Vážení spoluobčané,
jsme na počátku roku a to je obvykle důvod k seznámení s tím, co plánujeme. Jako v loňském
roce, tak i letos, připravujeme rozsáhlou opravu komunikací a to, komunikaci v Dobrohostově
k vodojemu, v Lípě za hospodou a v Petrkově prodloužení komunikace na Dolík, kde tato slouží i
jako cyklostezka, kterou jsme zakládali. Část v katastru Šmolov zainvestuje Město Havlíčkův
Brod tak, aby cyklostezka byla napojena na komunikaci města. Na čističce odpadních vod v Lípě
plánujeme výstavbu garáží pro parkování nového traktoru a další nové techniky.
Díky získané dotaci ve výši 600 000 Kč z Vesnice roku 2014 můžeme dále uskutečnit další
nutné opravy a akce. Vyměněno bude kompletně oplocení vodojemu v Lípě, opravena bude dílna
ve škole, proběhne rozsáhlejší úprava zeleně a další údržba vzrostlých stromů v našich obcích a
vybudováno bude nové stání pro kontejnery na tříděný odpad v Dobrohostově. Dále opravíme
sociální zařízení v budově SDH v Petrkově. Vyměněna budou také okna na zdravotním středisku
v Lípě a na obecní budově v Dobrohostově. Rovněž budou instalovány na veřejných
prostranstvích nové lavičky.
Obec také na základě rozhodnutí zastupitelstva poskytne příspěvky na činnost a akce ČSŽ,
Spolku TILIA, SDH v Lípě, Petrkově a Dobrohostově, farnosti v Úsobí, TJ Sokol, pojízdné
prodejně potravin a dále budou spolufinancovány akce pro děti v našich obcích.
9.5.2015 plánujeme Lipské jarní slavnosti u příležitosti 135. výročí založení sboru
dobrovolných hasičů v Lípě. Celé odpoledne bude probíhat bohatý kulturní program.
Pevně doufáme, že i v tomto roce se nám podaří získat dostatek prostředků potřebných
k realizaci připravených projektů. Máme zažádáno o pět dotací, ale i tak velká část projektů
bude realizována z vlastních zdrojů. Rádi bychom, aby i nadále docházelo k smysluplným
investicím do obecního majetku, podpoře společenského života a k postupnému zvelebování
našich obcí, obcí nás všech, kteří v nich žijeme.
Jiří Kunc, starosta

Nepřehlédněte:
•

Od 21. dubna obec opět zahájí sběr posečené trávy ze zahrad. Ukládat posečenou hmotu
je možno v areálu čističky odpadních vod v Lípě. Je zde také možno uložit ořezané větve
ze stromů. Při odběru bioodpadu bude přítomen pracovník obce. Nelze zde ukládat
hnůj, kuchyňské zbytky ani jiný odpad živočišného původu.
Provozní doba zařízení:
Úterý:
17,30 – 19,00 hod.
Sobota: 17,30 – 19,00 hod.

•

Velkoobjemový odpad (mimo nebezpečného odpadu) je možno ukládat na ČOV v Lípě
každé první pracovní pondělí v měsíci od 14,00 do 17,00 hod. Je zde možné uložit také
železný šrot.

•

Dle upozornění Krajského úřadu Kraje Vysočina bude od 7.4.2015 do 30.10.2015
opravován železniční most na Humpolecké ulici „U Stavby“ , v Havlíčkově Brodě. Vždy
zůstane jeden jízdní pruh volný, nebo se bude jezdit po mostním provizoriu a doprava
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bude řízena světelným signalizačním zařízením. I když přes Lípu a Petrkov není
oficiální objízdná trasa, dá se předpokládat podstatný nárůst dopravy. Na žádost obce
bude dopravním značením z Lípy do Petrkova zakázána kamionová doprava a v případě
potřeby zpomalena doprava v obci a v okolí školy.
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Usnesení č.2
z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lípa,
které se konalo dne 15.12.2014 v budově OÚ v 19 oo hodin
Zastupitelstvo obce Lípa:
schvaluje:
• program zasedání zastupitelstva
• zapisovatele a ověřovatele zápisu a usnesení
• Smlouvy na zimní údržbu komunikací v roce 2015
• Vnitřní směrnici pro vedení účetnictví, oběhu účetních dokladů a evidenci majetku.
• Dodatek č. 8 k příloze č. 2 Zřizovací listiny ZŠ a MŠ Bohuslava Reynka, Lípa
• Smlouvu o dílo č.85/2015 s firmou Envirex s.r.o., Chotěboř
• Politika a koordinátora pro MA 21
• Rozpočet Obce Lípa na rok 2015
Pověřuje:
• radu obce provedením závěrečného rozpočtového opatření pro rok 2014
bere na vědomí:
• obdržení dotačních prostředků
• oznámení ZŠ a MŠ Bohuslava Reynka, Lípa o uzavření školky od 22.12.2014 do 2.1.2015
• příspěvky v rozpravě

Usnesení č.3
z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lípa,
které se konalo dne 9.3.2015 v budově OÚ v 19 oo hodin
Zastupitelstvo obce Lípa:
schvaluje:
•
•
•
•
•
•

program zasedání zastupitelstva
zapisovatele a ověřovatele zápisu a usnesení
Dodatek k nájemní smlouvě č.29/2011 pro rok 2015 s Lesním družstvem ve Štokách
Pronájem rybníků na pozemcích p.č. 67/1, p.č. 72, p.č. 73 v k.ú. Lípa u Havlíčkova Brodu
inventarizaci majetku obce Lípa k 31.12.2014
účetní závěrku Obce Lípa za rok 2014, sestavenou k 31.12.2014
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•
•
•
•

použití rezervního fondu a výsledku v roce 2015, na úhradu ztráty roku 2014 ve výši
19 055,37 Kč v ZŠ a MŠ Bohuslava Reynka, Lípa.
Smlouvu s hudbou Vysočinka, na vystoupení 9.5.2015
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu
provést stavbu č.IP-12-2006894/VB/2 s firmou ČEZ Distribuce
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 8800074087/1/VB/PŘ-1 s firmou RWE
Distribuční služby
Kupní smlouvu na automobil s městysem Česká Bělá
vyřazení majetku dle soupisu
přihlášku obce do sítě „Zdravých měst a obcí České republiky“

•
•
•
neschvaluje
• průjezd Rallye Posázaví obcí Petrkov
pověřuje:
•
radu obce provedením výběru zhotovitelů na akce roku 2015
bere na vědomí:
• konkurs na ředitele školy
• příspěvky v rozpravě
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Školní okénko

„Čas je běžec dlouhým krokem“, tak nějak se to zpívá v jedné starší písničce a právě probíhající školní
rok je toho svědkem či potvrzením.
Závěr školního roku se blíží velkou rychlostí, i když máme za sebou teprve jarní prázdniny a před
sebou Velikonoce. Než se však nadějeme, bude tu první jarní den, trochu nám to pokazí návrat letního
času a už tu budou Velikonoce. Snad bych neměl opomenout zatmění Slunce 20.března 2015.
Svátky jara či velikonoce, ať je to tak či onak, v každém případě by to měly být svátky klidu a míru,
porozumění a s přicházejícím jarem i lásky.
Je úplně jedno, zda si lidé budou připomínat biblické příběhy nebo se budou s láskou procházet
probouzející se přírodou. Důležité bude, aby srdce všech byla naplněna pocity štěstí, krásy a
porozumění. Stejně důležité je, aby se setkávali lidé, kteří se chtějí potkat a kteří si navzájem chtějí
udělat radost a potěšit se svým setkáním.
Přejme si, aby každý z nás prožil nadcházející svátky podle svých představ a s těmi, které máme rádi,
ať v jejich průběhu načerpáme dostatek sil a optimismu, který nám bude zpříjemňovat další naše žití.
Přeji Vám pohodu a klid v osobním i rodinném životě, přeji Vám slunce v duši.
Antonín Gerža
O tom, že život v obou školách probíhá velmi rychle, intenzivně a tak jak má, svědčí i příspěvky o

činnost základní i mateřské školy.
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Okénko základní školy
3. PIRÁTSKÝ DEN
V pátek 20.2. se uskutečnil v 1. třídě další pirátský den. Piráti se tentokrát vypravili na Korálový ostrov.
Jednotlivé posádky musely vyluštit zašifrovanou zprávu a podle pokynů najít truhlu s pokladem. Poklad
si museli piráti přepočítat, aby věděli jak jsou bohatí. Potom na ostrově plnili další úkoly. Skládali
lístečky se slovy do vět a složené věty zapisovali na papír psacím písmem, což byla opravdu docela
těžká a složitá práce. Opsat správně a krasopisně pět vět nebyla ani pro piráty žádná legrace. Dále
počítali peníze na pirátském pracovním listě a zapisovali různé matematické příklady. Ve dvojicích
vytvářeli své vlastní Korálové ostrovy s pokladem. Rozloučili jsme se písničkou Tři citrónky, která se
stala na tomto ostrově naší hymnou a vypluli jsme opět na širé moře. Příště nás čekají Velikonoční
ostrovy….

Šárka Bucherová + Dana Výborná

Ples školy
Už pošestnácté jsme zažili plný sál za zvuku kapely Fortuna při Plese školy dne 13.února 2015. Ráda
bych touto cestou poděkovala ještě jednou všem sponzorům, bez jejichž štědrého přispění bychom
nemohli náš ples uskutečnit. Výtěžek z něj bude v rámci SRPŠ využit na akce pro děti naší školy. Dále
chci poděkovat svým kolegyním a kolegům za pomoc při přípravě a organizování plesu.
Velmi příjemným zpestřením plesu bylo vystoupení tanečního kroužku z DDM Jihlava s ukázkami
latinsko-amerických tanců v podání dětských i dospělých tanečníků.
Vám všem zúčastněným díky za skvělou atmosféru a za výdrž až do ranních hodin. Za rok se budeme
těšit na shledanou.

Za realizační tým Simona Korefová
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Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost
Ve středu 11.3.2015 se uskutečnilo poslední ze čtyř setkání projektu Přírodní a technické obory –
výzva pro budoucnost, který organizuje Gymnázium Havlíčkův Brod. Naše škola spolu s dalšími 3
základními školami okresu byla vybrána pro spolupráci.
Jednalo se o pracovní dílny zaměřené na fyziku, biologii a chemii, kde studenti gymnázia připravili pro
žáky základních škol různé aktivity a pokusy.
Naše poslední dílna byla věnována biologii a chemii. V biologické části žáci pozorovali mikroskopem
motýlí křídla a oko včely, které museli nejprve vypreparovat, následně jim bylo změřeno EKG pomocí
přístroje Neulog a na závěr čekal na žáky test, ve kterém nejvíce bodů získaly Marcela Výborná a
Jaroslava Klofáčová.
V chemické laboratoři prováděli pokusy, ve kterých dokazovali jednak obsah soli v potu pomocí
roztoku AgNO3, poté rozklad škrobu ptyalinem a na závěr provedli pokusy dokazující obsah bílkovin
ve vlasech.
Všechny aktivity byly zajímavé, žáci se seznámili s novými metodami měření, s prostředím chemické a
biologické laboratoře a myslím, že se všechna setkání se jim líbila.

Simona Korefová

Úspěch našeho žáka v okresním kole olympiády v matematice
V okresním kole olympiády v matematice – žáci 9.ročníku získal krásné 3. místo a postup do
krajského kola žák 9.třídy Ladislav Trnka.

Láďovi děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a přejeme mu úspěch v krajském kole.

ZÁJEZD DO HORÁCKÉHO DIVADLA

V úterý dne 17. 2. 2015 se uskutečnil zájezd na světoznámý muzikál Šumař na střeše, který
nastudovalo Horácké divadlo v Jihlavě. Celkově se zúčastnilo 38 diváků, z toho bylo 21 žáků naší
školy (7. – 9. třídy). Od školy jsme odjížděli v 16,00 hodin, představení začínalo o hodinu později.
Na téže místo jsme se objednaným autobusem vrátili ve 21,00 hodin.

Přestože představení patřilo svým tématem i délkou k náročnějším, mělo velký úspěch. Je
vidět, že naši žáci patří k poučeným divákům s dobrým vkusem.

Ráda bych poděkovala všem zúčastněným za dochvilnost, dětem pak za vzorné chování, jež
prezentovalo naši školu na veřejnosti.
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Zapsala: Marcela Hájková

Výsledky okresního kola olympiády v českém jazyce 2015
Dne 12. února 2015 se uskutečnilo okresní kolo OČJ v Havlíčkově Brodě. Naši školu reprezentovala
Andrea Teclová z 9. třídy.Její účast byla velmi úspěšná, protože z celkových 28 účastníků dosáhla se
svými 19 body na 5. místo. (Maximální možný počet bodů byl 32, ale nejvyšší počet dosažených bodů
na 1. místě byl 25.) GRATULEJEME!
Zapsala: Marcela Hájková

Recitační soutěž – školní kolo – 18.2.2015
•

2. třída

kategorie
Kučírková Sára – Střapatý Péťa
Kuncová Alena – K. J. Erben – Vodník
Novák Daniel – H. Vrbová – Letní lijavec
Váchová Klára – Christian Morgenstern – Tři vrabčáci
Maštalířová Eliška – F. Hrubín – Perníková chaloupka
Heřmánková Nikola – D. Vysoká – Jarní básnička

Havelková Karolína – Vlastní podobizna
Volšová Aneta – Tygrův den
Fironová Sára – V lese
Neubauerová Zdeňka – Klubko
Vencovská Tereza – Jiřičky
Nováková Lenka – Cestička k domovu
2. kategorie
4. třída
Kandr Daniel – Bleší cirkus
Velichová Kristýna – Óda na lelky – Emanuel Frynta
Nováková Kateřina – Letní lijavec – Hana Vrbová
Kotlasová Tereza – Popis fotbalového míče – Michal
Černík

3. třída

5. třída

David Michal – J. Seifert – Měsíčná noc
Slováková Barbora – J. Kolář – Proč musí být
kloboučníci
Moravcová Vlasta – J. Čarek – Straka
Pertl Filip – J. Žáček – Bernardýnům 3x sláva
Koudelková Karolína – F. Hrubín – Křišťálová
studánka
Schlafer Zbyněk – J. Žáček – Na Šumavě
Beckert Jan – Každá škola má svůj konec

3. kategorie
6. třída
Koláčková Tereza – J. Seifert – Mateřídouška
Kořínková Jolana – K. J. Erben – Polednice
Kulja Michal – F. Hrubín – Červená Karkulka
Kutlvašrová Michaela – Podzimní básnička
Meruňková Eliška – Z. Svěrák – Klouzačka
Pertlová Hana – V. Hálek – Cestička jak můstek bílý
Topolovský Aleš – K. J. Erben - Polednice
7. třída

Buňatová Jana – Hvězdy nám nepřály, Deník Princezny
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Vencovská Anna – Jsem Superstar
4. kategorie
8. třída Kerelová Eliška – J. Nižnánský – Čachtická paní, R. Křesťan –
Poznámky
9. třída Pecha Martin – Z. Jirotka – Saturnin, R. Křesťan – Co ukrývají
pánské plavky, Poznámky

Porota: Marcela Hájková, Božena Kučerová, Martina Bártová
Zvýraznění žáci postupují do okrskového kola v Havlíčkově Brodě dne 25.2.2015.

Recitační soutěž – okrskové kolo – 25.2.2015
Dne 25.2.2015 se v Havlíčkově Brodě konalo okrskové kolo v recitační soutěži. Naši školu
reprezentovali vítězové školního kola:
•
2. třída
3. třída
•
4. třída
5. třída
•
6. třída
7. třída
•
8. třída
9. třída

kategorie
Kučírková Sára, Kuncová Alena
Fironová Sára
kategorie
Kandr Daniel
Slováková Barbora, Koudelková Karolína
kategorie
Kulja Michal, Topolovský Aleš
Buňatová Jana
kategorie
Kerelová Eliška – nejela (hory)
Pecha Martin

Do okresního kola dětských recitátorů, které se bude konat 17.3.2015 v Ledči nad Sázavou postupují
tito naši žáci:
Buňatová Jana – 1. místo ve 3. kategorii
Pecha Martin – 2. místo ve 4. kategorii
Koudelková Karolína – náhradník pro 2. kategorii
Všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy, postupujícím blahopřejeme a držíme palce
do dalších kol.
Marcela Hájková

Skupinové vyučování v 5. třídě
V několika posledních hodinách vlastivědy a přírodovědy jsme pracovali netradičním způsobem a to
většinou ve skupinkách s pracovními listy a s různými pomůckami a materiály.
Ve vlastivědě jsme dokončili téma o krajích České republiky a v rámci opakování učiva nám
paní učitelka připravila pracovní listy s doplňovačkami, křížovkami, rébusy a různými zajímavostmi.
Pracovali jsme ve dvojicích nebo ve trojicích. Vydatnými pomocníky nám byly učebnice, mapy a
vlastní vědomosti. Výsledné práce máme vystavené ve třídě.
V přírodovědě končíme téma o zvířatech, a tak jedním z úkolů bylo připravit si krátké
seznámení s libovolným živočichem podle vlastního výběru a předem dané osnovy. Práce byla
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vícedenní a k jejímu vytvoření jsme mohli použít různé encyklopedie, alba, atlasy, počítač a obrázky
z časopisů nebo vlastní kresby. Každý žák se snažil objevit neobvyklé a méně známé informace o
vybraných tvorech a svoji práci pak prezentoval ostatním dětem a všichni tak získali řadu nových
poznatků. Víte např., že pták PAPUCHALK BĚLOBRADÝ, který žije na severu Evropy a Ameriky se
dokáže za potravou potopit až do hloubky 70 metrů a pod vodou vydrží asi 30 sekund? Zajímavé, že?
Sice jsme teprve páťáci, ale už se docela dobře dokážeme díky všemu, co nás škola učí, díky
všem pomůckám, které máme k dispozici ve škole i doma orientovat v množství informací, které nám
svět přináší a jsme tak docela šikovní. Alespoň paní učitelka nám to říká. A naše úspěšné referáty nám
hezky zdobí síť na stěně v naší třídě.
Zkuste si vyřešit jeden z našich úkolů, který slouží k opakování učiva z českých dějin.

Utvoř dvojice a vybarvi je stejnou barvou.
Josef Kajetán
Tyl

Karel IV.

František
Škroup

T.G.M.

Kazi,Teta,
Libuše

Mistr Jan Hus

Antonín
Dvořák

Marie Terezie

Josef II.

František
Palacký

Alois Jirásek

Josef Mánes

Bedřich
Smetana

Jan Werich

Karel Čapek

STARÉ
POVĚSTI
ČESKÉ

NÁŠ PRVNÍ
PREZIDENT

RUSALKA

MALÍŘ

DCERY
KNÍŽETE
KROKA

NAŠE
HYMNA MELODIE

16 DĚTÍ

SPISOVATEL
VARUJÍCÍ
PŘED
FAŠISMEM –
PŘÍTEL T. G.
.M.

HUSITÉ

PRVNÍ
ČESKÁ
UNIVERZITA

OSVOBOZEN
É DIVADLO

ZRUŠENÍ
NEVOLNICT
VÍ

FIDLOVAČK
A

OPERA
LIBUŠE

DĚJINY
NÁRODA

Např. František Škroup – NAŠE HYMNA – MELODIE
Zapsala Mgr.Hana Vencovská

Jak pracujeme ve škole
V hodinách českého jazyka - slohu nedávno vytvořili žáci 6. třídy několik velmi zdařilých prací. Tady
jsou dvě z nich.

Náš kocour Chlup
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Měli jsme doma kočku Micku a kocoura Chlupa. Micka už s námi bohužel není.
Chloupek je moc krásný. Jeho srst je černobílá a očíčka se mu lesknou jako dva uhlíky. Rád se
mazlí a je rád středem pozornosti. Je to prima kamarád. Když jsem byla menší, tak mě doprovázel i do
školy. Všechny děti z našeho okolí ho mají rády. Pokud ale někoho nezná, tak před ním utíká.

Jednou skočil do jezírka a chytil vážku a od té doby je chytá a nosí mi je jako trofej.
Někdy sedí u jezírka a pozoruje ryby.
Nedávno nám po zahradě běhal králík. Chloupek za mnou přišel a v očích jsem mu viděla, že
mi chce pomáhat při jeho chytání. Králík po chvilce vylezl z úkrytu a Chloupka začal honit. Já jsem
chtěla Chloupkovi pomoci, protože králík byl dost agresivní. Naštěstí kocourek utekl, ale od té doby se
králíků bojí.
Chloupka máme všichni rádi a bereme ho jako významného člena rodiny.
Hana Pertlová

Můj osmák Lili
Jednoho dne jsme jeli do zverimexu. Mohl jsem si vybrat jakékoliv zvířátko. Byla tam
morčata, křečci a nakonec i osmáci. Morčata a křečci mi přišli moc primitivní, tak jsem si vybral právě
Lili.
Lili byla jako mládě hodně plachá, ale nakonec jsme si k sobě našli cestu. Za pár měsíců už to
bude rok, co ji mám.
Je pořád velmi malá. Na hlavičce má světlehnědá ouška, oči má černé a v pusince má dva
výrazně velké zoubky na hlodání. Má velice jemnou srst. Ta je hnědá a tmavožlutá. To, že má tolik
jemnou srst, je způsobeno tím, že se pořád válí ve speciálním písku, který jí musím denně měnit. Na
packách má Lili špičaté drápky, aby mohla všude lézt. A nakonec je tu její zvláštní ocásek s jemnými
štětinkami. Když je v nebezpečí a někdo jí za ocásek zatáhne, tak ten jí hned upadne.
Lili je moje křehká kamarádka a musím se o ní dobře starat.
Vojtěch Kutlvašr
Zapsala Mgr. Hana Vencovská

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

Je tu jaro jako každý rok…alespoň si myslím, že i milovníci zimy vítají první jarní paprsky a
v kalendáři odpočítávají poslední dny, kdy nám ještě bude vládnout paní zima. Nakonec všichni jistě
netrpělivě očekáváme první jarní den. Lidé se chystají na oslavy svátků jara – Velikonoc. My se také
připravujeme a společně je oslavíme. Ale než tak učiníme, vraťme se ještě chvíli zpět.
V úterý 13.ledna. a ve čtvrtek 15.ledna. jsme byli pozváni na návštěvu do 1. třídy. Rozdělili jsme se
na dvě skupinky. Jedna skupinka byla na hodině matematiky a druhá byla na hodině českého jazyka..
Jsme rádi, že nás p. učitelka ze školy pozvala, aby dětem ukázala, co je čeká ve škole a nebály se
vstupu do 1. třídy. Také se děti mohly seznámit s prostředím, ve kterém bude probíhat zápis do první
třídy.
Ve středu 14.ledna jely děti z oddělení Žabiček do knihovny v Havlíčkově Brodě na výukový
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program „Hrajeme si pohádky„. Přivítala nás pani knihovnice, společně si s dětmi řekla, co je to
pohádka, jaký je její obvyklý děj, jaké postavy mohou v pohádkách vystupovat, jak končí pohádky, co
je důležité v divadle atd:. Po diskusi přišla řada na dramatizaci pohádek „O veliké řepě“ a „Perníková
chaloupka“. Všechny děti si mohly v pohádce nějakou tu roli vyzkoušet a ke správné dramatizaci byly
připravené i kostýmy. Nakonec si děti mohly celé dětské oddělení prohlédnout, prolistovat si knihy i
časopisy. Dětem se návštěva knihovny líbila. Mohly si zkusit výstup před publikem, správnou
interpretaci textu, celkový hlasový projev. Děti byly pozorné, pružně reagovaly na dané situace a
dramatizace pohádek se jim moc povedla.
Ve čtvrtek 22. ledna za námi do MŠ přijela víla Srdíčková, tentokráte s pohádkou „Zlatovláska“. Na
začátku příběhu nás přivítala stará babička, která nesla Jiříkovi bílého hada, díky kterému začal
rozumět zvířecí řeči a pomohl tak mravencům, rybě, ptáčkům a mouše. Ti mu na oplátku pomohli při
plnění úkolů na jeho cestě ke Zlatovlásce. Jako v každé pohádce vše dobře dopadlo a Jiřík společně se
svojí Zlatovláskou vládli království a žili šťastně až do smrti. Pohádka byla hrána loutkami, doplněna o
krásné písničky a celou pohádku umocnily pěkné kulisy. Samozřejmě jako vždy musíme pochválit
hlasový projev p.divadelnice a spolupráci s publikem. Dětem se pohádka moc líbila, byly pozorné,
soustředěné a po celou dobu spolupracovaly s p. divadelnicí.
Ve čtvrtek 22.ledna se konal ve třídě Myšiček již tradiční Den tatínků, dědečků…

Odpoledne jsme zahájili vystoupením dětí v podání básniček, písniček a tanečků.
Tatínkům a dědečkům jsme poděkovali závěrečnou písní: „ Říkej mi táto“. Poté následovalo
občerstvení a společné vyrábění. Letos jsme vyráběli myšku z květináčku a polystyrenové kuličky. Na
závěr se děti společně s výrobkem vyfotografovaly a odnesly si domů květinu, kterou si sami zasadily
již v měsíci září, a o kterou se do této doby staraly. Prožili jsme všichni příjemné odpoledne, vládla zde
krásná atmosféra, pohoda a dobrá nálada. Velkou radost nám udělala hojná účast tatínků, dědečků. Při
vystoupení se všechny děti s nadšením zapojily a program se jim velice povedl, o čemž svědčil velký
potlesk i poděkování všech přítomných. Velice kladně hodnotíme aktivitu při společné práci.
V neposlední řadě bychom chtěli poděkovat maminkám za pomoc při výrobě občerstvení, pro tento pro
nás významný den. Akce se vydařila, budeme na ni dlouho vzpomínat a těšit se na příští rok.
Ve čtvrtek 29.ledna jsme ve školce shlédli divadelní představení „Pohádka Severního království „ .
Pohádkou o ztraceném a znovu nalezeném srdci Krále zimy nás provázela Meluzína a zahrálo si v ní
spousta krásných maňásků- babička, dědeček, děti, král, medvědi, tučňák, vlk.. Děti se do děje úplně
vžily a jednu chvíli dokonce vedly dlouhý rozhovor s Meluzínou o tom, že to srdce už nemusí vůbec
hledat, že už ho holčička dávno našla, a že se i s bratříčkem schovala pod sněhem a teď už dávno
utekli….Dlouho jsme se tolik nezasmáli .
V pátek 13.února jsme se v oddělení Žabiček rozhodli oslavit s dětmi Den svatého Valentýna, který
se slaví 14. února. Děti měly za úkol na tento den přijít oblečené k valentýnskému tématu nebo
v růžové a červené barvě. Hned od rána si děti vyráběly valentýnské klobouky a srdíčkový zápich, čímž
jsme se naladili na valentýnskou atmosféru. V kroužku jsme si řekli historii, vnik a smysl valentýnského
svátku. Také jsme si zahráli spoustu her a soutěží. Celé dopoledne si děti velice užily. Všichni se dobře
bavili. Děti si vytvářely svým jednáním a chováním příjemnou atmosféru. Chtěli bychom poděkovat
všem rodičům, kteří pomohly dětem s kostýmem na náš den. Také chceme poděkovat mamince Heijting
a mamince Hanauerové za sladké pochoutky pro děti a mamince Grigerkové za heliové balónky.
Všechna pomoc při našich akcích je velice vítaná a dětem udělá vždy velikou radost.
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V úterý 17.února. se konal u Medvídků a Soviček „Indiánský den“.
Všechny děti přišly v kostýmech a moc jim to slušelo. Ráno na nás čekalo indiánské teepee a totem.
Příchozí indiány i rodiče ostatní indiáni vítali v chodbičce bujarým pokřikem . Po svačině jsme všichni
usedli do kruhu k poradnímu ohni a pokřikem se pozdravili. Oheň nám však chyběl a tak se musel
každý indián plazit pro dřevo. Za odměnu pak do taštičky děti získaly svůj 1. talisman-dřívko omotané
vlnou. Potom jsme se snažili rozdělat oheň vrcením dřívek na prkénku. Podařilo se a ,,rozhořel se“ nám
oheň papírový. Za snahu dostaly děti 2.talisman – barevné peříčko. Každý si také vymyslel své
indiánské jméno a řádně jsme ho zapsali (jména jsou na okně v šatně)- do taštičky jsme si složili
papírek s testem. Na oslavu jména jsme si zatancovali při indiánské hudbě. Celé dopoledne se střídaly
vědomostní s pohybové hry. Říkali jsme si např.: kdo jsou indiáni, jak žili, co lovili a proč, co nosili, co
si z ulovených zvířat všechno udělali, jak nosily indiánské maminky své děti (malý indián v nosítku je
ještě v šatně), k čemu sloužil lapač snů… co je to totem (ten nám vyrobily děti v ŠD s pí uč. H.
Kazdovou). Po tanci nás přepadl hlad, a tak jsme se vydali na lov (hledání velkých dílů zvířecího
puzzle u Medvídků) – děti získaly další talisman – kost. A abychom z lovu opravdu něco měli, snědli
jsme indiánky, které nám přinesla paní Hanauerová. Moc nám chutnaly.
Také jsme odháněli chřestidlem zlé duchy a bubnem volali ty hodné. Čarovali se šamanem – až jsme si
vyčarovali barevný kamínek do boty. Přečetli jsme si příběh o malém indiánském chlapci a za správné
odpovědi dostali další talisman-korkové kolečko . Projeli jsme se na koních po prérii - další talisman
dýmka. Celí znavení jsme šli nabrat nové síly k čaji a slepovanému cukroví s obličejem indiána.
Tentokrát od paní Vítkové. Děkujeme.
Na úplný závěr jsme si ještě jednou společně zatancovali a indiánským pozdravem se s tímto dnem
rozloučili. Zcela vyčerpáni a plni dojmů jsme si ještě zapomněli rozdat krásně nazdobené perníčky od
pí uč.Moniky. Druhý den jsme to napravili. Tím jsme si indiánský den trošičku prodloužili.
Ve středu 18. února proběhl ve třídě Soviček„ Den tatínků a dědečků“ Letos se konal v indiánském
duchu. Aby to tatínkům nebylo líto, děti jim vyrobily indiánské čelenky, aby s nimi mohli tančit
indiánský tanec a aby jim to při něm slušelo. Převlečení indiáni seděli za dveřmi a každého příchozího
hosta přivítali hlasitým pokřikem. Tatínkům jsme uvařili čaj nebo kávu, na stolech měli připravené
občerstvení a vše mohlo vypuknout. Dlouhé pásmo složené z písniček a básniček děti zvládly výborně,
však byly také oceněny velkým potleskem. Velký potlesk následoval také po výkonu dramatickém –
pohádka „ Zvířátka v zimě“ doprovázená hudební vložkou sklidila opravdu velký ohlas u přítomných
tatínků i dědečků. Děti musíme pochválit – při hraní se opravdu snažily a celé divadlo bylo velmi
úsměvné a hezké. Následoval pohybový článek vystoupení a vše zakončil společný indiánský tanec
přítomných tatínků i dětí. Malý indiánek z vlny nám vše zakončil, všem se povedl a děti si ho hrdě
nesly domů. Z reakcí dětí a snad i tatínků jsme přesvědčené, že se akce velmi vydařila, děti byly vzorné,
opravdu se snažily. Přípravu celého odpoledne nám velmi usnadnily ochotné maminky, které nám
pomohly s přípravou občerstvení. Celé odpoledne bylo tak hezké, že se již těšíme na květen, kdy
stejnou akci budeme pořádat pro maminky a babičky.
Ve čtvrtek odpoledne 19.února se u Medvídků konal Den tatínků a dědečků. Téměř všechny děti
odolaly nástrahám nemocí a sešly se v hojném počtu šesti. V hojném počtu dorazili i tatínkové a
dědečkové se zásobami občerstvení od maminek - za to jim moc děkuji. Po krátkém doladění a uvaření
kávy i čaje jsme začali připraveným programem. Děti si vystoupení užívaly a vůbec jim nevadilo, že
mají tolik diváků. Na závěr si došly i pro tatínky a dědečky a společně jsme si zatancovali na písničku
Večerníček. Po malém občerstvení se postupně všichni vrhli do vyrábění a pod vedením paní Čížkové
vytvořili nejeden krásný obrázek, který se nám podařilo dokonce dát do dřevěného rámečku. Tímto jí
také děkuji. Aby
tatínkové a dědečkové neodcházeli domů s prázdnou, dostali od dětí přáníčka a cukroví v sáčku
s mašličkou. Cukroví jsme pekli ve středu a stihli jsme ho i náležitě ochutnat. Děkujeme tatínkům i
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dědečkům, že si udělali čas a strávili s námi krásné odpoledne.

V pátek 20.února se ve třídě Žabiček konal dětmi oblíbený „Den tatínků a
dědečků“. Sešli jsme se v počtu 15 dětí a jejich tatínků, dědečků, strýčků a sourozenců. Program začal
pásmem básniček, písniček a tanečků. Poté následovalo občerstvení, se kterým nám pomohly maminky.
Nakonec si děti s tatínky vyrobily tučňáčka z plastové láhve.
I přesto, že naší třídu přepadla nemoc, jsme se sešli v hojném počtu. Tímto bychom chtěli poděkovat
všem, kteří si na nás udělali čas. Celé odpoledne se neslo v příjemné a přátelské atmosféře. Chtěli
bychom poděkovat maminkám za přípravu občerstvení. Vaše pomoc nám velice usnadnila přípravu
tohoto dne.
V pondělí 23.února nám pan Pohádka přivezl do školky pohádku. Vyčaroval jí z kouzelného pytle a
pohádky se mu tam vešly dokonce dvě. Krásné, známé pohádky„ O Karkulce“ a „ O Budulínkovi“.
„Liško, mrško, pusť Budulínka ven!“ – touto krátkou písničkou děti pomohly p. Pohádkovi zachránit
neposlušného Budulínka z liščí nory. Holčičky z oddělení Žabiček k písničce zahrály na hudební
nástroje a Budulínek byl hned venku a lišky v pytli. Červená Karkulka se vydala přes les k babičce na
návštěvu, v košíčku měla láhev vína, bábovku a salám. Zlý vlk potkal Karkulku v lese, předběhl ji,
sežral babičku a čekal. Dočkal se Karkulky, vypil celou láhev vína, v lehce opojeném stavu sežral
Karkulku a celý unavený z té práce usnul. Ještěže vše nakonec dobře dopadlo. Na zhudebněné a krásně
zahrané pohádky byla radost se dívat, děti byly celou dobu pozorné, ani nedutaly. Střídání hry herců,
maňásků, vložené písničky, profesionální řečový projev herců – to vše bylo oceněno velkým a
bouřlivým potleskem.

Dne 5.března. proběhl ve třídě Myšiček 2. projektový den - “Pyžamkový den.“
Děti hned od rána chodily převlečené v pyžamkách a nočních košilkách. Po ranních hrách jsme
projektový den zahájili v kroužku, kde jsme si zároveň zopakovali téma týdne – „Jak prožíváme den a
noc.“ Poté následovala módní přehlídka pyžamek a košilek. Dále probíhala pohybová hra: „Ráno,
poledne, večer.“ Dalším úkolem byla výroba pyžamka či košilky různými technikami. Vyzkoušeli jsme
si stříhání papíru a látky, lepení a tiskání barvou. Po splnění úkolu děti shlédly za odměnu pohádku na
DVD „O pyšné noční košilce.“ Blížilo se poledne a s ním ukončení, hodnocení projektového dne a
předání zasloužených odměn.
Velkou radost nám udělalo, že přišly všechny děti oblečené do pyžam a košilek a s nadšením se zhostily
všech zadaných úkolů. Při módní přehlídce děti vzájemně pozorovaly pyžamka svých kamarádů a
hledaly obrázky z pohádek, barvy a říkaly co je upoutalo. Dokonce sami děti zjistily, že se sešly 2
stejná pyžama a 2 stejné noční košile. Projektový den jsme si všichni užili se vším všudy a budeme se
těšit na další.
Dne 6. března vystoupily děti z oddělení Žabiček na členské schůzi Svazu žen. Akce se konala
v hospodě Na růžku. Děti společně se svými pí. učitelkami vybraly básničky, písničky a tanečky, které
se ve školce učily a předvedly je přítomným ženám. Věříme, že se jim vystoupení líbilo.
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Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2015-2016 se uskuteční ve dnech
23. 3. – 24. 3. od 7:00 do 15:00 hodin v budově mateřské školy

Přeji Vám krásné jarní dny a Velikonoce plné sluníčka, radosti a pohody.

Za mateřskou

školu Miroslava Krpálková

Zprávy z Dobrohostova
Tak máme za sebou první dva měsíce roku 2015 a začínáme opět rozjíždět činnost našeho hasičského
sboru.

1. ledna 2015 – poprvé jsme slavili Nový rok s našimi nejmenšími občany. Byl uspořádán novoroční
ohňostroj pro naše děti. Byly nadšené čtyřminutovým proudem petard a světlic. Poté pro ně bylo
připraveno občerstvení a dětská hudba. Věříme, že tento nápad ještě zopakujeme.

10. ledna 2015 – se konala výroční schůze našeho sboru, zúčastnilo se 37členů. Byly stanoveny úkoly
na rok 2015 a zrekapitulován rok minulý.

21. února 2015 – po roce k nám zavítal masopustní průvod. Sešlo se na 85 masek, nejvíce za dobu
pořádání. K tomu nám přálo slunečné počasí, které umocnilo již tak dobrou náladu. Po tradičním
průvodu obcí se mohli všechny zúčastněné masky i přihlížející nasytit v místní hospůdce dobrou
polévkou nebo gulášem a žízeň uhasit nápojem dle své chuti. Velký dík patří obyvatelům
Dobrohostova, kteří masopustní průvod přivítali ve svých domovech a poskytli vynikající
občerstvení.
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Zveme Vás na zabijačkové hody, které se budou konat 21. března 2015 v hospůdce v Dobrohostově.
Přijďte ochutnat ovárek, jitrničky, tlačenku aj. a vše zapít dobrým mokem.
Začátek v 11. hodin.

Všem spoluobčanům přejeme krásné a pohodové Velikonoce.

Za SDH Dobrohostov Miroslav Krupauer

SDH Lípa
Plán činnosti na rok 2015

Preventivně výchovná činnost- beseda s mládeží v ZŠ a MŠ Bohuslava Reynka, Lípa.
Odborná způsobilost – zajistíme veškerá školení sboru dle rozpisu OS HČMS.
Zapojení do soutěží
Bude zapojeno naše 1 družstvo mužů, 1-2 družstva žen, 2 družstva mladých hasičů – vše v rámci
okrsku č. 10A Lípa. Dále se zapojíme do soutěží v rámci OS HČMS.
Vnitřní činnost
• udržba na výzbroji a technice(oprava AVIE)
• pravidelná údržba požární zbrojnice
• odvod členských příspěvků
Kulturní a společenské akce
• uspořádali jsme „Hasičský ples, hrál AMIX
31.1.2015
• uspořádali jsme spolu s ČSŽ Lípa „Dětské odpoledne 14.3.2015
• uspořádali jsme „Josefovskou taneční zábavu“
14.3.2015
• sběr železného šrotu v obci
10.4.2015
• pálení čarodějnic u „Vráňáku“
30.4.2015
• lipské slavnosti ke 135. výročí založení sboru v Lípě
9.5.2015
• okrsková soutěž v Lípě
23.5.2015
• víkend v přírodě s dětmi
26.-28.6.2015
• 14.ročník soutěže „O putovní pohár starosty OÚ Lípa“ 12.9.2015
• společenské posezení s grilováním
26.9.2015
Bude naše finanční i přímá účast na kulturních a jiných akcích v rámci obce Lípa. Zajistíme spolupráci
s OÚ Lípa, OS HČMS, HZS Havlíčkův Brod, ZAS Lípa, ÚKZÚZ Lípa, jídelna ZŠ a MŠ Bohuslava
Reynka Lípa, ČSŽ Lípa, TJ Sokol Lípa, hospoda Na Růžku Lípa, a se všemi našimi sponzory.
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Mladí hasiči
V roce 2015 se budeme připravovat na jarní „Plamen“, sportovat v tělocvičně. Na jaře se budeme
podílet na úklidu silnic kolem naší obce. Během roku se chceme zúčastnit několika soutěží. V červnu
opět pojedeme na víkend v přírodě a v září nás čeká soutěž „O putovní pohár starosty OÚ Lípa“ a
podzimní kolo soutěže „Plamen“. Také nás čeká vyrábění v klubovně, procházky a získávání
hasičských dovedností.

Sběr železného šrotu - Lípa
10.4.2015 od 16 hodin
Prosíme občany, aby připravili železný odpad před dům,
větší kusy vynosíme.

Pálení čarodějnic u Vráňáku
30.4.2015 od 16h
soutěže pro děti, opékání špekáčků,
občerstvení zajištěno

Lipské slavnosti ke 135.výročí
založení sboru
9.5.2015 areál u Sokolovny
SDH Lípa, Miroslav Prchal

ZPRÁVY Z PETRKOVA
Začíná to být fenomén, spousta čtenářů lipských listů začíná čtení právě „naší“ rubrikou. Tak – pojďme
na to…..
20. prosince (sobota) – Tento den do Petrkova dorazilo Betlémské Světlo. Ve večerních hodinách
bylo připraveno ve vánočně osvětlené kapličce (zvenku i zevnitř) pro příchozí poutníky.
23. prosince (úterý) - v poklidný večer – předznamenání Štědrého dne – proběhlo vánoční setkání u
Petrkovské kapličky. Pásmo krásných koled v podání „našich“ dětí - Tomášek, Lenička, Kačenka,
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Daník, Honza, Nela, Michal, Lili, Tonda, Matýsek, Katka, Míša a Jaromír – bylo střídáno hudebním
triem (příležitostné i stálé hudební uskupení složené ze tří hudebníků) klarinet a dvě trumpety, taktéž
s množstvím známých vánočních písní. Sousedská sešlost při družném hovoru přibližně sta lidiček
spořádala 8 litrů vánočního punče, 6 litrů čokolády a 4 litry ovocného vánočního čaje – a mnoho
cukroví, které se sešlo na společných stolech. S přáním krásných svátků a nového roku a po spořádání
všech dobrot jsme se rozešli do svých domovů. Letos nově i s Betlémským světlem.

31. prosince (středa) – I letošní rok, v předvečer oslavné silvestrovské noci, si ochotníci
v Petrkově připravili hrané divadelní představení pro děti s názvem Šmoulí polívčička. V 1900 hod, v
hasičárně „Babka“ (Jirka N.) kouzelně provedla návštěvníky celým představením. Zápletku se stále
hladovým „Tluszožroutem“ (Martin B.) šmoulové „Koumák“ (Michal D.), Nešika (Markéta S.) a
„Šmoulinka“ (Eva B.) v čele s rozvážným „Taťkou Šmoulou“ (Liduška D.) bryskně vyřešili. Ani zlý
čaroděj „Gargamel“ (Michal T.) nepřekazil dobrý úmysl a vše dopadlo jako v pravé pohádce – dobře.
Zejména dětská část publika se mohla aktivně zapojit do probíhajícího představení. Jako welcome drink
„Babka“ podávala svařák a děti dostávali tematické bombóny ve tvaru šmouly. Přibližně šedesátičlenné
publikum odměnilo „herce“ potleskem a po „přacích procedurách“ se všichni odebrali do svých
domovů čekat na příchod 2400 hodiny – a Nového roku.
2015 – CO SE BUDE DÍT LETOS V PETRKOVĚ
Oprava prasklého zvonu kaplička
Oprava sociálního zázemí hasičárna
Cyklostezka na Dolík
Akce pro děti
Terénní úpravy kolem kapličky
Doplnění laviček a košů po Petkově
Doplnění dřevěného oplocení dětského hřiště od silnice
SDH Petrkov : Poličky na prezentaci
Vozík za auto
Benzin
Lodě Hlibůček
Kámen
Akce Masopust

Akce Husův

10. ledna (sobota) – Charitní koleda Tří Králů proběhla Petrkovem. Letošní rok jsem přispěli na
vybudování místa pro třídění, skladování a opravu šatstva částkou 5128,-Kč (informace od Charita
HB) což je více nežli rok minulý. Všem velké díky za projevenou solidaritu a chuť takto nezištně
pomáhat.
10. ledna (sobota) – Vždy začátkem roku se těšíme na PETRKOVSKÝ HASIČSKÝ BÁL pořádaný
v Lípě. Sejde se velká část obce, ve svátečních róbách či hasičských uniformách a máme prostor pro
veselé setkání s kamarády a přáteli. Letošní rok byl v mnohém unikátní – zvažte sami : poprvé hrála
kapela EMIL, lístky do tomboly vyprodány za 30 min, výpadek elektrické energie v délce cca 40 min
(sál bez světel a nic se neztratilo – což není na plesech SDH zcela běžné (Hoří má panenko)), vrátilo se
oblíbené losování o obložené mísy (letos uspělo celkem 7 stolů) , celková účast cca 198 lidí, konec
plesu v 03,30 hod, mladá šatnová šlužba, taneční zahájení velitelem sboru SDH a manželkou, a již letos
vyzkoušený tip na příští rok – taxi Lípa- Petrkov za 350,- Kč. Každoročně úspěšná akce, na kterou se
bude opět vzpomínat …

7. březen 2015 (sobota) Po mnoha dlouhých letech díky „supervizi“ (jak je dnes moderní říkat)
Marušky Culkové se do Petrkova vrátil MASOPUST vzhledem k termínu konání je přesnější říkat –
MAŠKARNÍ POHÁDKA SE SVATBOU A ZABÍJAČKOU. Již sobotní dopoledne dávalo tušit že se
v Petrkově u Hasičárny něco děje. Stavba čtyř stánků, které tvořili pomyslnou náves (hospoda,
nalévárna, pekárna a masný krám u Krkovičky), dva brutary, a kamínka vedly myšlenky správným
směrem… O půl druhé odpoledne hudebníkův virbl a fanfára proťaly klid vesnice. Po úvodním slovu
následoval výstup nalíčených masek z hasičské zbrojnice s následným focením. A že bylo co vidět :
Selky, vodníci, nevěsta se ženichem, pocestný hudebník, smrťák, čaroděj, vojáci, slepice, cikánka,
kominík, kořenářka, polednice, turek, klauni, kašpárci, mlynář, čarodějnice, provazochodkyně,
generálové, zdravotníci, myslivci, koňáci, rychtář, hudebníci, Marijánka, Krkovička, pekařka, těhotné
ženy, Hostinský, fotograf, Nanynka, koně …….no na 50 masek v Petrkově už dlouho nebylo. Ale to už
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začínala pohádka s dějovou linkou od S. Novákové – jak je těžké pořídit si ženicha. S nevěstou jsme
hledali ženicha, až se našel. Slavnostní svatební průvod na koních ze stájí „v lázních“ byl zakončen
svatbou, která byla přerušena pouze těhotnou ženou, hledající podle červených trenýrek (prohlídnuti
byli mnozí muži i bez masek) svého milého. Nakonec to odnesl potulný zpěvák a tak byli snoubenci
šťastně oddáni. Myšlenka zapojení většiny masek v pohádce, byl moc zajímavý a povedený počin.
Nejen že se náramně bavili vlastní „masky“, ale i přihlížející početný dav (cca 80-100 návštěvníků).
Pivo, jitrnice, ovar, tlačenka, kroupová polívka, jelita, topinky – to byl jídelní lístek na celé pohodové
prosluněné odpoledne. Veselá společnost se dobře bavila do nočních hodin . Poděkování patří SDH
Petrkov za perfektní organizaci krásné akce.
Vzhledem k mnohým otázkám co je to „Masopust“ si dovolím krátké vysvětlení : je to slavnostní
období mezi Vánocemi a Postní dobou. Zatímco jeho počátek, který nastává po svátku Tří králů (6.
ledna), má pevné datum, tak jeho konec je závislý na datu Velikonoc a končí tak v rozmezí od
poloviny února do počátku března. Masopust vychází především z římského náboženství, které s
předjařím spojovalo vegetační a plodnostní božstva. Masopust představoval období hodování a veselí
mezi dvěma postními dobami. Během něj probíhaly taneční zábavy, zabijačky a také svatby. Vrcholí
posledním čtvrtkem tohoto období, zvaným Tučný čtvrtek, spojeným se zabijačkou a hostinou.
Poslední tři dny, tedy masopustní neděle, pondělí a úterý jsou zvány končiny, ostatky, fašank či přímo
masopust, se konají různé rituální úkony, průvod masek, scénické výstupy a končí taneční zábavou.

Vzdělání v Petrkově – V hasičárně proběhne kurs vzdělávání s názvem „NEKALÉ PRAKTIKY
OBCHODNÍKŮ“ . Toto školení by se dalo shrnout : nekalé praktiky ochodníků, ochrana proti
„šmejdům“, problematika nákupu na internetu, uplatnění reklamace. Školení proběhne ve dnech 17. a
19.3 2015 od 17,00 hod. Druhá vlna školení bude na téma „FINANČNÍ GRAMOTNOST „ – mám
své finance pod kontrolou ? tzn. pojištění a bankovní produkty, úroky, úvěry , hypotéky, penzijní
připojištění, spořící a investiční produkty. Tento díl bude realizován ve dnech 11,13 a 18.5. 2015 od
17,00 hod. Všichni jsou srdečné zváni. Školení je zdarma.
Čistá Vysočina – akci kterou už také dobře známe. Úklid veřejných prostranství a okolí silnic. Letošní
rok se opět zapojí i Petrkov. Kdo má chuť pomoci uklidit okolí silnice Petrkov- Svatý Kříž, případně
cestu k nádraží či Dolíku ať přijde na sraz k hasičárně dne 18.dubna 2015 v 8,30 hod (sobota).
Ovšem jedna z největších novinek tohoto čtvrtletí se ovšem v Petrkově nachází v garáži Hasičárny.
„Nová“ AVIA A31 v hasičské úpravě! To znamená na soutěže a zásahy se nyní bude jezdit „v novém“
!!!
Za Petrkov Topolovský Michal

Z Tiliákových listů…
Velmi nás těší zájem o volnočasové aktivity, které Rodinné centrum Tiliánek nabízí. Je pro nás radostí,
že prostory rodinného centra pravidelně ožívají dětským hlaholem a smíchem. Dovolte mi, abych
jednotlivé aktivity představila.

Ostrov objevů
Lucie Hanauerová (úterý od 9:00 hodin v RC Tiliánek)
Motto:
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„Objevováním světa všemi smysly stimulujeme mozek dítěte a vytváříme v něm nová nervová spojení,
která jsou velmi důležitá pro jeho další vývoj, přičemž se opíráme o nejnovější poznatky o vývoji
mozku.“
Zuzana Ludvíková, autorka projektu
V praxi to znamená, že tento program je určený pro nejmenší děti v doprovodu jednoho z rodičů.
Každý týden se děti s malým námořníkem, maňáskem Kryštůfkem, dostávají na jiný ostrov, na kterém
zažívají nejrůznější dobrodružství. Jednou Kryštůfek s dětmi „zkoumá“ ovoce nebo zeleninu, jindy les
či loukou, zvířátka nebo dopravní prostředky apod. Na dané téma je přichystána spousta aktivit
podněcujících smysly – zrak, sluch, hmat, čich, chuť, spousta her, hudebních, pohybových a výtvarných
činností. Každá lekce je ukončena divadélkem s krátkou a poučnou pohádkou. Tento program obsahuje
všechny důležité aspekty, které „vzdělávání“ nejmenších dětí vyžaduje. Jednotlivé činnosti jsou
především námětem pro rodiče, jak správně děti v neútlejším věku rozvíjet. Je to původem český
projekt s našimi krásnými říkankami a písničkami. Velice pěkně a kvalitně zpracovaný je také
metodický materiál a pomůcky.
Prestižní záležitostí je fakt, že Ostrov objevů jako důležitou metodu vedoucí ke správné stimulaci
dětského mozku podporuje organizace MENSA České republiky.
Více informací na www.ostrovobjevu.cz.

Pohybové a jógové hrátky
Lucie Hanauerová (úterý od 15:00 hodin a od 16:30hodin a čtvrtek od 15:00hodin v RC Tiliánek)

S týdenní pravidelností, každé úterý a čtvrtek, se v Tiliánku setkávají také předškoláci a prvňáci, kteří si
společně s pejskem Yogim užívají pohybových a jógových hrátek. Každá hodina je rovněž tematicky
zaměřená s důrazem na pozitivní prožitek, občas je pohybová složka pro zpestření v rámci tématu
obohacena také složkou hudební a výtvarnou. Dětská jóga využívá především přirozené hravosti dětí,
podporuje a využívá jejich energii a kreativitu. Jednotlivé cviky jsou ukryty v příbězích, pohádkách
nebo básničkách, prostor je i pro skotačení a na závěr každé hodiny také pro relaxaci. Pravidelným
cvičením se děti zábavnou formou postupně učí vnímat a ovládat své tělo, stejně jako svoji psychiku.
Jóga též rozvíjí fantazii a představivost, učí úctě k sobě a okolí, pozitivně formuje charakterové
vlastnosti, rozvíjí poznávací procesy a pomáhá rozšiřovat slovní zásobu a trénovat paměť. Jednou
z hlavních zásad i pozitiv cvičení jógy je vytvoření nesoutěžního prostředí.
Yogi informuje: 18.prosince 2014 proběhlo v rámci Pohybových a jógových hrátek setkání rodičů a
dětí. Společně s pejskem a kočičkou jsme se vydali k jesličkám, přitom jsme cvičili, zpívali, hráli si,
poslechli si adventní příběh a nakonec jsme se za zvuků kouzelných zvonků dočkali i nadílky od
Ježíška. Velice potěšující byla stoprocentní účast a vědomí, že jsme se v předvánočním shonu dokázali
na chvíli zastavit a užít si krásné chvíle provoněné sváteční atmosférou. Děkuji paní Krpálkové za
poskytnuté prostory mateřské školy a těším se na další společné setkání malých jogínků a jejich rodičů.

Učíme se německy s kocourem Tomem
Monika Hermannová (středa od 13:30 hodin v RC Tiliánek)

Týden co týden se ve středu v Tiliánku setkávají také malí němčináři. S průvodní postavičkou
plyšového kocourka Toma a jeho kamarádkou kočičkou Mici a především s milým přístupem Moniky
Hermannové se předškoláci rovněž zábavnou formou seznamují s prvními německými slovíčky a
frázemi. Každá lekce je taktéž tematicky zaměřená a téměř vždy obohacena o tvoření, jehož výsledek si
děti radostně a pyšně odnášejí domů, ať už je to například podzimní lucernička, malý čertík nebo jeden
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z posledních výtvorů – masopustní škraboška.

Hudební recitál pro děti
Pavel Lutner (středa od 15:00 hodin v RC Tiliánek - pouze v sudé týdny)
Nově od začátku ledna, jedenkrát za čtrnáct dní, ožívají prostory Tiliánku dětským zpěvem za
kytarového doprovodu Pavla Lutnera. O zpívánky, především z řad předškoláků, pro které se Pavel po
prázdninách stane třídním učitelem, je velký zájem. Všichni – děti, maminky, občas i tatínkové si
pohodovou hudební hodinku plně užívají a na jejím konci jsou právem pro umocnění pohodové
atmosféry „odměněni“ nějakou mňaminou, čajem nebo kávou.

Tanečky a tance s orientálními prvky
Lektorka: Hana Langpaulová, asistentka: Eva Beckertová (pondělí od 15:00 hodin v tělocvičně ZŠ)
Každé pondělní odpoledne patří na hodinu tělocvična základní školy malým tanečnicím. Pod vedením
profesionální tanečnice Hany Langpaulové, za asistence Evy Beckertové, se děvčata předškolního a
mladšího školního věku učí zábavnou formou tanečním základům (nejen) orientálního tance. Důraz je
kladen hlavně na správné držení těla, vnímání hudby a práce s rytmem a hlavně radost z tance a pohybu
samotného. V tanečních lekcích se naučí základy klasického orientálního tance, vyzkouší si prvky z
indického tance a flamenka, zahrají si na orientální a africké bubny, čeká je rychlokurz jevištního líčení
a spoustu dalšího...
Pozn.: Po domluvě s rodiči a s učitelkami v mateřské a základní škole je možné zajistit převod dětí na
všechny aktivity.
Závěrem bych ráda poděkovala všem lektorům za výbornou spolupráci a za jejich spolehlivou a
zodpovědnou činnost. Především bych ale ráda poděkovala rodičům, jejichž děti naše volnočasové
aktivity navštěvují, za důvěru, se kterou nám je svěřují. Velice si vaší přízně vážíme a budeme se i
nadále snažit, abyste byli s námi, našimi službami a naším přístupem spokojeni. Ostatní rodiče a děti,
pokud je některá z nabízených aktivit zaujala, srdečně zvu – přijďte se kdykoliv do kterékoliv
z nabízených aktivit podívat!
Za Rodinné centrum Tiliánek
Lucie Hanauerová

Více informací o aktivitách a o lektorech na http://obeclipa.webnode.cz/kultura-a-sport/rodinnecentrum-tilianek/

Tiliánek
Když jsem tam poprvé šel hrát, přiznám – nevěděl jsem, kam a do čeho jdu. Nyní – po odehrání
několika Recitálů pro děti – rád říkám: HRAJE SE MI V TILIÁNKU HEZKY. SKVĚLE. Je tam
útulná a pohodová atmosféra – díky dobré duši Tiliánku. Děkuji za vlídné přijetí nápadů na
muzicírování s dětmi, obětavost a trpělivou práci na všech pořadech a programech, které
v Tiliánku běží.
S lipáky se těším na hudební setkání 9.5. – kde mám tu radost hrát v Lípě s kapelou "Vrabčí
trh".
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Těším se na spoustu dobré muziky. Přeju Tililánku vše dobré a ať se všem daří VYLOŽENĚ
SKVĚLE.
Mějte se krásně a rádi.
Pavel Lutner

17. - 21. srpna 2015
•

Téma: „Člověk a příroda“

•

Denně od 8:00 do 16:00 hod

•

Klub je určen zejména žákům I. stupně ZŠ Lípa

•

Přihlášky do 31. 5. 2015 (školní jídelna)

•

Cena 80,- Kč /den

•

Pořadatel: Spolek TILIA

Více informací: M. Vencovská, 608 640 399,
email: vencovskam@seznam.cz

Pozvání
Občané obce Chválkov zvou všechny občany
dne 16.5. 2015 v 14:00 na mši,
která se uskuteční u kapličky v obci
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Chválkov

LIPSKÉ JARNÍ SLAVNOSTI
2015
VÝROČÍ 135 LET OD ZALOŽENÍ SDH LÍPA
Lípa u Havlíčkova Brodu, u Sokolovny

SOBOTA 9. 5. 2015
HLAVNÍ PROGRAM – hlavní jeviště
13:00 - 15:00 Vysočinka – koncert dechové kapely
15:30 - 16:30 Pavel Lutner a přátelé – folk a country pro každého
16:30 - 17:00 Yedhaki:Nautika – ukázka netradičních hudebních nástrojů
17:00 - 23:00 Rose Band – dechovka pro každého (PM Band, Šlágr)
21:30 Velká ohňová show – Skupina MAGNIS Třebíč
Doplňkový program (jeviště, hřiště)
14:00 Mažoretky (Štoky)
15:00 Požární útok – děti z Lípy
16:00 Netradiční štafeta nejen pro hasiče - soutěží 3 členná družstva
Malá scéna:
13:00 Muzicírování pro děti
15:00 Klaun Pupa
15:00 Yedhaki:Nautika - workshop (bubny, didgeridoo….)
16:00 „Honza za pecí“ – Loutková pohádka divadélka Štokánek
17:00 Klaun Pupa
18:00 Hudební hrátky
Dětský stan – 13:00 – 18:00 - hry pro nejmenší, výtvarné dílny
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Doprovodný program - 13:00 – 18:00
Ukázky historické i moderní požární techniky
Vesnický jarmark
Jízda kočárem
Sál:
Výstavy – „Historie SDH Lípa“
– „Lipské akce“ - koláže z vybraných aktivit spolků
– Malé lipské kino

Tělovýchovná jednota Sokol Lípa o.s.
Před startem jarní části sezóny 2014-2015, který je načasován na víkend 28. – 29. března, je vhodný
čas na zhodnocení poločasů jednotlivých soutěží.
Náš „A“ tým je po podzimní části až na deváté příčce tabulky I. B třídy, se ziskem 18 bodů a pasivním
skóre 27:28. Béčko přezimovalo na třetím místě III. třídy okresu Havlíčkův Brod, když ze třinácti
zápasů získalo 23 bodů a skóre 32:22. Trochu problémem bylo a je zapojení mladých hráčů. Nejlepší
umístění dosáhlo družstvo dorostu, které je po podzimu na zlaté příčce okresního přeboru. V této
soutěži je bohužel pouze sedm mužstev a naši dorostenci v utkáních s nimi nepoznali hořkost porážky.
Nově máme do soutěže přihlášeno družstvo mladších žáků, kteří jsou ve své premiérové sezóně zatím
čtvrtí se ztrátou pouhých dvou bodů na druhé místo. Největší radost nám ale již delší dobu dělají
nejmenší fotbalisté z přípravky. Na podzim odehráli několik velice dobrých turnajů a ve svých
výborných výkonech pokračují i v halových turnajích v letošním roce. Starší přípravka letos dokonce
vyhrála dva kvalitně obsazené turnaje ve Zruči nad Sázavou a ve Slatiňanech. Více informací týkajících
se výsledků naleznete na našich internetových stránkách.

28.2.2015 se konala volební výroční členská schůze, kde byly předneseny zprávy trenérů jednotlivých
mužstev, zpráva o hospodaření a zpráva o činnosti. Nejdůležitějším bodem ovšem byla volba členů
nového výboru TJ Sokol Lípa. Novým předsedou se stal Miroslav Prokš, místopředsedou Josef
Kutlvašr st. a jednatelem Ondřej Baloun.
Dalšími členy devítičlenného výboru jsou Jiří Skořepa, Bohdan Kandr, Petr Bouda, Pavel Souček ml.,
Roman Souček a Michal Kříž. Do kontrolního výboru byli zvoleni Pavel Souček st., Antonín Kutlvašr
st. a Pavel Havel. Na tomto místě se sluší poděkovat dlouholetému předsedovi TJ Sokol Lípa –
Jindřichu Pechovi za práci vykonanou ve prospěch fotbalu a vůbec sportu v Lípě. Srdečně zveme
všechny příznivce fotbalu do ochozů již v neděli 29.3.2015, kdy náš „B“ tým v 15:00 změří síly
s mužstvem České Bělé a hned další týden přivítá „áčko“ nedalekou Lučici. Tento zápas se hraje
v neděli 5.4.2015 od 15:30 hodin.

Start do jarních částí soutěží zpravidla bývá velice důležitý a napoví, jak na tom
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jednotlivé týmy v jarní části budou.

Ondřej Baloun

Přípravky TJ Sokol Lípa
Soutěže přípravek hrajeme v rámci okresu systémem turnajů o třech týmech, u mladší na dvou hřištích
zároveň 4+1, u starších na jedno hřiště 5+1. V kádru máme děti z Lípy a okolních vesnic. Průběžně se
snažíme řady malých fotbalistů rozšiřovat.
Na stránkách www.pripravkalipa.webnode.cz zveřejňujeme rozpisy turnajů. Budeme rádi, když se
přijdete podívat, jak se nám daří.

Starší přípravka A
V podzimní části podával tým vynikající výsledky a utrpěl pouhé 3 porážky a to na velkých turnajích,
kde se hraje jen na 15 min. Většinu soupeřů porážel rozdílem třídy. Svými výkony se řadí mezi
absolutní špičku okresní soutěže. Nastupoval převážně ve složení: Beckert Jan, Pecen Tomáš, Souček
Ondřej, Šimek Matěj, Šimek Daniel, Pertl Filip, Schlafer Zbyněk, Schlafer Vojta, Průša Tobiáš, Kandr
Daniel. Trenéři: Kandr Bohdan, Čížek Milan

Starší přípravka BTento tým je složen převážně z hráčů ročníku 2005 a v soutěži se teprve
rozkoukává. Ve většině případů nastupuje proti o rok starším hráčům. Tento handicap je znát. Soupeři
nás často přehráli fyzickou silou. Přesto jsme dosáhli několika cenných vítězství. Důležité ale je
maximální zápasové vytížení pro všechny. Obvyklá sestava: Vodrážka David, Kotlasová Tereza,
Křižanovská Tereza, Stoklasa Jan, Petr Mirek, Korčák Josef, Lukeš Marcel, Šimek Adam, Šimek Jan,
Žáček Petr, Loskot Jan. Trenéři: Čížek Milan, Kandr Bohdan

Mladší přípravka
Převládají hráči ročníku 2007 a 2008. V dorazové ročníku 2006 máme jen 2 fotbalisty. Přestože
nastupujeme proti starším hráčům, výsledky jsou milým překvapením. Bilance vítězství a porážek je
vyrovnaná a tento tým má obrovské předpoklady pro další fotbalový rozvoj. Těší nás zápal a nadšení s
jakým všichni nastupují k zápasům. Obvyklá sestava: Průža Pavel, Schlafer Jakub, Exner Jakub, Pecen
David, Chlubný Tomáš, Petr Lukáš, Zahradník Jiří, Váchová Klára, Jirák Michal, Novák Daniel, Kotlas
David, Zmrhal David, Svoboda Michal, Švec Milan, Kytka Miloš, Vodrážka Štěpán. Trenéři: Chlubný
Michal, Exner Milan.

Fotbalová školička
Pod vedením Radka Krpálka a Libora Zajíčka rozvíjíme fotbalové dovednosti i u těch nejmladších.
Školička trénuje zatím jednou týdně a počet našich nejmenších fotbalistů se pohybuje mezi 10 – 15.
Nejšikovnější z nich si už zahráli soutěžní utkání s mladší přípravkou.

Velké úspěchy starší přípravky na halových turnajích
Zruč n/S – 1. místo
10. ledna jsme se starší přípravka zúčastnila halového turnaje ve Zruči nad Sázavou. Po třech
vítězstvích jsme postoupili jako první ze skupiny. V boji o medaile jsme smolně ztratili vítězství proti
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celku z Tupadel chvíli před koncem. V následujícím utkání proti fyzicky podstatně lépe disponovanému
soupeři jsme chytrou hrou vybojovali 1. místo. Kluci odehráli celý turnaj ve vysokém tempu a s
maximálním nasazením. Za celý turnaj jsme inkasovali jen třikrát a soupeřům nasázeli 24 (!!!) branek.
Vojta Schlafer se stal nejlepším střelcem turnaje.
Výsledky: Lípa - Zbraslavice 5:0, Močovice 12:1, Zruč n/S 3:0, Tupadly 2:2, Suchdol 2:0
Branky: Schlafer V. 10, Pecen 8, Šimek M. 3, Souček 2, Kandr
Sestava: Schlafer Zbyněk, Beckert Jan, Souček Ondřej, Pecen Tomáš, Schlafer Vojta, Šimek Daniel,
Šimek Matěj, Kandr Daniel, Pertl Filip
Slatiňany – 1. místo
28. 3. jsme na turnaji ve Slatiňanech s A týmem dosáhli vynikajícího a poměrně nečekaného výsledku.
Díky dvěma výhrám a zaváháním soupeřů jsme postoupili z druhého místa ve skupině do semifinále.
To jsme rozhodli soustředěným výkonem a přesnými trefami Vojty Schlafera. Konec soupeř trochu
zdramatizoval, ale postup jsme si zkušeně pohlídali. Ve finále nás čekal tým mladších žákyň Pardubic,
do té doby naprostý suverén turnaje. Děvčata všechny přehrávali díky fyzické převaze i velmi dobrým
technickým dovednostem. Nám se ale odveta za porážku ve skupině vydařila. Sice jsme prohrávali brzy
po začátku po vlastnímu gólu, ale díky vysokému napadání, rychlým brejkům a soustředěné obraně
jsme zápas otočili a postarali se o největší překvapení. Až za námi skončily třeba týmy Chrudimi,
Chotěboře nebo Skutče. Základem naší hry byl spolehlivý výkon brankáře Zbyňka Schlafera, první
čtyřka byla gólová, druhá zase spolehlivě bránící. Vynikající výkony podali zejména Vojta Schlafer s
osmi góly a Matěj Šimek.
Výsledky: skupina: Lípa - Slatiňany 0:1, Prosetín/Holetín 3:1, DFO Pardubice ml. žákyně 1:3
Pardubičky 4:0, semifinále: Lípa - Přelovice 2:1, finále: Lípa - DFO Pardubice ml. žákyně 2:1
Sestava: Schlafer Zbyněk, Šimek Daniel, Šimek Matěj, Schlafer Vojta, Pecen Tomáš, Beckert Jan,
Souček Ondřej, Kandr Daniel, Pertl Filip
Branky: Schlafer V. 8, Šimek M. 2, Pecen 1, Kandr 1
Pořadí: 1. Sokol Lípa, 2. DFO Pardubice ml. žákyně, 3. MFK Chrudim, 4. Přelovice, 5. Skuteč, 6.
Presetín/Holetín, 7. Chotěboř, 8. Pardubičky, 9. Slatiňany, 10. Miřetice
Bohdan Kandr

TABULKA I.B
Rk.

Tým

Záp +

0

- Skóre Body PK (Prav)

1.

Ledeč n.S.

14 10

2

2 51: 18 32

( 11)

2.

Štoky

14 9

1

4 37: 30 28

( 7)

3.

Kostelec

14 9

1

4 28: 21 28

( 7)

4.

Mírovka

14 8

3

3 28: 16 27

( 6)

Chotěboř B 14 8

1

5 29: 18 25

( 4)

5.
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6.

Košetice

7.

14 6

3

5 27: 25 21

( 0)

Humpolec B 14 6

2

6 23: 22 20

( -1)

8.

Černovice

14 5

4

5 37: 37 19

( -2)

9.

Lípa

14 5

3

6 27: 28 18

( -3)

10.

Tis

14 5

2

7 22: 25 17

( -4)

11.

Budíkov

14 4

4

6 32: 38 16

( -5)

H. Cerekev 14 4

1

9 22: 36 13

( -8)

12.
13.

Lučice

14 2

2

10 15: 36

8

(-13)

14.

Jiřice

14 2

1

11 25: 53

7

(-14)

TABULKA III.třída
Rk.

Tým

Záp +

0

-

Skóre Body PK

(Prav)

1.

Šmolovy

13 10

1

2

34: 11 31

( 13)

2.

Keřkov

13 10

1

2

25: 8

31

( 13)

3.

Lípa B

13 6

5

2

32: 22 23

( 2)

4.

Hněvkovice

13 6

4

3

28: 21 22

( 1)

5.

Leština B

13 7

1

5

30: 29 22

( 4)

Havl. Borová B 13 6

3

4

28: 21 21

( 3)

6.

13.

7.

Pohled B

13 6

2

5

15: 13 20

( 2)

8.

Chotěboř C

13 4

3

6

27: 21 15

( -6)

9.

Sobíňov

13 4

3

6

24: 28 15

( -3)

10.

Věžnice B

13 4

2

7

23: 38 14

( -7)

11.

Česká Bělá

13 3

4

6

18: 31 13

( -8)

12.

Tis B

13 3

2

8

19: 32 11

(-10)

1

9

Dolní Město

13

3

26

21: 33 10

(-11)

14.

Mírovka B

13

2

2

9

17: 33 8

(-10)

TABULKA OP dorostu
Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre Body PK

(Prav)

1.

Lípa

6

6

0

0

26: 8

18

( 9)

2.

Herálec

6

5

0

1

31: 5

15

( 9)

3.

Věžnice

6

3

1

2

25: 10

10

( 1)

4.

Víska

6

2

0

4

14: 17

6

( -6)

5.

Pohled

6

2

0

4

11: 38

6

( -3)

6.

Chotěboř B

6

1

1

4

7: 14

4

( -2)

7.

Golčův Jeníkov

6

1

0

5

9: 31

3

( -9)

TABULKA žáků 5+1 B
Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre Body PK

1.

Habry

8

7

0

1

69: 29

21

( 9)

2.

Leština

8

5

2

1

47: 17

17

( 8)

3.

Tis

8

5

1

2

53: 22

16

( 7)

4.

Lípa

8

5

0

3

50: 26

15

( 0)

5.

Hněvkovice

8

4

0

4

31: 49

12

( 0)

6.

Veselý Žďár

8

3

1

4

37: 30

10

( -2)

7.

Herálec

8

2

2

4

32: 28

8

( -4)

8.

Dolní Město

8

1

2

5

24: 65

5

( -7)

9.

Úsobí

8

0

0

8

15: 92

0

(-15)

27

(Prav)
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Lipské ženy - ČSŽ Lípa a Spolek TILIA

Máme za sebou první měsíce roku 2015 a pomalu se rozjíždí činnost našich organizací.
První letošní lipový čaj 25. února 2015 měl téma: „Umění improvizace“. Monika Nevolová už nám
vyprávěla dvakrát o cestování, tentokrát to však bylo na téma, kterému se už dlouho ve své práci
věnuje. Monika, profesí psycholog a kouč, stejně tak jako dramaturg a kreativní producent TV zábavy,
nás učila jak rychle reagovat a s úsměvem improvizovat. Součástí večera byl i křest druhé knihy
Moniky Nevolové s názvem „Dotýkání povoleno“.
7. února 2015 jsme společně s Pohostinstvím na Růžku pořádali Masopustní zabíjačku. Počasí nám
tentokrát vyšlo, kupující chodili, takže se téměř vše prodalo a snědlo. Jen koblížků bylo opět málo.
6. března 2015 se konala Výroční členská schůze ČSŽ Lípa a zároveň Valná hromada Spolku TILIA.
Na zahájení nám předškoláci Žabičky z mateřské školy představili krásné pásmo písniček a básniček.

14. března 2015 se uskutečnil Dětský karneval a Josefovská zábava. K tanci dětem
hrál DJ AIVA. Pro děti byly připraveny drobné dárky, soutěže a spousta skvělých písniček. Večer
pokračoval Josefovskou zábavou. K poslechu a zejména k tanci hrála skupina Mudrband Aleše Bílka.
Akci tradičně pořádáme s SDH Lípa.

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem sponzorům, kteří přispívají na dárky pro děti na
karneval. Speciální poděkování patří rovněž firmě STAVOKOMP, která naše akce dlouhodobě
podporuje. Od ledna 2015 realizujeme nový projekt s názvem „HURÁ ZA SOUSEDY“, na který
Spolek TILIA obdržel dotaci z Regionálního fondu rozvoje Poštovní spořitelny, jejímž vyhlašovatelem
je Nadace VIA. Našim cílem v projektu je zmapovat v Lípě a v minimálně v 6ti sousedních obcích
tradice, zvyky, řemesla a tradiční recepty. Budou také zaznamenány historky a příběhy starší generace,
které pomalu mizí v minulosti. Společně se žáky vyšších ročníků Základní školy Bohuslava Reynka
Lípa budeme hledat v kronikách a navštěvovat starousedlíky v obcích, tak třeba zaklepeme i na Vaše
dveře . Z výsledků mapování vznikne publikace v elektronické podobě, kterou děti budou moci
využívat při vyučování, a která bude rovněž určena pro širokou veřejnost. Týmy budou během
mapování pořizovat fotodokumentaci a pořizovat zápis či záznam na diktafon. V zapojených obcích
proběhne putovní výstava místních tradic a zvyků, tak jak budou zaznamenány. V rámci této aktivity
zakoupíme skládací venkovní stan a materiálové zajištění výstavy. Putovní výstava může být
instalována samostatně v Lípě, nebo jako součást místních slavností v sousedních vesnicích.
Na závěr projektu uspořádáme sousedskou olympiádu, kde budou soutěžit smíšená mezigenerační
družstva ze zapojených obcí.
Marta Vencovská

Lípa - KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST – jaro, léto 2015
19. března (Čt) – Velikonoční dílna – barvení svíček a vajíček – od 16:30 hod, MŠ Lípa
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Lektorování – p. Růžena Kručanicová z Jiřic, cena 50,- Kč (včetně materiálu)

24. března (Út) – Posezení u lipového čaje na zdravotní téma: „Jarní očista z pohledu tradiční čínské
medicíny“, lektor - Lucie Fenclová z Lipnice nad Sázavou
Od 18:00 Pohostinství Na Růžku, Lípa
11. dubna (So) – Jarní zahradnická miniburza - od 9:00 – 11:00 hod, u Obecního úřadu. Děláte jarní
úpravu Vaší zahrádky? Je Vám líto vyhodit příliš rozrostlé trvalky, bylinky nebo pokojovky?
Potřebujete zdarma doplnit zahradu či vyměnit rostliny?
17. dubna (Pá) – Čistá Vysočina – úklid příkopů a obce, sraz 15:00 hod u Obecního úřadu
20. dubna (Po) – Posezení u lipového čaje na téma: „Jak na učení“Přednášející - Irena Švecová,
ředitelka studijního centra BASIC, Havlíčkův Brod. Od 18:00 hod, Pohostinství Na Růžku
25. dubna (So) – Brigáda - sraz v 8:00 hod u Obecního úřadu. Úpravu terénu v okolí školy a dalších
míst v obci. Pro účastníky bude připravena dobrá svačina.
30. dubna (Čt) – Pálení čarodějnic – od 18:00 hod, u Vráňáku (pořádá SDH Lípa). Soutěže pro děti,
drobné občerstvení (čarodějnice i s košťaty dostanou dárek)
3. května (Ne) – Jarní papírová neděle – podomní sběr starého papíru (svoz od 13:00)
8. května (Pá) – Ranní vycházka za ptačím zpěvem - sraz v 4:00 hod u ÚKZÚZ. Odborný doprovod
bude zajišťovat Zdeněk Baloun.
9. května (So) – LIPSKÉ JARNÍ SLAVNOSTI 2015 - od 13:00 hod – 23:00 u Sokolovny 135.
výročí založení SDH Lípa. Bohatý kulturní program pro celou rodinu.
16. května (So) - HOBBY České Budějovice – jednodenní zájezd na známou výstavu pro kutily a
zahrádkáře. Odjezd v 6:30 od Obecního úřadu v Lípě.
17. května (Ne) – Den pro rodinu – od 13:00 hod v rodinném centru Tiliánek
6. - 7. června (So, Ne) – Dvoudenní turistický zájezd – „Okolo Sázavy“
Posázavský Pacifik, Český Šternberk, Stvořidla. Odjezd sobota Lípa 7:32 (vlak).
20. června (So) – LUPEN CUP - Sousedský turnaj v netradičních disciplínách Disciplíny: člověčí
„Člověče, nezlob se“ a fotbálek, tlučení špačků na dálku
PRÁZDNINOVÉ AKCE:
Velká cestovatelská prázdninová soutěž pro děti – pro děti bude vytvořen „Pas prázdninového cestovatele“, kde
budou děti v rámci rodinných výletů shromažďovat potvrzení z vybraných míst a tak společně poznávat region. Na
některých stanovištích budou umístěny schránky (kešky) s tajnou zprávou. Nejlepší cestovatelé budou oceněni.

Kola pro Afriku – 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. Do akce se plánujeme zapojit i v letošním roce a opět přes prázdniny umožnit
sběr kol na čističce v Lípě. V loňském roce jsme vybrali přes 50 jízdních kol.

12. července (Ne) – SENIORFEST, Šejdorfský mlýn v Okrouhličce – IV. ročník setkání (nejen)
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starší generace, který pořádají obce ze Sdružení Vrchovina. K poslechu hraje dechová hudba Božejáci.
Přijďte si poslechnout dobrou muziku a popovídat si se sousedy z okolních obcí. Pro návštěvníky
budou také připraveny zajímavé výstavy, měření krevního tlaku nebo tlučení másla.
Letní akce v Dobrohostově:
17. července (Pá) – Parket v Dobrohostově - předpouťová taneční zábava
19. července (Ne) – Pouť u svaté Anny v Dobrohostově
15. – 16. srpna (So, Ne) – STOCK DOBROHOSTOV – festival dechových a tanečních kapel
17. - 21. srpna – Lipský prázdninový klub pro děti
Pro děti prvního stupně základní školy bude v době od 8:00 – 16:00 hod připraven celodenní program
plný her a různých úkolů. Přihlášky – školní jídelna, Hana Nevolová.
22. srpna (So) – Lipské putování – VIII. ročník akce „Vyšlápni si s rodinou krásnou lipskou
krajinou – trasy povedou krásným okolím naší obce a někdy i dál. Trasy: pěší cca 5, 12 a 18 km;
cyklotrasy 15, 30, 60 km. Start d 8:00 – 10:30 od Pohostinství Na Růžku. Bude zajištěno drobné
občerstvení, doprovodný program a večerní posezení s kapelou.
29. srpna (So) - Velká pohádková cesta a Stezka odvahy

Start 9:00 – 12:00 hod od jídelny ZŠ v Lípě. Bude připravena řada stanovišť, kde na plnění
úkolů dohlížejí lipská strašidla. Můžete tu potkat například vodníka, víly, čarodějnice, princezny,
loupežníky a spoustu dalších postav z pohádek. Pro účastníky bude zajištěno drobné občerstvení a
doprovodný program. Večer akce bude pokračovat u Myslivecké chaty, kde hasiči připraví pro děti
Stezku odvahy.
_______________________________________________________________________________________

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.

MAS Českomoravské pomezí o.p.s. vyhlašuje
REGIONÁLNÍ VÝTVARNOU A LITERÁRNÍ SOUTĚŽ S NÁZVEM:„MATKA ZEMĚ“
Jsem matka Země, matka ustaraná, ale vztahuji ruce, které se radují z vody, ohně, vzduchu. Ve spánku i bdění se
obracím k lidem.... (úryvek z divadelního představení)
Cílem soutěže je upozornit na důležitost chránit životní prostředí na Zemi, aby zůstala zachována i pro příští
generace.
Zaměření příspěvků do soutěže: PŘÍRODA A EKOLOGIE
•
•
Autoři vítězných prací budou oceněni
•
Vybraná díla budou prezentována v regionálním tisku a na
výstavách
•
Uzávěrka soutěže: 15. 5. 2015
•
Vyhlášení výsledků soutěže: 5. 6. 2015
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KATEGORIE:
A. Výtvarná soutěž (obrázky, koláže, modely….) – jednotlivci, skupiny
B. Literární soutěž (básně, eseje, povídky…)
I. kategorie (1. – 2. třída)
II. kategorie (3. – 4. třída)
III. kategorie (5. – 6. třída)
IV. kategorie (7. – 9. třída)
V. kategorie (studenti, dospěláci)
Doručení příspěvků do 15. 5. 2015 na adresu:
MAS Českomoravské pomezí o.p.s.
MěÚ Polná, Husovo nám. 39, Polná 588 13
(osobní předání – Městské informační centrum Polná)
Více informací: Marta Vencovská, 608 640 399, vencovskam@seznam.cz
_____________________________________________________________________
Soutěž se uskuteční v rámci Týdne udržitelného rozvoje, který proběhne 30. 5. – 5. 6.2015 pod záštitou předsedy
vlády České republiky a Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Týden udržitelného rozvoje v minulých letech úspěšně
proběhl v Německu, Rakousku a Francii. Česká republika se k němu připojí v tomto roce poprvé. Cílem Týdne
udržitelného rozvoje je podpořit iniciativy, které přispívají k udržitelnému rozvoji ve svém regionu či které
propagují
myšlenku udržitelného rozvoje.
_______________________________________________________________________________
Školy v území MAS Českomoravské pomezí o.p.s.: Brzkov, Dobronín, Herálec, Jamné, Lípa, Nížkov,

Spolupráce v obci
Připomínkou akcí, které se v Lípě, Petrkově i Dobrohostově konají, je i lipský kalendář 2015, kde jsou
fotografie z aktivit místních neziskových organizací. Bohužel má kalendář málo stránek a tak se tam
spousta akcí pro veřejnost ani nevešla. Kalendář pro rok 2016 bude už jednotýdenní, tak snad už
prostor pro fotografie bude dostatečný.
Při psaní textu v kalendáři o našich neziskovkách mě zaujaly počty členů. Naše spolky mají celkem 565
členů, což je vlastě 51 % všech našich obyvatel (počet obyvatel v Lípě včetně místních částí je 1109). I
když pravda, někteří z nás mají členství ve více organizacích, ale i tak je to úctyhodné číslo. V září
2015 jsem se zúčastnila konference s názvem „Dobrovolnictví na obci, jak na to“, kde jsem měla
příspěvek o aktivitách v Lípě, který sklidil velký úspěch. V mnoha obcích a často i ve městech není
spolková činnost tak pestrá jako u nás. Oceněním aktivit v obci je skvělé umístění v soutěži Vesnice
roku, kde jsme získali oranžovou stuhu. A to je výzva pro letošní rok - co připravíme pro komisi, až
k nám v květnu zase přijedou?!

Marta Vencovská
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Lipský kalendář 2016
V letošním roce budeme opět společně připravovat lipský kalendář na příští rok. Tématem fotografií
mohou být všechny místní části obce (Lípa, Petrkov, Dobrohostov, Chválkov) a jejich okolí.

•

Foťte akce, lidi, přírodu, zvířata, domy….

• Fotografie mohou být i staršího data.
Ze zaslaných fotografií bude uspořádána výstava a nejzajímavější fotografie budou oceněny. Více
informací: M. Vencovská, 608 640 399.
Prosíme všechny občany o zapojení se do tvorby lipského kalendáře na rok 2016 a zaslání fotografií do
31. 7. 2015 na email lipa@hbnet.cz.

Další připravované akce v projektu MA21:
Velká prázdninová soutěž pro děti – pro děti bude vytvořen „Pas prázdninového cestovatele“, kam
budou děti v rámci rodinných výletů shromažďovat potvrzení z vybraných míst.
Poznáváme region – v rámci projektu se uskuteční dvě poznávací cesty pro děti a rodiče. Tématem cest
bude ekologie, řemesla a udržitelné zemědělství.
Kampaň Den Země – aktivity pro žáky ZŠ a MŠ na téma životní prostředí a zapojení obce do akce
„Čistá Vysočina 2014“.
Videoklip – ve spolupráci s místními obyvateli a spolky bude natočen nízkonákladový videoklip o naší
obci.
Aktivity jsou realizovány v rámci projektu MA21, který je spolufinancován obcí Lípa a Krajem
Vysočina.

Obecní úřad Lípa

SVOZ NEBEZPEČNÉHO
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ODPADU
Ve středu 15. dubna 2015
se uskuteční svoz nebezpečného odpadu
v našich obcích
CHVÁLKOV

15.15 hodin – na návsi

DOBROHOSTOV

15.30 hodin – u prodejny

LÍPA

16.00 hodin – u obec. úřadu
16.30 hodin – u dolní čekárny

PETRKOV

17.00 hodin – u prodejny

Další svoz se předpokládá v říjnu 2015.

DRUH ODPADU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plastové, kovové, skleněné obaly a textilie znečištěné od chemikálií, barev, laků, nátěrových
hmot, kosmetiky, desinfekčních prostředků
Olejové filtry
Dřevo obsahující nebezpečné látky
Nefunkční elektrozařízení, ale úplné- recyklace elektroodpadu
(třídit nefunkční elektrozařízení je stanoveno v zákoně o odpadech č. 185/2001, hrozí pokuta
až do výše 20 000 Kč)
Fotochemická činidla
Pesticidy
Zářivky a ostatní odpad obsahující rtuť
Baterie a akumulátory
Izolační materiál s obsahem azbestu
Cytotoxická a cytostatická léčiva
Detergenty obsahující nebezpečné látky

V pevně uzavřených nádobách musí být:
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-oleje motorové, převodové, hydraulické a jiné
-tuky
-brzdová kapalina
-barvy, lepidla, pryskyřice,
-rozpouštědla, odmašťovací přípravky, saponáty
Upozornění
K odvozu nebudou přijaty: koberce, linolea, výrobky z plastů a igelitů.
Tento odpad lze uložit na čističce odpadních vod v Lípě.
Dále upozorňujeme na zpětný odběr některých výrobků (§ 38 zákona č. 106/2005 Sb.). Povinnost zpětného
odběru se vztahuje na
•
•
•
•
•
•

oleje jiné než surové minerální oleje a surové oleje z živičných nerostů, přípravky jinde neuvedené ani
nezahrnuté obsahující nejméně 70% hmotnostních olejů, jsou-li tyto oleje podstatnou složkou těchto
přípravků,
elektrické akumulátory,
galvanické články a baterie,
výbojky a zářivky,
pneumatiky,
elektrozařízení pocházející z domácností Ponechání nebezpečného odpadu na místě svozu bez dohledu
majitele nebo jiné pověřené osoby je nepřípustné!

Velikonoční pohádka o vrbě a ježkovi
Byla jednou jedna vrba. Byla velmi stará a mrzutá, protože z ní každý rok na Velikonoce řezali kluci
proutí na výrobu pomlázek. Nikdy nepustila žádné zvířátko do své dutiny, a tak ji nikdo neměl rád.
Jednoho větrného dne k ní přihopkal králík Honzík. Zeptal se vrby: "Vrbo, vrbičko! Že by se v tvé
dutině našlo místečko? Pro jednoho malého králíčka. Prosím! Když mne neschováš, asi ulítnu! Už teď
mám rozcuchaný kožíšek!" Jenže vrba králíka Honzíka nepustila. Zatarasila mu vchod svým hustým
proutím. Králík Honzík tam ještě chvíli stál, do té doby, než ho odfoukl vítr.Vrba však neprojevila ani
trochu lítosti.
Za týden přišli kluci a skoro celou vrbu ořezali. O dva týdny později přišel ježek. Ptal se vrby, zda se
může ubytovat v její dutině. Vrba sice nechtěla, ale chybělo jí proutí, tak se nemohla ubránit. Ježek Vít
poděkoval vrbě, že tam může bydlet a hned se v dutině vrby ubytoval. Když si Vít dutinu vystlal a
nastěhoval tam své zásoby,řekl vrbě : "Vrbo, nebuď nabručená, já ti tu budu dělat společnost! A za
odměnu ode mne dostaneš dárek!"
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Za půl roku se vrba ptala ježka na dárek, ježek řekl: "Dárek

dostaneš až přijde pravý čas!" Vrba z toho nebyla moudrá, ale o dárek stála, tak ještě nějaký čas si na
něj počká.
Další rok o Velikonocích šli kluci zase k vrbě pro proutí, jenže jakmile jeden kluk uřezal první proutek,
ozvalo se dunění a funění. Samozřejmě, že ty zvuky dělal ježek ukrytý ve vrbě, ale kluci to nevěděli.
Kluci se polekali , že tam je vodník a utekli rychle pryč. Nikdy se tam už neodvážili.

Tak vrba dostala od ježka ten nejlepší dárek!
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