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Situace v obci

Poděkování

Opatření, která byla v obci zavedena s ohledem na aktuální situaci
epidemie COVID-19 způsobenou koronavirem
SARS – COV 2, jsou stále platná. Uvolňování opatření budou
uskutečňována podle nařízení vlády ČR. Děkujeme za respektování
opatření a doufáme, že se situace co nejdříve vrátí k běžnému
stavu.

Celá situace má dopad i na rozpočty obcí, proto zavádíme úsporná
opatření. Zatím nemáme přesná čísla, ale víme, že rozpočet obce
bude krácen a již nyní musíme na toto reagovat. Situace ovlivní

Naše největší poděkování patří osmnácti dámám z Lipové, které
ušily neuvěřitelných 5086 roušek. To se podařilo, za podpory šesti
střihaček a střihačů, kteří připravovali materiály k šití. Děkujeme
všem, co rozváželi, sváželi, převáželi a dodávali materiály
a koordinovali celou výrobu.
Pomoci se nám dostalo od Domova důchodců Lipová, který nám
jako prvotní pomoc poskytl 300 kusů jednorázových roušek pro
každou domácnost.

Děkujeme zaměstnancům ZŠ a MŠ Lipová, kteří ušili 200 roušek
především pro děti a Chráněné dílně Kormidlo, kde pro naše
obyvatele na počátku ušili 100 roušek.
Poděkování patří také panu L. F. za dodání 310 ks štítů vyrobených
na 3D tiskárně.

Naše poděkování také patří Oblastní charitě Šluknov, za spolupráci
při zajištění materiálů, za distribuci roušek a štítů namísta, kde jsou
nejvíce potřeba.

Děkujeme Bistru Velký Šenov za obědy zdarma pro naše šičky
a také panu J. W. za poskytnutí sponzorského daru.
V počáteční velmi složité situaci se díky práci krizového štábu,
zaměstnanců obce, vedoucí pošty a prodejně potravin, podařilo
zajistit služby v obci a postarat se o vše potřebné.

Vědomí, že v naší obci žijí obyvatelé, kteří jsou solidární, obětaví,
ohleduplní a umí si navzájem pomoci, nám dává sílu. Děkujeme.

i pořádání velkých kulturních akcí. Tyto akce se organizují několik
měsíců předem, a protože zatím nevíme, jak bude probíhat
postupné uvolňování, rozhodli jsme se zrušit velké akce
minimálně do 1. 9. 2020. Po uvolnění opatření, chceme obnovit
promítání v letním kině a případně uspořádat akci menšího
rozsahu.
Šetření se s největší pravděpodobností dotkne také plánovaných
projektů.
Dokončena bude realizace veřejného osvětlení a pokračovat se
bude i na přípravě realizace chodníků.

Evropská soutěž obnovy venkova
Komise Evropské soutěže obnovy venkova k nám do obce měla
zavítat na jaře tohoto roku. V září se měl uskutečnit zájezd do
Rakouska, na vyhlášení výsledků soutěže. Ze zřejmých důvodů se
celý průběh soutěže posouvá. Komise by obec měla přijet hodnotit

na podzim tohoto roku a vyhlášení výsledků v Rakousku by mělo
probíhat na jaře 2021. O nových termínech Vás budeme
informovat.

Přehled distribuce roušek, ušitých v Lipové: celkem 5 086 kusů

1 650 kusů
pro obyvatele obce Lipová (roušky, které zatím nebyly rozdány,
jsou uloženy pro případ potřeby)

2 640 kusů
předáno Oblastní charitě Šluknov, k distribuci do okolních měst
a obcí, do nemocnic, sociálních zařízení, pro zaměstnance potravin
a další

491 kusů
darovala obec Lipová městu Dolní Poustevna

20 kusů
darovala obec Lipová dětské roušky městu Vilémov

150 kusů
bylo předáno pro zaměstnance firem (Mikov s.r.o., STAP a.s.,
ČEZ a.s., Biopark s.r.o.)

135 kusů
pro zaměstnance organizací Domov důchodců a Dětský domov

Spolupráce obce Lipová, města Vilémov a města Dolní Poustevna,
která probíhala vzájemným zásobováním materiály k šití roušek,
byla okamžitá a pomohla k včasnému zajištění roušek pro všechny.
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Úhrada poplatků a jiných plateb převodem z bankovního účtu

BIO ODPAD

SBĚRNÝ DVŮR

Kompostéry na bioodpad

Poplatky a jiné platby lze hradit z bankovního účtu. V současné
době je to z důvodu bezpečnosti Vaší i zaměstnanců obce
doporučené a nejlepší řešení. Také administrace plateb přes účet,
je přehlednější než u plateb v hotovosti. Pokudmáte zřízený účet,

Svoz biologicky rozložitelného odpadu byl zahájen ve středu 1. 4.
2020. Svoz v pravidelné frekvenci 1 x 14 dní bude od 6.00 hodin
ráno do 20.00 hodin večer. Bioodpad bude svážen v období duben
až listopad (ukončení závisí na počasí).

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,

Otevírací doba: každá středa od 14.00 do 16.00 hodin, sudá sobota
od 09.00 do 12.00 hodin.
Uložení odpadu mimo otevírací dobu je ve výjimečných případech
možné domluvit na telefonním čísle: 720 993 632.
Úhrada za odpad: na místě při uložení.

Ceník sběrného dvora:
• elektro odpad drobný zdarma
• elektro odpad drobný–nekompletní 20 Kč/ks
• elektro spotřebiče zdarma
• elektro spotřebiče-nekompletní 50 Kč/ks

Kompostéry na bioodpad (Compostar K-1380) jsou stále k dispozici
zdarma všem, kteří mají nemovitost v katastru obce Lipová
u Šluknova a Liščí. Na OÚ pouze uzavřete smlouvu o výpůjčce
a můžete si kompostér vyzvednout. Bezplatná výpůjčka je na dobu

prosíme o zajištění plateb elektronicky. Platby přes účet budou
preferovány i po uvolnění omezení.

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, nebo telefonicky na čísle 412 391 390,
731 583 637 a e-mailem na info@lipova.cz.

• kovošrot zdarma
• nebezpečný odpad zdarma
• pneumatiky 5 Kč/ 1 kg (pneumatiky by měly být bez disků)
• tříděný odpad zdarma
• suť 1 Kč/ 1 kg
• objemný odpad 4 Kč/ 1 kg

Sběrný dvůr je střežen kamerovým systémem a uložení odpadu
mimo prostor sběrného dvora je považováno za založení černé
skládky a bude pokutováno. Prosíme o respektování této otevírací
doby a neukládání odpadu před bránu sběrného dvora.

pěti let, pak Vám kontejner bude přenechán do vlastnictví zdarma.
V případě zájmu volejte: +420 731 583 637 – Pavlína
Weisgerberová.

Informace k platbám z bankovního účtu:

Ke každé platbě prosím uveďte do textu jméno a číslo domu

druh poplatku variabilní symbol částka frekvence platby

odpady 1340 650 Kč / trvale žijící osoba 1 / rok

odpady 1340 900 Kč / rekreant / objekt 1 / rok

bioodpad 1340 200 Kč / nádoba 120 litrů 400 Kč / nádoba 240 litrů 1 / rok

stočné 2321 + č.p. dle dohody s paní Weisgerberovou

poplatek za psa 1341 150 Kč 1 / rok

poplatek za psa 1341 50 Kč / důchodci 1 / rok

pronájem pozemku 3635 dáno smlouvou 1 / rok

pronájem obecní bytu 3612+č.p.+číslo bytu dáno smlouvou 1 / měsíc
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INFORMACE Z DOMOVA DŮCHODCŮ

INFORMACE Z PODSTÁVKOVÉHO DOMU

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

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

Duben v Domově důchodců Lipová

Duben v IC Lipová
Informační centrum zůstává stále pro veřejnost uzavřeno. Znovu otevřeno bude, až se zmírní přísné podmínky pro pracovníky
i návštěvníky. V IC zatím probíhají drobné opravy a reorganizace skladových prostor.

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

Komunikace okolo hřbitova

Veškeré kulturní akce jsou v současné době zrušeny. Po uvolnění
opatření zahájíme promítání v letním kině a postupně se budou
konat pouze akce menší, o kterých Vás budeme včas informovat.

Přehled akcí:

„Ukliďme Česko“ se bude pravděpodobně konat na podzim.

„Férová snídaně“ pro tento rok byla zrušena. Můžete podpořit
lokální pěstitele a „Férově posnídat tentokrát doma“.

„Den otevřených podstávkových domů“ se konat nebude.

„Noc kostelů“ termín byl posunutý na 12. 6. 2020. Budeme Vás
informovat, zda se v letošním roce zapojíme.

Komunikace okolo hřbitova je především určena lidem, kteří jedou
navštívit hřbitov. Bohužel po této cestě jezdí také traktory,
autobusy, nebo tudy lidé pouze projíždí, aby nemuseli jet přes
náměstí. Dopravní prostředky se pak musí vyhýbat a ničí se tím
kraje silnice i zeleň okolo. Nevyužívejte tuto komunikaci pouze na
průjezd. Hlavní křižovatka není tak frekventovaná, aby se muselo

Období od března je nejnáročnější v historii nejen pro nás
v Domově důchodců Lipová, ale pro celou naši společnost.
Onemocnění koronavirem se snažíme v našem domově předejít ze
všech sil. Snažíme se ochránit jak klientky, tak sami sebe –
zaměstnance. Je to úkol složitý opravdu pro všechny. Preventivně
jsme museli zřídit infekční zónu pro případ, že by se u nás
onemocnění objevilo. Protože s nedostatkem místa bojujeme i za
normálních okolností, je tato situace o to složitější a dotýká se
všech, klientek i zaměstnanců. Museli jsme vypustit i některé
aktivity. Ochranné pomůcky už jsou běžnou součástí naší práce,
jakousi samozřejmostí, o zvýšené hygieně nemluvě. Uvědomujeme
si, jak náročná je tato situace pro naše klientky, které prakticky
od 5.3.2020 nevychází mimo areál Domova a jejich příbuzní a
přátelé za nimi nemohou na návštěvu. Snažíme se zprostředkovat
jim kontakt alespoň telefonicky nebo prostřednictvím Skype
videohovorů. Snažíme se, aby se klientky odreagovaly především
pomocí různých aktivit a činností, vytváří různé dekorace, sází
květiny, pracují na zahrádce.
Chtěla bych tímto poděkovat především všem zaměstnancům
za jejich obětavou a v tomto období opravdu velmi náročnou práci,
také paní Daně Filausové za moje zastoupení v době nemoci, paní
Kubíkové a Fišarové za přípravu krizového plánu. Nastala u nás
i situace, kdy z preventivních důvodů zůstali někteří zaměstnanci

„Něco bude“, které se mělo konat místo Jarmarku, pořádat
nebudeme.

„Lipovský dřevák“ pořádat také nebudeme.

jezdit po vedlejších komunikací.
Obec má připravený projekt na dopravní značení v obci Lipová,
kterým budou upraveny všechny komunikace. Bohužel nákup
a osazení značek stojí nemalé peníze a v současné době nelze
realizovat.

v Domově 5 dní s klientkami, bez možnosti odchodu domů. Situaci,
která je náročná jak fyzicky – provizorní spaní, málo odpočinku, tak
psychicky – čekání na výsledky covid testů, zvládli na jedničku.
Velmi si vážím jejich přístupu a samozřejmě i přístupu těch, kteří
nastoupili do služeb po tom, aby si jejich kolegové mohli
odpočinout.
Velké poděkování patří i panu starostovi Pavlu Svobodovi
za pomoc při řešení této situace. Také pracovníkům Krajského
úřadu ústeckého kraje a Asociace poskytovatelů v sociálních
službách ČR především za metodickou pomoc. Dostává se nám
i materiální pomoci a to především ve formě poskytování
ochranných pomůcek (roušky, rukavice, pláště, respirátory atd.)
a dezinfekce. Děkujeme Krajskému úřadu ústeckého kraje, firmě
IReSoft s r.o., společnosti Energetický a průmyslový holding a.s.,
za ochranné pomůcky, dále Hudebnímu divadlu v Karlíně
za věnování mražených výrobků a společnosti ČEZ za dar
v hodnotě 50 000,- Kč na nákup ochranných pomůcek a dezinfekci.
Všichni věříme, že se život vrátí brzy do normálních kolejí,
a že to do té doby spolu zvládneme.

Mgr. Miroslava Hoštičková
Ředitelka Domova důchodců Lipová

KULTURA V OBCI

Příspěvky za OÚ, kulturu a IC Klára svobodová



---------------------------------------------- ----------------------------------------------ZŠ A MŠ LIPOVÁ KNIHOVNA
Milí čtenáři obecní knihovny,
Podle nového vyhlášení vlády se naše knihovna otevře již v úterý
28. 4. v běžném otvíracím čase od 15:30 do 17: 30.

Stále však platí bezpečnostní opatření, která jsem pro vás sepsala
níže.

1. Vstup do prostor knihovny povolen pouze v roušce či se
zakrytým nosem a ústy.

2. Prosíme o používání desinfekce na ruce, která je v knihovně
dostupná, nebo vlastní.

3. Prosíme o co nejmenší kontakt s knihami při jejich vybírání.

4. Nové knihy i knihy vrácené nebude možné z důvodu bezpečnosti
po 14 dní půjčit. Projdou výpůjční karanténou.

Doufám, že se s uvedenými opatřeními bez problémů všichni
společně vypořádáme.

Přeji příjemné dny a těším se na vás při otevření M. Maule

DUBEN 2020
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TISKOVÉ ZPRÁVY



SPORT
------------------------------------------------------------------------------------------------
Fotbalové soustředění ve Sloupu v Čechách
Do jarních zápasů sezóny 2019/2020 už ani jedno mužstvo
nezasáhne. Dospělí fotbalisté měli začít hrát svá utkání od 22.
března a starší přípravka měla začít 5. dubna. S ohledem na
mimořádná opatření proti šíření nákazy Covid 19, byla nadřízenými
orgány všechna fotbalová i jiná utkání jara 2020 zrušena. Ročník
2019/2020 byl ukončen a zůstaly v platnosti dosavadní výsledky
a postavení v tabulce. Dále bylo rozhodnuto, že budou zastaveny
sestupy do nižších tříd a zastaveny budou i postupy do tříd vyšších.
Otázkou ještě zůstává, jak se situace bude řešit na profesionální
úrovni fotbalu (I. a II. Liga). Na naší úrovni ale není ještě jisté,
zda vůbec na konci srpna rozjedeme ročník 2020/2021.

Na fotbalové jaro jsme se připravovali pečlivě. Fotbalové
soustředění v rekreačním středisku Sloup v Čechách proběhlo
za účasti mužstev dospělých A+B, dorostu a našich starších
přípravek. Celkem se ho zúčastnilo 52 hráčů, trenérů, a vedoucích.
V rámci soustředění se sehrálo na umělých hracích plochách
v České Lípě a Mimoni šest zápasů. Hlavně se ale ladila fyzička a
všichni si museli hluboko sáhnout do svých rezerv. Po soustředění
se rozjela další přátelská utkání. B – mužstvo SK Plaston Šluknov/
Lipová sehrálo přátelské utkání v Bad Schandau 1.3., ve kterém
jsme domácím podlehli 3:2. O týden později jsme na UT v Sebnitz
vysoko porazili Mikulášovice 9:1. Na další fotbal už bohužel
nedošlo….

Aby toho nebylo málo, tak nás v této situaci postihla dvojnásobná
smutná zpráva. V pátek 13. března 2020 po těžké nemoci zemřel
v nedožitých 63 letech náš kamarád, hráč, trenér a výborný
všestranný sportovec ALEŠ GALL. Aleš hrál za Lipovou na konci

devadesátých let a potom nějakou dobu mužstvo v Lipové
trénoval. Poslední roky fungoval jako hlavní trenér A-mužstva
ve Šluknově. S tímto mužstvem vrátil na stadion ve Šluknově
A-třídu (druhá nejvyšší krajská soutěž) a v této sezoně chtěl útočit
na Krajský přebor. Dařilo se mu a po vynuceném konci této sezony
dovedl „áčko“ na třetí místo s pouhou ztrátou jednoho bodu
na druhého a prvního. Nemoc však nakonec jeho snažení ukončila.

V neděli 15. března 2020 odpoledne dotlouklo srdce v nedožitých
88 letech našemu kamarádovi, bývalému fotbalistovi a členovi
úzkého vedení lipovského sportu panu OLDŘICHU
HOFRICHTROVI. Svoji aktivní činnost pro fotbal v Lipové ukončil ve
svých 80. letech, ale stejně nám pomáhal v naší činnosti. Olda stál
u zrodu lipovského fotbalu a společně s ostatními nadšenci
budoval hřiště v Lipové. Celý život tomuto sportu zasvětil a my mu
za to dodatečně děkujeme.

Tyto smutné události jsou ještě smutnější, že jsme se nemohli
osobně poklonit jejich památce a rozloučit se s nimi. Budeme však
pamatovat na jejich památku na prvním utkání po udolání nastalé
pandemie.

Bohužel jsme nemohli ani konat náš tradiční SPORTOVNÍ PLES.
Termín jsme zatím posunuli na 8. května 2020, ale už teď vidíme,
že je to nereálné. Budeme tedy vyčkávat na vhodnou dobu, i kdyby
ten ples byl v září, nebo v listopadu. Předprodané vstupenky
samozřejmě platí. Případné dotazy, vrácení peněz apod.
na telefonu předplatného 721 213 700 – volat po 15:00.

Milan Brynda
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Aleš Gall – uprostřed, na dresu má černý nápis H+B Olda Hofrichtr – první z leva


