Vážení spoluobčané,
příznivé počasí ničím nenasvědčuje, že se blíží konec roku a s ním
počátek zimního období. Neklamnou připomínkou byla první
adventní neděle a již naše tradiční rozsvěcení vánočního stromu
s všudypřítomnou melodií vánočních koled. Celé adventní
období by mělo být ve znamení klidu a pohody po celoročním pracovním
vypětí a námaze. Čím dál více se mi však zdá, že právě první týdny adventu
bývají ve srovnání se zbytkem roku nejvíce uspěchané, jak z hlediska
pracovního vytížení, nebo ve vztahu k volnému času, kdy se pokoušíme pořídit
pro svou rodinu a známé co možná nejoriginálnější dárky a spoustu času,
který bychom měli trávit s našimi blízkými, prožijeme paradoxně ve shonu
nákupů. Z tohoto pohledu je příjemným překvapením poměrně velká účast
občanů při letošním rozsvícení vánočního stromu a také bezprostřední
atmosféra, která na místě panovala. Vždyť společné vzájemné setkávání lidí,
jejich upřímnost a pohoda při podobných příležitostech je známkou toho, že
nám na dobrých vztazích se svými přáteli a spoluobčany stále ještě hodně
záleží. Letošní konec roku nabízí dle kalendáře velký počet volných dní. Rád
bych Vám všem popřál pro nadcházející vánoční čas klidný a nerušený průběh
těchto svátečních dnů strávených tak, abyste se dokázali odpoutat od
každodenních starostí a mohli se naplno věnovat své rodině a přátelům.
Upřímné díky občanům, zastupitelstvu obce, pracovníkům obecního úřadu,
školy a školky, organizacím a spolkům, všem, kteří se svojí činností snaží, aby
se nám v obci žilo dobře a spokojeně.
Krásné a veselé svátky a šťastný nový rok!
Jiří Kunc, starosta

Usnesení č.21
z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lípa,
1

které se konalo dne 6.10.2014 v budově OÚ v 19 oo hodin
Zastupitelstvo obce Lípa:
schvaluje:
1. program zasedání zastupitelstva
2. zapisovatele a ověřovatele zápisu a usnesení
3. Dodatek k Dohodě o poskytnutí neinvestičního příspěvku na činnost, sepsané dne
20.8.2014 s SDH Lípa.
4. žádost o změnu Územního plánu na pozemku p.č.PK 501 (KN 507/1) v k.ú. Lípa u
Havlíčkova Brodu

5. Smlouvu o zřízení věcného břemene č.IE-12-2001924/VB/1 s firmou ČEZ Distribuce,
Teplická 874/8 405 02 Děčín
6. plné znění Kupní smlouvy č. 388/2014 s Českou republikou - Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových. Jedná se o převod pozemků, p.č. 157/8 a 157/10 v k.ú.
Okrouhlička z České republiky do vlastnictví obce Lípa
7. Rozpočtové opatření č.5 a 6 pro rok 2014
8. Smlouvu o zřízení věcného břemene – vodovodní přípojka na pozemku obce p.č.658/2
v k.ú. Petrkov
bere na vědomí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

usnesení z minulého zasedání zastupitelstva a jeho plnění
usnesení rady obce ze dne 11.8.2014, 19.8.2014, 21.8.2014, 24.9.2014, 1.10.2014
informaci o celostátním kole „Vesnice roku 2014“
informaci o dílčím auditu na hospodaření obce
zhodnocení volebního období 2010-2014
informaci o probíhajících stavebních akcích v obci
příspěvky v rozpravě

Usnesení z ustavujícího veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Lípa, které se konalo dne 10.11.2014
v budově Obecního úřadu Lípa v 19 00 hodin
Zastupitelstvo obce Lípa po projednání schvaluje:
1. program zasedání
2. zapisovatele, ověřovatele zápisu a usnesení a návrhovou komisi
3. způsob volby starosty, místostarosty, ostatních členů rady a výborů – veřejné hlasování
4. výkon funkce starosty jako uvolněnou funkci
5. schvaluje v souladu s § 96 zákona o obcích jednací řád zastupitelstva obce
6. počet členů rady – 5 členů
7. vyplácení odměn neuvolněným zastupitelům od 10.11.2014

Zastupitelstvo v souladu s § 84 odst. 2, zákona o obcích volí:
1. starostou obce:
2. místostarostou obce :
3. další členy rady obce:

Ing. Jiřího Kunce
Ing. Ondřeje Balouna
Václava Fikara
Michala Topolovského
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Pavla Součka

Zastupitelstvo obce v souladu s ustanovením § 84 odst. 2. zákona o obcích
I. zřizuje:

finanční výbor
kontrolní výbor

II. zvolilo do funkce:
předsedu finančního výboru:
členy finančního výboru:

Janu Součkovou
Barboru Šimkovou
Ing. Janu Peškovou

předsedu kontrolního výboru:
členy kontrolního výboru:

Martu Vencovskou
Michala Vampolu
Františka Havla

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

Usnesení č.1
z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lípa,
které se konalo dne 24.11.2014 v budově OÚ v 19 oo hodin
Zastupitelstvo obce Lípa:
schvaluje:
1.
program zasedání zastupitelstva
2.
zapisovatele a ověřovatele zápisu a usnesení
3.
bezpečnostní opatření v ZŠ a MŠ Bohuslava Reynka, Lípa a jejich rozšíření o
videotelefony
4.
Smlouvu o veřejných službách č. 45/2015 na zabezpečení dopravní obslužnosti
s firmou ICOM transport a.s. se sídlem Jihlava, Jiráskova 1424/78, PSČ 587 32.
5.
složení inventarizační a likvidační komise pro inventarizaci majetku obce
k 31.12.2014
6.
použití soukromého vozidla pro potřeby obce.
7.
zveřejnění záměru obce pronajmout pozemky p.č. v k.ú. Lípa u Havlíčkova
Brodu
8.
rozpočtové opatření č.7 pro rok 2014
9.
Návrh rozpočtu na rok 2015
10.
vyřazení nepotřebného a poškozeného majetku dle návrhu obecního úřadu
11.
Smlouvu č. 14214924 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Vybavení
kompostárny s navýšením kapacity v obci Lípa“
Pověřuje:
1.
radu obce prováděním rozpočtových opatření
2.
kontrolní výbor kontrolou plnění usnesení zastupitelstva a rady a kontrolou
poskytnutých neinvestičních příspěvků
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3.
finanční výbor kontrolou pokladny OÚ a kontrolou využití příspěvku
poskytnutého ZŠ a MŠ Bohuslava Reynka
bere na vědomí:
1.
2.
3.

složení slibu zastupitele obce
tvorbu rozpočtu včetně akcí a příspěvků na rok 2015
příspěvky v rozpravě

Okénko základní školy
Školní rok je v plném proudu, dny, týdny i měsíce rychle ubíhají a
najednou jsou tu Vánoce. Určitě nás nepřekvapily, protože v pátek 5.
prosince 2014 nás v mateřské i základní škole navštívil Mikuláš
s anděly a čerty a to je u nás předzvěst blížících se vánočních svátků.
Přesto opět říkáme “jak ten čas letí“ a „divíme se“, že už tu opět jsou
Vánoce. Na těch letošních je nový hlavně letopočet 2014, přesto mají
své neopakovatelné kouzlo. Opět nás pohlcuje horečka shánění dárků,
přemýšlíme, komu a čím můžeme udělat radost, vzpomínáme na to,
co se nám povedlo i co se nepovedlo v průběhu roku, co nás potěšilo a
kdo nás potěšil, i na to, co nás nepotěšilo a kdo nás nepotěšil. Jak se
blíží Štědrý den, začínáme se zklidňovat, dárky jsou již převážně
nachystány a zabaleny, stromeček čeká na zdobení a my začínáme vzpomínat na ty, se
kterými bychom rádi seděli u vánoční tabule, ale kteří tam nebudou, protože už prostě
nejsou mezi námi na tomto světě. O to víc se těšíme na vánoční stromeček a vánoční hostinu,
protože tam se setkáme s našimi nejbližšími a nejmilejšími, se kterými si vychutnáme nejen
vánočního kapra, ale zejména ten klid, pohodu a prožijeme kousíček toho štěstí, které
k Vánocům neodmyslitelně patří. Těšíme se na radost, kterou vyvolají dárky, na rozzářené oči
zejména nejmenších členů rodiny. Věřím, že mnozí z nás si vzpomenou i na ty, kteří takové
štěstí jako většina z nás, nemají.
Z vánočního rozjímání nás vyruší „bilancování“, protože po Vánocích už je jen krůček
k příchodu roku 2015. Proto mi dovolte jen krátké zhodnocení roku 2014. Byl to rok, kdy
jsme, společně oslavili 175. výročí vzniku obecné školy v Lípě. Mnozí jste navštívili naši školu
a jistě ve Vás zůstávají vzpomínky na tyto oslavy. Někteří z Vás jste si zatancovali na našem 15.
Společenském večeru školy. Díky aktivitě zastupitelstva obce a prací pana starosty máme na
budově školní tělocvičny novou střechu, máme zateplenou celou budovu tělocvičny a
vyměněna zbývající okna. Zkrátka budova školní tělocvičny září novotou.
V průběhu podzimních měsíců jsme všichni sledovali výstavbu parkoviště u školního areálu.
Díky jemu se nemusíme tolik obávat o bezpečnost dětí v době, kdy je rodiče přiváží do školy.
Za budovou základní školy zmizely staré hospodářské budovy a zůstala pouze budova bývalé
školní dílny, kterou někteří z Vás pomáhali budovat. Zkrátka, školní areál je zase krásnější a
my všichni ze školy za něj děkujeme. Přesto si (společně s našimi žáky) přejeme: „Kéž by se
podařilo v brzké době propojit budovy základní školy, školní jídelny a tělocvičny
propojovacím krčkem tak, abychom měli pouze jeden společný vchod do školy a mohli se
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přesouvat do jednotlivých budov bez stálého přezouvání.“ Ale je i smutná vzpomínka.
V průběhu tří týdnů v září a říjnu 2014 nás opustili přátelé naší školy, které jsme rádi potkávali
a navštěvovali, pánové Daniel a Jiří Reynkovi, synové pana Bohuslava Reynka, jehož jméno
naše škola nese od 1.června 2001. Nikdy nezapomeneme na setkávání se s nimi v „modrém
pokoji“ petrkovského zámečku v rámci našeho každoročního „Putování za Bohuslavem
Reynkem“.
Co se dělo v průběhu prvních měsíců stávajícího školního roku, o tom již příspěvky našich
pedagogů základní i mateřské školy.
Ještě mi dovolte, abych Vám všem jménem všech našich dětí a dospělých i jménem svým
popřál do roku 2015 především zdraví, jako nezbytný základ všeho ostatního, tj. životní
pohody, osobní spokojenosti. Přeji Vám i štěstí, nemusí ho být mnoho, hlavně ať přijde
v tom pravém okamžiku, kdy jej budete nejvíc potřebovat. Nám všem pak přejí mír, a to
nejen v našich srdcích, ale především ve světě, který nás obklopuje. Myslím si, že mír je
v současnosti ten nejpotřebnější dárek pro všechny lidi dobré vůle.
Antonín Gerža

Barevný minivolejbal – 4.třída – září 2014
Během deštivých dnů září jsme sehráli 3 kolový turnaj v barevném minivolejbalu. Hrálo se na 5
malých kurtech – „švýcarským“ turnajovým systémem. Hráči stejné výkonnostní úrovně jsou
přiřazováni k sobě. Zdatní hráči sehrají náročné a vypjaté zápasy, méně úspěšní hráči si ale také na
„svých“ kurtech - díky zvolenému systému - zahrají velice pěkně a hra je baví. To je hlavním vítězstvím
– celé třídy. Výsledky jednotlivých kol i celkové výsledky byly vyhodnoceny v rámci třídy.

4.třída
Pavel Lutner
Ve čtvrtek 25. září se v 1. třídě uskutečnil PIRÁTSKÝ DEN.
Piráti se rozdělili do jednotlivých posádek, zvolili si svůj název a bojový pokřik. Na vyplutí se
připravovali Delfíni, Žraloci, Zabijáci a Krokodýli. Museli projít čtyřmi zatěžkávajícími ????
zkouškami: vymodelovat z modelíny všechna probraná malá a velká tiskací písmenka,
poskládat správně rozstříhaný pirátský koráb, poskládat lodičku z papíru, vyrobit si kotvu a
vlajku pro svůj koráb. Společně jsme si v mezičase zazpívali pirátskou hymnu a další veselé
písničky, které nám dodaly sílu.
Všichni piráti zadané úkoly splnili a mohli vyplout na širé moře. Nalodili se do svých korábů,
vytáhli kotvy a zamávali vlajkami na dalekou cestu…..
Těšíme se na říjen, kdy bude pirátské klání pokračovat.
Šárka Bucherová a Dana Výborná
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Exkurze páťáků do Humpolce
V pátek 26. září 2014 vyrazili páťáci na exkurzi do Humpolce. Hlavním cílem bylo
Hrdličkovo muzeum a skanzen Zichpil. Sraz byl na vlakovém nádraží v Lípě v 6.40.

A jak to dopadlo?
Když to vezmu pěkně od začátku. Počasí ráno – nic moc. Snad nezmokneme.
O půl 7 ráno se děti začaly scházet na vlakovém nádraží v Lípě – tedy scházet – spíš sjíždět.
Luxusní auta různých značek i velikostí přijížděla a zase odjížděla. Těsně před příjezdem vlaku
se jich několik mačkalo na úzké cestě před nádražní budovou.
Paráda, dorazili všichni, včetně pí. uč. Vencovské a Jarošové a nasedat.
Zpáteční jízdenka každého z dětí stála o 6 korun více, než jsme měli spočítáno.
Strojvůdce a zároveň prodejce jízdenek se nenechal „ukecat,“ že to asi špatně spočítal, tak
jsme mu zaplatili 22 Kč a jede se. V Herálci
za námi přišel: „Už jsem na to přišel, abych vám mohl účtovat 16 korun, musíte mít
všichni žákovskou průkazku, a protože ji nemáte, tak vám musím účtovat 22 korun, kdyby
náhodou přišel revizor, tak….. a blablabla..
V Humpolci se ujala „vlády“ paní učitelka Iva Jarošová a svižným krokem nás vedla
ulicemi města až k jeho nejstaršímu domku, kde byl před třemi lety otevřen „Skanzen
Zichpil“.
Skanzen Zichpil se nachází v Humpolci ve stejnojmenné čtvrti, rozkládající se mezi
hřbitovem a Horním náměstím. Tvoří ho Nápravníkovo stavení a evangelický kostelík. Od roku
2010 je Nápravníkovo stavení chráněno jako kulturní památka České republiky.
Od roku 1958 je stejným způsobem chráněna také toleranční modlitebna.
Celá prohlídka začala v Nápravníkově stavení, kde jsme se seznámili s historií osídlení
Humpolecka, Humpolce i vlastního Zichpilu. Další část expozice je zaměřena na popis života
místních obyvatel na přelomu 19. a 20. století a také se zdejší lidovou tvořivost. Expozice
v dobově zařízené toleranční modlitebně je pak věnována soužití katolíků, evangelíků a Židů
ve městě.
Další naše cesta vedla na Horní náměstí – nejprve do Adélky – to je cukrárna, bufík,
jídelna – no prostě MŇAM.
A pak do muzea.
Muzeum Dr. Aleše Hrdličky nese jméno humpoleckého rodáka, světoznámého
antropologa Dr. Aleše Hrdličky. Bylo založeno r.1895 s cílem shromažďovat duchovní
a hmotné památky charakterizující oblast Českého Horácka. Za poslední desetiletí prodělalo
muzeum mnoho výrazných změn: Národopisná expozice byla kompletně zrekonstruována
a sestavena do několika tematických celků, byly zrestaurovány a nově vystaveny sbírkové
předměty z depozitářů, vznikla také nová Hrdličkova a "indiánská" expozice a v roce 2009
byla pro nejmenší návštěvníky muzea otevřená pohádková expozice loutek.
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V muzeu také vznikla nová stálá výstava minerálů z lokalit blízkých i vzdálených Humpolci.
Tato výstava se již potřetí rozšiřovala díky stále novým nálezům místních mineralogů. Výstava
je hojně navštěvována především studenty a odborníky z oblasti mineralogie.
Jak se žilo, jak se šilo: Nejnovější expozice „Jak se žilo, jak se šilo“, byla otevřena 30. 5. 2014.
Přibližuje práci švadlen a ševců v domácím prostředí. Ukazuje interiér místnosti běžné
domácnosti z poloviny minulého století, kde lidé žili a provozovali své řemeslo.
Všechno jsme si prohlíželi s nadšením a s velkým zaujetím jsme poslouchali naší
skvělou paní průvodkyni. Vydrželi jsme hodinu a půl pozorně naslouchat jejímu povídání a
nakonec jsme byli všichni spokojeni – ONA proto, že jsme byli hodní a pozorní, a MY za to, že
nás tak skvěle provedla expozicemi muzea. A paní učitelky žasli, jak dokážou být páťáci hodní
a poslušní, prostě skvělí.
Zakoupili jsme si drobné suvenýrky na památku, něco pro rodiče a po chvilce volnosti
na náměstí jsme spěchali na vlak domů.
Ve vlaku jsme vzájemně probírali svoje zážitky, dojídali nesnědené svačiny, mlsali
nakoupené sladkosti a bylo nás slyšet po celém vagónu. Těšili jsme se na školní oběd a pak
domů vyprávět, co jsme prožili během celého dne.
Hana Vencovská

…ještě hezčí ježčí den v 1. třídě…..
V pátek 10. října jsme měli u nás v 1. třídě JEŽČÍ DEN. Přečetli jsme si ráno v kroužku příběh o
ježkovi, který nás provázel celým dopolednem. Dozvěděli jsme se zajímavosti z jeho života.
Seznámili jsme se s jeho jídelníčkem, příbytkem i nepřáteli. Naučili jsme se pohybové hry
„ Koupil ježek nové boty “ a „ Tiše, tiše ježek spí “. Hádali jsme ježčí hádanky…….
Ve druhé části dopoledne kluci modelovali ježka z keramické hlíny a zdobili mu příbytek
podzimními přírodninami. Děvčata stříhala ježka z papíru, malovala mu bodlinky a
vybarvovala ho. Potom děti své výrobky představily v kroužku a řekly pár zajímavostí, které si
zapamatovaly a skupinky si vyměnily místa a všechno začalo nanovo…..
Na závěr jsme se společně naučili písničku „Běží liška k Táboru“ a básničku „O ježkovi“. Také
jsme se seznámili se způsobem života ježků……(mlíčko ježkovi nedělá dobře, hlavním
nepřítelem je liška, živí se hmyzem, mnoho ježků zahyne pod koly aut, dupe, funí a chrochtá,
ukládá se k zimnímu spánku…).
Šárka Bucherová + Dana Výborná

Exkurze do fitnesscentra
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V úterý 14. října 2014 se žáci 9. ročníku zúčastnili exkurze do Havlíčkova Brodu.
Jedním z probíraných témat v hodinách výchovy ke zdraví je význam pohybu pro zdraví, různé
pohybové aktivity apod., proto cílem naší exkurze byla návštěva Sportovního centra a
posilovny FIT HB. Zde si žáci vyzkoušeli pod vedením zkušené trenérky kruhový trénink a
alpinning.
B. Kučerová, I. Jarošová

Naše školní hřiště a projekt 72 hodin
Již druhým rokem se naše škola přihlásila do celostátního projektu 72 hodin pro lidi, přírodu

a místo, kde žiješ. Rozhodli jsme se, že si uklidíme naše školní hřiště. V úterý 14. října 2014
se žáci 7. třídy společně s paní uč. Kučerovou pustili do práce. Vzhledem k ročnímu období
bylo hřiště plné listí, takže se děti pustily do hrabání a odvážení listí. Na závěr ještě pěkně
upravily doskočiště. Víme, že nám hřiště znovu zapadá listím, ale pocit z dobře odvedené
práce za to stál.
D. Výborná

Exkurze do Brna
Ve čtvrtek 30. října 2014 se zúčastnilo 14 žáků 6. ročníku spolu s třídní učitelkou
Simonou Korefovou a Boženou Kučerovou dějepisné exkurze do Brna. Naším cílem byla
návštěva Anthroposu, kasemat na Špilberku a Labyrintu pod Zelným trhem.
Po příjezdu do Brna jsme se nejprve vydali na Špilberk. Zde jsme se stručně seznámili
s historií hradu a poté se již vydali na prohlídku kasemat. Kasematy jsou jedním z
nejnavštěvovanějších turistických cílů v Brně. Byly vybudovány v roce 1742 v rámci závěrečné
etapy přestavby hradu na barokní pevnost. Po dobu vlády Marie Terezie se využívaly
převážně jako skladiště vojenských potřeb. Během vlády Josefa II. se část špilberské pevnosti
změnila na vězení pro nejtěžší a nejnebezpečnější zločince.
Po velice zajímavé prohlídce kasemat jsme se vydali do brněnského podzemí. Labyrint
pod Zelným trhem tvoří dva samostatné celky: část určená pro společensko-kulturní využití a
turistická část, jejíž trasa míří pod náměstím vzhůru k Malému Špalíčku a vede v hloubce 6–8
metrů pod povrchem. Zde jsme se dozvěděli, jak byly sklepy využívány v dobách svého
vzniku, seznámili jsme se s vývojem osvětlovadel používaných v podzemí od prvních
pochodní až po petrolejové lampy, prohlédli si alchymistickou laboratoř, starý vinný sklep a
historickou krčmu a dozvěděli se, co čekalo nepoctivé řemeslníky, kupce a obchodníky.
Z Labyrintu jsme se vypravili tramvají do pavilonu Anthropos. Expozice Anthroposu
jsou věnované nejstarším lidským dějinám, vzniku a vývoji člověka a rozvoji jeho kultury. Žáci
si zde doplnili a upevnili vědomosti o období pravěku získané v hodinách dějepisu.
V pavilonu Anthroposu se nachází i několik výstav. Jednou z nich je výstava Mykény a
střední Evropa. Tato výstava je zaměřená na období starší doby bronzové, kdy se pravěké
společnosti střední Evropy seznamují s egejskou oblastí, mykénskou kulturou.
V pavilonu je k vidění také galerie obrazů Zdeňka Buriana ze sbírek Moravského
zemského muzea s názvem Viděl světy dávno minulé... Je zde vystaveno kolem 50 jeho děl,
zachycujících život pravěkých lidí i dávno vyhynulá zvířata.
B. Kučerová, S. Korefová
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Matematické hry v 1. třídě
V pátek 24.10. jsme si zahráli různé matematické hry. Pracovali jsme ve čtyřech skupinkách,
které se po 20 minutách vždy vystřídaly. Takže jsme si všichni vyzkoušeli všechno.
DOMINO – nebylo to úplně jednoduché, ale pravidla jsme zvládli a hra se nám moc líbila.
Někdo už poznal počet teček na první pohled a někdo je ještě musel počítat po jedné.
ČLOVĚČE NEZLOB SE – tady se ukázalo, jak dobře a rychle umíme počítat do 6.
LOGICO – naučili jsme se zacházet s tabulkou a vyzkoušeli jsme si různé úkoly na
matematickou představivost a prostorové vnímání. Přemýšleli jsme o tvarech, vzorech,
množství a odlišnostech. A šlo nám to!
FAZOLE – na koberci jsme skládali z fazolí příklady na sčítání a odčítání do 5. Poskládané
příklady jsme opisovali a četli.
Matematické hry se nám všem moc líbily a určitě je zase zopakujeme….
Šárka Bucherová a Dana Výborná

Druhý pirátský den v 1. třídě
Proběhl po podzimních prázdninách, ve čtvrtek 30.10. Zúčastnili se všichni piráti, kapitán a
admirál.
Tentokrát jsme si s sebou přinesli i pirátský šátek. Koráby jsme měli připravené, takže se
stačilo jen nalodit a plavba mohla začít. Vlny nás zanesly až daleko do Afriky. Museli jsme si
osvěžit naše pirátské dovednosti. Vyrobili jsme si truhličku na poklad (ta se nám bude ještě
určitě hodit), poskládali jsme, zapsali a přečetli slova z písmenek, která už dokážeme přečíst,
vybarvili jsme, vystřihli a nalepili k sobě listy a plody, které už poznáme. Také jsme si
vyzkoušeli svoje smysly hmat a zrak. Zahráli jsme si hru „Co zmizelo?“ a třídili jsme poslepu
geometrické tvary (tady jsme potřebovali ty pirátské šátky). Naučili jsme se novou písničku
„Afrika černá“ v 11 jazycích a tu jsme si na naší plavbě zazpívali…..
Těšíme se na další pirátský den, kam se asi vypravíme?
Šárka Bucherová a Dana Výborná

Na svatého Martina kouřívá se z komína……
V úterý 11.11. proběhla v 1. třídě MARTINSKÁ CENTRA. Děti pracovaly ve čtyřech skupinkách
a plnily rozmanité úkoly, které se tematicky vztahovaly ke svatému Martinovi. Ráno jsme si
v kroužku zazpívali společně posvícenské písničky a tradiční „Už ho vedou Martina…“,
seznámili jsme se s legendou a životem svatého Martina, vysvětlili jsme si známé martinské
pranostiky, připomněli jsme si martinskou husu a víno….
Děti si během dopoledne vyrobily podkovu, poskládaly pranostiky z písmen, namalovaly a
napsaly slova vztahující se k Martinovi, spočítaly poztrácené martinské podkovy a
rohlíčky…..a splnily ještě mnohé další úkoly.
Všichni jsme se dozvěděli něco nového a zároveň jsme si den společně moc pěkně užili.
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Šárka Bucherová + Dana Výborná

Přírodovědný klokan.
Žáci 8. a 9. ročníku se zúčastnili tradiční celorepublikové soutěže Přírodovědný klokan. Čekala
na ně sada 24 otázek z fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu a všeobecných znalostí. Otázky
měly různou obtížnost a žáci mohli získat maximálně 120 bodů.
Nejlepší řešitelé:
8. třída: Kandr Filip 80 b., Linková Michaela 65 b., Slováková Kristýna 61 b.
9. třída: Čejka Radek 75 b., Pecha Martin, 73 b., Běhounková Lucie 69 b.
Průměr za třídu: 8. třída – 48 bodů, 9. třída – 62,6 bodů
Průměr v rámci okresu Havl. Brod (včetně víceletých gymnázií) – 53 bodů
Bohdan Kandr

Turnaj ve florbalu.
I letos jsme se zúčastnili okrskového turnaje ve florbalu hraného 18.11. ve sportovní hale v
Havl. Brodě. Obsadili jsme kategorii 8. a 9. ročník.
I letos jsme žádnou díru do světa neudělali. Kluci sice podali velmi dobré výkony, ale
konkurovat brodským školám bohužel nemůžeme. I když k postupu do semifinále chybělo
málo.
Výsledky:
ZŠ Lípa
- ZŠ v Sadech
0:1
- ZŠ Štoky
3:1
- ZŠ Wolkerova
2:2
Sestava: Morkus Václav, Breda Marek, Čejka Radek, Golemba Libor, Firon Josef, Fejt Matěj,
Bláha Patrik, Kandr Filip, Vencovský Martin, Čížek Jan
Branky: Fejt 2, Firon, Golemba, Kandr

Soutěživé odpoledne pro žáky 2. – 5. třídy
V úterý 2. prosince 2014 pořádala Obec Lípa ve spolupráci se Spolkem TILIA a naší základní
školou přírodovědné soutěžní odpoledne Člověk a příroda.
Paní Marta Vencovská připravila pro 15 pětičlenných družstev 14 stanovišť, na kterých děti
plnily zadané úkoly (např. poznávání bylinek, určování předmětů, třídění odpadu, určování
stromů podle větviček, vžívání se do pocitu nevidomých při chůzi…..). Soutěžící byli rozděleni
na mladší a starší kategorii. Celé soutěžení se neslo v přátelském duchu, takže i „mrňata“
z druhé třídy měla šanci uspět. Na závěr si úplně všichni soutěžící mohli vybrat cenu a
vítězové si odnesli něco navíc.
Celá akce byla pro děti přínosem a nikdo neodcházel se zklamáním. Za vydařenou akci
děkujeme jak hlavní organizátorce, tak všem dospělákům, kteří přišli pomoci. Zvláštní
poděkování za ochotu podílet se na akci určené mladším spolužákům patří partě dětí z šesté
třídy.
Dana Výborná
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Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost
Projekt Gymnázia Havlíčkův Brod
12 žáků 8. a 9. třídy se ve středu 3. prosince zúčastnilo již 3.projektového dne na
havlíčkobrodském gymnáziu. Tentokrát byly činnosti zaměřeny na fyzikální pokusy. Na
začátku si žáci zopakovali poznatky z fyziky o elektrickém obvodu, zdrojích napětí a
elektrickém proudu. Poté následovaly praktické činnosti, kdy si žáci vyzkoušeli, že jako zdroj
napětí se dá použít i jablko nebo brambor. Velikost takto získaného napětí byla cca 1 V, když
pak jablko rozdělili na více částí a správně propojili vodiči, získali napětí cca 3 V.
V další části si sestavili jednoduchý elektromotor. Všem se podařilo pomocí silného magnetu,
monočlánku a vodiče roztočit hřebík nebo drátek.
Na závěr byla praktická ukázka van de Graaffova generátoru. Zelektrizovat vlasy se sice
nepodařilo, ale elektrické výboje stály zato. Žákům se toto setkání velmi líbilo, zvláště proto,
že bylo zaměřené na praktické činnosti. Už se těšíme na poslední projektový den, který bude
zaměřen na biologii a proběhne v březnu.
Exkurze do Prahy
Ve čtvrtek 4. prosince 2014 se zúčastnilo 18 žáků 8. ročníku spolu s třídní
učitelkou Boženou Kučerovou a Ivou Jarošovou předvánoční exkurze do Prahy.
Krátce po 6. hodině jsme jeli autobusem z Lípy do Havlíčkova Brodu, kde jsme si
počkali na rychlík do Prahy. Cesta rychlíkem probíhala poklidně, žáci si povídali nebo
poslouchali hudbu. V Praze na nádraží nás již očekávala mladá průvodkyně – slečna
Aneta.
Naše první kroky vedly na Václavské náměstí, které je považováno za jeden ze
symbolů české státnosti. Zde byli žáci seznámeni s jeho historií. Dozvěděli se také
mnoho zajímavostí o soše svatého Václava, která se stala hlavní dominantou náměstí a
ústředním místem setkání Pražanů i návštěvníků našeho hlavního města a po kterém je
náměstí pojmenováno. Tato socha (dílo sochaře J.V. Myslbeka) je doplněna dalšími světci
- svatou Ludmilou, svatou Anežkou Českou, svatým Prokopem a svatým Vojtěchem.
Dále jsme pokračovali na Staroměstské náměstí. Pražské Staroměstské náměstí
je středobodem historického centra a jeho nejstarším náměstím. Kromě pomníku mistra
Jana Husa a radnice s vysokou věží a se světoznámým orlojem se na náměstí nachází
řada zajímavých historických domů a památek, se kterými nás slečna průvodkyně
seznámila.
Postupně jsme došli k Vltavě, kde na nás již čekal vánočně vyzdobený parník.
Projížďka parníkem po Vltavě historickým centrem byla nádherná. Z reproduktorů hrály
koledy, na stolech byly mísy plné vánočního cukroví, k pití nám číšnice nabízely kakao, čaj
nebo kávu. I když byl teprve začátek prosince, panovala zde poklidná vánoční atmosféra.
Po hodinové projížďce jsme se vydali opět na Staroměstské náměstí, kde jsme
navštívili Vodní svět. V 18 akváriích byly k vidění ryby z našich řek a rybníků.
V Praze jsme si také prohlédli vánoční trhy na Staroměstském a Václavském
náměstí. Potkali jsme zde několik známých tváří z televize Nova, s nimiž se některá
děvčata vyfotografovala.
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Po 14. hodině jsme se vypravili na nádraží. V hale Hlavního nádraží čekal na žáky
ještě jeden zážitek – měli jsme možnost vidět práci filmařů, kteří zde natáčeli scény do
akčního filmu.
Potom nás již čekala dvouhodinová cesta domů. Krátce po 17. hodině jsme dorazili
do Havlíčkova Brodu, kde si některé z žáků vyzvedli rodiče. S ostatními jsme
pokračovali autobusem do Lípy. Všichni jsme přijeli nadšení a plni krásných zážitků.
B. Kučerová, I. Jarošová

Dějepisná olympiáda
Tematické zaměření: „Pot, slzy a naděje aneb Život je boj“
Předposlední prosincový týden proběhlo školní kolo dějepisné olympiády. Olympiády
se zúčastnilo 16 zájemců (9 žáků z 8. třídy, 7 žáků z 9. třídy). Odpovědi na zadané úkoly si žáci
mohli vyhledat v encyklopediích nebo na internetu.
Maximální počet bodů (53) získaly dvě žákyně z 9. třídy:

Mezi úspěšné řešitele dále patří:

Lucie Běhounková
Marcela Výborná

Jakub Kořínek (8. třída)
Vít Topolovský (8. třída)
Martin Vencovský (8. třída)
Eliška Kerelová (8. třída)
Eliška Rosecká (8. třída)
Filip Kandr (8. třída)
Anna Koubková (9. třída)
Jaroslava Klofáčová (9. třída)
Lucie Kamínková (8. třída)
Matěj Fejt (9. třída)
Josef Firon (9. třída)
Václav Morkus (8. třída)
Radek Čejka (9. třída)
Michaela Linková (8. třída)

51 bodů
50 bodů
50 bodů
50 bodů
49 bodů
46 bodů
44 bodů
43 bodů
41 bodů
40 bodů
37 bodů
36 bodů
30 bodů
23 bodů

B. Kučerová
***************************************************************************

Zprávičky z naší školičky
přinášejí Medvídci, Myšičky, Sovičky a Žabičky
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Prosinec – Vánoce. Pro někoho svátky klidu a pohody, pro jiného nejvypjatější období
v roce. U nás v mateřské škole je prosinec tím druhým obdobím. Ať chceme nebo nechceme,
děti nám toto období připomenou se vším všudy. Vraťme se ale na chvilku k období podzimu
v naší školce.
Ve středu 10.9. jsme se vypravili do lipské hospody, kde se v rámci sousedské snídaně
konala výstava hub. Děti si mohly prohlédnout všechny známé druhy hub, které rostou
v lipských lesích. Společně jsme poznávaly jedovaté i jedlé houby. Také nás velice překvapila
ochutnávka buchtiček a koláčků. Děti výstava zaujala. Každý vyprávěl své zážitky z lesa a pí
učitelky nestačily odpovídat na časté dotazy dětí. Výstava hub nám krásně doplnila třídní
téma – Křemílek a Vochomůrka houbaří - o kterém si budeme povídat začátkem října.
V pátek 19. 9. se konala velice oblíbená akce „Opékání špekáčků“. Společně jsme se sešli
před mateřskou školkou a vyrazili k Vráňáku, kde byl pro děti a rodiče připraven ohýnek na
opékání špekáčků. Také byla pro děti připravena pohádková cesta s úkoly.
Tato akce se koná každý rok jako seznámení rodičů s rodiči, dětmi i pí učitelkami. Díky
tomu je velice oblíbená a vždy je veliká účast. Letos nám vyšlo velmi dobré počasí, a proto se
mohli pouštět i draci. Chtěli bychom poděkovat pí Hanauerové za přípravu pohádkové cesty.
Dále také Krpálkům a Heřmánkům za dřevo na ohýnek a přípravu ohýnku.
Již teď se těšíme na další rok.

V pátek 26. září nás v MŠ navštívilo divadlo Na cestě s pohádkou „O
perníkové chaloupce“. Obsah byl na motivy klasické pohádky. Mimo
známých pohádkových postav se děti seznámily se šnekem, žabkou,
ptáčkem a žížalou tanečnicí. Velice rádi jsme zhlédli nám již dobře
známé molitanové loutky, pěkné kulisy a velice pěkný projev pí
divadelnice.
Pohádka byla poutavá, děti byly zabrané do příběhu. Díky pěkným
loutkám děti sledovaly s napětím vyvrcholení příběhu. Do představení
byly také zařazeny výchovné prvky - co se nesmí a smí dělat. Což se nám velice hodilo pro
upevnění pravidel nových dětí v MŠ.
Již dnes se těšíme na příští pohádku.
V pondělí 29. 9. jsme zavítali do Havlíčkova Brodu na představení Hodinka zpěvu od
divadelní společnosti Hnedlevedle. Vystoupení se neslo v tématu písniček od známých
hudebních osobností Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Celou hodinku nás provázel
„kamarád Tom“, který si pro nás připravil nejen písničky s pohybem, ale také
procvičování barev, počtů a tvarů. Na představení jsme jeli linkovým autobusem, což byl pro
děti krásný a náročný zážitek. Cestou děti pozorovaly přírodu a těšily se na představení. Po
usazení do židliček napjatě čekaly, co se bude dít. Při představení byly pozorné a
s kamarádem Tomem pěkně spolupracovaly a zapojovaly se do tanečků. Při cestě zpět si
v autobuse vyprávěly zážitky z představení. Jsme rádi, že jsme mohli využít nabídku na toto
představení, jelikož to byla pro děti vítaná změna od klasických divadel.
Dne 10.10. 2014 přijeli do MŠ 4 muži s kapelou „ Vrabčí trh.“
Měli pro děti připravené písně s doprovodem hudebních nástrojů (kytara, housle, basa,
klarinet). Děti měly na požádání muzikantů mezi písněmi dělat různé pohyby, díky nimž se
koncentrovaly a udržely pozornost (tleskání, mávání rukama, řízení auta). Seznámily se
s nástroji, které ještě neviděly. Na závěr byla zařazena píseň s pohybem a houkáním mašiny
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v řadě. Koncert byl moc hezký, pro děti poučný sladěním několika nástrojů a sehráním
muzikantů.
V pondělí 13. října jsme navštívili Horácké divadlo v Jihlavě. Již jen krásné prostředí
tohoto divadla vyvolalo v dětech sváteční atmosféru. V očích všech dětí se zračilo velké
napětí a nedočkavost. Herci z jihlavského divadla nám předvedli velmi moderně upravenou
klasickou pohádku od B. Němcové „Bajaja, pěšák snů“.
Pohádka byla velmi hezky zahraná - nádherná hudba, výkony herců, doprovodné efekty,
které chvílemi až dětem naháněly trochu strach, krásně propracované kostýmy, drak
vznášející se nad jevištěm, mluvící kůň – to vše splnilo naše očekávání a děti odjížděly do
školky nadšené a plné dojmů. Návštěva Horáckého divadla je jistě pro děti jedna z příležitostí,
jak získat nové zkušenosti a zážitky.
Dne 21.10. 2014 jsme zhlédli v divadle v Havlíčkově Brodě divadelní pohádku „Když jde
kůzle otevřít“. Pohádka byla zmodernizovaná a proplétaly se v ní verše propojené písničkami
s doprovodem hudby, při níž děti tleskaly do rytmu. Hráli ji 2 herci a 2 plyšová kůzlata –
Bělohlávek a Lízinka. Pohádka byla naučná v tom, že děti nemají otevírat neznámým lidem a
v případě neuposlechnutí následuje trest. Díky zpěvu a napodobování zvířátek, které byly do
pohádky vloženy, děti pohádka zaujala a s nadšením ji sledovaly.
Na přelomu měsíce září a října jsme pro rodiče a děti připravili tvořivou aktivitu –
VÝROBA STRAŠIDEL. Sešlo se nám velké množství krásných a nápaditých výrobků
z různých materiálů. Vaše společné práce nám budou zdobit šatnu a připomínat podzim a s
ním spojený Halloween. Děkujeme za krásná strašidla a čas, který jste věnovali dětem při
společné práci při výrobě.Všechny výrobky byly velice povedené.
Ve čtvrtek 30.10. proběhl v naší MŠ již tradiční „Halloween“. Celý uplynulý týden jsme si
společně s dětmi zdobily naší šatničku a třídu a připravovaly se na Halloweenský den. Ráno
v kroužku jsme si s dětmi vysvětlili symboliku Halloweenu a také jsme si pověděli o Památce
zesnulých (Dušičkách). Hráli jsme společně hru “Žravé strašidlo“), vyráběli jsme si
halloweenské masky a také jsme si zatancovali strašidelný tanec.
Večer patřil již dětem a rodičům. Ve školce byly pro ně
připraveny halloweenské úkoly (stříhání ducha, slalom s míčkem a
lžicí, skákací hrad, strašidelná křížovka, výroba obrázku, skákání
v pytli). Po jejich splnění dostaly děti zaslouženou odměnu, s jejíž
výrobou nám pomohly některé maminky z naší mateřské školy.
Nakonec přišla na řadu nejvíce očekávaná chvíle - strašidelná cesta
kolem školky plná strašidel a bubáků. Dětem na cestu svítil jejich
lampionek, který si společně s pí učitelkami vyrobily v MŠ během
halloweenského týdne.
Halloween se stal již tradicí naší mateřské školy. Jako vloni, tak i
letos byla veliká účast dětí i rodičů. Vzhledem k tomu, že je rok od
roku větší zájem o tuto akci, jsme rádi, že jsme mohli oslovit některé maminky s prosbou o
pomoc při výrobě dárečků. Pomoc ze strany rodičů je vždy mile vítána a těší nás, že mají chuť
a čas zapojit se do přípravy akcí pro své děti.
Ve středu 5.11. nás v MŠ navštívili naši staří dobří známí myslivci. Jako vždy přinesli
spoustu zajímavých informací o zvěři a myslivosti. Také nezapomněli přinést kožešiny,
paroží, lebky zvířat a spoustu obrázků a knih. S dětmi si povídali o zvířátkách z lesa, kde žijí,
čím se živí, jak se o ně starají a jak se jmenují části těl zvířat.
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Tato beseda byla jako poděkování za sbírku pro lesní zvířátka, která se v naší MŠ koná
každoročně. Jsme rádi, že mezi námi a myslivci je dobrá spolupráce. Tato přednáška pěkně
doplnila naše týdenní téma „Křemílek a Vochomůrka v lese“, o kterém si budeme povídat
příští týden. Do školky jsme od myslivců obdržely bonbony, sklenice medu a finanční
příspěvek a tímto jim za to moc děkujeme a těšíme se na příští rok.
Také máte někdy pocit, že je na všechno dost času? Že všechno počká? Jenže co když toho
času moc není? Na tuto otázku nám v pátek 14.11. odpověděla „Hodinářská pohádka“.
Hodinář Mikuláš Ciferníček je dobrý a poctivý. Jen má málo času a nestíhá opravovat
všechny hodiny tak, jak by si přál. Jednoho dne přiletí k hodináři motýl z říše pohádek. Posílá
ho Víla Času, která potřebuje pomoc. Zlý Zloneřád má spadeno na kouzelné hodiny a chce
zanést do pohádek zmatek a neřád. Mikuláš však Víle pomůže i se svým kamarádem skřítkem
Ťakem, který ho doprovází celou pohádku. Nakonec vše dobře dopadne a hodinář se
skřítkem Ťakem zachrání pohádkovou říši.
Jsme rádi, že k nám toto divadlo opět zavítalo. Herci zajímavým pojetím dětem předvedli
originální pohádku. Celým dějem nás provázeli loutky, herci a maňásci. Děti byly po celou
dobu pozorné, zaujaté a pohádka se jim moc líbila, což dokazují krásné obrázky v Knize
Žabiček.
Ve čtvrtek 13.11. se v naší třídě konal „Zvířátkový den“. Již od rána děti přicházely
převlečené za jakékoli zvířátko. Sešlo se tu mnoho zajíčků, tygrů, berušek a také kočička,
pejsek, medvěd, želvička, kravička a spousta roztodivných zvířátek. Společně jsme si
postavili doupátka, vyrobili jsme si zvířátko z papíru, zahráli jsme si hry a také byly pro
zvířátka připraveny soutěže.
Tento projektový den jsme zařadili do týdenního plánu s názvem „Křemílek a Vochomůrka
v lese – zvířátka“. Děti si formou prožitkového učení zopakovaly druhy zvířat, kde žijí, čím se
živí a popis těla. Všichni jsme si celé dopoledne velice užili, moc se na něj těšili a již týdny
předem nás děti informovaly o přípravách kostýmů. Tímto bychom chtěli poděkovat Všem
rodičům a babičkám za krásné a originální kostýmy.
Ve čtvrtek 27. listopadu proběhl ve třídě Soviček a Medvídků první projektový den s
tématickým názvem „Člověče, nezlob se“
Na náš první projektový den jsme se poctivě připravovali již týden dopředu domácí
výrobou papírové figurky. Děti si ve školce mohly vybrat barvu své figurky a pak jí doma
dodělat. Sešly se nám opravdu povedené postavičky – v šatně si je můžete prohlédnout.
Všechny děti přišly v krásných kostýmech a čekalo na ně dopoledne plné úkolů, soutěží,
her, tance a hlavně legrace. Zde je malá „ochutnávka“ našeho programu
- ukázka domácích hotových figurek a módní přehlídka dětí
- hledání schovaných umělých figurek- povídání o hře
- mimické ztvárnění veselého, smutného, uplakaného, uraženého a rozzlobeného hráče hry
- rozlišování papírových barevných figurek, určování podle namalovaných obličejíků, do
které skupiny hráčů patří, hledání stejně barevných čepic od figurek, přikládání
- pohybová hra „Na barevné domečky“- tanec podle hudby – velký úspěch sklidil i ve třídě
Žabiček a Myšiček (dlouho jsme ho poctivě trénovali)- pohybová hra na „Barevné magnety“
- skákání po třídě po nalepených značkách v barevných řadách
- výroba velké kostky – lepení zmačkaných krepových papírků na připravenou kostku
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Projektový den byl úžasný, hodně jsme se nasmáli, zejména při oblíbených pohybových
hrách.
Na závěr nás čekalo rozdání odměn, děti byly spokojené. Pro nás je příprava projektových
dnů značně náročná, ale při pohledu na spokojené děti (i pí učitelky, co si budeme říkat –
pohybové hry jsou oblíbené i u nás a plně si je užíváme), rády tyto dny připravujeme a již se
těšíme na ten další. Vám děkujeme za spolupráci při výrobě kostýmů a fotky z tohoto dne
Vám budou jako každý rok nabídnuty v období ledna. Děkujeme
Ve čtvrtek 27.11. proběhl ve třídě Myšiček projektový den „Roční období. Všichni jsme
měli za úkol přijít převlečeni v oblečení jednoho ročního období. Hned od rána jsme plnili
různé úkoly – výroba čelenek k určitému druhu období, zopakovali jsme si barvy a počasí
k ročním obdobím. Děti předvedly své barevné oblečení. Hráli jsme pohybové hry a podle
obrázku poznávali čtvero roční období. Zpívali jsme a poslouchaly písničky k těmto obdobím,
a tvořili obrázky k procvičení uvolnění zápěstí. Za snahu děti obdržely odměnu ve formě
medaile, čokolády a kouzelného brčka. Střídaly se hudební, pohybové i znalostní prvky. Tento
den se nám vydařil. Budeme na něho dlouho vzpomínat.
V pátek 28. listopadu jsme jeli do knihovny na kouzelnické představení Pavla Kožíška.
Děti byly naprosto unešené z kouzel, které viděly, stále přemýšlely, jak které kouzlo p.
kouzelník udělal a dlouho jim to vrtalo hlavou.
Představení bylo vedeno zábavnou a uvolněnou formou, po celou dobu byly děti aktivně
zapojené a mohly se libovolně projevovat, zejména hlasovým projevem
Na toto představení jsme získali přednostně místo díky účasti v našem čtecím projektu,
představení bylo pro děti zdarma, bylo pořádané knihovnou.
V pátek 5.12. proběhl ve všech třídách oblíbený den „Den plný
čertů a andělů“. V tento den přišel každý převlečený za čerta
nebo andílka. Ráno jsme si v kroužku povídali o návštěvě
Mikuláše a pro malé čertíky a ndílky byl připraven zápis do čertí
školy. Po splnění úkolů obdrželi prvňáčci čertí vysvědčení. Poté
následovala návštěva Mikuláše, anděla a čertů v naší třídě.
Každému Mikuláš přečetl, co je o něm v knize hříchů napsáno. I
přes některé zlobílky, dostal každý balíček s dobrotami a malým
uhlíčkem. Dobrou zprávou je, že po návštěvě čertů, se počet dětí
v naší třídě nezměnil. Tento den je u dětí i dospělých velice
oblíbený. Díky němu si připomínáme české tradice a zvyky. Den
plný čertů a andělů má již stálé místo v našem TVP. Moc se těšíme
na další rok.

Zdobení stromečků. V pondělí 8.prosince jsme si již poněkolikáté společně připomněli,
že se blíží čas Vánoc. Každá třída si nazdobila svůj vánoční stromeček nejrůznější technikou.
Letos se k nám přidaly opět pí kuchařky. Nazdobené stromečky jistě potěší nejen děti, ale i
rodiče a všechny kolemjdoucí. Všechny vyrobené stromečky si můžete prohlédnout před
hlavním vchodem do mateřské školy. Touto cestou bychom chtěli poděkovat rodičům Nikolky
Křesťanové za zapůjčení stromečků.

Co nás ještě čeká?
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Vánoce v MŠ spojené s nadílkou od Ježíška.
Loutkové představení v knihovně v Havl. Brodě – Půjdeme spolu do Betléma – Žabičky.

MATEŘSKÁ ŠKOLA BUDE UZAVŘENA OD 20.12.2014 DO
4.1.2015. OPĚT NASTOUPÍME V PONDĚLÍ 5.1.2015.

Přeji, ať Vám vánoční čas přináší pokoj, radost,
štěstí a zdraví nejen v tomto období, ale i v celém
nastávajícím roce 2015.
Za mateřskou školu Miroslava Krpálková

v sokolovně v Lípě.
Hraje: Fortuna
Předprodej vstupenek od 5.1.2015, Simona Korefová

Spolek TILIA a ČSŽ Lípa - Ohlédnutí za našimi akcemi

Opět se nám blíží konec roku, tak mi dovolte malé ohlédnutí za našimi podzimními a
vánočními akcemi letošního roku. Připomínkou nejen těchto akcí je i lipský kalendář 2015,
kde jsou fotografie z aktivit místních neziskových organizací v Lípě, Petrkově a Dobrohostově.
Bohužel má kalendář málo stránek, a tak se tam spousta akcí pro veřejnost ani nevešla.

5. 10. 2014 - Podzimní papírová neděle. Jako každý rok proběhl i letos na podzim
podomní sběr papíru. Sebralo se celkem 670 kg starého papíru. Výtěžek bude použit na
dětský karneval v Lípě.

7. 10. 2014 – Posezení u lipového čaje na zdravotní téma. Na přednášce s názvem
„Babí léto z pohledu tradiční čínské medicíny“ nás Lucie Fenclová seznámila s principy čínské
medicíny a na konkrétních případech nám přiblížila možnou léčbu některých onemocnění.

11. 10. 2014 – Podzimní odpolední posezení. Na letošním setkání, které poprvé bylo
určeno nejen pro seniory, se sešlo téměř 40 účastníků. Prvním bodem programu bylo milé
vystoupení dětí z mateřské školky. Následně starosta Ing. Jiří Kunc podal informace o činnosti
a aktivitách v obci za uplynulý rok a nastínil připravované akce pro další období. U stolů pak
probíhala diskuze na problémy v obci Lípa. V rámci doprovodného programu byla
zaměstnanci ÚKZÚZ představena činnost zkušební stanice v Lípě. Václav Švec a Eva Brožová
také představili vybrané odrůdy brambor, které pak účastníci ochutnávali. Na závěr byla
připravena soutěž v poznávání těchto odrůd a deset odvážlivců vyhrálo bramborovou
kuchařku. Pro návštěvníky bylo připraveno drobné občerstvení, včetně bramborového chleba
s výbornou škvarkovou pomazánkou. Hudební doprovod na harmoniku skvěle obstaral Lukáš
Edr za silné podpory účastníků setkání.

18. 10. 2014 – Návštěva záchranné stanice v Pavlově. Plný autobus dětí a rodičů se
vydal do Pavlova u Ledče nad Sázavou, kde jsme strávili krásné odpoledne. Na záchranné
stanici jsme se rozdělili na dvě skupiny a pod odborným vedením pracovníků stanice jsme se
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seznámili s jejími obyvateli. Měli jsme tak možnost setkat se s řadou vzácných savců a ptáků
naší přírody. Nejčastějšími obyvateli stanice byli draví ptáci. Dozvěděli jsme se o příčinách
ohrožení jednotlivých druhů a možnosti jejich ochrany. Také jsme se dozvěděli, že ze stanice
Pavlov pochází slavná vydra - hrdina večerníčku Vydrýsek. My jsme měli možnost pozorovat
jeho následníka při krmení a prohánění se ve vydřím areálu.

23. 10. 2014 – Tvořivé dílny „ Pergamo“. Pod vedením Růženy Kručanicové z Jiřic jsme
vyráběli papírová ozdobná přání metodou pergamo. Dílna se uskutečnila v prostorách
mateřské školy. Bohužel účast byla jen sporá - sešlo se jen 7 tvořivých žen. Na jaro je
domluvena další dílna s paní lektorkou, a to na zdobení velikonočních svíček a vajíček
barevným voskem.

24. 10. 2014 – Zájezd do divadla na muzikál „Hellou Dolly“. Našim cílem bylo Studio
DVA Praha, které sídlí na Václavském náměstí. Zdálo se, že do Prahy míří celé Česko, protože
byla ze všech stran téměř ucpaná. Pan řidič nás trošku omylem zavezl přímo ke vchodu do
divadla, což bylo dobře, protože právě zaznělo první zvonění. V hlavní roli se nám skvěle
představila Ivana Chýlková.

26. 11. 2014 – Posezení u lipového čaje na téma „Bezpečnost v silničním
provozu“. Lektorem byl František Novák z STK Baštínov.

27. 11. 2014 – Vánoční dílna. Pod vedením paní Křesťanové jsme vyráběli adventní věnce
a vánoční svícny. Do vánočního tvoření se zapojilo i několik dětí. Některé z výrobků pak bylo
možné zakoupit o nedělní adventní akci.

30. 11.2014 – Slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Tradiční akce proběhla od
17:00 hodin u Obecního úřadu v Lípě. Na děti i dospěláky čekal Mikuláš s andělem a
čertovskou cháskou. Pro účastníky bylo připraveno drobné občerstvení, včetně teplého
svařáku a vánočního cukroví. Koledy zahrála dechová hudba Rebelka. Pro menší děti byly
připraveny tvořivé dílny – zdobení perníčků, výroba svícnů z jablek a tvoření vánočních
ozdob. Světelná signalizace pod vedením statného pekelníka ukazovala návštěvníkům čas
jejich vstupu do pekla, které bylo ve sklepení obecního úřadu. Před vstupem do pekla
návštěvníci museli projít pekelnou kontrolou a vstoupit na váhu hříchů. Na konci čertovské
cesty čekalo na všechny nebe, kde měl Mikuláš s andělem pro děti připravenou malou
nadílku. Návštěvníci si rovněž mohli zakoupit drobné dárky a adventní věnce. Na Slavnostní
rozsvícení vánočního stromku se přišlo podívat cca 350 lidí z Lípy a okolí.
Slaměný Betlém bude po dobu adventu a vánočních svátků otevřen od 10:00 – 20:00 hod.

2. 12. 2014 – Ekologická soutěž „Člověk a příroda“ – Akce se konala ve školní
tělocvičně, kde na 14 stanovištích soutěžili žáci z prvního stupně lipské základní školy.
Soutěže se účastnilo celkem 14 týmů po 5 členech, tj. 70 účastníků.
Úkoly byly zaměřeny na poznávání rostlin, koření, stromů a zvířat, dále na smysly člověka a
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na třídění odpadů. Velmi zajímavým úkolem bylo například se zavázanýma očima zdolat
dráhu s překážkami za pomoci slepecké hole. Toto stanoviště zajišťovali za organizaci
zrakově postižených osob (SONS) manželé Fikarovi z Lípy, kteří s námi na této soutěži
pravidelně spolupracují. Největší úspěch měla závěrečná módní přehlídka s názvem
„Recykláček“, kde družstva musela vytvořit oděv z odpadového materiálu. Nejlepší modely
vybírala odborná porota. Všichni soutěžící dostali drobné dárky od Obce Lípa a malé
občerstvení. Akce se moc líbila jak dětem, tak pořadatelům.

18. 12. 2014 (Čt) – Lipový čaj na písničkářské téma. Na tento večer jsme si připravili
pro návštěvníky předvánoční povídání s písničkářem a učitelem naší základní školy Pavlem
Lutnerem. Dozvíme se něco o jeho zkušenostech z folkové kariéry a samozřejmě si
poslechneme i písničky a koledy. Budeme rádi, pokud návštěvníci donesou trošku cukroví,
aby byla vánoční nálada úplná. Akce proběhne od 18:00 hod v pohostinství Na Růžku v Lípě.
21. 12. 2014 (Ne) – Betlémské světlo. V letošním roce si zájemci mohou poprvé
vyzvednout Betlémské světlo také v Lípě. O zlaté neděli si můžete od 17:00 do 18:00 hod
přijít pro světlo ke slaměnému Betlému (za Obecním úřadem). Pro zájemce bude připraveno i
něco na zahřátí - teplý čaj a svařák. Připojíme se tak k celorepublikové akci skautů a
přidáme se do řetězce šíření Betlémského světla.

RC Tiliánek – Naší velkou celoroční akcí je provoz rodinného centra Tiliánek, které bylo
založeno 25. dubna 2014. Obec Lípa nám poskytla prostory ve zdravotním středisku. Náklady
na rekonstrukci bytu byli ve výši 350.000 Kč. Financování chodu centra je řešeno formou
podpory obce, dotací od Kraje Vysočina na podporu prorodinné politiky a příspěvky účastníků
aktivit. Doufáme, že se centrum osvědčí a najde si své stálé návštěvníky. Musíme říci, že
startovací rok proběhl velice dobře, a to hlavně díky práci Lucie Hanauerové, která velmi
dobře zajišťuje chod centra. Podrobnou činnost RC Tiliánek najdete v samostatném článku.
A něco z našich plánů na rok 2015:
Pravidelné posezení u lipového čaje – 1x za měsíc
Pravidelné cvičení jógy vždy pondělí od 18:00 hod.

7. 2. 2015 (So) – Masopustní zabíjačka
6. 3. 2015 (Čt) – Členská schůze ČSŽ Lípa a Spolku TILIA
14. 3. 2015 (So) – Dětský karneval a Josefovská zábava
19. 3. 2015 – Velikonoční dílna – barvení svíček a vajíček teplým voskem
9. 5. 2015 (So) - Lipské jarní slavnosti a oslavy 135. výročí založení Sboru dobrovolných
hasičů v Lípě
Harmonogram akcí bude průběžně aktualizován na webových stránkách obce
www.obeclipa.webnode.cz
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Poděkování za spolupráci a podporu:
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.
Finančně naši činnost podporují - Obec Lípa, Kraj Vysočina, ČSŽ Kraje Vysočina, KOUS
Vysočina, místní podnikatelé a návštěvníci našich akcí - DĚKUJEME!!
Další velké poděkování patří našim členkám a všem, kdo nám pomáhají. Dobrovolná činnost
je někdy docela dřina, ale odměnou nám je zapojení spousty lidí do organizačního zajištění
akcí, které pro veřejnost pořádáme - DĚKUJEME!!
A na závěr děkujeme veřejnosti za to, že chodíte na naše akce – bez Vás by to nebylo ono!
Doufáme, že tomu bude tak i v příštím roce - DĚKUJEME!!

Úspěšnou plavbu pokud možno klidnými vodami roku 2015 přejí lipské ženy.

Spolek TILIA, ČSŽ Lípa
Marta Vencovská

Betlémské světlo v Lípě
Neděle 21. prosince 2014 (17:00 – 18:00)

V letošním roce si zájemci mohou poprvé vyzvednout Betlémské světlo i
v Lípě. Spolek TILIA připravil tuto akci na zlatou neděli 21. prosince
2014. Od 17:00 do 18:00 hod si můžete i Vy vyzvednou Betlémské světlo
u slaměného Betléma v Lípě (za obecním úřadem). Pro zájemce bude
připraveno i něco na zahřátí - teplý čaj a svařák.
Tato akce vznikla v sousedním Rakousku v roce 1986, kdy malý
plamínek, přenesený z věčného světla, jež hoří v jeskynní kapli
v dalekém městě Betlémě, v jeskyni, v níž se narodil Ježíš Kristus, byl
dovezen jako poděkování těm lidem, kteří jakkoliv pomohli dobročinné
nadaci Světlo ve tmě. Tato nadace pomáhá především zrakově, ale i jinak
postiženým lidem a její pracovníci proto chtěli všem svým dobrodincům
poděkovat originálním, ale zároveň milým a přátelským způsobem. Světlo
dovezli do Lince, kde nadace sídlí a kde jej původně slavnostně rozdávali.
Za rok na to byli ke spolupráci při roznášení a rozdávání přizváni rakouští
skauti, a protože se akce mocně rozrostla, přenesli její centrum do Vídně.
A odtud se postupně začalo šířit do Evropy. Zde se také v polovině
prosince sejdou skautské delegace z různých evropských států a při
slavnostní ekumenické bohoslužbě je jim Světlo předáno. Do naší
republiky jej dováží skauti z brněnského střediska „Řehoře Mendla“. Ve
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třetí adventní sobotě je pak Betlémské světlo rozváženo za spolupráce
Českých drah do celé republiky, aby pak na Štědrý den bylo rozneseno
do kostelů, domovů důchodců, nemocnic, hospiců a rozdáno sousedům,
přátelům, rodinám, osamělým lidem… prostě všem, komu chceme udělat
radost maličkým dárkem, spojeným s úsměvem a ujištěním, že nejsou ve
světě sami.

Snahou každého světla je prozářit tmu…

Z Tiliánkových listů…
„Já jsem lipský skřítek hravý,
dovádět mě s dětmi baví.
Jsem pro každou legraci,
zábavu, učení i pro práci.
Já mám všechny děti rád,
pojďte, budeme si hrát!“

Zahájení provozu Rodinného centra
Lipské Rodinné centrum Tiliánek zahájilo svoji činnost 26. června 2014. Otevření proběhlo
slavnostně za přítomnosti pana starosty, zastupitelů obce, základní školy, Sítě mateřských
center, neziskových organizací a místních občanů, především rodičů s dětmi. Skřítek Tiliánek
pro děti připravil malou pohádkovou cestu, na které společně s večerníčkovskými
postavičkami plnily zajímavé úkoly. Na závěr cesty si v rámci tvořivé dílničky u Motýla
Emanuela a Makové panenky vyrobily vlčí máky a motýlky. Za absolvování cesty si děti
vysloužily diplom a poukázku na točenou zmrzlinu a také si mohly nechat namalovat obličej.
Krásné odpoledne bylo zakončeno ohýnkem a opékáním špekáčků. Velké díky patří všem,
kteří se podíleli na přípravě pohoštění.
Prázdninový piknik
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Uprostřed slunného léta, 16. července 2014, Tiliánek uspořádal rodinné piknikové
odpoledne. Nejmenší děti měly k dispozici pískoviště, bazénky, skluzavku. Pro předškoláky
byly připraveny jógové hrátky, při kterých se děti vydaly na výlet na louku za motýly. Tiliánek
si s dětmi celé odpoledne hrál, cvičil, zpíval, četl a vybarvoval mandaly. O výborné
občerstvení se opět postaraly maminky a babičky. Na závěr si děti mohly opéct špekáčky.
Klidná a pohodová atmosféra byla umocněna nádherným letním počasím.
Šipkovaná
Další rodinné odpoledne se uskutečnilo 21. srpna 2014. Tentokrát Tiliánek dětem připravil
šipkovanou. Cestou děti hledaly schránky s hádankami a luštily tajenku, která jim napověděla,
kdo a kde hlídá poklad. Šipky dovedly rodiče s dětmi od rodinného centra přes ves až na
zahradu za obecním úřadem k moudré sově. Pro každé z dětí byl odměnou čokoládový
penízek a obrázek sovy, za který v cíli obdržely výslužku v podobě buřtíku. Na závěr akce tedy
již tradičně proběhlo posezení u táboráku. Děti si také s sebou domů odnesly knížečku
s básničkou a s motivem sovy, kterou si samy vyrobily.
Setkání s mateřskou školou
19. září 2014 se Tiliánek vypravil za dětmi z MŠ k Vráňáku, kde se pravidelně na začátku
nového školního roku setkávají rodiče s dětmi a s učitelkami z mateřské školky, opékají se
špekáčky, pouští se draci... Skřítek Tiliánek toto odpoledne zpestřil úkolovou cestou, na které
se společně s dětmi vydal poznat lipskou školku. Společně zjistili, že ve školce bydlí Žabičky,
Sovičky, Myšičky a Medvídci, a tak děti plnily žabí, soví, myší a medvídkovské i další úkoly.
Nakonec si děti s Tiliánkem za doprovodu kytary zazpívaly písničku. Byla to opět vydařená
akce i díky babímu létu, které se postaralo o krásné počasí. Velké poděkování patří také
mamince Zdeňce Petrové, jejíž zásluhou Tiliánek ožil v podobě roztomilého maňáska.
Drakiáda
„Tak už je to tak, přiletěl k nám drak…“ - v sobotu 15. listopadu 2014 se za větrného počasí
sešli rodiče s dětmi a s draky na louce za kolejemi. Pouštění draků Tiliánek dětem zpestřil
krátkou stezkou s pohádkou o dráčkovi, na jejímž konci děti obdržely malou odměnu
v podobě skleněného srdíčka. Rodiče i děti se pak mohli přijít ohřát a občerstvit a zároveň si
na památku vyrobit papírového dráčka do prostor rodinného centra. Byť už bylo docela
chladné podzimní počasí, akce se setkala s velkou účastí a velice se vydařila.
Svatá Barbora
4. prosince 2014 o svátku svaté Barbory Tiliánek oživil tradici obchůzky Barborek, které
chodívaly s metličkou na zlobivé a s ovocem či sladkůstkou na hodné děti. Skupina holčiček se
s třešňovými větvičkami a s básničkou: „Já jsem svatá Barborka, přišla jsem k vám do
dvorka…“ vydala nejprve dopoledne za dětmi do školky a do první třídy a odpoledne pak po
„staveních“ ve vsi. Akce se setkala s kladnou odezvou, příští rok ji Tiliánek určitě zopakuje a
pokusí se obejít vícero „stavení“.
Podzimní čajovna
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Sobotní večer 6. prosince patřily prostory rodinného centra výhradně maminkám, které se
setkaly nad dobrotami u teplého čaje a svařáku a povídaly si nejen na téma „Nejkrásnější
dovolená“. Dýchánek se vydařil a jistě se bude pravidelně opakovat.

Volnočasové aktivity
Od října Tiliánek nabízí i volnočasové aktivity pro děti - program pro nejmenší děti
s maminkami „Ostrov objevů“, pro předškoláky a mladší školáky pak „Pohybové a jógové
hrátky“, „Tanečky ve stylu orientu“, lekce německého jazyka a od nového roku nabídne nově i
„Zpívánky“ s Pavlem Lutnerem. V případě zájmu o některou z aktivit se můžete kdykoliv
s dětmi přijít podívat, případně se ke stávajícím skupinkám přidat. Více informací o kroužkách
i o lektorech je k nahlédnutí v dokumentu na webových stránkách obce Lípa.

Tiliánek se těší na další rodinné akce i na volnočasové aktivity pro děti.
Také vás, (nejen) rodiče s dětmi, srdečně zve - přijďte se v chladných dnech ohřát u kávy nebo
čaje, zastavit se a setkat se, pohrát si ve vybavených obecních prostorách rodinného centra,
budete srdečně vítáni!

Pozn.: Radostnou zprávou je oznámení, které jsme obdrželi 15. září 2014, v němž prezidium
Sítě mateřských center schválilo přijetí Rodinného centra Tiliánek za svého člena. Další
radostnou zprávou je ocenění našeho centra jako Společnosti přátelské rodině, které 8.
prosince 2014 na slavnostní akci v Hrotovicích převzala Marta Vencovská z rukou prezidentky
Sítě mateřských center paní Rút Kolínské. Je to pro nás velká čest i motivace k další práci.

S blížícím se koncem roku bychom rádi poděkovali všem návštěvníkům za
přízeň a za podporu. Poděkování za spolupráci patří obci a zastupitelům,
ostatním místním neziskovým organizacím, ZŠ a MŠ Bohuslava Reynka a také
MC Zvoneček. Tiliánek přeje všem radostné, klidné a pokojné Vánoce v kruhu
nejbližších a krásný nový rok, v něm především hodně štěstí a zdraví!
Za RC Tiliánek
Lucie Hanauerová
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Zpráva o činnosti mladých hasičů v roce 2014

V letošním roce bylo v mladých hasičích registrováno 23
dětí, z toho 16 dívek a 7 chlapců.
Začátkem roku jsme chodili vyrábět do naší klubovny a
učili jsme se hasičské dovednosti. V březnu jsme vyčistili
škarpy u silnice do Kochánova v rámci akce "Čistá
Vysočina". Děti jsme za to odměnili výletem do bazénu do
Havlíčkova Brodu. Čarodějnice pořádalo naše SDH u
chatičky u Vráňáku, kde bylo pro děti připraveno spousta
soutěží, úkolů a samozřejmě pálení čarodějnice.
V květnu jsme předvedli útok na akci Lipské jaro. Také jsme vyjeli s dětmi na kole k Paletáči,
kde jsme si opekli buřtíky. Společně s rodiči jsme navštívili jihlavskou ZOO. V půlce května
jsme jeli na soutěž do Radňova a tam jsme se dvěma družstvy obsadili 2. a 3. místo.
V červnu jsme vyrazili k rybníku Řeka, kde jsme celý víkend tábořili, byli jsme na procházce a
poslechli jsme si přednášku o dravcích a ty jsme si i prohlédli.
Na konci prázdnin jsme spolu se Svazem žen a spolkem Tilia připravili večerní stezku odvahy,
kterou děti statečně prošly - navzdory všem strašidlům.
Po prázdninové pauze jsme u nás v Lípě uspořádali dětskou soutěž, kde jsme se umístili se
dvěma družstvy na 3. a 4. místě.
Letošní grilování se konalo v hospodě Na Růžku, kde si daly děti i zmrzlinu. Na podzim jsme
se zúčastnili podzimního kola v požární všestrannosti Plamen, na který jsme se po celý rok
připravovali. Umístili jsme se na 29. místě.
Díky podpoře naší obce jsme se zúčastnili výletu do záchranné stanice Pavlov, kde jsme se
podívali na zvířata a ptáky, o které se tato záchranná stanice stará.
Kromě malování a vyrábění jsme byli také s dětmi pouštět draky. V současné době chodíme
do školní tělocvičny, kde děti soutěží a hrají si. Brzy oslavíme Vánoce, kdy si ozdobíme
stromek a rozdáme si drobné dárky.
V příštím roce pojedeme na jarní kolo požární soutěže Plamen, pomůžeme s přípravou oslavy
výročí založení hasičského sboru naší obce a vyjedeme do přírody na tradiční víkend v
přírodě. Po letních prázdninách nás opět čeká soutěž O pohár starosty naší obce a podzimní
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kolo Plamenu.

SDH Lípa
(činnost v posledním čtvrtletí 2014)
Září 2014
Na 13.9.2014 byla naplánovaná soutěž O putovní pohár starosty obce Lípa, kterou jsme
bohužel kvůli nepřízni počasí museli zrušit. Soutěž to mohla být pěkná, bylo přihlášeno
celkem 44 družstev, nejhojnější účast, jaká kdy byla. Místo této akce jsme uspořádali soutěž
pro děti. Konala se 27.září a zúčastnila se družstva mladých hasičů z Herálce (4 družstva),
Zdislavic (2 družstva), Petrkova (1 družstvo) a Lípa (2 družstva). Celkem tedy 9 družstev
mladých hasičů.
Soutěžilo se ve 2 kategoriích: v kategorii starších dětí vyhrál Herálec, naše děti obsadily čtvrté
místo. V kategorii mladších vyhrál pro změnu také Herálec, naše děti skončily na třetím
místě. Soutěžícím byly předány ceny a diplomy.

Říjen 2014
Mladší děti se zúčastnily „HRY PLAMEN“. Vše proběhlo na Vysoké. Mladí hasiči nám
ostudu neudělali a ve velké konkurenci se umístili ve středu startovního pole.

Listopad 2014
Spoluúčast na přípravě slavnostního rozsvícení Lipského stromu.

Prosinec 2014
Výroční volební schůze SDH Lípa.

Na závěr bych chtěl Všem spoluobčanům popřát hezké prožití svátků
vánočních, hodně úspěchů a zdraví v roce 2015,
starosta sboru
Miroslav Prchal
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Zveme širokou veřejnost na

HASIČSKÝ PLES,
který se koná v sobotu 31.1.2015
v SOKOLOVNĚ Lípa od 20:00 hodin.
Předprodej: paní Mgr. M. Šedinová
Hrát bude AMIX

*********************************************
Dobrohostov a Chválkov
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás závěrem roku stručně informoval o některých akcích v obcích
Dobrohostov a Chválkov.
Jako každý rok, tak i letos knihovna uspořádala dětský karneval a tradiční rozsvěcení
vánočního stromku v naší obci. K poslechu hrála koledy Ledečanka.
Největší akcí v obci Dobrohostov bylo odbahnění rybníku pod Novákovými a nová vozovka
v lese ke sv. Anně. Rovněž byla natřena střecha na budově hasičárny a oprava okapů.
Občané obce rovněž zdarma opravili podlahu u malé kaple u sv. Anny a opravu kamenné
vyzdívky v odbahněném rybníku. Všem, kteří se na těchto akcích podíleli, děkuji.
Ve Chválkově po mnoha letech čekání byla opravena cesta k Vencovským a vysazeny nové
tůjky u kapličky.
V letošním roce také proběhly volby do obecního zastupitelstva. Za naši obec byl zvolen
L. Křesťan a V. Fikar. Všem voličům děkuji za účast ve volbách a věřím, že oba budeme
nadále pokračovat ve zvelebování naší obce a Chválkova.

Co nás čeká v příštím roce – v roce 2015.
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Veškeré akce, na které jsme dali požadavky do obecního rozpočtu, budou však reálné
pouze v případě jeho schválení zastupitelstvem.
Dobrohostov:
-

výměna oken a vymalování místností v budově čp. 30 – bývalá prodejna

-

oprava studně na návsi

-

oprava podezdívky a nová výsadba u křížku u Kameníků

-

rekonstrukce cesty od čekárny k vodojemu

-

zhotovení přístřešku a dlažby pod kontejnery

-

výměna dlažby ve velké kapličce u sv. Anny

-

oprava kanalizační vpusti u Lišků
Chválkov:
-

postupná rekonstrukce veřejného osvětlení

Na závěr chci poděkovat Všem občanům za udržování veřejných prostranství a dalších
prostor v naší obci i ve Chválkově. Poděkování patří také ženám z Chválkova za celoroční
péči o kapličku, jejího okolí, květinovou výzdobu a pořádání každoroční mše u kapličky.
Také chci poděkovat našim hasičům za pořádání maškarního průvodu, každoroční poutě
u sv. Anny a ostatních akcí pro děti a spoluobčany.
Vážení spoluobčané,
Přeji Vám všem šťastné a radostné prožití svátku vánočních. Ať Vánoce přinesou
pohodu do Vašich rodin, ať v době vánoční zapomenete na všechny problémy, s kterými se
musíte v průběhu roku potýkat.
Do nového roku Vám přeji hlavně pevné zdraví, štěstí a spokojenosti, mnoho osobních a
pracovních úspěchů.
Ať i novém roce – roce 2015
v nás stále hoří plameny
Míru, Víry, Lásky a Naděje.

Václav Fikar

Z činnosti SDH Dobrohostov
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S blížícím se koncem roku se každý z nás zamýšlí nad tím, co se během roku odehrálo,
uskutečnilo, co se povedlo, co se nepovedlo. I my bychom rádi zrekapitulovali činnost našeho
hasičského sboru.
Pro všechny obyvatele Dobrohostova a blízkého okolí jsme se snažili připravit několik
zajímavých akcí, věřím, že se setkaly s kladnou odezvou. Zde uvádím jejich výčet:

11. ledna 2014

Výroční členská schůze – zúčastnilo se 28 členů hasičského
sboru, byly naplánovány akce na rok 2014.

1. března 2014

Masopustní průvod – již 8. ročník masopustního průvodu
procházel naší obcí, na 60 masek (kde nechyběl medvěd,
pohádkové bytosti, tradiční kominík a vedoucí policajt)
rozveselilo nejen místní obyvatele, ale i velkou část
přihlížejících.
Chceme touto cestou poděkovat všem občanům
Dobrohostova za vstřícnost a zapojení se do této akce.

29. března 2014

Zabijačkové hody – byly pořádané již potřetí. Díky
výbornému řezníkovi jsme si pochutnali na jitrničkách,
jelítkách, ovárku, masité tlačence a polévce.
Dle odezvy si myslíme, že tato akce je vítána a budeme v ní i
nadále pokračovat.

26. dubna 2014

Farma Miksa a p. Pfeifer František pořádali na loukách
farmy Miksa Závody koní. Naši hasiči se zapojili i do této
akce a zajistili občerstvení – grilované kýty, klobásky
z udírny, teplé i studené nápoje a cukrovinky upečené
našimi ženami. Celá akce byla skvěle připravena, ale
zúčastnilo se málo soutěžících, doufáme, že příští rok se
opět akce uskuteční a účast bude větší.

30. dubna 2014

Pálení čarodějnic – již tradiční akce pořádaná na místním
hřišti. Místní obyvatelé se přišli podívat na oheň a ochutnali
klobásky a pivo, nejvíce si vše užily děti, které zde měly
velký prostor pro skotačení.

17. května 2014

Družstvo mužů se zúčastnilo okrskového cvičení v
Radňově.

7. června 2014

Dětský den – po loňském úspěšném průběhu dětského
dne jsme se rozhodli uspořádat další. Tentokrát šly
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děti s rodiči po připravené trase, kde na ně čekaly
pohádkové bytosti a úkoly, které musely splnit.
Děti tak došly až ke svaté Anně, kde byl připraven
skákací hrad, soutěže a táborák s opékáním špekáčků.
Akce se zúčastnilo na 30 dětí, počasí nám přálo a
děti i dospělí byli spokojeni.
18. července 2014

Předpouťová taneční zábava se skupinou Tandem – již
tradičně pořádaná zábava. Tentokrát se nám zadařilo, díky
velmi pěknému počasí a teplému večeru přišlo hodně lidí.
Kapela hrála dechovky i moderní písničky, lidé se bavili,
nálada byla skvělá.

20. července 2014

Pouť u svaté Anny – počasí nám opět přálo, sešlo se mnoho
lidí, kteří si vyslechli mši svatou a poté si zazpívali se
skupinou Rebelka, která nezklamala a přilákala do lesa u
svaté Anny spoustu lidiček.

20. září 2014

Podzimní grilování – již po několikáté pořádáme pro své
členy a jejich partnery a děti „grilovačku“. Tato akce
je vítána, grilované maso a pivo příjemně doplní veselé
povídání a nechybí ani společné zazpívání lidových písní.

Září 2014

Členové našeho hasičského sboru – p. Rosecký Karel, p.
Rosecký Pavel st. a p. Novák Josef odpracovali mnoho hodin
při opravě hráze rybníka u Nováku v Dobrohostově. Velmi si
vážíme Vaší práce a děkujeme.

18. října 2014

Výlov rybníka na návsi a rybí hody. Třetí ročník výlovu
rybníka se vydařil, na hrázi jsme grilovali rybí podkovy,
podávali rybí polévku a v hospůdce byly připraveny rybí
řízky a bramborový salát.

7. listopadu 2014

Lampiónový průvod – již potřetí jsme uspořádali pro děti a
jejich rodiče lampiónový průvod. Letos byly opět vypuštěny
lampióny štěstí a na závěr připraven ohňostroj. Dětem byly
podávány tousty, teplý čaj a malý dáreček.

15. listopadu 2014

Byl uspořádán zájezd do vinného sklípku „Slovácký sklep
v Němčičkách“. Autobus byl plně obsazený. Nejdříve jsme
navštívili státní zámek Lednice, poté jsme jeli do vinného
sklípku, kde na nás čekal příjemný majitel, a po dobrém
gulášku jsme si vyslechli povídání o víně spojené
s ochutnávkou vína. Na stolech nechyběl bohatý raut a
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zábavu zpříjemnil místní harmonikář a kytarista. Domů jsme
přijeli kolem druhé hodiny ranní.
22. listopadu 2014

Posezení pro ženy spojené s výrobou adventních věnců.
Naše ženy přišly v hojném počtu a každá si vyrobila
originální adventní věnec na stůl nebo na dveře. Nechybělo
občerstvení, jež dodaly místní ženy – děkujeme všem. Vařil
se vánoční punč, čaj nebo káva, věříme, že sobotní
odpoledne bylo příjemně stráveným časem pro všechny
ženy a příjemným odpočinkem v nadcházejícím vánočním
čase.

31. prosince 2014

Pořádání silvestrovského posezení a přivítání nového roku.
Ani letos nebude chybět ohňostroj, na který se všichni moc
těšíme – jeho přípravě se věnuje p. Miksa Petr a p. Krpálek
Jiří i jim patří dík.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat panu starostovi naší obce a celému zastupitelstvu za
práci a finanční podporu našeho sboru.

Rádi bychom popřáli všem spoluobčanům veselé Vánoce, hodně zdraví, štěstí, úspěchů a
osobní pohody do roku 2015. Budeme se těšit, že i vy z okolních obcí se k nám do
Dobrohostova přijdete podívat na některou z akcí, které budeme v příštím roce pořádat a o
kterých Vás budeme předem informovat.

Za SDH jednatel M. Krupauer

Zveme Vás na Masopustní průvod, který se bude konat
v sobotu 21. února 2015 od 11. hodin
v Dobrohostově.
Srdečně zvou pořadatelé.

ZPRÁVY Z PETRKOVA
27.září (sobota) – Vzhledem k letošní nepřízni počasí se konala hasičská soutěž O POHÁR
STAROSTY LÍPY pouze v dětských kategoriích. To ovšem neubralo na atraktivitě celého
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sportovního klání. Petrkov tento rok reprezentovala dokonce 2 dětská družstva! Jako první
na trať vyběhlo družstvo ve složení: Lenka Nováková, Tomáš Novák, Kateřina Nováková, Jan
Beckert, Michal David, Rostislav Topolovský a Sigmund. Tento tým „udělal“ čas 31:53. Poté na
trať vyrazila další skupina ve složení: Tomáš Novák, Vít Topolovský, Kateřina Nováková, Lenka
Nováková, Aleš Topolovský, Markéta Sigmundová a Rostislav Topolovský s výsledným časem
39:53. Děti přebraly ceny z rukou pana starosty Kunce a párek v rohlíku od svého šéfa Jiřího
Nováka.
28.září (neděle) – Jako každoročně byla na „Václava“ sloužena Slavnostní MŠE SVATÁ U
PETROVSKÉ KAPLIČKY. Sešla se „část obce“ i farníci z okolních vesnic (Šmolovy, Lípa, Svatý
Kříž, Dobrohostov). Přibližně šedesátka věřících po dlouhé době i „viděla“ na pana faráře. P.
Mgr. Jakub Jan Sarkander Med vedl obřad ve velmi přátelském duchu. Hudební doprovod
zajistila křesťanská rytmická skupina Výbuch včetně chorálu „Svatý Václave“ (jedna z
nejstarších českých duchovních písní) v tradičním žesťovém podání.
11.října (sobota) V tento podzimní čas se většina Petrkáků potkává na akci - Výlov Hlibůčku.
Sobotní ráno vrcholily přípravy a o půl desáté začal výlov. Na trojčlenný rybářský tým
s podběráky v rybníce na břehu čekala eskorta „nosičů“, která dále předávala úlovek k
„třídičům“. Dále pak byl úlovek postupován „prodejnímu týmu“ (letos se prodal veškerý
úlovek dosahující prodejních mír) či „zabijácké četě☺“, která zdarma pro zákazníky ryby
zabila a vykuchala. Tradiční a velmi oblíbený „gurmánský koutek“ s pečenou rybou,
prodejním stánkem a výčepem dozajista přilákal mnoho přespolních návštěvníků, až byla hráz
Hlibůčku „malá“. Velké množství mokrých a špinavých dětí svědčí o zájmu a tím o pokračování
této tradice. Osobně bych si přál, aby se příští rok neopakoval fenomén letošního volného
pobíhání velkých psů po hrázi a v rybníce. Dobře zorganizovaná akce pod taktovkou SDH
Petrkov byla i díky počasí velmi vydařená.
10 -11.října (pátek, sobota). Proběhly VOLBY do zastupitelstva obce Lípa. Petrkáci svojí
nízkou volební účastí „zajistili“ propad naší obce, kdy vzhledem k nízkému počtu voličů
nejsou do zastupitelstva obce Lípa zvoleni za Petrkov plánovaní 2 zástupci (Jiří Novák, Michal
Topolovský). Přemýšlím, jestli to zde funguje tak jako v celém státě s „politikou“ – Názory:
„Mně to nezajímá, já stejnak nic nezměním, stejnak je to k ničemu“ zde nejsou úplně na
místě. To, že 15% volících občanu z Petrkova mi dalo palec dolů je pro mě osobní prohra.
Nevím, jestli není někdo spokojen s tím, co se v Petrkově daří uskutečnit, nebo mě jen
osobně nesnáší. Měl jsem pocit, že Petrkov je jeden tým, který se snaží táhnout za jeden
provaz. Děkuji všem ostatním, kteří přišli do hasičárny hodit lístek do „urny“.
2.listopadu (neděle) se ráno od 8 hodin začali scházet hasiči na BRIGÁDU SDH, která by se
dala nazvat – „Návrat do Staré hasičárny“. Tedy do nově opraveného hasičského skladiště.
Na původní místo se přestěhovala historická hasičská technika, stoly, židle a „náčiní“ pro
rybářskou sekci SDH. Dále se ručně dokopal výkop pro odvod vody z nové střechy skladiště.
Po dokončení prací se pracanti přesunuli do „nové“ hasičárny, kde proběhl generální úklid
garáže skoro tak dokonale, že by se dalo z podlahy jíst. Účast – 11 brigádníků.
2.listopadu (neděle) v podvečer proběhlo setkání občanů Petrkova. Na tomto setkání se
probírají myšlenky a nápady, jakým směrem se má v roce 2015 ubírat naše obec tak, aby tyto
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požadavky byly předneseny na zastupitelstvu v Lípě. Letos při účastí 13 ti PETRKÁKŮ se
probírala při hodinovém setkání tato témata: doplnění laviček po obci, pokračovat ve
zpevnění cest uvnitř obce, odkupy pozemků, výsadba aleje k Dolíku a na vlakovou zastávku,
oplocení hřiště, cyklostezka do Lípy, doplnění košů po obci + pytlíky na psí exkrementy –
zejména u dětského hřiště, oprava nefungujícího veřejného osvětlení, posun „cedule“
Petrkov blíže k Lázním, nevyvážet zelený odpad na obecní pozemky – případně nezavážet
stávající rybníky, zpomalit průjezd u dětského hřiště – obytná zóna, oprava napájení horního
rybníka ze studny, úprava prostoru u kapličky, oprava prasklého zvonu kaplička, doplnění
herních prvků dětského hřiště, oprava sociální zázemí hasičárna, odbahnění spodního rybníka
a požadavky SDH. Z těchto myšlenek budou sestaveny priority a ty budou prezentovány
v Lípě. Děkuji všem účastníkům, že přišli, i když se netočilo pivo zdarma☺.
29. listopadu (sobota) SDH Petrkov každým rokem svolává svoje řádné členy na Valnou
hromadu SDH. Zajímavostí je, že v tento čas má SDH celkem 50 členů (24 mužů, 15 žen, 11
dětí). Za okrsek 10A Lípa se jako host naší schůze zúčastnila Jana Moravcová z SDH Radňov.
Zazněla zpráva o činnosti, kterou přednesl velitel Jiří Novák: leden - hasičský bál, květen Okrsková soutěž v Radňově – 4 družstva z Petrkova (muži, ženy, 2x děti), květen – vodácké
závody na Hlibůčku, srpen – grilování selete pro členy SDH a všechny občany Petrkova, září –
víkend mladých hasičů, září – O pohár starosty Obce Lípa – mladí hasiči, soutěž mužů a žen
byla zrušena, říjen – výlov rybníka Hlibůček (i v nevlídném počasí byla dostatečná účast
diváků, kteří byli pohoštěni grilovaným kapříkem), listopad – valná hromada. Během roku
jsme prováděli brigádnickou činnost:
rozdělání poraženého jasanu – 9 lidí
stěhování do nové HZ ze staré – 4 lidi
otloukání omítky staré HZ, pořezání starého krovu – 9 lidí
dokončení vykopání hlíny pro pokládku dlažby – 3 lidi
k tomu bych dal, co se zde udělalo – stržení střechy, nový krov,
střecha, nová podlaha, nová vrata, omítka, nátěr omítky, okapové
svody atd.
stěhování do opravené HZ – 11 lidí
ženy - úklid hasičské zbrojnice
nástěnka
Na valné hromadě byl zvolen nový výbor SDH Petrkov. Novým starostou je Josef Culka ml.,
velitelem zůstává Jiří Novák. Za práci pro dobrovolné hasiče převzalo 8 členů diplomy a
pamětní plaketu, 5 členů a členek bylo oceněno medailí Za příkladnou práci a jedna členka
převzala medaili Za zásluhy. Dále jsme provedli Volbu delegátů na Výroční valnou hromadu
okrsku v Lípě a volbu delegáta na Okresní shromáždění sborů v roce 2015. Během setkání se
podávalo občerstvení a v dobré náladě se mnoho z nás dočkalo rána.

SETKÁNÍ U KAPLIČKY. Přijměte pozvání k radostnému a pokojnému společnému

setkání u koled v podání petrovského mládí, cukroví a vánočního čaje s rumem.
Dle počasí se sejdeme u petrovské kapličky (v případě deště v „hasičárně“)
23.12.2013 v 17,00 hod.
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Závěrem tohoto roku bych rád poděkoval všem, kteří
jakýmkoliv způsobem letos pomohli Petrkovu a popřál
Všem do roku 2015 hodně zdraví, štěstí, radost a
každému co potřebuje.

Sbor dobrovolných hasičů Petrkov

Vás co nejsrdečněji zve na tradiční

PETRKOVSKÝ HASIČSKÝ BÁL
který se koná v sobotu 10. ledna 2015 od 20.00 hodin v sokolovně v Lípě
Těšíme se na Vaši účast a na příjemný večer.

Hraje: E.M.I.L.

Předprodej vstupenek:

Dana Prokšová, Petrkov 48, tel. 737 513 587

Za Petrkov Topolovský Michal
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Obec Lípa přeje pokojné
Vánoce a šťastný vstup
do nového roku 2015.
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