Olga Lounová, Starý klády)  

   výstavy, loutkové divadlo, malý jarmark, hry pro děti, bodyzorbing 

                                výstava „Stopy Lípy ve světě“ a „Lipský místopis“                     

12. května (Ne) –„Hodinový manžel“ – lipský ochotnický soubor L.O.S. uvede  svoji  

   novou hru - Sokolovna Lípa.  

24. května (Ne) – Festival pro rodiny z celé Vysočiny“ – Od 14:00 hod, Okrouhlička  

   V areálu Šejdorfského mlýna proběhne akce plná her a soutěží. 

o Ranní vycházka za ptačím zpěvem 

o Lipový čaj  
 

ČERVEN 2019 

12. června (Pá) - Sousedské posezení v Lípě 

13. – 14. června (So + Ne) – Turistický dvoudenní pochod – putování po Sázavě  

20. června (So) – Zájezd do Českého Krumlova na Slavnosti pětilisté růže“ 

21. června (Ne) – Slavnosti Slunovratu - zahradní slavnost. Zveme všechny víly a  

skřítky . Akce bude probíhat od 16:00 na hasičském hřišti (u ZŠ) 

o Lipový čaj  

o Lupen cup – sousedský trojboj v netradičních disciplínách (soutěží 

šestičlenná smíšená družstva – tj. minimálně jedna žena nebo jeden muž) 

 

https://obeclipa.webnode.cz/


Připravujeme prázdninové kluby pro děti  

Dvoudenní prázdninové kluby pro děti – pestrý program pro děti od 7:30  - 16:00 h 

 16. – 17. července 2020 

 23. -24. července 2020  

Letní prázdninový klub v Lípě – program pro děti od 7:30 - 16:00h (přívesnický tábor) 

 17. – 21. srpna 2020 

 

A udělejte si čas na další akce, které pro vás a pro sebe pořádáme  
15. srpna (So) – Lipské putování „Vyšlápni si s rodinou krásnou lipskou krajinou“ 

19. srpna (St) – „Dětská netradiční olympiáda“ 

20. srpna (Čt) – Poznávací zájezd pro děti do Zeměráje   

22. srpna (So) – Velká pohádková cesta 

3. – 6. září  (Čt – Ne) – Velký poznávací zájezd na Slovensko  

                                             (Tatry, termály, Slovenský ráj…) 

19. září (So) – ROCKOVÁ LÍPA - rockový festival  

                                          (BASS, IRAS, Kejvavý koně, Fousatej Hat) 

26. září (So) – Zájezd do Žďáru nad Sázavou na „DEN VENKOVA“ 

10. října (So) – Zájezd na Pochod Slováckým vinohradem, aneb burčákový pochod 

30. října (So) – FOLKOVÁ LÍPA – III. ročník folkového festiválku 

             (Robert Křesťan a Druhá tráva, Rendez fou, Epydemie, Choroši, ……) 

21. listopadu (So) – Obecní ples 

29. listopadu (Ne) – Rozsvícení vánočného stromku  
4. prosince (Pá) – Koncert Jakuba Smolíka s kapelou  
 

Dále připravujeme: 

o zájezd pro muže do pivovaru Kamenice nad Lipou 

o Zájezd do Brna na balet 

o Zájezd do Prahy do divadla 

 

Více informací: T: 608640399, E:vencovskam@seznam.cz 

 

 

 

 

 

 



Lipské prázdninové kluby 

pro děti 

 

    
o Denně od 7:30:00 do 16:00 hod 

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

o Základna – areál ZŠ a MŠ Bohuslava Reynka Lípa 

o Přihlášky podávejte do 31. 5. 2020  - školní jídelna v Lípě nebo 

                                                                  emailem na  vencovskam@seznam.cz 

 

 

Velikonoční znamení 
 

Beránek, vrbové proutí, barevné mašle, cibulové slupky, větvičky jívy a 

spoustu dalšího patří k přicházejícím oslavám Velikonočního pondělí. 

Nejdůležitější jsou asi malovaná vajíčka a pomlázka, se kterou si pro 

ně koledníci přicházejí. Koledníků ale ubývá……No, ale oni často ani 

neví, kde jsou vítáni a kde je čeká odměna v podobě 

malovaných vajíček, čokoládových dobrot, barevných 

pentlí a pro plnoleté i něco ostřejšího. Ne 

každý totiž Velikonoční pondělí slaví a čeká 

na koledníky. A naopak někdo zase chystá 

vajíčka a koledníci nejdou a nejdou….  

Vyvěšená pomlázka nebo větvička s mašlí na 

vašich vratech nebo domovních dveřích 

znamená - KOLEDNÍCI VÍTÁNI !!!! 

Tak tedy, kdo očekává koledníky a má strach aby neuschnul, na znamení 

otevřených dveří vyvěsí ozdobenou vrbovou větvičku nebo pomlázku  

 

                                                                                                                                M. Svobodová 

 

 

17. 8. – 21. 8. 2020 

16. – 17. 7. 2020 
23. – 24. 7. 2020 

mailto:vencovskam@seznam.cz


 

 

 

 

 

 

 

 

 místo konání: Areál TJ Sokol Lípa 

SOBOTA 9. 5. 2020  
14:00 – 15:00 Vysočinka - koncert dechové kapely 

15:00 – 15:30 Jezerničtí Páni z Tábora - šermířské vystoupení   

15:30 – 16:00 Klaun Pupa  

16:00 – 18:00 Olga Lounová s kapelou 

18:00 – 22:00 Starý klády – venkovní zábava 
 

Doprovodný program 13:00 – 18:00: loutkové divadlo ♥ dílny pro děti  ♥ 

skákací hrad  ♥  hry pro nejmenší ♥ klaun Pupa ♥ malý jarmark ♥ výroba a 

ochutnávka čerstvého másla ♥  malování na obličej ♥ bodyzorbing  ♥ výstava „Stopy 

Lípy ve světě“ a „Lipský místopis“ ♥ starověká rytířská vesnice ♥ ohnivá show 

♥ prodej dobrého pití, klobás, trdelníků, bramboráků a jiných dobrot ♥ 

 
NEDĚLE 10. 5. 2019 
Sokolovna Lípa - „–„Hodinový manžel“ – lipský ochotnický soubor L.O.S. 

uvede  svoji novou hru  
 
                                                   

 

 
 

 

 

 

 

 

 LIPSKÉ JARNÍ SLAVNOSTI                 

VÝSTAVY 
Stopy Lípy ve světě 
Prosíme vás o spolupráci na této výstavě 
– prosíme o pár fotek a krátké info o vaší 
dovolené či výletu po světě. 
 

Lipský místopis – zajímavosti o okolí Lípy  



 

 

 

 

Koncert Jakuba Smolíka s kapelou  

pátek 4. prosince 2020 – Lípa, sokolovna 



 

Hodina Země  

Hodina Země 2020 se bude konat v sobotu 28. března 2020 od 20.30 do 21:30. Tak 

se připojme i my, zhasněte světla a užijte si hodinku při svíčkách.  

Hodina Země je každoroční mezinárodní akce zavedená Světovým fondem na 

ochranu přírody. První ročník se konal v roce 2007 v Sydney v Austrálii, kdy cílem 

organizátorů bylo atraktivním způsobem upozornit na změnu klimatu. Na hodinu 

tehdy zhasla světla na slavné budově australské opery, do kampaně se zapojily více 

než 2 miliony lidí. Během let se tato úspěšná akce rozšířila do celého světa a koná se 

vždy poslední sobotu v měsíci březnu. 

Česká republika se do akce zapojuje od roku 2010. Součástí kampaně je symbolické 

zhasnutí světel 28. 3. 2020 od 20:30 – 21:30, jako upozornění na zbytečné svícení. 

Současně byla plánována celá řada informačních aktivit s tématem klimatické změny, 

podporou spotřebitelské zodpovědnosti a dalšími „klimatickými“ tématy, která však v 

letošním roce proběhne spíše v bezkontaktní virtuální podobě. 

 

Marta Vencovská 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Krajina kolem nás 

V současné době se mění krajina kolem nás, zejména lesy se nám díky kůrovcové 

kalamitě mění přímo před očima.  Mám pocit, že pokud to takto půjde dál, tak letos 

místo hledání hub, budeme hledat les…. Vzpoměla  jsem si na slova písničky „Stromy“ 

od Wabiho Daňka: ….. výlet rodinný se koná právě des, moje děti chtějí vidět, jak 

vypadá les. Už jsem byl s nimi skoro všude a děti loudí, táto, kdy už ten les bude? 

Copak já vím… Proč místo lesa moje děti, nechtěli navštívit třeba skládku smetí, těch 

máme dost…. 

Tak snad takto černě to nedopadne!!  

Milým příkladem, co je možné pro přírodu dělat, je sázení stromků, které dělá celou 

řadu let pan Josef Prostřední st. Z Lípy. Hledá náletové stromky zejména lip, ale i 

dalších listnatých a ovocných stromků, které pak vysazuje u cest v okolí naší obce. 

Moc děkujeme.  

 

No a přidat se můžeme i my. Třeba zapojením do celokrajské akce „Čistá Vysočina“, 

kdy v týdnu po velikonocích uklízíme všechny příkopy v katastru naší obce. Zároveň 

probíhá úklid veřejných prostranství v obci, tak pokud je to možné, pomozte nám i Vy 

s úklidem prostoru před vaším domem. Další jarní a podzimní brigády budou 

zaměřeny na sázení stromů v lese. 

Marta Vencovská 

 

 

 



 

MA21 - Spolupráce v obci 
 

Přehled aktivit projektu „Spolupráce v obci Lípa - 2020“, který je podpořen 

Krajem Vysočina v rámci realizace místní Agendy 21: 
 

 V rámci Lipských jarních slavností proběhnou výstavy s názvem 
„Stopy Lípy ve světě“ a „Lipský místopis“. 

 Realizace sousedských posezení a tematických poznávacích cest 

 Přihlášení do soutěže MPSV ČR „Obec přátelská rodině“ a „Obec 

přátelská seniorům“. 

 Zapojení do kampaní – Hodina Země, Den Země, Dny zdraví a  

Evropský týden mobility.  

 Kola pro Afriku – po dobu letních prázdnin 

bude opět probíhat na ČOV Lípa sběr starých 

kol. 

 Lipský kalendář 2021 bude tentokrát na téma 

„Lípa a okolí“. Prosíme o zasílání vašich 

fotografií s přírodou a životem v Lípě, 

Petrkově, Dobrohostově a Chválkově. Prosíme o zaslání fotografií do 

30. 6. 2020 (včetně krátkého popisu). 

Kalendář bude zdarma distribuován po obci. 

M. Vencovská 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.aalternativ.cz/3573-thickbox/tydenni-stolni-kalendar-priroda-hory-reky-jezera-2014.jpg&imgrefurl=http://www.aalternativ.cz/stolni-kalendare/1804-tydenni-stolni-kalendar-priroda-hory-reky-jezera-2014.html&h=600&w=800&tbnid=OUEFeN9xzcsvgM:&zoom=1&docid=LOYJvvHeXr6LOM&ei=cM74VKWPNMqxUbCpgpgC&tbm=isch&ved=0CA4QMygGMAY4kAM


ZPRÁVY Z PETRKOVA 
●

●●● 23. prosince 2019 – VÁNOČNÍ SETKÁNÍ U KAPLIČKY v PETRKOVĚ je již pro 

mnoho místních i přespolních chvílí, kdy je salát a kapr na štědrovečerní den již 

připraven, a tak je „čas“ na popovídání se sousedy, kamarády….Díky každoroční 

vzorné přípravě Marcely Topolovské zaznělo i průvodní slovo (…. Když se člověk 

ohlédne za proběhlým rokem a vidíme vše špatné o něčem to svědčí …. Život máme 

ve svých rukou, pojďme dělat radost a dobro …). Tradiční dětské koledy rozzářily oči a 

mysl rodičů i prarodičů. Mužský sbor předvedl pouze jednu koledu, ale zato včetně 

artistického výkonu. Petrkovské dechové trio poté doprovodilo „povídací“ chvíli (kdy 

veškeré spory možná i starosti jdou stranou …) se svařákem, horkou čokoládou a 

čajem s rumem. Světlo z Betléma prozářilo místní kapličku a návštěvníci si rádi 

odnášeli svaté světlo do svých domovů. Trocha statistiky: 8 l vánočního svařáku, 8 l 

čokolády se šlehačkou, 8 l vánočního čaje, 4 tácy cukroví.  Celkový počet účastníků 

vánoční akce 141. Délka trvání cca 150 min. Počet dětských zkoušek 5 (je vše 

jednodušší, protože mnoho dětí již umí číst!). Počet mužských zkoušek 2. Počet 

zkoušek dechového tria 0.  

 



 

●●● 31. prosinec 2018 (úterý) Je již taktéž v Petrkově tradicí silvestrovské 

představení divadelního spolku „PETRKOV SOBĚ“. (Letos „jede“ již sedmá sezona). 

Rejža - Liduška Davidová – letos připravila adaptaci Krkonošské pohádky – JAK 

TRAUNTENBERK POŘÁDAL VEPŘOVÉ HODY s aktualitami, které mají návaznost na 

naši obec. Překvapením pro ochotníky 

byl zaplněný sál 15 min před začátkem 

představení.  Uvaděčka (Liduška 

Davidová), přivedla obecenstvo do děje a 

poté se rozjel koncert Traunenberka 

(Michal David), Ančete (Marcela 

Topolovská), Kuby (Jirka Novák) a 

myslivce (Michal David jr.). Jak všichni 

vědí - bez sojky (Martin Beckert) , která 

všechno ví a zná, se ani pán hor Krakonoš 

(Michal Topolovský) neobejde. V každé 

pohádce vždy vše dobře skončí…. ,tak to 

dopadlo i v Petrkově na jedničku – nebo 

si o tom nechte vyprávět či přijďte příští 

rok také…. (ovšem i letos to bylo 

s místem pro diváky nadoraz. Celkový 

 



počet diváků 102! Chvílí jsme měli strach o únosnost stropu hasičárny ….). Děkujeme 

všem návštěvníkům za vynikající atmosféru a spolku PETRKOV SOBĚ za přípravu a 

radostné chvíle končícího roku 2019.  

I letos po představení přišlo spolku několik děkovných dopisů, tak alespoň jeden 

z nich doručený ještě 31.12.2019: Vážení divadelníci, podařilo se vám opět nemožné - 

vším mediálním luxusem zhýčkané obecenstvo silvestrovsky rozchechtat! Překvapivě 

se váleli smíchy i přespolní (bylo jich možná víc než místních), kteří nejspíš byli 

ochuzeni o pochopení petrkovských nešvarů vyzvoněných Krakonošovi sojkou.Velký 

dík patří  scénáristům, 

režisérce, maskérům, 

zvukovým technikům, 

kulisákům, osvětlovačům, 

cateringu a v neposlední 

řadě úžasným hercům! 

DÍKY za váš čas věnovaný 

přípravě, nejspíš máte 

své obecenstvo rádi, jinak 

by takové představení 

nemohlo vzniknout. Kéž 

 

 



se vám darovaná radost v novém roce mnohonásobně vrátí!  

PS: Představuji si, jak naši předkové - nadšení ochotníci - petrkovské divadelní 

dění  shora sledují a vesele přikyvují. 

 

●●● 11. leden 2020 (sobota) PETRKOVSKÝ HASIČSKÝ BÁL. Do ranních hodin 

zůstávali lidé na parketu. Dokonce, i když už hudba nehrála….Každoroční famózní 

tombola byla částečně distribuována přímo z balkonu hodem na taneční plochu 

návštěvníkům. Tradiční tance na stolech není třeba připomínat… Děkujeme SDH 

za opravdu dobrou zábavu. 

 

●●● 17. leden 2020 (pátek) BRIGÁDA SDH PETRKOV.  Tak se s námi rozloučil 

jeden z nejkrásnějších betlémů na Vysočině. Odcestoval do „staré hasičárny“ 

před prvním sněhem.  I Betlémská jeskyně je pryč.  Tak se teda těšíme na příští 

rok.  

 

●●● 18. leden 2020 (sobota) Byl to ten slavný den, kdy se u nás opět konala SDH 

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA. Po uvítání starosta sboru Josef Culka ml. představil 

program celého setkání. Proběhla volba návrhové a mandátové komise a poté 

přednesl zprávu starosta sboru. Taktéž jsme vyslechli zprávu o hospodaření, 

zprávu kontrolní a revizní rady a návrh činnosti na rok 2020. V průběhu večera 

byli slavnostně oceněni někteří členi sboru. Čestné uznání SDH Petrkov za práci v 

kolektivu Mladých hasičů bylo uděleno: Janu Beckertovi, Michalu Davidovi ml. a 

Tomáši Novákovi. Čestné uznání Krajského sdružení hasičů ČMS Kraje Vysočina 

za dlouholetou činnost v hasičském hnutí u příležitosti významného životního 

jubilea bylo uděleno Miroslavu Prokšovi st. A medaili Svatého Floriana za 

dlouholetou činnost v hasičském hnutí u příležitosti významného životního 

jubilea zaslouženě získal Josef Culka st. Některým členům sboru vznikly nově i 

povinnosti: hospodářem sboru byla zvolena Hana Sochorová a preventistou 

sboru se stal Martin Beckert. Ke konci schůze proběhla obrazová prezentace akcí 

z roku 2019. A poté očekávané občerstvení (řízek se salátem) a sladká tečka, 

kterou zajištovala již tradičně Dana Prokšová. Trocha SDH statistiky: Máme 51 

členů, z toho dětí a dorostenců do 18 let je 10. Zprávu z valné hromady zakončím 

slovy starosty našeho sboru: „Buďme hrdí i my na to, že jsme „petrkovští hasiči“. 

Vždycky to byl pojem.  Tak Vás opět žádám, pojďme společně pracovat. Děláme 

to hlavně pro sebe, protože nás to baví.“ 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

VYHLÁŠENÍ FOTOSOUTĚŽE  “PETRKOVSKÝ BETLÉM S 

KAPLIČKOU” Děkuji všem za zaslání fotografií. Mnohé 

obrázky byly překvapením milým, některé náhledy byly 

opravdu neotřelé a více než originální. První cenu 

komise neudělila – cena čeká na příští rok. Další dva 

ohodnocené obrázky Vám nechávám k náhledu. 

 

2. místo – Západ nad Betlémem   3. místo – Reynkovi holubi 

 

 

 

    

●●● pozvání na ČISTÁ VYSOČINA 2020 v Petrkově. I letos… Petrkov - 

Svatý Kříž, Petrkov - Hlibůček, Petrkov - Dolík, Petrkov - Šmolovy. Tedy, 

kdo má chuť, je vítán v sobotu 18. 4. 2020 na srazu u hasičárny v 9,00 

hod. Těšíme se na toho, kdo bude chtít udělat sběračům svačinu. Jdeme 

za každého počasí… 

 

 

 

 

 

 



PETRKOV SOBĚ 
J

Divadelní spolek PETRKOV SOBĚ, ke konci roku 2019 (31.12.), uvedl povedou 

Krkonošskou pohádku „Jak Trauntenberk pořádal vepřové hody“. (Dá se říci, že se tak 

jedná o předznamenání letošních masopustů a vepřových hodů a jarních slavností). 

Je to již sedmá vydařená herecká sezona tohoto ochotnického Petrkovského 

uskupení. Dostali jsme do redakce Lipských Listů mnoho dotazů na členy 

Petrkovského ochotnického spolku a tak Vám zde  s nimi přinášíme rozhovor.   

 

 

Jaký byl prvotní impuls pro založení ochotnického spolku PETRKOV SOBĚ? 

Při rekonstrukci staré hasičárny v Petrkově jsme na půdě pod starými kulisami a 

původní oponou ochotníků našli dřevěnou krabici, na které bylo napsáno: Petrkovský 

ochotnický principál Jára Cimrman. Zde jsme v kronice (kterou sepisovala podle 

monogramu (slávka novak) načerpali informace, že „prkna znamenají svět“. Všichni 

z nás chceme do světa, a proto se náš rejža, Liduška Davidová, ujala role principála a 

začala naplňovat vize  našeho univerzálního českého génia. 

 



Jak se Vám letos dílo připravovalo, a jak jste spokojeni s veřejným vystoupením, 

případně s nacvičováním hry?  

Nacvičování letošní pohádky nám pravdu zabralo mnoho, mnoho drahého času. Když 

nás rejža svolala na 23.12.2019 po vánočním setkání u kapličky v Petrkově, na schuzi 

s informaci „že letos opět hrajem 31.12.2019“, měli jsme na nacvičení 8 dní. 

Vzhledem ke skutečnosti, že herci v tomto čase museli podniknout ještě 2 služební 

cesty, 3 večírky, návštěvy rodičů z matčiny i otcovi strany, depilaci v intimních 

místech, porodili 10 psíků, vymalovat a připravit vánoční pohodu ve vlastních 

rodinách - je umělecký výsledek opravdu obdivuhodný. 

Vaše vystoupení jsou hojně navštěvovaná. Nemáte obavu o únosnost stropu 

Petrkovské hasičárny ? Respektive, jsou vaše hry bezpečné ? 

Naše hry jsou umělecky opravdu nebezpečné. Mnoho diváku odchází z představení 

s pláčem, případně s narušenou psychikou (víc než, když přišli na představení). O 

stavební konstrukci naší hasičárny strach opravdu nemáme. Stavba hasičárny vznikla 

v „AKCI Z“. Je pravda, že při výstavbě hasičárny v daných letech se z materiálu na 

hasičskou zbrojnici postavilo 85% staveb v Petrkově ( i kaplička a zámek), i tak věříme 

našim stavitelům. I když víme, že do malty přidávali vajíčka (tedy bohužel pouze 

volská oka).   

Často ve svých hrách, humorně glosujete palčivé či radostné události právě 

v Petrkově. Nemáte obavu, že Vám někdo např. zapálí auto ? 

Obavy o svůj majetek, životy, děti, domácí mazlíčky bohužel opravdu máme. Jako 

poslední ostrou výstrahu bereme již 4 měsíce zaparkovanou červenou Mazdu před 

naší uměleckou kapličkou (hasičská zbrojnice). Nevíme, co se ve voze ukrývalo a jaké 

fatální následky to pro náš sbor mohlo mít…. 

Co si o této otázce myslí vaše zpravodajka „sojka“ (herecká postava z poslední 

uvedené hry)? 

Pííííp píííííííppp píp pííííííííííííííp, píííp píp. Pííííííííp ppppppíííííííp pííp píp. Pííp pííp  píííp. 

Průměrné stáří členů spolku se každým rokem zvyšuje. Nepočítáte s výrazným 

omlazením vašeho ancáblu?  

Tento fenomén dnešní doby dopadá na mnoho dobrých a zdravých organizací (i na 

naši domovskou SDH Petrkov). Podnikáme v tomto již jednotlivé kroky. Např. totální 

nasazení Michala Davida (juniora), případně věkový rozdíl dále snižujeme nasazením 

zvířecích herců (holub, divočák albín aj.).  

 



Proč se jmenujete „PETRKOV SOBĚ“ – to není moc umělecký název ……..? 

Jj. Zkoušeli jsme mnoho jiných variant. Např. Dobrohostov Těm, Kochánov Matce, 

Lípa Tobě, Chýška Někomu…. PETRKOV SOBĚ nám nějak přirostlo k srdci na první 

dobrou.   

Mnohdy se zastřešujete Národním Divadlem. Proč? Není to klamný vzkaz pro vaše 

vesnické náročné diváky (případně pro  L.O.S)? 

Není. Neradi se chlubíme cizím peřím. Ale každý z členů ochotnického ancáblu byl 

osobně už jednou v Praze. Navštívil i Národní Divadlo ( i když dva členové zatím pouze 

místní WC a né představení). Osobně každý z nás silně vnímal Genius loci (specifické 

atmosféry daného místa) a padl na nás pel a prach kapličky umění. Proto věříme, že 

nazývat se herci (z) Národního Divadla je pro nás zcela namístě. Není to pýcha a 

namyšlenost. (taktéž jeden ochotník hrál na jednom podiu i s Olgou Lounovou) – to, 

že se v Lípě tímto může chlubit mnozí z Lipských Slavností – to neplatí, není to stejné... 

Kde a kdy vás můžeme opět vidět a užít vysoký umělecký zážitek? 

Přijďte na Jarní slavnosti (masopustní rej) do Petrkova 28.3.2020. Těšíme se na Vás 

 

PETRKOV SOBĚ – REJŽA (Liduška Davidová) 

              Děkuji za rozhovor Michal Topolovský  

 



ZPRÁVY Z DOBROHOSTOVA 
 Nový rok 2020 přináší mnoha lidem nová přání, nové plány, nová 

překvapení, nové starosti i radosti. I pro náš hasičský sbor to bude rok plný nových 

akcí, které jsou spojeny s prací a úsilím, které nás obohatí o další zkušenosti a které 

snad přinesou občanům naší malebné vesničky štěstí, radost a mnoho společných 

zážitků. 

Nejprve se vrátíme do minulého roku, kdy se 24. prosince uskutečnilo naše již čtvrté 

„Putování za zvířátky“. Štědrý den je čas, který každý z nás chce strávit se svou 

rodinou, svými blízkými, přáteli a známými. Není tedy překvapením, že se na návsi již 

tradičně sešla skupinka asi 50 lidí, kteří byli připraveni strávit spolu pár hodin jednoho 

významného dne v roce. Parta skvělých lidí byla připravena strávit spolu báječné 

odpoledne. Před cestou jsme se posilnili vánočním punčem, teplým čajem a vydali se 

ke krmelci směrem ke Svaté Anně. Když jsme došli ke krmelci, byli jsme dost 

překvapení, protože krmelec už nestál v lese, ale na mýtině a zbyla z něj ruina, neboť 

při kácení na něj spadl strom. I přesto jsme zvířátkům předali pochutiny, které jsme 

jim donesli. Jablíčka, kaštany i seno jsme položili ke krmelci a pak už jen zbývalo 

zazpívat si vánoční koledy. Koledy jsme měli natrénované a děti se předháněly, aby 

mohly zpívat sólo. Při zpáteční cestě si dospělí popovídali, děti se vyřádily a všem se 

zkrátil čas čekání na Ježíška. Sněhové vločky nám dopřány nebyly, ale sluníčko krásně 

svítilo, a tak mnozí odcházeli v době, kdy je sluníčko přestalo hřát   



 

Dobrá parta lidí se sešla v obecním domě U Dobroděje i o silvestrovském 

večeru. Skvělá nálada všech přítomných byla podpořena perfektní živou hudbou, 

která dodala správnou atmosféru. K oslavám konce roku patří i tanec, zpěv jídlo a 

pití. Všeho bylo dostatek, tudíž přítomní se veselili až do ranních hodin. 

 Protože naši nejmenší nemají tu možnost pokochat se silvestrovským 

ohňostrojem, pořádáme již tradičně prvního ledna pokoukání i pro ně. Rachejtle, 

světlice, petardy a různé svítící obrazce na obloze nebraly konce a všichni přítomní 

neskrývali nadšení. Po ohňostroji byly v obecním domě U Dobroděje připraveny teplé 

nápoje a studené pivo a něco nezdravého pro děti k pohádce. 

 Výroční schůze našeho hasičského sboru se letos konala 4. ledna. Sešlo se 

téměř 40 členů, kterým společný čas po schůzi zpříjemnil guláš, něco sladkého ke 

kávě a zlatavý mok. Na plátně si všichni mohli celý večer prohlížet fotky z akcí 

z uplynulého roku, které pro nás již několik let fotí, upravují a připravují manželé 

Křesťanovi. Tímto jim patří naše díky.  

Leden byl věnovaný úpravám v obecním domě U Dobroděje. Především ve 

velkém sále se dělala nová elektřina. S tím souviselo i následné malování místnosti a 

úprava sálu. Nová barva a nové nástěnky daly nový rozměr naší „společenské“ 

místnosti, která i přes všechny snahy zútulnit tento prostor, je pro nás nevyhovující. 

Prostor zde je dost stísněný pro všechny dobré, kteří navštěvují naše akce. 



 Masopustní průvod se v naší malebné vesničce konal 22. března. Již po 

čtrnácté se Dobrohostovem prošel průvod cca 95 masek, kde nechyběl tradiční 

policista, kominík, medvěd, aj. a jako každý rok se objevily nové masky, které 

obohatily tuto nádhernou akci. Krásné slunečné počasí podpořilo skvělý zážitek všech 

přítomných. Tradiční součástí masopustu v Dobrohostově je i kapela Rebelka, jejíž 

členové byli letos převlečeni za lehké děvy. V převlecích se účastní i lidé z okolních 

vesnic, kteří chodí podpořit tuto tradici a pobavit se. Pro všechny je to příjemné 

zpestření. Jsme rádi, že se o nás ví i v okolí. Všichni lidé, ať už jsou v maskách či bez 

nich, si celý den užívají krásné okamžiky, prochází společně vesnicí. Skvělí obyvatelé 

Dobrohostova přivítají celý průvod ve svých domovech, připraví výtečné občerstvení, 

za což dostanou pokutu od policisty, mouku od mlynáře, kalendář od kominíka, 

čmouhu na tvář pro štěstí, skvělá Rebelka jim zahraje písničku na přání a masky 

vyzvou obyvatele k tanci. Veselí, radosti a rozpustilosti se meze nekladou  

 

 

 

 

 



 

 

Děkujeme všem - zúčastněným i nezúčastněným, podporovatelům                    

i škarohlídům, střízlivým i opilcům našeho tradičního masopustního průvodu - za 

podporu, vstřícnost i skvělou nezapomenutelnou atmosféru, která nám, 

pořadatelům, dodává potřebnou podporu v tom, že má smysl vracet se k tradicím. 

 Začátkem jara se otevře prostor pro brigády. Určitě se zúčastníme projektu 

„Čistá Vysočina“. Jedná se o úklid škarp vedle silnic a úklid veřejného prostranství. 

 Za SDH Dobrohostov Vám přeji krásné prosluněné jarní dny plné grilovaček, 

tancovaček a osobních vítězství. 

Tomaš Krpálek 

 

 

 

 



 

Pozvání 

Občané obce Chválkov zvou všechny občany dne 16. května 2020 

ve 14:00 hod na mši, která se uskuteční u kapličky v obci 

Chválkov. 

 



Veřejná sbírka pro SDH Dobrohostov 
 
 

SDH Dobrohostov, po schválení Radou obce Lípa, vyhlašuje veřejnou 
sbírku na nákup soutěžní hasičské stříkačky pro potřeby SDH 
Dobrohostov. 
V současné době má SDH 3 družstva dětí, družstvo žen a 2 družstva 
mužů. 
Současná hasičská stříkačka je pro soutěže zcela nepoužitelná, je 
zásahová není určena k soutěžím. 
Vážení občané, pokud se rozhodnete přispět jakoukoli finanční 

částkou, je nutno kontaktovat p. Krupauera, Dobrohostov 27, tel. 602 

181 266. 

Finanční částku můžete hotově složit do výběrní kasy u p. Krupauera, 

Dobrohostov 27, příp. na truhlárně nebo p. Krupauer po dohodě 

přijede k Vám domů. Částka, kterou se rozhodnete darovat, bude 

zapsána do sběrací listiny a opatřena Vaším podpisem. 

 

Podnikatelům pro potřeby uplatnění daňového odpočtu bude 

vystavena darovací smlouva. 

Sbírka je časově omezena do 12. května 2020. 

 

Věříme, že podpoříte tuto iniciativu a předem děkujeme za každou 

finanční podporu. 

 

                                                                SDH Dobrohostov 

 

 

 



Z ČINNOSTI SDH LÍPA 
Rok 2019 jsme s dětmi ukončili vánočním posezením, kde se rozdávaly pod 

stromečkem dárky. Pak si děti užily vánoční prázdniny. Po nich jsme znovu začali 

chodit do tělocvičny, kde hrajeme míčové hry. Na konci ledna nás čekalo pořádání 

Hasičského plesu, který jsme si krásně užili a tančili a bavili se až do ranních hodin. 

V březnu nás s dětmi čeká trénink na jarní kolo soutěže Plamen, který proběhne 8. 5. 

v Okrouhlici. Na soutěž budeme trénovat štafetu, dvojičky a útok. Dále plánujeme 

s dětmi úklid příkopů v každoroční akci Čistá Vysočina. V příštích měsících nás čeká 

ještě mnoho dalších akcí, na které Vás srdečně zveme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Za SDH Lípa Ivana Výborná, Lucie Edrová a Miroslav Prchal 

 

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU 

 

3. 4. 2020 od 16:00 hodin 

PÁLENÍ ČARODĚJNIC 

 

30. 4. 2020 u chatičky u Vráňáku od 18:00 hodin 

- soutěže pro děti, opékání špekáčků, grilovaná kýta, pivo, limo… 

VYSVĚCENÍ SOCHY SV. FLORIÁNA  

2. 5. 2020 u hasičské zbrojnice SDH Lípa od 10:30 hodin 

- občerstvení zajištěno 

OKRSKOVÁ SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM ÚTOKU 

30. 5. 2020 hasičské hřiště u ZŠ a MŠ B. Reynka v Lípě 

od 11:00 hodin 



MÍSTNÍ KNIHOVNA V LÍPĚ 

Kde: Budova ZŠ a MŠ Bohuslava Reynka 

 

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

duben květen červen 

6.4. 4.5. 1.6. 

20.4. 18.5. 15.6. 

  29.6. 

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 lednu jsme v rámci VU3V navštívili v Brně výstavu Poklad Inků. Viděli jsme stovky 
originálních exponátů z dob bájné civilizace Inků, které mají nejen historickou 
hodnotu, ale díky zlatu, z něhož jsou zhotoveny, také nesmírně vysokou cenu. 
Výstava byla na více jak 2000 m2 a názorně zpracovávala celou historii osidlování 
amerického kontinentu. Dávné rituály a jejich uctívání zlata v nás vzbuzovaly údiv, 
okouzlení a obdiv. Součástí výstavy byly nejen tisíce let staré originální exponáty, 

modely 
reálných 

staveb a 
rituálních 

míst, ale i 
mnoho 

nejnovějších 
vědeckých 
poznatků. 

Výstavu také 
doplňovalo i 
kino a TV 
obrazovky s 
dokumentární
mi snímky ze 

současných 
nalezišť. 



V únoru jsme za účelem prohlédnout si Úsobský betlém navštívily zámek v Úsobí. 
Hned jak jsme přišly, ujal se nás "zámecký pán" a věnoval se nám po celou dobu. Po 
prohlídce betlému nás pozval ještě do krásně renovovaných zámeckých komnat. Po 
celou dobu prohlídky nám vyprávěl, jak postupoval a jak velkou část opravuje sám po 
chvílích, kdy přijde z práce. Pokud jsme měly jakýkoli dotaz, ochotně odpovídal. Když 
už jsme se chtěli rozejít, pozval nás ještě na "půdu", kde chystá další pokoje. 
Přestože už odvedl kus pořádné práce, stále jí ještě dost čeká. Zámek je opravován s 
citem a láskou, je to znát na každém kroku. Výlet do Úsobí se vydařil, a i když ten den 
zrovna „ padaly trakaře“, nenechaly jsme si ho ničím zkazit. 

 

 

 

Od února pokračujeme ve studiu dalším semestrem na téma „Dějiny oděvní 

kultury II.“ 

Pokud máte zájem rozšířit naše řady – ozvěte se. 

 

                                                                                                            Marie Součková 

                                                                                                               knihovnice 

 

 

 



INFORMACE PRO OBČANY 
 

Během dubna obec opět zahájí sběr posečené trávy ze zahrad. O přesném 

datu Vás budeme včas informovat pomocí SMS, internetových stránek a 

úřední desky.  

Ukládat posečenou hmotu je možno v areálu čističky odpadních vod v Lípě.  

Je zde také možno uložit ořezané větve ze stromů.  

Při odběru bioodpadu bude přítomen pracovník obce.  

Nelze zde ukládat hnůj, kuchyňské zbytky ani jiný odpad živočišného původu. 
 

Provozní doba zařízení: 

Úterý:     17:30 – 19:00 hod. 

Sobota:  17:30 – 19:00 hod. 

 
 

Velkoobjemový odpad (mimo nebezpečného odpadu) je možno ukládat na 

ČOV v Lípě každé první pracovní pondělí v měsíci od 14:00 do 17:00 hodin.  

Je zde možné uložit také železný šrot. 
 

Upozorňujeme občany, že na sběrná místa tříděného odpadu je 

možné odevzdávat pouze komodity k tomu určené. Tzn. papír, plast, 

sklo čiré a bílé a oleje v uzavřených nádobách. Nepatří sem matrace, 

nábytek, elektronika a další. Tyto komodity je možné uložit na ČOV 

v Lípě jako velkoobjemový odpad.  

 

Prosíme občany, aby kartonové krabice rozřezávali a dávali přímo do 

určených nádob. Krabice vcelku se stále hromadí vedle kontejnerů. 

 
 

Podomní sběr železného šrotu v Lípě proběhne 3. 4. 2020 od 16.00. Sběr 

provádí SDH Lípa. 

 



Obecní úřad Lípa 

SVOZ NEBEZPEČNÉHO 

ODPADU 

Ve středu 15. dubna 2020 

se uskuteční svoz nebezpečného odpadu  

v našich obcích 

CHVÁLKOV   15.00 hodin – na návsi 

DOBROHOSTOV  15.15 hodin – u prodejny 

LÍPA    15.45 hodin – u obecního úřadu 

                                           16.15 hodin – u dolní čekárny 

PETRKOV   16.30 hodin – u prodejny 

 

 

 Další svoz se předpokládá v říjnu 2020.  



DRUH ODPADU 

 Plastové, kovové, skleněné obaly a textilie znečištěné od chemikálií, barev, 

laků, nátěrových hmot, kosmetiky, desinfekčních prostředků 

 Olejové filtry 

 Dřevo obsahující nebezpečné látky 

 Nefunkční elektrozařízení, ale úplné- recyklace elektroodpadu  

 (třídit nefunkční elektrozařízení je stanoveno v zákoně o odpadech č. 

185/2001, hrozí pokuta až do výše 20 000 Kč) 

 Fotochemická činidla 

 Pesticidy 

 Zářivky a ostatní odpad obsahující rtuť 

 Baterie a akumulátory 

 Izolační materiál s obsahem azbestu 

 Cytotoxická a cytostatická léčiva 

 Detergenty obsahující nebezpečné látky 

V pevně uzavřených nádobách musí být: 

-oleje motorové, převodové, hydraulické a jiné 

-tuky 

-brzdová kapalina 

-barvy, lepidla, pryskyřice, 

-rozpouštědla, odmašťovací přípravky, saponáty  

U p o z o r n ě n í 

K odvozu nebudou přijaty: koberce, linolea, výrobky z plastů a igelitů. 

Tento odpad lze uložit na čističce odpadních vod v Lípě. 

Dále upozorňujeme na zpětný odběr některých výrobků (§ 38 zákona č. 106/2005 Sb.). 

Povinnost zpětného odběru se vztahuje na 

a. oleje jiné než surové minerální oleje a surové oleje z živičných nerostů, přípravky 

jinde neuvedené ani nezahrnuté obsahující nejméně 70% hmotnostních olejů, jsou-li 

tyto oleje podstatnou složkou těchto přípravků, 

b. elektrické akumulátory, 

c. galvanické články a baterie, 

d. výbojky a zářivky, 

e. pneumatiky, 

f. elektrozařízení pocházející z domácností Ponechání nebezpečného odpadu na místě 

svozu bez dohledu majitele nebo jiné pověřené osoby je nepřípustné! 
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