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Motto: „Všiml jsem si, že lidé, kteří tvrdí, že vše je předurčeno a my na tom nic nemůžeme

změnit, se rozhlíží před tím, než přejdou ulici.“
Stephen Hawking, britský fyzik

SVOZ ODPADŮ
POPELNICE:
PLASTY:
PAPÍR:
SKLO:

pondělí
8. 4.
v úterý 23. 4. 2019
pondělí (žluté pytle)
8. 4.
pondělí (modré pytle)
až 27. 5. 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.)
Do plastů ani do papíru nepatří DĚTSKÉ PLENY!!!

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ MATERIÁL
Kontejnery budou přistavěny opět na obvyklých stanovištích v týdnu od 8. 4. do 12. 4. 2019
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

15-18 hod.
15-18 hod.
15-18 hod.
15-18 hod.
15-18 hod.

Stráně (křižovatka na Potůčky)
U sila (v uličce u kolejí)
Centrum (před obecním úřadem)
Chalupky (u sokolovny)
Potůčky (u Ušelů a nahoře u Elšíků)

DUBNOVÍ JUBILANTI
Bohumil Elšík, Beáta Janoušková, Vlasta Kovaříková, Jana Lejsková, Olga Nepimachová,
Jan Polášek, Drahomíra Slováčková, Ludmila Tomanová, Jitka Trunkátová, Milan Žaludek,
Všem jubilantům přejeme štěstí, zdraví, lásku, pohodu a optimismus do dalších let.
V tomto měsíci oslaví krásné životní jubileum 90 let naše spoluobčanka paní Radomila Štefková
a 92 let oslaví paní Ludmila Niklová. Oběma těmto skvělým a vitálním ženám přejeme pevné
zdraví, štěstí, hodně optimismu a elánu 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.

DŮLEŽITÉ INFORMACE
Vážení občané, oznamujeme Vám, že z důvodu demolice a stavby Hasičské zbrojnice v Lípě
byl přemístěn kontejner na sklo na zpevněnou plochu pod sokolovnu. Prosíme
všechny, aby využili k odložení skla pouze kontejnery – U potravin Hruška, pod Sokolovnou,
nebo v zatáčce na Potůčkách a neodkládali je u Hasičské zbrojnice, nebo jinde, z důvodu
nebezpečí pro děti i čtyřnohé mazlíčky. Děkujeme za pochopení.
Dvě velké popelnice, které zde slouží výhradně pro potřeby obyvatel Lipských pasek, kde
není zajištěn svoz komunálního odpadu. Ty se v průběhu výstavby a následného vybudování
nové plochy přemístí, podrobnosti Vám sdělíme v příštím zpravodaji.
Hasičská zbrojnice se začne stavit ihned po demolici začátkem dubna 2019, plánované
dokončení novostavby je listopad 2019. Prosíme tímto občany, aby dbali zvýšené opatrnosti
v místech kolem stavby. Z důvodu výstavby, navážení materiálu apod. očekáváme větší frekvenci
pohybu osob, aut a techniky v této lokalitě. Na staveniště je nepovolaným osobám vstup
zakázán! Prosíme obyvatele přilehlých domů o velkou trpělivost, než se HZ dostaví, stejně jako
měli obyvatelé u sokolovny při její rekonstrukci v roce 2016. Je zřejmé, že bude více než jindy
zatěžovat vaše obydlí prach, příp. hluk ze stavby. Věříme však, že budete tolerantní.

BIOODPAD
kontejnery na větve a bioodpad ze zahrad, které se Vám nevejdou do kompostérů, můžete po
celý duben umístit do kontejnerů na bioodpad přistavených na dvou obvyklých místech:
1. v zatáčce na Potůčkách
2. v areálu Sokolovny
Do těchto kontejnerů nevhazujte bioodpad v pytlích. Pytle je nutno do kontejnerů vysypat,
jinak nám je zpracovatelská firma nevezme a pak bychom byli nuceni toto stanoviště zrušit a
zvolit stanoviště s dozorem. Děkujeme za pochopení.

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Týden kontejnerů na velkoobjemový odpad bude probíhat dle rozpisu v jednotlivých lokalitách
obce v týdnu od 8. – 12. dubna 2019.
Do těchto kontejnerů nepatří: tříděný odpad (skla, plast, papír, bioodpad), nebezpečný odpad
(ten proběhne 8. 5.) a kovy (sběr kovů vyhlásí hasiči).
Do kontejneru na velkoobjemový odpad můžete vyhodit: rozměrnější odpad z domácnosti,
který se nedá třídit - koberce, nábytek, zbytky dřevotřísky apod.

PODĚKOVÁNÍ
Ráda bych poděkovala všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na spontánní akci 1. ročníku
Fašanku v Lípě. Od nejmladšího, po nejstarší – nebyl žádný rozdíl. Užili jsme si to všichni
stejně. Dá-li Bůh příští rok zdraví a stejné nadšení jako letos, budeme v tradici pokračovat. Vám
všem, kteří jste nám otevřeli, přispěli na muziku, hostili nás všelijakými dobrotami, tančili jste a
doprovázeli nás, taktéž velké poděkování. S udržováním tradic se lidi vzájemně prolínají, odhodí
určitou „škrobenost“, padnou zábrany a jestliže se ještě včera neznali, tak dnes už se zvou třeba
na kafe. Děkuji také panu starostovi, který nechal pro tuto příležitost zhotovit „klíč od obce“ a
ten následně s povolením předal fašankovému průvodu.
Hana Váňová

Divadlo Lípa JUNIOR Vás zve na komedii MY JSME VALAŠI
Tento rok poprvé a naposledy uvedeme tuto hru ve stejné herecké sestavě tady v Lípě. Přijďte si
s námi zazpívat, pozvěte Vaše známé, kteří ještě hru neviděli. Budeme se na Vás těšit.

v sobotu 4. května 2019, 18:00 hod. na Sokolovně
Vstupné 80,- Kč, prodej na místě v den akce

VÝŠLAP NA SEHRAD
s průvodcem Martinem Ševčíkem 6. dubna 2019,
sraz 12:30 hod. na Lipských pasekách u dubu (souřadnice 49,1827286N;17,7842997E).
O Sehradu se z dostupných materiálů dozvídáme málo. Martin vysvětlí, jak byl samotný hrad
orientován, kde stála brána, příkop a pochopitelně jiné zajímavosti. Cestou budou 4 krátké
zastávky na místech, kde se odehrál jeden nešťastný příběh.
Celý výšlap ukončíme opékáním špekáčků.
Proto si nezapomeňte vzít kromě pití, špekáčky, pečivo a jiné dobroty, které vám chutnají.
Nebude chybět ani malý kvíz. Trasa má přibližně 3,5 km.
Akce se nebude konat za nepříznivého počasí! (info na FB)
Trasa není náročná, terén není vhodný pro kočárky.

ZÁJEZD FLORA OLOMOUC
V pátek 26. dubna 2019 se koná zájezd na Floru Olomouc. Zájemci se mohou hlásit na
obecním úřadě v Lípě. Odjezd od obecního úřadu je v 8:30 hod. Cena 100,- Kč. V ceně zájezdu je
doprava tam i zpět a vstupenka do areálu výstaviště.
Výstavu s podtitulem „Strom života“doplní vyhledávané jarní zahradnické trhy s pestrou
nabídkou květin, rostlinného materiálu, zahradnických pomůcek a hobby potřeb.

TANEČNÍ VEČERY
Přijďte se odreagovat, vylepšit si taneční kroky a hlavně se pobavit a zasmát s přáteli po dobu tří
tanečních pátků na sokolovně. Termíny: 12. dubna, 26. dubna a 3. května 2019.

BRIGÁDA
„Společnost Kaufland nabízí brigádu – roznos zákaznických novin Kaufland jedenkrát týdně.
Bližší informace získáte na tel. 608 808 159 nebo na informacích obou OD Kaufland ve Zlíně.“

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
se uskuteční v MŠ ve dnech 14. -

15. 5. 2019 v době od 9:30 do 16:00 hod.

K zápisu s sebou vezměte:
- rodný list dítěte
- občanský průkaz zákonného zástupce
- vyplněnou přihlášku s potvrzením lékaře o očkování dítěte

Z důvodu ochrany osobních údajů (GDPR) Vám bude k dispozici nová přihláška.
Můžete si ji vyzvednout v MŠ. Děkujeme za pochopení.
A NA ZÁVĚR…
Vážení občané, rádi bychom z obecního úřadu poděkovali našim spolkům a dobrovolníkům,
kteří se poslední březnovou sobotu doslova vrhli do úklidu naší obce. Účast byla velká a všichni
vzali úklid opravdu z gruntu. Nesbírali se jen papírky a odpadky, ale také se hrabala tráva, čistily
chodníky od nánosů hlíny apod. Obec tak ušetřila nemalé prostředky na údržbu obce.
V dubnu nás, kromě výstavby hasičské zbrojnice, čeká montáž zavlažovacího systému, ten
bude instalovat odborná firma na fotbalovém hřišti. Nelze spoléhat na počasí, které samozřejmě
bude hlavním zdrojem vláhy i nadále, ale v případě dlouhodobého sucha budeme moct
zavlažovat trávník na hřišti ze dvou nádrží, které budou umístěny mimo hrací plochu. Zde bude
také osazena řídící jednotka, která se postará o dávkování vody. V době instalace zavlažovacího
systému se bohužel nebude hrát na domácím hřišti a vstup na hřiště bude omezen. Nicméně
věříme, že výsledek bude stát za nějaké ty ústupky a udržovaný, měkký trávník sníží riziko úrazu
sportovců.
V novinách ZLÍNSKÝ DENÍK - v seriálu "Jak se žilo v Československu" byla dne 29. 3. 2019
věnována tato rubrika Lípě. Redakcí Deníku nám bylo sděleno, že bude vycházet na pokračování,
takže se naší obci budou věnovat celkem třikrát. V prodejně Hruška v centru obce, kde si můžete
noviny zakoupit, bude k dispozici více výtisků.
Přejeme Vám z Obce Lípa krásné velikonoční svátky, plné pohody, spokojenosti a radosti.
Petra Balajková, místostarostka
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