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Motto: „Humor je kvalita, kterou tenhle národ má, a tím řeší své komplexy, svá
neštěstí, svou bezmocnost a proto bychom si jej měli vážit“.
Zdeněk Svěrák
SVOZ ODPADŮ
POPELNICE:
PLASTY:
PAPÍR:
SKLO:

pondělí
3. 6.
17. 6. 2019
pondělí (žluté pytle)
3. 6.
pondělí (modré pytle)
až 29. 7. 2019
průběžně do tří zelených kontejnerů v obci
(obchod Hruška, Hasičská zbrojnice, Potůčky)
MONOČLÁNKY, TUŽKOVÉ BATERIE: malý modrý soudek u obchodu HRUŠKA
Do žlutých pytlů kromě plastů můžete vyhazovat i obaly TETRAPAK (od mléka, džusů apod.)

ČERVNOVÍ JUBILANTI
Anna Matulová, Jana Palánová, Hana Polášková, Zdeňka Vařáková, Ladislav Bečica,
Hana Vlková, Pavel Janoušek
Všem jubilantům přejeme štěstí, zdraví, lásku, pohodu a optimismus do dalších let.
Z důvodu zákona o ochraně osobních údajů nesmíme zveřejňovat bližší informace.

DEN DĚTÍ
1. června oslavíme Den dětí. Přejeme tak našim dětem mnoho zdraví, velké štěstí (hlavně ve
škole), pohodu doma a hodně dobrých kamarádů kolem sebe. Zkrátka jen to nejlepší !!!!!
A abyste se měli na co těšit, dětský den jsme si pro vás připravili netradičně na konec
prázdnin. A bude to stát za to - putování lesem bude ve spolupráci lipských spolků uděláno v
trochu jiném duchu, než jste zvyklí. Více informací se dozvíte až v následujících zpravodajích.
Nyní jen prozradíme datum - 31. srpna 2019 se v odpoledních hodinách společně potkáme u
Myslivecké chaty v Lípě. Už máte poznačeno v kalendáři?
Markéta Slováková, starostka SDH Lípa

POZVÁNKA NA 3. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Starosta Obce Lípa zve všechny občany na 3. veřejné zasedání ZO Lípa
ve středu 19. 6. 2019 v 17.00 hodin v sále Sokolovny v Lípě.
Program:
1. Schválení programu, volba ověřovatelů a zapisovatele
2. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 2/2019
3. Nabytí pozemků
4. Různé

VÝSLEDKY VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU V LÍPĚ
Volby do Evropského parlamentu se konaly 24. - 25. května 2019.
V Lípě odevzdalo svůj hlas 212 voličů, z celkových 689 voličů zapsaných v seznamu voličů.
Zde je přehled sedmi nejúspěšnějších stran volených v Lípě.
Děkujeme těm občanům, kteří k volbám přišli.
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ZÁPIS STAVU VODOMĚRU
V období od 27. 5. 2019 - 7. 6. 2019 bude zaměstnankyně Moravské vodárenské zapisovat stavy
vodoměrů ve vašich domácnostech. Jelikož bude většinou zapisovat v dopoledních hodinách,
prosíme občany, aby v případě nepřítomnosti zapsali stav vodoměru sami na lístek a ten pak
umístili na viditelné místo u svého domu.
Děkujeme.

ZLATÁ VČELA - OBLASTNÍ KOLO 4. 5. 2019 ŽELECHOVICE NAD DŘEVNICÍ
V sobotu 4. 5. 2019 se konalo oblastní kolo ZLATÁ VČELA pro Zlínský kraj v ZŠ v Želechovicích
nad Dřevnicí za účasti 18 včelařských kroužků mládeže ze Zlínského kraje. Soutěžního klání se
zúčastnilo 91 mladých včelaříků. Mezi staršími žáky prokázal nejlepší znalosti Josef Lysoněk
z VKM Uherský Brod, na 2– 3. místě skončili společně se shodným počtem bodů Aneta Bařinková
a Vít Nožička ze VKM Bystřice pod Hostýnem, na 4. místě Ester Bursová ze VKM Buchlovice a na
5-6. místě Stanislav Krček z pořádajícího VKM Želechovice a Adam Daněk ze VKM Buchlovice.
Mezi mladšími žáky si nejlépe vedla Anna Brlicová ze VKM Francova Lhota, na 2–3 místě byli
společně Prokop Dytrych ze VKM Bystřice pod Hostýnem a Kateřina Rašticová ze VKM Uherský
Brod.
Nejúspěšnějším družstvem mezi soutěžícími kroužky se stal VKM z Bystřice pod Hostýnem, který
si odvezl nástavkový úl od výrobce úlů pana Podhajského.
Akce spolupořádala ZO ČSV Zlín ve spolupráci s OO ČSV Zlín.
Musím poděkovat především ředitelce ZŠ v Želechovicích Mgr. Jarmile Machalíčkové za
umožnění této akce ve zdejší základní škole, kolektivu spolupracujících učitelek, které nám
pomohli při organizaci a celkovém vyhodnocování této soutěže. Další skupina pořadatelů byla
vytvořena z účastníků kroužku pro začínající a mírně pokročilé včelaře. Třetí skupina pořadatelů
této akce byli vedoucí jednotlivých včelařských kroužků a jejich doprovod. Všem těmto
bezejmenným pořadatelům děkuji, že věnovali svůj volný čas této akci pro včelařskou mládež.
Ing. Jiří Kalenda
předseda ZO ČSV Zlín, vedoucí VKM Želechovice

DIVADLO
Ochotnický soubor Lípa z. s. Vás srdečně zve na premiéru divadelní hry:

Krkonošské pohádky,
kterou uvede ve dnech

v sobotu 22. 6. a v neděli 23. 6. 2019 od 16 hodin
v sále sokolovny v Lípě.
Předprodej na OÚ Lípa týden před představením.
Bližší informace na plakátech.
Těší se na Vás Krakonoš, Anče, Kuba, hajnej a možná také Trautenberk.
Vaše sojka!

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Mateřská škola bude uzavřena od 8. 7. do 9. 8. 2019
Provoz MŠ začíná 12. 8. 2019
Přejeme Vám hezké prázdniny a dovolené plné odpočinku, úžasných zážitků,
dobrodružství a radosti.
Zaměstnanci Mateřské školy Lípa

A NA ZÁVĚR …
Rok se pomalu dostává do své poloviny a tak si můžeme zrekapitulovat, co se v naší obci
událo.
Probíhá dokončování závlahového systému na travnatém fotbalovém hřišti na sokolovně.
Příroda dělá vše pro to, aby letos výjimečně ukázala, kdo je tady pánem, a vypadá to, že závlahu
zatím obstarává sama. Ostatně, minulý týden bylo vody opravdu dost. Druhý stupeň povodňové
aktivity na řece Dřevnici ale naštěstí trval necelé 2 hodiny a poté se hladina pomalu začala
vracet ke svému normálu.
V Chalupkách bylo dokončeno parkovací stání pro 4 auta a zlepší se tak částečně možnost
parkování v této lokalitě.
Hasiči i ostatní obyvatelé naší obce mohou denně sledovat, jak roste doslova před očima
nová hasičská zbrojnice a pomalu se začínají těšit na její dokončení a uvedení do provozu
koncem tohoto roku.
Nastává také období kulturních a sportovních akcí a na všechny jste srdečně zváni!
 Tradičně vysokou laťku nastavily naše lipské čarodějnice a jejich (i naše) oblíbené
pálení čarodějnic. Návštěvnost, nadšení i úžas spokojených návštěvníků to ostatně
potvrzují.
 Tuto sobotu si na své přijdou milovníci country hudby v areálu naší sokolovny.
 O pár týdnů později se můžeme spolu s našimi divadelníky přenést do pohádky, a to
přímo do Krkonošské.
 Naši fotbalisté se nemohou dočkat, až vyběhnou na zelený trávník, který prochází
důslednou obnovou. Rozpis fotbalových utkání naleznete na webu TJ Sokol Lípa.
Přeji všem pořadatelům těchto akcí hodně zdaru a nám ostatním, kteří se „jen“ zúčastní jako
návštěvníci, hodně skvělých zážitků. Krásné nastupující léto Vám všem.
Radek Palán, starosta
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