Obec Lípa získala v krajském kole „Vesnice roku 2014“ Oranžovou stuhu.

Pro letošní rok zastupitelé rozhodli zúčastnit se poprvé v historii obce soutěže
„Vesnice roku“. Celkem se z celé České republiky přihlásilo do soutěže 306
obcí, z toho bylo 20 z Kraje Vysočina. Dne 27.5.2014 naši obec navštívila
devítičlenná komise složená ze zástupců vítězných obcí v roce loňském,
pracovníků Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zemědělství, Svazu
měst a obcí, Ministerstva životního prostředí a Krajského úřadu Kraje
Vysočina. Po seznámení s obcí a s činností spolků na obecním úřadě komise
absolvovala prohlídku obce Petrkov, následovala prohlídka obce Lípy, včetně
školy a školky, zastávka u Zemědělské akciové společnosti, prezentace SDH
Lípa a výstavy „Jak šel čas“ a „Lipské milníky“. Také byly k vidění obecní
kroniky. Sousedská snídaně v hostinci dodala celé akci tu správnou atmosféru.
Celkově udělala prezentace obce na komisi velmi dobrý dojem a byli jsme
oceněni jednou z pěti hlavních cen a to Oranžovou stuhou za spolupráci obce
se zemědělským subjektem. Se stuhou jde také finanční ocenění 600 000 Kč a
postup do celostátního kola, které se bude konat začátkem září. Od Kraje
Vysočina jsme v souvislostí se získaným oceněním dostali dar 50 000 Kč.
Ocenění obce v soutěži „Vesnice roku 2014“ je obrovský úspěch a je to ocenění
všech, kteří se na tomto zviditelnění naší obce v tak silné konkurenci
zúčastněných obcí podíleli.
Děkuji všem, kteří se na přípravě a zdárném průběhu soutěže podíleli, a také
všem, kteří se během roku sami a nezištně, starají o úpravu veřejných
prostranství v našich obcích. Závěrem přeji všem hezké léto a našim školákům
krásné prázdniny.

Jiří Kunc, starosta
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Usnesení č.19
z 19. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lípa,
které se konalo dne 10.6.2014 v budově OÚ v 19 oo hodin
Zastupitelstvo obce Lípa:
schvaluje:
1. program zasedání zastupitelstva
2. zapisovatele a ověřovatele zápisu a usnesení
3. zveřejnění záměru směny pozemku p.č.497/6 v k.ú. Lípa u Havlíčkova Brodu o
výměře 4010 m2, za pozemek obce 164/2 v k.ú. Chválkov o výměře 3881 m2
4. zprávu auditora, účetní závěrku a závěrečný účet obce Lípa za rok 2013 a souhlasí
s hospodařením obce a to bez výhrad
5. Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření obce na rok 2014
6. Rozpočtové opatření č.2 pro rok 2014
7. Smlouvu č. 36717 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu „SKAO
Antonín Důl“ s firmou Čepro a.s. Praha 7
8. Smlouvu o podmínkách svozu a odstranění směsného komunálního odpadu katalogové
číslo 20 03 01 č. SKO00010 s firmou TS Havlíčkův Brod
9. Smlouvu o převzetí a likvidaci odpadů podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.,
v platném znění a ve smyslu ust. § 2586 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v jeho platném znění. 4. SOO00008 s firmou TS Havlíčkův Brod
10. Smlouvu č. PKO00014 o nájmu kontejnerů na uložení odpadu uzavřená podle zákona
č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, s firmou TS Havlíčkův Brod
11. Vyřazení nefunkčního majetku dle návrhu

pověřuje radu obce:
1. radu obce provedením výběrového řízení, výběrem zhotovitele a odsouhlasením smlouvy
se zhotovitelem na akci: „PARKOVIŠTĚ U ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LÍPĚ“
bere na vědomí:
1.
2.
3.
4.

usnesení z minulého zasedání zastupitelstva a jeho plnění
usnesení rady obce z 2.4.2014 a 23.4.2014
informaci o krajském kole „Vesnice roku 2014“
příspěvky v rozpravě
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Okénko základní školy
Opět je tu konec měsíce června, měsíce, na jehož konec se těší snad všichni, ať děti
nebo dospělí. Pro každého má konec tohoto měsíce jiný půvab.
V naší škole je konec června spojen s koncem školního roku. Právě končící školní rok
byl pro naši školu významný především tím, že jsme si v květnu připomněli 175.výročí
založení školy v Lípě. Věřím, že důstojně a jsem rád, že školu navštívilo mnoho lidí ve Dnech
otevřených dveří. Sami se tak mohli přesvědčit o tom, jak to u nás vypadá. Věřím, že si
udělali obrázek o škole, a to bez výkladu pracovníků školy. Při této příležitosti se chci obrátit
na rodiče našich (žáků- ať dřívějších nebo současných), na naše žáky(ať současné nebo
bývalé), kterým není osud naši školy dosud lhostejný, aby se na chvíli zastavili a
zavzpomínali na to, co ve škole prožili, ale také aby se zamysleli nad tím, co jim naše škola
dala do života nebo naopak nedala. Mnozí z vás máte za sebou nejen další školy, ale i kus
života, a tak nejlépe můžete posoudit, jak vám pomohlo všechno to, co jste si odnesli z naší
školy. Jsem přesvědčen, že každý názor, který je upřímně míněný, byť je kritický, může
pomoci nám, pracovníkům školy k tomu, abychom výsledky své práce dokázali zlepšit. Proto
budu rád, když napíšete na adresu naší školy nebo na e-mail zslipa@hbnet.cz své náměty,
připomínky k práci školy, ale třeba i to, jak jste úspěšní v životě a nakolik Vám pomohlo to,
co jste si odnesli z naší školy.
Chci poděkovat všem pracovníkům naší školy, kteří se jakýmkoliv způsobem aktivně podíleli
na realizaci oslav výročí školy. Především jejich zásluhou byly oslavy tak úspěšné. Stejné
poděkování patří i našim žákům, kteří se aktivně podíleli na oslavách., zejména průvodcům
školou a těm, kteří aktivně vystoupili na školní akademii. Poděkovat chci také dětem
z mateřské školy za jejich vystoupení na školní akademii. Poděkování patří také zastupitelům
obce za to, že umožnili, aby oslavy 175.výročí školy mohly být součástí Setkání rodáků obce
a za to, že umožnili vznik publikace „Škola v Lípě 1839 – 2014“, kterou si odnášeli
návštěvníci naší školy.
Takže oslavy jsou za námi a konec školního roku před námi.
Nejdříve musím zdůraznit, že se v pátek 27.června 2014 v 9 hodin rozloučíme s dalšími
absolventy naší školy. Tentokrát to bude 20 žáků 9.ročníku, kteří nastoupili do 1.ročníku
v září 2005. Jsou to :
Bartůněk Jan
ze Šmolov
Bláhová Klára
z Lípy
Blažková Zuzana
z Michalovic
Čech Jakub
z Okrouhličky
Fikar Roman
z Květinova
Golembová Lenka
z Dobrohostova
Chaloupková Nikola
ze Suché
Chaloupková Tereza
ze Suché
z Lípy
Klofáč Dominik
Koláček Ondřej
z Lípy
Kroutilová Jana
z Kochánova
Kubátová Jaroslava
z Dobrohostova
z Petrkova
Kučerová Zuzana
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Meruňková Kateřina
z Lípy
Metal David
z Úhořilky
Morkusová Nikola
z Dobrohostova
Nováková Markéta
z Lípy
Novotná Kristýna
ze Svatého Kříže
Špilka Jan
z Lípy
Vampola Václav
ze Suché
Co jim říct na závěr jejich školní docházky? Nejlépe bude, když zopakuji to, co jsem
konstatoval u loňských deváťáků.
Proto jim chci nejdříve poděkovat, protože řada z nich v průběhu školní docházky
reprezentovala naši školu v různých soutěžích- odborných či sportovních. Poděkovat chci i za
to, že byli a jsou takoví, jací jsou. Příjemnými činnostmi nám dělali radost, těmi méně
příjemnými nám mnohdy dělali starosti, ale nikdy takové, které by překročily únosnou mez.
Za nás dospělé, kteří jsme je doprovázeli po celých devět let, jim chci před vstupem do
nové životní etapy říct asi toto: „Něco krásné končí, ale něco neméně krásné začíná. To, zda
to bude stále krásnější, záleží především na vás. Téměř každý problém v životě lze úspěšně
vyřešit, ale musíte chtít, musíte se prát a čestně bojovat. Mějte oči otevřené, vnímejte život a
učte se od jiných, učte se především to, o čem jste přesvědčeni, že je to správné a pro váš
život potřebné. K tomu vám za nás všechny, tj dospělé, ale i Vaše spolužáky, přeji zdraví,
pevnou vůli, trpělivost a trochu toho štěstí, které ať k Vám přichází v těch nejpotřebnějších
chvílích. A pamatujte, že v životě Vám nedá nikdo nic zadarmo, o všechno musíte bojovat a
že záleží jen na vás, kdy to pochopíte a začnete se podle toho chovat.“
A teď už jen několik informací:
Konec školního roku 2013/2014 bude v pátek 27.června 2014.
Rozloučení s žáky 9.ročníku – týž den od 9 hodin ve studovně
Hlavní prázdniny trvají od soboty 28.června 2014 do neděle 31.srpna 2014
Zahájení školního roku 2014/2015 - pondělí 1.září 2014
Vítání prvňáčků: 745hodin- přízemí budovy mateřské školy (1. třída)
2. – 9. ročník – zahájení školního roku 800hodin – budova ZŠ – vstupní hala
Antonín Gerža

Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost
Naše škola se zapojila do projektu Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost,
který organizuje Gymnázium Havlíčkův Brod. Jedná se o pracovní dílny zaměřené na fyziku,
biologii a chemii, kde studenti gymnázia připraví pro žáky 4 základních škol různé aktivity a
pokusy. První dílna proběhla ve středu 26.3.2014 a naši žáci se zúčastnili dílny zaměřené na
chemii. Jejich úkolem bylo třemi různými způsoby změřit hustotu některých kapalin (pomocí
hustoměru, pyknometru a Mohr-Westphalových vah). Poslední úlohou bylo seznámení
s chromatografií (separační metoda), kde žáci pozorovali oddělení jednotlivých částí barviva.
Všechny aktivity byly zajímavé, žáci se seznámili s novými metodami měření, s prostředím
chemické laboratoře a myslím, že se již těší na další setkání, které se bude konat v květnu.
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Fyzikální olympiáda – okresní kolo
27.3.2014 se žák 8.třídy Ladislav Trnka zúčastnil okresního kola fyzikální olympiády. V jeho
kategorii se sešlo 7 žáků pouze ze tří škol okresu – Gymnázia Havlíčkův Brod, ZŠ V Sadech a
naší školy. Žáci řešili 4 náročné fyzikální úlohy po dobu 4 hodin. Maximální počet bodů, které
mohli získat za jejich vyřešení byl 40. Vítěz z gymnázia získal 31 bodů a náš Láďa pouze o
jeden bodík méně a tím se umístil na krásném druhém místě. O 3. a 4. místo se opět dělili žáci
gymnázia s 25 body.
Láďovi blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžích (o postupu do krajského
kola není ještě rozhodnuto, ale Láďa se ještě v květnu zúčastní okresního kola matematické
olympiády).
S. Korefová

Galerie HB - doprovodný program pro ZŠ "Cesty k abstrakci"
Dne 18.3.2014 se žáci 8. třídy v rámci odpoledního vyučování zúčastnili výtvarné dílny
v Galerii HB.
Byla věnována aktuální výstavě, kterou jsme si mohli prohlédnout ve všech výstavních
prostorách. Potom již následovala práce ve skupinách, kdy měli žáci za úkol chronologicky
seřadit obrazy vždy jednoho autora tak, jak si myslí, že vznikaly. Jedné skupině se to podařilo
sestavit hned, druhá na správné řešení přišla po objasnění daného klíče.
Další úkol byl již pro každého samostatný. Vybrali si ze tří fotografií obličejů vždy dvě, ty
nalepili na papír a pod něj měli zjednodušeně vystihnout náladu vybraného objektu, a to
nejprve kresbou obličeje a potom abstraktně za použití barevných kříd.
Při posledním úkolu se opět vrátili k výstavě a k prvnímu z úkolů a měli vyhledat v expozici
ta díla, která by se nejvíce podobala posledním dílům zadávaných umělců (P. Mondrian a V.
Kandinskij).
Zpět jsme se sice vraceli později než z vyučování ve škole, ale bohatší o další zkušenosti.

M. Hájková

Den Země na naší škole
V úterý 8. dubna 2014 vyrazily děti ze čtvrté a první třídy na každoroční jarní čištění okolí
rybníků pod školním hřištěm. Školáčci se sešli ve 13 hodin v plné zbroji – vhodné oblečení,
holínky, hrábě, kolečko, pytle na odpadky… Ani trošku jim nechyběl elán a odhodlání zatočit
s nepořádníky, kteří nám každý rok připravují pěknou haldu odpadu, který opravdu do přírody
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nepatří. Letos poprvé po několika letech jsme neměli mezi odpadem staré hrnce a velké
plasty.
Po celou dobu děti sršely vtipem a různými legráckami, takže nám šla práce pěkně od ruky.
Odměnou za správné chování v přírodě nám bylo prohlédnutí slepýše (a to pěkně zblízka) a
žab (skokanů i ropuchy).
Tuto akci ke Dni Země opakujeme již několik let a stala se pro naše nejmenší školáky tradicí.
Zároveň jsme se tímto připojili k akci Čistá Vysočina.
D. Výborná

Dne 8.dubna 2014 se konala přednáška centra Basic pod vedením paní ředitelky Ireny
Švecové pro zájemce z řad rodičů dětí z MŠ a ZŠ a pedagogických pracovníků na téma „Jak
pomoci dětem s učením“.
I. Jarošová

Cyklistický kurz 4. třídy ve Štířím Dole

Ve čtvrtek 10. dubna jsme vyrazili na tři dny do Štířího Dolu. Počasí nám ze začátku příliš
nepřálo, ale později se umoudřilo. Trénovali jsme teorii, ale hlavně praxi. Jezdili jsme po
cyklostezkách, v terénu, ale i po silnicích za provozu. Vyzkoušeli jsme si jízdu zručnosti i
jízdu pomalosti. Obojí nám dalo docela zabrat a zjistili jsme, že to není žádná sranda. Celkově
jsme ujeli 88 km. Viděli jsme mnoho zajímavého, živého raka, srnky a zajíce... Nejvíce nás
zaujala malá selátka v kančí oboře, potom také socha jelena ve Slavětíně, raka v Račíně a víly
Josefíny v Hluboké. Při cestě do Polničky jsme si prohlédli rybníky Velké Dářko, Pobočenský
rybník a rybník Řeka. V Bílku jsme navštívili vojenský prostor, kde jsme jezdili na koních a
vyzkoušeli jsme si agility s různými pejsky. Také jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o
jejich životě a výcviku. Na závěr jsme si prohlédli vojenský bunkr. Večer jsme si opakovali
dopravní testy a značky. Před spaním jsme si ještě zazpívali písničky s kytarou. Hodně jsme si
to užili, zjistili jsme, že bezpečná jízda je na místě a litovali jsme, že nebyl cyklistický kurz
delší….
Úryvky ze slohových prací dětí:
…naučila jsem se držet řídítka jednou rukou….
…hodně mě bavil oběd a sjezd z kopce…
…zjistil jsem, že to co se zdá lehké, je docela těžké…
…na silnici musím být v klidu a nejančit, jinak spadnu…
…naučil jsem se poznávat dopravní značky…
…bylo by dobré jet tam ještě jednou a vyzkoušet si všechno znovu…
…naučil jsem se jezdit pomalu, kličkovat, projet úzkým místem, přenést za jízdy míč, udělat
osmičku a podjet lano…
…musím dodržovat dopravní značky…
…musím jezdit opatrně a mít nohy pořád na šlapátkách…
…teď už vím, že na silnici nemám dělat blbosti…
…zvládla jsem vyšlapat kopec v Hluboké…
…viděl jsem malá selátka, sochu jelena, sochu raka, Synkův kopec a Seifrtův buk…
Šárka Bucherová a Dana Výborná
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Den Bohuslava Reynka – 16.4.2014
Stezka Bohuslava Reynka
Počet účastníků: 19 žáků
Původní program, tedy putování po stezce Bohuslava Reynka, musel být pro nepříznivé
počasí změněn.
Sešli jsme se v učebně fyziky, kde byl všem vysvětlen význam konání akce a její program.
Program:
1. film věnovaný B. Reynkovi u příležitosti nové výstavy ve Valdštejnském paláci
2. film o Francii
3. a) starší děti (5 skupin) zpracovávaly prezentaci na téma Bohuslav Reynek a Suzanne
Renaud
3. b) mladší děti → hra s rýmy → tvorba básničky na téma kočka (3 skupiny) + výtvarný
doprovod → hra na kočku a myš (mrkaná) → ilustrace k básni B. Reynka
4. společná prezentace prací
5. a) starší žáci: konečné úpravy prezentací
5. b) mladší žáci (a postupně všichni): soutěžní kvízy
6. zakončení akce a oběd
M. Hájková, S. Korefová

Den Země prvňáčků a druháků
V úterý 22. dubna si děti z první a druhé třídy připravily pěkné odpoledne ke Dni Země.
Nejdříve děti začaly se správným tříděním odpadu, potom se soutěžilo v tipovacích
odpovědích na otázky týkající se přírody jako celku a v závěru pěkného odpoledne se děti
pustily do vyrábění života ve vodách. Všichni se zapojili do společné práce, takže konečný
výsledek jejich snažení byl opravdu pěkný. Na závěr si všichni zúčastnění za svoji snahu
odnesli malou odměnu.
Dana Výborná a děti z 1. a 2. třídy

Krajská knihovna a Galerie výtvarného umění v HB
Dne 25.4.2014 se uskutečnila exkurze 8. třídy do Krajské knihovny v Havlíčkově Brodě. V
programu s názvem „Putování v temných poličkách“ se žáci blíže seznámili s dobrodružnou
literaturou a dozvěděli se spoustu zajímavostí ze života jejích autorů. V praktické části pak
jednotlivé skupinky pracovaly na zadaných úkolech (přiřazování postav ke knize a autorovi,
práce s mapou – původ autorů, místo děje apod.) a nakonec měli žáci dokončit příběh. Závěr
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patřil prezentacím, z nichž některé odhalily skutečné talenty. Vymezený čas všem rychle
uběhl a po krátké svačině jsme se přesunuli do galerie.
Nejprve jsme si prohlédli výstavu věnovanou J. Hlinomazovi, kterého většina znala jako
herce. Obrazy žáky opravdu zaujaly, ať už svým námětem či technikou. Pak následoval
krátký animovaný film, u kterého se mohli inspirovat pro další práci. Stěžejní část probíhala
ve výtvarné dílně, kde měli žáci vytvořit animovaný film. Čtyři týmy vytvářely námět
příběhu, titulky, kulisy a rekvizity a každá sekvence se musela vyfotit. Každá skupina tak
měla okolo 100 fotografií, z nichž se potom v PC programu tvořila celá animace. Všichni
práci stihli dokončit včas a zhlédli jsme i jednotlivá dílka. Touto tvůrčí dílnou jsme navázali
na besedu s režisérem Krysáků z února 2012, čímž si teoretické poznatky mohli vyzkoušet
v praxi.
Marcela Hájková, Simona Korefová
McDonald´s Cup
I v letošním roce jsme se zúčastnili největšího fotbalového turnaje pro I. stupeň základních
škol. Ve dnech 29. a 30. dubna jsme bojovali na umělé trávě v Havlíčkově Brodě. Bohužel
jsme po pěkném 4. místě v kategorii 4. a 5. třída v minulém školním roce většího úspěchu
nedosáhli. Lepšího výsledku jsme dosáhli ve starší kategorii, kde se kluci probojovali do
čtvrtfinále, kde ale prohráli s pozdějším vítězem.
Kategorie 1. – 3. třída:
Lípa - ZŠ Nuselská HB 2:3
Lípa - ZŠ Sady 2:7
Branky: Kandr 3, Schlafer V. 1
Sestava: Křižanovská Tereza, Kotasová Tereza, Kandr Daniel, Loskot David, Schlafer Vojta,
Stoklasa Jan, Korčák Josef, Šimek Adam, Průža Pavel
Kategorie 4. – 5. třída
Lípa - Přibyslav 1:2
Lípa - Štoky 2:7
Lípa - Konečná HB 6:4
Čtvrtfinále: Lípa - ZŠ Sady HB 1:6
Branky: Pecen 7, Čech, Šimek D., Šimek M., Pertl
Sestava: Čech Martin, Kulja Michal, Pecen Tomáš, Novák Tomáš, Šimek Daniel, Šimek
Matěj, Pertl Filip, Beckert Jan, Schlafer Zbyněk
B.Kandr
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„Noc knihomolů a šikovných ručiček“
Dne 2.5. – 3.5.2014 se žáci 5. a 6. ročníku, kteří se nejvíce podíleli na výzdobě školy a
na svém kontu měli nejvíce přečtených knih, zúčastnili „Noci knihomolů a šikovných
ručiček“.
Sešli jsme se mezi 16.30 a 17.00 hodinou v budově základní školy. Zahráli jsme si
například hru Aktivity, tichou poštu, vyrobili jsme šneky a želvičky s použitím malých
květináčků, napsali si test rekordů a kuriozit a nezapomněli ani na oblíbenou enkaustiku.
Fixami na tělo jsme si namalovali tetování. Po večeři nás neminula stezka odvahy. Na stezce
nás čekalo několik úkolů, které jsme nakonec všichni splnili a hlavně rozluštili záhadnou
tajenku, kterou jsme po skupinách donesli do cíle. Na cestě jsme se setkali s postavami
z historické doby, které nás doprovázely a možná i trošičku postrašily.
Následující ráno jsme se nasnídali a na závěr bylo vyhodnocení našich aktivit a
následně i odměna.
M.Bártová

Exkurze 8. třídy – Technické muzeum Brno
Dne 6.5.2014 jsme se vypravili do Brna, kde jsme měli v plánu navštívit Technické
muzeum a Katedrálu svatého Petra a Pavla (Petrov).
Cesta vlakem uběhla rychle, ani na „šalinu“ jsme nemuseli dlouho čekat. V muzeu jsme si
sami prohlédli panorama a expozici. Připravený program se týkal Uličky řemesel. Ocitli jsme
se v období první republiky, takže jsme si prošli různé krámky a dílny, které byly i stylově
vybavené. Nejvíc asi každého nalákal obchod – koloniál, ale zajímavé bylo i holičství,
krejčovská dílna, zubař a hospoda. Viděli jsme pavlačový dům a zařízení tehdejší kuchyňky.
Navíc na nás „otestovali“ úplně nové pracovní listy.
Po pilné práci jsme se odreagovali v Technické herně, kde jsme si mnohými aktivitami
ověřili rozličné fyzikální jevy.
Následoval další přesun tramvají do centra města, ale tentokrát již bez revizorů. Vyšlápli
jsme si ke Katedrále svatého Petra a Pavla a vydali se po schodech do obou věží. Výhled byl
vzhledem k pěknému počasí velmi dobrý, ale byl tam také pořádný průvan a navíc při sestupu
začaly vyzvánět zvony. To nás pořádně vylekalo! Ještě jsme se podívali do klenotnice a pak
už hurá na vlak.
Domů jsme se vrátili podle plánu plni nových zážitků.
Žáci 8. třídy
M. Hájková, S. Korefová

Turnaj 4. tříd ve vybíjené

V úterý 6. května se uskutečnil v areálu ZŠ Wolkerova v Havlíčkově Brodě turnaj 4. a 5. tříd
ve vybíjené. Naši školu reprezentovalo 9 čtvrťáků a 3 páťáci. Vedli jsme si velice dobře.
Hráli jsme ve skupině B ještě s dalšími čtyřmi školami a postoupili jsme do semifinále.
Skončili jsme na 5. – 8. místě ze 17 družstev, což je velice pěkný výsledek. Po celou dobu na
nás svítilo sluníčko, takže jsme se vrátili příjemně unavení a opálení.
Šárka Bucherová a Hana Kazdová
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Turnaj 4. tříd v miniházené

V pondělí 12. května se uskutečnil turnaj v miniházené ve sportovní hale v Havlíčkově Brodě.
Původně se mělo hrát na hřišti Jiskry na Ledečské ulici, ale díky nepřízni počasí se sportovní
klání přesunulo do haly. Čtvrťáci postavili dvě družstva Lípa I. a Lípa II. Hráli jsme velice
dobře a s plným nasazením proti ostatním školám. Získali jsme nějaká vítězství, jednu remízu
i nějakou tu prohru. Domů jsme si odvezli medaile a diplomy. Všichni jsme si to užili a rádi
bychom se zúčastnili turnaje i v příštím roce.
Šárka Bucherová a Dana Výborná

Exkurze 7. a 9.ročníku do Prahy
Dne 13.května 2014 se žáci 7. a 9. ročníku vydali do Prahy. Doprovázely je
jejich třídní učitelky Lenka Lutnerová a Božena Kučerová.
Vyjeli jsme v 7 hodin z Havlíčkova Brodu vlakem. Po příjezdu do Prahy jsme
se „nacpali“ do tramvaje a vydali se na Malostranské náměstí. Při jízdě se nám
vybavila povídka „Moje jízda tramvají“ z pera pánů Šimka a Grossmana.
Z Malostranského náměstí jsme úzkými uličkami prošli až k budově
Poslanecké sněmovny ČR. Tady se nás ujala průvodkyně z recepce a po krátkém
filmu jsme vstoupili do Thunovského paláce. Prošli jsme poměrně přísnou policejní
prohlídkou a vydali se do prostor foyer, kde jsme se setkali s pyrotechniky, kteří
se chystali k prohlídce sálu před schůzí Poslanecké sněmovny ČR. Naštěstí nás
ještě vpustili na prohlídku a mohli jsme vidět nejen sál, ve kterém zasedají
poslanci, ale také místní pyrotechniky s jejich fenkou německého ovčáka v akci.
Před každým zasedáním musí být sál zkontrolován a zapečetěn až do začátku
zasedání.
Další naše cesta (opět tramvají) vedla do Národního technického muzea v
Praze. Tady si každý mohl prohlédnout dle svého zájmu expozice z oblasti
astronomie, architektury, stavitelství, dopravy, hornictví, chemie, hutnictví,
tiskařství, techniky v domácnosti, času. Národní technické muzeum v Praze
získalo ocenění Evropskou muzejní akademií Ema a stalo se finalistou
Michelettiho ceny za rok 2014. Letos otevřelo počátkem května novou expozici s
názvem Televizní studio.
Z muzea jsme vyrazili tramvají na Václavské náměstí, kde většina okupovala
McDONALD´S nebo KFC.
Cesta zpět vlakem uběhla rychle, v 19h jsme dorazili do Havlíčkova Brodu.
L.Lutnerová, B.Kučerová
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Připomněli jsme si 175 let školy v Lípě
V září 2014 uplyne 175 let od chvíle, kdy bylo obci Lípa povoleno zřídit jednotřídní
obecnou školu jako „pobočku“ farní školy ve Svatém Kříži.
Naše škola si toto výročí připomínala ve dnech 9. - 11.května 2014 jako součást
„Setkání rodáků a přátel obce Lípa“.
9.května 2014 , v pátek, jsme nejdříve udělali radost dětem MŠ a žákům ZŠ, protože
na tento den bylo vyhlášeno tzv. „ředitelské volno“a děti a žáci měli o jeden den prodloužený
víkend.
My „dospěláci“ jsme přišli do školy, abychom se všichni sešli a popovídali si s bývalými
zaměstnanci školy a panem starostou ing.Jiřím Kuncem. Zavzpomínali jsme na léta minulá,
na bývalé kolegy a kolegyně, ukázali jsme naším bývalým pracovníků naši školu
v současnosti tak, jak jsme ji chtěli ukázat na „Dnu otevřených dveří“ všem případným
zájemcům. V družné zábavě jsme vydrželi několik hodin. O občerstvení se nám postaraly
pracovnice naší školní jídelny, všem nám moc chutnalo.
Když jsme se rozešli, už jsme přemýšleli nad zítřkem tj. sobotou 10. května, kdy jsme
pořádali pro veřejnost „Den otevřených dveří“ od 9 do 16 hodin. Věděli jsme, že u
sokolovny probíhají hlavní aktivity v rámci „Setkání rodáků“, přesto jsme doufali, že i naše
škola bude „táhnout“ zájemce k nám.
Měli jsme velkou radost, když jsme zjistili skutečně velký zájem o prohlídku základní školy,
mateřské školy, školní tělocvičny a jídelny. Vše ještě „umocnili“ průvodci z řad našich žáků.
Návštěvníci mohli zhlédnout v budově základní školy vybavení stávajících tříd,
pomůcky a učebnice z dob historicky nedávné i vzdálenější, fotografie, obecní kroniky, školní
kroniky i rodinnou kroniku rodu Maršíků. Upoutala je i nově zrekonstruovaná odborná
učebna pro výuku přírodovědných předmětů.
V budově školní tělocvičny si mohli prohlédnout nejen vlastní tělocvičnu, ale také 2
kmenové třídy a třídu pro II. oddělení školní družiny.
V mateřské škole budila největší pozornost přístavba budovy mateřské školy, kterou Obec
Lípa uvedla do provozu 2.září 2013. Značná část zájemců zamířila nejen do ostatních tří
učeben mateřské školy, ale také do kmenové třídy „prvňáčků“ a do třídy pro I. oddělení školní
družiny.
Na závěr prohlídky jsme zájemcům nabídli občerstvení v naší „školní kavárničce“, která byla,
jako vždy, umístěna v budově školní jídelny a milou obsluhu obstaraly naše kuchařky.
Zde, kromě občerstvení a posezení, si mohli zájemci prohlédnout i výstavku fotografií
z historie naší školní jídelny. Chtěli jsme se pochlubit, že školní jídelna je v provozu již 33 let
(od podzimu1981) a ukázat současné i bývalé pracovnice. Výstavka měla současně i
připomenou 50 let školního stravování.
V neděli 11. května 2014 jsme otevřeli školní areál v době od 9 hodin do pravého
poledne. Byli jsme velmi mile překvapeni velkou návštěvou i v toto nedělní dopoledne.
Návštěvníci si z prohlídky školního areálu odnesli nejen vzpomínky, ale také knihu
„Škola v Lípě 1839 – 2014 – něco z historie a současnosti“, kterou vydala Obec Lípa
k výročí školy, dále drobné předměty, které vyrobili naši žáci pod vedením svých pedagogů.
Poděkování, které mnozí návštěvníci vyjádřili v pamětní knize, patří všem
pracovníkům základní školy, školní družiny, mateřské školy a školní jídelny, kteří se podíleli
svou prací na přípravě celého školního areálu.
Naše oslavy byly zakončeny „Akademií“, ve které v neděli 11.května 2014 v době
od 15 hodin do 17 hodin vystoupily jak děti z mateřské školy, tak žáci základní školy.
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Odměnou pro děti i ty dospělé pracovníky ZŠ a MŠ, kteří se podíleli na realizaci akademie,
byla spokojenost návštěvníků z řad rodičů a dalších rodinných příslušníků, kteří zaplnili sál
sokolovny do posledního místečka. Bylo spíše přelidněno. Nás to ale velmi potěšilo.
Poděkování zaslouží všechny děti mateřské školy a základní školy, paní učitelky
z mateřské školy a paní učitelky a učitelé základní školy, kteří se podíleli nejen na přípravě
programu akademie, ale také na její organizaci.
Velký dík pak patří panu Málkovi, který celou generálku i vlastní akademii ozvučil a
umožnil všem posluchačům, aby výstupy jednotlivých žáků nebo skupin byly velmi dobře
slyšet. Zasloužil se tak o to, že celkový dojem z vystoupení dětí byl velmi působivý.
Antonín Gerža

Výlet 8. třída - Bystřice nad Pernštejnem
čtvrtek 22. 5. – sobota 24.5.2014
Ve čtvrtek 22.5.2014 jsme měli sraz na vlakovém nádraží v Havlíčkově Brodě. Začátkem
týdne byla pořádná zima, ale od středy se začalo počasí umoudřovat a čtvrteční ráno slibovalo
slunečný den. Vlakem jsme odjížděli v osm hodin do Nedvědic s přestupem ve Žďáře nad
Sázavou. Spojení klaplo podle plánu. V Nedvědicích na nádraží jsme si dali batohy do
úschovny a vyrazili na hrad. Na místě jsme byli s předstihem, takže jsme měli možnost
navštívit hladomornu, kapli, dvě výstavy nebo občerstvení a obchůdek se suvenýry. Prohlídka
trvala hodinu, během které jsme se něco našlapali po schodech!
Na nádraží se nám šlo z kopce již lépe, vlak už čekal. V Bystřici nad Pernštejnem jsme
měli čas na prohlídku městečka, ale všichni se už nemohli dočkat, až se ubytují. Do
Domanína jsme přijeli autobusem, ale ještě kus jsme šlapali pěšky. Ubytování bylo nad naše
očekávání! Areál byl příjemný, pěkně upravený a pokoje – hotový luxus! Po ubytování jsme
si mohli vyzkoušet veškerá sportoviště, takže do večera bylo o zábavu postaráno. Večeře byla
teplá, ale zásoby jídla z domova se tenčily, takže kluci nepohrdli ani zbytky rýže s masem po
holkách.
Ranní snídaně byla formou švédského stolu, každý si vybral, na co měl chuť. Hoši využili
pěkného počasí a posnídali venku na terase. Po deváté pro nás přijel minibus. Absolvovali
jsme výlet po okolí a nikomu nevadilo, že turistiky nebylo více. Prohlédli jsme si Vírskou
přehradu – dostali jsme se až pod úroveň dna, Vírský (Navrátilův) mlýnek umístěný na
Rovečínském potoce – technickou zajímavost, poutní místo Vítochov, rozhlednu Karasín a
výlet jsme zakončili obědem v Bystřici nad Pernštejnem. Zpět jsme opět využili místní
dopravu. Zbytek dne jsme zase hráli v areálu různé hry a sportovali. Navečer se strhla bouřka,
padaly kroupy a vyhlídka, že ráno jdeme pěšky na nádraží, všechny děsila.
Třetí den od rána byla na každém vidět lítost, že už výlet končí. Počasí se opět vybralo.
V Bystřici jsme se vyřádili při bowlingu, v bazénu a po výtečném obědě jsme se vraceli
spokojeni vlakem domů.
M. Hájková, S. Korefová
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Stanování u rybníku Řeka
V pátek 30.května odpoledne vyrazilo 13 žáků 7.ročníku stanovat k rybníku Řeka.
Nejprve jsme naložili auto paní Výborné stany, spacáky a hlavně jídlem. Jeli jsme
vlakem do Ždírce nad Doubravou, odtud poté pěšky až k břehu rybníku Řeka, kde
nás uvítala malá chata, kterou nám zapůjčil skautský oddíl Racek ze Žďáru nad
Sázavou.
Rozdělali jsme stany, vybalili věci a čekala nás první studená noc. V chatě bylo
dost místa pro nás všechny, ale noc ve stanech nás přece jen lákala víc. Ráno jsme
se vplížili do chaty, rozdělali oheň v kamnech a tvářili se, jako by nám v noci
vůbec zima nebyla. Ranní ptáčata dojela s kárkou a nádobami pro vodu do
nedaleké studánky a mohla se podávat snídaně. Protože nebylo „koupací počasí“,
hráli jsme hry v přírodě. Třeba jsme sháněli po okolí 10 životně důležitých věcí.
Nejvíce nám dal zabrat prášek do pečiva. K obědu bylo kuře a rýže. Ještěže byla
chata vybavena plynovým sporákem s elektrickou troubou. Pobyt v přírodě je
fajn, ale dobrý oběd také není k zahození. Později odpoledne si každá skupina
připravila svoje ohniště a uvařila si „kotlíkový guláš“, opekla špekáčky. Večer jsme
strávili v chatě hraním her.
V neděli jsme po snídani sbalili stany, uklidili chatu a hurá pěšky na vlak a domů.
Určitě si takový víkend opět zopakujeme.
Lenka Lutnerová, Ivana Výborná, žáci 7.ročníku

Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost
Ve středu 14.5.2014 se 12 žáků z osmé a deváté třídy
zúčastnilo druhého setkání na Gymnáziu v Havlíčkově Brodě,
které je součástí projektu Přírodní a technické obory –
výzva pro budoucnost. Tématem této pracovní dílny byla
astrofyzika. Studenti gymnázia měli pro naše žáky připravené
různé prezentace zaměřené na vesmír (především na naši
sluneční soustavu), na šíření světla a Einsteinovu teorii
relativity. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí a měli jsme
možnost v rámci demonstračních pokusů sledovat některé
optické jevy např.lom světla, rozklad světla apod. Všechny
aktivity byly pro naše žáky jistě přínosné a myslím, že se již
těší na další setkání, která se budou konat v příštím školním
roce.
S.Korefová
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„Deváťácký“ výlet do Borové
Ve středu 4. června 2014 odjelo 20 žáků 9. třídy spolu s třídní učitelkou Boženou
Kučerovou a učitelkou Lenkou Lutnerovou na dlouho (a netrpělivě) očekávaný školní výlet
do Borové u Poličky.
První zastávku jsme měli v Hlinsku, kde nás čekala prohlídka expozic zdejšího muzea.
Hlinecké muzeum patří k nejstarším muzeím v Čechách. Stálé expozice jsou tematicky
rozděleny na historické expozice (zachycují nejstarší dějiny vývoje na Hlinecku), textilní
expozice (k vidění byly různé součásti oblečení, např. bílé vyšívané uzlíčkové čepce, barevné
vlněné šátky, plachetky a šály, součástí této expozice je i starobylá technika tisku modrotisk, žinylková výroba, zpracování vlasů a výroba hřebenů), národopisnou expozici
(ukazuje život venkovského lidu, vidět lze i zařízený měšťanský pokoj) a expozice Zaniklá
řemesla (nacházejí se zde výrobky hrnčířů, sklářů, hračkářů, řezbářů, expozice je doplněna
výrobky železných hutí a sirkáren).
Z Hlinska jsme odjížděli vlakem krátce po 13. hodině do Žďárce u Skutče, kde jsme
přestoupili na vlak směřující do Borové. Po necelé hodině cesty jsme konečně dorazili do
kempu v Borové u Poličky, kde jsme se ubytovali a vydali se na průzkum areálu. Čas do
večeře jsme trávili různě: většina žáků hrála hru „městečko Palermo“, někteří poslouchali
hudbu nebo si povídali. Po večeři se odvážlivci šli koupat do místního vyhřívaného bazénu,
hráli jsme míčové hry, k dispozici byl i ping pong, minigolf a trampolíny.
Druhý den po snídani jsme se vypravili na výlet do Poličky. Zde jsme navštívili
Centrum Bohuslava Martinů, kde jsme měli objednaný program „ Polička ve středověku“ a
Světnička B. Martinů“. Nejprve nás paní průvodkyně stručně seznámila s životem rodiny
Bohuslava Martinů. Po 192 schodech jsme vystoupali do věže kostela svatého Jakuba, kde se
nacházela světnička, ve které rodina Martinů žila. Čekal nás také nádherný výhled na Poličku.
Poté jsme se prošli po hradebním ochozu a u modelu, který přibližuje podobu Poličky ve 14.
století, jsme se seznámili s historií města. Žáci si také mohli vyzkoušet postavit město, obléci
část zbroje nebo si prohlédnout meč.
Po návratu do kempu jsme čas do večeře vyplnili hraním různých společenských her,
koupáním, někteří hráli ping pong, minigolf, skákali na trampolíně, odpočívali, příp.
navazovali kontakty s žáky z jiných škol. Ve večerních hodinách jsme si na ohýnku opekli
špekáčky a přitom hráli hru „Kontakt“.
V pátek ráno jsme po snídani uklidili chatky a čas do odjezdu trávili u bazénu. Někteří
se ještě naposledy vykoupali, jiní hráli hry. V 11. 30 jsme opustili areál kempu, v obchodě si
koupili něco k jídlu a pití a ve 12. 15 odjížděli autobusem do Hlinska. Zde jsme přesedli do
vlaku a krátce po 13. hodině odjeli do Havlíčkova Brodu.
Výlet se vydařil, počasí nám celkem přálo, velká škoda, že to byl již náš poslední
společný výlet.
B. Kučerová, L. Lutnerová
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Čtvrťáci na dopravním hřišti

V rámci dopravní výchovy, která je součástí učiva 4. třídy jsme se vypravili v pátek 13.6. na
dopravní hřiště do Havlíčkova Brodu. Zopakovali jsme si některá pravidla silničního provozu,
zásady jízdy na kole a dopravní značky a potom jsme si vyzkoušeli jednotlivé dopravní
situace přímo na místě. Ze začátku jsme chybovali, ale čím déle jsme jezdili, tím jsme byli
lepší…. Napsali jsme si dopravní test, který obsahoval dvacet otázek a mohli jsme udělat jen
čtyři chyby. Na závěr jsme jezdili už na čisto a nesměli jsme udělat žádný přestupek. Téměř
všichni jsme získali řidičský průkaz cyklisty, ale málokdo z nás ještě může na silnici úplně
sám bez dozoru dospělého. Potřebujeme se ještě vyjezdit a získat jistotu. A to my zvládneme!
Šárka Bucherová + Hanka Kazdová

Čtvrťáci byli na výletě v Moravském krasu

Počasí nám tentokrát opravdu přálo. První den jsme navštívili Sloupsko – šošůvskou jeskyni
(ve znaku má krápník ve tvaru svícnu a je to nejdelší přístupná jeskyně) a jeskyni Kůlna (zde
se našli kosterní nálezy neandrtálského člověka a velkého počtu šelem). Druhý den jsme se
pěšky vypravili ze Sloupu po červené turistické značce do Kateřinské jeskyně (ve znaku má
čarodějnici a nachází se tam malý a velký bambusový lesík), do Punkevní jeskyně (jsou tam
k vidění krápníky Romeo a Julie, které jsou blízko u sebe, ale nikdy se nedotknou a říká se
jim věční milenci) a prohlédli jsme si propast Macocha (měří 138,7 m a teče tam podzemní
říčka Punkva) z horního i dolního můstku. Svezli jsme se vláčkem a lanovkou. Poslední den
jsme putovali do Veselice – Podvrší, kde jsme si z rozhledny prohlédli celý kraj. Všechny
zajímavosti a důležité informace jsme si zapisovali do deníčků, abychom je nezapomněli a
mohli se o ně podělit se svými rodiči. Také jme sportovali a hráli různé hry. Večer jsme vždy
zmoženi usnuli opravdu velmi rychle….
Dozvěděli jsme se, že:
v jeskyních je stálá teplota 7 – 8°C po celý rok…
v Moravském krasu je 1100 jeskyní a jen 5 je přístupných veřejnosti…
je to CHKO rozkládající se na 92 km čtverečních…
krápníky mají svá jména a názvy…
nejrychleji rostou krápníky tzv. brčka, které jsou duté a protéká jimi voda…
jeskynní medvědi žili ¾ roku v jeskyni a byli mnohem větší než dnešní medvědi…
hůlka, o kterou se opírá čarodějnice v Kateřinské jeskyni, tam původně nebyla, byla
přinesena a omylem zapomenuta…
zajímavé pověsti o Kateřině, Elišce, Macoše…
existují různé druhy vápence…
Šárka Bucherová + Dana Výborná
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Malířovna – Lipnice nad Sázavou, výlet 7.ročníku
Ve středu 11.května vyrazili „sedmáci“ se svou třídní učitelkou Lenkou Lutnerovou
a s paní Ivanou Výbornou na školní výlet. Po cestě objednaným autobusem jsme
v odpoledních hodinách vystoupili 2km za Lipnicí u lesní cesty a po 500m nás
čekal bývalý statek přebudovaný na „relaxační objekt“ ukrytý uprostřed lesů.
Ubytovali jsme se (kluci na půdě, děvčata a „dospělačky“ v přízemí) a šli
vyzkoušet, jaké možnosti nabízel dvůr. A že toho bylo hodně. Šipky, stolní tenis,
hřiště, lanovka, kulečník (na půdě), jezírko ke koupání, krb, ohniště.
Vzhledem k tomu, že se schylovalo k bouřce, odložili jsme výlet na lomy na druhý
den. Odpoledne a večer jsme strávili v objektu Malířovny sportem a hrami.
Druhý den dopoledne jsme rozjeli sportovní turnaje v kulečníku, tenise, stolním
tenise, přehazované, šipkách. Zúčastnili se všichni, včetně „dospělaček“. Po obědě
jsme vyrazili na Lipnici na nákup a na lomy vykoupat se. Večer jsme opekli u
ohniště buřty, vyhodnotili dopolední sportovní turnaj a hráli hry až do noci.
V pátek jsme po snídani uklidili a předali chatu a vyrazili pěšky na Lipnici, kde
jsme si čekání na autobus ukrátili hraním her.
Lenka Lutnerová, Ivana Výborná, žáci 7.ročníku

Školní výlet páťáků
12. 6. 2014 se žáci páté třídy společně s paní učitelkou Hanou Vencovskou a vychovatelkou
Hanou Kazdovou vydali na svůj školní výlet. Všichni se moc těšili, především na koně.
Program výletu :
Slatiňany – zámek – muzeum koní, hřebčín, Kočičí hrádek

Časový harmonogram :
-sraz v 6.00 hodin na horní autobusové zastávce v Lípě
6.07 odjezd autobusem do Havlíčkova Brodu – příjezd 6.25
6.46 odjezd vlakem do Slatiňan – příjezd 8.30
-prohlídka zámku
9.00 – 10.00
-prohlídka hřebčína
11.00 – 12.00
-zámeckým parkem ke Kočičímu hrádku a zpět 13.00 – 14.30 (asi 5 km)
-odjezd ze Slatiňan
-návrat do Lípy

14.30
16.25
(15. 45 v HB)

16

Zhodnocení:
Všechno proběhlo podle plánu, všichni jsme se vrátili plni krásných zážitků, spokojení, žížniví
a docela unavení.
Překvapení nás čekalo na zámku. Průvodce měl připravené kartičky s pojmenováním postav,
žijících na zámku v 19. století. Každý z nás se na 60 minut proměnil – někdo v princezny a
prince, společnici, učitele princů, někdo v kuchtíka. O panství se staral správce a lesmistr.
Zámkem nás provázel komoří Michal a dveře odemykala klíčnice Gerel. Paní učitelky tvořily
knížecí pár. Při procházení zámkem plnili všichni zadané úkoly. Bylo to neobvyklé a pro děti
zábavné.
Největším zážitkem však byla šišková bitva na Kočičím hrádku v lese nad zámeckým parkem.
Kluci bránili hrad a děvčata ho dobývala. Při cestě k hrádku jsme objevili v lese nově
vybudované muzeum Historie starokladrubských koní.
Počasí nám přálo. Malé zklamání nás čekalo na autobusové zastávce na zpáteční cestě. Autobus
od Hradce Králové nejel a nejel. Už jsme počítali s tím, že se budeme vracet domů vlakem.
Nakonec přijel s 37 minutovým zpožděním. Do Brodu jsme dorazili 5 minut po odjezdu spoje
na Lípu. Některé děti odjely s rodiči, my ostatní jsme museli čekat na terminálu na další spoj.
Ale dobře to dopadlo a všichni jsme se ve zdraví vrátili k rodičům domů.
Mgr. Hana Vencovská

V letošním roce slavíme padesát let školního stravování. U nás v jídelně jsme si toto výročí
připomněli malým posezením. Pozvali jsme bývalé a současné pracovníky, pana ředitele a
našeho dvorního muzikanta Pavla Lutnera. Po krátkém zahájení si hosté prohlédli jídelnu,
kuchyň a její vybavení. Malé občerstvení a písničky zpříjemnily hezké odpoledne. Závěrem
chceme poděkovat panu řediteli i zastupitelům Obce Lípa, že je naše jídelna kvalitně
vybavena a my se v ní snažíme dobře vařit.
Kuchařky

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

Je tu červen a s ním i konec dalšího školního roku. Děti se těší a nemohou se již dočkat toho,
jak samy říkají, nicnedělání, na tábory, na výlety, na cesty k moři, k babičce a dědovi, do
ZOO,… Hlavně děti z oddělení Zabiček – předškoláci - říkají, že to mají „ za pár“a my
trneme, aby se dětem ze samého těšení na to, co je čeká, něco nestalo.
Seznámím Vás s akcemi, které se v naší mateřské škole uskutečnily během jara a léta.
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24. 3. – 25. 3. se konal zápis dětí do mateřské školy. Vyplněno bylo 30 žádostí o přijetí.
Všechny tyto děti byly přijaty.
V pátek 4. 4. jsme jeli společně s oddělením Soviček a Medvídků do Havlíčkova Brodu na
„Velikonoční pohádku“. Na začátku představení si děti zopakovaly společně s herci tradice a
zvyky Velikonoc. Poté následovala pohádka o dvou kamarádkách hodné Aničce a lakomé
Pepině. Společně se podívaly do říše květinových skřítků a královny Map a také do
podzemního království zlého skřeta Kudibala. Společnými silami překonaly všechny nástrahy
a díky vejci přátelství se vrátily ve zdraví na lidský svět.
Pohádka byla hrána herci z divadélka Mrak a také loutkami. Během celého představení
zaznívaly veselé písničky, které dokázaly upoutat diváky. Děti byly po celou dobu
soustředěné a vnímavé. Tato pohádka nás namotivovala na následující týden s názvem „Žabka
a Velikonoce, kdy si s dětmi budeme také připomínat tradice Velikonoc.
V pátek 11. 4. nás Myšičky navštívil pan Krpálek, aby ukázal dětem, jak se plete velikonoční
mrskačka. Velice hezky si s dětmi povídal a velmi ochotně jim vysvětloval, kde se vezmou
proutky na pomlázku a jakým způsobem se plete. Společně s dětmi upletl krásnou pomlázku,
kterou si děti s nadšením prohlížely. Moc děkujeme, jeho návštěva byla velmi přínosná a
velice dobře se nám hodila do velikonočního tématu.
Dne 15. 4 zahájilo 29 dětí plavecký kurz v bazénu v Havlíčkově Brodě. Kurz potrvá do
poloviny června.
V úterý 15.4. jsme jeli linkovým autobusem do kulturního domu Ostrov na hudební
představení „Cvičíme s Míšou“. Hned po příjezdu jsme se nasvačili a poté již začala
hudební show na téma „Cestujeme za zvířátky“. Celý program byl plný písniček o
zvířátkách a samozřejmě cvičení na hudbu pod vedením Míši. Některé z našich dětí měly tu
možnost zatančit si společně s Míšou na pódiu.
Děti se na tuto akci velice těšily a byly po celou dobu zapojené, každý tancoval a cvičil.
Známé písničky jsme si všichni společně zazpívali při doprovodu hudby. Nakonec dostal
každý od Míši obrázek a bonbon. I když nám počasí moc nepřálo, stejně jsme si užili zábavné
a hravé dopoledne.
S dětmi ze Soviček , Medvídků a částí dětí ze Žabiček jsme se tento týden zúčastnili zábavné
show Adolfa Dudka. Do Havlíčkova Brodu jsme jeli linkovým autobusem. Energie, která
z pana Dudka vyzařovala, nás potěšila hned mezi dveřmi. Kulisy nás lákaly svou veselostí a
barevností. A naše nadšení stoupalo. Pan Dudek se nám svou nápaditou formou představil a
spustil na děti lavinu veselého hraní pohádek spojené s malováním. K pohádce Domečku,
domečku, kdo v tobě bydlí si přizval několik našich dětí, aby si s ním zahrály zvířátka. Půjčil
jim dokonce krásné barevné masky. Následovala pohádka O Budulínkovi, kde si pan malíř
dokonce vypůjčil k hraní pohádky jednu z paní učitelek. A nakonec Sněhurka a sedm
trpaslíků uvedená v angličtině, ze které úvod přeložila paní učitelka Monika. Děti pak
pomohly panu malíři opravit drobné chybičky v pohádce. Byl to například otrávený
hamburger, nebo špinavé prádlo na stole u trpaslíků. Všichni se po celou dobu smáli, až se za
břicha popadali. Během show pan malíř využil pomoci několika dětí, aby mu pomohly
některé obrázky k pohádce dokreslit. Po náročném dopoledni jsme se již vyhladovělí
nasvačili a vydali se procházkou v jarní přírodě přes park až k havlíčkobrodskému
plaveckému bazénu, odkud jsme se svezli zpět do školky s plaváčky ze Žabiček a ze ZŠ.
Bylo to krásné dopoledne plné radosti, energie a smíchu.
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Ve středu 30. 4. se konal v celé MŠ čarodějnický den.Všechny třídy se přeměnily ve třídy
čarodějnic a čarodějů, kde na nás dýchala atmosféra plná čar a kouzel. Spolu s dětmi jsme si
uvařili a ochutnali kouzelný lektvar. Kdo chtěl, mohl si také vyrobit loutku čarodějnice, kde si
mohl procvičit vybarvování, stříhání a lepení. Postavili jsme si horu čarodějnic z molitanů a
začal čarodějnický rej. Také jsme plnili úkoly-čarodějnická křížovka, tajemné čtení,
myšlenková mapa
Potom jsme šli na školní zahradu, kde byl připravený čarodějnický fotoateliér. Po
fotografování šli všechny čarodějnice a všichni čarodějové průvodem okolo školy k chatičce
ke Vráňáku, kde měla vrchní čarodějnice Zdenička připravené povídání o tradici pálení
čarodějnic. Děti s napětím poslouchaly a sledovaly velkou čarodějnici připravenou na hranici.
Z davu dětí nebylo slyšet jediného slůvka a děti jen sledovaly, jak se čarodějnice zapaluje a
mění se v popel. Na dětech byla vidět radost a nadšení ze svých převleků. Sledovaly a
porovnávaly svoje obleky. Jejich hry byly plné čar a kouzel a projevila se jejich bujná
fantazie. Při pálení čarodějnic se také dozvěděly, jak se máme chovat v blízkosti ohně. Tato
akce má v naší MŠ dlouholetou tradici. Je oblíbená nejen u dětí, ale i u rodičů. Chtěli bychom
poděkovat za krásné a nápadité kostýmy a hojnou účast dětí. Cílem této akce je přiblížit tento
starodávný svátek malým dětem zábavnou formou. Společně jsme si tento den velice užili a
už dnes se těšíme na příští rok.
Jako každým rokem tak i letos jsme se zúčastnili nabídnuté výstavy Dospělí dětem.
Společně s dětmi z oddělení Myšiček jsme vytvořili podvodní svět plný kouzelných ryb. Tato
práce dětí byla odbornou komisí oceněna. Za výrobek děti obdržely sladkou pozornost.
Děti z oddělení Soviček vytvořily společné dílo chobotnici - z papírových proužků chapadla a
hlavu metodou kašírování.
Oddělení Motýlků vyrobilo sněhuláka z pěnových válečků a sněhové vločky.
Všechny děti dostaly za vytvořené výrobky vstupenku na pohádku v KD Ostrov v Havlíčkově
Brodě.
V sobotu 10. května se konala u lipské sokolovny akce Lipské jaro, kde opět jako loni se na
podnět paní Hanauerové a za pomoci dalších maminek uskutečnila akce pro děti naší
mateřské školy. Více příspěvek.
PODĚKOVÁNÍ
Ráda bych poděkovala vám všem, kteří jste se jakýmkoliv způsobem podíleli na
letošním, již druhém ročníku, dobročinné akce …DĚTEM… při Lipských jarních
slavnostech.
Děkuji maminkám a učitelkám, které se zúčastnily tvořivých dílen či věnovaly
vlastnoručně vytvořené výrobky, ale i těm, jež pomáhaly s přípravou stánku a s
prodejem. Též děkuji mamince, která se účastnila jarmarku jako prodejce a částí
svého výdělku také přispěla na konto akce. Velké poděkování patří kuchařkám ze
školní jídelny a ženám ze Spolku Tilia, které napekly a prodávaly výborné buchtičky a
utrženými penězi rovněž obohatily sbírkový účet. Děkuji Tilii, že celou akci nejen
finančně podpořila, ale také ji, stejně jako v loni, organizačně zaštítila. V neposlední
řadě děkuji všem, kdož jste koupí nějakého výrobku přispěli k dobré věci.
Odměnou pro všechny může být hřejivý pocit u srdce za krásnou částku
4 740,Kč, která byla vybrána a připsána na účet SRPŠ pro účely dětí lipské mateřské školy.
Lucie Hanauerová
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V neděli 11. 5. jsme se zúčastnili školní akademie, která se konala v sokolovně. Se svým
programem vystoupily všechny třídy i kroužky naší školky.
V úterý 13. 5. se uskutečnil v oddělení Myšiček již tradiční Den maminek a babiček. Od
začátku týdne se děti moc těšily a nemluvily o ničem jiném. Na pásmu básniček, písniček a
tanečků jsme se domluvili společně s dětmi. Zařadili jsme ty, které je nejvíce zaujaly a bavily.
Po tomto vystoupení děti předaly maminkám dáreček k jejich svátku. Srdíčko z filce jim
vlastními silami vytvořily. Následovalo občerstvení všech přítomných a potom plní elánu a
chuti do práce jsme se pustili do zdobení dřevěné vázičky s kytičkou. Každý si sám vytvořil
svůj originální dárek, který si odnesl domů na památku.
Celé odpoledne se nám vydařilo. Děti se na tento den velice těšily a nedokázaly mluvit o
něčem jiném. Podle potlesku a reakcí ženského osazenstva usuzujeme, že se odpoledne líbilo i
všem přítomným. Nám se moc líbilo dívat se na tvořivou chvilku maminek s dětmi. Vaše
výrobky byly vytvořeny velmi pečlivě dle vlastní fantazie a toho si ceníme.
Chceme moc poděkovat všem, kteří nám pomohli s občerstvením – oku krásné a chuti
lahodné ☺ Moc jste nám pomohli a usnadnili organizaci dne.
Měli jsme velkou radost, že jsem se sešli v tak hojném počtu a děkujeme za příjemné
odpoledne.
Dne 14.5.2014 se v naší třídě Soviček uskutečnil Den maminek a babiček. Účast byla ale
daleko rozsáhlejší, přišly maminky, babičky, tetičky, sestřičky. Bylo nás moc. Až jsme se
málem do naší malé třídy nevešli. Poseděli jsme společně u kafíčka, a u „malého –
velkého“pohoštění, které nám maminky připravily a za které jim tímto moc děkujeme.
Děti předvedly pásmo básniček, písniček, s doprovodem flétny a klavíru, i bez doprovodu a
tanečků. Jeden z tanečků se děti rozhodly naučit i naši návštěvu, vyzvaly tedy maminky a
babičky k tanci. Malí účastníci pak maminkám rozdali vyrobené květinové dárečky a nakonec
si i jeden květinový výtvor společně s maminkami vyrobili.
Celé odpoledne dýchalo příjemnou a pohodovou atmosférou. Děkujeme za účast a veškerou
spolupráci a už se moc těšíme na další setkání.
Dne 15. 5. se ve třídě Medvídků konal Den maminek. Děti tento den netrpělivě očekávaly a
od samého rána se nedočkavě vyptávaly, kdy už maminky a babičky přijdou a vzájemně si
sdělovaly, kdo komu vlastně přijde. Zpočátku bylo maličké zdržení, ale vše jsme rychle
dohnali a zábava začala. Maminky i babičky dorazily v hojném počtu a tak jsme zaplnily třídu
Medvídků a na vyrábění i třídu Soviček. Po krátkém pásmu básniček a písniček s řechtadly a
skořápkami jsme maminky zapojily do přeměněného tance ,,Kolo kolo mlýnský…“ a hned
potom i babičky a ostatní děti do ,,Slepičího tance“. Energii jsme dobíjeli hojným
občerstvením, za které maminkám moc děkuji. Společně jsme si barvami namalovali
dřevěnou květinu ve váze a na ,,zkrocení“ dětí ještě zahráli pohybové hry Ježek a Semafor.
Doufám, že se dnešní odpoledne všem líbilo a těším se, že se ještě někdy společně sejdeme.
V pátek 16. května proběhl ve třídě Žabiček „Den maminek a babiček“. Odpolední
program začal vystoupením dětí s pásmem básniček, písniček a tanečků. Poté bylo pro
maminky připraveno občerstvení, se kterým nám ochotně spousta maminek pomohla.
Následovalo společné vyrábění. Letos si maminky společně s dětmi natíraly dřevěný stojánek
na fotku v podobě kytičky. Všechny velmi povedené stojánky jsme si vyfotili i s jejich tvůrci.
Celé odpoledne se neslo ve velmi příjemné atmosféře. Děti se na tuto akci moc těšily. Jsme
rádi za velikou účast maminek i babiček. Děti za pásmo sklidily veliký potlesk a pochvalu.
Tento den patří již tradičně do třídních plánů naší mateřské školy. Je velmi oblíbený u
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veřejnosti i učitelek. Také bychom chtěli poděkovat všem za občerstvení, které nám
usnadnilo přípravu tohoto dne. Velké poděkování patří babičce Kristýnky Mertové za pomoc
a program pro děti před začátkem dne maminek a babiček. Jsme rádi, že se tento den tak
vydařil a potvrdily nám to i úsměvy na tváři dětí i dospělých
V pondělí 26. 5 . 2014 za námi do MŠ přijela naše oblíbená víla srdíčková s pohádkou Víla
Kopretinka. Děj pohádky se odehrával na louce, kde rostlo hodně kytiček a léčivých bylinek.
A jak už to k louce patří, mohli jsme se setkat s beruškou, broučkem, křečkem, cvrčkem,
lesním skřítkem Bělovousem, zlým skřítkem Potměchutěm a samozřejmě s vílou
Kopretinkou. Skřítek Potměchuť se snažil rozdávat a posílat zlobu na ostatní obyvatele louky
v podobě nemocní. Vše musela nakonec zachraňovat víla Kopretinka pomocí léčivých
bylinek, pohlazením, dobrým slovem a laskavým srdcem. Nakonec opravdu dobro zvítězilo
nad zlem a všichni se uzdravili a ponaučili.
Děti se pomocí příběhu dozvěděly, k čemu jsou některé bylinky, že i laskavé slovo a
pohlazení pomáhá léčit. Velmi je zaujaly vtipně zpracované loutky a dovádivé scénky. Jak už
je zvykem, tak i v tomto příběhu mohly děti najít a porovnat spoustu povahových vlastností.
Velmi kladně hodnotíme zapojení dětí do celého příběhu a zařazení pěkných melodických
písniček.
Ve čtvrtek 22. 5. 2014 nás navštívila dvojce herců z KK agentury a představila nám své
zpracování Duhové pohádky, která podává vysvětlení o tom, jak se původně bezbarvý svět
změnil na tak barevný a plný zvířátek, jak ho známe dnes. A také jak vzniklo kuře, potom
slepice a pak ostatní zvířátka. Děj pohádky byl podán zábavnou formou přiměřenou dětskému
věku, skládala se nejen z vyprávění, ale herci také zařadili melodické písničky vlastní tvorby.
V příběhu vystupovaly nejen herci samotní, ale také překrásné loutky. Dvojice měla i velmi
pečlivě připravené rekvizity a kulisy.
Děti pohádka velice zaujala celým svým dějem a písničkami a s herci velmi nadšeně
spolupracovaly. Pohádka se nám všem tak líbila, že jsme i po jejím ukončení seděli a
s napětím čekali, jestli nebude ještě nějaké další pokračování. Moc se nám líbilo, jak herci
umí zaujmout svou mimikou, výrazy, pohybem a chvilkami odmlčení. Za zmínku také stojí
práce s tichem divadelníků – to děti ještě víc vtáhlo do děje a malí diváčci naprosto chápali, o
co jde.Těšíme se na jejich další představení, které jsme si již objednali na další školní rok.
Ve středu 28.5. celá třída Žabiček vyrazila do dětského zábavního parku ve Stříteži u
Třebíče. Na plánované místo jsme dorazili autobusem. Zde na nás čekal správce parku, který
poučil děti o chování a bezpečnosti v herně. Děti si mohly vyzkoušet skákací hrad, dvě veliké
trampolíny, bazén s míčky, dva prolézací hrady, horolezeckou stěnu, tobogán, vlnovou
klouzačku, dřevěné hračky pro rozvoj jemné motoriky a největší úspěch si získala dráha
s motokárami. Díky krásnému dřevěnému posezení, jsme si mohli dát svačinku a chvilku si
odpočinout,. Aby nám svačina lépe chutnala pustil nám pan správce pohádku. Po občerstvení
jsem se opět vyřádili a udělali společné foto. Na zpáteční cestě nás přepadla únava a skoro
každý si na chvilku „schrupnul“.
Už v autobuse panovala velice příjemná atmosféra. Náš výlet byl zaměřený na rozvoj jemné a
hrubé motoriky zábavnou formou. Děti tam byly velice nadšené a nechtěly si ani na chvilku
odpočinout. Každý rok je pro nás těžké najít výlet, který by děti plně zaujal a neomezovalo
nás počasí. Jsme proto rádi, že jsme našli výlet, který tyto kritéria plně splňuje. A vše nám
potvrdily kladné reakce děti
Ve čtvrtek 29. 5. 2014 jsme s dětmi jeli linkovým autobusem do Havlíčkova Brodu na
exkurzi do Zdravotnické záchranné služby. Za mírně deštivého počasí jsme došli
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k nemocnici, kde se ZZS nachází. Tam se nás ujal pan záchranář Doležal, který nám pověděl,
co tato práce obnáší. S dětmi si povídal o různých nemocech a zraněních, které se mohou
kdekoliv stát. Ochotně dětem ukázal sanitku, její vybavení, funkce přístrojů, které se v ní
nachází. Děti mohly vidět druhy lehátek, různé diagnostické přístroje, injekce, léky, fáče,
dlahy, infuze a kufry se spotřebním lékařským materiálem. Na závěr jsme si mohli
prohlédnout sanitku i zevnitř. K radosti dětí také pustil světelný maják a houkačky, což se
dětem velmi líbilo.
Pan záchranář dětem hezky vysvětlil, proč a jakým způsobem funguje ZZS, kdo jezdí tímto
autem a kam se jezdí. Děti se také mohly podělit o své zážitky s jejich nemocemi nebo
zraněními. Jedním z největších zážitků bylo si vyzkoušet různé přístroje na vlastní kůži – to
pan záchranář dětem umožnil. Tím se děti dozvěděly, že není třeba se stále bát nějakých
vyšetření nebo ošetření. Exkurze byla velmi přínosná a děti se dozvěděly mnoho nových
informací. Po svačince a prohlídce jsme znovu absolvovali cestu městem na linkový autobus
zpět do Lípy .
V pátek 6. 6. jsme všichni společně oslavili Den dětí. Pro naše školkáčky bylo připravené
překvapení ve formě skákacího hradu a párty show Fešáka Pína a Tóni Bombóni, kteří měli
pro děti připravený program. Dopoledne bylo plné tance, humoru a – jak říká Píno – blbinek
Děti s radostí napodobovaly Pína a Bombóňu v tanečních kreacích a s nadšením plnily jejich
srandovní úkoly.
Na dětech byla vidět velká radost, když na konci dopoledne dostaly každý malý dáreček
V pondělí nám konečně vyšlo počasí, abychom šli s dětmi na oslavu Dne dětí na zmrzlinu.
Na studenou dobrotu jsme šli všichni společně – Medvídci, Sovičky, Myšičky i Žabičky. Děti
se na zmrzlinu tak těšily, že po vesnici skoro běžely.
Po výborné zmrzlině jsme si na naší zahrádce udělali úplnou letní atmosféru – využili jsme
naše brouzdaliště a společně se schladili vodou.
Touto cestou bychom chtěli moc poděkovat Dubnovým z hospody Na Růžku za velmi hezký
dárek pro naše děti – zmrzlinu od nich dostaly zdarma.
Dne 11. 6. 2014 jsme šli celá MŠ na domluvenou exkurzi do kravína v místní akciové
zemědělské společnosti. Tuto prohlídku nám zajistil tatínek Zuzky Prchalové ze Žabiček,
tímto mu moc děkujeme. Pan Prchal dětem velmi pěkně vysvětlil, jak to v takovém kravíně
chodí a co se tam děje. Děti byly až unešené z takového množství krav na jednom místě.
Pozorně naslouchaly a malý výlet si velmi užívaly. Cestou jsme zaslechli nejeden rozhovor na
téma krávy. Nejvíce však děti zaujal býk.
Děti se mohly dozvědět, čím se krávy živí a za jakým účelem je vlastně v kravíně mají a jak
se o ně chovatelé starají. Děti také mohly vidět čerstvě narozená malá telátka a místnost, kde
se krávy dojí. Zároveň jsme si mohli ještě připomenout zemědělské stroje, které jsme cestou
míjeli.
V pátek 13 6. jsme se s dětmi z oddělení Medvídků, Myšiček a Soviček vydali objednaným
autobusem s našim šikovným panem řidičem na výlet do Polničky. Ráno se sluníčku moc
vykukovat nechtělo, ale nakonec se umoudřilo. Čekal nás den nabitý zážitky a legrací.
Jako první byla na řadě svačinka, abychom měli na celé to dopoledne sílu. A pak už jsme
mohli jít na nádraží našeho krásného vláčku. Pan výpravčí a strojvedoucí v jedné osobě nám
rozdal jízdenky a povozil nás několikrát po celém areálu. Nejvíce se dětem líbily projížďky
tunelem, ke kterému neodmyslitelně patřilo pištění. Potom jsme se rozdělili na skupiny a šli
jsme se vyřádit na skákací hrad se skluzavkou a na dětské motokáry. Po výměně všech skupin
následovala atrakce lanová dráha a balónková bitva ve stanu se vzdušnými děly. Bylo toho

22

plno, dětem se odcházet ani nechtělo. Zkrátka jsem si užili krásné dopoledne. A už se moc
těšíme na příští výlet.
Největší akcí pro naše nastávající prvňáčky je rozloučení s nimi a přenocování ve školce
Do první třídy odcházejí:
Adamcová Michaela z Lípy
Čejka David z Lípy
Davidová Liliana z Petrkova
Havelková Daniela z Lípy
Chlubná Karolína z Kochánova
Chlubný Tomáš z Kochánova
Ištvánová Julie z Lípy
Jirák Michal z Kochánova
Jůzl Martin z Mendlové Vsi
Kameníková Zdeňka z Lípy
Kavková Nikola z Lípy
Kotlas David z Lípy
Koudelková Justýna z Michalovic
Mertová Kristýna z Dobrohostova
Nováková Kristýna z Lípy
Pecen David ze Suché
Petr Lukáš z Lípy
Prchalová Zuzana z Lípy
Sigmund Antonín z Petrkova
Slovák Albert z Chyšky
Svoboda Michael z Lípy
Zajíčková Anežka z Lípy
Záň Karol z Lípy
Zubaryeva Natálie z Lípy
Nastávajícím prvňáčkům přejeme ať se jim daří ve škole i v dalším životě. Rodičům přeji,
ať jim jejich děti dělají jen samou radost a děkuji za vše, co jste během docházky Vašich
děti do školky pro ně i školku vykonali.

Mateřská škola bude uzavřena od 14.července do 12. srpna.
Opět nastoupíme 13. srpna.
Přeji Vám krásné léto a abyste ho strávili tím, při čem se Vám nejlépe
relaxuje. Pro někoho jsou to hory nebo památky pro jiného moře nebo třeba
jen doma na zahrádce. Důležité je najít to, co Vás „ dobíjí“ a toho se držet.
Za mateřskou školu Miroslava Krpálková
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Tělovýchovná jednota Sokol Lípa o.s.
O víkendu 21. – 22. 6. 2014 skončily veškeré fotbalové soutěže v kraji Vysočina. K dispozici
jsou konečné tabulky všech soutěží, kterých se účastnila i naše mužstva.
Největší gratulace patří našemu družstvu žáků, které se stalo přeborníkem okresu Havlíčkův
Brod. Titul si zajistili s velkým předstihem a v pátek odehráli poslední utkání v domácím
prostředí se Sokolem Víska, zvítězili 6:2, titul potvrdili a zároveň jim byl slavnostně předán
pohár pro přeborníka OFS Havlíčkův Brod. Horší zpráva přišla o den později, kdy „B“ tým
prohrál své poslední utkání v Chotěboři, z okresního přeboru sestupuje a v příštím roce bude
hrát III. třídu. Bude to příležitost pro další mladé hráče, pro které byla nejvyšší okresní soutěž
nad jejich síly. V neděli zakončilo své účinkování na fotbalové scéně „C“ mužstvo, které pro
příští sezónu není do soutěží přihlášeno. Konečné čtvrté místo „céčka“ ve IV.třídě ale
rozhodně není špatný výsledek. Náš nejlepší tým „áčko“ skončil na velice pěkném šestém
místě I. B třídy, když chybělo pár bodíků k medailovým příčkám. Dlouhodobě je na výborné
úrovni v našem klubu práce s mládeží, což dokládá to, že příští rok přihlašujeme do soutěží
mladší žáky 5+1, dvě družstva starších přípravek, jedno družstvo mladší přípravky a činnost
po roce obnovuje i dorost.
Využíváme této příležitosti, děkujeme všem fanouškům lipské kopané za projevenou přízeň v
uplynulé sezóně a těšíme se na shledání v sezóně příští.
Ondřej Baloun, TJ Sokol Lípa
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Lipské ženy - ČSŽ Lípa a Spolek TILIA
Tak máme za sebou první polovinu roku 2014 a činnost našich organizací je v plném proudu:
Každý měsíc pravidelně probíhá „Posezení u lipového čaje“ - 22. 4. M. Nevolová
vyprávěla o svých cestách po Mexiku. Dalším tématem byl Nový občanský zákoník, a to 21.
5. „Neznalost zákona neomlouvá aneb co přináší nový občanský zákoník v oblasti
sousedských vztahů a vlastnictví“ a 11. 6. „Neznalost zákona neomlouvá, aneb zatočte
s dluhy“. Tyto přednášky proběhly ve spolupráci s Občanskou poradnou Havlíčkův Brod.
Jaro proběhlo také v pracovním duchu - 11. 4. proběhl jarní úklid příkopů podél silnic a úklid
obce v rámci akce „Čistá Vysočina“ a 26. 4. proběhla další brigáda – kdy ženy uklízely obec
a muži pracovali na úpravě rodinného centra.
V sobotu 12. 4. a 19. 4. se konal první ročník zahrádkářské akce a názvem „Lipská
zahradnická miniburza“. Smysl akce spočívá v tom, že lidé přinesli ze svých zahrad
rozrostlé trvalky nebo bylinky, které měli navíc (s přiloženým krátkým popisem, aby ostatní
věděli, co z toho vyroste). Návštěvníci si pak zdarma mohli odnést zajímavé rostliny na své
zahrádky.
Letošní „Jarní papírová neděle“ byla 4. 5. a sebralo se přes 800 kg starého papíru.
Výtěžek je určen na akce pro děti, které pořádáme během roku.
Na letošní jaro byly připraveny také tvořivé dílny pro děti i dospělé. 27. 3. jsme pod
vedením M. Dubnové drátkovali vyfouklá vajíčka. Druhou dílnu s názvem enkaustika vedla
17. 4. J. Čížková a pomocí voskovek a žehličky jsme tvořili zajímavé obrázky. Obě dílny
proběhly v prostorách mateřské školy. Zajímavé bylo rovněž velikonoční tvoření, kdy jsme
12. 4. v Pohostinství Na Růžku pod odborným dohledem p. Křesťanové dělali velikonoční
výzdobu.
Ve čtvrtek 8. 5. se konalo „Vítání ptačího zpěvu“. Ve čtyři hodiny ráno se skupinka 25 lidí
sešla za kolejemi na Květinov a společně jsme se vydali k Paletáči, pak lesem k Myslivecké
chatě a ke Kocháňáku. Zpět do Lípy jsme dorazili kolem půl osmé. Za krásné ráno musíme
poděkovat Z. Balounovi, který zajišťoval odborný dohled.
„Lipské slavnosti“ se uskutečnily o víkendu 10. 5. - 11. 5. Bylo skvělé počasí a na bohatý
program se přišlo podívat přes 600 návštěvníků z blízkého i dalekého okolí. Součástí slavností
byl také Den otevřených dveří v areálu ZŠ a MŠ Bohuslava Reynka v Lípě, prohlídka hasičské
zbrojnice v Lípě a prohlídka bioplynové stanice v Zemědělské a.s. Lípa. O sobotní program se
postarala dechová kapela Božejáci, následoval recitál písničkáře Pavla Lutnera a pěvecký
soubor Čech a Lech z Humpolce. Na závěr zdárně proběhlo kácení máje pod dohledem
obecních policajtů a soudců. Pro vytrvalé návštěvníky pak program pokračoval v Pohostinství
Na Růžku, kde až do pozdních nočních hodin hrála skupina Fram. Součástí slavností bal také
vydařený vesnický jarmark. Pro děti jsme připravili dětské tvořivé dílny (malování, výroba
mýdel, předení), vystoupení klauna Pupy, skákací hrad a dřevěný kolotoč. Dále na děti
čekala zvířátka ve vesnické minizoo u Havlu, houpačky nebo nově namalovaná střelnice.
Návštěvníci se také mohli svést kočárem taženými párem koní, podívat se vystoupení
šermířů, fandit malým hasičů při požárním útoku nebo navštívit pojízdný fotoateliér Vandy
Hybnerové. Slavnosti byly ukončeny v neděli odpoledne krásnou školní akademií.
V rámci soutěže Vesnice roku 2014 jsme se podíleli na přípravě „Sousedské snídaně, která
proběhla v úterý 27. 5. dopoledne na zahradě Pohostinství na Růžku. Bylo připraveno
výborné snídaňové menu. Moc děkujeme všem, kdo jste přispěli na snídaňový stůl svými
pokrmy. Bylo to skvělé. Krásně jsme si také zazpívali při harmonice, na kterou celé
dopoledne hrál V. Dočkal. V sále byla výstava s názvem „Rok v obci“ a k nahlédnutí byly také
připraveny obecní kroniky. Nezapomnělo se ani na malé děti, pro které L. Hanauerová
připravila hry. Tato akce se skvěle povedla a doufáme, že sousedská snídaně bude další
tradiční akcí v naší obci.
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V sobotu 30. 5. se v sokolovně konalo divadelní vystoupení divadla Klauniky z Brna
s názvem Don Quijote de la mAncha. Představení bylo skvělé, jen škoda že přišlo jen málo
diváků. Sešlo se nás jen 35, ale kdo byl, tak určitě nelitoval a všichni jsme si smíchem život o
pár let určitě prodloužili.
Novinkou je také zřízení skříňky na knihy pro sousedy, která je umístěna u Obecního úřadu
v Lípě (vedle kontejneru na textil). Pravidla jsou jednoduchá: Pokud máte doma knihy, které
chcete vyřadit, ale je vám líto je vyhodit, tak je můžete dát do této skříňky pro vaše sousedy.
Knihy si rovněž můžete zdarma brát a klidně nechat doma ve svojí knihovně, nebo je po
přečtení vrátit zpět pro další čtenáře.
Spolek TILIA dostal ocenění od Kraje Vysočina - 2. 6. se uskutečnilo slavnostní
předávání cen „Skutek roku 2013“, které se uskutečnilo na zámku v Telči. Spolek TILIA byl
oceněn za akci „Lipský prázdninový klub pro děti“.

Co nás čeká:
26. 6. 2014 - slavnostní zahájení provozu Rodinné centra s názvem „RC Tiliánek“. Od 14:00
hodin bude pro návštěvníky připravena prohlídka centra, malé pohoštění a odpolední
program pro děti.
13. 7. 2014 – Setkání nejen starší generace s názvem „Seniorfest“ v Okrouhličce, kde od
14:00 hod budou hrát Božejáci.
23. 8. 2014 – Lipské putování – „Vyšlápni i s rodinou krásnou lipskou krajinou“. Start bude
probíhat od 8:00 do 11:00 hodin v Pohostinství Na Růžku v Lípě.
25. – 29. 8. 2014 – „Lipský prázdninový klub“. Pro děti je v době od 8:00 – 16:00
připraven zajímavý program plný her a tvoření. Přihlášky si do 30. 6. můžete vyzvednout ve
školní jídelně.
30. 8. 2014 – „Pohádková cesta“ – start na trasu je od 9:00 – 11:30 hod v areálu ZŠ Lípa
Po dobu celých prázdnin probíhají akce:
„Velká prázdninová cestovatelská soutěž pro děti“
„Kola pro Afriku“ – sběr starých kol
Akce jsou pořádány ve spolupráci s neziskovými organizacemi v naší obci:
ČSŽ Lípa, Spolek TILIA, TJ Sokol Lípa a SDH Lípa; se Základní školou a Mateřskou školou
Bohuslava Reynka v Lípě a za podpory Obce Lípa. Přehled akcí bude také umístěn na
webových stránkách Obce Lípa www.obeclipa.webnode.cz, kde bude postupně
aktualizován.
Marta Vencovská
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Velká cestovatelská prázdninová soutěž pro děti
Cílem soutěže je v rámci rodinných výletů zaznamenávat do „Pasu prázdninového
cestovatele“ důkazy o návštěvě jednotlivých míst, a tak společně poznávat zajímavé kouty
našeho regionu.
Soutěž je určena zejména pro děti ze ZŠ a MŠ Lípa.
„Pasy“ budou dětem rozdány po jednotlivých třídách, nebo si je děti mohou vyzvednout do
konce června ve školní jídelně. Potvrzení o návštěvě místa je třeba doložit důkazem, kterým
je například razítko z místa, vstupenka, jízdenka, namalovaný obrázek, fotografie apod. U
sedmi vybraných míst je také umístěna schránka (keška ). Přesnější indicie k nalezení kešky
najdete na webových stránkách obce ve složkách: Akce pro veřejnost.
Doporučujeme účastníkům soutěže si před výletem pověřit na internetu zjistit návštěvní
hodiny, nebo si ověřit, zda se v okolí nenachází další turistický cíl, který byste měli navštívit.
Vezměte si sebou dobrou svačinu a dobrou náladu, ať si výlet pořádně užijete ☺
HARMONOGRAM AKCE
Zahájení soutěže: od 15. 6. 2014 – 31. 8. 2014
Odevzdání průkazů: do 8. 9. 2014 – školní jídelna Lípa
Vyhlášení výsledků a předání ocenění: září 2014
Ocenění: Každý účastník soutěže, který prokáže návštěvu minimálně 7 míst v „Pasu
prázdninového cestovatele dostane dárek. Cestovatelé s nejvyšším počtem navštívených míst,
budou speciálně oceněni.
Doprovodná výtvarná soutěž:
Pro zájemce je připravena doprovodná výtvarná soutěž
- Motto obrázků – zážitky z výletů
- Jeden autor může do soutěže zaslat až 7 obrázků
- Bude se soutěžit v jednotlivých kategoriích
- Odevzdání obrázků – do 9. 9. 2014, školní jídelna Lípa
- Na zadní stranu obrázku vždy napište jméno autora, název obrázku, datum a název
místa výletu, ze kterého obrázek je
- Z obrázků bude vytvořena výstava
- Autoři vybraných obrázků budou oceněni
Prázdninová soutěž pro děti je realizována v rámci
projektu místní Agendy 21 v obci Lípa a je podpořena
Krajem Vysočina.
Realizátoři akce: Obec Lípa a místní neziskové
organizace
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Místa výletů “ Prázdninové soutěže pro děti“
1

Doubravka - okolí řeky

2
3

Dobrohostov - kaplička u Svaté Anny, studánka
Havlíčkova Borová - Dům K. H. Borovského, koupaliště,
Střed Evropy

4

Havlíčkův Brod - Štáflova chalupa

5

Jihlava - katakomby, ZOO

6

Hubertka

7

Křemešník - rozhledna Pípalka

8

Lipnice nad Sázavou - hrad Lipnice, Dům J. Haška

9

Lípa - lipské putování (23. 8. 2014)

10 Michalovice - Dočkalův mlýn
11 Orlík - hrad nad městem Humpolec
12 Pelhřimov - Muzeum rekordů a kuriozit, Muzeum strašidel
13 Pohleď - Selské muzeum Michalův statek
14 Polná - Děkanský chrám Nanebevzetí Panny Marie, zámek
15 Přibyslav - Muzeum hasičské techniky, Žižkova mohyla
16 Roštejn - hrad nedaleko Telče
17 Rozhledna Rosička
18 Stvořidla - přírodní rezervace, Posázavský Pacifik
19 Třebíč - Židovské město, Bazilika sv. Prokopa
20 Veselý kopec - skanzen
21 Žďár nad Sázavou - Zelená hora, muzeum železnice
u vybraných míst je umístěna keška (schránka se vzkazem)
Více informací: webové stránky obce - http://obeclipa.webnode.cz
Marta Vencovská,T: 608 640 399, E: vencovskam@seznam.cz
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Kola pro Afriku
Máte doma nepotřebné funkční nebo
nefunkční jízdní kolo? Můžete ho
darovat a pomoci dětem v Africe jezdit
do školy.
Mnoho dětí v Africe se nemá jak do školy dostat a právě tohle
kolo jim může umožnit vzdělání. Dále můžete věnovat helmy,
náhradní díly na kola a nářadí na kola jakékoli kvality.
Společnost Kola pro Afriku funguje od roku 2012 a jejím
posláním je prostřednictvím iniciativy české společnosti
umožnit dětem cestu ke vzdělání. Tuto cestu dětem umožní
kola, která darují lidé v ČR.
Kola přivezená do Afriky podpoří celkovou gramotnost a větší
možnost pracovního uplatnění, zvýšení občanského statutu
v Africe.
Více o společnosti a celém projektu Kola pro Afriku najdete
na www.kolaproafriku.cz
Kola vybíráme v areálu čističky v Lípě (červen - srpen
2014)
každé úterý a sobotu od 18.00 - 19.30 hod
každé první pondělí v měsíci od 14.00 - 17.00 hod
Pokud potřebujete zajistit na kola odvoz, kontaktujte p. Edra
na tel. 604 421 929.
Děkujeme, že s námi podpoříte tuto akci,
Spolek TILIA
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RODINNÉ CENTRUM
TILIÁNEK
Vás srdečně zve na den otevřených dveří a na slavnostní zahájení provozu

Kdy: ve čtvrtek 26. června 2014 od 14:00 hod
Kde: ve vnitřních i vnějších prostorách zdravotního střediska
v Lípě.
(budova za prodejnou Coop)
Program:
14:00 - Slavnostní zahájení provozu RC Tiliánek
14:30 - Tiliánkova pohádková minicesta
(každé ze zúčastněných dětí obdrží dárkový poukaz na točenou
zmrzlinu)
16:00 - Hudební recitál pro děti kantora a muzikanta Pavla Lutnera
17:00 - Opékání špekáčků
18:00 - ukončení

Děti se mohou také těšit na skluzavku, tvořivé dílny a malování na
obličej. Pro návštěvníky bude zdarma připraveno drobné občerstvení,
pití a špekáčky na opékání.
Vznik rodinného centra v Lípě
Oznamujeme radostnou zprávu – Tilii se narodilo miminko. Jmenuje se po mamince –
Tiliánek.
Pod záštitou občanského sdružení Spolek TILIA vzniklo v Lípě dne 26. 4. 2014 nové Rodinné
centrum Tiliánek. Obec Lípa pro jeho činnost zrekonstruovala prostory v budově místního
střediska. K dispozici bude i zahrada okolo domu.
Dne 26. 6. 2014 Vás do Tiliánku srdečně zveme na den otevřených dveří a na slavnostní
zahájení provozu (viz program). Od této doby bude centrum provozováno v prázdninovém
režimu každé úterní dopoledne od 8:00 do 12:00hodin a každé středeční odpoledne od
14:00 do 18:00hodin. K dispozici bude volně přístupná herna vybavená hračkami pro malé i
větší děti. Další prostory centra tvoří kuchyňka a hygienické zařízení. Návštěvníkům chceme
nabídnout možnost setkávání a společné trávení času, krátké organizované programy
(pohybové, hudební, tvořivé a jiné aktivity) i individuální hru. Provoz centra bude na
dotovaném pracovním místě zajišťovat jako zaměstnanec Spolku TILIA kompetentní osoba
s potřebnou kvalifikací. Po prázdninách bychom rádi naše služby doplnili také o pravidelné i
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jednorázové volnočasové aktivity pro děti, ale také aktivity pro rodiče i širší veřejnost. Po
dohodě je též možné v prostorách centra zajistit individuální krátkodobé hlídání dětí.
Zárukou kvality služeb je členství v celostátní Síti mateřských center ČR.
Ve školním roce 2014/2015 máme v plánu nabídnout tyto zájmové kroužky:
Ostrov objevů – multismyslový program pro batolata
Jógové hrátky pro předškoláky – pohybové aktivity s prvky cvičení dětské jógy pro
děti přibližně ve věku 4 až 8 let
Tanečky – pro malé i větší slečny a tance s orientálními prvky – pro ženy
Mopíci (Mladí ochránci přírody) – pro děti mladšího školního věku
Prostory rodinného centra budou k dispozici i malým hasičům.
Více informací:
telefon: 777 160 143
email: tilianek@seznam.cz

Historie a know how mateřských center
Ke vzniku mateřských center přispělo společenské klima v 80. letech 20. století, kdy se ženy
s dětmi jak v západní Evropě, tak v USA dostávaly do izolace. Do Československa
importovala myšlenku mateřských center spisovatelka Alena Wagnerová, která proto cíleně
hledala sdružení Pražské matky. Díky náhodnému setkání s jejich členkou Rut Kolínskou,
zařídila exkurzi do MC v Mnichově a v březnu 1992 se otevřely dveře prvního MC Na Poříčí
v YMCA Praha. Rut Kolínská následně pomáhala šířit myšlenky MC po celé republice, o 10
let později iniciovala vznik občanského sdružení Síť mateřských center, které dnes sdružuje
více jak 300 mateřských center po celé ČR. Myšlenka se i za pomoci české Sítě MC rozšířila
dále po světě, dnes existují mateřská centra v Albánii, Argentině, Bosně a Hercegovině,
Burundi, Bulharsku, ČR, Holandsku, Itálii (Tyroly), Kanadě, Kamerunu, Keni,
Lichtejnštejnsku, Maďarsku, Německu, Nepálu, Polsku, Rakousku, Rwandě, Slovensku,
Španělsku, Turecku, USA. Základní myšlenka a principy se v každé zemi adaptovaly podle
místních potřeb.

Principy fungování mateřských center
Hlavním cílem Sítě mateřských center je podpora zdravé rodiny a prevence patologických
jevů v rodině i ve společnosti. Všestranné služby pro rodinu jsou službami navazujícími na
sociální služby. Mateřská centra napomáhají zvyšování rodičovských kompetencí, předcházejí
sociálnímu vyloučení osob pečujících o malé děti. Pro děti jsou často prvním místem, kde
mohou navazovat sociální kontakty v bezpečí blízkosti jednoho z rodičů. Hlavním posláním
Sítě mateřských center je dodržování etického kodexu a garance, že členská organizace:
- je samostatnou neziskovou organizací nebo je zaštítěna jinou neziskovou
organizací
- je otevřená a dostupná všem sociálním skupinám bez ohledu na původ a smýšlení
a dodržuje princip svépomoci
- plní sociálně-preventivní funkci, je místem setkávání všech věkových kategorií,
s důrazem na osoby pečující o malé děti
- motivuje k aktivnímu rodičovství
- poskytuje všeobecně důležité informace především z oblasti rodinné problematiky
- umožňuje sebevzdělávání, předávání vlastních zkušeností a vědomostí
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-

nabízí seberealizaci
stává se otevřenou bránou, odkud vycházejí aktivity pro širokou veřejnost
podílí se na rozvoji občanské společnosti

L. Hanauerová, M. Vencovská

Činnost mladých hasičů
Na začátku dubna se naši mladí hasiči účastnili akce Čistá Vysočina, kdy vyčistili okolí
silnice do Kochánova. V květnu, kdy proběhly Lipské jarní slavnosti, předvedly děti všem
návštěvníkům slavností požární útok. Při jedné z každotýdenních schůzek se vydaly na kole k
rybníku Paletáč, kde si u chaty opekly špekáčky. Dne 17.5.2014 si dvě družstva mladých
hasičů zasoutěžila na soutěži v Radňově, kde obsadila 2. a 3. místo. V polovině června děti
navštívily jihlavskou ZOO, kde se dětem moc líbilo. Nyní se děti vrátily z každoroční akce
VÍKEND V PŘÍRODĚ. Kempovaly u rybníku Řeka, jídlo si vařily v kotlíku na ohni, vyrazily
na výlet do okolí, kde viděly v oboře divoká prasata. Střílely vzduchovkou, prošly večerní
stezku odvahy, učily se uzly a značky a hrály hry. Počasí jim přálo, takže se projely i na
šlapadlech. Nyní se blíží prázdniny, takže až do září si dají děti pauzu a potom budeme opět
nacvičovat požární útok a hasičské dovednosti, které předvedeme na soutěži Plamen.
Ivana Výborná

ZPRÁVY Z PETRKOVA
Léto, bože léto …. Báječná léta pod psa…. A tento překrásný čas nás a naše
děti, vnoučky právě čeká. Možná všichni rádi vzpomínáme na bezstarostnost
svého mládí a s láskou hledíme na letošní „už velké“ maturanty. Přeji všem
dětem klidné a nezapomenutelné prázdniny. Zjistil jsem, že zprávy
z Petrkova čtou i děti školou povinné – a mám z toho radost. Krátce bych se
zastavil nad děním v naší obci.
•

Čistá Vysočina. Tato parádní akce nás vždy překvapí, kolik lidí ve svém volném čase
je schopno sbírat odpadky kolem silnic a množství modrých a žlutých pytlů kolem
silnic každoročně narůstá. Petrkov v těchto aktivitách není v žádném případě pozadu.
Naše Dětská garda vyrazila i letos z Petrkova do Svatého Kříže. Z této trasy jsme

33

mohli udělat jasný profil pachatele – tedy člověka bez mozku, kterému je příroda
lhostejná. „Náš“ pachatel vypil za minulý rok 30 limonád v PET lahvi, vypil 35 káv
JACOBS v papírovém kelímku, vykouřil 30 krabiček cigaret, snědl 3 sáčky bonbonů
Hadino, 5 TIC TAKU, 5x ledňák Míša, 4 x banán, 1 x jablko, dále sušenky Milka,
Tatranka a většinou pije pivo Braník.
•

Čarodějnice. Část obyvatel se sešla na plácku u Maringotky, aby společně trávili
hezký večer u letos opravdu velkého ohně a špekáčků.

•

SDH Petrkov se účastnil požární soutěže v Radňově. Ovšem letos poprvé hájily barvy
Petrkova tři družstva. Muži, děti A, děti B, a zejména po mnoha letech i ženy. Tak
abych to vzal od začátku : děti – soutěžní útok jednoho družstva byl jako koncert.
Soustředení, energie a radost- dosáhli na první místo v celé dětské soutěži gratulujeme. Náš další tým dokázal velkou odvahu, když i při nepřízni „štestí“
dokázali požární útok dokončit a sklidili tak od přihlížejících opravdu velký
zasloužení potlesk. ŽENY – tak jsme se dočkali. Náš tým poctivě trénoval před naší
hasičárnou a po fenomenálním útoku dokázal, že hasičská historie Petrkova má skvělé
mladé pokračovatelky, které získaly první místo v této soutěži – gratulujeme . Dámy
v jednotných slušivých úborech byly ozdobou celé soutěže! Muži : byli jsme zvyklí,
že náš útok byl připraven u terče a s povzdechem se otáčel , „kde je ta voda“. Po
nakoupení nové savice a mnohých zkouškách „zadku“ , se karta obrátila. Parádní
výkon zadní části skupiny byl poznamenán výpadkem u proudnic. – I tak je vidět, že
se výrazně blýská na lepší časy..

•

Vodácké závody na rybníku Hlibůček. Mnozí návštěvníci letošního ročníku se zalekli
aprílového počasí, ale udělali velkou chybu. Právě výrazná a mnohonásobná změna
počasí tohoto odpoledne přidala na dramatičnosti mnohých rozjížděk. Dopolední
volné jízdy a rozplavby vystřídaly odpoledne ostré závodní jízdy. Novinkou byl
mořský kajak. Letošní ročník byl příjemným překvapení ve výrazném počtu
přihlášených posádek všech různých kategorii. Děti si odnesly hodnotné ceny a
medaile, dospěláci poukázku na pivo či limo. I letos se objevily dvě potápky, které
vyvodily na mnohých tvářích úsměv- a to ne škodolibý. Mnozí si vyzkoušeli i vodní
lyže. Akce byla dobře zajištěna i po gastronomické a dopravně technické linii.

•

Dětský den. Hřiště se opět (jako každý rok) zaplnilo rozličnými překážkami, které
mělo všech 45 dětí za úkol zdolat. Žebříkolez, kolodráha, střelba, kreslení nohou,
břišní tance, skákání v pytli, určování tvarů, geografie, střelba na terč, a mnoho
dalších skvělých atrakcí, které připravili rodiče a „mládež“. Bonusem byla ukázka
hadů, které ukázal K.- s možností focení se škrtičem na krku. Děti si po zdolání úkolů
odnesly sáčky dobrot a překvapení.

•

Blíží se volby do ZASTUPITELSTVA OBCE LÍPA. Kdo má chuť hájit barvy
Petrkova, tak ať se za mnou zastaví, domluvíme se.

Sepsal : Topolovský Michal
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Poděkování
Rádi bychom prostřednictvím Lipských listů poděkovali jménem
všech spoluobčanů p Roseckému Pavlovi st., p Roseckému Karlovi a
p Novákovi Josefovi - všichni z Dobrohostova. Po vybagrování
velkého rybníka u Nováků v Dobrohostově se pustili do práce, ve
svém volném čase odpracovali zadarmo nepočítaně hodin při opravě
hráze rybníka. Jejich práce nebyla lehká - nošení těžkých kamenů,
lezení do rybníka, z rybníka, mnohdy špatné počasí jim ztěžovalo
práci. Ale dílo, které se jim podařilo vytvořit, stojí za to - hráz rybníka
je výstavní.
My, všichni spoluobčané, Vám chceme říci DĚKUJEME, velmi si
vážíme toho, co pro obec Dobrohostov děláte.
Občané Dobrohostova
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Poutní slavnosti u Svaté Anny v Dobrohostově
20.7. a 26.7. 2014

Neděle 20. 7. 2014 -,,Hlavní pouť“
10,30 –hlavní poutní mše sv.
ke cti svaté Anny, patronky Vysočiny
celebruje

PhDr.ThLic.Jáchym Jaroslav Šimek O.Praem.
opat želivský

Sobota 26.7.2014
Svátek sv. Anny - 17,00h.mše sv.
Svatá Anno, matko blažené Panny Marie, oroduj za nás!
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