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Zpravodaj OÚ Lipová číslo 65, ročník 23. ČERVEN 2021 

   ----------------------------------------------------- 

 
Výpis z jednání zastupitelstva obce dne 28.1., 25.2., 25.3., 22.4., 1.6. a 29.6.2021 

• ZO schválilo převod nedočerpaných dotací na činnost složek působících v obci z roku 2020 do  

     roku 2021 a v rámci procesu schvalování rozpočtu obce na rok 2021 také další finanční    

     prostředky na jejich podporu 

• ZO schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene položením kabelu pozemky obce (přípojka  

     elektřiny RD) 

• ZO schválilo jednotlivá rozpočtová opatření (příjem dotací na lesní činnost) 

• ZO schválilo elektronickou podobu zápisů ze zasedání zastupitelstva obce 

• ZO zadalo zhotovení vlajky a znaku obce, SDH a upomínkových předmětů 

• ZO pověřilo JUDr Kovaříka v zastupování občanů a obce ve věci náhrady škody po činnosti 

     složek IZS ZK a JUDr Polčáka v zastupování občanů a obce proti státu či pachatelích    

     v souvislosti s výbuchy muničních skladů v roce 2014 

• ZO zrušilo OZV o zákazu konání ohňostrojů (platila po dobu likvidačních prací ve skladech) 

• ZO schválilo vstup obce do Sdružení obcí mikroregionu Ploština 

 

Dětský den bude !!  

Uskuteční se v sobotu 3. července od 14 hodin. Srdečně zveme všechny malé i velké k setkání 

ve sportovním areálu. Můžete se těšit na stánek s hračkami, kolotoč, 

nafukovací skluzavku, canisterapii, modely letadel, opět dorazí poníci i 

sokolníci se svým krátkým programem, a budou i hry s Elánkem či soutěže o 

drobné ceny. Ochutnáme zvěřinové speciality i cigáro z udírny, uvaříme kávu 

a načepujeme kofolu. Pro všechny děti do 15-ti let budou zase připraveny 

balíčky a dobrotami. Jak jistě všichni víte, je pořádání jakýchkoliv kulturní 

akcí v této době značně nejisté. Tak jsme moc rádi, že se znovu všichni 

sejdeme. Dětem zároveň přejeme hezké prázdniny bez omezení, hodně      

                              sluníčka, dobré nálady a spousty dobrodružství.  

 
 

Oslavy 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Lipové  

 

Sbor dobrovolných hasičů Lipová Vás zve na oslavu 120. výročí založení Sboru dobrovolných 

hasičů Lipová, která se koná v sobotu 21. srpna 2021 v Lipové. 

 

Program: 

       9:00  Slavnostní členská schůze 

     10:30  Mše svatá a vysvěcení hasičského praporu v místní kapličce 

     13:30  Vítání hostů u hasičské zbrojnice 

     14:00  Slavnostní průvod, kladení věnců 

          15:00  Ukázka hasičské techniky, koncert dechové hudby    

Lidečanka, zábava pro děti i dospělé, občerstvení 



Nádloští, Písky, Uhliska (u obrázku), Výletisko a Kopce. 

Jistě jste si všimli dřevěných posezení nad obcí, která na 

pěti místech lákají pěkným výhledem především na 

Lipovou. A to bylo právě záměrem pro jejich zhotovení. 

Doufáme, že nejen naši občané, ale i turisté či cyklisté 

ocení možnost posedět v hezké krajině, odpočinout si a užít 

mnoha pěkných panoramat. V této chvíli jsou již jednotlivá 

posezení i zastřešena a po vyschnutí dřeva budou ještě 

opatřena vhodným finálním nátěrem. 

 

Zahrádkářské okénko - šíření lišejníků na ovocných stromech 

Dle rostlinolékaře Jaroslava Roda je příčinou především čistý vzduch bez síry. Dále pak 

skutečnost, že s rozšířením odrůd rezistentních vůči strupovitosti a dalších chorob houbového 

původu, se snížil počet ošetření fungicidními přípravky. Lišejníky podobně jako řasy či mechy, na 

stromech neparazitují, a proto jim nijak neškodí. Jedině snad tím, že zvyšují vlhkost ve svém okolí, 

a tak zlepšují podmínky pro některé houbové choroby. Větve kvůli lišejníkům neodumírají, protože 

rostou především na větvích již odumřelých z jiného důvodu. Chcete-li se jich zbavit, pak je možné 

mechanické odstranění seškrabáním nebo postřikem v zimním období vhodným měďnatým 

přípravkem. 

Pořád se něco děje 

V průběhu prázdnin začnou práce na revitalizaci nádrže a jejího 

nejbližšího okolí. K dnešnímu dni máme příslib dotace, vydané 

stavební povolení a proběhlo již také výběrové řízení na dodavatele 

stavebních prací. Tento rozsáhlý projekt se „papírově“ připravoval 

dva roky a následně již započal samotným vypuštěním nádrže. Velké 

poděkování patří SDH Lipová za vstřícnou pomoc při této počáteční náročné akci. Nyní tedy 

proběhne celková rekonstrukce Žblku. Vybraná stavební firma provede opravu břehů i hráze 

nádrže, včetně přítoků, vymění se stávající vtokové i výtokové zařízení, zpevní se příjezdová cesta 

a bude upraveno okolí.  Předpoklad ukončení stavebních prací je v samotném závěru roku 2022. 

Mimo tento velký projekt proběhly i některé menší. Nad pískovištěm vyrostl přístřešek, jenž bude 

sloužit k většímu pohodlí návštěvníků dětského hřiště. Stejně jako posezení nad Lipovou jej čeká 

ještě poslední nátěr. Proběhlo vyčistění prostoru u křížku za obcí směrem na Haluzice a cesty 

kolem potoka do Bukového od náletových dřevin. Taktéž byla vyčištěna a poté srovnána cesta na 

Uhliska (k obrázku). V této lokalitě plánujeme v nejbližší době výsadbu ovocných stromů určených 

do volné krajiny, které mj. podpoří i zadržování vody. Drobná výsadba probíhá i v intravilánu 

obce. Ne vždy se však toto úsilí setkává s příznivou odezvou z řad jednotlivých občanů. Ba 

dokonce je tato snaha o zvelebení obecních pozemků opakovaně mařena vytrháním vysazených 

stromků či keřů. 

Svoz plastů ve II. pololetí roku 2021  

Svoz plastů v pytlech žluté barvy bude i nadále probíhat vždy v pondělí a to: 19. července, 16. 

srpna, 27. září, 25. října, 22. listopadu a 20. prosince. Cena žlutého pytle pro svoz plastů je 8,- 

Kč za kus. V souvislosti se svozem plastů apelujeme na občany, aby žluté pytle umísťovali na 

sběrová místa až těsně před termínem svozu, nejlépe o víkendu před svozovým pondělkem. 

Avizujeme také, že v podzimních měsících se uskuteční sběr nebezpečného odpadu.  

 

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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