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Zvýšení poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
využívání a odstraňování komunálních odpadů

SVOZOVÁ ZNÁMKA NA POPELNICE

Od 1. 1. 2021 budeme nuceni zvýšit poplatek za odpad na 770 Kč za
každou fyzickou osobu přihlášenou v obci Lipová. Důvodem
zvýšení poplatku je razantní nárůst za likvidaci komunálního
odpadu, který je zásadní v celkovém rozsahu služeb a promítá se
do všech dílčích činností: sběr a svoz komunálních odpadů, svoz
nebezpečných odpadů a elektrozařízení, překládání odpadů,
manipulace a třídění na sběrných dvorech a skladech
nebezpečných odpadů, atd., dále zvýšení vlastních nákladů při
nakládání s odpady (shromažďování, sběr, přeprava, třídění,
využívání a odstraňování odpadů) svozové firmy a nárůst inflace.

Od ledna 2021 budou sváženy pouze popelnice označené známkou
svozové firmy, které obdržíte do svých schránek. Pokud popelnice
nebude mít vylepenou známku, nebude vyvezena svozovou
firmou. Prosíme o nalepení známky (teplota nádoby pro dobrou
přilnavost by měla mít min. 5°C). Známku nalepte na přední část
nádoby, aby byla dobře viditelná. Omlouváme se za pozdní dodání

Tyto zvýšené náklady hradí obec Lipová svozové firmě od
1. 1. 2019. Do výše poplatků se nyní výrazně promítá také změna ve
výkupu tříděného odpadu, za který již nedostáváme peníze zpět,
ale naopak je jeho likvidace podstatně dražší. Omlouváme se za
pozdní zveřejnění informací, ale kalkulace nákladů bylo možné
zhotovit až nyní s novými ceníky od svozových firem, které jsme
obdrželi na konci měsíce listopadu.

Pavel Svoboda

známky, ale tato nám byla doručena až nyní.
Pro případ výměny znehodnocené známky, je potřeba toto
znehodnocení doložit např. fotografií.

V případě dotazů volejte: P. Weisgerberová 731 583 637.
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Pravidelný přehled poplatků a plateb na rok 2020
Poplatky je možné uhradit bankovním převodem na účet obce Lipová č. 213100291/0300, nebo osobně na OÚ.

Ke každé platbě prosím uveďte do textu jméno a číslo domu.
Při změně výše záloh během roku, prosíme informujte zaměstnance obecního úřadu.

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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LISTOPAD 2020

Obecní úřad – vánoční provozní doba
PONDĚLÍ 21. 12. 2020 ZAVŘENO
ÚTERÝ 22. 12. 2020 ZAVŘENO
STŘEDA 23. 12. 2020 ZAVŘENO
ČTVRTEK 24. 12. 2020 ZAVŘENO
PÁTEK 25. 12. 2020 ZAVŘENO

PONDĚLÍ 28. 12. 2020 ZAVŘENO
ÚTERÝ 29. 12. 2020 ZAVŘENO
STŘEDA 30. 12. 2020 ZAVŘENO
ČTVRTEK 01. 01. 2021 ZAVŘENO
PÁTEK 02. 01. 2021 ZAVŘENO

------------------------------------------------------------------------------------------------
KULTURA V OBCI
Kulturní program
Bohužel, stále není možné pořádat kulturní ani jiné akce. Jakmile se opatření uvolní a situace bude bezpečná, velice rádi nějaké společné
setkání zorganizujeme. Doufáme, že to bude brzy.

INFORMACE Z PODSTÁVKOVÉHO DOMU
------------------------------------------------------------------------------------------------
Informační centrum je do odvolání uzavřeno.

Příspěvky za OÚ, IC a kulturu Klára Svobodová

a tak tammusí chodit na etapy.
Situace je o to náročnější,
že jsou klientky izolované,
nemohou prakticky ven a ani
jejich blízcí nemohou za nimi
na návštěvu. Proto jsme rádi,
že rodiny a přátelé klientkám
více telefonují a využívají
i videohovory na skype nebo
whatsapp.

Uvědomujeme si ale, že naše situace v Domově důchodců Lipová je
stále ještě dobrá oproti jiným zařízením sociálních služeb v regionu,
kde se potýkají s nedostatkem personálu díky Covid-19 a mají
nemocné i klienty. Jsme moc rádi, že u nás tato situace zatím
nenastala. Materiálně, metodicky a prostorově jsme připraveni.
Věřím, že bychom případnou nákazu zvládli i fyzicky a psychicky.
Také věřím, že v případě personálního výpadku by se v obci našli
lidé, kteří nám přijdou pomoci. Děkuji všem zaměstnancům
Domova za jejich obětavý a zodpovědný přístup v této nelehké
době. Přeji nám všem jediné – pevné zdraví.

Mgr. Mirka Hoštičková

INFORMACE Z DOMOVA DŮCHODCŮ
------------------------------------------------------------------------------------------------
Listopad v Domově důchodců Lipová

V této předadventní době, kdy už počasí
moc nepřeje procházkám po zahradě, jsou
naše klientky aktivní v různých tvořivých
aktivitách. Věnují se především výrobě
různých dekorací a vánoční výzdobě.
Bohužel vzhledem k situaci budou letošní
Vánoce o dost jiné než obvykle. Situace
v Domově důchodců Lipová je poměrně
náročná především díky momentálnímu
prostorovému uspořádání. Kvůli Covid
hrozbě jsme zřídili na dvou velkých

pokojích v přízemí covid zónu pro případ, že by někdo
z našich klientek byl Covid pozitivní. Tato místa díky bohu zůstávají
zatím prázdná. Nikdo z klientek ani ze zaměstnanců zatím pozitivní
na Covid 19 nebyl. To nás v této těžké době povzbuzuje. Snažíme se
ze všech sil chránit sebe i klientky. Důsledně používáme ochranné
pomůcky, dezinfekce, každých 5 dní sebe i klientky testujeme
antigenními testy.
Klientky, které v dolních pokojích bydlí, byly dočasně přemístěny na
horní oddělení, kde jsme zrušili terapeutickou dílnu amalou jídelnu
a vytvořili provizorní pokoje. Tím jsme přišli o prostory, kde klientky
většinou tvoří, odpočívají, relaxují, nebo jen tak spolu posedí
a povídají. Všichni najednou se do velké jídelny nevejdeme,
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naplánované 2, pro nás velké akce. První měla proběhnout
5. prosince a měl to být benefiční koncert s názvem Zkoleduj se.
Koledy jsme se pilně učili až do doby, než nám zakázali zpívat,
ale bohužel vzhledem k zavření škol jsme nestihli všechny. Proto
jsme se domluvili se zástupcem Surikaty z.s. Petrem Vaňkem, že
letošní koncert vzhledem k opatřením zrušíme a přeložíme na příští
rok, takže o benefiční koncert nepřijdeme. Druhá akce měla být,
troufám si říci, již tradiční vánoční besídka. Bohužel ani ta letos
nebude. Ale protože my se nevzdáváme a nikdo z nás nesedí
s rukama v klíně, tak malé předvánoční překvapení pro vás
chystáme.
Chtěla bych vám všem za celý kolektiv ZŠ a MŠ poděkovat za
celoroční spolupráci a popřát krásné a klidné Vánoce a do nového
roku jen to nejlepší, především pevné zdraví.

Hana Šulcová

ZŠ A MŠ LIPOVÁ
------------------------------------------------------------------------------------------------
Podzim ve škole
V říjnu a listopadu nastalo pro školy období, které jsme věřili, že
nenastane, a to opětovné uzavření škol a s tím spojená distanční
výuka, která je od 1. září povinná. Školám byly poskytnuty
prostředky na zajištění online výuky. Ale co se stane, když začnou
všechny školy nakupovat? Zboží je nedostatkové. Naštěstí jsme
tuto situaci začali řešit hned na začátku školního roku
a požadovanou techniku se nám podařilo zajistit. Nakoupili jsme
notebooky, kamery, grafické tablety, zaregistrovali doménu
a zprovoznili class room. Toto prostředí bylo pro nás všechny,
učitele, děti i rodiče nové a ve velmi krátké době jsme se v něm
museli naučit orientovat a pracovat s ním. Chtěla bych všechny
moc pochválit a poděkovat učitelům za naučení se doslova v běhu,
dětem za přístup a rodičům a vychovatelům za vstřícnost, trpělivost
a ochotu učit se nové věci. Poděkovat bych chtěla i celému
kolektivu mateřské školy, který i v době rozvoje nemoci vše ustál
jak po zdravotní, ale hlavně po té psychické stránce.
Všichni jsme se ve škole těšili na prosinec, na který jsme měli

LISTOPAD 2020

SPORT
------------------------------------------------------------------------------------------------

utkání, aby mohly být uskutečněny sestupy a postupy. Uvidíme, jak
budou, a jestli budou, dohrávat svá utkání žáci. Je možné, že by
mohli svá utkání dohrát přes zimu v krytých halách, ale zatím
se o této možnosti nejednalo ani nemluvilo.
Snažíme se na začátek února naplánovat pro dospělé i naše žáky
soustředění ve Sloupu v Čechách, ale je to zatím vše jenom plán. To
samé zatím platí o Sportovním plesu, ten bychom chtěli uspořádat
20. března 2021. Náhradní termín bychom mu dali ještě na
17. duben 2021. Tak uvidíme, jak se celá situace bude dále vyvíjet.
Přejeme alespoň všem našim členům, obyvatelům naší obce, ale i
všem ostatním, aby to všechno zvládli a zůstali zdraví a pozitivní
jenom duševně, fyzicky i psychicky.

Listopad 2020
Za normálních podmínek by byla v půlce listopadu ukončena
podzimní část fotbalového ročníku 2020/21.
Rok 2020 se ale natrvalo zapíše jako rok, kdy se zastavil kulturní,
společenský a sportovní život. Letní iluze, že je vše (covid 19) za
námi, bylo pouze přání všech, které se nesplnilo. Přesto se povedla
odehrát víc jak půlka mistrovských fotbalových utkání, která byla
připravena v podzimní části. Co bude dál, však nikdo neví. Přesto
ale musíme dále plánovat, abychom byli připraveni na rozjezd
soutěží. V současné době se plánuje spuštění dohrávek zápasů
Okresního přeboru a Okresní soutěže dospělých v zimních
měsících na umělých trávnících ve Varnsdorfu, Sebnitz a Děčíně.
Nad vším však visí velký otazník a tak budeme čekat na „rozvolnění“
opatření a posvěcení od nadřízené Fotbalové asociace ČR. Dle
rozhodnutí FAČR se musí dohrát minimálně půlka soutěžních

FOTO:
1. z historie lipovského fotbalu

2. 60. let fotbalu v Lipové 2007 – výběr bývalých hráčů
Lipové a hostů před utkáním se starou
gardou Bohemians Praha 1905 vedenou
A. Panenkou

3. postup do krajské 1. B třídy – léto 2006)
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Milan Brynda
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