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Motto: „Všimli jste si, že ti nejchytřejší žáci ve škole nejsou těmi, kterým se daří v životě? “
Paul Arden

SVOZ ODPADŮ
POPELNICE:
PLASTY:
PAPÍR:
SKLO:

pondělí
7. 9.
pondělí (žluté pytle)
7. 9.
pondělí (modré pytle)
průběžně do tří zelených kontejnerů v obci
(pod sokolovnou, u vlakového nádraží a na Potůčkách)

21. 9.
21. 9. 2020

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 ty hoďte do popelnice!
POUŽITÉ JEDLÉ OLEJE (jen z domácnosti, ne automobilový) nové stanoviště u vlakového nádraží, olej zde
ukládejte v PET lahvích /max.2l, větší otvorem neprojdou/ do popelnice k tomu určené a označené
PLECHOVKY, konzervy, hliníková víčka, prázdné obaly od sprejů - šedý kontejner u vlakového nádraží.
Železný šrot sem rozhodně nepatří, ten bude svezen zvlášť 19. 9. 2020.
SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU proběhne 19. 9. 2020 od 7:00 hod. Svoz provedou naši dobrovolní hasiči.
Nechejte železo před svými domy, s těžšími věcmi Vám hasiči rádi pomůžou.
NEBEZPEČNÝ ODPAD TS Zlín provedou sběr NO ve středu 30. 9. 2020 od 14:30 hodin do 17:30 hod.
Odpad bude odebrán systémem tentokrát už naposledy „Dům od domu.“ Příští rok se bude svážet na
předem určené stanoviště. Jedná se o TV, PC, autobaterie, léky, barvy, pneumatiky, apod. Platí jen pro
občany obce, ne pro živnostníky, ti si zajišťují svozy samostatně v rámci svého podnikání.
Staré ledničky nebo mrazáky, odložte do nebezpečného odpadu těsně před svozem. Stává se, že je z nich
ukraden kompresor, tudíž z ledniček se stává železný šrot a sběrné auto je neodveze.

ZÁŘIJOVÍ JUBILANTI
Jindřich Krč, Ludmila Rosíková, Ludmila Hlavinková, Jaromír Krajča, Jiří Slováček, Jiří Svoboda
Přejeme Vám všem hlavně hodně zdraví, štěstí, 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.

OZNÁMENÍ KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU
Na základě sdělení KÚ pro Zlínský kraj bude v k. ú. Lípa zahájena revize katastru nemovitostí, která
potrvá od 24. 9. 2020 přibližně do 31. 7. 2021. Během revize katastru nemovitostí budou zaměstnanci KÚ
revidovat soulad údajů katastru se skutečným stavem v terénu. Účast vlastníků a jiných oprávněných není
při této revizi nezbytná.

ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLKY
Léto pomalu končí a školní rok právě začíná. Jako každý začátek je plný očekávání a nových výzev.
V mateřské škole pro děti chystáme pestré a zajímavé programy, hry a akce, ale hlavně se snažíme ve
spolupráci s rodiči, připravit děti na život. Pokud nám epidemiologická situace v tomto školním roce dovolí,
budeme se rádi setkávat s dětmi a vámi rodiči při příležitosti společných kulturních, společenských a
sportovních akcích.
INFORMATIVNÍ SCHŮZKA
Srdečně zveme rodiče na první informativní schůzku ve školním roce 2020/2021.
Bude se konat v úterý 8. 9. 2020 od 15:00 hodin v jídelně mateřské školy.
Přejeme všem hodně zdraví a krásné babí léto. Těší se na Vás všechny pracovnice mateřské školy.
Bc. Bohuslava Řehůřková, ředitelka MŠ

POZVÁNKA NA VEŘEJNOU KOLAUDACI HASIČSKÉ ZBROJNICE
Obec Lípa a SDH Lípa si dovolují pozvat všechny občany na veřejnou kolaudaci nové hasičské zbrojnice,
která se uskuteční v sobotu 3. 10. od 15:00 hodin u hasičské zbrojnice Lípa.
Občerstvení a hudba zajištěny. První termín otevření se neuskutečnil ze známých důvodů. Doufejme, že
tentokrát to vyjde! Jste srdečně zváni.
Bližší informace budou následovat na plakátech, v příštím zpravodaji nebo na sociálních sítích.
Markéta Slováková, starostka SDH Lípa

TÁBORY
Dům dětí a mládeže Astra uspořádala v rámci příměstského tábora sportovní odpoledne se
záchranářskou tématikou ve spolupráci s Obcí Lípa. Děti si osvojily pravidla první pomoci, společně s našimi
hasiči získaly informace o jejich práci a účastnily se různých přednášek na téma diabetu, které bývá příčinou
velké většiny kolapsů. Dále si náš hasičský dorost užil krátké soustředění s noclehem na hasičské zbrojnici.
Takové prázdninové osvěžení pro své svěřence připravila paní Gabriela Ševčíková, která je připravovala na
hasičskou soutěž Plamen. Více informací a fotografií naleznete na webu obce www.obeclipa.cz

IX. ROČNÍK DŘEVORUBECKÝCH ZÁVODŮ LIPSKÝ DR.VOŠTĚP A OBECNÍ ZÁJEZD
SE PRO LETOŠNÍ ROK RUŠÍ !!!


VÝSKYT KLÍŠŤOVÉ ENCEFALITIDY
V našem katastru byl zjištěn zvýšený výskyt klíšťové encefalitidy, nemoci přenášené klíšťaty. Prosíme,
občany, aby dbali zvýšené opatrnosti při procházkách zejména na pasekách, používali repelenty a zvážili
očkování proti této nemoci.
Středoevropská klíšťová encefalitida je onemocnění napadající nervový systém způsobené virem.
Důležitou úlohu v epidemiologii tohoto onemocnění hraje klíště. Jde o onemocnění s přírodní ohniskovostí,
tzn. že se vyskytuje pouze za splnění všech nezbytných podmínek – vhodné klimatické podmínky, výskyt
přenašeče – tedy klíštěte, a výskyt rezervoárových zvířat – hlodavců a malých savců. Méně obvyklou, ale
v našich podmínkách ne úplně vzácnou cestou přenosu, je infekce po požití nepasterizovaných mléčných
výrobků, které pocházejí od čerstvě nakažených koz, ovcí či krav. Při pobytu v přírodě jsou nejrizikovější
louky, polní cesty a travnaté a křovinaté okraje lesů, kde je dostatečně vlhko. Rizikovou činností je i
odstraňování přisátých klíšťat domácím mazlíčkům.

Letošní mírná zima a vlhké a teplé léto výskytu a aktivitě klíšťat mimořádně přeje, což se projevuje i na
počtu zjištěných onemocnění, kterých je v porovnání se stejným obdobím loňského roku ve Zlínském kraji o
50% víc.
Klasicky onemocnění probíhá dvoufázově: 1-2 týdny po přisátí klíštěte se objeví nespecifické chřipkové
příznaky (teplota, bolest hlavy), po přechodném zlepšení se dostaví druhá fáze s příznaky z postižení
nervového systému (bolesti hlavy, světloplachost, přecitlivělost na zvuky, zvracení, poruchy vědomí). U
části pacientů onemocnění proběhne jen jako horečnaté onemocnění s bolestmi hlavy. Zastoupení těžších
klinických průběhů stoupá s věkem. Bohužel je proočkovanost vyšší v nejmladších věkových skupinách a na
dospělé a starší ročníky se tolik nemyslí. V nejvyšších věkových kategoriích jsou těžké průběhy nejčastější.
Umírá 1 nemocný ze 100. Smrtelné případy bohužel evidujeme v minulosti i ve Zlínském kraji

PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE
Spol. E.ON oznamuje občanům, že v úterý 8. 9. 2020 v době od 7:30 do 18:30 hod. dojde k vypnutí části
lokality Potůčky. Týká se to těchto čísel popisných:
103,113,131,133,134,176,179,186,196,201,206,250,252,258,281,311,32,48,59,61,63,65,77.
Děkujeme za pochopení

KŘIŽOVATKA
Vážení občané oznamujeme Vám, že od konce září 2020 do ledna 2021 bude probíhat
rekonstrukce chodníků přilehlých ke komunikaci I/49 (u hlavní cesty), dále výměna sloupů
veřejného osvětlení a doplnění světelné signalizace na křižovatce I/49 a Potůčky. Stavbu
bude provádět firma CROSS ZLÍN a.s., která vyhrála výběrové řízení. Prosíme Vás o trpělivost.
Věříme, že rekonstrukce bude probíhat dle plánu a přispěje ke zlepšení prostředí ve Vašem
okolí. O případných dalších omezeních Vás budeme informovat.

HŘIŠTĚ U MŠ
Právě probíhá rekonstrukce hřiště u mateřské školy, kterou provádí firma J-A stavby s.r.o.
Na staveniště je pro nebezpečí úrazu vstup zakázán. Stavební práce budou probíhat do
listopadu tohoto roku. Na realizaci jsme úspěšně žádali o dotaci MMR ve výši 2 000 000,-Kč.
Celková investice přesahuje 4 mil. Zbytek doplatíme z vlastních zdrojů. Vaše ratolesti se tak
mohou těšit na nové herní prvky jak sportovní, tak interaktivní, které je budou jistě bavit.
Nové hřiště se návštěvníkům otevře na jaře 2021.

A NA ZÁVĚR…
Léto je ve své druhé polovině a pomalu přichází podzim. Po prázdninách prožitých
v relativním klidu přichází doba, kdy se začneme více rozhlížet kolem sebe a uklízet své
nejbližší okolí. Sběr papíru a plastů i popelnic probíhá ke vzájemné spokojenosti bez
jakýchkoliv problémů. Popelnice platí všichni občané a není snad důvod, aby pytle s odpadky
končily v novém místě u nádraží. Toto místo je určeno pouze pro naše chalupáře a chataře,
kteří svůj odpad mohou ukládat do 3 nádob o objemu 1100 litrů. Bohužel se ukazuje, že i
kdyby tam bylo kontejnerů víc, stále bude jejich nejbližší okolí zaskládáno pytly s pohozeným
odpadem. Myslíme, že se nejedná jen o odpad místních pasekářů, ale i náhodně
projíždějících. A uhlídat prostor v čistotě a pořádku je často velmi obtížné, proto jsme nuceni
instalovat v tomto prostoru kamery, narušení pořádku se bude s viníkem řešit ve správním
řízení na přestupkovém oddělení.
Dalším z problémů je dodržování nedělního, resp. svátečního klidu. Pravidelně apelujeme
na ohleduplné chování a slušnost při každé příležitosti i ve zpravodaji. Za tu spoustu roků to
většina občanů naštěstí pochopila. Bohužel někdo nechce pochopit toto nepsané a vyhláškou
nestanovené pravidlo. Když bude docházet ze strany těchto nedělních „kutilů“
k opakovanému narušování, budeme i přes neustálé domlouvání a řešení situace na místě
samotném, nuceni vydat vyhlášku, která pod hrozbou sankce tento nešvar omezí. Bohužel,
na nezodpovědné jednání jedné osoby doplatí všichni občané naší obce.
Nařízení, vyhlášek a zákazů máme kolem sebe tolik, že chceme nechat spoluobčanům
možnost žít bez dalších omezení, obrazně dýchat a nebát se postihu. Neomezovat a také
nebýt obtěžováni. A to snad není tak nesplnitelné.
Na závěr mi dovolte popřát Vám všem hodně zdraví a pohody. I přes zrušené některé
tradiční kulturní i sportovní akce musíme jít dál a nenechat se okolnostmi zlomit a odradit.
Žákům přeji pohodový vstup do nového školního roku a rodičům trpělivost, jakou měli rodiče
s námi.
Radek Palán, starosta
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