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V životě, stejně jako ve hře, nezáleží na délce, ale na dobrém provedení.
Annaeus Lucius Seneca

listopad 2009

SVOZ ODPADŮ:
POPELNICE: pondělí

2.11.

16.11.

30.11.2009

PLASTY:

úterý (žluté)

3.11.2009

PAPÍR:

středa (modré)

SKLO:

průběžně do tří kontejnerů v obci (Emka, Pož. zbrojnice,
Potůčky u Ušelů)

BATERIE:

průběžně (malá popelnice u Emky).

až v prosinci 30.12.2009!

OMLUVA: TS Zlín se omlouvají za opožděný říjnový odvoz papíru, který
způsobilo zcela nepojízdné svozové auto. Děkujeme.

Lipský zpravodaj

LISTOPADOVÍ JUBILANTI:
17.11. oslaví paní Eliška Slováčková, Lípa 167

své životní jubileum

17.11. oslaví paní Nataša Šachová, Lípa 113

své životní jubileum

22.11. oslaví paní Cecílie Janíčková, Lípa 176

své životní jubileum

23.11. oslaví paní Věra Bořutíková, Lípa 96

své životní jubileum

27.11. oslaví paní Dana Kupková, Lípa 143

své životní jubileum

28.11. oslaví paní Jarmila Balajková, Lípa 249

své životní jubileum

Všem jubilantkám přejeme hodně zdraví, spokojenosti ,životní
optimismus, štěstí a pohodu v rodinném kruhu.

V listopadu si připomínáme ještě několik dat:
2. listopadu uctíme Památku zesnulých
11. listopadu si připomeneme Den veteránů (přesně 11.11. v 11 hodin
v celé Evropě)
17. listopadu Den boje za svobodu a demokracii
Přílohou dnešního čísla zpravodaje je tabulka termínů svozu
domovního odpadu na rok 2010.

POZVÁNKA Z MATEŘSKÉ ŠKOLKY:
Zveme děti na pohádku ČERT A KÁČA
4. listopadu v 9.00 hodin ve Vizovicích.
Hrají Eva Hrušková a Jan Přeučil.
Bližší informace pro maminky u paní ředitelky, tel. 577 901 882

POCHOD BROUČKŮ bude 4. listopadu.
Před pochodem budeme zamykat zahrady, lesy, stráně…
Odchod od školky je v 16.45 hod.
Vezměte s sebou lampiónky, svítidla,lampičky...

POZVÁNKA NA MARTINSKÉ HUSÍ HODY:

Restaurace LOKART Vás všechny zve
na MARTINSKÉ HUSÍ HODY,
které budou od úterý 10.11. do neděle 15.11.2009.
Srdečně zve personál restaurace, informace na tel. 577 113 588

POZVÁNKA NA ADVENTNÍ TRHY:
Opět po roce jsou zase tady… nejdřív advent, pak Vánoce!
A jako každoročně pro Vás pracovnice obecního úřadu spolu
s panem místostarostou připravili
malé lipské adventní trhy s rozsvěcením Vánočního stromečku
v pátek 27. listopadu 2009 od 14.00 do 18.00 hodin.
Zajištěno máme 10 prodejců (keramika Kolajovi, Palánovi, svíčky ERGO Zlín,
kamenictví+vánoční ozdoby ze Štípy, bižuterie a korálky, textil a keramické
doplňky, koření, perníčky a samozřejmě výrobky z naší školky.
Podávat se bude „Vánoční svařák“ nebo čaj .
Jako každoročně prosíme o výpomoc naše lipské kuchařky, cukrářky nebo
i cukráře!
Co kdyby jste si udělali toto páteční odpoledne volno a přišli si vychutnat
příjemnou atmosféru nadcházejících Vánoc ?

FOTO LIPSKÝCH DOMŮ:
Jak už jsme Vás informovali, v rámci druhé knížky o Lípě, chceme nafotit
všechny objekty, domky, chalupy,atd. v katastru naší obce.
Pokud někdo nesouhlasí s focením svého objektu, nechť podá své stanovisko písemně na Obecním úřadě v Lípě, do 30.11.2009.
Focení bude provádět pan Vladimír Kubík-profesionální fotograf muzea,
pravděpodobně v průběhu příštího roku ( duben až červenec, kdy je příroda
a zahrádky nejhezčí). Na Vás samotných bude ovšem záležet, který „pohled
na Váš dům“ si vyberete. Některý dům je totiž hezký z ulice, jiný ze dvora.
Takže to máte za domácí úkol : přemýšlejte, z které strany je Váš dům nejhezčí.
VÝZVA:
Znovu apelujeme na některé občany ohledně Vašich telefonních čísel! Opravdu
denně nám volají z Policie ČR, Finančního úřadu, Správy sociálního zabezpečení,
Okresního soudu, z nemocnice atd. a chtějí kontakt na někoho z Vás ve velmi zásadní a důležité věci. Bohužel-pevná linka je zrušená a čísla mobilních telefonů neznámá.
Možná to vypadá, že nejde o nic, ale mnohdy jde o čas, ne-li o život!
Můžeme Vám jen takto ve Zpravodaji slíbit, že Vaše čísla nebudou skutečně nikým
zneužita a budou předána jen výše zmíněným státním orgánům.
Ale je to jen a jen na Vás...
OZNÁMENÍ MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:
Sdělujeme, že příslušný úřad MŽP vydal Závěr zjišťovacího řízení na záměr
„Elektrizace trati včetně PEÚ Otrokovice-Zlín-Vizovice.“
Tento záměr je k nahlédnutí na úřední desce Obecního úřadu v Lípě. Vyvěšen byl
26.10.2009 a doba zveřejnění je nejméně 15 dnů, čili nejméně do 10. 11. 2009.

CVIČENÍ ŽEN:
Dovolujeme si upozornit na malou změnu
cvičení žen bude začínat až v 19.30 hod. každé úterý.
(nikoliv v 19.00 hod. jak bylo uvedeno v říjnu).
Cvičení vede paní Helena Hurtová ze Želechovic.
Ženy mají zareservovány 2 hodiny ve velmi nabitém provozním kalendáři naší Sokolovny. Obec platí nájem místnosti i cvičitelku, přesto je účast velmi nízká a tudíž
neefektivní a nespravedlivá vůči ostatním uživatelům sálu.
Pokud se počet zájemkyň nezvýší aspoň na 10 žen, cvičení bude k 1.12. zrušeno.

V dnešním zpravodaji jsme Vás již pozvali na advent, ale nepředbíhejme, ještě dlouho bude podzim! Se všemi svými krásami, barevností, různorodostí, ale i smutkem. Smutkem nad tím, že letošní úrodný rok končí
a blíží se doba klidu, odpočinku a tvrdé zimy.
Víte, jak moc jsou důležité stromy v našich životech, kolik
energie, síly a hlavně kyslíku nám lidem předávají?
Jenom se musíme naučit poslouchat jejich řeč.
JEDLE: podporuje prokrvení těla, působí na plíce, dýchací cesty, bronchitidu,
uklidňuje celou nervovou soustavu.
BUK: je plný magické síly, odvrací nemoci, bolesti hlavy .
LÍPA: léčí, posiluje srdce a cévy, povzbuzuje soustředění a paměť.
BOROVICE: vrací sílu těm, co nemají dostatek energie, odčerpává smutek
a vrací chuť do života.
DUB: povzbuzuje přemýšlení a pomáhá srovnat myšlenky.
Symbolizuje dlouhověkost, sílu a moc.

POZASTAVENÍ NAD 17. LISTOPADEM 1989 :
Zastupitelé naší obce se rozhodli uspořádat
malou slavnost k 20. výročí 17.11.1989.
Když zvažovali všechny okolnosti současné, nepříliš dobré situace,
převládl u nich nakonec hlavní důvod:
Toto datum je pro Obec Lípu zásadní a mělo by se slavit vždy!
Vždyť bez událostí po 17. 11.1989 by obec nebyla samostatná a hlavně by nebyla
tak pěkně a komplexně upravená.
Proinvestovalo se za těch uplynulých 19 let, téměř 70 milionů korun,
byli jsme na 19ti zájezdech, přivítali jsme spoustu vzácných hostů. Prostě jsme začali
žít jako pospolitá obec a ne jako anonymní obyvatelé jakési zanedbané čtvrti Zlína.
A to už přece stojí za to, abychom se sešli a zavzpomínali.
Proto Vás všechny, kteří máte stejný pocit jako my, zveme na setkání

v átriu Obecního úřadu 17. listopadu v 17.00 hodin.
Bude připraveno i malé občerstvení a stejně malý ohňostroj,který bude
uhrazen sponzorsky.
Na setkání se těší starosta ing. Jiří Křivinka, Zastupitelstvo obce Lípa
a pracovnice obecního úřadu.

