V letošním roce jsme svou pozornost zaměřili převážně na opravu a údržbu majetku. Největší a
nejnákladnější akcí byla oprava místních komunikací. Nový povrch z asfaltbetonu dostalo cca dva
kilometry cest a to v Lípě za hostincem, v Dobrohostově k samotě „Dvorek“ a v Petrkově jsme prodloužili
komunikaci s cyklostezkou na „Dolík“ až na hranice našeho katastru. Akce byla spolufinancována dotací
získanou z „Vesnice roku 2014“ z Ministerstva pro místní rozvoj, ve výši 600 000.- Kč. Pokračujeme v úpravě
vzrostlých stromů v našich obcích a letos jsme ošetřili dalších 40 stromů. Ozeleněno bylo parkoviště u školy a
opravena byla i stará dílna u školy. Dále proběhla úprava veřejných prostranství ve Chválkově, Dobrohostově a
Petrkově. Na vodojemu v Lípě došlo ke kompletní výměně oplocení. V Dobrohostově bylo vybudováno nové místo na
kontejnery pro tříděný odpad, upravena náves a obecní budova č.p. 30 dostala nová okna a dveře. Výměna oken a
dveří proběhla za přispění dotace z Programu rozvoje venkova Vysočina ve výši 105 000.- Kč také v budově
zdravotního střediska v Lípě. Kompletní rekonstrukcí prošlo také sociální zařízení v hasičské zbrojnici v Petrkově. U
mateřského centra „Tiliánek“ byla vybudována zpevněná plocha s lavičkami. Další nové lavičky jsou v Lípě a
Petrkově. Za obrovský úspěch považuji, že se po několika neúspěšných pokusech podařilo nalézt opravdu vydatný
zdroj vody. Toto bude mít obrovský význam pro další rozvoj obce, neboť se již začínáme potýkat s nedostatkem pitné
vody. Na tento průzkumný vrt se nám podařilo získat 90% dotaci z Operačního programu Životní prostředí.
V současné době připravujeme podklady pro možné připojení vrtu na stávající vodojem. Velikým úspěchem dopadla
soutěž „Vesnice roku 2015“, kde naše obec získala „Bílou stuhu“ za práci s mládeží a dotaci 600 000.- Kč a následně
dar od hejtmana kraje 50 000.-Kč. V rámci své cesty po Kraji Vysočina si vybral k návštěvě naši obec prezident
republiky Miloš Zeman na základě výsledků obce v soutěži „Vesnice roku“. Obec navštívil v doprovodu hejtmana
kraje a setkal se se zastupiteli, představiteli podniků a starosty okolních obcí. Následně proběhlo setkání s občany.
Obec byla oceněna pamětní stuhou prezidenta republiky.
Jiří Kunc, starosta

Usnesení č.5
z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lípa,
které se konalo dne 24.8.2015 v budově OÚ v 19 oo hodin
Zastupitelstvo obce Lípa:
schvaluje:
1. program zasedání zastupitelstva
2. zapisovatele a ověřovatele zápisu a usnesení
3. Obecně závaznou vyhlášku č.2/2015 Požární řád obce Lípa.
4. Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s firmou ElektroWin a.s., Michelská 300/60, Praha.
5. Smlouvu č. 1030022447/004/R o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce a.s., F.A.
Gerstnera 2121/6, České Budějovice.
6. Rozpočtové opatření č. 4 pro rok 2015
7. výjimku z počtu dětí ve třídách mateřské školy na 28 dětí ve třídě
8. uspořádání akce Lipské jaro 2016
9. pověřit firmu ENVIRO- EKOANALITIKA s.r.o. Nad Kunšovcem 1405/2, Velké Meziříčí projektem na
připojení nového vrtu
bere na vědomí:
1. usnesení zastupitelstva z 9.6.2015
2. usnesení ze zasedání rady obce z 8.7.2015 a 24.8.2015
3. informaci starosty o ukončených a probíhajících akcích v obci
4. příspěvky v rozpravě

Sdělení OÚ Lípa:
 Upozorňujeme, že v druhé polovině měsíce listopadu bude prováděn odečet vodoměrů
 Prosíme o nahlášení změn pořízení/úhyn psa v domácnosti do konce roku
na OÚ (e-mail lipa@hbnet.cz, tel: 569437101)
 Upozorňujeme, že v měsících prosinec, leden a únor nebude na ČOV v Lípě přebírán od občanů velkoobjemový
odpad. Toto opatření je uplatněno vzhledem k rokům minulým, kdy o tuto službu byl v těchto měsících
minimální zájem. Sběr bude obnoven od měsíce března, opět jako dosud první pracovní pondělí v měsíci.

Místní lidová knihovna v Lípě hledá spolehlivou osobu pro vedení knihovny a Virtuální univerzity třetího věku.
Nejlépe maminka na MD nebo důchodce. Ráda předám své zkušenosti a pomohu nejen radou. Podrobnosti na
telefonním čísle: 776 187 675 Staníčková Světlana

Vážení rodiče, spoluobčané a přátelé lipské školy,
tímto příspěvkem bych Vás ráda pozdravila v novém školním roce a seznámila Vás s tím, co se na jeho začátku událo.
Uplynuly dva měsíce od doby, kdy se se školou loučil pan ředitel PaedDr. Gerža, kterému děkuji za jeho dlouholetou a
obětavou práci pro školu, na níž bych ráda ve funkci ředitelky školy plynule navázala.
I přes několik personálních změn začal školní rok naprosto tradičně, a to jedním z nejkrásnějších okamžiků plným
radostného očekávání ze strany dětí a hrdosti ze strany rodičů. První den školního roku jsme v základní škole přivítali
společně s panem učitelem Mgr. Lutnerem, s panem místostarostou Ing. Balounem a s paní zástupkyní Mgr.
Vomelovou 23 prvňáčků povzbudivým slovem a písničkami. Prvňáčci se hned druhý den seznámili na společném
shromáždění se svými spolužáky i pedagogickým sborem.
Díky obětavé práci pedagogů a především provozních zaměstnanců se, i přes řadu oprav a úprav, podařilo
o prázdninách školu na nový rok připravit. Tímto bych ráda všem zaměstnancům školy poděkovala.
Pedagogičtí pracovníci se na úvodních poradách shodli na plánu práce, ve kterém zůstává priorita školy v podobě
kvalitní všeobecné výchovně vzdělávací činnosti v souladu se vzdělávacími programy. Škola bude také pokračovat ve
své prezentaci na veřejnosti, bude nadále podporovat osobité dovednosti všech žáků v soutěžích, zájmy žáků
v kroužcích a bude soustavně pracovat na udržování příjemného a bezpečného prostředí pro žáky.
Za velmi pozitivní považuji zájem a ochotu se školou spolupracovat ze strany našich partnerů – obecnímu úřadu
v čele s panem starostou Ing. Kuncem, Školské rady v čele s panem Ing. Maršíkem, SRPŠ, ZAS Lípa, ČSŽ, SDH, TJ
Sokol, stanici ÚKZÚZ, Spolku TILIA a RC Tiliánek a dalším, díky kterým se daří zlepšovat materiální vybavení školy
a obohacovat nejen výuku, ale i volný čas našich dětí, což je z hlediska prevence rizikových jevů nesmírně důležité.
V základní škole se každým rokem zvyšuje počet žáků, mateřská škola pracuje dokonce na výjimku z počtu dětí na
třídu. Současná doba na nás klade vysoké nároky na kvalitu výuky a podmínek v oblasti prostorové a materiální.
Věříme, že právě spolupráce s obecním úřadem a aktivní práce školy v oblasti projektů posune školu zas o kousek dál.
V přípravné fázi se nacházejí nové webové stránky, postupná obnova počítačové techniky a také stavební úpravy,
které by umožnily bezprostřední setkávání žáků napříč ročníky.
Škola se zavazuje k otevřenosti k žákům, rodičům i široké veřejnosti, k včasnému informování o všech akcích školy a
k přijímání konstruktivních návrhů a podnětů.
Co je vidět okem, je nám bližší, přesto za nejdůležitější věc ve škole považuji dobrého pedagoga, přiměřeně hodného,
přiměřeně přísného, stejně tak hravého, ale přesto systematického, zodpovědného, s obrovským srdcem a pochopením
pro dětský svět. Našim pedagogům na oplátku přeji nadšené a dychtivé žáky s ochotnými a zodpovědnými rodiči,
protože jedině společnými silami můžeme budoucí generaci předat to nejlepší.
S přáním zdaru ve všech vzdělávacích i výchovných oblastech našim žákům a pedagogům v průběhu školního roku
2015/2016

Mgr. Věra Vítková
ředitelka školy

Nový školní rok v základní škole
Prvního září začal již 177 školní rok od založení školy v Lípě. Jako každý školní rok i tento začal s určitými změnami, a
právě s některými z nich Vás chci nyní seznámit:



K 31. 7. 2015 se rozhodl odejít z našeho pedagogického kolektivu ředitel PaeDr. Antonín Gerža, na jeho místo od
1. 8. 2015 nastoupila Mgr. Věra Vítková.



Pedagogický sbor se také rozhodl opustit pan učitel Mgr. Bohdan Kandr, novými členy pedagogického sboru jsou:

o

Mgr. Markéta Pokorná - vyučuje hlavně chemii, přírodopis, svět práce a tělesnou výchovu

o

Mgr. Pavlína Růžičková - vyučuje hlavně český jazyk, výchovu k občanství, výchovu ke zdraví a také pracuje
ve školní družině



Ve školním roce 2014/15 ukončilo školní docházku 16 žáků 9. třídy. Prvního září 2015 jsme v první třídě přivítali
23 "prvňáčků" a dále do školy nastoupilo 7 nových žáků. Celkový počet žáků základní školy je 191, což je navýšení
o 14 žáků.



Žákům základní školy nabízíme práci v těchto zájmových kroužcích:

Název kroužku
Keramika pro žáky 2. až 5.
třídy
Logopedie pro žáky 1. a 2.
třídy
Výtvarný kroužek pro žáky 1.
až 5. třídy
Výtvarný kroužek pro žáky 6.
až 9. třídy
Keramika
Angličtina pro žáky 2. třídy
Přírodovědný kroužek pro
žáky 6. až 9. třídy
Sportovní kroužek pro žáky
2. až 5. třídy
Stavíme
se
stavebnicí
MERKUR pro žáky 5. až 7.
třídy

Termín
Pondělí
13:30 -15:00
Pondělí
12:20 - 13:05
Pondělí
12:45 - 13:45
Úterý od 14:00
Úterý
14:00 - 15:30
Úterý
12:15 - 13:00
Středa
13:30 - 14:30
Středa
13:00 - 14:00
Středa
13:30 - 14:30

Vedoucí
J. Kandrová
B. Kučerová
H. Vencovská
M. Hájková
Š. Bucherová
V. Vítková
K. Vojtková
S. Korefová
M. Pokorná
M. Henclová
M. Vomelová

Čtvrtek
Pertl
13:30 - 14:30
Čtvrtek
Hudební kroužek
P. Lutner
13:00 - 14:00
Pátek
Tvorba školního časopisu
P. Růžičková
13:30 - 14:30
Všem žákům přeji úspěšný školní rok, jejich rodičům radost ze svých dětí a samozřejmě i dobrou spolupráci se školou.
Šachový kroužek

Za základní školu Marie Vomelová

Zprávičky z naší školičky
přinášejí Myšičky, Sovičky, Žabáčci a Žabičky
Měsíce červenec a srpen uběhly za letošního krásného počasí tak rychle, že jsme se ani nenadáli a je tu měsíc září.

V mateřské škole se nováčci seznamují s dětmi, které už známe od loňska. Všichni se musí pochlubit tím, co o
prázdninách viděli. Někdo byl o prázdninách u babičky a dědy na chalupě, jiný u moře, další jezdil na výlety po

republice a někdo řádil doma u bazénu. Ať je to tak nebo tak, všechny zážitky je potřeba převyprávět a
vyposlechnout. Pozornost vyžadují a potřebují také rodiče dětí, a to nejen těch nových. Někdy bývá dost náročné
zpracovat všechno, co děti chtějí a potřebují sdělit. Je to prostě tak a i my jsme zahájili nový školní rok.

Školní rok byl zahájen v úterý 1. září:


provoz mateřské školy je od 6:30 do 16:00 hodin



zapsaných máme 87 dětí ve 4 odděleních – Myšičky, Sovičky, Žabáčci a Žabičky



Myšičky a Sovičky jsou smíšená oddělení



Žabáčci a Žabičky jsou oddělení předškoláků



personální obsazení:Myšičky – Krpálková Miroslava, Bártíková Radka
Sovičky – Pechová Veronika, Dubnová Martina
Žabáčci – Gruberová Monika
Žabičky – Bastlová Zdeňka, Danišová Aneta



školnice a uklizečka je Kutlvašrová Eva



stravování ze školní jídelny zabezpečuje Křižanovská Hana a Výborná Ivana



úplata v tomto školním roce činí 248,- Kč za měsíc



individuální logopedickou péči bude provádět paní učitelka Kučerová a logopedické asistentky mateřské školy

Nadále pracujeme podle našeho školního vzdělávacího programu s názvem „Pomoz mi, abych to dokázal sám“, který
stále doplňujeme dle potřeb našich dětí. Z programu vycházejí třídní vzdělávací programy. Myšičky – Rok s pejskem a
kočičkou, Sovičky – Celým rokem se sovičkou Rozárkou, Žabáčci – Kvak a Žbluňk jsou kamarádi a Žabičky – V Mickeyho
klubíku.
Pokud se chcete seznámit s těmito dokumenty, najdete je na našich internetových stránkách.

Za mateřskou školu Miroslava Krpálková

Tělovýchovná jednota Sokol Lípa z.s.
Na začátku podzimní části sezóny 2015-2016 je ještě na hodnocení čas, takže se pouze zastavíme u výsledků
jednotlivých mužstev a startu do soutěží.
Hororový začátek má za sebou „A“ tým, který si až v šestém kole zajel pro první podzimní výhru do Nového Rychnova.
Díky tomu se odlepil z posledního místa tabulky a doufejme, že se blýská na lepší časy. Paradoxně vynikající vstup do
soutěže mělo „béčko“, které první čtyři kola neprohrálo a vzhledem k tomu, že se jedná o zcela jiný tým než na jaře,
panuje s jeho výkony spokojenost. Dlouho se uvažovalo nad tím, zda přihlásit soutěž dorostu, protože hrozil
nedostatek hráčů. Dorost byl nakonec přihlášen a ukazuje se, že to určitě nebylo špatné rozhodnutí a že ostatní kluby
mají v této kategorii podstatně větší problémy než my. Zatím má dorost, stejně jako mladší žáci odehrány pouze dvě
kola. Družstvo mladších žáků bylo citelně oslabeno hostováním třech fotbalistů v Havlíčkově Brodě, takže uvidíme, co
to s týmem udělá po více zápasech. Suverénně si zatím počínají přípravky, když zejména starší drtí soupeře rozdílem
třídy. První zápasy má už za sebou i fotbalová školička, kde se ukazuje, že o budoucnost fotbalu v Lípě se nemusíme
bát.

I.B třída, A:
#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tým
TJ Sokol Mírovka
TJ Tis
TJ Sokol Štoky
FK Humpolec B
TJ Sokol Košetice
TJ Podyjí Černíč
TJ Slavoj Pacov B
SK Kostelec
Sokol Herálec
FC Chotěboř B
Sokol Černovice
Sokol Lípa
Rovnost Budíkov
Start Nový Rychnov

Z
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Tým
FC Chotěboř C
TJ Sokol Hněvkovice
FK Česká Bělá
TJ Jiskra Šlapanov
Keřkov
Sokol Lípa B
Sokol Maleč
TJ Jiskra Nová Ves u
Světlé
Věžnice B
TJ Rebel Dolní Město
TJ Sokol Pohled B
Sokol Sobíňov
TJ Sokol Havlíčkova
Borová B
Sokol Leština u Světlé B

V
5
4
3
3
3
3
3
3
3
2
1
1
0
0

R
1
1
2
2
1
1
0
0
0
1
2
1
3
1

Z
6
6
6
6
6
6
6

V
6
4
4
4
3
3
3

R
0
1
0
0
2
1
0

6

2

6
6
5
5

P
0
1
1
1
2
2
3
3
3
3
3
4
3
5

Skóre
20:5
15:8
16:9
17:15
11:7
10:6
16:15
10:9
11:12
10:12
13:20
9:19
8:15
3:17

III.třída:

B
16
13
11
11
10
10
9
9
9
7
5
4
3
1

+/4
4
2
2
1
1
-3
3
3
1
-4
-5
-6
-11

P
0
1
2
2
1
2
3

Skóre
31:4
19:8
11:9
11:11
13:7
14:11
9:12

B
18
13
12
12
11
10
9

+/12
1
3
3
2
1
0

1

3

12:11

7

-5

2
1
1
1

1
2
1
1

3
3
3
3

9:13
8:14
8:12
6:11

7
5
4
4

-2
-7
-5
-2

6

1

1

4

3:16

4

-2

6

0

1

5

5:20

1

-5

Okresní přebor dorostu:
#

Tým

Z

V

R

P

Skóre

B

+/-

1.
2.
3.
4.
5.

TJ Sokol Pohled
FK Bohemia Světlá n.S.
Sokol Lípa
FC Chotěboř B
Sokol Víska

2
2
2
3
3

2
1
1
1
0

0
1
1
0
0

0
0
0
2
3

8:3
13:3
9:4
7:13
0:14

6
4
4
3
0

3
-2
4
0
-6

Mladší žáci 5+1, skupina B:
#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tým
TJ Sokol Habry
Sokol Veselý Žďár
TJ Sokol Hněvkovice
Sokol Lípa
SK Kožlí
TJ Rebel Dolní Město
Sokol Lipnice n.Sázavou
Sokol Herálec

Z
2
2
2
2
2
2
2
2

V
2
2
1
1
1
1
0
0

R
0
0
0
0
0
0
0
0

P
0
0
1
1
1
1
2
2

Skóre
24:11
12:2
18:12
20:17
5:8
11:16
3:10
1:18

B
6
6
3
3
3
3
0
0

+/3
3
-3
3
0
0
-3
-3
Za TJ SOKOL Ondřej Baloun

Zprávy z Dobrohostova
Léto nám uteklo jako voda, krásné dny plné sluníčka, letních radovánek, grilovaček a nezapomenutelných chvil
prožitých společně se svými dětmi a blízkými jsou pryč. Nastává doba podzimu, ale i ta má svá kouzla.
Přesto se pár větami vrátím o pár měsíců zpět. Již v měsíci dubnu začala oprava velké kaple u Svaté Anny v údolíčku
v Dobrohostově. Byla vykopána stará podlaha, následně navezen štěrk a položena nová dlažba. Díky velkému
pracovnímu nasazení dobrohostovských občanů pod odborným vedením p. Ladislava Němce z Dobrohostova byla
celá akce úspěšně zakončena pár dnů před konáním svatoanenské poutě. Na závěr všech prací byla kaplička
vymalována a tím připravena ke znovuotevření. Rádi bychom poděkovali všem, kteří se na rekonstrukci kapličky
podíleli a neváhali přiložit ruku k dílu. Rovněž patří dík OÚ v Lípě, který finančně přispěl farnosti Úsobí k realizaci celé
akce.
19. července se konala tradiční pouť. Mše svatá probíhala za přítomnosti biskupa královehradecké diecéze Jana
Vokála. Společně s páterem farnosti v Úsobí Jakubem Medem byla velká i malá kaple nově vysvěcena. Přítomno bylo
velké množství věřících, ale i ostatních obyvatel z blízkého i vzdáleného okolí.
Pouťové oslavy proběhly úspěšně jak v údolí u kaple Sv. Anny, tak následně i ve vesnici na místním hřišti.Tam se
odpoledne sešlo na 160 dospělých a dětí, aby zhlédli kouzelnické vystoupení Mistra moderní magie České republiky
Ondřeje Sládka. Celá akce se vydařila, dětem kouzelník vytvořil balónky dle přání, pouťové odpoledne splnilo
očekávání. Občerstvení bylo zajištěno, kolotoč se točil na plné obrátky. Za tuto akci, která byla finančně náročná patří
dík všem sponzorům, kterými jsou p. Baloun Milan, p. Eis Josef, p. Krupauer Miroslav, p. Křesťan Ladislav, p. Miksa
Petr, p. Pferifer František, p. Rosecký Pavel a p. Staníček Zdeněk.
Ještě zmíním předpouťovou taneční zábavu. Konala se v pátek 17. července, ačkoli nepřišlo moc lidí, zábava se
přesto vydařila, hudba pěkně hrála, klobásky z udírny byly vynikající a nálada byla veselá, určitě budeme v pořádání
této zábavy i nadále pokračovat.
I měsíc srpen byl kulturně vydařený. Dobrohostov proslavil hudební festival Stock, který se u nás konal již po 16. Jeho
celkem 20. ročník probíhal tři dny 14. – 16. srpna. V pátek se na místním parketě sešlo na 700 lidí, kteří si opravdu
užili tříhodinový koncertní maratón skupiny Argema.
V sobotu pak 7 kapel vytvořilo nezapomenutelný běh písní trvajících 10 hodin. Opět se sešlo na 600 lidí, kteří tančili,
zpívali a pojídali festivalové dobroty.

V neděli pak nezklamalo odpoledne plné dechovek. Věříme, že i pořadatelé byli spokojeni a za rok se k nám s tímto
festivalem rádi vrátí.
V měsíci září se konala v Lípě soutěž o Pohár starosty. Po dlouhé době se našemu družstvu mužů podařilo získat
krásné páté místo ze 14 zúčastněných družstev. Blahopřejeme, začíná nám štěstíčko přát. Věříme, že příští rok, po
splnění mateřských povinností, dáme dohromady i družstvo žen.

Zveme Vás na výlov rybníka u Nováků v Dobrohostově
dne 17. října 2015.
Prodej ryb od 13 hod. na hrázi.

Zveme Vás 31. října 2015 od 19. hodin do Dobrohostova
do místního kulturního sálu k poslechu a tanci folkcountry skupiny Worwani.
Občerstvení – rybí řízky se salátem, rybí podkovy na bramborách
-

kvalitní pivní mok, vínko
nealko
za SDH Dobrohostov Miroslav Krupauer

ZPRÁVY Z PETRKOVA
… zas je tu ten letní čas. Chvíle prázdnin, dovolených a zaslouženého odpočinku. Chvíle nových vjemů, poznání,
objevování a kolaudování nových domů a bazénů v Petrkově. Dopřejme si malé ohlédnutí …

25. červen (čtvrtek) – na Petrovském hřišti se objevil nafukovací jednostěžník nečekaných až obrovských rozměrů. To
připravila Jitka Štursová pro děti „ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM“ pro naše děti. Tato atrakce přilákala velké
množství dětí, a tak se není čemu divit, když chvílemi bylo na palubě přes 40 námořníků. Je s podivem, že se děti
nevyčerpaly za hodinu, dvě ani tři…. Jak mravenci děti lítaly nahoru a dolů, ven a dovnitř, skákaly sem a tam. Rodiče
si užili klidné rozhovory a všichni společně občerstvení „na parketu“. Velké poděkování za realizaci akce.
27. červen (sobota) – „PETRKOVSKÁ LETNÍ SLAVNOST“. Několikaměsíční přípravy členů SDH a akčních obyvatel
Petrkova - pod vzorným vedením starosty SDH Petrkov - Josefa Culky ml. - vyústily v tuto dlouho očekávanou
slavnostní chvíli. Ale pojďme popořadě. Už v páteční večer se připravovalo na hřišti vše potřebné: stany, posezení,
parket tak, aby sobotní dopoledne nebylo vše na doraz. Byť se práce dokončily až v pozdních nočních hodinách, tak
jsem druhý den nezpozoroval žádného unaveného či ospalého člena. V sobotní ráno s rozbřeskem bylo hřiště plné
pracujících. Každý věděl co má dělat dle jasně a dobře napsaných instrukcí od našeho starosty SDH. Elektrika, stánky,
prase, oheň, občerstvení, posezení, kapela , kaplička, ozvučení, vstupy…. vše klapalo. A najednou to bylo odpoledne a
zahájení programu Mší svatou na počest padlých petrkáků v první Světové válce. Komorní mše za účastí 50 věřících
byla dobrým startem na „hlavní“ události. Po patnácté hodině se na 250 lidí sešlo u nově opraveného hasičského
skladiště. Zde proběhly slavnostní proslovy starosty SDH Josefa Culky ml., místostarosty obce Lípa Ing. Ondřeje
Balouna, představitele

vedení Hasičů, tvůrce památníku pana Radomíra Dvořáka a pana faráře Jakuba Meda. Každý svým svébytným
projevem vyjádřil, proč má smysl se zabývat odkazem Mistra Jana Husa a hlavně z čeho se můžeme v dnešní době
poučit my – a je toho opravdu hodně. Nebyly to ty proslovy, kdy si každý říká – kdy už bude konec … - vyzařovala
z nich lidskost, radost že se dobré dílo podařilo, sounáležitost s místem a s místními lidmi … Poté byla zasazena
velitelem Jiřím Novákem a místostarostou obce Ondřejem Balounem nová pamětní lípa – kterou darovala p. Marie
Culková. A šlo se do finále. Slavnostního odhalení se ujal emeritní starosta SDH Petrkov, jeden z nejstarších členů SDH
pan Josef Culka a jeden z členů nejmladších - Lenička Nováková. Chvíle umocněná čestnou stráží (za SDH Miroslav
Prokeš, a za armádu ČR Michal David), a poté zahranou státní hymnou ČR v mnohých z nás vyvolala pocit, že se jedná
v Petrkově o neopakovatelnou a jedinečnou chvíli. Poté slavnostní průvod prošel vesnicí a rozprostřel se na hřišti
k připravené zábavě.
Zde došlo na další členy SDH – exkluzivně připraven gastro koutek – pečené sele, výčep, nalejvárna, domácí buchty,
párky v rohlíku, klobásy a domácí palačinky (skvělá novinka oceňována nejen dětmi)…. Každý kdo chtěl, si přišel
v tomto směru na své. Dechová hudba k poslechu byla navečer vystřídána kapelou s modernějšími šlágry.
I když přišly noční přeháňky, TČ (technická četa, - v čele s Jindrou Drápelou) vše bryskně a s nápadem vyřešila –
instalovala nad parketem stan. Zábava proudila až do ranních hodin. O vzrušení se postaral řidič dodávky hudebníků,
který nemohl vyjet z rozmoklého hřiště, a provedl hlubokou orbu našeho anglického trávníku svým vozem. Veselá
společnost se rozcházela skoro s rozbřeskem …..
Co závěrem? Perfektní akce s dobrou myšlenkou dokázala opět spojit Petrkov, a ukázalo se, že společné chvíle máme
rádi a má smysl do nich investovat náš čas a úsilí i finance. SDH Petrkov patří velké poděkování.



8.srpen (sobota) – Svatba Mirka a Šárky. Překrásný den, nádherná nevěsta, elegantní ženich, vše dobře
připraveno –ALE. Znáte to. Mnohdy se vyskytne ALE. Při výjezdu statebního štrůdlu vozovým parkem z Petrkova „pro
nevěstu“ se to stalo u naší hasičárny. Zatažená silnice, obecní policajt a zástava kolony…. Jedna z domělých
Petrkovských žen (a byla to teda také krasavice!!) ve svatebním s přerostlým synkem v kočáru (který měl na krku
ceduli s nápisem HLEDÁM TÁTU) důrazně požadovala svatbu již v Petrkově s dojemným příběhem na Mirka - „tenkrát
poprvé“. Elegantní ženich ovšem vše svým bystrým okem zhodnotil, otevřel kufr auta, vyndal dvě lahvinky a
cukroví….. Falešné nevěstě (Pepa C.) a jejímu synkovi (Jirka N) (který najednou vyskočil z kočárku, začal chodit i
mluvit), i obecnímu policajtovi (Michal T.) se rozzářily oči – dosáhli svého. Když tento „present“ dostali urychleně se
s opravdovými svatebčany rozloučili a šli s početným davem „koštovat“. Tato „nepříjemná“ událost se stala
dopoledne. Odpoledne z hasičárny vyjela naše hasičská „MÁŇA“ do které neorganizovaně nastoupil dav 14 osob
(přesně dle technického průkazu vozidla) a pádila s řidičem (Jirka P.) do Suché. Zde probíhal svatební obřad. Po něm
byli (již) manželé vyzváni starostou a velitelem SDH Petrkov k absolvování překážkové dráhy alá Petrkov. Překonání
překážkové dráhy z hadic, a provedení požárního útoku jejímž cílem byl nočník, dopadl na jedničku. Co říci závěrem?
Všichni Vám přejeme zdraví, štěstí, dlouhá léta a mnoho radostí!

 22-23. srpen (sobota, neděle) – Petrkovský SDH team mladých vyrazil na každoroční HASIČSKÝ VÍKEND. Letos se
12 petrkáčků (Káťa, Daník, Lenička, Tom, Míša, Lilinka, Nelinka, Kuba, Tonda, Viťa, Ali, Rosťa) vydalo v sobotu ráno
z petrkovské zastávky do Okrouhlice. Tajná cesta podle mapy a po zastaveních s překvapením (poklad na stohu,
stromě, aj) zavedla naší skupinu ( po 13,5 km) do svého cíle – Lipnice nad Sázavou. (Musím podotknout, že 1/3
všech putujících byla ošetřena po kousnutí myší, kterou jsme srdnatě honili po poli a druhá třetina se naučila
pojídat luční kobylky). Po zasloužené limonádě v hostinci „U České koruny“ jsme se přesunuli do amfiteátru pod
hrad, kde jsme měli základní tábor. Po obědě team vyrazil na koupačku do lomu číslo 5. Děti prokázaly svou fyzickou
připravenost jak při zdolávání cesty, tak při koupání. Po osvěžení jsme navštívili „ÚSTA“ a „UCHO“. Po návratu a
večeři všichni netrpělivě očekávali příchod 20,00 hod, kdy na hradě začínala noční prohlídka pod taktovkou
šermířské skupiny Sígři. Absolutně skvělé představení trvalo do 22,00 hod a hrad jsme prolezli křížem-krážem.
Nadšení jsme se vrátili na základnu a někteří usínali ve spacáku až po půlnoci. Ráno po brzké snídani jsme navštívili
Bílou věž, dům Jaroslava Haška, jeho hrob a odpoledne bylo korunováno výborným obědem v lipnické restauraci. A

následovala cesta k domovu přes „OČI“, funkční lom pod Lipnicí, až do žst. Mrzkovice a vlakem do Petrkova.
Perfektní víkend utužil kamarádství a zocelil fyzickou zdatnost mladých hasičů.

Na konec prázdnin bylo uspořádáno na hřišti setkání se sportovním nábojem. Nohejbal, vybíjená, tanec …. aj.
nás provázeli od poledních hodin do rána druhého dne. A to snad mluví za vše…..

POZVÁNKA
NA SLAVNOSTNÍ MŠI SVATOU V PETRKOVĚ

u kapličky SVATÉHO VÁCLAVA
proběhne dne 27.9.2015 (neděle) v 1100 hod.

Sbor dobrovolných hasičů v Petrkově Vás srdečně zve na
tradiční

Výlov rybníka
Hlibůček v Petrkově
v sobotu 10. října
od 9.30 hod.
¨
Za Petrkov Topolovský Michal

SPOLEK TILIA, ČSŽ LÍPA

Dovolte nám vás pozvat na akce, které ještě plánujeme pro letošní rok.
Akce jsou pořádány ve spolupráci s neziskovými organizacemi v naší obci:
Spolek TILIA, %CSŽ Lípa, TJ Sokol Lípa a SDH Lípa; se Základní školou a Mateřskou školou Bohuslava Reynka v Lípě, za
podpory Obce Lípa a místních podnikatelů .

PODZIMNÍ AKCE PRO VEŘEJNOST - 2015
4. října (Ne) - Podzimní papírová neděle
První říjnovou neděli proběhne od 13:00 hod podomní sběr papíru. Starý papír nechte svázaný za vašimi vraty
(kartony je třeba svázat samostatně).
Za nepříznivého počasí bude akce odložena.
Výtěžek je určen na dětský karneval.
Pořadatel: ČSŽ Lípa, Spolek TILIA
6. října (Út) – Interaktivní seminář pro rodiče s názvem „Fyziologický vývoj dětského mozku a jeho správná
stimulace“.
Místo konání: RC Tiliánek Lípa, od 16:30 – 19:30 hod.
Lektor: MUDr. Zuzana Ludvíková, zakladatelka kurzu Ostrov objevů.
Přihlášky zasílejte do 1. 10. 2015 na e-ailovou adresu: tilianek@seznam.cz
Pořadatelé: Spolek TILIA, RC Tiliánek, Síť mateřských center
14. října (St) – Den Bernarda
Od 17:00 hodin můžete v místním pohostinství Na Růžku v rámci akce Den Bernarda přijít na pivo jen za 10,- Kč (do
vyprodání zásob).
K občerstvení bude připraven skvělý tatarák.
Pořadatel: Pohostinství Na Růžku
15. října (Čt) – Tvořivá dílna „ Zdobení vánočních koulí“
Přijďte si ozdobit svoji vlastní vánoční dekoraci za pomoci lektorky Růženky Kručanicové z Jiřic.
Místo: Od 16:30 hod v MŠ Lípa, cena 1 ks 30,- Kč.
Pořadatelé: Spolek TILIA, ČSŽ Lípa, ZŠ a MŠ Bohuslava Reynka Lípa.

17. října (So) – „Babské hody“, aneb Havelské posvícení trochu jinak
Místo: Od 15:00 Pohostinství Na Růžku, Lípa
 Hudební program
15:00 – 15:20 vystoupení dětí z mateřské školky
15:20 – 19:00 posezení s harmonikou
19:00 – 23:00 živá huba
 Speciální nabídka – pečená kachní stehna, posvícenská sladká omáčka, pečené brambory s čerstvým máslem
 Soutěž v pečení posvícenských koláčků
13:00 - 14:00 – příjem přiměřeného množství koláčků k ochutnávce
15:00 - 17:45 – ochutnávka a bodování veřejností
18:00 – vyhlášení výsledků soutěže a ocenění vítězů
 Akce „Kdo si hraje, nezlobí“
15:00 -18:00 – soutěž pro mezigenerační družstva ve složení
babička nebo dědeček a jedno vnouče. Členové družstva budou plnit
na stanovištích zajímavé úkoly.
18:15 – vyhlášení výsledků a ocenění vítězů
Pořadatelé: Spolek TILIA, ČSŽ Lípa, Pohostinství na Růžku, SDH Lípa, Obec Lípa

29. října (Čt) – Seminář pro rodiče na téma Etika výchova
Dozvíte se co je etická výchova a proč je důležitá pro rozvoj rodiny a možnost využití etické výchovy jako nástroje
sebepoznání a vzdělání.
Lektora – Monika Brzoňová z Horní Cerekve.
Místo: Od 16:00 Rodinné centrum Tiliánek

Pořadatel: Spolek TILIA, Síť mateřských center

29. října (Čt) – Posezení u lipového čaje na komunikační téma: „Komunikace v rodině, aneb jak to vidí
indiáni“, lektora – Monika Brzoňová z Horní Cerekve.
Místo: Od 18:00 Pohostinství Na Růžku
Pořadatel: Spolek TILIA, ČSŽ Lípa

12. listopadu (Čt) – Veřejné fórum v Lípě
Přijďte se seznámit s činností obce a místních spolků a diskutovat nad dalším rozvojem našich obcí. Pro účastníky
bude připraveno drobné občerstvení.
Místo konání: Pohostinství Na Růžku v Lípě od 18:00 hod.
Pořadatel: Obec Lípa

27. -28. listopadu (So + Ne) – Podzimní hodování
Můžete se těšit na zvěřinové, vepřové a kuřecí speciality.
Pořadatel: Pohostinství Na Růžku

29. listopadu (Ne) – Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
Tradiční akce bude probíhat od 17:00 hodin u Obecního úřadu v Lípě. Přijďte si poslechnout koledy, zahřát se
svařeným vínem a popovídat se sousedy. Pro děti budou připraveny tvořivé dílny a malá mikulášská nadílka. Nebeská
a pekelná parta se již těší na vaši účast.
Pořadatel: Spolek TILIA, ČSŽ Lípa, SDH Lípa, TJ Sokol Lípa, Obec Lípa

17. prosince (Čt) – Vánoční lipové posezení
Na posledním letošním lipovém posezení si můžete zazpívat a osvěžit si vánoční tradice. Pavel Lutner nám zahraje
vánoční koledy a další písně ze svého repertoáru. Místo: Od 18:00 Pohostinství Na Růžku.
Pořadatel: Spolek TILIA, ČSŽ Lípa

20. prosince (Ne) – Betlémské světlo
Na zlatou neděli 20. prosince 2015 od 17:000 do 18:00 hod si můžete vyzvednout Betlémské světlo a poslechnout si
vánoční koledy u slaměného Betléma v Lípě (za Obecním úřadem). Pro zájemce bude připraveno i něco na zahřátí teplý čaj a svařák.
Pořadatel: Spolek TILIA, Obec Lípa

Pravidelné cvičení:
Jóga – každé pondělí 18:00 – 19:00 hod v tělocvičně ZŠ
Cvičitelka – p. Pavlíková
(zahájení cvičení od 5. 10. 2015)
Cvičení pro ženy – každý čtvrtek 19:00 - 20:00 hod
Cvičitelka – Míša Palánová.
(zahájení cvičení od 1. 10. 2015)

Připravujeme:
Zájezd do divadla (Praha)
Ekologická soutěž pro žáky ZŠ Lípa „Člověk a příroda“
Posezení u lipového čaje – 1 x za měsíc

Kola pro Afriku

Také v letošním roce mohli naši obyvatelé během prázdnin odvést nepotřebné funkční nebo i nefunkční jízdní kola na
čističku v Lípě a podpořit tak projekt „Kola pro Afriku“. Celkem se sešlo přes 40 jízdních kol v různém technickém
stavu, které budou převezeny na centrální sběrné místo do Žďáru nad Sázavou.
Společnost Kola pro Afriku funguje od roku 2012 a jejím posláním je prostřednictvím iniciativy české společnosti
umožnit dětem cestu ke vzdělání. Tuto cestu dětem umožní kola, která darují lidé v ČR. Kola přivezená do Afriky
podpoří celkovou gramotnost a větší možnost pracovního uplatnění, zvýšení občanského statutu v Africe. Více o
společnosti a celém projektu Kola pro Afriku najdete na www.kolaproafriku.cz
Do akce se plánujeme zapojit i příští rok a opět přes prázdniny umožnit sběr kol na čističce v Lípě.
M. Vencovská

Lipské ženy - ohlédnutí za srpnovými akcemi:
Lipský pochod
V sobotu 22. srpna se uskutečnil již VIII. ročník akce Lipské putování aneb „Vyšlápni si s rodinou krásnou lipskou
krajinou“. Pěší trasy v délce 5km, 12 km, 18 km vedly krásným okolím naší obce. Nejdelší trasa vedla přes Hradiště
do Úsobí. Na nejkratší trase kolem Paletáče jsme pro děti připravili různé úkoly. Mezi nejzajímavější jistě patřila
provazová pavučina v lese, kterou opět skvěle připravil Karel Kumštar.
Trasy pro kola byly dlouhé 15 km, 25 km, 65 km a 80 km. Na nejdelší trasu, která vedla po Jihlavsku, se vydalo 14
cyklistů.
Start na všechny trasy byl od Pohostinství Na Růžku v Lípě, kde pak na účastníky čekalo po zdárném
ukončení tras drobné občerstvení, trampolína, skákací hrad a výborná zmrzlina. V letošním ročníku
Lipského putování se na trasy vydalo rekordních 252 účastníků.
Lipský prázdninový klub pro děti
V letošním roce jsme organizovali již třetí ročník letního prázdninového klubu pro děti. Po celý týden od 17. - 21.
srpna klub navštěvovalo téměř 40 dětí, pro které byl připraven celodenní program plný her a různých úkolů. Klub byl
určen pro děti prvního stupně základní školy. Základnou pro naše aktivity byla školní jídelna.
První dny nám trochu pršelo, ale i tak bylo pořád co dělat. Děti vyráběly například strašidla z pet lahví nebo tvořily
z keramiky. Velkým tématem na letošním klubu byly vesmírné galaxie a mimozemšťané. Děti vyráběly rakety do
vesmíru a malovaly mimozemské civilizace. Ve středu jsme navštívili pana starostu na Obecním úřadě a měli bojovou
hru po Lípě. Ve čtvrtek nás čekala cesta vlakem do Plačkova, odkud jsme se pěšky vydali na hrad Orlík, který jsme
pečlivě prozkoumali. Děti nejvíce zaujala nová rozhledna na věži hradu a sklepení. Zpáteční cestou jsme se stavili
v Humpolci na zmrzlině a pak pospíchali na vlak. Na páteční den jsme již tradičně přijali pozvání na návštěvu Malé
Lípy, kde jsme si k obědu na kotlíku uvařili skvělý buřtguláš.
Tak zase za rok!!!
Velká pohádková cesta - Poslední prázdninová sobota již tradičně patřila v Lípě dětem a pohádkovým
bytostem. Na trase, která byla dlouhá cca 3 km, plnily děti úkoly pod dozorem lipských strašidel. Čekali tu
například, víly, hejkalové, čarodějnice, princezny, loupežníci a spoustu dalších postav z pohádek.
V letošním roce asi děti nejvíce zaujal vodník, který se nám nastěhoval do rybníka. Celkem jste letos mohli
na pohádkové cestě potkat 45 pohádkových bytostí, kterým touto cestou moc děkujeme za návštěvu. Pro
děti bylo připraveno také malování na obličej, tvořivé dílny, skákací hrad a tlučení másla. V letošním roce
se na pohádkovou cestu vydalo téměř 350 účastníků. Večer akce pokračovala u Myslivecké chaty, kde
hasiči připravili pro děti skvělou Stezku odvahy.

Velká cestovatelská prázdninová soutěž pro děti
Cílem soutěže bylo v rámci rodinných výletů zaznamenávat do „Pasu prázdninového cestovatele“ důkazy o návštěvě
jednotlivých míst, a tak společně poznávat zajímavé kouty našeho regionu.
Celkem 200 pasů jsme dětem rozdali na konci školního roku.
Potvrzení o návštěvě místa bylo třeba doložit důkazem, kterým bylo například razítko z místa, vstupenka, jízdenka,
namalovaný obrázek, fotografie apod. U sedmi vybraných míst byla také umístěna schránka (keška). Přesnější indicie
k nalezení kešky si pátrači mohli najít na webových stránkách obce.

Pasy, které děti odevzdávaly k vyhodnocení během měsíce září, budou vráceny a pro každého, kdo splnil návštěvu
minimálně 7 míst, je připravena odměna. V jednotlivých kategoriích budou rovněž oceněni nejlepší cestovatelé.
Myslíme si, že se akce skvěle vydařila a již plánujeme třetí ročník této akce na příští rok.

Dopravní odpoledne v Lípě
V úterý 15. září 2015 na hřišti u sokolovny proběhla zajímavá akce pro děti s názvem „Dopravní odpoledne
v Lípě“. Akce byla uspořádána ve spolupráci s BESIPEM v rámci kampaně Evropský týden mobility. BESIP
team připravil pro děti řadu zajímavých aktivit. Děti z mateřské i základní školy si mohly například zkusit
jízdu na trenažérech, poznávat dopravní značky, zajezdit si na mobilním dopravním hřišti nebo zdolat
překážkovou dráhu s alkobrýlemi. Nejvíce pozornosti asi upoutal simulátor dopravní nehody, ve kterém si
větší děti a dospěláci mohli zkusit, jak to vypadá při nehodě, pokud se s vámi celé auto několikrát otočí.
Místní spolky pak pro děti připravily stanoviště se soutěžemi a drobné občerstvení.
Celotýdenní kampaň s názvem Evropský týden mobility (ETM) probíhá od 16. do 22. září. V rámci ETM je místními
úřady realizováno široké spektrum aktivit zacílených na téma udržitelné dopravy.
Akce se uskutečnily v rámci projektu „Lípa 21 - Spolupráce v obci“, který je zaměřen na realizace místní Agendy 21 a
finančně podpořen Krajem Vysočina.

Projekt „Spolupráce na Vysočině“
Již druhým rokem se spolek Spolek TILIA zapojuje do programu místní Agendy 21. Společně se Sítí
mateřských center jsme v letošním roce připravili jarní dvoudenní workshop, který proběhl ve dnech 26. –
27. března v Havlíčkově Brodě. Letní jednodenní seminář proběhl 13. srpna ve Žďáru nad Sázavou.
Přednášky byly zaměřeny na bezpečnost dětí, psychologii, zdravý životní styl, finanční gramotnost a
udržitelný rozvoj. Cílem našich setkávání je předávání zkušeností, příkladů dobré i špatné praxe a
vzdělávání pro pracovníky mateřských a rodinných center v Kraji Vysočina.
Pořadatelé – Spolek TILIA, Síť mateřských center, Český červený kříž.
Další velkou akcí v rámci projektu je „SENIOR Fest 2015“, který se uskutečnil v neděli 12. července.
Akce proběhla v prostorách Šejdorfského mlýna v obci Okrouhlička od 15:00 – 18:00 hodin. O zábavu se
postarala známá kapela Božejáci. Popovídat si se sousedy z okolních obcí přišlo přes 270 návštěvníků. V rámci
doprovodného programu si návštěvníci mohli nechat změřit krevní tlak od pracovnic Českého červeného
kříže z Havlíčkova Brodu. Zajímavá byla také výstava prací žáků základních škol na ekologické téma s
názvem „Matka Země“. Lákadlem bylo již tradičně tlučení másla nebo vystoupení břišních tanečnic.
Pořadatelé - Spolek TILIA a Sdružení Vrchovina, z.s.p.o.
Akce se konaly v rámci projektu „Spolupráce na Vysočině - 2015“, který je podpořen Krajem Vysočina.
Marta Vencovská

SDH Lípa
- Poslední červnový víkend jsme strávili na víkendovém pobytu s dětmi v hasičské ubytovně na Trnávce. Podle ohlasů
zúčastněných se akce povedla.
- během prázdnin kroužek mladých hasičů nebyl, děti měly volno a užívaly si prázdnin
- letošní léto probíhalo ve znamení tropických teplot, tak nebylo úplným překvapením, že jsme vyjeli k požáru“
škarpy“ u silnice na Okrouhličku
- 29.8. se naši členové podíleli na Pohádkové cestě a večer jsme uspořádali u Myslivecké chaty stezku odvahy, za
poměrně pěkného počasí se obě akce povedly a účast veřejnosti byla pěkná.......
- 12.9. Soutěž “ O putovní pohár starosty obce Lípa“ v požárním útoku. Za pěkného počasí se konala soutěž na
louce ÚKZÚZ Lípa. Celkem útočilo 30 družstev v požárním útoku. Z toho bylo 12 družstev mladých hasičů rozděleno
do 2 kategorií (9 mladší a 3 starší). Ženy 4 družstva. Muži 14 družstev.
Výsledky:

Muži:
Poř.

Soutěžní družstvo

Čas

1.

Květnov smíšené

27,54

2.

Jilemník

27,78

3.

Šmolovy mladší

28,93

4.

Zdislavice

29,84

5.

Dobrohostov

30,84

6.

Květnov

33,39

7.

Krásná Hora

36,00

8.

Hurtova Lhota

36,36

9.

Šmolovy Nej

36,85

10.

Úsobí

39,00

11.

Kochánov

1,15,00

12.

Lípa

NP

12.

Michalovice

NP

12.

Šmolovy Hezčí

NP

Ženy:
Poř.

Soutěžní družstvo

Čas

1.

Květnov

30,81

2.

Jilemník

42,43

3.

Šmolovy

50,73

4.

Lípa

NP

Děti starší:
Poř.

Soutěžní družstvo

Čas

1.

Zdislavice

26,05

2.

Petrkov

30,50

3.

Herálec

30,66

Soutěžní družstvo

Čas

1.

Herálec A

22,68

2.

Lípa A

22,75

Děti mladší:
Poř.

3.

Zdislavice B

23,81

4.

Zdislavice A

23,94

5.

Herálec B

25,67

6.

Herálec D

28,48

7.

Herálec C

37,59

8.

Lípa B

1,00,00

9.

Květnov

1,20,00

Pro náš sbor soutěž výsledkově nedopadla moc dobře, pochválit musíme pouze děti, kterým vítězství uniklo pouze o
vlásek. Je vidět, že když se cvičí, tak jsou i výsledky, což bohužel platí i obráceně.......
Počasí nám letos přálo, soutěž se vydařila. Občerstvení bylo perfektně zajištěné, pouze chlazení na pivo nešlo (není
chyba obsluhy).
Na závěr bych chtěl Všem, co se podíleli na akcích námi pořádaných, poděkovat za dobrou spolupráci. Nebudu
jmenovat všechny, ale za zapůjčení louky a ochotu bych chtěl poděkovat panu Dr. Ing. Petrovi z ÚKZÚZ Lípa.
Za SDH Lípa Prchal Miroslav

Rodinné centrum Tiliánek
Dovolte mi, abych informovala o činnosti Rodinného centra v uplynulém čtvrtletí:



V pátek 26. června 2015 od 14:30 hodin se ve venkovních prostorách rodinného centra konala velká zahradní
slavnost – rozloučení se s uplynulým školním rokem a zároveň oslava 1. Tiliánkových narozenin. Úvodem děti
shlédly, mnohé si i zahrály, divadélko O Budulínkovi s herečkou Míšou Kotěrovou. Poté následovala vystoupení dětí z
volnočasových aktivit rodinného centra. Jako první se představily malé tanečnice s příběhem o indické princezně.
Poté malí jogínci pozdravili sluníčko a předvedli krátkou meditační sestavičku. Následovalo vystoupení malých
němčinářů s pásmem básniček o zvířátkách. Pak přišlo na řadu vystoupení nejmenších dětí – námořníčků z Ostrova
objevů – společně s a maňáskem Kryštůfkem maminkami zazpívali a dokonce zahráli na rytmická dřívka a hrací
roury. Závěr patřil malým zpěváčkům a muzikantům – jejich pohodové písničky rozezpívaly i ostatní děti a
dospěláky. Na oslavě samozřejmě nechyběl dort se svíčkou a také ohýnek a buřtíky. Děti si mohly pohrát s hračkami,
ale také pro ně byla přichystaná úkolová cesta a tvořivá dílnička. Tilánek děkuje všem zúčastněným – účinkujícím
dětem nejen za vystoupení, ale především za jejich celoroční snahu a píli, sourozencům, rodičům, prarodičům a
ostatním za to, že přišli své blízké podpořit a odměnit je potleskem. Děkujeme i za spoustu dobrot, které se na
společném stole sešly. Velké poděkování patří také kolegyňkám z havlíčkobrodského mateřského centra za jejich
pomoc při akci a Dubnovým za poukázky na točenou zmrzlinu, které dětem věnovali. A dík patří i počasí, které
ustálo být beze srážek, byť byl jednu chvíli déšť na spadnutí.



Ve středu 26. srpna 2015 od 16:00 hodin se v Tiliánku uskutečnilo další rodinné odpoledne. Pro děti byla
připravena šipkovaná cesta plná hádanek. Šipky vedly od rodinného centra přes ves až k zahradě za obecním
úřadem, kde tentokrát na děti čekala s pokladem malá žabka. Všichni se pak mohli vrátit zpět do zahradních prostor
centra, kde si děti mohly pohrát nebo si vyrobit žabku. Na závěr akce opět nechyběl ohýnek a opékání špekáčků.



O letních prázdninách ve svých prostorách, čerstvě rozšířených o další místnost, také Tiliánek přivítal dva běhy
denních táborů.

Tiliánkův prázdninový klubík (převážně) pro předškoláky
od 13. do 17. července.
17 dětí, vedoucí Lucie Hanauerová a Iveta Parkanová, asistentky Jana a Aneta Křípalovy
Téma: Cesta kolem světa
Z táborového deníku:
1. den: Naše první výprava vedla k moři. Nejprve jsme si zahráli paměťovou hru Zabalil jsem si kufr. Pak jsme se

vydali letadlem na jih našeho kontinentu, kde na nás čekal kamarád – námořník Kryštůfek. Všichni jsme se mu
představili písničkou Jak se jmenuješ? My se na to ptáme! a Kryštůfek nás pak naučil svoji oblíbenou námořnickou
písničku. Chvíli jsme si hráli a cvičili u moře a nakonec jsme si vyrobili podmořský obrázek. Po obědě jsme odpočívali
při relaxační pohádce Delfíni. Odpoledne jsme si hráli na zahrádce. Kdo chtěl, mohl si ještě pastelkami a tiskátky
vyzdobit svůj papírový kufřík.
2. den: Poněvadž druhý den od rána pršelo, v Afriku se proměnila lipská sokolovna. Děti zde podle obrázků zvířat a
dalších indicií typických pro tento světadíl hádaly, kam jsme asi dopluli. Každé z dětí si vybralo jeden z obrázků a
popsalo, co je na něm. Naučili jsme se písničku Pět minut v Africe a pohybem jsme zkusili napodobit zvířátka v ní.
Vyzkoušeli jsme si velbloudí masáž a sloní pochod, zahráli jsme si hru na surikaty a na mumie. Velkým překvapením
byla ukázka živých afrických šneků. Děti si je mohly prohlédnout a nakrmit a nakonec si i vyrobit šneky ze
samotvrdnoucí hmoty. Během dopoledne se počasí umoudřilo, a tak jsme si před obědem ještě stihli zadovádět na
dětském hřišti. Při odpoledním odpočinku jsme se v pohádce ze stejnojmenné knížky dověděli, jak slon k chobotu
přišel. Pak si děti hrály na zahrádce nebo vodovými barvičkami či pastelkami vybarvovaly obrázky šneků.
3. den: Třetí den jsme opět s Kryštůfkem veslovali k dalšímu, tentokrát k největšímu světadílu světa. Za zvuku čínské
hudby jsme na zahrádce hledali a popisovali obrázky se zvířátky a dalšími typickými znaky pro tento kontinent.
Povídali jsme si o rozdílech mezi velbloudem dromedárem a drabařem, mezi slonem africkým a indickým, také o
medvídku pandovi, o největším státě tohoto kontinentu, jeho obyvatelích, kteří tu
bydlí, jak píší, jak jedí, o pěstování čaje a rýže. Poté jsme zkusili přendávat z misky do hrnečku drobné předměty
čínskými hůlkami, učili jsme se poznávat čínské číslice a vyrobili jsme si tygříka. Dostali jsme se ale i k Indii, józe a
Pozdravu sluníčku. Když jsme se vrátili z oběda a ze zmrzlinky, při odpoledním odpočinku jsme si napůl přečetli a
napůl pověděli pohádku o Kryštůfkovu kamarádovi prasátku Lojzíkovi, které cestovalo právě do Indie. Odpoledne
jsme si vyrobili na další den indiánské čelenky a také si pochutnávali na koláčkách, které jsme si sami upekli. S sebou
domů si děti odnesly čínské hůlky, omalovánky s čínským drakem a s Velkou čínskou zdí.
4. den.: V tento den jsme se sešli brzy ráno na lipském vlakovém nádraží, odkud jsme se vláčkem, s pomalovanými
obličeji a s čelenkami na hlavách, vydali na výlet do westernového městečka Stonetown blízko Kamenice u Herálce.
Rázem jsme se tedy ocitli na americkém kontinentě. Hned, jak jsme vystoupili z vlaku, stala se nemilá věc – ztratila
se nám teta Iveta! Našli jsme však lidské stopy, které nás zavedly k jedné indiánské ženě. Ta nás cestou doprovázela
a pomáhala nám s úkoly. Dověděli jsme se, čím indiáni lovili - hledali jsme oštěpy a zkoušeli jsme jimi házet. Také
jsme se dověděli, kde indiáni bydleli - sháněli jsme materiály a stavěli indiánská týpí. Viděli jsme ale i medvědí stopy,
opravdického koně i nedoopravdického bizona (a na lesní cestě spoustu malých žabiček). Také jsme se stihli posilnit
svačinkou od maminek. Dlouhá cesta nám rychle utekla a v městečku už na nás čekal sám pan starosta Řádek.
Krátce nám městečko popsal a ukázal. Ze všeho nejvíce děti zaujal místní hřbitov a hrob Frankieho Dlouhána, ze
kterého vykukovaly boty. Pak si děti za asistence pana Řádka mohly vyzkoušet hod tomahavkem a noži, střelbu
z luku a práci s lasem. Velký úspěch měla také hra, kdy děti představovaly divoká zvířátka (což jim šlo kupodivu
velice dobře), která pan Řádek chytal do lasa. Po bezva zábavě jsme si ještě opekli špekáčky a vydali se zkratkou,
kterou nám místní táborníci prozradili, zpět k vlakové zastávce. Zpáteční cesta byla opravdu mnohem kratší, a tak
nám ještě zbyl čas, abychom v kroužku společně „usoukali“ z klubíčka pavučinku a zhodnotili zážitky z aktuálního
dne i celého týdne. V kompletní sestavě, včetně tety Ivetky, jsme se vrátili živí a zdraví domů. Překonali jsme, kvůli
žhavému polednímu slunci, i nejtěžší úsek cesty od lipského vlakového nádraží do jídelny a po obědě se tentokrát

s chutí vraceli k odpolednímu odpočinku. Výlet malé indiány unavil natolik, že téměř všichni při četbě o prasátku
Lojzíkovi (které si se svými sourozenci též rádo
hrálo na indiány) a při melodii indiánské ukolébavky usnuli. Spánek dětí střežil indiánský lapač snů zavěšený na
okně, který podle legendy příjemné sny
zachytává a ty zlé naopak pouští pryč. Po probuzení si děti mohly hrát nebo si pastelkami vybarvit indiánskou
omalovánku.
5. den: Poslední, nejteplejší den tábora, jsme si na zahrádce užívali klidu a pohody a také vodních aktivit (praní
prádla, lovení rybiček, hraní si s pirátskou lodí plnou vody). Po dopolední svačince se děti, které chtěly, mohly
nechat namalovat obličejovými barvami. Zároveň si všichni z připravených mýdlových plátů vyrazili mejdlíčka
s motivy exotických zvířátek a pak si ještě temperovými barvami vybarvili sádrový odlitek s mořskou tématikou. Po
sladkém obědě a po krátkém odpočinku nás překvapil pan pošťák s dopisem od prasátka Lojzíka. Děti pak ve
dvojicích ve venkovních i vnitřních prostorách hledaly zprávy a plnily úkoly, ve kterých využily nzískané vědomosti.
Úkolová cesta skončila tam, kde naše putování po světě začalo – u moře na děti čekal opět námořník Kryštůfek,
tentokrát však i s kamarádem prasátkem Lojzíkem. Všichni účastníci dostali za celotýdenní tábornické snažení
balíčky bonbónů, pamětní listy a knížky O prasátku Lojzíkovi (velmi děkujeme Veronice Reynkové, která dětem tyto
krásné knížky věnovala).

Tiliánkův prázdninový klubík (nejen) pro mladší školáky
od 27. do 31. července.
18 dětí, vedoucí Lucie Hanauerová a Šárka Kouparová, asistentky Kateřina a Hana Merunkovy
Téma: Tábor plný indiánů (inspirovaný příběhem O medvědích bratrech)
Z táborového deníku:
1.den: Hned první den jsme na lapači snů, který visel na okně, objevili vzkaz od indiánské šamanky. Ta nás zavedla do
dob dávno minulých…
Milí táborníci!
Jsem indiánská šamanka Tanana a povedu vaše kroky stejně, jako jsem kdysi doprovázela kroky sourozenců jménem Sitka,
Denahi a Kenai v příběhu O medvědích bratrech. Půjdeme společnou cestou právě po stopách medvědích bratrů, budeme si hrát,
cvičit, zpívat, tvořit a také plnit úkoly. Možná se vydáme do městečka na divokém západě. A možná dojdeme až k místu, kde se
Země dotýká nebe, tam, kde sídlí Velcí duchové…“

Aby se nám společně hezky vedlo, bylo naším prvním úkolem stanovení a zároveň dodržování indiánských pravidel.
Na počest jejich ustanovení jsme společně „zapálili“ a „vykouřili“ dýmku míru. Abychom si procvičili a lépe
zapamatovali naše jména, zahráli jsme si seznamovací hru s míčem. Poté jsme si přečetli úvodní kapitolu z knihy
Medvědí bratři, kde jsme opět objevili vzkaz od Tanany. Naše zvědavost byla tak veliká, že ze všeho nejdříve jsme se
vydali hledat místo označené symbolem jeskyně, které ukrývalo šňůrky se jmény a také krabici s korálky (jimiž byly
děti za každý splněný úkol vždy odměněny). Vzápětí jsme zjistili, že v jeskyni se na čas proměnilo sklepení domu.
Každé z dětí si odvážně pro svoji šňůrku došlo. A pak už jsme mohli začít plnit úkoly. Nejprve jsme lovili každý „svoji“
rybu, tu jsme vložili do košíku a košík s úlovkem jsme před rybek chtivými šelmami ukryli do větvoví stromu. Poté
jsme se všichni snažili rozdělat oheň. A nakonec jsme si vyrobili indiánskou čelenku. Abychom si ji mohli ozdobit,
museli jsme se během, broděním, plazením a plížením zasloužit o barevná pírka. Všem se čelenky moc povedly a
všem také moc slušely. Po namáhavém dopoledni nás čekaly kuchařky s obědem. Po něm jsme odpočívali a
poslouchali vyprávění O medvědích bratrech. Odpoledne jsme pracovali s keramickou hlínou, ze které jsme vyráběli
indiánské škrabošky. Děti, které činnost bavila, si mohly vytvořit i jiné výrobky dle svého přání, ostatní si hráli na
zahrádce.

2. den: Další táborový den jsme na základě vzkazu od šamanky cvičili své smysly. Nejprve jsme vyzkoušeli, jak dobrý
máme zrak (i paměť) a hádali jsme, kdo z indiánů odešel na rybolov (jedno nebo více dětí bylo schováno pod dekou).
Poté jsme otestovali svůj sluch, tentokrát jsme se zavázanýma očima hádali, odkud a který indián se ozývá. Nechybělo
ani hmatové cvičení, opět se zavázanýma očima jsme museli absolvovat cestu vyznačenou páskou. Zbyl i čas na volné
hraní či tvoření. Posilněni obědem, zmrzlinou a krátkým odpočinkem jsme odpoledne ještě trénovali svoji fyzičku.
3 . den: Třetí den jsme se rozdělili na dvě skupinky, které se vystřídaly v dobrodružném hledání a poznávání indiánských

značek a v kreslení medvědích brášků podle hodu kostkou. Společně jsme se sešli při výrobě indiánských totemů.
Všem se moc povedly, byly jeden hezčí než druhý. Ve středu jsme se také naučili indiánskou ukolébavku a naším
celodenním úkolem bylo i hlídání indiánského dítěte, za tak náročnou činnost byly děti odměněny dokonce dvěma
korálky.

4. den: Předposlední táborový den nás čekala nejprve stezka odvahy. Ve sklepení domu se nacházely tři sklenice
s tajným (a na dotek ne zrovna příjemným) obsahem, každá však ukrývala malý poklad – korálek, kamínek a mušli.
Všichni indiáni ve zkoušce obstáli a mohli se vydat plnit další úkol. Balónky zavěšené na stěně kůlny pro změnu
ukrývaly důležitou informaci. Hodem šipkami se nám podařilo balónky propíchat a získat tak písmenka, která nám
po složení prozradila, kdo a kde ukrývá velký poklad. Společně jsme se vydali po medvědích stopách k nejvyššímu
bodu – místu, kde se Země dotýká nebe, tam, kde sídlí Velcí duchové. Na onom místě jsme se setkali s Tananou,
každé z dětí bylo za své indiánské snažení odměněno talismanem – malým medvídkem. Plni dojmů jsme se vraceli
zpět do tábora, kde nás čekalo ještě překvapení v podobě malých sladkých indiánků (za něz moc děkujeme Lucii
Kavkové). Po dobrém jídle jsme tentokrát odpočívali u filmového zpracování Medvědích bratrů. Poté ještě zbyla
chvilka na výmalbu sádrových odlitků s indiánskou tematikou a zbyl i prostor pro volné hraní na zahrádce.
5. den: Stejně jako s předchozími táborníky jsme se i tentokrát vlakem vypravili na výlet do westernového městečka
Stonetown. Již znalí místních zkratek jsme cestu absolvovali mnohem rychleji než minule, takže jsme pana starostu
zastihli ještě v pyžamu. Než se ustrojil, stihli jsme najít schránku a vyluštit písmenko do tajenky lipské prázdninové
cestovatelské soutěže. Pan starosta nám opět své městečko představil a děti si i tentokrát mohly vyzkoušet hod
tomahavkem a noži, střílení z luku a práci s lasem. I tentokrát jsme si ke svačince dopřáli opečené buřtíky. Před
odchodem jsme se ještě zastavili v indiánském obchůdku, kde si každé z dětí mohlo vybrat jednu malou dobrůtku.
Pak už nás čekala cesta domů, oběd, odpočinek a loučení. V kruhu jsme si společně připomněli a zhodnotili uplynulý
týden a naposledy jsme společně „zapálili“ a „vykouřili“ dýmku míru. Na závěr jsme, stejně jako medvědí bratři, na
stěnu zanechali otisky svých dlaní, které budou naše společně prožité chvíle připomínat. Všechny děti byly
obdarovány pamětním listem a indiánským lapačem snů, který, jak už víme, příjemné sny zachytává a ty zlé naopak
pouští pryč.
Tiliánek děkuje rodičům táborníčků za výbornou spolupráci (i za dobrůtky, kterými nás maminky zásobovaly) a
především všem malým námořníkům i medvědím bráškům a sestřičkám za krásné cestovatelské i indiánské zážitky!

 Po domluvě s paní ředitelkou základní školy budou novinkou, kterou pro letošní rok chystáme, přednášky z oblasti
zdraví, výchovy a vzdělávání dětí. Pomoci oslovit kvalitní lektory a organizačně zajistit přednášky přislíbila Mgr. Mirka
Šeredová, za což jí předem velmi děkuji. Věřím, že ze strany Vás, rodičů, i širší veřejnosti se setkají s kladným ohlasem.
Měly by probíhat ve všední dny v pozdních odpoledních hodinách v budově školy. V prostorách rodinného centra
bude, v případě zájmu, zajištěno hlídání dětí. Již teď se můžete těšit a hlásit se na první přednášku, která se bude
konat v úterý 6. října od 16:30 hodin, naše pozvání přijala MUDr. Zuzana Ludvíková (zakladatelka kurzů Ostrov
objevů) – téma Fyziologický vývoj dětské mozku a jeho správná stimulace. Přijďte si poslechnout nejnovější
poznatky týkající se této problematiky, zajímavé a důležité informace, určitě zbyde prostor i na Vaše dotazy a
připomínky, těšíme se na Vás!

 Na závěr si Vás dovolujeme informovat o volnočasových aktivitách, které v tomto školním roce nabízíme. Naši
stávající nabídku se nám podařilo obohatit o Dramaťáček s úžasnou Míšou Kotěrovou, která působila jako herečka v
dětských divadlech a rovněž jako učitelka v mateřské škole a také jedenkrát za měsíc o Výtvarnou a keramickou
dílničku s Lucií Rabensovou, jejíž témata, termín a cenu se vždy včas dozvíte. Nově nabízíme i výuku angličtiny pro
předškoláky a mladší školáky hravou formou a také základy hudební nauky a hry na klavír. Nabídka včetně profilů
aktivit a lektorů je též k dispozici na webových stránkách obce http://obeclipa.webnode.cz/kultura-a-sport/rodinnecentrum-tilianek/.

Milé děti i rodiče!
Tiliánek Vám přeje, abyste do nového školního roku vykročili šťastně, aby to byl rok nejen úspěšný, ale především
klidný a pohodový.
Za RC Tiliánek
Lucie Hanauerová

Obecní úřad Lípa

SVOZ NEBEZPEČNÉHO
ODPADU
Ve středu 14. října 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 dubnu 2016.

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:
-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
a.

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

