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Opět v naší obci řádí vandalové, pustili se do letního kina, do nové 

"Naučné stezky kolem zámeckého rybníka", do knihoven v zastávce. 

Zázemí sportovců u fotbalového hřiště bylo již několikrát poničeno. 

Prosíme všechny, kteří s tím mají něco společného, aby se zamysleli nad 

svým jednáním a neničili to, co vytvořili jiní pro obyvatele obce i pro její 

návštěvníky. Prosíme všechny, kteří mají povědomí o pachatelích, 

aby nás informovali a my jsme mohli učinit nápravu, třeba ve spolupráci 

s Policií ČR.

Bohužel, se také rozmohl nešvar jízdy na čtyřkolkách a terénních 

motorkách nejen po lesních cestách, které jsou obzvlášť po deštích 

rozježděné, že po nich lze těžko chodit, ale třeba také v biocentru 

v centru obce.

Informace je možné zaslat e-mailem na info@lipova.cz, osobně 

v kancelářích obecního úřadu, nebo můžete využít poštovní schránku

 v přízemí budovy úřadu.

Vandalismus v obci

Dne 27.2.2019 byl usnesením Rady Ústeckého kraje č.005/62R/2019 

schválen harmonogram 4. výzvy Kotlíkových dotací v Ústeckém kraji. 

Podmínky dotačního programu budou předloženy do Zastupitelstva 

Ústeckého kraje 24. 6. 2019 a následně (7/2019) budou vyhlášeny 

na úřední desce a zveřejněny na internetových stránkách Krajského 

úřadu Ústeckého kraje.

 Příjem žádostí od fyzických osob bude zahájen 16. 9. 2019. Žádost bude 

podávána pouze elektronicky.

zdroj: www.kr-ustecky.cz

Kotlíková dotace

24. a 25. května 2019 se budou konat volby do Evropského 

parlamentu. Podrobné informace o místě a způsobu hlasování najdete v 

dubnovém vydání LN.

Volby do Evropského parlamentu 2019

Pojízdná prodejna řeznictví Jaroslav Formánek z technických důvodů změnila čas a interval prodeje. 

Nově bude jezdit každé liché pondělí od 9.00 do 12.00 hodin.

Pojízdná prodejna řeznictví Jaroslav Formánek 

v sobotu 6. 4. se zúčastníme celorepublikové akce „Ukliďme svět, 

ukliďme Česko“ - ukliďme Lipovou. Sejdeme se v 9. hodin před budovou 

obecního úřadu, nářadí s sebou uvítáme.

Ukliďme svět, ukliďme Česko

Prosíme obyvatele obce, kteří neuhradili poplatek za psa z důvodu, že již psa nemají, aby tuto skutečnost nahlásili v kanceláři 

u paní Weisgerberové (+420 731 583 637). 

Lze tak předejít vymáhání poplatku.

Poplatky
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V tomto čísle Lipovských novin Vám přinášíme přehled poplatků pro 

kalendářní rok 2019. Poplatky můžete uhradit dvěma způsoby, a to buď 

platbou na účet obce Lipová č. 213100291/0300, nebo osobně na OÚ 

u paní Žákové nebo paní Weisgerberová.

Platbu za ODPAD zasílejte s variabilním symbolem 1340, poplatek činní 

540 Kč/trvale žijící osoba/rok a 900 Kč/rekreační objekt/rok.

Platbu za STOČNÉ zasílejte s variabilním symbolem 2321 + č.p. objektu, 

výše poplatku je stanovena dle dohody s paní Weisgerberovou.

Platbu za PSA zasílejte s variabilním symbolem 1341, poplatek činní 

150 Kč 50 Kč/pes/rok, senioři /pes/rok.

Platbu za PRONÁJEM POZEMKU zasílejte s variabilním symbolem 

3635, přičemž výše poplatku je uvedena v nájemní smlouvě.

Žádáme občany, kteří budou zasílat poplatky bankovním 

převodem, aby do textu ke každé platbě vždy uvedli své jméno 

a číslo domu. U platby za odpady prosíme o uvedení všech občanů, 

za které je poplatek hrazen. Děkujeme. 

Pravidelný přehled poplatků za likvidaci odpadu a poplatek za psa

Svoz biologicky rozložitelného odpadu bude zahájen ve středu 

3. 4. 2019, doba svozu v daný den bude od 6-ti hodin ráno 

do 20-ti hodin večer v pravidelné frekvenci 1 x 14 dní. Bioodpad bude 

svážen v období duben až listopad (ukončení závisí na počasí). 

Svoz bioodpadu

Do hnědých nádob na bioodpad je možné ukládat pouze bioodpad 

rostlinného původu (ovoce, zelenina, listy a natě zeleniny, odpad 

ze zeleně v domácnosti, zbytky pečiva a obilovin, travní hmota, plevele, 

listí, jemné nebo drcené větve, hobliny a piliny) bez dalších příměsí 

komunálního odpadu. V případě uložení odpadu, který nesplňuje 

kritéria bioodpadu, nebude nádoba vyvezena.

Popelnici na bioodpad si můžete objednat u paní Weisgerberové 

osobně na obecním úřadě, telefonicky na čísle +420 412 391 390, 

+420 731 583 637 nebo e-mailem na info@lipova.cz. 

Cena za likvidaci bioodpadu pro občana na rok 2019:

nádoba 120 litrů:  200 Kč jednorázový poplatek na rok

nádoba 240 litrů:  400 Kč jednorázový poplatek na rok

Zbylé náklady za likvidaci bioodpadu hradí obec.

Definice sváženého bioodpadu v nádobách

Žádáme obyvatele, kteří mají doma nebezpečný odpad, aby tento 

odpad odvezli do sběrného dvora do středy 3. 4. 2019, poté bude 

odvezen svozovou firmou.

Svoz se koná jednou za půl roku a budeme rádi, když se nám podaří 

odvést co největší množství a nebudeme mít soustavně zaplněný sběrný 

dvůr. Za uložení nebezpečného odpadu ve sběrném dvoře obyvatelé 

a rekreanti obce Lipová nehradí poplatek.

Není určeno pro obyvatele z okolních obcí.

Mezi nebezpečný odpad můžeme zařadit:

oleje (motorové, potravinářské), barvy, lepidla, rozpouštědla, zářivky, 

plechovky od barev, mastné hadry, akumulátory, baterie a také 

pneumatiky bez disků, které jsou jediné zpoplatněny.

Svoz nebezpečného odpadu

Příspěvky za OÚ Klára Svobodová
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Sezení Spolku seniorů se koná dne 16. 4. 2019 od 15.00 hodin v podstávce.

BŘEZEN 2019
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Domácí zabijačka v Lipové

Zabijačka, která se konala 9. března se opět velice vydařila. I přes vrtkavé 

a nevlídné počasí byla účast veliká. Vidět jste mohli ukázku domácí 

zabijačky, posedět si s výborným jídlem u poslechu hudby a k tomu si 

ještě dát něco sladkého od členek Spolku seniorů. Dílny pro děti, bohatá 

tombola a další program, to vše bylo připraveno pro návštěvníky 

šestého ročníku Lipovské zabijačky. Děkujeme velice všem 

dobrovolníkům, kteří nám po celou dobu pomáhali. 

Filipojakubská noc aneb pálení čarodějnic a stavění máje

Tradičně se sejdeme 30. 4. v 16.45 hodin před obecním úřadem 

a vydáme se společně k Restauraci U Pytláka, kde postavíme májku. 

Bude připraven program pro děti a nebude chybět ani zapálení hranice.

Příspěvky za kulturu a IC Klára Svobodová

INFORMACE Z PODSTÁVKOVÉHO DOMU
------------------------------------------------------------------------------------------------
Aktuálně z informačního centra

Velikonoce v podstávkovém domě č . p. 424, v sobotu 20. 4. 2019 

od 13.00 do 17.00 hodin.

Můžete si přijít vyzkoušet: pletení pomlázky, malování kraslic (doneste si 

na zdobení vyfouknutá nebo vařená vajíčka), pečení a zdobení 

velikonočního beránka.

Promítání dokumentu Velikonoce v Lužici a pod Lužickými horami 

1. a 2. díl.

Výstavy v galerii 

Pokud máte zájem a chcete vystavovat své fotografie, obrazy nebo i jiné 

výtvory v galerii podstávkového domu, je možné tento prostor zdarma 

využít. 

Termín a další podrobnosti si můžete domluvit na telefonním čísle: 

+420 607 964 815, nebo přímo v informačním centru.
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PŘÍSPĚVKY OD OBČANŮ 
------------------------------------------------------------------------------------------------
Rád bych věděl jestli je ta silnice kolem kostela hotová jak slíbil Žák? 

Teprve po několika měsících kdy měla být silnice opravena tak se pouze 

trochu uklidil nepořádek který tam byl zanechám Foto zasílám Dále bych 

chtěl vědět KDY se bude opět opravovat fasáda na kostele Kdo jí bude 

provádět a hlavně kdo to bude platit Foto zasílám Nakonec bych rád 

věděl proč je karanténa v Domově důchodců Prý je tam opět SVRAB 

Prosím než zase nějaké hloupoučké výmluvy tak raději neodpovídejte 

I když LEPŠÍ HLOUPÁ VÝMLUVA NEŽ PSÍ EXKREMENT !Samozřejmě těch 

fotek je daleko více

Doufám že jsem nějak neranil jemnocit cenzora a že článek a dotazy 

budou zveřejněny Děkuji Bouma

Odpověď panu Boumovi ohledně kostek u kostela. 

Velké kostky u kostela jsou již od listopadu položeny, a po rozmrznutí 

byly i zbývající kostky odvezeny. Zbývá zamést a odvézt suť. 

Kostky u kašny se nedělaly, protože jsme dali na připomínky občanů 

a kašnu posuneme od schodů více doleva. S tím souvisí přeložení vody 

a odpadu. Až bude lepší počasí, kostky se dodláždí. Celý prostor se 

znovu přejede vibračním válcem, aby došlo ke srovnání terénu.

Děkujeme za pochopení.

                                                                                            František Žák

Reakce OÚ a domova důchodců

Dobrý den, pane Boumo.

Dovolím si Vám odpovědět na otázku ohledně fasády kostela. Firmě 

SIOPS byl po letošní zimě zaslán dopis s reklamací fasády, protože je 

velmi poškozená. Opět se prokázalo, že fasáda byla provedena za 

špatných klimatických podmínek a v rámci nátěru fasády nebyl 

zaměstnanci dodržen technologický postup. Objekt je památkově 

chráněn a z tohoto důvodu se fasáda natírala vápnem a mezi 

jednotlivými vrstvami musí být technologické přestávky na zrání vápna. 

Nátěr se nemůže aplikovat opakovaně za sebou bez technologické 

přestávky. Firma již fasádu jednou opravovala a nyní musí fasádu opravit 

do 30. 6. 2019. V opačném případě provede opravu fasády na svoje 

náklady obec a firmě bude následně o tuto částku pokrácen doplatek za 

odsouhlasené vícepráce. Doplatek firmě byl pozastaven ze strany obce 

již po první reklamaci v předešlých letech.

                 Pavel Svoboda

Věc: zodpovězení dotazu pana Boumy: „...proč je karanténa 

v Domově důchodců Prý je tam opět SVRAB.“

Vzhledem k potvrzení výskytu infekčního kožního onemocnění bylo 

s ohledem na šíření infekce, její zdolání i z provozních důvodů 

přistoupeno k uzavření zařízení pro návštěvy, cizí strávníky, dodavatele 

ad. Klientky se nemohou účastnit akcí, jezdit na výlety nebo např. 

na lékařská vyšetření. 

Toto onemocnění se šíří hlavně v uzavřených kolektivech, kde jsou 

osoby v těsném kontaktu, zdrojem je infikovaný člověk, cesta přenosu je 

kontaktem, méně často prádlem. Nepřenáší se dotykem ruky, nebo 

např. sáhnutím na kliku.  S ohledem na velké množství osob působících 

v Domově důchodců Lipová – klientky i zaměstnanci, je pro zdolání 

infekce důležité včasné zachycení nákazy a následně důslednost při 

léčbě, se kterou souvisí i dezinfekce prostředí nejen Domova důchodců 

Lipová, ale i prostředí např. u zaměstnanců doma. Při nedodržení 

některých zásad se stává, že se infekce opakuje, vrací se. Proto jsme 

v Domově důchodců přijali tentokrát přísnější opatření, co se 

hygienických pravidel týče a soustředíme se také více na prevenci. Úzce 

spolupracujeme jak s ošetřujícími lékaři, tak s Krajskou hygienickou 

stanicí Ústeckého kraje i se Zřizovatelem. 

s pozdravem 

                                                                       Mgr. Miroslava Hoštičková

                                                                       ředitelka
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