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Motto: „Slabí nedovedou nikdy odpustit. Schopnost odpouštět je rysem silných.“
Mahátma Gándhí

SVOZ ODPADŮ
POPELNICE:
PLASTY:
PAPÍR:
SKLO:

pondělí
11. 2.
25. 2. 2019
pondělí (žluté pytle) 4. 2.
pondělí (modré pytle)
až 25. 3.
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.)
Do plastů ani do papíru nepatří DĚTSKÉ PLENY!!!

PLATBA ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Místní poplatek za svoz komunálního odpadu zůstává i pro rok 2019 ve stejné výši
a činí 400 Kč na osobu a rok. (chataři a chalupáři 400 Kč za nemovitost a rok).
Poplatek uhraďte do konce února 2019 a po zaplacení dostanete červenou nálepku
na popelnice. Popelnice bez letošní známky pracovníci TS od 1. března již nevyvezou.
Také poplatek za psy zůstává stejný tj. 100,- Kč/rok/pes,
za každého dalšího je to 150,- Kč/rok/pes. Splatnost do 31. 3. 2019.

ÚNOROVÍ JUBILANTI
Eliška Kovaříková, Marie Opluštilová, Ing. Pavel Rak, Ing. Soňa Slováková, Alois Ševčík
Všem jubilantům přejeme štěstí, zdraví, lásku, pohodu a optimismus do dalších let.
Z důvodu zákona o ochraně osobních údajů nesmíme zveřejňovat bližší informace.
Prosíme všechny, kteří si nepřejí být uvedeni v rubrice jubilantů, nebo naopak se zveřejněním nyní souhlasí, ať tuto
informaci nahlásí v dostatečném předstihu. Vaše stanovisko sdělte nejlépe písemně na obecní úřad. Děkujeme.

PRÁVNÍ PORADNA
Připomínáme našim občanům, že mohou i nadále využívat bezplatnou právní poradnu
JUDr. Paprčkové, a to každé druhé pondělí. Je třeba se předem objednat na tel. 577 901 786.

STATISTIKA ROKU 2018
K 1. lednu 2018 měla Lípa 854 občanů. K 1. lednu 2019 má naše obec Lípa 859 občanů.
V naší obci se v loňském roce narodilo 8 dětí, přistěhovalo se do obce 14 občanů, odstěhovalo
se 7 občanů, zemřelo 10 občanů a sňatky uzavřely 3 páry.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Vážení občané, děkujeme Vám, že jste podpořili Tříkrálovou sbírku v Lípě rekordní sumou
31. 710,- Kč, což bylo nejvíce od roku 2014, kdy se sbírka v Lípě konala poprvé.
Děkujeme, že jste otevřeli nejen dveře, ale i svá srdce. Ohřáli jste a občerstvili naše koledníky.
Děkujeme skupinkám dětí, které se již tradičně obléknou do královských plášťů a korunek
a za každého počasí prošlapou cestičky k Vašim dveřím.

VÁNOČNÍ SBÍRKA
Vánoční sbírka, která je již dlouhodobě věnována
Nemocnici Milosrdných bratří ve Vizovicích, p o k r a č u j e.
Přispět na ni můžete na Obecním úřadě v Lípě během měsíce února 2019.

Stav sbírky k 31. 1. 2019 činí 21.000,- Kč
Všem dárcům moc děkujeme!!!

MATEŘSKÁ ŠKOLKA V LÍPĚ VÁS SRDEČNĚ ZVE NA KARNEVAL
„KOTLÍK PLNÝ KOUZEL“

22. 2. 2019 od 16.00 do 18.00 hod. na sokolovně v Lípě
Čáry máry, čáry fuk,
ať jsi holka nebo kluk,
naučím tě kouzla, triky,
ententýky, dva špalíky,
z kapsy tahat kapesníky.

Hospoda na Sokolovně Vás srdečně zve na vepřové hody, zabijačkové speciality
V sobotu 2. února 2019 od 11 hodin - rezervace stolů na tel. 608 982 727

VÝPLATA PODÍLŮ ZA ROK 2018
LESNÍ SINGULÁRNÍ SPOLEČNOST V LÍPĚ , z. s. zve podílníky na výplatu podílů za rok 2018
dne 24. 2. 2019 od 13:00 hod. v hospodě U Kubínů.
Za výbor předseda LSS Petr Bobál
LSS v Lípě hledá brigádníky na pálení klestí po kůrovcové těžbě. Nabízíme 70,- Kč za 1 m3
vytěžené hmoty. Zájemci volejte panu Konečnému na tel. 603 925 352 nebo panu Bobálovi
na tel. 776 444 030.

AKCE PRO RODIČE A DĚTI
Setkání při Intuitivních hrách pro rodiče a děti
Kdy: Sobota 9. února 2019 od 15.00 hod. (do 17 hod.)
Kde: Sokolovna v Lípě
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.
Možnost přihlášení: do 7. února (včetně) u Michaely Holušové na tel.: 608 536 133 či na emailu:
misha.holusova@seznam.cz.
Při malém počtu zájemců se setkání nekoná a všichni přihlášení o tom budou informováni.
Další setkání budou, v rámci zájmu, následovat.
Prosíme přijďte včas, ať se nenarušují právě probíhající hry. Děkujeme.

A NA ZÁVĚR…
Máme za sebou první pořádný zimní měsíc se vším všudy, co k němu patří.To znamená sníh,
mráz. Mnozí z nás vzpomínají a taky pamatují časy, kdy se dalo na chodníku jezdit se sáňkami
naloženými našimi potomky a nikdo neřeši , že je chodník bílý a zasněžený. Dnešní doba je zcela
jiná. Když ráno není chodník téměř vymetený a pokud možno posypaný, hned se objevují vzkazy
buď telefonické, příp. v podobě elektronické. O cestách ani nemluvě. Asi si mnozí neuvědomují,
že veškerá sůl se dostává zpátky do půdy a vody a životní prostředí dostává co proto. Hlavní
cesta je prosolená pořád, křižovatky a stoupání také. Spodní cesta je prohrnuta a v případě
hrozícího náledí také prosolena. Bezpečnost musí být na prvním místě.
Komunikace jsou udržovány velmi dobře a chodníky také. Jestli chce někdo přiložit ruku k
dílu, děkujeme. Ostatně, celé roky máme v obci spoustu spoluobčanů, kteří údržbu chodníku
před svým domem mají za vlastní a berou to jako svoji vizitku. A za to jim pokaždé moc a moc
děkuji. Uklidit několik kilometrů cest a chodníků není záležitostí chvilky, ale velmi dlouhé a
obětavé práce. Minulý týden nám nepodepsaný člověk napsal, že se mu nelíbí, že se silnice solí.
Ale deset dalších by bez prosolené cesty snad ani nevyjelo z domova. Je těžké vyhovět každému
tak, aby byl spokojen. Ale trocha tolerance by také nebyla k zahození, k zimě prostě sníh a
občasné klouzání patří.
PS: V pondělí odpoledne jsem jel z Lípy do našeho krajského města. Nechci srovnávat úroveň
úklidu ve městě, ale některé chodníky i v centru by mohli navštívit někteří ne moc spokojení,
stejně tak i nespokojení řidiči. A to není jen můj poznatek, ale i názor lidí, kteří k nám dojeli
odjinud.
Děkuji všem, kteří se na úklidu obce podílejí a těm, kteří se chtějí přidat, děkuji také.
Krásnou zimu a teplo domova přeje Radek Palán, starosta
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