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Třídění odpadů
Vážení spoluobčané,
Předně bychom rádi poděkovali všem, kteří dbají o naši přírodu a chtějí ji co nejlépe uchovat také pro
naše děti a děti našich dětí a třídí své odpady. Chceme Vás však všechny požádat, abyste nově svůj
veškerý tříděný odpad sami sváželi do sběrného dvora, protože obec v rámci úspor, které nyní doléhají na
všechny občany ČR, nemá již možnost nechat tříděný odpad odvážet od
každého domu zvlášť. Věříme, že tuto naši prosbu chápete a splníte jí, aby i
nadále zůstala naše obec jako jedna z těch kterým záleží na čisté krajině a
pěkné přírodě a s tímto přímo souvisí !Třídění odpadů! Žádáme občany,
aby při uložení odpadů ke sběrnému dvoru, byly odpady již roztříděné - žluté PE pytle. Do tříděných
odpadů NEPATŘÍ použité dětské pleny! – ty se ukládají do modrých PE pytlů nebo do popelnice.
Děkujeme za pochopení.

Informace ke splatnosti poplatku na likvidaci odpadu.
Odpady se hradí na období od 1.1. do 31.12. běžného kalendářního roku. Poplatníci, kteří mají v obci
nemovitost určenou k rekreaci hradí poplatek do 31.5. běžného kalendářního roku. Trvale žijící poplatníci
mohou platbu rozdělit na dvě splátky. První by měla být uhrazena do 31.5. zbývající část do 30.9.
běžného kalendářního roku.
Platba po 30.9. je v prodlení a obec může podle § 11 zákona č. 565/1990 Sb., v platném znění, zvýšit
nezaplacené poplatky nebo i jejich nezaplacenou část až na trojnásobek.
Obecní úřad Lipová bude muset se zvyšujícím se počtem dlužníků přistoupit k tomuto řešení. V případě,
že nebude uhrazena platba v termínu, budou zaslány platební výměry, které jsou podkladem k dalšímu
vymáhání – exekuční příkaz.
Jestliže u poplatníka nastanou změny, je povinen tyto změny nahlásit do 30 dnů správci poplatku. Jde i o
změny, kdy se trvalý pobyt nemění, ale mění se adresa pobytu.

Otázka pro starostu
Pravidelná rubrika starosty obce

Co se v naší obci plánuje do budoucna?
V této chvíli, jak jistě všichni víte, máme plné ruce práce s výstavbou
kanalizace. Je nutná neustálá komunikace s realizační firmou a taktéž dohled
nad postupem a kvalitou výkopových prací. Vedle toho už se pomalu začínáme
připravovat na druhou fázi, kde chceme požádat o obdobnou dotaci na druhou
část kanalizace pro naši obec a proces, i když bude obdobný, nebude o nic
jednodušší.
V nedávné době jsme připravovali Lipovský Dřevák, doufáme, že bude pěkné
počasí, respektive vydařenější než to, jaké jsme měli na Jarmarku. Máme
připravený pěkný a celkem obsáhlý program, na své si přijdou jak děti, tak dospělí. Těším se na účast
každého z Lipové a přilehlého okolí.
Pokračuje proces pro realizaci oprav Zámeckého rybníku, o kterém jsem Vás informoval
v předcházejících novinách.
Nejnovější zpráva, která je pro občany Lipové zajímavá, je skutečnost, že jsme v úterý 25. 8. 2009 byli
s p. projektantem Járou na Krajském úřadě v Ústí nad Labem a řešili jsme tam možnosti čerpání dotací na
stavbu rozhledny, která by měla stát na kopci nad Lipovským lomem, vedle vysílače. K této rozhledně by
také měla být vybudovaná naučná stezka a to buď ve formě cyklotrasy, nebo třeba i tzv. hipostezky.
Hipoterapie je, zjednodušeně řečeno, léčba člověka pomocí jízdy na koni. Zbudování takovéto rozhledny
a naučné stezky se pohybuje v řádu milionů. Bez potřebné dotace není pochopitelně v možnostech obce
něco takového zbudovat. V tuto chvíli jsme v jednání s radiokomunikacemi a Českými lesy, sbíráme
veškeré nutné podklady pro možné podání projektu.
Taktéž jsme, zatím spíše okrajově, probírali možnost vybudovat dětské hřiště s prolézačkami, popřípadě
celkového areálu pro relaxaci a odpočinek dětí i dospělých. Toto jsou však pouze vize a výhledově by
byli realizovatelné až v letech 2010 – 2013.

Evropská unie a Evropský sociální fond
pomohly Obci Lipová.
V květnu 2009 bylo vytvořeno celkem 20 pracovních míst v rámci
veřejně prospěšných prací za pomoci příspěvku spolufinancovaného
ze státního rozpočtu České republiky a Evropského sociálního fondu
v souvislosti s realizací projektu ESF OP LLZ – „Veřejně prospěšné
práce“ reg.č. CZ.1.04/2.1.00/03.00001.
Pracovní místa podpořená v rámci veřejně prospěšných prací jsou
zaměřena na úklid obce a přidružené práce. Naší obci tak Evropský
sociální fond pomohl řešit provozní, hygienické, estetické a environmentální záležitosti. Uchazečům o
zaměstnání, kteří nastoupili na výše uvedená pracovní místa, pomáhá Evropský sociální fond získat nebo
osvojit si pracovní návyky a zvýšit tak jejich uplatnění na trhu práce.
Evropský sociální

fond

(ESF) napomáhá

rozvoji zaměstnanosti

podporou

zaměstnatelnosti,

podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.

Nabídka dopravy
Chceme Vás informovat o možnosti dopravy pomocí služby DPD, kterou jsme pro Vás v rámci Obecního
úřadu a v rámci služeb občanům Lipové schopni zajistit. Obecní úřad má s poskytovatelem DPD smlouvu
a účet, přes který se dají posílat i zásilky na dobírku. DPD je jedním z největších a poskytovatelů těchto
služeb u nás. Spolehlivá, rychlá firma za rozumnou cenu. Poskytují i zahraniční služby, ale v rámci
doporučení je nejlépe využívat na vnitrostátní přepravu menších balíků, na které někdo spěchá. Ceník a
bližší informace si můžete vyžádat na Obecním úřadě u Jana Sklenáře.

Pozvánka:

LIPOVSKÝ BLEŠÍ TRH
Kde: Lipová – hřiště SK Skloluxus Lipová
Kdy: sobota 12.9.2009 od 08:00 hodin
Nákup a prodej všeho možného i nemožného zboží – burza.
Přijďte prodat své nepotřebné věci.
Občerstvení zajištěno – tržní místo 10,- Kč
Vstupné 5 Kč.

FOTBALOVÝ TURNAJ
LIPOVSKÝ MEMORIÁL - 15. ROČNÍK
1. srpna se na místním hřišti odehrál za parného počasí již 15. ročník turnaje v kopané: LIPOVSKÝ
MEMORIÁL. V tomto ročníku se podařilo fotbalistům Jiskry Mikulášovice obhájit loňské prvenství a
opět převzali putovní pohár pro první místo. Na druhém místě se umístilo mužstvo Lokomotivy Kravaře
a bronzovou příčku obsadilo mužstvo divizního dorostu ARSENAL Česká Lípa. Další pořadí turnaje
bylo následující: 4. místo – IFC Praha (výběr světa) ve kterém bok po boku bojovali fotbalisté ze
Skotska, Irska, Francie, Německa, Nizozemí a Čech. 5. místo – SK Plaston Šluknov B/ Lipová. 6.
místo BSV Bretnig/Hauswalde.
Pořadatelé tohoto turnaje, výbor SK Skloluxus Lipová, děkuje všem sponzorům za jejich ochotu a pomoc
při finančním zajišťování tohoto turnaje. Dále patří velké poděkování všem, kteří se na tomto turnaji
organizačně podíleli a věnovali mu spoustu svého volného času.

SPORTOVNÍ KLUB V LIPOVÉ
;V současné době se rozběhla fotbalová soutěž V okrese Děčín a naši dospělí fotbalisté mají za sebou první zápas,
který sehráli na hřišti v Dolní Poustevně. Naše nekompletní mužstvo na domácí fotbalisty nestačilo a podlehlo mu
2:0 (2:0). K dalšímu utkání zajíždí naši na hřiště do Markvartic a tak věřme, že se nám tuto sobotu povede již lépe.

Rozlosování soutěží mužstev pod řízením SK Skloluxus Lipová:
II. třída - podzim 2009
;SK Plaston Šluknov B / Lipová
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