Vážení spoluobčané,
S blížícími se volbami do zastupitelstva obce přichází také období bilancování.
V této souvislosti chci alespoň v krátkosti připomenout, co se nám podařilo
v uplynulých čtyřech letech uskutečnit. Profinancováno bylo nemálo prostředků,
ale velkou část jsme získali zpět formou dotací, ať již z Evropské unie, státních
fondů či Kraje Vysočina. I když celosvětová krize se dotkla i nás a daňové příjmy
obce v průběhu posledních 4 let poklesly, není naše obec zadlužena, naopak, má
dostatek prostředků na financování akcí v příštích letech a to také díky získaným
dotacím ve výši 13 186 762 Kč. Domnívám se, že většina z Vás si sama vyhodnotí,
jak byly uplynulé čtyři roky úspěšné. Jsem přesvědčen, že jsme učinili řadu
opatření a rozhodnutí, která budou mít výrazně kladný vliv na rozvoj našich obcí.
Množství práce, která se musela odvést, bylo obrovské, ale posuďte sami:
Rok 2011
•
•

•
•
•

•
•
•
•

7. května proběhl „Sraz rodáků a oslavy 660 let od první písemné zmínky o
obci Lípa“ (akce byla spolufinancována dotací)
realizovalo se zateplení budov spojené s výměnou oken a dveří v budovách
ZŠ a MŠ Bohuslava Reynka, včetně obkladů soklů a nových fasád (na akci
byla získána dotace 90%)
vyměněna byla střešní krytina na hlavní budově školy
byly zhotoveny nové chodníky ze zámkové dlažby u školky, u střediska a u
tříděného odpadu (akce byla spolufinancována dotací)
proběhla kompletní výměna oken v budově obecního úřadu, včetně
přestavby prostor kanceláří a jejich plynofikace (akce byla spolufinancována
dotací)
vyměněna byla okna v budově školní jídelny
kompletní rekonstrukcí prošla kaplička v Petrkově a oprava kapličky
proběhla také ve Chválkově
nový povrch a obrubníky dostala komunikace „U Nádraží“ a opravena byla
komunikace za obecním úřadem
opraven byl mostek u poutního místa Sv. Anna v Dobrohostově – nové
panely

Rok 2012
•

•
•
•

5. května proběhly oslavy 120. výročí narození Bohuslava Reynka, spojené
s výstavou obrazů, školní akademií a dalším kulturním programem (akce
byla spolufinancována dotací)
odbahněny byly rybníky Nevolák, Plátěnka a Prostředník
proběhla výměna oken a dveří v budově hasičské zbrojnice v Petrkově
novou střešní krytinu dostala budova zdravotního střediska v Lípě (akce byla
spolufinancována dotací)
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•
•
•
•

nainstalováno bylo zabezpečovací zařízení na ČOV v Lípě a hlásič poruch
na vodojemu (akce byla spolufinancována dotací)
nové komunikace vznikly v Dobrohostově „U Hřiště“ a „U Svobodů“
nové povrchy získaly komunikace v Petrkově „U Zámku“ a ulička směrem
na Dolík
na ČOV v Lípě byl zaveden sběr bioodpadu

Rok 2013
•
•
•
•
•
•
•
•

•

proběhla akce „Lipské jaro 2013“ s bohatým kulturním programem (akce
byla spolufinancována dotací)
bylo zavedeno zasílání SMS zpráv občanům, jako náhrada za obecní rozhlas.
Zprávy jsou zasílány do všech našich místních částí.
vyměněna byla okna a dveře v přední části tělocvičny (akce byla
spolufinancována dotací)
nově vystavěna byla přístavba mateřské školy na 28 dětí (na akci byla
získána dotace 85%)
ve škole byla vyzděna nová revizní šachta s instalací uzávěrů vody pro
školu, školku a tělocvičnu
v Dobrohostově byla vymalována hasičská zbrojnice, včetně rekonstrukce
místní knihovny
rozšíření bylo veřejné osvětlení o nové stožáry v ulici za obecním úřadem
byla vymalována horní autobusová zastávka, instalovány lavičky v Lípě a ve
Chválkově a dovybaveno dětské hřiště v Petrkově (akce byla
spolufinancována dotací)
nakoupeno bylo 300 kompostérů a dle zájmu byly zdarma poskytnuty
občanům (na akci byla získána dotace 90%)

Rok 2014
•
•
•
•

•
•

•

proběhla akce „Lipské jaro včetně oslav 175. výročí založení školy v Lípě“
odbahněn byl rybník „U Nováků“ v Dobrohostově
nově byla natřena střecha na hasičské zbrojnici v Dobrohostově, včetně
výměny okapů
v budově zdravotního střediska bylo vybudováno “Mateřské centrum
Tyliánek“ a v rámci knihovny v Lípě se připravuje otevření „Univerzity
třetího věku“
probíhá výstavba parkoviště u školy (akce je spolufinancována dotací)
v Petrkově došlo ke kompletní rekonstrukci staré hasičské zbrojnice – nová
střecha, fasáda, vrata, dlažba. Opravena byla také petrkovská autobusová
zastávka
nové povrchy dostaly komunikace „Ke Sv. Anně“ v Dobrohostově, „K
Vencovským“ ve Chválkově, v Lípě do „Hladového mlýna“ a v Petrkově „U
Kapličky“, „U Jašků“ a pěšina středem obce
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•
•

•

probíhá výběrové řízení na dodavatele nového traktoru a štěpkovače pro
obec (na akci byla získána dotace 90%)
ve spolupráci s arboristou bylo v Lípě a Petrkově ošetřeno celkem 47
vzrostlých stromů. Byl proveden zdravotní řez a prosvětlení korun. Rizikové
stromy byly svázány pružnou vazbou.
Nové oplocení dostane také pomník II. světové války v Lípě

Mimo tyto větší akce je zajišťován každodenní chod obce, kdy obec ve své režii
provozuje veškeré vodovody a kanalizace včetně čistíren odpadních vod a upravuje
celoročně veřejná prostranství ve všech našich obcích. Průběžně také probíhá
údržba obecního majetku. Zástupci obce chodí blahopřát občanům k životním
jubileím, čtvrtletně vychází „Lipské listy“. Dnes má obec 1110 občanů, což je za
poslední roky nárůst o více jak 100 obyvatel. Za poslední čtyři roky jsme
slavnostně přivítali 50 narozených občánků. Obec je také zřizovatelem Základní
školy a Mateřské školy Bohuslava Reynka a každoročně formou příspěvku pomáhá
s financování provozu tohoto zařízení, které je určitě chloubou a vizitkou naší obce.
Je toho mnoho, co se v našich obcích událo, a to nejen z hlediska realizovaných
investičních a rozvojových aktivit, ale i z hlediska rozvoje kulturně společenského,
sportovního a vůbec občanského života jako takového. S blížícím se koncem
volebního období chci poděkovat všem zastupitelům, zaměstnancům obecního
úřadu, všem členům zájmových a společenských organizací a v neposlední řadě
Vám všem, kteří jste pomáhali a neváhali přiložit ruku k dílu, když toho bylo třeba.
Nebudu jmenovat, abych na někoho nezapomněl, každopádně Vám všem patří
veliký dík. Je třeba přiznat, že ne vše se úplně podařilo a velice bych si přál, aby
neuskutečněné projekty mohly být realizovány v nejbližších letech.
Vážení spoluobčané, přeji Vám, aby nové zastupitelstvo, které si v říjnových
volbách zvolíte, mělo (jako to současné) nadhled, lásku k naší obci, úctu k tradicím,
aby dávalo přednost obecním zájmům a staralo se o další rozvoj našich obcí tak,
aby se nám tu stále dobře žilo.
Jiří Kunc, starosta

Usnesení č.20
z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lípa,
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které se konalo dne 11.8.2014 v budově OÚ v 19 oo hodin
Zastupitelstvo obce Lípa:
schvaluje:
1. program zasedání zastupitelstva
2. zapisovatele a ověřovatele zápisu a usnesení
3. realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny
Českomoravské pomezí o.p.s. na období 2014 – 2020 na svém správním území
4. Smlouvu o zřízení věcného břemene č.IE-12-2001954/VB/1
5. Smlouvu o zřízení věcného břemene č.IE-12-2004685/VB/8
6. Rozpočtové opatření č.4 pro rok 2014
7. případnou směnu části pozemku p.č.189/5 v k.ú. Chválkov ze jiný pozemek
8. Smlouvu o dílo s RNDr Lubomírem Urbanem, Hornická 972, 592 31 Nové Město na
Moravě na provedení technického dozoru při realizaci díla „Průzkumné HG vrty
Lípa“.
9. odpis nedobytných pohledávek
neschvaluje:
1. prodej části pozemku p.č. 189/5 v k.ú. Chválkov
2. prodej pozemku p.č.644 v k.ú. Dobrohostov
pověřuje radu obce:
1. provedením výběrového řízení, výběrem zhotovitele a odsouhlasením smlouvy se
zhotovitelem na akci: „Zateplení objektu tělocvičny v Lípě“
bere na vědomí:
1.
2.
3.
4.

usnesení z minulého zasedání zastupitelstva a jeho plnění
usnesení rady obce z 18.6.2014, 10.7.2014 a 17.7.2014
informaci o celostátním kole „Vesnice roku 2014“
Informace o probíhajících stavebních akcích v obci
5. příspěvky v rozpravě

Obecní úřad informuje:
•

Pozor – od 1. října se mění pracovní doba sběru bioodpadu na ČOV v Lípě.
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Je zde možno ukládat posečenou trávu, shrabané listí a 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 od 1.10.2014: Úterý:
16,00 – 17,30 hod. Sobota: 16,00 – 17,30 hod.
Pro letošní rok bude sběr bioodpadu bude ukončen 15.11. 2014
•

Upozorňujeme, že v měsících prosinec, leden a únor nebude na ČOV v Lípě přebírán
od občanů velkoobjemový odpad. Toto opatření je uplatněno vzhledem k rokům
minulým, kdy o tuto službu byl těchto měsících minimální zájem. Sběr bude obnoven
od měsíce března, opět jako dosud, první pracovní pondělí v měsíci.

Virtuální Univerzita třetího věku
V rámci projektu Rovnost šancí pro okres Havlíčkův Brod, který si klade za cíl přispět
ke zlepšování kvality života rodin na Vysočině, poskytovat informace a pomoc rodinám v
oblasti slaďování pracovního a rodinného života, jsme vyhledali program zajímavých
přednášek. Jedná se o Virtuální univerzitu třetího věku, kterou zajišťuje Česká
zemědělská univerzita v Praze.
Výhodou těchto kurzů je to, že jsou lehce přenositelné i do malých obcí, nejsou
finančně ani organizačně náročné a na mnoha místech již s velkým úspěchem fungují.
Přihlášení zájemci platí za šest přednášek poplatek cca 300 Kč, který organizátor odvede
univerzitě, žádné další poplatky se neodvádí. Kurzů se nemusí účastnit jen senioři, ale i
invalidní důchodci bez ohledu na věk a nezaměstnaní lidé nad 50 let.
Po splnění daných studijních podmínek po úspěšném absolvování semestru, proběhne
pro všechny seniorské studenty Závěrečný seminář, na kterém senioři obdrží Pamětní list o
absolvování daného semestru. (Více informací na www.e-senior.cz).
V případě Vašeho zájmu proběhne v prosinci 2014 ukázková přednáška zdarma- v Základní
škole a Mateřské škole Bohuslava Reynka v Lípě. Podrobnější informace o datu a hodině
konání přednášky budou zveřejněny na webových stránkách OÚ Lípa a webových stránkách
místní knihovny.
Těším se na Vaši účast a následnou spolupráci s Vámi.
Světlana Staníčková
knihovnice knihovny v Lípě
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Vesnice roku 2014 – Obec Lípa získala 2. místo v celostátním kole.
Po úspěchu obce Lípa v krajském kole soutěže „Vesnice roku 2014“, kde obec získala
jedno z nejvyšších ocenění „Oranžovou stuhu“ a postoupila do celostátního kola mezi 13
krajských vítězů, navštívila naší obec dne 10.9.2014 celostátní hodnotitelská komise. Na
prezentaci naší obce jsme měli pouhé dvě hodiny.
Komise hodnotí formu prezentace, organizaci návštěvy, celkový dojem z obce a
samozřejmě oblasti péči o krajinu a veřejná prostranství, společenský život v obci, dále
koncepční dokumenty obce, zemědělské a nezemědělské aktivity, využití netradičních zdrojů
energie a podíl všech zemědělských subjektů na zaměstnanosti v obci. Rovněž se hodnotí
písemná informace o obci, která se předkládá s předstihem před návštěvou komise.
Hodnotitelská komise složená z odborníků z Ministerstva zemědělství, Spolku pro obnovu
venkova a Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, zhlédla místní část Dobrohostov,
Základní školu a Mateřskou školu Bohuslava Reynka, dále navštívila Zemědělskou akciovou
společnost a prohlédla si obec Lípu. V rámci prezentace byla komise seznámena s dílem
petrkovského rodáka, básníka a grafika Bohuslava Reynka, proběhla výstava a ochutnávka
různých druhů a typů brambor, kterou připravil ÚKZÚZ Lípa a výstava hub. Dále byla
komise seznámena s bioplynovou stanicí včetně systému vytápění areálu školy a
zemědělského podniku a na závěr komise navštívila sousedskou snídani.
23.9.2014 proběhlo v Senátu Parlamentu ČR, za přítomnosti senátorů a ministra
zemědělství, slavnostní vyhodnocení celostátního kola Vesnice roku 2014. Ministerstvo
zemědělství udělilo obci Lípa mimořádné ocenění- a to 2. místo v rámci celostátního kola,
ocenění „Oranžová stuha České republiky roku 2014“ soutěže Vesnice roku 2014 za
příkladnou spolupráci obce se zemědělským subjektem. Obec Lípa získala finanční ocenění
600 000 Kč a dar hejtmana Kraje Vysočina 50 000 Kč. Oranžová stuha není jen ocenění za
spolupráci obce se zemědělskými subjekty, ale posuzuje se hlavně také společenský život
v obci, vybavenost, vzhled a upravenost našich obcí. Rovněž se klade veliký důraz na ekologii
a vztah k přírodě. Tyto veškeré atributy jsme dokázali skloubit a 2. místo v rámci České
republiky v Oranžové stuze považuji za obrovský úspěch a veliké zviditelnění obce
v celostátním měřítku. Konkurence byla obrovská, vždyť na začátku bylo do soutěže Vesnice
roku 2014 přihlášeno 306 obcí z celé České republiky.
Toto ocenění je poděkování za práci všem, kteří se na rozvoji naší obce podílí
v současnosti, ale také se podíleli i v minulých letech. Rovněž je to ocenění práce všech, kteří
nezištně pomáhali při přípravě obou kol soutěže. Všem patří veliký dík. Jiří Kunc, starosta
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SDH Lípa
Náš sbor se zúčastnil dne 17.5.2014 okrskové soutěže v Radňově. Vzhledem k
nepříznivému počasí proběhl pouze požární útok, běh se nekonal.
Naše družstva:
Muži – veteráni:

Radek Novák, Jakub Šimek, Miroslav Prchal, Pavel Novotný, Jaroslav
Šedina, Josef Prostřední, Pavel Koláček

Muži A:

Petr Vencovský, Lukáš Edr, Bohuslav Klapka, Jakub Šimek,Miroslav
Prchal, Milan Meruňka, Jan Šimek

Ženy:

Lada Staníčková, Lenka Čejková, Lucie Edrová, Olga Meruňková,
Marcela Výborná, Šárka Folberová, Tereza Dočkalová

Mladí hasiči A:

Vašík Duben, Péťa Hanauer, Baruška Šedinová, Anetka Láterová,
Zuzanka Prchalová, Nikolka Kafková, Ivánek Rezničenko

Mladí hasiči B:

Míša Kutlvašrová, Alenka Nováková, Terezka Koláčková, Katka
Meruňková, Lucka Běhounková, Marcela Výborná, Janička Nováková

Umístění:
Muži- veteráni
Muži A
Ženy
Mladí hasiči A
Mladí hasiči B

1.místo
5.místo
2.místo
2.místo
3.místo

Při předání diplomů a cen již dosti vydatně pršelo. Náš sbor všem našim soutěžícím
děkuje za umístění, snahu a účast.
Dne 27.5.2014 se konala v naší obci „SOUSEDSKÁ SNÍDANĚ“, kterou uspořádala
Obec Lípa a neziskové organizace. Náš sbor připravil otevření zbrojnice, výstavu naší
hasičské techniky, výstavu fotodokumentace, zápisové knihy sboru od roku 1880. Předvedli
se také nejmladší hasičky (Zuzanka Prchalová, Baruška Šedinová, Anetka Láterová, Nikolka
Kafková) ve spojování hadic pro útok. Celou tuto výstavu ve zbrojnici na místě zajišťovali
členové výboru sboru:
Miroslav Prchal, starosta sboru
Karel Kumštar ml., člen výboru
Martin Výborný, člen výboru
Jan Holenda, jednatel sboru
Komise, která hodnotila krajské kolo soutěže Vesnice roku, přišla od ZAS Lípa, fotila,
získala odpovědi na pár dotazů a pochválila naši udržovanou techniku. Poté jsme se přesunuli
k posezení pod pergolu hostince Na Růžku, kde hrál na harmoniku všem příchozím člen
našeho sboru Václav Dočkal.
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Dne 20.2014 odjeli naši mladí hasiči na „táborování“ k rybníku Řeka. Dopravili se
vlakem v doprovodu Nadi Pavlíčkové a Karla Kumštara ml. Ostatní se dopravili osobními
automobily. Požární Avii přivezl Miroslav Prchal.
Dne 28.6.2014 jsme se zúčastnili „Pouťové pohárové soutěže“ v Dlouhé Vsi. Požární
Avii řídil a všemu velel Pavel Novotný ml. Soutěže se zúčastnilo družstvo žen ve složení:
Lucie Edrová, Lada Staníčková, Olga Meruňková, Lenka Čejková, Marcela Výborná, Tereza
Dočkalová, Šárka Folberová.
Útok našich žen probíhal velmi pěkně, ale zradila je stříkačka, při tlaku vody začala
chod na tři válce a muselo se čekat na vodu. Skončily na 3.místě.
V měsíci červenci „zasponzoroval“ Václav Duben, majitel hostince Na Růžku pro naše
ženy a mladé hasiče cvičební trika i s logem. Za tuto skvělou pomoc našemu sboru děkujeme.
V měsíci srpnu se náš sbor podílel na různých akcích- a to buď přímou účastí nebo
pomocí při organizování. Všem velmi děkujeme.
Dne 30.8.2014 zajišťoval náš sbor „STEZKU ODVAHY“ od 18 hodin u myslivecké
chaty, bylo zajištěno občerstvení a dohled dospělých. Akce skončila ve 22 hodin po kontrole,
zda je vše v pořádku a zda se nikdo neztratil.
V měsíci září jsme se zúčastnili akcí v obci, nejvíce jsme se připravovali na soutěž
v požárním útoku „O putovní pohár starosty OÚ Lípa“. Ve dnech 11. a 12.9. ale vydatně
pršelo, tak jsme po prohlídce cvičiště museli rozhodnout o zrušení soutěže. Všem nám to je
líto, měli jsme připravenou i netradiční soutěž v požárním útoku, snad se podaří příště.
Za SDH Lípa Jan Holenda, jednatel sboru
****************************************************************

Okénko základní školy
Další školní rok, v historii školy s pořadovým číslem 176, se rychle rozbíhá. Co nevidět
budeme mít za sebou jeho první měsíc – září.
Proto se vrátím na začátek a sdělím některé základní informace :
1.) V 1.-9. ročníku pracuje v 9 třídách 176 žáků, což je o 4 žáky více oproti minulému
školnímu roku.
2.) Do 1.ročníku nastoupilo 28 žáků, z toho je 14 dívek. Třídní učitelkou je paní učitelka
Šárka Bucherová a její asistentkou je paní Dana Výborná.
3.) Pedagogický sbor se rozhodla k 31.7. 2014 opustit paní učitelka Lenka Lutnerová.
4.) Novou členkou pedagogického sboru základní školy je slečna Pavlína Pešková, která
pracuje ve školní družině.
5.) V mateřské škole je novou pracovnicí - učitelkou paní Radka Bártíková.
6.) Ve školní jídelně pracuje paní Rychecká, která nahradila čerstvou důchodkyni paní
Spudilovou. Novou pracovnicí školní jídelny je i paní Výborná.
Složení pracovníků školy (ZŠ, MŠ, ŠD, ŠJ) je zárukou toho, že naše škola bude jistě i nadále
pokračovat v dobré práci s dětmi.
Přeji proto dětem, žákům i dospělým pracovníkům, aby je v průběhu školního roku provázela
dobrá nálada a optimismus, zdraví a spokojenost.

8

O celkové činnosti naší školy v měsíci září Vás budeme podrobněji informovat v příštích
Lipských listech.
Antonín Gerža

Zprávičky z naší školičky
přinášejí Medvídci, Myšičky, Sovičky a Žabičky
Září je měsíc začátků…Začíná nový školní rok, podzim, školka, škola, družina, kroužky a
všem je tak trochu smutno po krásné letní volnosti a prázdninových dobrodružstvích. Začátek
školního roku s sebou nese spoustu nového: nové kamarády, nový rytmus dní, nová setkání a
učení se novým věcem.
Školní rok byl zahájen v pondělí 1. září:
- provoz mateřské školy je od 6:30 do 16:00 hodin
- zapsaných máme 85 dětí
- máme 4 oddělení – Medvídci, Myšičky, Sovičky a Žabičky
- Medvídci, Myšičky, Sovičky jsou smíšená oddělení
- Žabičky je oddělení předškoláků
- do naší MŠ nastoupila kvalifikovaná učitelka Radka Bártíková místo pí uč.
Pospíšilové
- personální obsazení: Medvídci – Dubnová Martina
Myšičky – Krpálková Miroslava, Bártíková Radka
Sovičky – Gruberová Monika, Pechová Veronika
Žabičky – Bastlová Zdeňka, Danišová Aneta
- školnice a uklizečka je Kutlvašrová Eva
- stravování ze školní jídelny zabezpečuje Křižanovská Hana a Výborná Ivana
- úplata v tomto školním roce činí 290,- Kč
- individuální logopedickou péči bude provádět pí uč. Jarošová a pí uč Kučerová
Nadále pracujeme podle našeho školního vzdělávacího programu s názvem Pomoz mi, abych
to dokázal sám, který stále doplňujeme dle našich potřeb. Na něj navazují třídní vzdělávací
programy. Medvídci s názvem Večerníček u Medvídků, Myšičky – Myšičky a písničky,
Sovičky – Večerníček mává Sovičkám, Žabičky – Z mechu a kapradí.
Pokud se chcete seznámit s těmito dokumenty, najdete je na našich internetových stránkách
www.zslipa.webnode.cz
Za mateřskou školu Miroslava Krpálková
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Lipské ženy - ČSŽ Lípa a Spolek TILIA
Ohlédnutí za létem:
14. června – Letní akce jsme zahájili uspořádáním již IV. ročníku soutěže LUPEN cup,
aneb sousedský turnaj v netradičních disciplínách (Člověče nezlob se, stolní fotbálek v
životním provedení a tlučení špačků na dálku). Nejnáročnější disciplína byl bezesporu
„fotbálek“ – na hřišti o velikosti 12m x 6m se hráči musí držet pojízdné tyče a na principu
stolního fotbálku se snažit umístit co nejvíce gólů do soupeřovy branky. Velmi zajímavou
soutěží je také tlučení špačků, kdy chceme tuto starou dětskou hru trochu přiblížit dnešní
generaci. Akce se uskutečnila na hřišti TJ Sokol Lípa.
Po celou dobu prázdnin se uskutečnily dvě dlouhodobé akce, a to Velká cestovatelská
prázdninová soutěž pro děti a akce „Kola pro Afriku“.
13. července – SENIORFEST - V neděli 13. července 2014 se uskutečnil již III. ročník
sousedského setkání (nejen) starší generace s názvem SENIORFEST 2014. Akce proběhla
v prostorách Šejdorfského mlýna v obci Okrouhlička od 15:00 do 18:00 hodin. Popovídat si
se sousedy z okolních obcí přišlo přes 200 návštěvníků, kterým k poslechu (někomu i k tanci)
skvěle hrála známá kapela Božejáci. V rámci doprovodného programu si mohli návštěvníci
nechat změřit krevní tlak nebo si utlouci ze smetany čerstvé máslo. V rámci akce byla
uspořádána fotografická výstava o členských obcích Sdružení Vrchovina z.s.p.o. Hlavním
pořadatelem akce byl Spolek TILIA. Akce byla finančně podpořena Krajem Vysočina.
23. srpna se uskutečnil již VII. Ročník akce Lipské putování aneb „Vyšlápni si s rodinou
krásnou lipskou krajinou“. Pěší trasy v délce 5km, 12 km, 18 km vedly krásným okolím
naší obce. Na nejkratší trase jsme pro děti připravili různé úkoly. Mezi nejzajímavější jistě
patřila provazová pavučina v lese, kterou skvěle připravil Karel Kumštar. Trasy pro kola byly
dlouhé 15 km, 30 km, 60 km. Tentokrát nejdelší trasa vedla do obce Kaliště na Humpolecku.
Start na všechny trasy byl od Pohostinství Na Růžku v Lípě, kde pak na účastníky čekalo po
zdárném ukončení tras drobné občerstvení, trampolína, skákací hrad a výborná zmrzlina.
Velice nás i potěšil plakát, který donesl p. Brož – je to plakát z 1. ročníku původního
pochodu, který byl uspořádán dne 13. října 1979.
V letošním ročníku Lipského putování se na trasy vydalo rekordních 220 účastníků.
25. – 29. srpna – Lipský prázdninový klub pro děti - V letošním roce jsme organizovali
druhý ročník letního prázdninového klubu pro děti. Po celý týden klub navštěvovalo od
8:00 – 16:00 hod na 45 dětí, pro které byl připraven celodenní program plný her a různých
úkolů. Klub byl určen pro děti prvního stupně základní školy. Děti vytvořily 4 týmy a každý
tým měl svého dospělého vedoucího. Základnou pro naše aktivity byla školní jídelna a okolí.
První dny nám trochu pršelo, ale i tak bylo pořád co dělat. Děti vyráběly například obří stavby
ze špejlí, papírové lampiony nebo tvořily skřítky z keramiky. Měli jsme i zajímavé návštěvy a
to Policii ČR s ukázkou výcviku služebního psa a ukázku požární techniky HZS Havlíčkův Brod.
Ve středu jsme také navštívili Zemědělskou akciovou společnost Lípa a děti si prohlédly
kravín, teletník a něco se dozvěděly o bioplynové stanici. Také jsme navštívili truhlárnu
J.Maršíka a odpoledne jsme zakončili v Rodinném centru Tiliánek.
Ve čtvrtek nás čekala cesta autobusem do Environmentálního centra Slunečnice, které má
sídlo v Horní Krupé. Pro děti zde byl připraven interaktivní vzdělávací program, který se všem
moc líbil. Cestou zpět do Lípy nás autobus vysadil již na cestě k Michalovicím, a tak jsme se
museli domů dostat lesem, polem a loukami. Na závěr jsme si zašli na zaslouženou zmrzlinu.
Na páteční den jsme přijali pozvání na návštěvu Malé Lípy a pěšky jsme se vydali na cestu.
K obědu jsme si na kotlíku uvařili „buřtguláš“ a měli ručně tlučené máslo. Tak zase za rok!!!
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30. srpna (So) - Velká pohádková cesta - Poslední prázdninová sobota již tradičně patřila
v Lípě dětem a pohádkovým bytostem. Na trase, která byla dlouhá cca 3 km, plnily děti úkoly
pod dozorem lipských strašidel. Čekali tu například vodníci, víly, čarodějnice, princezny,
loupežníci a spoustu dalších postav z pohádek. Celkem jste letos mohli na pohádkové cestě
potkat 44 pohádkových bytostí, kterým touto cestou moc děkujeme za návštěvu. Pro děti
bylo připraveno také malování na obličej, tvořivé dílny, skákací hrad a tlučení másla, které si
děti mohly samy utlouct a pak s chutí sníst. V letošním roce se na pohádkovou cestu vydalo
téměř 320 účastníků.
Večer akce pokračovala u Myslivecké chaty, kde hasiči připravili pro děti skvělou Stezku
odvahy.

10. září – Sousedská snídaně - V rámci celostátního kola soutěže Vesnice roku 2014
(v kategorii Oranžová stuha) jsme se podíleli na přípravě „Sousedské snídaně, která
proběhla ve středu 10. září dopoledne na zahradě Pohostinství na Růžku. Bylo připraveno
výborné snídaňové menu. Moc děkujeme všem, kdo jste přispěli na snídaňový stůl svými
pokrmy. Krásně jsme si také zazpívali při harmonice, na kterou celé dopoledne hrál
V. Dočkal. V sále byla výstava hub, kterou připravil J. Pejchal a prezentace obcí Sdružení
Vrchovina. Tato akce se opět skvěle povedla a doufáme, že sousedská snídaně bude další
tradiční akcí v naší obci.
Podzimní zahájení lipových čajů začalo přednáškou o houbách a výstavou hub, která se
konala v rámci akce Sousedská snídaně 10. 9. 2014. O houbách jedlých i nejedlých nám
velice zajímavě přednášel mykolog Jiří Pejchal z Dobrohostova.
20. září – Za krásné podzimní soboty jsme vyrazili na poznávací zájezd s názvem “Na
druhý konec Vysočiny“. Prvním zastavením byla prohlídka Dalešického pivovaru, pak
zastávka na Dalešické přehradě a prohlídka rozhledny Babylon v Kramolíně. Na menší
procházku jsme se vydali Mohelenskou hadcovou stepí, kdy někteří zvolili i náročnější cca 4
km dlouhou trasu po naučné stezce. Velmi zajímavá byla návštěva přírodních zahrad u
Základní a mateřské školy v Myslibořicích, kterou nás provedla p. ředitelka. Posledními
zastávkami pak byla návštěva zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou a prohlídka ranče
v Lažínkách, kde jsme si mohli vyzkoušet jízdu na koni. Jedná se o největší ranč ve střední
Evropě zaměřený na chov indiánských koní plemena Appaloosa.

AKCE PODZIM / ZIMA 2014 - Lípa
5. 10. 2014 (Ne) - Podzimní papírová neděle 5. 10. 2014 Podomní sběr starého papíru, svoz bude probíhat od 13:00 hod
7. 10. 2014 (Po) – Posezení u lipového čaje na zdravotní téma:
„Babí léto z pohledu tradiční čínské medicíny“
Přednášejícím bude p. Lucie Fenclová z Havl. Brodu.
Místo: Od 18:00 Pohostinství Na Růžku, Lípa
11. 10. 2014 (So) – Podzimní setkání (nejen) pro seniory
Místo: Od 15:00 Pohostinství Na Růžku, Lípa
Program: vystoupení dětí z mateřské školy Lípa, představení rozvoje obce,
posezení s harmonikou a drobné občerstvení. Součástí akce bude rovněž
představení činnosti ÚKZÚZ Lípa, včetně ochutnávky odrůd brambor

23. 10. 2014 (čt) – Tvořivé dílny „ Pergamo“– výroba papírových krajek, ozdobných
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přání a jmenovek metodou pergamo.
Místo: Od 16:30 hod v MŠ Lípa, cena 50,- Kč (včetně materiálu)
Lektorování – p. Růžena Kručanicová z Jiřic
24. 10. 2014 (Pá) – Zájezd do divadla na muzikál „Hellou Dolly“,
Studio DVA Praha, hlavní role Ivana Chýlková
Odjezd: 16:00 hod od Obecního úřadu v Lípě (návrat do 24:00 hod)
Cena (vstupné + doprava): 450,- Kč
Přihlášky - Hana Nevolová (732 333 154) – do 5. 10. 2014

Pravidelné cvičení jógy – každé pondělí od 18:00 hod v tělocvičně ZŠ
Zahájení cvičení – 13. 10. 2014
26. 11. 2014 (St) – Posezení u lipového čaje na téma „Bezpečnost v silničním
provozu“. Přednášejícím bude p. Novák z STK Baštínov.
Místo: Od 18:00 Pohostinství Na Růžku, Lípa
30. 11.2014 (Ne) – Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
Tradiční akce bude probíhat od 17:00 hodin u Obecního úřadu v Lípě.
Na pěkné koledy se již těší Mikuláš, Anděl a čertovská banda. Pro hodné
děti i dospěláky je připraveno malé občerstvení, tvořivé dílny a prodej
vánočních výrobků. K poslechu bude hrát Rebelka.
18. 12. 2014 - Vánoční posezení u lipového čaje

Akce jsou pořádány ve spolupráci s neziskovými organizacemi v naší obci:
ČSŽ Lípa, Spolek TILIA, TJ Sokol Lípa o.s. a SDH Lípa; se Základní školou a Mateřskou školou
Bohuslava Reynka v Lípě a za podpory Obce Lípa.
Ráda bych touto cestou rovněž poděkovala za spolupráci s Obcí Lípa, kdy naše akce jsou
zahrnuty do projektů MA21 nebo jsou realizovány za pomoci příspěvku obce na činnost
našich neziskových organizací.
Velmi dobrá je spolupráce s naší školou a školkou, kdy nám poskytují zázemí na akce a
rovněž Pohostinství Na růžku v Lípě, kde se odehrávají semináře a akce pro veřejnost.
Přehled
akcí
bude
také
umístěn
na
webových
www.obeclipa.webnode.cz, kde bude postupně aktualizován.

stránkách

Obce

Lípa

Marta Vencovská
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Podzimní
odpolední posezení
sobota 11. října 2014
od 15:00 pohostinství Na Růžku,
Lípa
Program:
Vystoupení dětí z mateřské školy Lípa
Představení rozvoje obce
Představení činnosti ÚKZÚZ Lípa (včetně ochutnávky odrůd
brambor)
Posezení s harmonikou
Drobné občerstvení
Pořadatelé: Obec Lípa, místní organizace
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ZPRÁVY Z PETRKOVA
Letošní rok se rozeznívá hlas zvonu petrovské kapličky s umíráčkem
nějak často. Ztrácíme rodinu, sousedy, kamarády, přátele.
Zůstanou vzpomínky. A to je teprve podzim. Naše radosti, které
jsme zažili přes léto, mohou rozjasnit naši mysl, tak si je pojďme
připomenout.
•

•

•

•

SDH Petrkov připravil pro své členy a pro všechny občany Petrkova
setkání na závěr letních prázdnin. Sobotní odpoledne na
petrovském hřišti vyrostlo několik stanů (pro návštěvníky, výčep,
pečené sele..), kde byl dostatek místa na přátelské posezení a
klidné setkání v této uspěchané době. Parádní akce s vysokou
účastí všech věkových skupin, pokračovala vesele až do večerních,
tedy spíše ranních hodin.
SDH Petrkov – opět uspořádal „příměstský hasičský tábor“, který se
konal pod Petrkovemu u rybníka. Stavba vojenského stanu,
koupání v bahně, pěší výlet na Hubertku s obědem, večerní pečení
kuřat, branné hry na přípravu přežití v přírodě, vyjížďky na koních
– tak to je letmý výpis akcí, které hasičská mládež podstoupila
v rámci programu.
Stará hasičská zbrojnice dostává v těchto dnech nový kabát. Ještě
bude dopojena deštová kanalizace, osazena tabule s nápisem
HASIČSKÉ SKLADIŠTĚ, a bude hotova jedna z nosných akcí
letošního roku v Petrkově. Členové SDH Petrkov odpracovali na
této stavbě mnoho brigádnických hodin – patří jim poděkování,
protože z polorozpadlé boudy je rázem petrkovská reprezentativní
stavba.
Dále jsou dokončeny místní komunikace nad Horním
rybníčkem, cesta k Bouzkům a propojovací chodník mezi RD
Kučera a RD Bouzková. Chodník je sjízdný pro cyklisty i maminky
s kočárkem. Tedy cesta k maringotce už nemusí jít po komunikaci
III. třídy. Opravena je také autobusová čekárna, kterou čeká už jen
nový fasádní nátěr. Osobně mám ze všech akcí radost, udělal se
velký kus práce.
Blíží se závěr roku a je třeba zvažovat, co bychom v Petrkově
potřebovali, případně, kde je co třeba opravit a vylepšit.
Každoroční setkání občanů proběhne v hasičárně dne 1. listopadu
2014 (sobota) v 19:00 hod.
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Sbor dobrovolných hasičů v Petrkově si Vás dovoluje srdečně
pozvat na tradiční

Výlov rybníka
Hlibůček v Petrkově
v sobotu 11. října
od 9:30 hod.
Sepsal : Topolovsky Michal
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Obecní úřad Lípa

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
ve středu 15. října 2014
se uskuteční svoz nebezpečného odpadu v našich obcích
Chválkov
15,15 hod.
- na návsi
Dobrohostov
15,30 lıod
- u prodejny
Lípa
16,00 hod
- u obecního úřadu
16,30 hod
- u dolní čekárny
Petrkov
17,00 hod
- u prodejny
Další svoz se předpokládá v dubnu 2015.

Druh odpadu:
Plastové, kovové, skleněné obaly a textilie znečištěné od chemikálií, barev, laků, nátěrových
hmot, kosmetiky a 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 rtut'
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, odmašťovaci přípravky, saponáty

Upozornění
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,
0) pneumatiky
t) elektrozařízení pocházející z domácností
Ponechání nebezpečného odpadu na místě svozu bez dohledu majitele nebo jiné
pověřené osoby je nepřípustné!
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Podzimní modlitba
Bohuslav Reynek
Bože, kol tvých dávných zdí má duše
chodí sirá,
patří toužebně a nikdo, nikdo neotvírá,
neotvírá oken, neotvírá dveří.
Zlaty, teply jsou tvé stany, ale zde se záhy
zšeří,
a v mé duši záření již chladne, pohasíná;
k svému Světlu pusť ji, smutní sina
a bojí se zimy. Viz, jak mouchy, brouci
v pokoj spánku chystají se. Láska vroucí
tvá je sečteny má. - Přece méně není
duše má než oni!... Ale čím jich snění
jest mi... Nechci. Bože, otevři mi.
Bože, pusť mne k teplu; bojím se zimy.
Jdou všichni v Tebe; děti tvé, ne hosti.
Jen já jsem venku. Draví, tiší jdou a prostí.
Bože, otevři mi. A ne v spánek: do
Radosti...
Bože, otevři mi do Radosti.
(Smutek země, 1924)
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