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ročník 32, č. 5

Motto: „Mnohem lepší je žít bez štěstí než bez lásky.“

květen

2022

William Shakespeare

SVOZ ODPADŮ
POPELNICE:
PLASTY:
PAPÍR:
SKLO:

pondělí
2. 5.
16. 5.
30. 5. 2022
pondělí (žluté pytle)
2. 5.
30. 5. 2022
(modré pytle)
až 17. 6.
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!!!
POUŽITÉ JEDLÉ OLEJE (jen z domácnosti, ne automobilový) stanoviště u vlakového nádraží,
olej zde ukládejte v PET lahvích, (max. 2 l, větší otvorem neprojdou) dobře uzavřených. Nikdy
nepoužívejte skleněné obaly, které by mohly případně způsobit zranění při vkládání do sběrné
nádoby.
PLECHOVKY, konzervy, hliníková víčka, prázdné obaly od sprejů - ŠEDÝ kontejner, který je zde
rovněž umístěn. Železný šrot sem rozhodně nepatří!
NEBEZPEČNÝ ODPAD BUDE 1. 6. 2022 (bližší informace níže)

KVĚTNOVÍ JUBILANTI
Dana Janíčková, Zdeněk Trávníček, Marie Mikesková, František Jelínek
Všem jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví, lásku, pohodu a optimismu 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.

V měsíci květnu si připomínáme tyto události:
1. 5. Svátek práce a symbol lásky
4. 5. Osvobození naší obce
8. 5. Den vítězství
8. 5. Den matek
Nezapomeňme popřát všem maminkám k jejich svátku a poděkovat za jejich
péči a lásku.

NEBEZPEČNÝ ODPAD - POZORNĚ ČTĚTE!!!
Doposud probíhal systém sběru nebezpečného odpadu dům od domu. V okolních obcích je již
několik let zaveden způsob sběru na několika stanovištích, aby nejen pracovníci technických služeb,
ale i pracovníci OÚ měli přehled, kdo je původcem nebezpečného odpadu, ale i odevzdávaného
množství. Proto jsme už vloni poprvé přešli na tento způsob sběru a bylo určeno místo, na které se
v určitou dobu můžete s odpadem dostavit. Podle velikosti obce jsou určena dvě stanoviště, totožná
s místem, kam přistavujeme kontejnery na velkoobjemový odpad. Jedno bude před obecním
úřadem a druhé u křižovatky na Potůčky. Na těchto místech odpad předáte pracovníkům TS Zlínsko
a pracovníkům OÚ. Prosím vás, abyste dodrželi čas sběru a nenechávali věci na místě před jeho
zahájením.

U obecního úřadu budeme připraveni 1. 6. 2022 v době od 14:30 – 15:30 hod.
a na Potůčkách od 16:30 - 17:30hod. Časová mezera mezi stanovišti je dána nutností
odvozu kontejneru s odpadem do Zlína a zpět na stanoviště.

OČKOVÁNÍ PSŮ
Veterina Slušovice, MVDr. Mládková oznamuje,
že v sobotu 7. 5. 2022 v době od 9:00 - 9:30 hod.
bude probíhat před Obecním úřadem v Lípě každoroční přeočkování psů proti vzteklině.
Nezapomeňte vzít s sebou očkovací průkaz psa!

Připomínáme

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V LÍPĚ

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022/2023 v Mateřské škole v Lípě, okres Zlín,
se bude konat

ve dnech 11. a 12. května 2022 vždy od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hodin.
Žádost k předškolnímu vzdělávání je k dispozici ke stažení na webových stránkách mateřské školy
www.mslipa.cz.

UPOZORNĚNÍ PRO OBYVATELE LIPSKÝCH PASEK
V měsíci květnu budeme v lokalitě našich pasek provádět větší opravy komunikací. Obyvatele, kteří
zde trvale žijí, budeme o přesném termínu informovat, ostatní návštěvníci budou muset počítat
s časovým zdržením, ev. omezením na právě opravovaném úseku. Za toto omezení to určitě stojí.
Děkujeme za pochopení.

Vážení občané, zveme Vás na

VEŘEJNOU PREZENTACI ŽELEZNICE,
která proběhne 6. června 2022 v sále sokolovny v Lípě od 16:00 hodin za přítomnosti odborníků,
kteří nás seznámí se stavem přípravy stavby, změnách oproti původnímu řešení a zároveň budou
odpovídat na naše dotazy k dlouho připravované rekonstrukci
železniční trati Otrokovice-Zlín-Vizovice.

POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCI

ZAVŘENÍ SÁLU SOKOLOVNY
Po šesti letech provozu si parketová podlaha řekla o trochu péče. Bude proto zbroušena, vyměněny
některé podlahové lišty a bude napuštěna ochranným nátěrem. Tato oprava vyloučí provoz na sále
na nějakou dobu, kterou v tento okamžik nezná ani firma, protože netušíme, co bude nutné vyměnit
nebo opravit a jak dlouho to potrvá. Jedná se o cca 2-3 týdny. Všechny, kteří sál využívají, budeme o
přesném uzavření a následném otevření včas informovat.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Firma KRBY Jurčák s r.o. připravuje v areálu ALMECO Skyba v Lípě č. 180 předváděcí akci pro
zákazníky na krbové vložky Hoxter a součástí této akce bude zároveň grilování na keramických
grilech Big Green Egg. Akce se koná ve středu 18. 5. 2022 od 13:00 hodin.
Odkaz na webové stránky, kde je registrační formulář, který je potřeba k přihlášení vyplnit.
www.krbyjurcak.cz +420 777 258 635

A NA ZÁVĚR…
Člověk míní, příroda mění. Minule v době přípravy příspěvku jsem vítal téměř úplné jaro a v době,
kdy zpravodaj vyšel, jsme se třásli zimou. Takže přírodu a její rozmary vynechám. Ale přírody se to
týká. A nejenom jí, ale nás všech. Určitě jste zaregistrovali akci „Ukliďme Česko“, v našem případě
jsme uklízeli naši Lípu, lépe řečeno naši přírodu. Toto provádíme již mnoho a mnoho let.
Rád bych napsal, že se k akci připojilo mnoho Lipjanů, ale nebyla by to pravda. Víkend před
Velikonocemi i přes mrazivé počasí proběhl v režii myslivců a sokolů, kteří posbírali na pasekách a
břehu Dřevnice velké množství odpadu nejrůznějších druhů. Z potoka vylovili 15-20 ks pneumatik,
které tam někdo rád a zadarmo uložil. A nyní jsme v situaci, zda je tam příště ponechat a vytvořit
krásné gumové splávky a zákoutí, nebo je vylovit a odvézt do sběru. Samozřejmě, že odvézt, ale nyní
vyvstanou problémy s čistotou pneumatik, protože musí být neznečištěné. A nánosy za ty roky, co
tam odpočívaly v korytě potoka, nejdou tak jednoduše odstranit.
Po týdenní velikonoční přestávce jsme se opět vrhli do úklidu, přidaly se další spolky, ale množství
brigádníků nebylo nijak ohromující. Bylo objeveno další „naleziště“ pneumatik, tentokrát násobně
větší, než prvně zmiňované. A nyní opět otázka, co s nimi. Nějaký „milovník přírody“ se rád zbavil
této zátěže a kromě trochy strachu, aby nebyl přistižen, má před svým uklizeno a čisto.
Jsem rád, že asi 20 lidem, kteří přiložili ruce k dílu během obou sobot, není toto lhostejné.
Přestože úklid skončil, máme další místa, kde by práci se sbíráním našli další dobrovolníci a byla by to
práce i na několik hodin a větší množství lidí. Děkuji všem, kteří se na této smysluplné akci podíleli a
malinko odlehčili naší přírodě od neuvěřitelného marasmu a nepořádku, který, bohužel, dělá jen a
jen člověk. Pro případné nadšence, kteří úklidovou akci nezaregistrovali a rádi by pomohli, rád na
obecním úřadě předám kromě instrukcí i pytle na odpadky a rukavice.
A nyní již k mnohem příjemnějším tématům. Jedno se týká naší budoucnosti, resp. nové generace
malých Lipjánků, které v druhé polovině května přivítáme mezi nás. A protože to bude po delší
přestávce, bude „úroda“ bohatá, přivítáme 9 dětí ve věku od 5 do 15 měsíců. Moc se na Vás rodiče i
na vaše děti těšíme.
Po několikaleté pauze budou tuto sobotu vztyčovat naši hasiči a všichni, kteří se rádi přidají, tradiční
májku. Vrchním dohlížejícím byl tradičně pan Tureček, který svou radou přispěl k tomu, že byla vždy
bezpečně vztyčena a ukotvena. V této souvislosti si mnozí vzpomenou i na Františka a Pavla
Bořutíkovy, kteří nám při jejím kácení na konci měsíce (pokud nebyla pokácena hochy z vedlejších
obcí mnohem dříve) zpříjemnili tento obřad krátkými scénkami a nejen děti mohly soutěžit, kdo
z pokácené a po měsíci notně opadané májky první sebere naši vlajku a běhá s ní po hřišti a za ním
ostatní, kterým se této cti nedostalo a rádi by si na ni alespoň šáhli.
Přichází měsíc květen, máj. Přeji všem hodně lásky, zdraví a pohody nejen v tomto měsíci
zamilovaných.
Radek Palán, starosta
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