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INFORMACE Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 19. 5., 16. 6., 21. 7. 2022
• ZO schválilo účetní závěrku roku 2021
• ZO schválilo závěrečný účet obce Lipová za rok 2021
• ZO schválilo odkoupení drobných pozemkových parcel od občanů
• ZO schválilo na doporučení statika odlehčení stropů bytového domu foukanou izolací

SLOVO
STAROSTY

ních skladech. Ač jsme tomu nikdo
do poslední chvíle nevěřili, nabyla
marná řada jednání i cest do Prahy. Stalo se tak po dlouhých skoro
sedmi letech, a já sem tomu velmi
rád.
Do našich životů počátkem roku
2020 vstoupil koronavirus a změnil nám všem podstatně život.
Pandemie takového rozsahu zcela
ochromila kulturní a společenské
dění nejenom v naší obci. Výrazně
ovlivnila plánované stavební projekty zejména
dodacími lhůtami.
I přes tento významný fakt se realizovaly, realizují nebo jsou k realizaci připraveny mnohé akce.
Zde Vám některé předkládám.

Milí spoluobčané, ani jsem se nenadál a uplynuly čtyři roky od chvíle, kdy jsem byl zvolen starostou
obce Lipová. Již dříve jsem sice byl
členem zastupitelstva obce, ale po
funkci starosty obce jsem nikdy
netoužil. Okolnosti voleb v říjnu
2018 to zařídily jinak, a tak jsem se
v neznámé vodě začal učit plavat.
S fungováním chodu úřadu jsem se musel rychle seznámit a následně začít připravovat i nové
projekty ku prospěchu obce. Jako jeden z nejvýznamnějších považuji, že se v tomto volebním
období ve spolupráci se starosty okolních obcí
a s právníky podařilo docílit adekvátního odškodnění občanů i obcí dotčených výbuchy v munič-

Miloslav Svarovský
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• V roce 2019 proběhlo ve spolupráci Ředitelstvím silnic ZK narovnání silnice III. tř. s finanční účastí obce.

• Na základě návrhů uznávaného heraldika pana
Miroslava Pavlů byla formou průzkumu mezi
občany vybrána konečná podoba znaku a vlajky obce Lipová. Dekret udělující naší obci znak
a vlajku nám byl předán předsedou Poslanecké

sněmovny v Praze. Následně zhotovené symboly
obce byly vysvěceny při příležitosti výročí 120 let
založení Sboru dobrovolných hasičů Lipová. Vlajka i znak obce jsou užívány při slavnostních událostech a mimo to zdobí zasedací místnost OÚ.
2

Zpravodaj OÚ Lipová 2022

ročník 24. / září 2022

• U fotbalového hřiště a přilehlé místní komunikace byl opěrnou zdí zrekonstruován svah. Byla
tím podstatně zvětšena parkovací plocha z vnější
strany nového oplocení. Z vnitřní strany byl vhodným zásahem upraven a zvětšen prostor pro příznivce fotbalu a také se pro naše hasiče zvětšila

startovací plocha. Na podiu byly doplněny chybějící svody dešťové vody, které byly zaústěny
do drenážního odvodnění. Proti větší zátěži bylo
dodatečně vyztuženo zastřešení podia. Projekt
byl zakončen osazením nových laviček a zakoupením dvou tréninkových fotbalových branek.
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• Ve sportovním areálu proběhly i jiné změny.
Na fotbalových šatnách byla vyměněna všechna okna a přibyl basketbalový koš na tenisovém
kurtu. Pro příjemnější pobyt zde bylo vyrobeno
nové posezení u ohniště a pevně osazena udír-

na. Dřevo pro tuto potřebu je uloženo v novém
přístřešku. Byly také vyřezány náletové dřeviny
v celém prostoru od buňky po konec fotbalového hřiště.
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• Od loňského roku probíhá revitalizace vodní
nádrže. Začala vyčistěním potoka za fotbalovým
hřištěm a doplněním splávků k záchytu hrubých
sedimentů. Opravou postupně projde přítokové

potrubí, panely, stavidlo, odtokový žlab, vývařiště
a v neposlední řadě i přilehlé okolí. Tato akce je
dle projektové dokumentace rozložena do několika etap s ukončením prací závěrem tohoto roku.
5

Zpravodaj OÚ Lipová 2022

ročník 24. / září 2022

• V souvislosti s touto stavbou bylo ve svahu položeno nové obtokové potrubí, aby již nedocházelo k podemílání a sesuvu panelů do nádrže.

Při těchto pracích muselo být odstraněno letité
oplocení. Bylo proto nahrazeno novým v délce
144 metrů.
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• Když se podíváte blíže do středu obce, jistě si
povšimnete dřevěného přístřešku na dětském
hřišti. Ten byl účelně zhotoven jako zázemí pro
děti a rodiče, kteří navštěvují toto místo po celý
rok. Pro pobavení dětí byly doplněny i další herní
prvky.
• V tělocvičně, která slouží dětem zejména v zimním období, bylo doinstalováno ústřední topení.
Toto vyhřívá i hojně navštěvovanou knihovnu,
ve které se každoročně nemalým nákladem doplňuje knižní fond.
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• Za obchodem, v místě, které slouží zejména jako
skladovací prostor, byl zhotoven další přístřešek pro
obecní techniku. Mimo jiné i pro nově dokoupené
velkoobjemové kontejnery se zesíleným dnem na
železný šrot a objemný odpad.
• Podél hlavní silnice a u místních komunikací byla
dle potřeby doplněna další pouliční světla, která
jistě také přispějí ke komfortu občanů ve večerních
hodinách. Stejně tak byla vhodně nasvícena kaple
sv. Václava, která je významnou dominantou naší
obce. Dodatečným oplocením a vhodnou výsadbou
získalo toto místo pěkný ráz.
• Odborným zásahem restaurátora byl opraven kříž
v zatáčce u obecního úřadu. Dostalo se i na obecní
zvonici. Ta byla po delší době opatřena novým nátěrem, který po zaschnutí a vytvrdnutí vytvořil na dřevě pružný a ochranný film. Stejný nátěr byl použit již
na zmiňovaný přístřešek nad pískovištěm dětského
hřiště a také na dřevěných přístřešcích v okolí obce.
Ty byly cíleně zhotoveny a ukotveny na místa s pěkným výhledem na Lipovou i okolní krajinu.
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• Také některá delší dobu neudržovaná místa přišla na řadu. Za obcí u hlavní silnice směrem na
Haluzice zcela zmizely hojně vzrostlé náletové
dřeviny kolem kamenného kříže. Podobně byly
vykáceny dřeviny podél vícero polních cest, například do Bukového.
• Celkovou asanací prošla cesta směrem na Uhliska. Začalo se u „Mudrákovy“ stodoly a pokračovalo se celou trasou směrem k obrázku. Celá cesta byla následně i vhodně srovnána a zhutněna
technikou a vyspravena navezením kameniva.
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• V této lokalitě směrem na Uhliska byly také osázeny ovocné stromy i listnáče. Byly cíleně vybrány staré odrůdy, které do okolní krajiny vždy přirozeně patřily.
• I lesní cesty a skládky se dočkaly menších či větších zásahů. Byl odstraněn a proti opakovanému
sesuvu půdy zabezpečen svah na cestě k buku.
Důkladné preventivní prohrnování příkop lesních cest předem zabraňuje jejich vymílání
a poškozovaní. Průběžně jsou také makadamem
a frézovanou asfaltovou směsí vyspravovány jejich povrchy a udržovány jednotlivé odvodňovací vpusti. Lesní cesty jsou tak neustále připraveny
pro zajištění těžby dřeva dle lesního hospodářského plánu a akutně i dřeva napadeného kůrovcem. Umožňují také jeho odvoz jak velkoodběratelům, tak občanům obecní vyvážečkou, nebo
svépomocí.
• V rámci lesního hospodářství bylo za pomocí myslivců a hasičů vysázeno 6400 ks stromků
a zhotoveny dvě oplocenky.
• V lokalitě Kůt byla vyřízena změna využití pozemků na pozemky lesní o výměře 5,6 ha.
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• V srpnu začala oprava cesty v intravilánu obce,
konkrétně pod zahradami na Loskách. Projekt spočívá v rozšíření již užívané komunikace,
a hlavně jejímu prodloužení a vybudování točny. Tuto velkou investici si vyžádalo zajištění dopravní obslužnosti obyvatelům RD, které v této
lokalitě již stojí, případně se staví a stavět budou.
Pokud dovolí počasí, celá stavba by měla být letos kompletně dokončena. Celou akci hradí obec
z vlastního rozpočtu.
• Naopak na již zcela připravený, avšak finančně
velmi náročný projekt dobudování chodníku
od OÚ směrem na Haluzice, bychom rádi získali
vhodný dotační titul.
• V minulých dnech se také rozběhla příprava vybudování přechodového místa a ostrůvku autobusové zastávky na Loskách ve směru od Slavičína. Celá akce bude realizována ve spolupráci se
ŘSD Zlínského kraje. Hlavním cílem tohoto projektu je zvýšení bezpečnosti osob.
• V návaznosti na havárii stropu koupelny bytu
v bývalé škole byla dodatečně doplněna foukaná tepelná izolace celého objektu. Stalo se tak na
základě posouzení situace statikem, který doporučil odlehčení stropní konstrukce.
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• Kontejner na textil

• Nová udírna

Výčet uvedených finančně náročných akcí doplním nově pořízeným drobným majetkem. Do
prodejny potravin byla zakoupena chladící vitrína a nářezový stroj. Moštárna, hojně využívaná
občany, byla dovybavena nerezovým moštovacím lisem a pasterizační nádobou. Pro účely
zimní údržby chodníků a místních komunikací
byla zakoupena sněžná fréza a zametací kartáč.
V obci přibylo šest nádob na posypový materiál.
Na údržbu zeleně v naší obci bylo také pamatováno. Zakoupena byla sekačka na trávu, menší
mulčovací sekačka, křovinořez a nůžky na živé
ploty. Do majetku přibyly také další kontejnery pro sběr textilu a šatstva, papíru a plastů. Na

obecním úřadě byla zastaralá výpočetní technika nahrazena novou. Dataprojektor umístěný
v zasedací místnosti slouží také pro pořádání kulturních akcí.
Závěrem mi dovolte poděkovat zastupitelům
i Vám všem za spolupráci v tomto volebním období.
Ve dnech 23. a 24. září se konají volby do
zastupitelstva naší obce, ke kterým Vás tímto
zvu.
Miloslav Svarovský
starosta obce Lipová

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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