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„Motto: „Život je jako roční období. Na jaře se vše zrodí, v létě dozrává, na podzim
chřadne a v zimě se zaniká.“
neznámý autor

SVOZ ODPADŮ
POPELNICE:
PLASTY:
PAPÍR:
SKLO:

úterý 6. 4.
pondělí 19. 4. 2021
úterý (žluté pytle)
6. 4.
čtvrtek (modré pytle)
22. 4. 2021
průběžně do tří zelených kontejnerů v obci
(pod sokolovnou, u vlakového nádraží a na Potůčkách)
MONOČLÁNKY, TUŽKOVÉ BATERIE: označená plastová nádoba u obchodu HRUŠKA.
Do žlutých pytlů kromě plastů můžete vyhazovat i obaly TETRAPAK (od mléka, džusů apod.).
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!
KONTEJNERY NA BIOODPAD:
Stanoviště Potůčky a sokolovna – duben (na podzim – říjen, listopad)

DUBNOVÍ JUBILANTI
Jitka Krajčová, Pavla Patáková, Antonín Pekárek,
Milan Čelůstka, Drahomíra Elšíková, Ladislav Ševčík, Miloslav Nepimach
V tomto měsíci oslaví krásné životní jubileum 90 let také náš spoluobčan, dlouholetý
zastupitel obce, obětavý člověk s veselou myslí, dobrým srdcem a vtipný glosátor
pan Jan Tureček.
Další krásné narozeniny oslaví paní Ludmila Niklová (94 let) a paní Radmila Štefková
(92 let).
Všem oslavencům přejeme vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a rodinnou pohodu.
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.

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD:
Kontejnery budou přistavěny opět na obvyklých stanovištích v týdnu

od 19. 4. do 23. 4.2021
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

15-18 hod. Stráně (křižovatka na Potůčky)
15-18 hod. U sila (v uličce u kolejí)
15-18 hod. Centrum (před obecním úřadem)
15-18 hod. Chalupky (u sokolovny)
15-18 hod. Potůčky (u Ušelů a nahoře u Elšíků)

KOMPOSTÉRY, PÁLENÍ, ŘEZÁNÍ
Vážení občané, vloni jsme prověřovali Váš zájem o domácí kompostéry. Na základě
tohoto průzkumu jsme požádali o dotaci na 100 kompostérů. Předpokládali jsme, že do jara
je budete mít na svých zahradách, ale řešení těchto záležitostí je neskutečně dlouhé a
nepočítá se na měsíce, ale doslova na roky. Dobrou zprávou je, že dotace na kompostéry
byla schválena, tedy budou. Momentálně však probíhá veřejná zakázka na dodavatele těchto
kompostérů a může prý tento proces i se lhůtou dodávek trvat neuvěřitelně až do podzimu.
Tak to je vše, co k tomu zatím víme. O dalším postupu Vás budeme průběžně informovat.
Větve a klestí ze zahrad po zimě tak můžete odkládat do kontejnerů na bioodpad na
sokolovně a Potůčkách. V případě pálení vyčkejte na seschnutí obsahu a příhodné
rozptylové podmínky. Nezapomeňte čas a lokalitu pálení nahlásit hasičům. Pálení ani
používání hlučných nástrojů (pil, křovinořezů, sekaček) není v Lípě vhodné v neděli a o
svátcích. Jde o takový letitý, zažitý zvyk. Prosíme o jeho respektování.

HŘIŠTĚ U MATEŘSKÉ ŠKOLKY
V těchto dnech je hřiště u mateřské školy téměř dokončeno, užívání však brání
nezpevněné plochy, které dosud počasí nedovolilo osít trávou. To nám přinese až duben, kdy
se bude moci dosadit chybějící vegetace. Předpokládáme, že dětské hřiště se bude možno
plně navštěvovat, až vzroste tráva. Do té doby bude možno využívat jen zpevněné plochy a
herní prvky, které nejsou ukotveny v trávníku. Chápeme, že v tomto nelehkém období se děti
na hřiště už těší. Na hřišti ale ještě probíhají menší úpravy, nátěry apod. Přesto, alespoň
částečně se mohou děti začít pomaličku seznamovat s novým prostředím pod dozorem
rodičů. Zatím to situace nedovoluje, ale plánujeme slavnost k 760. výročí naší obce a 30 let
její obnovené samostatnosti, které si letos připomínáme. U této příležitosti bychom také
oficiálně otevřeli toto dětské hřiště v srdci Lípy. Uvidíme, co nám ukáže čas a vývoj
pandemické situace. Odhadem zřejmě o prázdninách….

PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE
Oznamujeme Vám, že dne 23. 4. 2021 v čase od 12:00 – 14:00 hodin
dojde k přerušení dodávky elektrické energie, lokalita část Potůčků a Vápenice.
K případným dotazům volejte infolinku 800 225 577.
Vypnutá čísla popisná:
103,113,115,131,133,134,153,176,179,183,186,196,201,204,205,206,209,211,212,218,235,
250,252,253,258,262,268,274,281,285,286,311,312,32,341,342,343,346,347,348,354,48,
59,61,63,65, 68,77,239,243.

INFORMACE K ZÁPISU DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V LÍPĚ
Zápis k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2021/2022 v Mateřské škole v Lípě proběhne
v letošním školním roce v souladu s platnými právními předpisy, a to v období od 2. května
do 16. května 2021. V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok
v mateřských školách provázejí, je potřebné organizaci přizpůsobit tak, aby byla zaručena
bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých
účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti.
Zákonní zástupci mohou podat (doručit) žádost do Mateřské školy Lípa, okres Zlín,
příspěvková organizace následujícími způsoby:
1.
2.
3.
4.

do datové schránky školy (ID datové schránky MŠ Lípa je q8tracc)
e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
poštou
osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je
nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu
pohybu osob v prostorách školy. Proto využijte poštovní schránku vedle vchodu
do MŠ.

Příjem žádostí o předškolní vzdělávání bude probíhat celé období od 2. května
do 16. května 2021.
Žádost o předškolní vzdělávání je k dispozici ke stažení na webových stránkách mateřské
školy.
Informace k přílohám žádosti.
Zákonný zástupce je povinen k žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy doložit kopii
rodného listu dítěte a potvrzení praktického lékaře o očkování.
Bližší informace na stránkách obce a MŠ. (mslipa.cz)

POZVÁNKA NA 2. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Starosta Obce Lípa zve všechny občany na 2. veřejné zasedání ZO Lípa
ve středu 28. dubna v 17.00 hodin v sále sokolovny v Lípě.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Schválení programu, volba ověřovatelů a zapisovatele
Změna rozpočtu č. 2/2021
Převod pozemku ŘSZK
Nájemní smlouva a smlouva o smlouvě budoucí s Povodí Moravy
Záměr- kanalizace Potůčky
Zřízení VB parc. č. 548
Smlouva o zřízení VB Státní pozemkový úřad
Různé

A NA ZÁVĚR …
Konečně je tady jaro, zima snad už jen ve vzpomínkách. Náklady na údržbu cest a chodníků
během posledního zimního období dosáhly téměř 250tis.Kč. Tímto děkuji všem, co se na
úklidu sněhu podíleli, ale i vám všem ostatním, kteří přiložili ruku, resp. lopatu, k dílu.
Tentokrát děkuji i člověku, který daroval již 40x tu nejcennější tekutinu, co máme, krev.
Poděkujeme i osobně a snad se nebude zlobit, že v dnešní, v mnoha ohledech omezující
době, zveřejníme i jeho totožnost. Je to pan Tomáš Procházka z Potůčků a jménem všech
ještě jednou děkuji a snad bude inspirovat i ostatní, kteří se přidají k této příkladné a
potřebné činnosti.
Taky všichni doufáme, že nadcházející velikonoční svátky, už podruhé ve zcela jiné režii,
budou „jiné“ naposledy a příště se vrátí zpátky do svých normálních kolejí. Chybí nám
ranní probuzení s klabáči, jiným možnost návštěvy kostela bez omezení, další mají své
rituály a zvyky, které k tomuto svátečnímu období patří. Prostě návrat do normálního
života. Setkávání s ostatními, možnost vymrskat sousedku, kamarádku. Jen tak se radovat
a pokecat. Nastává jaro a už jen to sluníčko pomáhá rozzářit nejen úsměvy ve tvářích.
Přeji všem hodně zdraví, pohody, užijte si nadcházející svátky a krásné jaro.
A těm, co čekají na vakcínu, aby se dočkali co nejdřív!
Radek Palán, starosta
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