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STANOVIŠTĚ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD

Kompostéry na bioodpad

Pálení klestí

V měsíci dubnu začaly práce na zhotovení nových stanovišť pro
kontejnery na tříděný odpad. V obci budou nově čtyři stanoviště,
která budou větší a upravená.

- Stanoviště u sběrného dvora
- Stanoviště u váhy
- Stanoviště u garáží
- Stanoviště na špici (směrem na Vilémov)

Stanoviště v ulici Mlýnské a v parku směrem na Liščí se zruší
a plochy se zkultivují. Čtyři vystavená stanoviště budou dostatečná
a v přijatelné vzdálenosti pro každou část obce.

Poslední kusy kompostérů na bioodpad (Compostar K-1380) jsou
k dispozici zdarma obyvatelům, kteří mají nemovitost v katastru
obce Lipová u Šluknova a Liščí. Na OÚ pouze uzavřete smlouvu
o výpůjčce a můžete si kompostér vyzvednout, nebo Vám bude
odvezen. Bezplatná výpůjčka je na dobu pěti let, pak Vám kontejner
bude přenechán do vlastnictví zdarma.

V případě zájmu volejte: 731 583 637 – Pavlína Weisgerberová.

Pálení klestí má svá jasná pravidla. Kam a jak hlásit pálení klestí?
Při spalování hořlavých organických látek na volném prostranství,
je třeba dodržovat tato pravidla:

- pálit komunální a průmyslový odpad na volném prostranství je
zakázáno,

- každé pálení klestí je třeba ohlásit na Krajské operační
a informační středisko Hasičského záchranného sboru Ústí nad
Labem (HZS ÚK), tel. 950 431 010 nebo přímo v elektronickém
formuláři na webových stránkách www.hzsoul.cz HZS ÚK, kde je
k dispozici formulář „Ohlašování pálení“.
V ohlášení uvést datum s časem kdy bude pálení prováděno, místo,
kde bude probíhat pálení a osobu, která za pálení odpovídá
s telefonickým kontaktem na tuto osobu. Při případném
kontaktování operačním důstojníkem je nutné dbát jeho pokynů
a poskytnout potřebné informace o pálení.

- při náhlém zhoršení počasí – silném větru je nutné pálení přerušit,
oheň uhasit,

- v lesemísto pro pálení izolovat pruhem širokým nejméně 1m, kde
budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu
z důvodu přenosu požáru lesní hrabankou,

- místo spalování je nutno zabezpečit dostatečným množstvím
hasebních látek,

- opustit místo pálení je možné až po úplném uhašení ohně,

- místo pálení po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště pravidelně
kontrolovat,

- příjezdové cesty vedoucí k místům pálení nesmí být zataraseny,

- spalování se může provádět pouze v bezpečné vzdálenosti
od objektů a porostu,

- plošné vypalování porostů je zakázáno.

Neohlášené pálení může mít za následek planý výjezd hasičů,
který se společně s finančním postihem za přestupek hradí.

Zdroj: webové stránky HZS ÚK
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Zásilkovna Z-BOX
Nově v naší obci funguje služba od Zásilkovny Z-BOX, který je
u samoobsluhy.
Jak to funguje?
-stáhněte si mobilní aplikaci Zásilkovna
-nakupte v e-shopu, který spolupracuje se Zásilkovnou
-v košíku zvolte doručení na výdejní místo a ze seznamu vyberte
Z-BOX v okolí
-po příchodu k Z-BOXU se aplikace automaticky spáruje s vaší
schránkou. Pomocí tlačítka v detailu zásilky ji otevřete., pak už stačí
jen vyzvednout zásilku a zavřít schránku.

Jak probíhá vyzvednutí zásilky v Z-BOXu?
Jakmile řidič doručí Vaši zásilku do Z-BOXu, obdržíte informační
e-mail a SMS zprávu. V této chvíli můžete zásilku vyzvednout.

Co kvyzvednutí zásilky potřebujete?
• mobilní aplikaci Zásilkovna
• zapnutý Bluetooth a polohové služby (GPS)
• uhrazenou dobírku předem

Kolik času mám na vyzvednutí své zásilky v Z-BOXu?
3 dny od doručení. Poté se zásilka vrací zpět odesílateli. 24 hodin
před vrácením obdržíte SMS o poslední šanci k vyzvednutí. Prosíme
zákazníky, aby zásilky vyzvedávali co možná nejdříve a uvolnili tak
schránky pro další zájemce.

Jaký maximální rozměr zásilky se do Z-BOXu vejde?
Schránky Z-BOXů jsou rozdělené na 3 kategorie (S, M, L) dle
rozměrů. Na každém našem depu všechny zásilky prochází
kontrolami a měřením. Vpřípadě, že se Vaše zásilka do Z-BOXu
nevejde, automaticky ji přesměrujeme na nejbližší dostupné
výdejní místo vokolí Vámi vybraného Z-BOXu.

Jaké jsou maximální rozměry každé schránky?
• 45 x 8 x 61 cm (S)
• 45 x 17 x 61 cm (M)
• 45 x 36 x 61 cm (L)

Je možné zásilku sledovat? Dozvím se přesný čas doručení?
Samozřejmě, pohyb zásilky můžete sledovat v naší mobilní aplikaci
nebo na webu. V informačním mailu vás budeme dopředu
informovat o doručování zásilky do Z-BOXu, takže orientační čas
doručování budete vědět předem.

Je uložení v Z-BOXu bezpečné?
Jakmile budete u Z-BOXu, zapněte mobilní aplikaci Zásilkovma,
která se automaticky spáruje se Z-BOXem pomocí Bluetooth
a sama Vás navede. Pak už jen stačí jedno kliknutí a Z-BOX otevře
příslušnou schránku s Vaší zásilkou.

Pravidelný přehled poplatků a plateb na rok 2021
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.

Při změně výše záloh během roku, prosíme informujte zaměstnance obecního úřadu.

Věnujte pozornost variabilnímu symbolu, který byl od 1. 2. 2021 u většiny poplatků upraven přidáním čísla popisného.

Děkujeme.

druh poplatku variabilní symbol částka frekvence platby

odpady 1340 + č.p. 750 Kč / trvale žijící osoba 1 / rok

odpady 1340 + č.p. 1000 Kč / rekreant / objekt 1 / rok

bioodpad 1340 + č.p. 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 + č.p. 150 Kč 1 / rok

poplatek za psa 1341 + č.p. 50 Kč / důchodci 1 / rok

pronájem pozemku 3635 + č.p. dáno smlouvou 1 / rok

pronájem obecních bytů 3612+č.p.+číslo bytu dáno smlouvou 1 / měsíc
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Respirátory
Respirátory určené pro potřeby obyvatel a rekreantů obce je
možné zakoupit v úřední dny na obecním úřadě, případně
v podstávkovém domě.

Respirátor FFP2 20 Kč
Respirátor KN 9510 Kč

ÚŘEDNÍ HODINY OÚ
Pondělí: 8.00 do 17.00 hodin
Středa: 8.00 do 17.00 hodin

Aktuální informace o úředních hodinách naleznete ve vstupní hale
budovy Obecního úřadu, nebo na webových stránkách obce.
V současné době jsou úřední hodiny v pondělí a ve středu.
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KULTURA V OBCI
Uklidili jsme Lipovou

Noc kostelů

Filipojakubská noc a stavění máje

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se zapojili do úklidu obce.
Někteří sbírali odpadky, jiní uklízeli cesty a další hrabali a pečovali
o zeleň. Do úklidu se zapojilo mnoho obyvatel, kteří udělali kus
práce.
Nově oblíbené místo pro bordeláře je Naučná stezka kolem
Zámeckého rybníka v těch místech, kde rostou vzácné rostliny a žijí

Noc kostelů by se měla konat v pátek 28. 5. 2021 od 18.00 hodin.
Předběžně chystáme program, který bude přizpůsoben aktuálnímu
vývoji situace a opatření. Určitě zveřejníme plakáty, kde budou
podrobné informace.
Doufáme, že alespoň v nějakém rozsahu budeme moci akci
uspořádat. Těšíme se na Vás.

Stavění máje bude i letos probíhat neveřejně. Opékaní vuřtíků snad naposledy pouze v soukromí.

živočichové, vyhazují plechovky a jiný nepořádek. Nevíme, jaký
požitekmůžoumít z toho, že toto dělají a prosíme je, aby přemýšleli
nad tím, co dělají a začali se chovat slušně.

Děkujeme všem, kteří nepořádek sbírají nejen na naučné stezce,
ale i v jiných částech Lipové.

DUBEN 2021

INFORMACE Z PODSTÁVKOVÉHO DOMU
------------------------------------------------------------------------------------------------
Informační centrum připravujeme na otevření, které snad přijde brzy.

Příspěvky za OÚ, IC a kulturu Klára Svobodová

po okolí, věnujeme se různým společenským hrám a aktivitám
uvnitř, když počasí nedovolí jít ven. Těšíme se na teplejší počasí,
kdy si budeme moci více posedět na terase nebo v altánu,
nebo konečně vyrazit na nějaký výlet.

Mgr. Miroslava Hoštičková
Ředitelka - Domova důchodců Lipová

INFORMACE Z DOMOVA DŮCHODCŮ
------------------------------------------------------------------------------------------------
Duben v Domově důchodců Lipová
Velikonoční svátky pro nás byly letos už po druhé bez koledníků.
I přesto jsme se na ně připravili. Vyráběli jsme různé velikonoční
dekorace, z papíru, z přírodních materiálů, nebo i ze skořápek
vajíček. Samozřejmě jsme i barvili vajíčka, nejprve barvou na vajíčka
a potom jsme je dozdobili nálepkami s velikonočními motivy.
Z našich velikonočních vajec jsme si potom udělali výborný
vajíčkový salát.
Možnosti na společenské akce jsou pro nás stále velmi omezené.
Na výlety zatím nikam nejezdíme, ale chodíme alespoň na vycházky
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ZŠ A MŠ LIPOVÁ
------------------------------------------------------------------------------------------------
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KNIHOVNA LIPOVÁ
Aktuální informace z knihovny Nové knihy v knihovně
Knihovna je nově otevřena pouze s omezením množství
přítomných osob v prostoru knihovny. V současnosti je možná
přítomnost 6 osob. Těším se na Vaši návštěvu.

V průběhu měsíce března a dubna dorazilo do knihovny několik
nových knih. V knižním katalogu jsou již zobrazeny, můžete si je
tedy vypůjčit.

DUBEN 2021

NOŽE MIKOV

PLACENÁ INZERCE
------------------------------------------------------------------------------------------------

Sháním tyto Mikov nože s kapkovitou čepelí a pouzdra k nim.
S vysokými částkami počítám, určitě se domluvíme.
Dále sháním jakékoliv dokumenty a informace týkající se jejich
výroby a historie.

Petr Menšík
telefon: 608 426 801
email: petr.noze@gmail.com
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Něco z historie kopané v Lipové – pokračování III. část

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

Situace ohledně amatérského sportu se zlepšila pouze o možnost
trénování v omezeném počtu se zajištěnými 10 metrovými
rozestupy. V dohledné době by se ale mělo již trénovat
v normálním režimu. Poslední „rozvolnění“ se stalo teď na konci
dubna, kdy bylo povoleno trénování dvanácti hráčům (bez testu) na
jedné čtvrtině hřiště. Toto nám konečně dává možnost zahájit
tréninky. Žáci zahájí svojí tréninkovou činnost na začátku května.
Dospělí zatím trénují ve Šluknově v omezeném počtu společně
s A mužstvem. Mistrovských utkání se ale na jaře již na 98%
nedočkáme. Pokud to situace a počasí dovolí, tak jistě zahájíme
sérii přátelských utkání, jak dospělých, tak žáků. Hřiště v Lipové je
po letošní vleklé zimě a nepřízni počasí zatím v nehratelném stavu

Po letní přípravě se rozjela sezóna 2002 - 2003. SK Plaston Šluknov
B se střetl s mužstvy ve druhé třídě. Cíl byl, aby se mužstvo pod
vedením trenéra Loma a jako nováček drželo v lepší polovině
tabulky. Po podzimní části soutěže bylo mužstvo na 9. místě
a konec sezóny přinesl mužstvu 12místo s 33 body a skórem 52:52.
Celé mužstvo se po dobu sezóny potýkalo se slabou střeleckou
potencí, a proto svůj cíl nesplnilo. Na podzim náš klub postihla
dvojitá smutná ztráta, kdy náhle zemřel Mirek Kříž (62) dlouholetý
hráč, funkcionář, kamarád a pan Jiří Celer (70), též dlouholetý
funkcionář klubu. Výbor SK se rozhodl změnit název turnaje na
lipovský memoriál a tím uctít památku všech, kteří se o fotbal
v Lipové zasloužili.
Sezóna 2003 - 2004 je pro klub úspěšná. SK Plaston Šluknov B
bojuje až do konce o možnost postupu do B třídy. Tento ročník
je možnost postupu až ze třetího místa: Nakonec postupují Union
Děčín a Dolní Poustevna. Naše družstvo skončí na 5. místě
s 54 body a skórem 49:35. V dalších soutěžích okresu naši elévové
vybojují první místo ve skupině B a dorost nakonec skončí ve své
soutěži na posledním místě.
V sezóně 2004 - 2005 opět SK Plaston Šluknov B bojuje pod
vedením hrajícího trenéra Radka Krále o postup do 1. B. třídy.
Postup je možný i z druhého místa a až tak do konce je o první dvě
místa sváděn zajímavý boj. Druhé místo a možný postup nakonec

a tak doufáme, že už nakonec začne pravé jaro. Za normální situace
bychom již měli za sebou pět „mistráků“ dospělých a z toho čtyři
doma v Lipové. Pro naše žáky jsme zajistili nadstandartní vybavení
v podobě nových dresů s logem Lipové a znakem klubu. V té samé
podobě mají i teplákové soupravy a batohy. Toto vybavení
si vyzvednou na prvním tréninku. V příštím vydání lipovských novin
se pochlubíme fotkami. Spolu s tréninky zahájíme i práce na hřišti
podle plánu, který jsme si stanovili. Samozřejmě, že budeme
nadále sledovat situaci, abychom mohli zahájit přípravy
na uspořádání našeho plesu, i kdyby měl být nestandardně i v létě.

ztratíme v posledním zápase v Krásné Lípě, kde jenom remizujeme.
V 93. minutě sice z drtivého tlaku dáme gól, ale není nám uznán,
proto se z postupu raduje Heřmanov (69 bodů) a Jiříkov (67 bodů).
My končíme na třetím místě s 66 body a skórem 65:35. Naši
dorostenci pod vedením Karla Ráce obsazují 6. místo v tabulce
s 16 body a skórem 35:75. Nejmladší lipovským nadějím (elévům)
pod vedením Josefa Jarábka se v tomto ročníku vydařil podzim,
kde si vybojovali postup do okresní finálové skupiny. Tam však již
na své soupeře nestačili a obsadili poslední pozici.
Sezónu 2005 - 2006 má Lipová v soutěžích tří mužstva a to dospělí
hrající pod SK Plaston Šluknov B (trenér Jaroslav Sokol), mužstvo
dorostu (trenéři Rác Karel, Holič Jiří) a mužstvo mladších žáků
(trenér Josef Jarábek). Družstvo mladších žáku je vytvořeno
s Velkým Šenovem. Béčko celou soutěž potvrzuje roli favorita a již
dvě kola před koncem soutěže si zajišťuje postup do 1. B třídy,
soutěž zakončujeme s 62. body a skórem 64:27. V ročníku 05 - 06
si béčko připisuje 19 vítězství, 5 remíz a prohraje pouze se Startem
Děčín a s Mikulášovicemi. Mladší žáci končí ve své soutěži
na pěkném sedmém místě v konkurenci 11. mužstev na Děčínsku.
Dorostu se po celou sezónu nedařilo a v konečné tabulce obsadili
poslední místo. Pokračování příště…
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