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Když se dostaví radost, měli bychom otevřít všechny dveře,
protože nikdy nepřichází nevhod.
A. Schopenhauer

SVOZ
POPELNICE: pondělí

ODPADŮ:
4. 10.

a

18.10. 2010

PLASTY:

úterý (žluté)

5. 10. 2010

PAPÍR:

středa (modré)

SKLO:

průběžně do tří kontejnerů v obci (Emka,

27. 10. 2010

Požární zbrojnice, Potůčky u Ušelů)
BATERIE:

průběžně (malá modrá popelnice u Emky).

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ MATERIÁL:

Lipský zpravodaj

Na obvyklých stanovištích budou přistavěny v týdnu od 11.- 15.10.
PONDĚLÍ

15-18 hodin

Křižovatka Stráně-Potůčky

ÚTERÝ

15-18 hodin

U Sila (u kolejí)

STŘEDA

15-18 hodin

Centrum obce

ČTVRTEK

15-18 hodin

U sokolovny

PÁTEK

15-18 hodin

Potůčky u Ušelů a u Čelůstků

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU:

SOBOTA 2.10.2010

ŘÍJNOVÍ JUBILANTI:
3.10.
11.10.
13.10.
30.10.

paní Marie Lukašíková,Lípa 15
oslaví 75 let
pan Miroslav Kusák ,Lípa 181
oslaví 50 let
pan Ladislav Škvor, Lípa 240
oslaví 70 let
pan Stanislav Vyorálek, Lípa 118
oslaví 60 let
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme !
Přejeme jim pevné zdraví, štěstí a rodinnou pohodu.

A když už jsme u těch blahopřání ...
blahopřejeme také naší spoluobčance paní Haně Váňové, Lípa č.234 k získání titulu v soutěži „Žena regionu“,který obdržela m.j. za věšteckou
činnost.

Volby proběhnou ve dnech 15.—16. října 2010.
Volební místnost(náš obecní úřad) bude otevřena:
v pátek
od 14.00 hod. do 22.00 hod.
v sobotu
od 8.00 hod. do 14.00 hod.
Min. počet členů jediné okrskové volební komise je stanoven na 6.
Nezapomeňte vzít s sebou platný občanský průkaz ! ! !

OZNÁMENÍ O VÝLUCE VLAKŮ
Správa železniční dopravní cesty Zlín oznamuje, že ve dnech
23.10. až 25.10.2010 se bude konat nepřetržitá výluka traťové koleje mezi železnicemi Lípa nad Dřevnicí-Vizovice (opravné práce po povodních) . Zahájení výluky první den
v 7.30 hod. ukončení poslední den v 19.00 hod.
Další výluka bude ve dnech 26.10. až 1.11.2010 a to mezi železničními stanicemi Zlín
střed-Vizovice. Budou zahájeny v 7.30 hod. a ukončeny v 19.00 hodin.
Cestující budou informování o přistavění autobusů náhradní dopravy ve vlacích a
informačními tabulemi na jednotlivých železničních stanicích.

POZVÁNKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLKY:
Ve středu 13. října odpoledne budeme v naší MŠ tvořit
PODZIMNÍČKY.
Zveme všechny zájemce.
V úterý 19. října jedeme na pohádku do Vizovic
„JAK SI KUBA MARJÁNKU ZASLOUŽIL“.
Pohádka začíná v 9.00 hodin v Kulturním domě ve Vizovicích.
PROSBA:

Kdyby měl někdo větší dýně navíc, dejte nám vědět, rádi
si s dětmi pro ně přijdeme.
Budeme moc rádi za všechny přebytky z Vaší zahrádky
(petrželová nať, libeček, ovoce, zelenina), které byste
D. Ryšavá,ředitelka MŠ
naším dětem mohli poskytnou. Děkujeme !!!

POZVÁNKA NA TURISTICKÝ POCHOD:
V sobotu 30.10. 2010 se uskuteční
VÝLET NA ROZHLEDNU DOUBRAVA.
Odjezd vlakem do Vizovic v 9.13 hod. Tento výšlap na rozhlednu a zpět je
dlouhý asi 15 km. Vlakem z Vizovic se dostaneme zpět domů.
Těšíme se na Vás. Turistický oddíl.

Sbor dobrovolných hasičů Lípa
Vás srdečně zve na

HODOVOU ZÁBAVU
která se koná v pátek 15. října v Hostinci U Kubínů od 19:30 hod.
K tanci a poslechu hraje duo DAMASAR (Šarmanovi).
Občerstvení a tombola zajištěny. Vstupné 100,- Kč
V rámci hodů proběhne v sobotu 16. října

VODĚNÍ BERANA,

začínáme kolem 9.00 na Potůčkách

MLADÍ HASIČI V LÍPĚ:
Brzy tomu bude přesně rok, co v tomto zpravodaji vyšla informace o náboru dětí do
kolektivu mladých hasičů SDH Lípa. Tenkrát se nám přihlásilo asi dvacet dětí a do dnešního dne se
jejich počet ještě o 15 zvýšil. Podařilo se jim společně s námi udělat velký kus práce a z hejna nezkrotných rarášků dnes máme několik družstev šikovných mladých hasičů.
Mladší žáci v zimě trénovali formou různých her a soutěží, běhali překážkové dráhy, kreslili a tvořili.
Také starší žáci v zimě nezaháleli. Učili se uzlovat a seznamovali se s hasičským vybavením. V únoru
se zúčastnili uzlovací soutěže v Jaroslavicích, kde dokázali, že se rozhodně neztratí.
Poslední kaluže vyschly a s jarem přišla ta správná hasičská sezóna. Konečně jsme mohli začít trénovat s vodou a jezdit na hasičské soutěže. Naše děti se ani velké konkurence nezalekly, a často se
umísťovaly na předních místech výsledkových tabulek.
Zpestření a poučení přinesla exkurze u jednotky dobrovolných hasičů ve Vizovicích. Místní hasiči nám
ochotně ukázali a předvedli svou techniku a děti si vyzkoušely například stříkání z vysokotlaké hadice.
Sezónu jsme společně s rodiči zakončili opékáním špekáčků a děti pak i noclehem na hasičárně.
Věříme, že tato úspěšná sezóna nebyla výjimkou a budou následovat další. Závěrem bychom rádi poděkovali všem, kteří nám také pomáhali.
Více informací najdete na našich internetových stránkách http://sdhlipa.ic.cz.
Hasičině zdar!!!

INFORMACE

TJ

SOKOL LÍPA:

Vážení rodiče,
TJ Sokol Lípa oddíl kopané chce realizovat svůj dlouhodobý záměr a přihlásit do soutěžního ročníku
2011-2012 družstvo žáků.
Podmínkou však je, dát dohromady mužstvo o počtu min. 15 malých hráčů - žáčků ve věku 6-10 let.
Tímto oslovujeme všechny rodiče, kteří mají děti v uvedeném věku a měli by zájem svoji ratolest do
tohoto oddílu přihlásit nebo jejichž děti již provozují kopanou v jiném oddíle a zvažovali by dítě přeregistrovat k nám, aby kontaktovali trenéra od kterého dostanou podrobnější informace.
Realizace tohoto záměru bude mít následující postup:
Během října až listopadu 2010 ponecháme prostor rodičům, aby kontaktovali trenéra
V tomto období bude zároveň proveden nábor žáčků v základní škole v Želechovicích
V prosinci dostane každý potencionální zájemce zprávu, kolik hráčů se přihlásilo, případně další
informace
V lednu 2011 se uskuteční schůzka s rodiči, malými hráči a následně první tréninky
Pokud bude minimálně 10 zájemců již teď v říjnu, všechno uspíšíme
Technické zázemí zajištěno
Trenér-kontakt: Karel Procházka , tel: 721680623, email: 62karel@seznam.cz
Věříme, že s Vaší pomocí se náš záměr podaří uskutečnit a začneme vychovávat své vlastní hráče.
Karel Vajdák, předseda odd.kopané TJ Sokol Lípa , Karel Procházka, trenér mládeže TJ Sokol Lípa

Volební období 2006 – 2010
Dovolte mi pár slov k právě končícímu volebnímu období, v mém případě již pátému v čele
naší obce.
Právě z titulu“absolvování“ pěti volebních období si dovolím porovnat a charakterizovat roky
2006 – 2010 jako období dalšího enormního nárůstu nesmyslné, nepochopitelné, velmi složité
a často zcela nepotřebné administrativy. Pro její zabezpečení a zvládnutí na profesionální
úrovni musí obec naší velikosti vynakládat úsilí, o jakém se nám v nedávné minulosti ani
nesnilo.
V těchto podmínkách jsme připravovali k realizaci projekty- Dokončení kanalizace
v Chalupkách, rekonstrukci Sokolovny a protihlukovou stěnu u železniční trati. Projekt protihlukové stěny, který byl posléze zahrnut do celkové rekonstrukce tratě Otrokovice – Vizovice je však vzhledem k zastavení celé investice v nedohlednu.
Naše obec byla na přelomu roku 2009/2010 iniciátorem zahájení projekčních prací pro
realizaci kanalizačního sběrače, který je pro další rozvoj a investice v naší obci zcela klíčový.
Dalším charakteristickým znakem volebního období 2006 – 2010 byla nejnižší míra investic,
od roku 1990 do rozvoje obce, a to pouze cca 7.000.000Kč :
-oprava chodníků, vjezdů a parkovišť s novým kobercem od mostku u Tomanů až po hranici obce
-oprava tzv. spojovací komunikace mezi starou lipskou a hlavní cestou
-oprava dětského hřiště
-oprava sociálních zařízení v MŠ, oprava dlažeb v MŠ, malování v MŠ
-projekty na Protihlukovou stěnu,na Rekonstrukci Sokolovny, na kanalizaci v Chalupkách,na exteriéry Chalupek,
na světelné přechody na hlavní cestě,
-nové chodníky na Podstráňkách

Tato nízká investiční aktivita byla cílená, neboť umožnila ušetřit částku 8.000.000Kč,
kterou budeme nutně potřebovat na spolufinancování výše uvedených projektů.
Ve volebním období 2006 – 2010 členové Zastupitelstva rozhodovali na základě objektivních
informací, odborné kvalifikace,životních zkušeností a selského rozumu .Za to jim děkuji.
Obec předáváme v období stagnace ekonomiky nezadluženou, s dostatečnými rezervami, připravenou k dalšímu rozvoji a prosperitě.

Ing. Jiří Křivinka, starosta

A na závěr ...

Letošní zájezd se konal v duchu nádherného „babího léta“,užili jsme si něco z historie ,
pěkné přírody i trochu duchovna.
Závěr byl opět v Lípě v Lokartu a pak už jsme odcházeli s písničkou na rtech do svých
domovů...
Kam ale pojedeme příští rok ? Navrhněte něco , za každý nápad budeme moc rádi.

P.S.
Děkuji všem, kteří jste mne podpořili při mé nešťastné nehodě (která
doufám bude mít šťastný konec). Hlavně všem účastníkům letošního zájezdu.
Moc to pomáhá a těší. Děkuji a zdravím. Svatava Křivinková.

