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Navýšení ceny stočného

Vyúčtování stočného za rok 2019

Odstávka ČEZ

Od 1. června 2020 navyšujeme cenu stočného ze 42,00 bez DPH
(48,30 Kč s 15% DPH) za 1 m3 na 50,00 Kč bez DPH (55,00 Kč
s 10% DPH) za 1 m3. Cena je zvýšena z důvodu nutnosti zajištění
a dodržení podmínek dotace ze Státního fondu životního prostředí,
který vychází z finanční analýzy v rámci udržitelnosti projektu.
Pokud bychom nedodrželi zvyšování ceny dle této analýzy,
obec by musela hradit sankce v nemalé výši, případně by musela
vrátit finanční prostředky, které na vybudování kanalizace
obdržela.
Postupné zdražování bude nutné až do roku 2026, kdy bude

Prosíme obyvatele o kontrolu, zda mají uhrazené vyúčtování stočného za rok 2019. Mnoho vyúčtování je stále neuhrazených,
pouze z důvodu opomenutí ze strany plátce.
Děkujeme.

Středa 03. 06. 2020 (07:30 - 14:30) - plánovaná odstávka bude na těchto číslech popisných:
č.p.: 302, 309, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 339, 367, 422, 436, 437

kanalizace předána do majetku Severočeské vodárenské
společnosti a.s., která se řídí vlastním určováním ceny.
Bohužel musí dojít ke zdražení už nyní a není možné počkat až na
začátek roku 2021. Prosíme Vás proto o zpřístupnění vodoměru ve
dnech od 5. června do 9. června, kdy se budou stavy vodoměrů pro
potřeby vyúčtování zapisovat.
Pokud si budete chtít zvýšit zálohy na stočné, kontaktujte paní
Pavlínu Weisgerberovou na telefonním čísle 731 583 637,
nebo osobně v kanceláři. Omlouváme se za vzniklé komplikace.
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Úhrada poplatků a jiných plateb převodem z bankovního účtu
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 obecních bytů 3612+č.p.+číslo bytu dáno smlouvou 1 / měsíc
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Promítání v letním kině zahajujeme v pátek 12. června 2020
ve 21.50 hodin filmem Limonádový Joe aneb Koňská opera
(Komedie / Muzikál / Western / Dobrodružný Československo,
1964, 95 min).
Jedna z nejslavnějších a nejoblíbenějších českých filmových
komedií, kde správní muži pijí pouze kolalokovu lihuprostou
limonádu a zákon má podobu pistolníka, vybaveného přesnou
muškou, zářivým úsměvem a lahodným tenorem.
(zdroj: ČSFD)

Promítat budeme vždy v pátek, jednou za 14 dní.
Další promítání bude 26. 6. 2020 ve 21.50 hodin,
film: Jumanji: Další level (Akční / Dobrodružný / Komedie /
Fantasy, USA, 2019, 123 min)

KULTURA V OBCI
Letní kino Lipová

INFORMACE Z PODSTÁVKOVÉHO DOMU
------------------------------------------------------------------------------------------------
Květen v IC Lipová

Příspěvky za OÚ, kulturu a IC Klára Svobodová

Informační centrum se pro veřejnost otevírá v pondělí 1. 6.
2020.

Otevírací doba: pondělí až neděle od 10.00 do 17.00 hodin. V galerii
podstávkového domu můžete navštívit výstavu obrazů pana

Vladimíra Plečka a prohlédnout si zde můžete i historický betlém.
Pro návštěvníky budou k dispozici aktuální letáky organizací
z našeho kraje. Zakoupit lze med, suvenýry, turistické známky
a mnoho dalšího. Zatím není možné zakoupit kozí sýr z farmy Nová
Víska a pivo z pivovaru Falknštejn. O možnosti zakoupit tento
sortiment v našem IC, Vás budeme informovat.

INFORMACE Z DOMOVA DŮCHODCŮ
------------------------------------------------------------------------------------------------
Květen v Domově důchodců Lipová
Druhou květnovou neděli jsme tradičně oslavili Svátek matek.
I když letos vlastně trochu netradičně vzhledem
k epidemiologickým opatřením, která v našem Domově stále trvají.
Pozvali jsme opět „našeho“ Františka Veselého, ale tentokrát musel
zůstat v dostatečné vzdálenosti, abychom neporušili daná pravidla.
Hrál tedy za terasou a nic nám nebránilo v dobré zábavě.
Nechybělo ani občerstvení ani tanec. Svůj svátek jsme si moc užili.
Návštěvy jsou v Domově důchodců Lipová povoleny od 25.5.2020.
Je ale potřeba respektovat určitá pravidla jako je bezinfekčnost,
měření teploty, čestné prohlášení rodinných příslušníků, užití
roušky během návštěvy nebo např. dezinfekce rukou. Na rodiny
a přátelé se všechny klientky už moc těší, vždyť naposledy byly
návštěvy možné 6.března. A to je opravdu dlouhá doba. Všichni

jsme to myslím zvládli na jedničku, a přestože ještě některá
opatření přetrvávají a musíme je respektovat, vracíme se pomalu
do normálu. Chodíme na procházky po okolí, zkrášlujeme
a zvelebujeme i Domov důchodců a věnujeme se různým aktivitám
zaměřených na motoriku, paměť ale i činnostem relaxačním
a odpočinkovým. Sázíme květiny, staráme se o zahrádku,
věnujeme se i čtení nebo poslechu hudby. Bohužel vzhledem
k situaci nepojedeme letos do lázní, ale určitě si uděláme zase
nějaký pěkný výlet do okolí spojený třeba s návštěvou cukrárny.

Mgr. Miroslava Hoštičková
Ředitelka Domova důchodců Lipová
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SPOLEK SENIORŮ LIPOVÁ
Rekondiční pobyt 2020 se uskuteční v Sezimově Ústí od 25.6.2020 do 1.7.2020, cena 6150,- Kč.

V ceně : doprava autobusem, který pro nás přijede do Lipové, plná penze, 10 procedur, půldenní výlet do Tábora, denně zdarma vstup
do vyhřívaného bazénu. Spolek seniorů přispívá na pobyt 1000,- Kč pro občany Lipové.

Informace pí. Kadlecová 607977718.
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SPORT KVĚTEN 2020

Něco z historie lipovského fotbalu – soutěž o šálu a míč fotbalové reprezentace ČR

Sportovní areály a hřiště se postupně probouzejí k životu a začínají
využívat postupného „rozvolňování“ vládních opatření proti šíření
nemoci Covid 19. Všichni věříme a doufáme, že už budeme zase žít
normálně. Přesto asi chápeme, že nás některá opatření a následky
této krize budou provázet ještě dlouho.
Na našem fotbalovém hřišti v Lipové se zatím využívá nucené
přestávky. Pan Weisgerber nám bagrem vyrovnal plochu pod
spodní brankou, kde jsme pak zasázeli novou trávu. V průběhu
června prostor pod brankou zapískujeme, uválcujeme. Na spodní
brance byl instalován nový rám na napínání sítě. Souběžně probíhá
broušení a natírání zábradlí okolo hřiště. Na plánu je oprava
palubek a natření čelní strany klubovny a skladů. Budou se
opravovat lavičky okolo hřiště. Dále se bude rovnat plocha vedle
hřiště, na které hospodařili divočáci.
Na začátku července se budou dávat přihlášky do soutěží. Je jasné,

Soutěžní otázka: Kdo pozná nejvíce účastníků turnaje v D. Poustevně a v kterém roce se konal?
Podmínky soutěže: Odpověď na soutěžní otázku zašlete na e-mail: skloluxus.lipova@seznam.cz
Odpovědi se budou zasílat pouze celý den v pátek 15. 6. 2020 - 0:00 – 24:00. V předmětu emailu prosím napište SOUTĚŽ a své telefonní
číslo, případně i jméno. Vyhrává nejrychlejší email s největším počtem správně přiřazených jmen a příjmení vyfotografovaných osob zleva
doprava strojících a ve dřepu. Dalším kritériem je určení roku kdy se tento turnaj konal.
Vítěz soutěže bude vyhlášen v červnových Lipovských novinách a získá šálu a míč české fotbalové reprezentace.

že na lipovském hřišti bude opět hrát okresní přebor dospělých
a zřejmě okresní přebor mladších žáků. Pro naše žáky to bude
podstatná změna, protože se tato soutěž hraje na celou půlku
hřiště. Čeká je také i větší cestování, protože tato soutěž se hraje
s mužstvy celého okresu Děčín. V druhé půlce června se chystáme
spustit na našem hřišti přátelská utkání. Čekáme na to, až se povolí
používaní kabin a sprch. Naše fotbalové naděje již začaly trénovat
a dospělí již trénují od počátku května. Letní fotbalový turnaj
LIPOVSKÝ MEMORIÁL se tento rok konat nebude a uvidíme, zda se
nám povede přichystat nějakou náhradu za tuto akci. Covidem 19
zrušený březnový SPORTOVNÍ PLES se bude zřejmě konat 13. nebo
19. září a to ve stejné podobě jak měl vypadat v březnu. Vstupenky
prodané v předprodeji platí na tuto akci a o ostatních
podrobnostech vás budeme postupně informovat.
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Milan Brynda


