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Motto: Opravdový přítel je ten, který první přijde, když celý svět odejde.
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SVOZ ODPADŮ
POPELNICE:
PLASTY:
PAPÍR:
SKLO:

pondělí
13. 8.
27. 8. 2018
pondělí (žluté pytle)
6. 8.
pondělí (modré pytle)
až 24. 9. 2018
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.)

SRPNOVÍ JUBILANTI
Balajka Milan, Hrbáčková Marie, Rosík Jaroslav, Patáková Marie, Kořenková Ludmila.
Všem jubilantům přejeme štěstí, zdraví, lásku, pohodu a optimismus do dalších let.
Z důvodu zákona o ochraně osobních údajů nesmíme zveřejňovat bližší informace bez Vašeho
podpisu na formuláři „Souhlas se zpracováním os. údajů“, který je k dispozici na oú.

KNIHOVNA
Od 1. 7. 2018 pracuje v Obecní knihovně nová knihovnice paní Emílie Řezníčková.
Chtěli bychom zároveň poděkovat Nikole Balajkové a Denise Divoké za vzorné a kreativní vedení
knihovny. Z pracovních důvodů tuto činnost již nemohou vykonávat.
Paní Řezníčkové přejeme hlavně hodně spokojených čtenářů.
OBECNÍ KNIHOVNA JE OTEVŘENA KAŽDOU STŘEDU od 15 do 17 hodin i o prázdninách.

VÝLUKA VLAKŮ
Ve dnech 4. 8. 2018 od 7:00 do 16:40 hod. na trati Otrokovice – Vizovice a 5. 8. 2018 od 7:20
do 17:00 hod. platí výlukový jízdní řád. Náhradní autobusová doprava bude přistavena na
autobusových zastávkách na I/49. Bližší informace na webových stránkách obce.

TJ Sokol Lípa pořádá VII. ročník dřevorubeckých závodů

LIPSKÝ DR.VOŠTĚP v areálu Sokolovny v Lípě 8. 9. 2018
Závazné přihlášky do 24. 8. 2018 a informace Vám podá pan Bohuslav Liška na telefonu:
732 137 163, nebo na mailu dr.vostep.lipa@centrum.cz Bližší informace v příštím zpravodaji.

HASIČSKÝ VŮZ
V úterý 17. července 2018 se dočkali hasiči JSDH Lípa nového dopravního automobilu Ford
Transit 4 x 2.
Tento vůz dodala firma THT Polička, s. r. o. - vítěz výběrového řízení. Tato firma se
přímo specializuje na přestavby hasičských vozů. Klíče od vozu převzal velitel SDH Václav Šimek
od zástupce této firmy pana Pavla Trnky.

Cena vozu je 1 080 409,-Kč.
Z toho 450 000,- Kč poskytlo jako dotaci Generální ředitelství hasičského záchranného sboru,
dalších 300 000,-Kč přispěl Zlínský kraj. Oběma donátorům za přidělenou dotaci děkujeme.
Zbývajících 330 409,-Kč zaplatí Obec Lípa ze svého rozpočtu.
Přejeme hasičům, aby jim nový vůz dobře sloužil a byl vždy připraven k pomoci našim občanům.

Pořízení nové požární techniky - nákup dopravního automobilu pro JPO V Lípa je
spolufinancováno Zlínským krajem

OBECNÍ ZÁJEZD 2018
Také v letošním roce plánujeme na září obecní zájezd. Pojedeme na Slovensko.
Oblast Rajecká dolina, Rajecká Lesná, Čičmany , Bojnice.
Zájezd se bude konat v pátek 21. 9. 2018. Cena 450,-Kč/osoba. Zájemci se mohou hlásit na
obecním úřadě osobně, mailem (obec@obeclipa.cz), nebo telefonicky 577 901 786. Podrobnější
plán zájezdu naleznete v příštím, zářijovém zpravodaji.

CYKLOSERVIS David Šobr, Lípa č. 188 – (u hasičské zbrojnice)
Letní počasí vybízí k výletům na kole. Kontrolu a seřízení kol i případnou opravu
naleznete v Lípě!
Cykloservis nabízí kompletní servisní služby, seřízení, čištění, prodej kol a dílů, doplňků.
Telefon: 602 808 866, mail: davidsobr@centrum.cz

XVI. VŠESOKOLSKÝ SLET
Největší sportovní akcí ke 100. výročí vzniku Československa byl XVI. Všeobecný slet
pořádaný Českou obcí sokolskou. Po několikaletých přípravách se v září 2017 začalo s nácvikem
sletových skladeb. V červnu 2018 proběhly župní slety. V našem regionu to bylo ve Veselí nad
Moravou, Valašském Meziříčí, Uherském Brodě a v Bystřici pod Hostýnem, kde se secvičily celky
z různých sokolských jednot. XVI. Všesokolský slet byl zahájen 1. července 2018 průvodem všech
cvičenců z Václavského náměstí na Staroměstské náměstí v Praze. Odpoledne se sloužila
ekumenická mše v Katedrále sv. Víta a večer proběhlo slavnostní zahájení v Národním divadle.
Další tři dny sloužily zkouškám skladeb a nácviku zahájení a ukončení sletu. Zároveň probíhaly
sportovní a kulturní pořady v různých místech Prahy.
Vše vyvrcholilo 5. a 6. července 2018 na stadionu Slávie v Praze - Vršovicích.
Vím, že podle hodnocení diváků, jak v hledišti stadionu nebo u televizních obrazovek, že slet byl
velice úspěšný. Jsem rád, že jsem spolu se cvičenci a cvičenkami Sokola Zádveřice a Sokola Zlín
mohl cvičit ve skladbě „Princezna republika“ a přispěl tak k důstojné oslavě 100. výročí vzniku
Československa a 80. výročí založení Sokola v Lípě.
Josef Janíček, Sokol Lípa

I my z obecního úřadu v Lípě panu Josefu Janíčkovi moc a moc děkujeme za reprezentaci naší
obce a přejeme mu pevné zdraví do dalších sportovních výkonů!!!

A NA ZÁVĚR …
Asi jste zaznamenali, že kvůli ochraně osobních údajů nemůžeme zveřejňovat bližší údaje o
jubilantech.
A mezi námi, pro mnohé z nás to byla jedna z nejoblíbenějších rubrik. Připomněla nám např., že
náš soused nebo kamarád slaví narozeniny a je dobré a slušné mu poblahopřát.
Proto oslovujeme ty občany, kteří souhlasí se zveřejněním v rubrice jubilanti, vč. čísla
popisného, věku nebo slovního spojení „životní jubileum“, aby na OÚ sdělili tuto skutečnost a
po vyplnění
a podepsání formuláře budou zveřejněni v našem zpravodaji.
Někteří spoluobčané před léty nesouhlasili se zveřejněním, ale po čase se divili, že nebyli
mezi ně uvedeni a mrzelo je, že si na ně třeba ti sousedé ani nevzpomněli.
Záleží jen na nás, zda se tato rubrika opět zařadí k těm, na které spočine zrak jako první.
Radek Palán, starosta
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