Obec Lípa získala v krajském kole „Vesnice roku 2015“ Bílou stuhu
Vážení spoluobčané,
naše obec, po loňském úspěchu, kdy jsme v krajském kole získali „Oranžovou stuhu“ vesnice roku
2014 a následně se umístili v celostátním kole na druhém místě v rámci České republiky, opět
zabodovala a byla v krajském kole „Vesnice roku 2015“ oceněna „Bílou stuhou“ za celkovou
prezentaci obce, činnost spolků a práci s mládeží.
Dne 25.5.2015 navštívila naši obec jedenáctičlenná komise. Prohlídka obce začala v naší škole, kde
proběhlo představení obce včetně promítnutí filmu o našich obcích. Dále proběhla prezentace
školy, výstava ekologické soutěže „Matka země“, poté následovalo představení činnosti Místní
agendy 21, včetně úspěšné akce prázdninového putování. Dále následovalo několik zastavení
s prezentací obce a seznámení komise s činností spolků a obce v oblasti životního prostředí,
představení zemědělského podniku a v okolí hasičské zbrojnice byla prezentována spolková činnost
a práce s mládeží. Představili se zde Český svaz žen, Spolek Tilia, Myslivecké sdružení Lípa, TJ Sokol
Lípa, Tiliánek, a požární útok předvedl náš hasičský potěr. V sále hostince byly vystaveny veškeré
kroniky Lípy, Dobrohostova a Petrkova a výstava obrázků Bohuslava Reynka. Během devadesáti
minut komise dostala o obci vyčerpávající informace. Sousedské odpoledne na pergole v hostinci
pokračovalo ještě dlouho po odjezdu komise.
Umístění obce v soutěži Vesnice roku 2015 je veliký úspěch. Děkuji všem, kteří se zasloužili svou
celoroční prací o zviditelnění naší obce a získání tohoto krásného a významného ocenění. Největší
dík patří všem, kteří se podíleli na přípravě a zdárném průběhu soutěže. Bez jejich obětavé práce
bychom toto ocenění nezískali.
Závěrem přeji všem krásné a pohodové léto plné slunce a žákům naší školy krásné prázdniny
Jiří Kunc, starosta

Usnesení č.4
ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lípa,
které se konalo dne 9.6.2015 v budově OÚ v 19 oo hodin
Zastupitelstvo obce Lípa:
schvaluje:
•
•
•
•

program zasedání zastupitelstva
zapisovatele a ověřovatele zápisu a usnesení
Obecně závaznou vyhlášku č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Lípa.
Kupní smlouvu na nově odměřené pozemky v k.ú. Petrkov p.č.770/6, 710/2, 710/3,
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•
•
•
•
•
•
•
•

770/7, 711/3 a 770/10 o celkové výměře 1130 m2 dle GP č. 225 – 153/2014
Směnnou smlouvu na nově odměřené pozemky v k.ú. Petrkov, kdy Obec Lípa směňuje
pozemek p.č. 743/1 o výměře 271 m2 za pozemky p.č. 770/4, 770/3 a 770/2 o celkové
výměře 281 m2 (GP č. 225 – 153/2014).
zprávu auditora a závěrečný účet obce za rok 2014 a souhlasí s hospodařením obce Lípa
a to bez výhrad.
Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 s Ing. Lubošem Liškou,
auditorem KAČR, auditorské oprávnění č.1974.
požadavek obce na rozšíření zastavitelné plochy BR2 a SV1 (obec Lípa) a změnu části
zastavitelné plochy BR 28 v obci Petrkov na SV a schvaluje zařazení těchto požadavků do
zpracovávané Změny č. 1. Územního plánu Lípa.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o pronájmu prostor v budově č.p. 93 v Lípě, uzavřené dne
29.12.1994 mezi Obcí Lípa a O2 Czech Republik a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha
Smlouvu o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č.IP-122007120/VB/2 s firmou ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4.
žádost ZŠ a MŠ Bohuslava Reynka, Lípa o souhlas na použití fondu reprodukce majetku
v celkové výši 25 024,- Kč na nutnou údržbu vnitřku budovy školy.
Ocenění spolků, které zajišťovaly a připravovaly soutěž „Vesnice roku 2015“ finančním
darem

bere na vědomí:
• usnesení ze zasedání rady obce z 25.3.2015, 8.4.2015, 28.4.2015, 19.5.205 a 9.6.2015.
• příspěvky v rozpravě

Zprávičky z naší školičky přinášejí

Medvídci, Myšičky, Sovičky a Žabičky

S měsícem červnem nastává konec školního roku a s ním i závěrečné hodnocení.
23.3. – 24.3. se konal zápis dětí do mateřské školy. Vyplněno bylo 26 žádostí o přijetí. Všechny tyto
děti byly přijaty.
V pátek 20. března jsme jeli do knihovny na setkání s pí. knihovnicí M. Dolejší, která vede náš
celoroční čtecí projekt. Paní knihovnice měla pro děti připravený program, který se týkal knihy, kterou
jsme v rámci projektu četli s dětmi ve školce. Byla to kniha „Děti z Bullerbynu“ Velmi podrobně se
dětí vyptávala a zjišťovala, co všechno si z knížky pamatují. Ptala se nejen na hlavní postavy, ale i na
různé příhody a příběhy. Podle obrázků děti vzpomínaly, co všechno jejich kamarádi z knížky prožili…
Velmi nás potěšily reakce dětí, paměť některých dětí byla až obdivuhodná. Skupinkové skládání puzzlí
(rozstříhaný obrázek všech dětí z Bullerbynu) bylo pro děti zábavné a bavilo je. Navíc byly posilněné
marmeládovým či čokoládovým koblížkem – dle vlastního výběru, proto si většina dětí přivezla
školkovou svačinu domů. Pomocí barevného smajlíka děti vybíraly nejoblíbenější postavu z knížky.
Jednoznačně zvítězil OLLE. Paní knihovnice si s dětmi ještě chvíli povídala o tom, jak jim doma čtou
rodiče, ptala se dětí, kdo jim čte, jestli maminka či tatínek, bráška, sestra. I malé děti řekly opravdu
toho, kdo je v jejich deníčku nejčastěji uváděn, až nás to samotné překvapilo. Děti měly vyřídit od pí.
knihovnice velkou pochvalu za deníčky a že se těší na slavnostní zakončení projektu, který se bude
konat v pondělí 25. května v dopoledních hodinách.
V pondělí 23.3.k nám opět přijela naše oblíbená Víla srdíčková s divadelním představením s názvem
Míša, Máša a Velikonoce. Tentokrát nás v hlavních rolích medvídci Míša a Máša, ježeček, kuřátko,
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zajíček a vrána provedli velikonočními zvyky. Ukázali nám, jak barvíme vajíčka, jak pleteme pomlázku a
proč kluci šlehají holky – to vše hezky písničkovou formou. Celý děj příběhu byl také protkán sólovým
zpěvem dětí, který navrhla vrána. Kdo si chtěl zazpívat před publikem, měl možnost. Dopoledne jsme
si užili a už se zase těšíme na další milou návštěvu Víly srdíčkové.
V úterý 24. 3. jsme byli s dětmi z oddělení Soviček v knihovně na hudebním představení. Tento
koncert byl pro děti přichystán jako dáreček od projektu Celé Česko čte dětem. Paní knihovnice spolu
s kapelou vytvořili prostředí jako na koncertě a pak mohlo představení začít. Kapela měla program
velmi hezky připravený, každou písničku „vytáhla z klobouku“. Velmi hezké bylo, že paní zpěvačka
zapojila děti – vyjadřovali jsme společně emoce podle písničkových návodů, společně jsme si hráli na
ozvěnu, zpívali jsme jako doprovod, zasmáli jsme se textům a také jsme se stali muzikanty hrou na
tělo. Také jsme se společně smáli. Do Havlíčkova Brodu jsme totiž jeli objednaným autobusem, kterým
běžně jezdí hokejisté na zápasy, což byl také ohromný zážitek pro děti.
S dětmi, ze všech oddělení naší školky, jsme se zapojili do soutěže „Knihovnický skřítek“. K příležitosti
návštěvy knihovny jsme rovnou své společné výrobky i obrázky odevzdali.
Dne 14. 4. zahájilo 30 dětí plavecký kurz v Havlíčkově Brodě. Kurz potrvá do16.6..
Ve středu 22.4.u Soviček a u Medvídků proběhl již 3. projektový den – Den plný šašků a klaunů.
Tento den jsme si všichni společně velmi užili. Nejdříve jsme si řekli, proč vlastně klauni a šašci jsou a
kde je najdeme – že slouží k rozveselování lidí. Tak jsme si hned zkusili hru, jak rozveselit sebe a jiné
lidi – prostě jsme se předváděli, dělali nejrůznější kreace a blbinky a hlavně jsme se tomu smáli!
Potom jsme si vyjmenovávali zvířata, která v cirkuse účinkují, ale ona se nám rozutekla, tak jsme je
museli hledat. Dalo nám to teda hooodně práce, protože se nám pořád nějaká schovávala, ale
nakonec se nám to podařilo. K další hře jsme do cirkusové arény vypustili všechny míčky, co máme a
učili se žonglovat, házet, kutálet, třídit podle barev, počítat… pak se nám to ale všechno vysypalo a
znovu pomíchalo, tak jsme museli všichni znova. Také jsme udělali „střeleckou hru“ na všechny 3 paní
učitelky a snad na všechny děti – zkrátka jsme hráli vybíjenou! U toho jsme vydrželi hodně dlouho A
abychom se trošku zklidnili, tak jsme se při relaxační hudbě malými míčky masírovali a hladili. U toho
jsme skoro všichni usnuli. Ale abychom šli jako veselí a živí šašci na oběd, tak jsme si zahráli poslední
hru s kytičkami – kde jsme si zase určili barvy, spočítali, běhali, skákali, tančili při hudbě. A nakonec
jsme se schovali do domečků - když přestala hrát hudba. No prostě jsme si celý den užili!!!! Děti si jako
památku na tento den odnesly nějaké drobnosti a perníkový klobouček s kytkou jako praví klauni!
Také chceme poděkovat rodičům za spolupráci – děti měly krásné kostýmy.
V pondělí 27. dubna nás navštívily dvě paní policistky z městské policie v Havlíčkově Brodě. Pro děti si
připravily preventivní program zaměřený na bezpečnost. Nejdříve
dětem ukázaly
policejní uniformu a další vybavení (pouta, pendrek, vysílačka .. .)Poté jim povídaly o jízdě na kole a co
správný cyklista musí mít než vyjede na silnici. Dále také co dělat, když najdeme na ulici injekční
stříkačku, jak se zachovat v přítomnosti rozzuřeného psa, nemluvit s cizími lidmi atd. Všechno povídání
bylo doplněno scénkami, které si děti sami zahrály. Jsme rádi, že nám návštěva z městské policie
krásně doplnila TVP. I přesto, že děti spoustu informací znají, je důležité o tom povídat. Chtěli bychom
poděkovat tatínkovi Kubíka Krpálka za zprostředkování této návštěvy. Jsme rádi, když nám rodiče sami
nabídnou nějakou akci nebo exkurzi a můžeme ji zařadit do našeho TVP.
Ve středu 29. dubna přijela do školky dálniční policie. Dva policisté ukázali dětem vybavenost aut a
pomůcky při zásahu (brzdící pás, zbraň, obušky, svítící ukazatel ….)
Děti si mohly vyzkoušet práci s vysílačkou, vzaly do ruky zbraň, zkusily si sednout do policejního auta i
zahoukat majákem. Děti byly nadšené, ukázka se jim velice líbila a za odměnu dostaly od policistů
dárečky (omalovánky, pexeso). Za zprostředkování této akce moc děkujeme panu Jirákovi.
30.4. se konal Čarodějnický den. Děti, včetně paní učitelek, přišly převlečené za čarodějníky a
čarodějnice, od rána panovalo velké napětí a nadšení dětí z dnešní akce. Povídali jsme si o kouzlech.
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Proč se pálí čarodějnice a chystali jsme se na pálení čarodějnice. Sešla se všechna oddělení před
školkou a vyrazila k chatce pod vsí zapálit čarodějnici. Paní učitelka ze Žabiček dětem znovu
zopakovala, proč se tento svátek pořádá a nakonec jsme s pokřikem upálili čarodějnici. Akce se nám
všem moc líbila, počasí nám přálo a budeme se těšit na příští rok.
V měsíci květnu se oddělení Žabiček zúčastnilo výtvarné akce Zoo Jihlava „Od pólu k pólu“.
Předmětem kampaně „Od pólu k pólu“ v období 2014 – 2015 jsou světové póly, zvířata, která zde žijí a
dále to, co je ohrožuje. Cílem kampaně je převzetí odpovědnosti za to, jak žijeme a ovlivnit pozitivní
změnu chování a ukázat, jak lze ochranářské problémy ovlivnit chováním spotřebitelů v Evropě
Celkem jsme zaslali 7 výtvarných děl našich dětí.
Jako každý rok, tak i letos jsme se zúčastnili nabídnuté výstavy „ Dospělí dětem.“
Společně s dětmi z oddělení Myšiček jsme vytvořili zahradu plnou domácích zvířat různými
technikami.
Děti z oddělení Soviček namalovaly obrázky k projektu Celé Česko čte dětem.
Medvídci vytvořili obrázek stromu ve čtyřech ročních období a obrázek mořského koníka.
Práce dětí byly oceněny odbornou komisí. Za výrobky děti obdržely vstupenku na pohádku v KD
Ostrov v HB a sladkou pozornost.
Tak jako každý rok, tak i letos jsme v pondělí 4.5. v oddělení Myšiček uspořádali den pro maminky,
babičky, tetičky…Děti se od rána těšily na vystoupení. Po příchodu žen předvedly děti pásmo písní,
básní, tanečků a dramatizaci pohádky Budka. Následovalo občerstvení, které maminky, připravily a
poté šly děti s maminkami vyrábět a zdobit látkovou tašku – malovaly, vystřihovaly, tiskaly, našívaly
různé tvary. Výrobky se dětem a maminkám moc povedly. Jako dárek dostaly maminky od dětí ještě
přáníčko ve tvaru srdíčka a náušnice.
Akce se velice vydařila, všichni byli nadšeni a budeme se těšit opět na příští rok.
Moc děkujeme ochotným maminkám za přípravu občerstvení na tento den.
V úterý 5.5.2015 se odpoledne po plavání v oddělení Medvídků uskutečnil plánovaný Den maminek a
babiček. Ty se dostavily v hojném počtu i s občerstvením a dobrou náladou. Po domluvě jsme
z důvodu nepřítomnosti jedné maminky o chvilku posunuli program, ale pak již bylo vše jak má být.
Děti přivítaly všechny krátkým pásmem básniček a písniček - některé za doprovodu rumba koulí nebo
skořápek z oříšků. Následoval společný zpěv písně s hlasy zvířat. A potom ještě básničková pohádka O
řepě. Velké poděkování patří paní kuchařce I.Výborné, která se v kostýmu ujala role řepy. Ještě jsme si
společně zatancovali na píseň Polámal se mraveneček a Kočka leze dírou v upravené verzi. Na
vyrábění nás čekalo zdobení již ušité tašky vlnou,knoflíky z keramické.hlíny ( ty si děti samy vyrobily ),
látkami… Výrobky se moc povedly a děti si je šťastně nesly domů. Děkuji všem maminkám a babičkám,
že si odpoledne udělaly volno a strávily ho s námi ve školce .
Ve středu 6. 5. u Soviček proběhl již tradiční Den maminek, babiček…. Již od začátku týdne jsme na
tento den s nadšením čekali a moc se na něj těšili. Velmi nás překvapila obrovská účast! Jsme moc
rádi, že máte takový zájem. Děti s nadšením předvedly, co se za celý rok naučily – pásmo básniček a
humorné divadélko. Také jsme zařadili náš oblíbený Ptačí tanec, do kterého jsme samozřejmě zapojili
i přítomné maminky, babičky nebo tetičky.
Potom následovalo občerstvení, které připravily maminky – tímto moc děkujeme za spolupráci, moc
nám to pomohlo při organizaci.
Věříme, že si všichni pochutnali.
A nakonec jsme se přesunuli do školní družiny, kde jsme si vyrobili šaška z tub od Srbů. Šaška proto, že
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náš poslední projektový den byl plný šašků a klaunů.
Ve čtvrtek 7. května se v naší třídě Žabiček uskutečnil „Den maminek“. Odpoledne začalo pásmem
básniček, písniček a tanečků, které děti od ledna trénovaly. Poté následovalo občerstvení a vyrábění
s dětmi. Letos si každé dítě se svojí maminkou nazdobilo látkovou tašku. Nakonec se všichni se svým
výtvorem vyfotily. Jsme rádi za velikou účast na tomto dni. Všechny tašky byly velice povedené a
originální. Chtěly bychom poděkovat všem maminkám, které nám pomohly s přípravou občerstvení.
13.5. jsme s dětmi jeli na exkursi k hasičům do Havlíčkova Brodu. Děti se už od rána těšily, co je čeká.
Přivítal nás hasič, který dětem povídal o jejich zaměstnání a následně jim ukázal, jak vypadá jejich
vybavení v budově i v garážích. Ukázal nám vybavení hasičského auta, děti si mohly vyzkoušet
hasičskou přilbu, mohly si vlézt do auta a zapnout majáky a houkačku. Poté nám ukázal, jak se hasí
z hadice a jak sjíždí po tyči, když mají zásah. Děti byly velmi nadšené z ukázek i povídání. poučily se o
bezpečnosti. Exkurse se velice vydařila.
V pátek 22. května se ve třídě Žabiček uskutečnil poslední projektový den tohoto školního roku „Den
povolání“. Děti měly za úkol přijít oblečené za jakékoliv povolání. Ve třídě se sešla tato povolání:
malíři, opraváři, číšnice, kuchaři, doktorky a zdravotní sestřičky, vojáci atd. Během dopoledne si děti
vyrobily figurku Bořka stavitele a zahrály si soutěže zaměřené na postřeh, logické uvažování a
spolupráce v kolektivu. Tento den se dětem moc líbil. Na závěr celého dopoledne jsme si připravili
zmrzlinový pohár. Musíme znovu ocenit nápaditost kostýmů a poděkovat rodičům za jejich přípravu.
27.5. jsme shlédli v Havlíčkově Brodě pohádku „ Rákosníček a jeho rybník.“ Pohádka byla zahrána
v moderním provedení, vystupovala zde různé pohádková zvířata vodní říše – kapři, štika, rak, rybka
závojnatka, žabky. Dále se zde vystupovala i víla, slunce, zimní vítr. Hlavním hrdinou byl Rákosníček,
který si uměl poradit s jakoukoli patálií a vždy na vše našel řešení. V pohádce však často usínal a
úkolem dětí bylo ho budit pokřikem, čímž byly upoutány k pozornosti Pohádka děti velice zaujala,
byly vtaženy do děje, zpívalo se v ní spousta písní. Na všechny role měly herci krásné barevné
kostýmy. Všem se pohádka moc líbila a všechny děti měly příjemné zážitky.
Výlet Medvídků, Myšiček a Soviček do Perníkové chaloupky pod Kunětickou horou
Perníková chaloupka schovaná v lese – to byl cíl našeho výletu. Na výlet se děti moc těšily a byly celé
nedočkavé. Chaloupku cestou vyhlížely, zvláště když jsme projížděli lesem. Protože všechny děti
pohádku dobře znají, tak se sem tam objevovaly i obavy z ježibabky a ježidědka.Veškeré obavy ale
rozptýlil legrační dědek, který nás provázel celou expozicí. Po příchodu si děti musely změřit tloušťku
jejich prstíku – kdo byl hubeňour, ten prošel a při odchodu dostal od ježibabky perníček. Kdo by
neprošel, ten by dostal dietu. Pravý výklad známé pohádky, kdy Jeníček a Mařenka jsou chudáčci děti,
které nechal otec v lese a zlá ježibabka je zavřela v chlívku a chtěla je sníst, je mylný. Dozvěděli jsme
se, že ježibabka byla moc hodná babička, která si pekla v chaloupce perníčky. Žila si spokojeně, dokud
nepotkala dva nevychované a rozcapené sourozence, kteří ji sprostě ukradli perníček.
Hříchů měli Jeníček s Mařenkou více:
Nezaťukali na chaloupku.
Nepozdravili.
Sprostě ukradli perníček.
Chtěli utéct.
Lhali babce, když se ptala, kdo jí to loupe perníček.
A nakonec zavraždili chudáka hodnou babičku.
Z toho lze usoudit, že nic nemusí být tak, jak to na první pohled vypadá.
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Po výkladu jsme se prošli tmavým lesem, kde houkaly sovy, kde ležela mrtvá princezna, až jsme došli
ke dveřím chaloupky. Protože jsme slušně zaťukali a poprosili ježibabku, jestli nás pustí dál, ne jako
Jeníček s Mařenkou, dostali jsme se k ježibabce do kuchyně, kde peče své perníčky a každé z dětí hned
jeden perníček dostalo. Ježibabka nám ukázala, jak se perníčky pečou, ptala se dětí, co se dává do
těsta a také nám ukázala své koště. Jenže to bylo tak zlobivé, že ho měla raději zavřené ve skříni.
Ještěže mezi dětmi byli čtyři siláci, kteří jí koště pomáhali udržet. Pak jsme se prošli nebíčkem, po
skluzavce jsme se sklouzli do peklíčka a pak už jsme si zaslouženě pochutnali na řízku. Všem dětem
přišel k chuti a už nás čekala cesta domů. Výlet byl pěkný, děti abnormálně hodné (ten malý strach
z ježibabky a ježidědka vykonal své). I počasí se umoudřilo a příští rok zase někam pojedeme.

Ve čtvrtek 28.května třída Žabiček vyrazila na výlet do dětského zábavního parku ve Stříteži u
Třebíče. Na plánované místo jsme dorazili autobusem. Zde na nás čekal správce parku, který poučil
děti o chování a bezpečnosti v herně. Děti si mohly vyzkoušet skákací hrad, dvě veliké trampolíny,
bazén s míčky, dva prolézací hrady, horolezeckou stěnu, tobogán, vlnovou klouzačku, dřevěné hračky
pro rozvoj jemné motoriky a největší úspěch si získala dráha s motokárami. Díky krásnému dřevěnému
posezení, jsme si mohli dát svačinku a chvilku si odpočinout,. Po občerstvení jsem se opět vyřádili a
udělali společné foto. Na zpáteční cestě nás přepadla únava a skoro každý si na chvilku „schrupnul“.Už
v autobuse panovala velice příjemná atmosféra. Náš výlet byl zaměřený na rozvoj jemné a hrubé
motoriky zábavnou formou. Děti byly velice nadšené a nechtěly si ani na chvilku odpočinout. Každý
rok je pro nás těžké najít výlet, který by děti plně zaujal a neomezovalo nás počasí. Jsme proto rádi, že
jsme našli výlet, který tato kritéria plně splňuje. A vše nám potvrdily kladné reakce děti.
Dětský den jsme zahájili ve školce hned v pondělí 1.června. To nás přijel navštívit se svými scénkami,
triky, zvířátky i odměnami v podobě balónků, sám Klaun Pupa. Počasí nám přálo a tak jsme se usadili
do půlkruhu na trávě na školkové zahrádce a představení mohlo začít. Díky hravosti klauna jsme se po
celou dobu skvěle bavili. I když některé chvilky byly i plné „obav“ o odvážné účinkující - hrdiny a
hrdinky z řad dětí. Všechny děti dostaly od klauna odměnu v podobě různě tvarovaných balónků (
meče, srdíčka, myšky, králíčci, pejsci a dokonce byl i jeden slon ). Jako vždy jsme se společně
vyfotografovali. Tentokrát nejen s klaunem Pupou, ale i s jeho oslíkem .
Další dáreček si pro nás tentýž den připravily naše paní kuchařky. Uvařily nám, dětmi tolik oblíbené,
hranolky s tatarkou a masíčko. Děkujeme.
Oslavy Dne dětí pokračovaly ještě ve středu 3.6. a to návštěvou místní hospůdky. Ale nebojte se,
nešli jsme na pivo, ale na zmrzlinu. Byla výborná vanilková a malinová a samozřejmě i míchaná. Vůbec
nevadilo, že jsme byli trošku upatlaní. Celí šťastní jsme se vraceli zpět do školky a užili si na zahrádce
první cákání v brouzdališti. Moc děkuji Dubnovým z hospody Na Růžku za milý dárek pro naše děti zmrzlinu jsme od nich obdrželi zdarma.
Velkou akcí bude ještě rozloučení s předškoláky, kteří půjdou po prázdninách do první třídy.
Mateřskou školu opouští a do první třídy nastupují tyto děti:
Adamec Petr z Kochánova
Beckertová Nela z Petrkova
Blažek Petr z Lípy
Brůna Lukáš z Lípy
Čambalová Denisa z Lípy
Freudenreich Jakub z Lípy
Grigerková Karolína z Petrkova
Hanauerová Michaela z Lípy
Heijting Christiaan Alexander ze Svatého Kříže
Henclová Dominika z Havlíčkova Brodu
Heřmánek Tomáš z Kochánova
Kemeny Milan z Květinova
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Krpálek Jakub z Lípy
Kučera Matěj z Petrkova
Pfeifer Tomáš z Dobrohostova
Pilař Zdeněk z Úhořilky
Průžová Andrea z Dobrohostova
Reynek Daniel z Petrkova
Smolík Vít z Květinova
Šedinová Magdaléna z Lípy
Špilková Kateřina z Lípy
Urcikánová Markéta z Květinova
Veletová Eliška z Květinova
Vencovská Martina z Lípy
Mimo těchto dětí, které upouští naši školku, odchází z naší školy i pan ředitel Antonín Gerža. Děkuji
mu, v souvislosti s odchodem do důchodu, za dlouholetou vynikající práci pro naši školku. Pod jeho
vedením se školka i její okolí proměňovalo v příjemné prostředí pro naše děti i pro nás zaměstnance.
Současně mu jménem svým a všech zaměstnanců naší školky přeji pevné zdraví, spokojenost
v osobním životě, pohodu, štěstí v pravou chvíli a zasloužený klid po letech práce s dětmi.
Našim školáčkům přeji v září radostné vykročení „pravou nohou“, jasnou mysl a hodně úspěchů ve
škole. Rodičům děkuji za spolupráci, za důvěru a za vše, co pro naši školku a naše děti vykonali po
celou dobu jejich docházky k nám do školky.
Mateřská škola bude uzavřena od 13. července do 12. srpna.
Opět nastoupíme 13. srpna.
Přejí Vám všem krásné léto plné sluníčka, pohody a relaxace.
Za mateřskou školu Miroslava Krpálková

Školní okénko
Vážení přátelé lipské školy,
všechno má svůj konec. A tak i já naposledy uvádím školní okénko do Lipských listů, protože tento
školní rok je pro mne rokem posledním nejen v lipské škole, ale i v celém mém kantorském působení.
V Lípě jsem prožil celkem 30 školních let. Za tu dobu jsem přivítal stovky prvňáčků, „vypustil“
do života stovky vycházejících žáků, poznal mnoho maminek, tatínků, ale i babiček a dědečků.
Mou cestou mne provázelo i mnoho paní učitelek a nemnoho pánů učitelů, řada školnic a uklízeček,
ale také kuchařek. Společně s nimi mi jistotu a klid v práci dodávala parta lidí v úzkém vedení školy.
Především díky všem těmto lidem je lipská škola tam, kde je.
Potkal jsem ale i mnoho lidí mimo školu, bez kterých bych mnoho záměrů nemohl realizovat
a školní areál by nevypadal tak, jak vypadá v současnosti. Mám na mysli lidi, kteří řídili obec ať už
v dobách dřívějších nebo v současnosti. Jejich prostřednictvím jsem cítil obrovský zájem obce o školu.
Jsem velmi rád, že jsem se s nimi mohl nejen potkat, ale i s nimi spolupracovat.
Vzpomínat budu na všechny ty, kteří mně a tím i škole pomohli vždy, když jsem to
potřeboval. Mám na mysli různé řemeslníky, ale i pracovníky ZAS Lípa, lipské stanice UKZUZ, místní
hasiče, sportovce, členky ČSŽ a v poslední době i spolku Tilia. Záměrně nechci nikoho jmenovat
především proto, abych neopomenul ostatní. Byl by to jinak velmi dlouhý seznam jmen.
Když se zamýšlím nad svým působením v lipské škole, stále víc si uvědomuji, že mé
rozhodnutí v červnu roku 1980 , kdy jsem přijal místo ředitele školy v Lípě poprvé, bylo pro mne
dobrou volbou. Jsem rád i za to, že jsem se mohl do Lípy v roce 1990 vrátit. Snad jsem toho moc
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nepokazil. Ve skrytu duše doufám, že mezi těmi, se kterými jsem se na mé kantorské dráze potkal,
bude více těch, kteří na mě budou vzpomínat v dobrém.
Chci poděkovat Vám všem, kteří jste mi věřili a v mé práci mě podporovali. Doufám, že jsem
Vaši důvěru nezklamal.

Antonín Gerža

Rozloučení s žáky 9.ročníku
V úterý 30.června 2015 se v naší školní studovně rozloučíme s těmito žáky 9.ročníku:
Lucií
Markem
Barborou
Radkem
Matějem
Josefem
Liborem
Zuzanou
Jaroslavou
Annou
Dorotou
Martinem
Andreou
Ladislavem
Marcelou

Běhounkovou
Bredou
Bucherovou
Čejkou
Fejtem
Fironem
Golembou
Janáčkovou
Klofáčovou
Koubkovou
Koubkovou
Pechou
Teclovou
Trnkou
Výbornou

z Lípy
ze Svatého Kříže
z Lípy
z Lípy
z Lípy
ze Svatého Kříže
z Dobrohostova
z Lípy
z Mendlovy Vsi
z Kochánova
z Kochánova
z Lípy
z Michalovic
z Ovčína
z Lípy

Nejdříve chci všem žákům 9.třídy poděkovat za vzornou reprezentaci školy ve srovnávacích
testech České školní inspekce, kde prokázali, že umí, a za to, jak zvládli přijímací řízení na střední školy.
Všichni se dostali na jimi vybrané školy, 14 žáků jde na střední školy s maturitou, z toho 7 na
gymnázium. Převážná většina z nich se ve výsledcích přijímacího řízení na dané školy pohybovala na
předních místech.
Kromě toho řada z nich v průběhu školní docházky úspěšně reprezentovala naši školu ať už ve
vědomostních nebo sportovních soutěžích.
Všichni z naší školy jim přejeme úspěšný vstup do další etapy jejich života, pevné zdraví a trochu toho
štěstíčka přicházejícího v tu pravou chvíli. Držte se a nevzdávejte se.
Největší úspěchy našich žáků v tomto školním roce
Okresní kolo:
1.místo : Ladislav Trnka – žák 9.třídy – Fyzikální olympiáda – postup do krajského
kola
1.místo : Chlapci II.stupeň – O pohár ministra školství – volejbal
3.místo : Ladislav Trnka – žák 9.třídy – Matematická olympiáda – postup do kraj.kola
4.místo : Chlapci II.stupeň – O pohár ministra školství – basketbal
4.místo : Alena Nováková – žákyně 7.třídy- Pythagoriáda
5.místo : Andrea Teclová – žákyně 9.třídy – Olympiáda v Čj
Krajské kolo :
3.místo : chlapci II.stupeň – O pohár ministra školství – volejbal
Marek Breda, Josef Firon, Libor Golemba, Radek Čejka Matěj Fejt, Martin

8

Pecha – žáci

9.třídy
Filip Kandr, Martin Vencovský, Václav Morkus, Patrik Bláha – žáci 8.třídy
Jan Čížek – žák 7.třídy
14.místo : Ladislav Trnka – žák 9.třídy – Fyzikální olympiáda – úspěšný řešitel
18.místo : Ladislav Trnka – žák 9.třídy – Matematická olympiáda – úspěšný řešitel
Filip Kandr – žák 8.třídy – „Zlatá udice „ – člen vítězného družstva mladých
Havlíčkův Brod

rybářů

Pozvánka na školní akademii
Děti mateřské školy, žáci základní školy a zaměstnanci školy Vás srdečně zvou na Školní akademii,
kterou pořádá naše škola v neděli 21.června 2015 v sokolovně v Lípě. Začátek je ve 14 hodin.
V programu vystoupí děti Mateřské školy a žáci základní školy. Všichni jste srdečně zváni.
Základní údaje k organizaci školního roku
Konec školního roku 2014/2015 : 30. červen 2015
Rozloučení s žáky 9.ročníku : úterý 30. června v 9 30 hod. ve školní studovně
Prázdniny : středa 1.7. 2015 – pondělí 31.8.2015
zahájení školního roku 2015/2016 : úterý 1. září 2015
Co se dělo v naší škole v poslední části školního roku si přečtěte v příspěvcích ze základní i mateřské
školy.
O pohár ministra školství ve volejbale
31.března 2015 se podařilo našim klukům z 8.-9.třídy zvítězit v okresním kole O pohár ministra
školství ve volejbale, když zvítězili nad Ždírcem nad Doubravou 2:0 a stejným výsledkem porazili i
Havlíčkův Brod – Nuselská. Zajistili si tak postup do krajského kola této soutěže, které se konalo
21.dubna 2015 ve Žďáru nad Sázavou. Postupně jsme zvítězili nad Pelhřimovem 2:0, prohráli s Třebíčí
0:2, prohráli s Jihlavou 0:2. V konkurenci škol z okresních měst jsme získali krásné 3.místo. Škoda jen,
že nám nevyšly koncovky setů s Třebíčí a zejména s Jihlavou.
Reprezentovali nás: Marek Breda, Josef Firon, Radek Čejka, Matěj Fejt, Libor Golemba, Martin Pecha,
Filip Kandr, Martin Vencovský, Václav Morkus, Patrik Bláha, Jan Čížek
O pohár ministra školství v basketbalu
V březnu se kluci 8. a 9.třídy poprvé zapojili do okresního kola v basketbalu. Jeli jsme na zkušenou,
čekalo nás 9 družstev ze škol našeho okresu.
V prvním zápase, který připomínal spíše jiný sport než basketbal, jsme podlehli ZŠ Havlíčkův Brod –
Nuselská. Následovala výhra nad Šlapanovem a tím i boj o 4.-6.místo.
Tady kluci ukázali, že basketbal umí, a když porazili ZŠ Štoky, nastoupili k utkání se ZŠ Havlíčkův Brod
–Wolkerova. A bylo na co se dívat, kluci hráli jako z partesu a po vítězství 21:6 získali nečekané
4.místo. Paráda a kluci díky.
Reprezentovali nás: Marek Breda, Josef Firon, Radek Čejka, Matěj Fejt, Libor Golemba, Filip Kandr,
Martin Vencovský, Václav Morkus, Patrik Bláha

Den Bohuslava Reynka
Stalo se již tradicí, že u příležitosti vzpomínky na Bohuslava Reynka se koná na naší škole
celodenní projekt – Den Bohuslava Reynka. Zahrnuje různé aktivity napříč jednotlivými ročníky,
zaměřené většinou výtvarně.
Jednotliví lektoři (zaměstnanci školy, rodiče, žáci) nabídli žákům různé činnosti a ti měli možnost se
na vybranou dílnu přihlásit.
Ani letos tomu nebylo jinak. Nabízeno bylo celkem 16 aktivit - některé byly celodenní, jiné
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dvouhodinové ve dvou dopoledních blocích.
„Den zpestřený malířskými a výtvarnými dílnami k výročí narozeninám nositele názvu místní školy,
Bohuslava Reynka, se opět vydařil.
Děti malé i větší si s chutí vyzkoušely malování na malířské plátno, výrobu z látek, papíru, drátěných
mističek a šperků, a někteří dokonce i přes nepříznivé počasí vyrazili na naučnou Reynkovu stezku do
přírody.
Vše probíhalo pod dohledem učitelů, ale i starších žáků naší školy, kteří v samostatných dílnách
pomáhali a někteří dokonce svou vlastní dílničku vedli. V této skupině dětí jsem sama také byla. Spolu
se spolužačkou jsme dostali na starost osm mladších darebáků, kteří i přes nechuť něco stříhat, barvit
a lepit výrobek dokončili a moc se jim to povedlo.
Vyrobilo se mnoho zajímavého a děti i dospělí, kteří zavítají v současné době do prvního patra naší
školy si mohou vše prohlédnout.
Učitelé i děti byli spokojeni s utvořeným programem a všichni se těší na příští rok, který s sebou
přinese další povedený Den Bohuslava Reynka.“
Marcela Hájková

Den naruby
Pokračujeme v tradici. Na naší základní škole je již po mnoho let zvykem, slavit den narození Jana
Amose Komenského netradičně. Probíhá DEN NARUBY.
A co to obnáší? Na jeden den se žáci 9. třídy promění v učitele a vyrazí do nižších ročníků vzdělávat
své mladší spolužáky. Již osmkrát jsem zažil tuto akci a letos konečně…
Jak jsem se stal učitelem.
Nejprve jsme se rozdělili do dvojic, protože ve dvou se to lépe táhne. Rozhodli jsme se, kdo půjde
kterou hodinu do které třídy. Předměty jsme vybrali podle svých dovedností a s našimi pedagogy
(těmi opravdovými) dohodli, jaké učivo probírat. A dál už to bylo jen na nás. Mým úkolem byla
matematika a fyzika v osmé třídě.
Přípravy, přípravy, přípravy… Měl jsem jen pár dnů. Chtěl jsem být originální, poutavý a všechny
strhnout k výkonům. Matematika je plná zajímavých příkladů, ale jak je zadat a hlavě pak vysvětlit
těm, co se v tomto oboru zrovna nenašli? Jak vyložit názorně novou látku? Ve fyzice, kterou já mám
velice rád, jsem se rozhodl připravit speciální laboratorní práci – praktické měření reakční doby
člověka. Tak to si určitě všichni budou pamatovat! Ano přiznávám, přípravy na každou z hodin mi
určitě trvaly daleko větší dobu, než bylo pak těch „ostrých“ 45 minut.
Den D. 24. 3. 2015 Očekávání? Nervozita? Naštěstí první hodinu neučím! Pozoruji spolužáky, jak šílí.
Pořizuji fotodokumentaci. A pak - matematika v osmé třídě. Násobíme, počítáme zábavné příklady,
nová látka - obsah kruhu, procvičujeme. Zvoní. Přestávka, velice krátká. Fyzika v osmičce. Laboratorní
práce, postup, pomůcky, měření, vše se daří, hotovo. Ale do konce hodiny zbývá ještě deset minut,
tak fyzikální křížovka, všichni jsou nějak moc rychlí, ještě pět minut…. Zvoní. UF!
Co říci závěrem? Veliký zážitek. Stát před tolika lidmi. Cítit na sobě jejich pohledy, snažit se jim
něco vysvětlit, ukázat, vzbudit zájem! Kantořina je dřina!
Ladislav Trnka

Den naruby :DDD (reportáž)
Dne 24.3.2015 se v Lípě v základní škole konal Den naruby na počest Dne učitelů. My, jako 9. třída,
jsme měli za úkol dojít za učiteli a domluvit se s nimi, co a jak budeme učit.
Učili jsme ve dvojicích. Já jsem šel s Liborem. Vybrali jsme si dvě češtiny. Jedna byla u paní učitelky
Vencovské, která učí 5. třídu a druhá u pana učitele Lutnera. Za každým učitelem jsme byli dvakrát.
Poprvé to bylo o domluvě, co se zrovna učí a co si máme připravit.
Podruhé už s konečnými přípravami. Oba dva učitelé souhlasili, což bylo super.
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A přišlo to - den D… Ráno jsme byli oba dva nervózní, jak to bude vypadat, nebo jestli nás budou
vůbec poslouchat. Dvacet minut před vyučováním jsme nestíhali a ještě k tomu jsme oba dva měli
dozory. Nakonec vše dopadlo dobře, v páté třídě si nás paní učitelka velmi chválila. Druhou hodinu
jsme byli ve 4. třídě. Pan učitel byl nadšen.
Po celý den jsme měli dozory a nebo jsme jen byli ve třídě a byli na mobilech a nebo jedli, spali.
Odpolední vyučování bylo v rámci odpočinku.
Radek Čejka
Další postřehy ostatních deváťáků

•

Celý den bych zhodnotila kladně, byl to super zážitek, každý den bych to sice dělat nechtěla, ale
tak jednou do týdne bych to brala.

•

Den naruby mě moc bavil a doufám, že by se mohla podobná akce ještě tenhle rok zorganizovat
znovu. Se spoluprácí učitelů i žáků jsem byla příjemně překvapená a jsem ráda, že nám bylo
umožněno ve třídách učit.

•
•

Klidně bych si ještě do konce roku takových dní udělala víc, ale učitelkou bych být nechtěla.
Když jsem šla do naší třídy, rozesmál mě nápis ,,Sborovna‘‘ na dveřích. Myslím si, že Den naruby
dopadl dobře a mně se velice líbil.

•

Se zvoněním na čtvrtou hodinu končí i má kratičká role paní učitelky. Ke svému vlastnímu
překvapení zjišťuji, že se mi stát za katedrou docela líbilo.

•

Celý den bych zhodnotil jedním slovem: ÚŽASNÉ!!! Moc jsem si tento den užil a byl moc rád,
kdybychom si jej mohli ještě v letošním roce zopakovat. A začínám uvažovat, že bych jednou
doplnil český učitelský sbor i o svou maličkost.

•

Tento den se mi velmi líbil a určitě bych si ho zopakoval. Z mé strany ho hodnotím velmi pozitivně
a všem se to povedlo..... Práce učitelů mi připadá suprová a klíďo bych ji i dělal.

•

Tento den byl podle mého velice vydařený a myslím si, že nám všem něco přinesl.

•

Celý den byl neskutečně úžasný, ale učitelka ze mě nejspíš nikdy nebude. Na závěr musím dodat,
že jsme od našeho ředitele Josefa Firona ještě nedostali svůj plat.

•

Shrnuto podtrženo, den naruby se mi líbil a byla to veliká zkušenost.
OHLASY NA DEN NARUBY - 7. a 8. třída

Den naruby se mi moc nelíbil, jelikož jsme měli jen na tři hodiny z osmi nějakého deváťáka. První k
nám přišli Andrea Teclová a Josef Firon. Byla to velice „zábavná“ hodina. Celou hodinu jsme byli
„hodní“ až na některé výjimky. Dali nám za odměnu bonbony, ale každému jen jeden. Myslím si, že
nám dali jen jeden, aby si zbytek mohli sníst. Hodina se jim velice povedla a myslím, že si to pečlivě
připravili. Následující tři hodiny jsme měli s našimi běžnými učiteli. A 6. hodinu jsme měli na tělocvik
Marka Bredu a Matěje Fejta. Hodina byla skoro stejná jako s panem ředitelem, ale hráli jsme asi jednu
hru. Myslím, že se jim hodina povedla, ale mohli to něčím zajímavým zpestřit. Dále jsme měli hudební
výchovu s Martinem Pechou a Bárou Bucherovou. Velice se mi to líbilo. Čekala jsem, že to bude
strašná nuda, ale hodně jsem se toho dozvěděla o zpěvácích, které ani neznám.
Mohlo by to být lepší, kdyby nás učilo víc deváťáků... Den naruby je den, když učí místo učitelů žáci
deváté třídy. Letošní den naruby byl moc podařený a přímo výborně zorganizovaný. I když měli
deváťáci pár nedostatků, tím myslím to, že neměli takovou kontrolu nad učivem a nevadil jim ten šum.
Ale nejvíce mě tak trochu naštvalo to, že mě nechali ve třídě a všichni ostatní i s deváťákama šli na
oběd a nechali mě tam a dočista zapomněli na mě. Toto je jediná věc, kterou jsem jim vytknul.
Hudební výchova byla nejvíce a nejlépe zpracovaná. Tu měl na starost Martin Pecha, který měl téma
„Hvězdy
popové
scény“,
které
měl
mimořádně
dobře
zpracované.
Jan Čipl
Dne 24. března v naší škole proběhl „den naruby“. V tento den nás na všechny školní hodiny učili
děti z deváté třídy. Učili nás jako normální učitelé. Žáci podle mě byli nervózní a než se rozpovídali,
chvilku to jim trvalo.
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Pro mě to nebylo zase tak zajímavé, protože mi to nepřišlo o nic lepší než s učiteli. Ale zase třeba
matematika pro mě byla velmi zábavná a zajímavá, jelikož připravili svoje vlastní příklady, které byly
zábavné a hodně na přemýšlení. Nejvíce se to povedlo Martinovi Pechovi, kterého jsme měli na volbu
povolání, kde si s námi povídal o školách, přijímačkách a na jakou školu bychom chtěli jít. Toto se mi
velmi líbilo, protože to bylo do praktického života a zkoušeli jsme si nějaké otázky z přijímaček na
filmovou školu.
Konal se den naruby, kdy místo učitelů vyučovali žáci 9. třídy. Tento den se mi líbila nejvíc asi 6.
hodina s Martinem Pechou. Povídal nám o škole, na jakou si dal přihlášku a dělali jsme nanečisto
testy. Zaujala mě hodina fyziky s Láďou Trnkou - měřili jsme, jak rychlé máme reflexy. Z této hodiny
jsme si odnesl pěkný poznatek domů. 4. hodinu jsme měli češtinu - ta už nebyla tak zajímavá - byl moc
dlouhý zápis. Poslední 2 hodiny byla výtvarná výchova - tam jsme malovali karikatury učitele.
Kdybychom měli také Den naruby, chtěl bych učit tělocvik nebo dějepis.
Vybrala: Marcela Hájková

Den Země na naší škole
V úterý 21. dubna 2015 vyrazily děti z druhé a třetí třídy na každoroční jarní čištění okolí rybníků
pod školním hřištěm. Školáčci se sešli ve 13 hodin v plné zbroji – holínky, vhodné oblečení, hrábě,
kolečko a pytle na odpadky… Ani trošku jim nechyběl elán a odhodlání zatočit s nepořádníky, kteří
nám každý rok připravují pěknou haldu odpadu, který opravdu do přírody nepatří.
Po celou dobu děti sršely vtipem a různými legráckami, takže nám šla práce pěkně od ruky. Všichni zúčastnění
zasluhují velkou pochvalu.
Tuto akci ke Dni Země opakujeme již několik let a stala se pro naše nejmenší školáky tradicí.

Zapsala D. Výborná

Dětský den
Mnohaletou tradicí na naší škole je oslava svátku dětí celého světa, která vždy probíhá kolem 1.
června. Děti se na tento den velmi těší – vždyť se nemusí učit a celý den se docela příjemně baví.
Letos jsme Dětský den pro naše žáčky uspořádali 28. května. Program, do kterého se zapojili
všichni pracovníci školy, byl jako každý rok rozdělen na dvě části.
Ráno se žáci sešli ve svých třídách s třídními učiteli a vyslechli si poslední pokyny.
A v 8 hodin to vypuklo. Malí – prvňáčci, druháci, třeťáci i čtvrťáci se vydali na pouť.
V obchůdku utráceli body, které získali buď za sběr bylin v předchozím školním roce nebo body, které
si vysoutěžili v mnoha sportovních a uměleckých disciplínách i při řešení logických úkolů v areálu
školy. Starší žáci zatím sledovali zajímavé filmy v budově.
Po svačině se v 10 hodin skupiny vystřídaly a na pouť dorazili žáci páté, šesté a sedmé třídy. Mladší
děti se rozdělily do skupin a vydaly se na školní hřiště na Strašidlový závod. Tady splnily řadu
strašidelných a pohádkových úkolů a byly za to odměněny sladkostmi.
A kde byli ti nejstarší?
Naši šikovní deváťáci a někteří žáci z osmičky se stali vydatnými pomocníky na pouti i
v závodě na hřišti a za to si zaslouží velký dík.
Mgr. Hana Vencovská

Exkurze 9. třídy do Brna 27. 5. 2015 - DNA detektivové
V rámci projektů, které podporují vědu ve školách jsme navštívili Univerzitní kampus Masarykovy
univerzity v Brně – procházeli jsme přes některé fakulty, prohlédli si knihovnu, některé zaujala i
univerzitní kavárna. Cílem byly laboratoře, kde probíhal dvouhodinový program (11,00 - 13,00 hod)
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pod vedením odborných lektorek.
Po přivítání nás poučily o chování v laboratoři a půjčily nám bílé pláště. Na úvod programu nám
pustily filmovou ukázku z Jurského parku. Diskutovali jsme potom nad pravděpodobností některých
dialogů a scén.
Seznámili nás s tím, co DNA je, jaký je její význam a kde se můžeme s využitím poznatků o DNA
setkat.
Potom přišlo na řadu přiřazování obrázků k pojmům z biologie (buňka, pletivo, tkáň, rostlina,
živočich, …).
Pozorování genetických znaků byla docela legrace a pak jsme si ještě spočítali, kolik znaků máme
podobných mezi sebou navzájem, i když si vlastně vůbec podobní nejsme.
Laboratorním pokusem jsme si ve skupinkách připravili ukázky jednotlivých DNA např. u cibule,
pomeranče a ty si pak jako trofej odváželi s sebou.
Posledním úkolem bylo složit model DNA z papíru.
Při cestě zpět jsme si prohlédli historické jádro Brna a oživili si tak exkurze z předešlých let.
Spojení jsme zvládli podle plánu, počasí nám celkem také vyšlo, hlavně nepršelo. Takže se vlastně
vše vydařilo tak, jak mělo.
Zapsala: Marcela Hájková

McDonald´s Cup
Ve dnech 29. a 30. dubna se na umělé trávě v Havl. Brodě konal tradiční fotbalový turnaj pro žáky I.
stupně McDonald´s Cup. Bohužel se nám ani v jedné kategorii příliš nedařilo.
Kat. 1. – 3. třída
Sestava: Schläfer V., Schläfer J., Korčák, Šimek A., Průža, Exner, Chlubný, Kytka, Pecen
Výsledky: Lípa – Habry 6:2, Chotěboř Smet. 1:3, Štoky 1:2, HB V Sadech 2:5, Přibyslav 1:8
Branky: Schläfer V. 7, Chlubný, Korčák, Exner
Ve skupině kluci sehráli tři velmi dobré zápasy. Ze třetího místa narazili ve čtvrtfinále na Přibyslav,
která byla na úplně jiné úrovni.
Kat. 4.-5. třída
Sestava: Schläfer Zb., Schläfer V., Šimek M., Šimek D., Pertl, Beckert, Kandr, Pecen, Novák
Výsledky: Lípa – Světlá Kom. 6:2, Ždírec 4:5, HB V Sadech 1:2
Branky: Pecen 6, Schläfer V. 4, Novák
Doplatili jsme na nalosování do asi nejsilnější skupiny. Škoda dvou těsných porážek, díky kterým jsme
nepostoupili ani ze skupiny. Smůla, určitě by se dalo dosáhnout i lepšího výsledku.
Bohdan Kandr

Úspěchy Ladislava Trnky v matematice a fyzice
Žák 9. ročníku Ladislav Trnka po celou dobu svého studia na 2. stupni ZŠ vzorně reprezentoval naši
školu v matematice a fyzice. Již v 5. třídě začal s řešením matematické olympiády a pokračoval až do
9. ročníku. Pokaždé byl úspěšným řešitelem, postoupil do okresního kola, kde opět dosahoval
výborných výsledků. Matematická olympiáda má krajské kolo pouze pro 9. ročník a Láďovi se letos
podařilo do tohoto kola postoupit a stát se jeho úspěšným řešitelem.
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V 8. a 9. třídě se Láďa zapojil rovněž do fyzikální olympiády, postoupil do okresního kola a letos
l i do krajského kola. I zde se stal úspěšným řešitelem. Fyzice se věnuje i ve svém volném čase, kdy řeší
úlohy v rámci korespondenčního fyzikálního semináře Matfyzu. Jedná se o 6 sérií šesti fyzikálních
úloh, které svou náročností zcela překračují obsah učiva fyziky na ZŠ. Z celkového počtu 47 žáků z celé
ČR zaujímá Láďa zatím 1. místo. Do konečného pořadí ještě nejsou zahrnuty výsledky poslední série,
ale věřím, že se na pořadí již nic nezmění. Chtěla bych Láďovi jménem svým i jménem školy poděkovat
za jeho vzornou reprezentaci a popřát mu hodně úspěchů ve studiu na gymnáziu.
Zapsala : S.Korefová

Zvuky kolem nás
Ve čtvrtek 16. dubna 2015 prožili žáci páté třídy se svojí paní učitelkou netradiční hodinu
hudební výchovy a stali se z nich na 45 minut lovci zvuků u nedalekého rybníka, který je v celém okolí
znám jako Vraňák nebo Vráňák. Asi proto, že hned vedle něho stojí dům, kde žijí Vránovi.
Se zvoněním jsme vyrazili z budovy školy vyzbrojeni papíry a tužkami. Úkol zněl: „Během přesunu
k rybníku pozorně poslouchejte veškeré zvuky, hluky, hlasy i rámusy kolem sebe a vše pečlivě
zapisujte. Pracujte ve dvojicích.“
Zpočátku jsme nevěděli jak na to. Byli slyšet hlavně neukáznění spolužáci, ale po důrazném zavelení
paní učitelky se všichni utišili a asi byste se divili, kolik zvuků se najednou kolem nás rozeznělo.
Nejdříve mohutné vrčení motoru traktoru, se kterým se od čističky „řítil“ domů k obědu pan Edr. Ten
přehlušil všechno ostatní. Když jsme se dostali dál na louku k pomníku k 50. výročí Československa, už
k nám promlouvala příroda. Na vysokých stromech si „povídali“ drobní ptáčci, pod nohama nám šustil
trávník, sem tam zabzučela včelka nebo komár. Občas projel po silnici dopravní prostředek. Nejvíc
zážitků jsme měli u rybníka. Žáby skákaly do vody jako divé, žbluňkalo to ze všech stran. Šumění vody
jsme zaslechli i u potoka, potom silný proud vody u stavidla a voda šustila i pod plovoucími kachnami
na hladině rybníka. Někteří z nás zaznamenali i kapří šplouchnutí.A stále kolem nás ptačí zpěv. Škoda,
že nedokážeme jejich hlasy rozlišit.

U chatičky jsme si sedli na lavičky a společně jsme probrali svoje zápisy. Někomu se nepodařilo
správně pojmenovat zvuk a tak jejich zápis zněl např.: traktor, pták, žába, učitelka, kluci….. Vysvětlili
jsme si, jak to asi mělo být a zápisy jsme si dali do pořádku: hučení motoru, zpěv ptáků, kuňkání žáby,
hlas učitelky…..
A co jsme ještě slyšeli?
Kolem projelo auto a Babeta od mlýna, tak jsme zaznamenali zvuky jejich motorů. Pak se u
chaty rozezněl náš zpěv. Vzpomínali jsme na písničky o přírodě a zjistili jsme, že jich umíme docela
dost.
Ještě jedna zajímavost. Paní učitelka stála opodál a pořád říkala, že slyší ještě něco, co
nemáme zaznamenáno, ale my jsme neslyšeli vůbec nic. „Pojďte ke mně a poznáte to sami.“
Měla pravdu. Ze školního hřiště se ozývalo. „ Pozor!!!! Teď!!! Deme!!!! Deme!!! Deme!!! Hanko!!!!
Zuzko!!!!……..“ Hlas pana ředitele a hvízdání jeho píšťalky v hodině tělocviku¨.
A to byl náš poslední zvukový zážitek.
Určitě bychom toho „nachytali“ víc, ale museli jsme se vrátit do školy, čekal nás totiž výborný
oběd ve školní jídelně.
Zapsala Mgr. Hana Vencovská
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Tělovýchovná jednota Sokol Lípa z.s.
Jarní části sezóny 2014-2015, již téměř skončila a k dispozici jsou výsledky jednotlivých mužstev.
„A“ tým si proti podzimní části sezóny polepšil a postoupil na konečné sedmé místo tabulky I. B třídy,
se ziskem 40 bodů a aktivním skóre 53:48. V tabulce pravdy mu patří jeden kladný bod a nejlepším
střelcem mužstva byl Jan Prokš s 12 brankami. Béčko na jaře naprosto „vybouchlo“ a poslední zápasy
dohrávalo v sestavě „před deseti lety“ a ze třetího místa III. třídy okresu Havlíčkův Brod spadlo až na
desátou příčku. Nejčastějším výsledkem na jaře byla prohra, nebo remíza. Podobně na tom byl dorost,
který prohrál poslední dva zápasy s Věžnicí a sousedním Herálcem a propadl se na třetí místo
okresního přeboru. Velkým problémem bylo a je zapojení mladých hráčů. Co se týče žáků, tak ti
udrželi čtvrté místo v okresním přeboru, když desetkrát vyhráli a šestkrát odešli poraženi. Dlouhodobě
nejvyšší standard předvádí mužstva přípravek, která hrají svoji soutěž turnajovým způsobem. Více
informací týkajících se výsledků naleznete na našich internetových stránkách.
V uplynulém týdnu byla zaslána přihláška do soutěží na příští rok, kde největší otazník visel nad „B“
týmem a reálně hrozilo, že po více jak třiceti letech bude v Lípě hrát jenom jeden tým dospělých.
Nakonec po příslibu zapojení mladých hráčů bylo „béčko“ přihlášeno a už v srpnu uvidíme, jestli to byl
správný krok.
Sezona 2015-2016 by měla začínat již 8. srpna a s předstihem zveme všechny příznivce fotbalu do
ochozů.

Tým

Web

Z

V

R

P

Skóre

B

+/-

1.

FK Kovofiniš Ledeč n.Sázavou

web >

26

21

2

3

100:29

65

26

2.

SK Kostelec

web >

26

15

3

8

53:40

48

9

3.

Sokol Štoky

26

15

3

8

75:56

48

9

4.

FC Chotěboř B

26

15

2

9

58:39

47

8

5.

FK Humpolec B

6.

TJ Sokol Mírovka

7.

Sokol Lípa

8.

web >

26

13

7

6

64:46

46

7

26

13

3

10

45:41

42

3

26

11

7

8

53:48

40

1

TJ Tis, o.s.

26

10

4

12

50:60

34

-5

9.

Sokol Košetice

26

10

4

12

41:45

34

-5

10.

Sokol Černovice

web >

26

9

5

12

64:67

32

-7

11.

Rovnost Budíkov

web >

26

8

6

12

52:67

30

-9

12.

TJ Sokol Lučice

26

6

3

17

37:57

21

-18

web >

web >

15

13.

SK Horní Cerekev

26

6

2

18

45:86

20

-19

14.

SK Jiřice

26

3

3

20

42:98

12

-27

Z

V

R

P

Skóre

B

+/-

25

19

3

3

76:23

60

24

III.třída:

#

Tým

Web

1.

TJ Šmolovy

2.

Keřkov

web >

25

14

6

5

43:23

48

12

3.

TJ Sokol Hněvkovice

web >

25

12

5

8

54:47

41

2

4.

FC Chotěboř C

web >

25

11

6

8

65:29

39

0

16

5.

Sokol Leština u Světlé B

web >

25

12

3

10

52:57

39

0

6.

Sokol Pohled B

web >

25

10

4

11

33:34

34

-2

7.

Sokol Havlíčkova Borová B

web >

25

9

7

9

42:46

34

-2

8.

TJ Rebel Dolní Město

25

10

3

12

52:52

33

-6

9.

Věžnice B

25

10

3

12

57:74

33

-6

10.

Sokol Lípa B

web >

25

7

11

7

43:47

32

-7

11.

Sokol Sobíňov

web >

25

8

4

13

40:48

28

-8

12.

FK Česká Bělá

web >

25

7

6

12

36:56

27

-9

13.

TJ Tis, o.s. B

25

7

3

15

43:64

24

-15

14.

TJ Sokol Mírovka B

25

5

4

16

34:70

19

-17

web >

KONEČNÁ TABULKA
Okresní přebor dorostu:

#

Tým

1.

Web

Z

V

R

P

Skóre

B

+/-

Sokol Herálec

12

10

0

2

78:10

30

12

2.

Věžnice

12

9

1

2

62:16

28

10

3.

Sokol Lípa

12

9

0

3

53:24

27

9

4.

FC Chotěboř B

5.

Sokol Víska

6.

Sokol Golčův Jeníkov

7.

Sokol Pohled

web >

12

5

1

6

30:30

16

12

4

0

8

39:36

12

web >

12

2

0

10

18:67

6

web >

12

2

0

10

14:111

6

web >

17

Mladší žáci 5+1, skupina B:

#

Tým

1.

Sokol Habry

2.

Sokol Leština u Světlé

3.

Web

Z

V

R

P

Skóre

B

+/-

15

14

0

1

120:46

42

18

16

10

3

3

85:41

33

9

TJ Tis, o.s.

15

10

1

4

104:67

31

10

4.

Sokol Lípa

16

10

0

6

100:51

30

6

5.

TJ Sokol Hněvkovice

14

9

0

5

52:57

27

6

6.

Sokol Veselý Žďár

15

5

2

8

50:47

17

-7

7.

Sokol Herálec

16

4

2

10

49:71

14

-10

8.

TJ Rebel Dolní Město

15

1

2

12

38:109

5

-16

9.

Úsobí

16

1

0

15

36:145

3

-21

web >

web >

Ondřej Baloun

PRÁZDNINOVÉ AKCE PRO VEŘEJNOST - 2015
„Velká cestovatelská prázdninová soutěž“ – děti v rámci rodinných výletů
zaznamenávají do „Pasu prázdninového cestovatele“ důkazy o návštěvě vybraných míst
z našeho regionu. Pořadatelé: Obec Lípa, místní neziskové organizace
„Kola pro Afriku“ – po dobu letních prázdnin bude probíhat sbírka nepotřebných kol, které budou
předány dětem do Afriky. Kola vybíráme v areálu čističky v Lípě v rámci oficiální otvírací doby ČOV
(každé úterý a sobotu od 17:30 - 19.00 hod a každé první pondělí v měsíci od 14.00 - 17.00 hod).

Pořadatelé: Obec Lípa, místní neziskové organizace
12. července (Ne) - „SENIORFEST“
Nedělní odpoledne s Božejáky na Šejdorfském mlýně
IV. ročník setkání (nejen) straší generace. O zábavu se postará od 15:00 hod známá kapela
Božejáci, která svými dechovkami jistě potěší všechny návštěvníky. V rámci doprovodného
programu si budete moci nechat změřit krevní tlak, podívat se na výstavu prací žáků
základních škol nebo si utlouct čerstvé máslo. Vstupné na akci je dobrovolné.
Pořadatelé: Spolek TILIA, Sdružení Vrchovina
22. srpna (So) – Lipské putování
VIII. ročník akce „Vyšlápni si s rodinou krásnou lipskou krajinou“
Trasy: pěší 5, 12 a 18 km; cyklotrasy 5, 15, 30, 60 km.
Start od 8:00 – 10:30 od Pohostinství Na Růžku.
Večer můžete navštívit taneční zábavu se skupinou Mudr Band.
Pořadatelé: Lipské neziskové organizace, Pohostinství na Růžku
17. – 21. srpna – Lipský prázdninový klub
Pro děti prvního stupně základní školy bude v době od 8:00 – 16:00 hod připraven celodenní
program plný her a různých úkolů. Přihlášky si můžou zájemci vyzvednout do konce června ve
školní jídelně ZŠ Lípa. Cena 80,- Kč na jeden den (včetně oběda).
Pořadatel: Spolek TILIA
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29. srpna (So) - Velká pohádková cesta
Start 9:00 – 12:00 hod od jídelny ZŠ v Lípě. Pro děti i dospěláky je připravena řada stanovišť,
kde budou na plnění úkolů dohlížet lipská strašidla. Pro účastníky je zajištěno drobné
občerstvení a bohatý doprovodný program.
Pořadatelé: Lipské neziskové organizace
29. srpna (So) – Stezka odvahy u Myslivecké chaty
Start od 17:00 - 20:00 hod u Myslivecké chaty (u lesa mezi Dobrohostovem a Lípou). Stezka
je určena pro malé i větší odvážné děti a jejich rodiče.
Pořadatel: SDH Lípa
TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST

Kola pro Afriku
Máte doma nepotřebné funkční nebo nefunkční jízdní kolo? Můžete ho darovat a
pomoci dětem v Africe jezdit do školy.
Mnoho dětí v Africe se nemá jak do školy dostat a právě tohle kolo jim může umožnit vzdělání. Dále
můžete věnovat helmy, náhradní díly na kola a nářadí na kola jakékoli kvality.
Posláním Společnosti Kola pro Afriku je umožnit dětem cestu ke vzdělání. Tuto cestu dětem umožní
kola, která darují lidé v ČR. Více o společnosti a celém projektu Kola pro Afriku najdete na
www.kolaproafriku.cz
Naše obec se do akce zapojila již v loňském roce. Celkem se sešlo přes 50 jízdních kol v různém
technickém stavu, která pak byla převezena na centrální sběrné místo. Kola vybíráme v areálu

čističky v Lípě (červen - srpen 2015)
•

každé úterý a sobotu od 17.30 - 19.00 hod

•

každé první pondělí v měsíci od 14.00 - 17.00 hod

Pokud potřebujete zajistit na kola odvoz, kontaktujte p. Edra, na tel. 604 421 929.
námi podpoříte tuto akci, Obec Lípa, Spolek TILIA

Děkujeme, že se

Virtuální univerzita třetího věku
ohlédnutí za prvním semestrem
Letošní rok začal pro některé z nás velmi netradičně. Rozhodly se svůj volný čas trávit
PŘÍJEMNÝM vzděláváním v rámci Virtuální univerzity třetího věku.
Začátky popravdě nebyly jednoduché. Po velmi nízké účasti na „ukázkových“ přednáškách se
náš počet začal zvyšovat, až jsme se zastavily na krásných osmi posluchačkách. A i když „studium není
věc jednoduchá, ba je přímo nelehká“, všechny posluchačky získali hromadu vědomostí a navíc
Pamětní list za úspěšné zvládnutí dokonce dvou předmětů najednou.
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Atmosféra na přednáškách byla pohodová od samého začátku. Přípravu nápojů si hned
druhou přednášku ode mě převzaly posluchačky a časem jsme se začaly dokonce občerstvovat
domácími lahůdkami vlastní výroby. Dobrá nálada panovala pokaždé – zhlédly jsme přednášku, svorně
jsme přednášejícímu řekli, že mluví cizí řečí a nerozuměly jsme mu ani slovo. Ale nakonec jsme
všechny společné testy splnily na min. 80% a odcházely s úsměvem na rtech. Individuální psaní testů
se zdálo těžší, ale i tuto překážku posluchačky zvládly s nadhledem a grácií jim vlastní. Zkrátka jak
říkaly paní uklízečky „i za dveřmi z vás sálala pohoda a dobrá nálada“.
Za dobrou náladu a pohodu vděčíme především sobě, ale také velkou měrou panu řediteli,
panu starostovi a paním uklízečkám. Ať už se jedná o poskytnutí vyučovacích prostor zdarma,
každotýdenním vypůjčováním nádobí a varné konvice, skvěle uklizenými a připravenými prostory
nebo vstřícným přístupem k našim individuálním požadavkům. Tímto všem zúčastněným i „lidičkám“
v pozadí patří můj velký DÍK a těším se v novém semestru na „starou gardu“ a všechny odvážné nově
příchozí.
Světlana Staníčková

Lipské ženy - ČSŽ Lípa a Spolek TILIA
OHLÉDNUTÍ ZA ČINNOSTÍ NAŠICH SPOLKŮ ZA PRVNÍ POLOVINU ROKU 2015
Máme za sebou jarní sérii „Posezení u lipového čaje“:
25. 2. 2015 – „Umění improvizace“, lektor Monika Nevolová
24. 3. 2015 – „Jarní očista z pohledu tradiční čínské medicíny“, lektor Lucie Fenclová
18. 4. 2015 – „Učení je zábava, když víte, jak se učit!“, přednášející Irena Švecová, ředitelka studijního
centra BASIC Havlíčkův Brod
28. 5. 2015 – „Rumunsko“, Václav Vencovský z Květinova promítal fotografie a poutavě vyprávěl své
zážitky a zkušenosti z cestování po zajímavých místech Rumunska.
Podzimní „Posezení u lipového čaje“ bude zahájeno v září 2015.
Jaro proběhlo také v pracovním duchu - 17. dubna se konal jarní úklid příkopů podél silnic a úklid obce
v rámci akce „Čistá Vysočina“. Tentokrát zajímavým zpestřením bylo natáčení štábu České televize
Ostrava, kdy u nás natáčeli pořad „Vysočina bez obalu“. Dokument je možné shlédnout na internetu
v archivu ČT v pořadu „Nedej se“.
25. 4. a 21. 5. – brigády na úklid obce
V sobotu 18. dubna jsme uspořádali druhý ročník zahrádkářské akce s názvem
„Jarní zahradnická miniburza“. Smysl akce spočívá v tom, že lidé přinesli ze svých zahrad rozrostlé
trvalky nebo bylinky, které měli navíc (s přiloženým krátkým popisem, aby ostatní věděli, co z toho
vyroste ). Návštěvníci si pak zdarma mohli odnést zajímavé rostliny na své zahrádky.
„Jarní papírová neděle“ se konala 3. května a sebralo se přes 900 kg starého papíru. Výtěžek je určen
na akce pro děti, které pořádáme během roku.
Na letošní jaro byla připravena také tvořivá dílna pro děti i dospělé. 19. března jsme pod vedením
Růženy Kručanicová z Jiřic barvili velikonoční svíčky.

„Vítání ptačího zpěvu“. 8. května ve čtyři hodiny ráno se skupinka téměř 30 lidí sešla za kolejemi na
Květinov a společně jsme se vydali na ranní procházku lesem. Zpět do Lípy jsme dorazili kolem půl
osmé. Za krásné ráno musíme poděkovat panu Z. Balounovi, který zajišťoval odborný dohled.

„Lipské slavnosti“ se uskutečnily v sobotu 9. května v areálu TJ Sokol Lípa. Počasí na nás bylo hodné a
dopolední déšť včas ustal. Mraky se kolem Lípy honily také odpoledne, ale nakonec z toho byla jen
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menší přeháňka kolem páté hodiny.
Odpolední hudební program zahájila v 13:00 hodin kapela Vysočinka z Humpolce, následovalo
vystoupení folkové skupiny Vrabčí trh a písničkáře Pavla Lutnera a ukázky hry na netradiční hudební
nástroje (bubny a didgeridoo). O další zábavu se až do pozdních nočních hodin postarala kapela Rose
band, mixem dechovek a tanečních pístní.
Velkým tahákem byl také pestrý program pro děti a večerní ohňová show skupiny MAGNIS z Třebíče.
Návštěvníci mohli navštívit „Vesnický jarmark“, který nabídl množství řemeslných a regionálních
výrobků. Na prodej zde bylo koření, sušené ovoce, čerstvé pražené mandle, medovina, tradiční
trdelníky, sýry a další zajímavé zboží. Velký zájem byl již tradičně o chleba s čerstvě utlučeným máslem
posypaný bylinkami od pana T. Halačky.
Pro děti pořadatelé připravili tvořivé dílny, skákací hrad a malování na obličej. Také letos byl na
Lipských slavnostech klaun PUPA, který si po celé odpoledne hrál s dětmi. Novinkou slavností byl
samostatný program pro děti na „Malé scéně“, kde probíhalo muzicírování s Pavlem Lutnerem,
loutková pohádka „Honza za pecí“ divadélka Štokánek, workshop hry na bubny a didgeridoo,
vystoupení hadí ženy nebo tančení dětské zumby.Návštěvníci se také mohli svést po Lípě kočárem
taženými párem koní, zazpívat si s dudákem z Vysočiny nebo se podívat na skvělé vystoupení
mažoretek ze Štoků.
Oslavy se konaly u příležitosti výročí 135 let od založení Sboru dobrovolných hasičů Lípa, a proto
nemohl chybět požární útok malých hasičů, ukázky hasičské techniky a výstava o současnosti a historii
SDH Lípa“. Zpestřením programu bylo i malé lipské kino, kde byl promítán záznam z prvního ročníku
Poháru starosty a také zde byl promítán velmi povedený propagační videospot o Lípě, který natočil
Martin Pecha a Monika Nevolová. Na slavnosti se přišlo podívat téměř 1000 návštěvníků z blízkého i
dalekého okolí. Pořadatelem akce je Obec Lípa, SDH Lípa, TJ Sokol Lípa, ČSŽ Lípa a Spolek TILIA.
V sobotu 16. 5. 2015 se uskutečnil zájezd na výstavu Hobby do Českých Budějovic. V rámci soutěže
Vesnice roku 2015 jsme se podíleli na přípravě akce s názvem „Sousedské odpoledne, které proběhlo
v pondělí 25. května na zahradě Pohostinství na Růžku. Krásně jsme si také zazpívali při harmonice, na
kterou hrál pan V. Dočkal. V
sále pohostinství byla připravena malá výstava děl Bohuslava Reynka a byly zde připraveny
k nahlédnutí obecní a školní kroniky. Návštěvníci tak mohli nahlédnout celkem do 15 knih z historie
našich obcí (Lípa od roku 1876 po současnost, Petrkov od roku 1915 – 1948 a Dobrohostov od roku
1894 – 1962). Moc děkujeme všem, kdo jste přispěli na společný stůl svými pokrmy či jinak se zapojili
do organizace této akce a soutěže Vesnice roku 2015. Porota ocenila naši obec Bílou stuhou, která je
oceněním zejména za práci s mládeží.
O prvním červnovém víkendu se vydala skupinka deseti zdatných turistek na dvoudenní turistický
výlet okolo řeky Sázavy. Posázavský Pacifik nás dovezl do městečka Sázava, kde nás skvělá paní
průvodkyně provedla po Sázavském klášteře. Pak jsme se vydali po zelené turistické značce do
Českého Šternberka, kde bylo zajištěno ubytování. Nedělní ráno jsme zahájili prohlídkou hradu a
hladomorny. Další cesta pak vedla po naučné stezce rytíře Krištofa Jana Šice do Kácova, odkud jsme se
vlakem dostali do Havlíčkova Brodu. Celkem jsme během výletu ušli na 30 km.
Marta Vencovská

Dovolte mi, abych informovala o činnosti Rodinného centra Tiliánek v Lípě
Co se událo: Dne 28. března patřily prostory rodinného centra s Jarní čajovnou jen a jen maminkám, u
dobrého jídla a pití si užily klidný a pohodový večer.
V sobotu 9. května se v rámci Lipských jarních slavností uskutečnil již třetí ročník dobročinné
akce s názvem DĚTEM, při němž se vybrala částka 1.830,-Kč. Jednou polovinou byla obdarovaná lipská
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mateřská škola, druhou rodinné centrum. Vybrané finanční prostředky byly nebo budou použity na
akce či potřeby pro děti. Ráda bych poděkovala všem, kteří svým dílem k akci přispěli - ať už dary
k prodeji či jejich koupí anebo pomocí ve stánku.
Ve spolupráci s Českým svazem žen jsme v neděli 17. května v prostorách rodinného centra
oslavili akcí Tvoří celá rodina Mezinárodní den rodiny. Děti a rodiče si pod dohledem výtvarnice Lucie
Rabensové z Havlíčkova Brodu mohli nakreslit svůj portrét nebo z keramické hlíny vytvořit mističku či
cedulku na dveře. Všichni, kdož se
do tvoření pustili, pracovali se zaujetím a pečlivostí. Výsledkem byly velice vydařené výtvory.
Společným dílem všech zúčastněných pak vznikla i krásná mandala pro centrum. Kromě tvoření si děti
mohly zazpívat a zamuzicírovat s Pavlem Lutnerem, opéct si špekáčky, projít kratší i delší úkolovou
cestou, na které pomáhaly jednotlivým členům rodiny například se zatloukáním hřebíků, navlékáním
korálků, namotáváním klubíček, rovnáním dřeva a také hádaly, co všechno pěstuje babička na
zahrádce. Sama babička pak děti vyzkoušela a odměnila. Děkuji všem, kdož se zúčastnili i těm, kteří
s přípravou a s organizací akce pomáhali.
V krásném, teplém a slunečném pátečním dopoledni dne 5. června se před prázdninami
s malými námořníky z kurzu Ostrov objevů aneb univerzita pro batolata slavnostně rozloučil kamarád maňásek Kryštůfek, nechyběly diplomy, medaile i drobné dárečky na památku a také dobroty, ale
především pohodová letní atmosféra, kterou si děti užívaly u pískoviště a u „mokrých“ aktivit.
Pondělní chladné a deštivé počasí se v úterý 16. června rázem proměnilo v příznivé a se svými
jógovými kamarády se před létem mohl, rovněž na zahrádce, rozloučit i pejsek Yogi, který si užíval
společnou hodinu rodičů s dětmi, na níž jsme trochu cvičili, trochu zpívali, trochu tvořili a především si
hodně hráli. I malí jogínci si samozřejmě za celoroční snažení odnesli diplom a malé dárečky na
památku.
Co nás čeká:
Do konce měsíce června nás ještě čeká slavnostní rozloučení s malými němčináři, zpěváčky a
muzikanty a s lipskými princeznami – malými orientálními tanečnicemi.
Dále nás 26.6. od 14:30 hodin čeká slavnostní rozloučení s uplynulým školním rokem a oslava
1. Tiliánkových narozenin včetně vystoupení dětí z volnočasových aktivit rodinného centra. Všichni
jste srdečně zváni!
A v neposlední řadě se Tiliánek o prázdninách těší na dva běhy denních táborů pro
předškoláky a mladší školáky. (Jejich kapacita je však již plně obsazena.)
Závěrem bych ráda poděkovala za přízeň, jíž si velmi vážíme, všem rodičům a dětem, kteří „služeb“
rodinného centra využívají, ať už při pravidelných či jednorázových akcích. Ráda bych za přízeň a za
spolehlivou práci poděkovala i všem lektorům – Monice Hermannové (němčina), Pavlu Lutnerovi
(zpívánky), Hance Langpaulové a Evě Beckertové (tanečky).Také bych chtěla poděkovat za spolupráci,
podporu a ochotu starostovi obce a zaměstnancům obecního úřadu a za totéž řediteli Základní školy a
mateřské školy v Lípě panu PaedDr. Antonínu Geržovi.

Tiliánek všem přeje krásné dny plné letní a prázdninové pohody a těší se na brzkou shledanou!
Za lipské rodinné centrum

Lucie Hanauerová
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SDH Lípa
Duben
-V rámci akce „Čistá Vysočina,jsme spolu s dětmi sbírali odpad podél silnice na Kochánov.
-Během měsíce jsme se připravovali s dětmi na jarní soutěž Hry Plamen.
Na začátku května (2.5.) proběhlo oblastní kolo mladých hasičů Hry Plamen. Jarní kolo se konalo v
Lučici, kde soutěžila naše 2 družstva mladých hasičů v kategorii „mladší“. Naše děti, ač byly na spodní
věkové hranici dané kategorie ostudu neudělaly a skončily na pěkném 6. místě, když porážely starší
vrstevníky ze stejné kategorie.
Květen - Tento měsíc byl plný kulturních akcí a tedy velice náročný.
-6. května, na zámku v Přibyslavi , byl náš člen pan Jan Holenda vyznamenán nejvyšším možným
vyznamenáním dobrovolných hasičů a to titulem ZASLOUŽILÝ HASIČ, velká gratulace ještě jednou.…
- 7. května jsme slavnostně odhalili sochu sv. Floriána v parčíku před naší zbrojnicí. Za pomoci ,a to
nejen finanční!, Obecního úřadu ,mohl být nápad pana Prchala M. st., uskutečněn. Sochu vyrobil pan
Dubský, podkladní kámen pan Němec , dřevo zprostředkoval pan Pfeifer. Chtěl bych poděkovat
všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na realizaci tohoto pěkného díla.
- 9. května probíhaly v obci Lipské oslavy jara, zaměřené letos na 135. výročí založení našeho sboru .
Ve spoluúčasti s ostatními spolky, se uspořádala velmi povedená akce s bohatým programem.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na úspěšném průběhu této akce, zvláště paní M. Vencovské .
- 18. května naše děti a pár dobrovolníků z našich řad předvedlo hasičskou techniku a děti pak
požární útok porotě, která přijela posuzovat naši obec v soutěži -Vesnice roku. Myslím, že i našim
přičiněním byla naše obec ohodnocena za výbornou práci s dětmi a činnost spolků, za což dostala -Bílou stuhu --a peněžité ohodnocení.
- 23. května se na cvičišti u ÚKZÚZ Lípa konala Okrsková soutěž v požárním útoku a běhu na 100 m
překážek. Soutěže se zúčastnilo 8 družstev mužů, 2 družstva žen a soutěžilo 5 družstev mladých hasičů
ve 2 kategoriích. Soutěž mužů vyhrál Radňov , naši muži skončili na ……, soutěž žen vyhrály naše holky,
děti vyhrály také v obou kategoriích -mladší i starší.

- velké poděkování bych chtěl tímto vyjádřit, panu řediteli Geržovi za spolupráci a vstřícnost. Zároveň
mu popřát jenom to nejlepší do dalších let.

Nyní se chystáme s dětmi na tradiční víkend, letos pojedeme od 26.-28.6. na Trnávku.

Všechny zveme na zářijovou soutěž - O putovní pohár starosty Obce Lípa
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A na závěr všem přeji ať si užijí léto a případně dovolenou.

Za SDH Lípa Prchal Miroslav

ZPRÁVY Z PETRKOVA
Tak jsou za námi opět tři měsíce, které v sobě ukryly mnohá překvapení, nová setkání a spoustu
hezkých společně strávených chvil. Pojďme si některé připomenout

Sbor dobrovolných hasičů Petrkov
si Vás dovoluje pozvat na

LETNÍ SLAVNOST
v PETRKOVĚ
v sobotu 27. června 2015
13:30
15:00
16:00
19:00

Mše svatá u kapličky Svatého Václava
P. Mgr. Jakub Jan Sarkander Med, OPraem.
Slavnostní odhalení Husova balvanu a vzpomínka na padlé v
1. světové válce (u starého hasičského skladiště)
Koncert na hřišti – SKLENAŘINKA
Taneční zábava na hřišti – AMIX

17.- 19. března (čtvrtek) – školení „NEKALÉ PRAKTIKY OBCHODNÍKŮ“ přilákalo na cca 30
spoluobčanů, kteří se dozvěděli nové informace jak si poradit s nákupy a reklamacemi po internetu,
mobilu aj. Jaké taktiky používají podomní prodejci a byli jsme seznámeni s působením reklamy na
člověka. Zajímavé přednášky rozšířily naše obzory.
21. března (sobota) – krásné počasí podpořilo chuť do práce 18 mužům (a 2 ženám) na BRIGÁDĚ SDH
– ÚPRAVA OKOLÍ RYBNÍKU HLIBŮČEK. Celý východní břeh byl zbaven náletových dřevin, stromů,
ostružiní a ostatních „neřádstev“. Ohně založené na břehu vše milosrdně strávili a zbylo dřevo i na
plánované akce SDH. Dobrou náladu výrazně podpořila „polní Kuchyně“ . Teplé párky a klobásky
dodali mnoho, tolik potřebné energie. Po vyčištění břehu se ozývali hlasy: tady na té pláži jsme se
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koupali…. Kdo si tedy chce osvěžit paměť, tak ať si udělá vycházku ke Hlibůčku.
18. dubna (sobota) Každoročně vyráží tým našich dobrovolníků odklízet odpadky podél silnic a cest
v rámci akce ČISTÁ VYSOČINA. Každoročně se jedná zejména o dětské pomocníky se svými rodiči.
Letos byli uklizeno okolí silnice Petrkov- Svatý Kříž, cestu k nádraží a Dolíku. Všem (13 ti) Účastníkům
patří dík. Opět se potvrdilo, že nezodpovědný přístup ke svému okolí mají pouze jednotlivci a to
opakovaně. Člověk který pije ledovou kávu v plechovce pod značkou Mr. Brown, kouří cigarety
Chesfield a osvěžuje se nápojem pro mladé FRISCO je prostě nenapravitelný darebák. Příští rok po
něm půjdeme opět poklízet ….
9. května (sobota) Sobotní podvečer se zvýšenou aktivitou dětí na dětském hřišti v Petrkově, na 50
svící tvořící temným večerem jasnou cestu - to jsou atributy dětské STEZKY ODVAHY v PETRKOVĚ. Na
35 dětí se vydalo bud samostatně či s doprovodem rodičů na noční cestu, kde se mohli například
setkat s : krysou, loupežníkem, čertem, smrťákem, s useklou hlavou, průchod tajemným zámkem,
chemikem, se svým špatným svědomím, černou vdovou,
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roztodivným šaškem, vodníkem a čarodejnící z vykotlané lípy. Přes dvě hodiny se děti vydávali na
trasu vedoucí více či měně známými místy v Petrkově ( zámecká zahrada, lom …). Po projití všech
nočních nástrah byli děti odměněny cenou za odvahu. Společné opékání špekáčků zakončilo tento
večer. ¨
16. května (sobota) Azuro se tento den rozlévalo nad Hlibůčkem. A v tento den se opět vrátily
VODÁCKÉ ZÁVODY NA HLIBŮČKEK, akce pořádaná SDH Petrkov. Dopoledne děti pomohli připravit
závodní dráhu a odpoledne se začali scházet borci ke křtění vodou. Ve třech soutěžních disciplínách děti (6 týmů – vítěz Vít T. a Tomáš N.) , dospělí + dítě (24 týmů – vítěz Aleš T. a Michal T.) , dospělí (11
týmů – vítěz Martin B. a Michal D.) změřili své síly na trati slalomu a sprintu. Při volných jízdách
všichni velcí i malí účastníci skvěle využili lodě zapůjčené od Romana Sochory z Outdoor centra
z Poddubí na Sázavě. Nové bylo letos i občerstvení - tedy uzená kýta s pivem či limonádou, domácí
buchtičky a ostatní pochutiny posílili účastníky, kteří se s chutí zdrželi do večerních hodin. Děti si po
výborných výkonech odnesli medaile za vítězství, a hodnotné ceny. Z mého pohledu se z Petrkova
stává líheň nových „vodáků“. Perfektní akce podpořená krásným počasím si za rok opět zaslouží
zopakování.
Opětovné měření hasičských sil proběhlo 23. května (sobota) na soutěži SDH Lípa. Petrkov
reprezentovalo družstvo žen, mužů a dvě družstva dětí. Premiéra ovšem nastala už při cestě na
závodiště. Dětské týmy jeli totiž „naší“ Hasičskou AVIÍ . Cesta byla prý parádní a naše děti v ní trávili
mnoho času i na hasičském závodišti v Lípě. No a co závody ? Tak děti vybojovali perfektní druhé
místo ve svých kategoriích. Ovšem drama nastalo při útoku žen. Perfektně našlápnutý ženský rozběh
„zpomalila“ ulomená klika (pevnou rukou silné petrovské ženy) stařičkého rozdělovače. Ovšem ani
tato událost nezabránila ženám dokončit excelentní výkon a získání skvělého druhého místa ve své
kategorii! Muži, dobře natrénování, vyrazili a doběhli s časem 38,03 – to ovšem bylo právě na obvyklé
6.té místo. Všem děkujeme za reprezentaci našich barev.
V Petrkově proběhla také 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.
Školení nám odpovědělo na mnoho otázek, od cca 15 ti - účastníku různých věkových kategorii. SDH
děkuje všem účastníkům za vzornou prezenci.
23. květen (neděle) Ač se to nezdá, tak již 16-tý rok probíhá v Petrkově úspěšně DEN DĚTÍ. Letošní rok
byly opět skvělá stanoviště se soutěžními úkoly, které zajištovali samotní rodiče. Na 55 dětí
podstoupilo 12 samostatných úkolů. Jeden z největších ohlasů letos zaznamenalo stanoviště (pod
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vedení Vítka T.) s názvem „drž oheň“. (Jako největší „fireman“ byl vyhodnocen Míša D.) Stánek
s občerstvením generoval spousty párků v rohlíku, pití a domácí buchty. Po soutěžních disciplínách
proběhla ukázka hadů pod vedením Luboše K. Poté následovali oblíbené společné hry – přetahování
lanem aj. Děti si domů odnesli mnoho hodnotných a také dobrých (na chuť ) cen. Poděkování za
pomoc všem účastněným rodičům.
Nově je na dětském hřišti postaven pro naše děti KOLOTOČ. Všem přeju mnoho hezkých chvil zde
stávených. Škoda jen, že někteří nevydrželi zasychání betonu u zabezpečeného prvku ochrannou folii,
strhli jí a zahájili hrátky dříve než bylo zdrávo. Tím mohly uložení prvku poškodit …
A jedno milé pozvání – LETNÍ SLAVNOST V PETRKOVĚ. Proč Husův kámen V Petrkově ? Při přípravě
této slavnosti se někteří z vás ptali, proč právě Mistr Jan Hus, proč vzpomínka na naše padlé v 1.
světové válce, proč právě teď.
Zkusíme tedy odpovědět.Vedla nás snaha navázat na nedokončenou myšlenku našich předků před sto
lety, kterým válka překazila oslavy 500. výročí upálení Mistra Jana Husa podle jejich představ.
Připomeňme si, co se o tom dovídáme z kronik.
„Dne 11. dubna 1915 byly zasazeny na návsi před Skaličkovými (vedle starého hasičského skladiště) tři
lipky k výročí upálení Mistra Jana Husa. Koupeny byly od hostinského p. Štefánka po 40 h. Jámy
vykopala mládež, úpravu místa a kůly obstarali K. Kubát a J. Maršík. Ochranná opatření zařídil
p.Tomášek. Slavnosti se zúčastnilo asi 150 lidí z Petrkova a okolí i některé význačné osobnosti. Byla
obava ze zakázání slavnosti hejtmanstvím z důvodů válečné vřavy, ale nestalo se tak. Zasazené lípy
byly nazvány lípami Husovými a obec je vzala pod svou ochranu. Jednu lípu zasadili členové hasičského
sboru, druhou členové Národní jednoty pošumavské a třetí členové Obecního výboru. Tichá a tklivá
slavnost byla zakončena písní Kde domov můj. Slavnost tato bude dokončena tím, že se zasadí tam
balvan Husův“. Do kamene měla být vytesána vzpomínka na Mistra Jana Husa. Jenže k instalaci
tohoto kamene, ač již byl vybrán v místním lomu, z důvodu válečných událostí nedošlo.

My jsme tuto ideu našich předků rozšířili o dvě stránky žulové knihy, kroniky, které se obě dotýkají
historie Petrkova, ač je od sebe dělí 500 let. Dvě lípy, tehdy zasazené sledují petrkovské dění dodnes,
třetí se novodobých dějin nedožila. Vedle starého hasičského skladiště bude tedy vsazena při naší
slavnosti lípa nová.
Za Petrkov
Topolovský Michal

Zprávy z Dobrohostova
Čarodějnice – večer a noc 30. dubna mají rej právě čarodějnice. Schází se na kopcích, křižovatkách
cest, aby obcovaly s ďáblem a radily se jak škodit lidem.Nejjistější a také nejznámější ochranou před
čarodějnicemi je prý pálení ohně. Tak jako každý rok, také letos se na hřišti – parketu v Dobrohostově
sešla část obyvatel – hlavně rodiče s dětmi, aby si společně užili hezký večer u velkého ohně, špekáčků
a jiného občerstvení.
SDH Dobrohostov se účastnil požární soutěže konané v Lípě. Ani s nově opravenou stříkačkou se
našemu družstvu nepodařilo dosáhnout dobrého výsledku.Věřme, že příští rok dopadneme lépe.
13. června pořádal SDH Dobrohostov dětský den. Tentokrát jsme se rozhodli pro děti uspořádat výlet
a to bez rodičů.
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Výletu do ZOO Jihlava s hodinovým programem ZOO v krabici, prohlídkou ZOO a drezúrou dravých
ptáků se zúčastnilo 31 dětí. Všem dětem jsme pořídili stejná trička a v 10 hodin nastoupili do
přistaveného autobusu. A už se jelo, děti byly nadšené, že jsou bez rodičů a dospělý dozor si užíval
rozzářených očí našich nejmenších.

Děti nepřišly ani o hranolky, zmrzlinu či cukrovou vatu. Vraceli jsme se všichni s dobrou náladou kolem
17 hodiny. To už na děti čekalo na hřišti opékání špekáčků a malinovka.
Dle reakcí dětí i rodičů věříme, že se výlet líbil a splnil očekávání všech.
V červnu byla také provedena rekonstrukce obecní budovy – bývalý obchod v Dobrohostově.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat zastupitelům obecního úřadu, že uvolnili finance a budova
mohla být opravena – vyměněna okna, opravena vnitřní omítka, vymalováno.Tyto úpravy nám umožní
pořádání různých akcí v kulturním, čistém prostředí.

SDH Dobrohostov srdečně zve spoluobčany na předpouťovou taneční zábavu dne 17.

července 2015 /pátek/
K tanci a poslechu na místním parketě hraje skupina Tandem.Občerstvení zajištěno.

za SDH Dobrohostov

Miroslav Krupauer

Poutní slavnosti u Svaté Anny v Dobrohostově
19. a 26. července 2015

Neděle 19. července 2015 – „Pouť u Sv. Anny v Dobrohostově“
10:30 hod. - hlavní poutní mše sv. ke cti svaté Anny
Neděle 26. července 2015 – svátek sv. Anny – mše svatá

SDH Dobrohostov zve všechny spoluobčany na tradiční pouť ke Svaté Anně,
poslech kapely Rebelka a pouťové občerstvení.
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Velká cestovatelská prázdninová soutěž pro děti
Cílem soutěže je v rámci rodinných výletů zaznamenávat do „Pasu prázdninového cestovatele“ důkazy
o návštěvě jednotlivých míst, a tak společně poznávat zajímavé kouty našeho regionu. Soutěž je
určena zejména pro děti ze ZŠ a MŠ Lípa.„Pasy“ budou dětem rozdány po jednotlivých třídách, nebo si
je děti mohou vyzvednout do konce června ve školní jídelně. Potvrzení o návštěvě místa je třeba
doložit důkazem, kterým je například razítko z místa, vstupenka, jízdenka, namalovaný obrázek,
fotografie apod. U osmi vybraných míst, která jsou v níže uvedeném seznamu podbarvena, je také
umístěna schránka (keška)se vzkazem pro prázdninové cestovatele. Přesnější indicie k nalezení kešky
najdete na webových stránkách obce Lípa ve složkách: Akce pro veřejnost.
Doporučujeme účastníkům soutěže si před výletem na internetu zjistit návštěvní hodiny, nebo si
ověřit, zda se v okolí nenachází další turistický cíl, který máte také navštívit.Vezměte si sebou dobrou
svačinu a dobrou náladu, ať si výlet pořádně užijete!!
HARMONOGRAM AKCE
Návštěvy míst: od 20. 6. 2015 – 31. 8. 2015
Odevzdání průkazů: do 9. 9. 2015 – školní jídelna Lípa
Vyhlášení výsledků a předání ocenění: září 2015
Ocenění: Každý účastník soutěže, který prokáže návštěvu minimálně 7 míst v „Pasu prázdninového
cestovatele dostane dárek. Cestovatelé s nejvyšším počtem navštívených míst, budou speciálně
oceněni.
Pro zájemce je připravena doprovodná výtvarná soutěž.
Místa výletů “ Prázdninové soutěže pro děti“
1

Appaloosa ranč Lažínky - největší ranč ve střední Evropě zaměřený na chov indiánský koní
plemene Appaloosa (nedalo Moravských Budějovic)

2

Bystřice nad Pernštejnem – Centrum zelených vědomostí EDEN, expozice starých řemesel

3

Dalešice – jízda parníkem po Dalešické přehradě, návštěva muzea v pivovaru, rozhledna Babylon

4

Dobrohostov – kaplička u Svaté Anny, studánka, Čertovo kopyto

5

Dolní Rožínka – strašidelný zámek Draxmoor

6
7

Havlíčkův Brod – park Budoucnost
Hubertka
Jaroměřice nad Rokytnou -zámek, návštěva kavárny a bylinkové zahrady Barevný svět (areál
zámku)

8

9

Jihlava - ZOO, Katakomby, brána Matky Boží (vyhlídková věž), Kostel sv. Jakuba

10

Kámen – hrad, muzeum motocyklů (nedaleko Pacova)

11

Kamenice nad Lipou – Pohádková říše Fábula

12

Lípa - lipské putování (22. 8. 2015)

13

Lipnice nad Sázavou – Oko, Ucho, Ústa (Národní památník odposlechu v zatopených žulových
lomech u Lipnice nad Sázavou)

14

Mohelnická hadcová step

15

Pernštejn – hrad nedaleko Bystřice nad Pernštejnem

16

Pohádková vesnička Podlesí (nedaleko městyse Sněžné)

17

Ratibořice – návštěva kozí farmy (nedaleko Jaroměřice nad Rokytnou)

18

Šejdorfský mlýn, Okrouhlička

19

Westernové městečko Stonetown Kamenice (nedaleko Herálce)

20

Žďárské vrchy (Devět skal- nejvyšší vrchol Kraje Vysočina, Čtyři palice, Dráteničky)

21

Žďársko - putování za sochami Michala Olšiaka (Obyčov, Hamry n.Sázavou, Tři Studně…… )
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Více informací: webové stránky obce – www.obeclipa.webnode.cz

Lipský kalendář 2016
Připravujeme lipský kalendář na příští rok!!
Témata fotografií - 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. Prosíme
všechny občany, aby se zapojili do tvorby lipského kalendáře na rok 2016 a zaslali fotografie do 31. 7.
2015 na email lipa@hbnet.cz.
Prázdninová soutěž pro děti a vydání lipského kalendáře jsou aktivity realizované v rámci projektu
místní Agendy 21 v obci Lípa a jsou podpořeny Krajem Vysočina. Realizátoři akce: Obec Lípa a místní
neziskové organizace.

POZVÁNKA SENIORFEST
sousedské setkání (nejen)starší generace
Neděle 12. 7. 2015
Okrouhlička - Šejdorfský mlýn

PROGRAM:15:00 – 18:00 BOŽEJÁCI

koncert dechové hudby

Doprovodný program: 14:00 – 18:00 hod
výstavy, tlučení másla, měření tlaku….

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
Přijďte si poslechnout dobrou muziku a popovídat si se sousedy z okolních obcí
Pořadatelé: Spolek TILIA, Sdružení obcí Vrchovina
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