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Informace z jednání zastupitelstva obce dne 23. 1., 20. 2., 16 4., 21.5. a 25. 6. 2020 

•    ZO schválilo vyrovnaný rozpočet obce na rok 2020, ve kterém jsou zahrnuty i příspěvky složkám  

 působícím v obci (TJ Lipová, SDH Lipová, ZO Včelařů, MS Tatarka), MŠ v okolí, kde jsou  

 umístěny děti z Lipové, městské nemocnici Slavičín, Charitě Slavičín, DS Loučka 

•    ZO schválilo účast obce ve Sdružení místních samospráv České republiky, z. s. 

•    ZO schválilo OZV o zákazu volného pobíhání psů v obci 

•    ZO po připomínkování schválilo vzájemný bezúplatný převod některých pozemkových parcel    

   z vlastnictví obce na Zlínský kraj a z vlastnictví Zlínského kraje na obec Lipovou  

•    ZO schválilo nové podmínky poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení a také již i půjčky  

   žadatelům dle těchto podmínek 

•    ZO schválilo prodloužení nájemní smlouvy sportovní klubovny za dosavadní cenu 100,- Kč  

   měsíčně + zúčtovatelné zálohy na energie 

•    ZO schválilo a požádalo KÚ Zlínského kraje o akceptování nového názvu autobusové zastávky  

   Lipová - Losky a zanesení do nových jízdních řádů (původní název zní Lipová – zastávka) 

•    ZO schválilo v počátku šíření koronavirové nákazy bezplatnou distribuci nakoupených  

   ochranných roušek, respirátorů a dezinfekce občanům Lipové dodáním do jejich domácností 

•    ZO schválilo drobné prodeje částí pozemkových parcel (vjezd či zahrádka u RD občanů Lipové) 

•    ZO schválilo Závěrečný účet obce a účetní závěrku za rok 2019 po provedené prověrce  

   hospodaření obce auditorem Zlínského kraje 

 

 

Koronavirová pandemie 

V celosvětovém měřítku se již několik měsíců řeší nákaza virem COVID-19, která se významně dotkla 

i České republiky, potažmo každého z nás. Prvotní znevažování onemocnění, jak se později ukázalo, 

nebylo na místě. Ve vlastním zájmu jsme v uplynulých dnech respektovali vládou a jednotlivými 

ministerstvy nařízená mimořádná opatření. Ve správnou chvíli jsme si všichni uvědomili, že o své 

zdraví a bezpečnost je třeba skutečně i preventivně pečovat. Změnou přístupu a chování každého 

jednotlivce se daří situaci po zdravotní stránce zvládat. Všeobecné dopady současné pohnuté situace a 

s tím související ekonomickou, sociální a politickou krizi se snad podaří zvládnout postupně také. 

Děkujeme všem občanům za vzájemnou vstřícnost a ohleduplnost, kterou projevili v minulých dnech. 

Jen pro zajímavost či úplnost uvádíme, že zakoupení ochranných prostředků pro potřeby obce a 

bezplatné předání roušek, respirátorů a dezinfekcí alespoň v minimálním potřebném množství 

občanům Lipové, kterých je 367, stálo obecní rozpočet k dnešnímu dni 154 450,- Kč.   

 

Udělení znaku a vlajky obci 

Na základě rozhodnutí ZO bylo zadáno vypracování návrhu možné podoby znaku obce Lipová. 

Samotné žádosti obce, zaslané již v loňském roce do PS Parlamentu ČR, bylo po složitém schvalovacím 

procesu podvýboru pro heraldiku a vexilologii následně vyhověno. Rozhodnutím předsedy PS 

Parlamentu České republiky byly znak a vlajka obci Lipová podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení) uděleny rozhodnutím č. 51 dne 21. dubna 2020. Grafické návrhy znaku obce zpracoval 



heraldik Miroslav J. V. Pavlů. Vkusně, s ohledem na název obce i starou obecní pečeť, vložil do 

jednotlivých návrhů znaku jak motiv lípy, tak i symboliku patrona zdejší kaple svatého Václava a 

atributy Panny Marie. Vše doplnil rovněž vhodným pozadím provedeným v zelené a modré barvě, 

symbolizujícím lesnatý a kopcovitý okolní terén a Lipovský potok, jenž je zaznamenán v historických 

mapách. Finální podobu znaku obce Lipová, který je vyobrazen na přední straně, pak vybrali sami 

občané v proběhlé anketě. 

Půjčky z Fondu rozvoje bydlení 

Obec Lipová má zřízen Fond rozvoje bydlení a finanční prostředky jsou formou půjček nabízeny na 

opravy a rekonstrukce RD občanů Lipové. Na číslo popisné je možno sepsat smlouvu na půjčku nově 

až do výše 60 tis. Kč stále se splatností tří let. V minulosti tuto možnost využilo již mnoho žadatelů a 

v současné době je dostatečná finanční rezerva pro poskytnutí dalších půjček občanům. Bližší 

informace v případě zájmu budou poskytnuty na OÚ. 

Svoz tříděných odpadů a údržba obce  

Termíny svozu plastů ve žlutých pytlech ve 2. pololetí 2020 jsou  9.7., 13.8., 10.9., 8.10., 12.11. a 10.12.  

Od nového roku byla na sběrném místě naproti obchodu umístěna nádoba pro svoz jedlých olejů a tuků 

a byla tam i na Losky přidána velkoobjemová nádoba pro svoz papíru a plastů. V souvislosti se 

svozem tříděného odpadu znovu apelujeme na občany, aby žluté pytle umísťovali na sběrová místa až 

těsně před termínem svozu. Také je žádáme, aby v případě naplnění sběrového kontejneru na papír, 

plast či sklo, nenechávali vytříděný odpad na zemi u kontejnerů a využili kapacitu kontejneru 

umístěného jinde v obci.  

Pozvánka pro malé i velké na dětský den 

Jako každoročně se první prázdninovou sobotu počítalo s dětským dnem. Koronavirus však zkřížil 

plány mnoha kulturním akcím v celé ČR, a dlouho tak i nad touto naší domácí akcí visel otazník. 

Dětský den uskuteční v sobotu 4. července od 14 hodin. Díky postupnému uvolňování opatření jsme 

mohli zase pro děti něco málo připravit v podobě her a soutěží o drobné ceny. Bude stánek s hračkami 

i skákací hrad, snad letos dorazí také loni slíbení poníci a sokolníci opět předvedou dravce s krátkým 

programem. Za přispění složek působících v obci, kterým tímto děkujeme, ochutnáme zvěřinové 

občerstvení i cigáro z udírny, v bufetu uvaříme kávu a pro děti načepujeme kofolu. Srdečně tímto 

zveme všechny děti i dospělé do sportovního areálu. 

Nohejbalový turnaj amatérských družstev 

Letošní nohejbalový turnaj o putovní pohár starosty obce byl a je svým způsobem koronavirem také 

ohrožen. Na četné žádosti hráčů jsme posunuli termín konání až na čas po dovolených, a to na sobotu 

12. září. Do turnaje se tradičně mohou přihlásit amatérská mužská, ženská i smíšená družstva. Znovu 

bude zajištěno občerstvení pro hráče i diváky, které tímto už dnes srdečně zveme. Doufáme jen, že 

epidemiologický vývoj pandemie nám nezabrání uskutečnit i tuto akci. 

Prázdniny jsou letos tak trochu už od jara 

Malinko dříve letos pro děti začaly „prázdniny“. Přijatým opatřením z důvodu 

koronavirové nákazy byly základní školy dne 11. března uzavřeny a ani 

k dnešnímu dni nebyla výuka v nich plně a bez omezení obnovena. Dětem bylo 

učivo a studijní materiály včetně domácích úkolů předávány různými formami 

dle vzdělávacího programu, které nahrazovaly jejich osobní účast ve třídách. 

Milé děti, přejeme Vám báječné prázdniny plné sluníčka a pohody, skvělé 

nápady na výlety a nezapomenutelná dobrodružství. Vše dobře naplánujte a krásně prožijte. 

 

 

Lipovjánek vydává obec Lipová. Vychází nepravidelně podle potřeby. Neprochází jazykovou úpravou. 

Náměty uvítáme na tel.: 577 341 229, na e-mailu: obeclipova@volny.cz, http: www.lipova-obec.cz 
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