Informační článek
Lipské jarní slavnosti, konané při
příležitosti 135. výročí založení sboru
dobrovolných hasičů v Lípě.
Lipské slavnosti a vesnický jarmark se uskuteční v sobotu 9. 5. 2015 v Lípě u Havlíčkova
Brodu. Pořadatelé připravili bohatý odpolední program pro návštěvníky z blízkého i dalekého
okolí. Slavnosti začínají v sobotu od 13:00 hodin vystoupením dechové kapely Vysočinka z
Humpolce, následuje vystoupení folkové skupiny Vrabčí trh a písničkáře Pavla Lutnera. O
další zábavu se až do pozdních nočních hodin postará kapela Rose band, mixem dechovek a
tanečních pístní. „Velkým tahákem bude jistě také pestrý program pro děti a večerní ohňová
show skupiny MAGNIS z Třebíče, která vypukne od 21:30 hodin“ říká starosta obce Lípa Jiří
Kunc.
Vesnický jarmark nabídne množství řemeslných a regionálních výrobků. Na prodej bude
koření, sušené ovoce, čerstvé pražené mandle, medovina, tradiční trdelníky, sýry a další
zajímavé zboží. „Na jarmarku budou probíhat ukázky výroby dřevěných hraček, točení na
keramickém kruhu, košíkářství a paličkování. Velký zájem bývá o chleba s čerstvým máslem,
které si sami můžete zkusit utlouct v dřevěné ruční máselnici“, upřesňuje za pořadatele Marta
Vencovská.
Pro děti pořadatelé připravili tvořivé dílny (malování, výroba mýdel), malování na obličej,
skákací hrad a různé soutěže. Již tradičně bude na Lipských slavnostech také klaun PUPA,
který si po celé odpoledne bude s dětmi hrát. Dále návštěvníci mohou svést po Lípě kočárem
taženými párem koní, zazpívat s dudákem z Vysočiny nebo se podívat na skvělé vystoupení
mažoretek ze Štoků (14:00).
„Novinkou slavností je samostatný program pro děti na „Malé scéně“, kde bude probíhat
muzicírování s Pavlem Lutnerem, loutková pohádka „Honza za pecí“, ukázka hry na bubny a
didgeridoo, vystoupení hadí ženy nebo tančení dětské zumby “, říká M. Vencovská.
Oslavy se konají u příležitosti 135 let od založení SDH Lípa, a proto nemohou chybět ukázky
hasičské techniky, výstavy historie SDH Lípa a ukázky požárních útoků v provedení lipských
malých hasičů. Více informací www.obeclipa.webnode.cz.
Slavnosti se konají od 13:00 – 23:00 v prostorách areálu TJ Sokol. Vstupné je dobrovolné.
Pořadatelem akce je Obec Lípa ve spolupráci s místními spolky.
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