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březen 2019

Motto: „ Jaro je roční doba, v níž se fantazie mužů začíná zabývat tím, na co ženy myslí již
celou zimu.“
neznámý autor

SVOZ ODPADŮ
POPELNICE:
PLASTY:
PAPÍR:
SKLO:

pondělí
11. 3.
25. 3. 2019
pondělí (žluté pytle)
4. 3.
pondělí (modré pytle)
25. 3. 2019
průběžně do 3 zelených kontejnerů v obci - obchod Hruška, has.zbrojnice,
Potůčky
MONOČLÁNKY, TUŽKOVÉ BATERIE: malý modrý soudek u obchodu HRUŠKA.

Upozorňujeme majitele psů, že do 31. 3. 2019 je nutno uhradit poplatek
za psa ve výši 100,- Kč/rok, za každého dalšího 150,- Kč/rok.

BŘEZNOVÍ JUBILANTI
V jarním měsíci březnu oslaví životní jubileum tito naši spoluobčané:
pan Josef Daněk a paní Zdenka Kořenková
Oběma jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví, lásku, pohodu a optimismus do dalších let.
Z důvodu zákona o ochraně osobních údajů nesmíme zveřejňovat bližší informace.

SBÍRKA NA NEMOCNICI MILOSRDNÝCH BRATŘÍ VE VIZOVICÍCH - UKONČENA
Stav k 28. 2. 2019 činí
Obec Lípa přispěla částkou
Celkem:

37.450,- Kč
10.000,- Kč
47.450,- Kč

Všem dárcům moc děkujeme!!!

POZVÁNKA NA 1. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Starosta Obce Lípa zve všechny občany na 1. veřejné zasedání
Zastupitelstva obce Lípa

ve středu 13. března 2019 v 18.00 hodin na Sokolovně v Lípě.
Program:
1. Schválení programu, volba ověřovatelů a zapisovatele
2. Změna rozpočtu č. 1/2019
3. Schválení hospodářské výsledku, účetní závěrky MŠ za rok 2018
4. Schválení závěrečného účtu obce Lípa za rok 2018, zpráva o auditu a účetní závěrka
5. Odměňování zastupitelstva obce
6. Projednání nabytí pozemků do vlastnictví obce
7. Delegování kompetence ZO starostovi obce
8. Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019
9. Různé

ZÁJEZD - FLORA OLOMOUC 2019
Obecní úřad v Lípě pořádá zájezd na 40. jubilejní ročník proslulé květinové výstavy

Flora Olomouc, v pátek 26. 4. 2019.
Zájemci se mohou přihlásit do konce měsíce března na Obecním úřadě v Lípě
(tel. 577901786, 607080818)
Vstupné 100,- Kč, bližší informace v dubnovém zpravodaji.

SETKÁNÍ PŘI INTUITIVNÍCH HRÁCH pro rodiče a děti
Kdy: sobota 9. března 2019 od 15.00 hod. (do 17 hod.)
Kde: Sokolovna obce Lípa
Příspěvek: dobrovolný
Lektor: Silvie Lišková
S sebou: dobré zdravé přezůvky :)
V rámci setkání se budeme hýbat, abychom v sobě mohli znovu oživit základní stav HRAVOSTI,
SPONTÁNNOSTI a PŘIROZENOSTI. Hry rozvíjejí smysly, pozornost, důvěru a komunikaci skrze
pohyb. Tyto hry nejsou fyzicky náročné.
Přihlášení: do 7. 3. u M. Holušové (tel.: 608 536 133 / e-mail: misha.holusova@seznam.cz).
Při malém počtu zájemců se setkání nekoná a všichni přihlášení o tom budou informováni 8.3.
Další setkání budou, v rámci zájmu, následovat. Pokud tedy nemůžete z jakýchkoli důvodů, není
třeba se obávat.. Prosíme přijďte včas, ať se nenarušují právě probíhající hry.

HRAJEME si s klaunem BRDÍKEM
Kdy: neděle 24. 3. 2019 v 15:00 hod.
Sokolovna Café - Lípa. Vstupné: 100,- Kč

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY ANEB NĚCO VÍC O LIPSKÉ MATEŘSKÉ ŠKOLE.
Zřizovatelem MŠ je obec Lípa. Dvoutřídní mateřská škola je typická svou rodinnou
atmosférou. 1. třída je běžná třída mateřské školy, 2. třída je speciální třída logopedická. Věkové
složení dětí je smíšené od 3 do 7 let věku. Výchovně vzdělávací obsah obohacujeme o prvky
programu Začít spolu.
Prioritou mateřské školy je pestrá vzdělávací nabídka a vytváření podnětného a zdravého
prostředí pro děti a rozvíjení jejich individuálních možností a schopností. Nedílnou součástí je
spolupráce s rodinou, kterou naplňujeme vzájemnou informovaností rodičů prostřednictvím
individuálních schůzek, osobních setkání, nástěnek, webových stránek, organizováním různých
školních a mimoškolních akcí, např. táboráku ke Dni dětí, Vánočního rozjímání, adaptačních
setkávání pro děti nastupující do školky a pasováním předškoláků na Rozloučení se školkou.
Pojďte se s námi ohlédnout za uplynulým rokem.
V roce 2018 jsme se zaměřili na naše lidové tradice a svátky. Vedli jsme děti k seznámení se s
novými svátky, k pochopení mudrosloví, rčení, znamení a pověr. Děti se naučily nová česká
říkadla, hádanky, přísloví, pranostiky a lidové písničky. Připomenuly si významné státní svátky.
Využili jsme náměty z celoroční hry „Bublinky - Pastelkové svátky“ z časopisu Pastelka. Snažili
jsme se propojovat témata s běžným životem. Přípravu dětí na vstup do základní školy jsme
obohacovali o program Soví školička a Angličtina hrou. Všechny děti měly možnost absolvovat
kurz plavání ukončený soutěží Luhačovický plaváček. Dětem se zájmem o hudbu nabízíme ve
spolupráci se ZUŠ Morava celoroční vzdělávání Veselé muzicírování, kde se seznamují se základy
hudby, hrou na flétnu a dětské hudební nástroje, zpívají a vystupují na veřejnosti.
V rámci spolupráce s obecním úřadem jsme s dětmi připravili dvě kulturní pásma k vítání
občánků a dětský karneval na sokolovně. V březnu jsme společně s SDH Lípa a obecním úřadem
zorganizovali cvičnou evakuaci školky, děti si poté prohlédly hasičskou výstroj a auto, hasily
pomyslný oheň. Spolu s veřejností jsme oslavili 80 let od vzniku Sokola v Lípě a 100. výročí
založení samostatného českého státu. Lampiónovým průvodem obcí a kulturním vystoupením
dětí jsme si připomněli svátek svatého Martina. Další krásné vystoupení s živým betlémem
zahájilo adventní lipské trhy. Děti měly také možnost navštívit obecní úřad, kde besedovaly
s panem starostou a paní místostarostkou.
S vystoupením O drakovi jsme se účastnili regionální přehlídky mateřských škol Zlínský škrpálek
2018. Druhým rokem jsme se zapojili do atletické soutěže Čokoládová tretra. V tomto běžeckém
klání dosáhly naše děti vynikajících výsledků. Dvě obsadily 2. a 3. místo v kategorii chlapci na 60
m, další bylo 2. místo v kategorii dívky na 60 m a ve starší kategorii chlapci 100 m jsme obsadili
3. místo a kategorii starší dívky 100 m 5. místo. Dvě starší děti postoupily do krajského kola této
soutěže a 31. 5. se utkaly na Stadionu mládeže ve Zlíně s dalšími závodníky. Úspěšné bylo i
zapojení do výtvarné soutěže časopisu Kuliferda, kde odborná porota vybrala do finálového kola
obrázek Obr a kocour, který malovala šestiletá dívka z naší školky a celostátní soutěž s ním
vyhrála.
S dětmi jsme navštívili zoologickou zahradu na Lešné, v rámci MFF Zlínfest děti zhlédly pásmo
animovaných pohádek v Kinematovlaku ve Zlíně. Své schopnosti orientovat se v dopravě si
vyzkoušely na dopravním hřišti v Otrokovicích, vánočně se naladily v betlémě v Horním Lidči.
Využili jsme nabídky divadelních představení v DK Vizovice i zájezdů divadel do školky. Na
Střední zdravotnické škole ve Zlíně se děti seznámily s důležitými telefonními čísly záchranného

systému, vyzkoušely si opravdovou nemocniční postel, viděly inkubátor, zacvičily si v tělocvičně
školy.
Neméně zajímavé bylo pro děti i setkání s policií ČR a složkami záchranného systému na
dostihové dráze ve Slušovicích.
Mateřská škola se zapojila do projektů ČSOP Praha Hledání jara a České obce sokolské Svět
nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. Středisko ekologické výchovy Lipka Brno nám v rámci
kolegiální podpory vypomohlo s projektem Proměna hřiště při OÚ a MŠ v Lípě.
Paní učitelky se účastnily dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků např. na Letní škole
programu Začít spolu, seminářích ke školní zralosti, osobnostnímu a hudebnímu rozvoji,
stravování dětí a řídící činnosti v MŠ. V rámci dobré praxe využily kolegyně z MŠ Kúty Zlín
ukázkového vzdělávání v naší školce a zkušenosti u nás mohli čerpat i studenti předškolního
vzdělávání.
Činnost mateřské školy jsme prezentovaly článkem ve Zlínském deníku.
A nyní trochu čísel:
Kapacita školky je 45 dětí, aktuální stav k 1. 1. 2019 je 43 dětí.
Mateřská škola má celkem 10 zaměstnanců, tj. 4 stálé pedagogické pracovnice, 2 asistentky
pedagoga a 4 nepedagogické pracovnice.
Mateřská škola hospodaří s majetkem 914 451,30 Kč.
Výnos ze školného za rok 2018 činil 128 266,- Kč.
Výnos ze stravného za rok 2018 činil 281 254,- Kč.
Dotace na platy od KÚ Zlínského kraje činila 2 751 386,- Kč.
Provozní dotace od zřizovatele za rok 2018 byla 320 000,- Kč.
Zřizovatel, obec Lípa hradil veškeré náklady na energie /voda, plyn, elektřina/. Za rok 2018 činila
tato částka 240 000,- Kč.
Celkové náklady mateřské školy za rok 2018 činily 4 497 997,99 Kč.
Celkové výnosy za rok 2018 činily 4 549 002,86 Kč. Hospodářský výsledek je 51 004,87 Kč. Z této
částky bude pokryta ztráta za rok 2017, která činila -22 854,47 Kč.
V loňském roce byla provedena celková rekonstrukce jídelny v hodnotě 310 136,- Kč, kterou
hradil zřizovatel, obec Lípa.
Tímto jsme dětem zkvalitnili nejenom prostředí ke stravování, ale vznikla i místnost pro
setkávání s rodiči a veřejností. Po doplnění nábytkem a technikou může tato místnost sloužit ke
vzdělávání jak dětí, tak dospělých. Vybavení nábytkem je plánováno na jaro 2019 a technika
podle finančních možností na rok 2020.
Mateřská škola získala z projektu Šablony I. částku ve výši 288.648,- Kč, která byla celá použita
na platy chůvy, školního asistenta, další vzdělávání pedagogických pracovníků a nákup
výtvarných a didaktických materiálů pro děti.
Projekt byl realizován od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018.
Tak široké spektrum činnosti mateřské školy v Lípě by nemohlo být bez obrovského nasazení,
týmové spolupráce a zodpovědného přístupu všech pracovnic. Za to jim náleží velké
poděkování.
Velmi si vážíme všech, kteří s námi spolupracují a mateřské škole pomáhají. Děkujeme.
Za MŠ Lípa Bc. Bohuslava Řehůřková, ředitelka
Lipský zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku, vydává Obec Lípa, Lípa č. p. 118,
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