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Informace z jednání zastupitelstva obce dne 5. 9., 10. 10., 12. 11. a 12. 12. 2019 

• ZO schválilo smlouvy o zřízení věcných břemen (položení inženýrských sítí přes pozemky obce k RD) 

• ZO schválilo prodej drobných částí pozemkových parcel (u RD občanů) 

• ZO zřídilo sociální fond obce a jeho statut, ze kterého je zaměstnancům vyplácen příspěvek na stravování 

• ZO vybralo finální podobu znaku a vlajky obce na základě ankety provedené mezi občany Lipové 

• ZO zadalo výměnu zbývajících oken v budově kabin TJ Lipová, zhotovení okapů na přístřešku podia  

• ZO schválilo vypracování projektu revitalizace požární nádrže z důvodu jejího špatného stavu k podání 

žádosti o finanční příspěvek od státu při vypsání vhodného dotačního titulu  

• ZO zadalo k vypracování projektu chodníku pro pěší směr Haluzice a silnice k budovaným  

novostavbám v lokalitě pod zahradami na Loskách 

• ZO schválilo bezplatný pronájem prodejny potravin do 31.12.2022 (konec volebního období) 

• ZO schválilo OZV č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,  

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a OZV č. 2/2019 o místním poplatku ze psů 

 

Oslavy 90. výročí vysvěcení kaple svatého Václava  

V posledním týdnu září tohoto roku se uskutečnily oslavy výročí vysvěcení kaple svatého Václava v Lipové. 

Program započal již ve čtvrtek a mše svaté v jednotlivé dny celebrovali P. Josef Kuchař, P. Pavel Jagoš a Mons. 

Marián Dej. Oslavy vyvrcholily nedělní slavnostní mší svatou celebrovanou biskupem Antonínem Baslerem. 

Zastupitelstvo obce tímto upřímně děkuje všem občanům, kteří se zapojili do příprav této naší pěkné akce. 

Videozáznam ve formátu DVD a MP4 je k dispozici na OÚ. 

Zpráva o spolkové činnosti včelařů 

V současné době je v Lipové registrováno 8 včelařů, kteří se starají celkem o 75 včelstev. V péči o včelstva a 

v poctivém léčení patří naše obec mezi nejlepší na území Slavičínska. Výsledky léčení proti Varraóze (parazitující 

brouček, který včelu oslabuje) byly vyhodnoceny na poslední schůzi včelařů. Dne 8. 9. 2019 se v Sokolovně ve 

Slavičíně ve velmi srdečné atmosféře konala slavnost včelařů. Na místě byl mj. pro návštěvníky i ukázkový 

pozorovací skleněný úl a k ochutnání jednotlivé druhy medu. V hodnocení kvality medu byl jako nejlepší 

vyhodnocen med pana Ladislava Paúra a také medy ostatních včelařů z Lipové byly oceněny jako jedny 

z nejlepších. Pro další činnost včelařů v naší obci je prioritou zdravotní stav včelstev a získávání nových 

teoretických i praktických dovedností od zkušených včelařů. Na závěr přijměte přání zdárného přezimování všech 

včelstev beze ztrát.                  Ladislav Paúr, důvěrník 

Jubilující občané v roce 2019 

V letošním už pomalu končícím roce v naší obci oslavila významná životní jubilea řada občanů.  

70 let - Štěpánka Jordánová, Jana Pešková, Ludmila Kocveldová, Pavel Pavlek, Jiří Skládal, Lubomír Šoman, 

Ladislav Ťulpa a Alois Jordán. 75 let - Zdenka Kalusová, Dana Zubková, Josef Jordán, Zdenek Kalus a Augustin 

Smolek. 80 let - Eliška Juříková, Jindřiška Pešatová, Anna Dorušková a Jiří Pešat. 85 let - Marie Greschnerová. 90 

let - Růžena Jurková a Marie Lojkásková. 91 let - Ludmila Výduchová. Všem oslavencům srdečně gratulujeme. 

 

Poplatky za svoz odpadů a ze psů pro rok 2020 

Pro rok 2020 je OZV stanovena cena poplatku za svoz komunálního odpadu 250,- Kč na osobu s trvalým pobytem 

v obci, poplatek za 1. psa na čísle popisném je 100,- Kč, za každého dalšího psa na č.p. pak 200,- Kč. Poplatek na  



osobu se skládá ze součtu dvou částí. První pevná částka není prozatím v Lipové uplatňována (pro zajímavost 

může činit až 250,- Kč na občana). Druhá část poplatku je rozpočítaná cena na občana za svoz komunálních 

odpadů v roce předešlém, což je 450,- Kč (děti a důchodce nevyjímaje). Obec z této částky pro rok 2020 poskytuje 

všem občanům slevu ve výši 200,- Kč na osobu a dále pak jsou od poplatku osvobozeny děti, které v daném roce 

dovrší věku šesti let a mladší a osoby, které dovršily 65 let v roce předešlém platnosti OZV. Další náklady za svoz 

papíru, plastů, skla, nebezpečných odpadů, pronájmy svozových kontejnerů a svoz bioodpadů se do výpočtu 

poplatku nezahrnují, hradí je obec z rozpočtu. Celkové náklady na svoz veškerých odpadů z obce v roce 2018 

činily 283 987,- Kč a vzhledem k rostoucím cenám za uskladnění i svoz odpadů se předpokládá jejich další nárust. 

Poplatky jsou splatné jednorázově do 30. dubna 2020 a začnou se vybírat 1. února spolu s poplatky za pronájem 

svozových popelnic. Kdo z řad občanů nechce nadále využívat placený pronájem svozové popelnice, má možnost 

ji v průběhu měsíce ledna 2020 vyčištěnou vrátit na OÚ. 

Svoz tříděných odpadů a údržba obce  

Poslední svoz komunálních odpadů proběhne v pátek 27. prosince. Svoz plastů v 1. pololetí 2020 proběhne ve 

dnech: 16. ledna, 13. února, 12. března, 9. dubna, 14. května a 11. června.  

Od nového roku bude u obchodu umístěna nádoba pro svoz jedlých olejů a tuků. Použité tuky a oleje 

z domácností (fritovací olej, olej po smažení, ztužené jedlé tuky) vhazujte do nádoby pouze v uzavřených 

plastových obalech, např. PET lahvích. V žádném případě do sběrových nádob nepatří motorové oleje, maziva 

či jiné technické kapaliny. 

V obci jsou vyhrazena pro svoz tříděných odpadů sběrová místa, která jsou poblíž rodinných domů, či dokonce 

před jejich okny. V souvislosti se svozem plastů apelujeme na občany, aby žluté pytle, pokud je nenechávají na 

chodníku před svým domem, umísťovali na sběrová místa až těsně před termínem svozu, nejlépe v úterý nebo 

středu před svozovým dnem. Asi by se nikomu z Vás nelíbily pohozené pytle často roztrhané pobíhajícími psy 

celý měsíc před okny. A nejsou to jen pytle s plasty. Také v případě naplnění sběrového kontejneru na papír, 

využijte kapacitu kontejneru umístěného jinde v obci a nenechávejte krabice na zemi u kontejnerů. První déšť či 

sníh udělá své. Je to nešvar pohodlnosti, který se nám tu nenápadně rozmáhá. Někteří se bohužel asi řídí heslem: 

doma mám uklizeno a jinde mne to nezajímá.  

V této souvislosti také žádáme občany, aby zejména v nadcházejícím zimním období, kdy je prováděno 

ohrnování sněhu a prohazují se chodníky, na nich neparkovali. Stačí jen odházet sníh z vlastního vjezdu. Svým 

pohodlným jednáním znemožňují samotnou údržbu a ohrožují ostatní. Občané a zejména malé děti pak musí 

z chodníku vstupovat do silnice, kde jim na namrzlé vozovce hrozí nebezpečí od projíždějících aut. 

Palivové dřevo v roce 2020 

Palivové dřevo bude v roce 2020 přiděleno na číslo popisné, kde je hlášena alespoň jedna osoba k trvalému pobytu 

v počtu jedné hromady dřeva tvrdého a jedné hromady dřeva měkkého. Zapsat se do pořadníku na palivové dřevo 

je možné po úhradě poplatků od 1. února. Cena palivového dřeva pro rok 2020 zůstává stejná: tvrdé palivové 

dřevo za 800,- Kč/m3 (hromady budou cca 3,5m3) a měkké palivové dřevo za 300,- Kč/m3 (hromady budou cca 

5m3). Dovoz obecní vyvážečkou pak 800,- Kč za hromadu. 

Srdečné pozvání všem občanům Lipové 

V sobotu 21. prosince se od 15 hodin uskuteční tradiční Setkání občanů Lipové u vánočního stromu. Po úvodním 

slovu pana starosty vystoupí s krátkým programem naše děti pod vedením pana Fraita. Pak ochutnáme zabijačkové 

speciality, obecní slivovici, svařené víno, bude i káva a čaj i něco sladkého. Předem děkujeme všem hospodyňkám 

za příspěvek v podobě vánočního cukroví na stoly. Zastupitelstvo obce srdečně zve všechny občany na tuto 

poslední letošní akci pořádanou OÚ. Přijďte všichni a vezměte s sebou dobrou náladu. 

 

 

Závěrem přijměte od zastupitelstva obce přání pokojného prožití svátků     

vánočních a v novém roce pak hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody, 

osobních i pracovních úspěchů. 

      

Hezké Vánoce a šťastný nový rok, na stole ať voní grog. Dobré pití na připití, 

stromeček ať pěkně svítí. Co nebylo tento rok, ať se splní napřesrok. 
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