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Motto: „Tak jako se střídá den s nocí, střídá se úspěch s neúspěchem, radost se smutkem a láska
s nenávistí.“

Neznámý autor

SVOZ ODPADŮ
POPELNICE:
PLASTY:
PAPÍR:
SKLO:

pondělí
9. 3.
23. 3. 2020
pondělí (žluté pytle)
9. 3.
pondělí (modré pytle)
23. 3. 2020
průběžně do tří zelených kontejnerů v obci
(pod sokolovnou, u vlakového nádraží a na Potůčkách)
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!!!
Připomenutí: od 1. 1. 2020 má každá obec povinnost zajistit i sběr použitých olejů z domácností.
K tomu slouží na novém stanovišti u vlakového nádraží malá označená popelnice.
Olej do ní ukládejte v PET lahvích, dobře uzavřených. Nikdy nepoužívejte skleněné obaly, které by
mohly případně způsobit zranění při vkládání do sběrné nádoby. Pro sběr plechovek od nápojů, příp.
konzerv od potravin použijte ŠEDÝ kontejner, který je zde rovněž umístěn.
Termín zaplacení poplatku za svoz komunálního odpadu byl do 28. 2. 2020.
Popelnice bez letošní známky Vám pracovníci TS od 1. března nevyvezou.

Upozorňujeme majitele psů, že do 31. 3. 2020 je nutno uhradit poplatek
za psa ve výši 100,- Kč/rok, za každého dalšího 150,- Kč/rok.

BŘEZNOVÍ JUBILANTI
Roman Hrbáček, Sylva Julinová, Julie Juříková, Bohuslav Liška, Andrea Slováčková.
Všem jubilantům přejeme hodně 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 písemně na obecní úřad. Děkujeme.

VÁNOČNÍ SBÍRKA
Vánoční sbírka, která je již dlouhodobě věnována
Nemocnici Milosrdných bratří ve Vizovicích, byla k 28. 2. 2020 ukončena.
Občané přispěli částkou 47.400,- Kč, Obec Lípa darovala 10.000,- Kč.

Celkem : 57. 400,- Kč
Všem dárcům upřímně děkujeme!!!

POZVÁNKA NA 1. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Starosta Obce Lípa zve všechny občany na 1. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Lípa

ve středu 18. března 2020 v 17.00 hodin na Sokolovně v Lípě.
Program:
1. Schválení programu, volba ověřovatelů a zapisovatele
2. Změna rozpočtu č. 1/2020
3. Schválení hospodářského výsledku, účetní závěrky MŠ za rok 2019
4. Schválení závěrečného účtu obce Lípa za rok 2019, zpráva o auditu a účetní závěrka
5. Smlouva o poskytnutí dotace pro JSDH z rozpočtu ZK
6. Smlouva o zřízení věcného břemene E.ON
7. Různé

PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE
Dovolujeme si Vás jménem společnosti E. ON Distribuce, a.s. upozornit, že v katastru naší obce
Lípa bude z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy nutné dočasně přerušit
dodávku elektrické energie v pátek 13. 3. 2020 od 7:30 do 15:30 hod.
Rozsah přerušení dodávky elektřiny se týká dle sdělení společnosti E.ON těchto čísel popisných:
288, 291, 295, 296, 297, 299, 302, 306, 310, 315

PRACOVNÍ NABÍDKA:
TREEDENT, s.r.o. Lípa 302
Přijmeme paní na úklid firemních prostor a zubní ordinace na DPP v obci Lípa (možno i jako
přivýdělek při rodičovské dovolené, důchodu - pracovní doba na dohodě).
V případě zájmu prosím pište nejlépe na mail Info@treedent.cz, případně tel. 777 748 164.

UPOZORNĚNÍ:
Hostující divadlo 1+1=3, je z technických důvodů přesunuto z 20. 3. 2020

na sobotu 21. 3. 2020, čas: 18.00 hod.
Zbývá ještě posledních pár lístků, vyzvednout si je můžete po tel. domluvě na OÚ .

PŘIPRAVUJEME:
30. 4. 2020 v 19.00 hod. si Vás dovolujeme pozvat na TALK SHOW s Jitkou Asterovou a Hanou
Čížkovou. Jako host vystoupí zpěvačka Yanna (Jana Rybníčková). Dámy si připravily peprné historky
ze svého života, s nadsázkou poučí, jak si udržet mládí. Pokud bude čas, jistě zodpoví i vaše otázky.
Již teď si můžete vstupenky rezervovat na tel. čísle OÚ - 577 901 786, příp. 607 080818. Samotný
prodej a vyzvednutí vstupenek proběhne ve středu 1.dubna v době od 15-18 hod. na obecním úřadě.

Myslivci z Lípy se zapojili do programu ukliďme Česko. Provedli registraci do této akce za
myslivecký spolek Lípa. První brigáda se uskuteční právě v tento den , 4. 4. 2020.
Naše obec se také připojí k této záslužné činnosti, ostatně jarní úklid probíhá v naší obci spoustu let.
Naše spolky se k této akci tradičně připojují, zapojit se můžete i vy ostatní.
Bližší informace budou na webových stránkách obce, v místním rozhlase nebo volejte na OÚ, příp.
kontaktujte členy mysliveckého sdružení.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ŽELECHOVICÍCH INFORMUJE
9. března 2020 se koná od 16:30 hod. v aule školy informativní schůzka s rodiči budoucích prvňáčků,
týkající se zápisu do 1. třídy.
11. března 2020 Vás zveme na den otevřených dveří od 8:00 – 10:00 hod. v prvních třídách, od 8:0011:35 hod. ve vyšších ročnících. Seznámíte se s výukou a prostředím školy.
3. dubna 2020 proběhne zápis do 1. třídy od 13:00 - 18:00 hod. v přízemí budovy. Budete
potřebovat Občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte, v případě žádosti o odklad
doporučení lékaře, doporučení psychologické poradny.
Více informací naleznete na www.zszelechovice.cz

A NA ZÁVĚR…
Předposlední den února přinesl v naší obci trochu bílého poprašku, na pasekách napadlo
alespoň 10 cm těžkého sněhu a způsobilo mj. i vyvrácení vzrostlého modřínu, který zůstal
zaklíněn nad telefonním kabelem přes cestu na naše paseky. Tuto nebezpečnou situaci pomohli
vyřešit profesionální zlínští hasiči, kterým zdárně sekundovali členové naší hasičské jednotky.
Tímto všem děkuji za rychlé vyřešení problému.
Pokračují práce na rekonstrukci našeho obecního úřadu a zpětně se omlouváme všem za
ztížené podmínky při návštěvě úřadu, např. při placení poplatků. Ony ztížené podmínky
ostatně platí i pro nás, kteří v tomto prostředí pracují. Ale jedna kancelář je hotová, nyní
probíhají práce ve druhé. Důvodem oprav je mj. i vyřešení vlhké stěny, ze které odpadávala
omítka a která je nyní odvětrávána. Museli jsme posílit rozvody elektřiny a hlavně datových
přípojek. Z důvodu stále rostoucí administrativy a požadavků na připojení stále nových systémů
musíme držet krok s dobou a myslet dopředu. Za 26 let od poslední rekonstrukce bylo nutno tyto
věci řešit.
Množství prodlužovacích kabelů zamotaných pod stoly rostlo úměrně s přibývajícím připojováním
dalších a dalších počítačů, kopírek, rozhlasu, různých spotřebičů apod. Také stoly a ostatní nábytek
doznal za čtvrtstoletí značné opotřebení a bylo nutno i tuto obměnu provést.
Pozvánka na jarní úklid nám jistě připomněla, že přírodu kolem musíme chránit a také jí
pomáhat, zabrat jí dáváme dost a měli bychom jí to vracet. Uvidíme, kolik z nás se akce
zúčastní a uklidí třeba jen před svým domem, zamete chodník, posbírá nepořádek kolem
sebe. Za to vám děkuji a přeji všem krásné jaro.
Radek Palán, starosta
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