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Vyvážení posekané trávy

Očkování psů a koček

Vážení občané,
obec Lipová a její obyvatelé mohou vyvážet posekanou trávu na
deponii hnoje a kompostu firmy Zemspol s.r.o. v místě u lipové
aleje směrem ke koupališti. Na toto místo se NESMÍ vyvážet žádný
jiný zahradní odpad ani stavební suť. Jakýkoliv větší předmět např.
větev, trám, cihla nebo kámen se v rozmetadle zasekne a musí se
pracně dolovat.

Apeluji proto na všechny, aby na toto místo vyváželi POUZE TRÁVU.
Pokud se zde budou vyskytovat výše popsané velké předměty,
bude vyvážení veškerého zahradního odpadu na toto místo
zakázáno.

Děkujeme za pochopení F.Žák

Očkování psů a koček v sobotu 10. 7. 2021 od 16.00 hodin
u obecního úřadu Lipová.

• Cena za očkování vztekliny 150 Kč.
• Kombinovaná vakcína 350 Kč.
• Čipování 400 Kč.
• Pes musí být v doprovodu dospělé osoby a na vodítku, musí

mít náhubek.
• Očkovací průkaz s sebou.

Pes, který má být očkovaný proti vzteklině, musí být očipovaný.
Pokud Váš pes není, může být očipovaný přímo na místě za 400 Kč
a pak hned očkovaný.
Očkování bude provádět MVDr. Václav Žáček, Rumburk.

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.

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

Ke každé platbě prosím uveďte do textu jméno.

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

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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Skleněná popelnice za rok 2020
Ústecký kraj ve spolupráci s Autorizovanou obalovou společností
EKO-KOM a.s. vyhlásil již 17. ročník soutěže „Skleněná popelnice“,
ve které se hodnotí 350 obcí kraje v množství tříděného odpadu.
Naše obec se umístila na pěkném třetím místě v kategorii obcí nad
501 obyvatel.

Tisková zpráva:
TZ Skleněná popelnice za rok 2020 zná vítěze

Ústí nad Labem, 10. května 2021 – Roudnice nad Labem, Hoštka,
Staré Křečany a Lobendava. To je čtveřice obcí a měst, která ovládla
17. ročník soutěže „Skleněná popelnice“. Toto klání každoročně
vyhlašuje Ústecký kraj ve spolupráci s Autorizovanou obalovou
společností EKO-KOM, a. s., a své třídičské síly v něm měří všech
350 obcí kraje zapojených do systému EKO-KOM.

Stejně jako loni, i letos zkomplikovala vyhlašování opatření spojená
s bojem proti pandemii koronaviru. Tradiční setkání a vyhlášení
finalistů bylo tedy opět zrušeno. Vítězové ale o svá ocenění
nepřijdou – do konce června jim je osobně doručí regionální
manažerka EKO-KOM Alice Karlíková.

Soutěž byla, stejně jako v minulých letech, rozdělena do čtyř
kategorií - obce do 500 obyvatel, obce nad 501 obyvatel, v další
kategorii se pak utkaly městysy do 3 500 obyvatel a v poslední
kategorii měřila své třídičské výsledky města nad 3 500 obyvatel.

Napříč všemi kategoriemi se znovu umístily města a obce, které
se v letech předešlých ještě nikdy neumístily, nebo tomu bylo
už dávno, např. Úštěk nebo Pesvice. „Obce dokázaly motivovat své
obyvatele tak, že se výsledek dostavil, a to právě v podobě

umístění v soutěži,“ prozradila tajemství jejich úspěchu ředitelka
oddělení regionálního provozu EKO-KOM Martina Filipová.

Ocenění každoročně přebírá také „Skokan roku“, tedy město
či obec, které se v meziročním srovnání výsledků třídění odpadů
posune o nejvíce příček směrem nahoru. Tento titul v rámci
soutěže Skleněná popelnice 2020 získala obec Klapý,
a to neuvěřitelným posunem o několik desítek pořadí směrem
nahoru než tomu bylo v roce 2019.

Soutěž Skleněná popelnice je součástí projektu realizovaného
krajem a společností EKO-KOM nazvaného Intenzifikace
odděleného sběru v Ústeckém kraji. V Ústeckém kraji vytřídil každý
obyvatel za loňský rok 44 kilogramů odpadu. Za celorepublikovým
průměrem, který v roce 2020 činil na každého obyvatele
53,2 kilogramu, kraj zaostal o více než 9 kilogramů.

„V porovnání se sousedními regiony v celkové výtěžnosti tříděného
odpadu stále pokulháváme, jsem ale přesvědčena, že finanční
odměna za umístění v této soutěži bude pro další obce motivačním
prvkem k rozvoji sběru tříděného odpadu. Jsem ráda, že se i letos
v soutěži objevila města a obce, kde proběhla větší informovanost
občanů, což mělo velmi dobrý efekt,“ uvedla regionální manažerka
EKO-KOM Alice Karlíková a v té souvislosti zmínila zejména města
v Litoměřickém a Lovosickém okrese, kde 10 z 20 finalistů dosáhlo
na přední příčky v jednotlivých kategoriích. „Nejvíce mě těší,
že město Hoštka, které se loni umístilo na druhém místě, si
stanovilo cíl bojovat o první příčku ve své kategorii a tohoto cíle
dosáhlo. Je tudíž evidentní, že když se chce, tak to jde,“ dodává
Karlíková.

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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INFORMACE Z PODSTÁVKOVÉHO DOMU
------------------------------------------------------------------------------------------------

Příspěvky za OÚ, IC a kulturu Klára Svobodová

Pokračování na další straně

Informační centrum je opět otevřeno každý
den od 10.00 do 17.00 hodin.

Nová mapa sakrálních památek je nyní
v informačním centru v prodeji za 30 Kč. Na
této mapě naleznete veškeré sakrální
památky, které jsou v obci Lipová a Liščí.
Elektronicky je mapa ke stažení na webových
stránkách obce v sekci turistika.

Maxiznámka je od května v podstávkovém
domě. Účastníci fotografické soutěže
s Maxiznámkami můžou vyhrát pěkné ceny.
Soutěž pořádá Turistické známky s.r.o.
Pravidla najdete na www.turisticke-znamky.cz.

Aktuální informace z IC

ugriloval vynikající kuřecí plátek. Zasmáli jsme se, pobavili,
vyzkoušeli doplňovačku, shazování kuželek a bylo to moc fajn
odpoledne.

Mgr. Miroslava Hoštičková
Ředitelka - Domova důchodců Lipová

INFORMACE Z DOMOVA DŮCHODCŮ
------------------------------------------------------------------------------------------------
Květen v Domově důchodců Lipová
I my jsme letos 30.4.2021 pálili čarodějnici. Klientky s pracovnicemi
ji pěkně oblékli a připravili, aby jí to na hranici slušelo. Byl
to opravdový rej čarodějnic, protože pracovnice terapeutické dílny
a sociální pracovnice se opravdu důkladně připravily na
čarodějnické odpoledne, měly i čarodějnické úbory. Aby nebyly
samy, přidala se k nim i naše klientka paní Jindřiška. Klientky si také
vyzdobily svojí malou májku. Tu jsme vztyčili v rohu terasy.
Pan údržbář nám připravil gril a pan kuchař nám všem na něm

------------------------------------------------------------------------------------------------
KNIHOVNA LIPOVÁ
Novinky v knihovně
V průběhu dubna a května jsme obdrželi do knihovny přibližně 30 nových knih, převážně v prámci výměnného fondu knihoven. Na ukázku
několik titulních stran obdržených titulů přikládám.
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ZŠ A MŠ LIPOVÁ
------------------------------------------------------------------------------------------------

Mgr. Michaela Maule
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TISKOVÁ ZPRÁVA
------------------------------------------------------------------------------------------------

TISKOVÁ ZPRÁVA ZE DNE 7. 4. 2021/ XX:00 HODIN
------------------------------------------------------------------

Krajská zdravotní začne využívat chirurgické operační sály nemocnice v Rumburku

Zdravotníci Krajské zdravotní, a.s., začnou operovat v Lužické nemocnici Rumburk. Cílem je efektivněji
využívat nemocniční kapacity a pomoci obyvatelům Ústeckého kraje, kteří čekají na odložené operační
zákroky. Výkony, které odpovídají vybavení a možnostem rumburské nemocnice, bude provádět operační
tým Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem za asistence Anesteziologicko-resuscitačního oddělení
tamější nemocnice.

„Cílem vedení společnosti je vybudovat z Lužické nemocnice zařízení, které bude poskytovat pacientům plně

profesionální péči odpovídající dnešním standardům. V nemocnici již dnes funguje interní ambulance, dětské

oddělení, ale také chirurgie. A právě zdejší chirurgické operační sály bychom chtěli více využívat. Chceme

tímto krokem ulevit i děčínské nemocnici, která nyní část pacientů z této oblasti přebírá,“ říká generální

ředitel Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Petr Malý.

„Dnes jsem společně s MUDr. Martinem Sauerem, primářem Chirurgického oddělení Masarykovy nemocnice

v Ústí nad Labem navštívil nemocnici v Rumburku, abychom zjistili, do jaké míry můžeme začít využívat

operační sály, kterými disponuje místní chirurgie. Chceme zde začít operovat plánované výkony, které jsme

byli nuceni v rámci celé Krajské zdravotní nyní s ohledem na pandemii onemocnění COVID-19 odkládat. Právě

tento postup nám umožní začít realizovat operace, na které celá řada pacientů bohužel teď čeká dlouhé

měsíce,“ přibližuje situaci MUDr. Jiří Laštůvka, náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a.s.

Zdroj: info@kzcr.eu
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Něco z historie kopané v Lipové – pokračování IV. část

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

S určitým omezením se konečně v tomto měsíci začalo trénovat.
Dospělí zatím trénují společně ve Šluknově a na trénincích se
z obou mužstev (A+B) schází kolem dvaceti hráčů. Obě mužstva už
mezi sebou sehrála přátelské utkání na hlavním hřišti ve Šluknově.
V tomto utkání nakonec vyhrál kombinovaný výběr B mužstva 6:4.
O výsledek však určitě nešlo a důležitější bylo, že se konečně po
dlouhé době hráči setkali. V půlce května začali trénovat i naši žáci.
Tréninky mají vždy v úterý a ve čtvrtek. Na prvním tréninku byla
velice dobrá účast a našim hráčům a trenérům byly rozdány nové

Dne 21. prosince 2005 nás postihla smutná událost. Ve věku 59 let
opustil naše řady Jiří Galamba, dlouholetý člen výboru klubu
a v minulosti řidič klubového autobusu. Na začátku léta 2006 bylo
na hřišti vybudováno zavlažování a tak se závlaha hřiště značně
zjednodušila. V ročníku 2005 - 2006 pracoval výbor SK ve složení
Brynda M., Herout M., Hofrichtr O., Vaněk R., Bouma T., Bouma M.
st., Lukáš R., Rác K. ml., Galamba J., Satýnek L., Sieber D. V ročníku
2006 - 2007 řídil výbor SK Skloluxus Lipová dvě mužstva. B mužstvo
Šluknov a dorost Lipová. B mužstvo pod vedením Sokola Jaroslava
bojovalo v krajské 1. B třídě. V průběhu soutěže se však ukázalo,
že mužstvo momentálně na tuto soutěž nestačilo a tak se po roce
opět vrátilo do II. třídy děčínského okresu. V 1. B třídě se získalo
pouze 23 bodů a skóre 32:78. I přes nepovedenou sezónu byla pro
všechny tato soutěž dobrou zkušeností a pomohla opět o něco
zkvalitnit zázemí hřiště. Dorost pod vedením pana Ráce Karla
a Holiče Jiřího skončil v okresním přeboru na osmém místě
s 13. body a skórem 32:78. Dne 30. června 2007 proběhla na hřišti
v Lipové oslava k 60. výročí založení sportovního klubu v Lipové.
V rámci oslav se hrála utkání mezi dorostem Lipová a ženami
FK Chřibská (4:2), Šluknovem B a BSV Sebnitz II (2:2) a zlatým
hřebem sportovního odpoledne bylo utkání výběru bývalých hráčů
a sponzorů RH Lipová proti SG Bohemians 1905, kterou vedl
Antonín Panenka (5:9). Tato oslava byla důstojnou vzpomínkou
na 60 let sportu v Lipové.

teplákovky, batohy a mohli si vyzkoušet i nové dresy. Na konec
května (čtvrtek 27. 5. 2021) je sjednáno na 16:30 první přátelské
utkání mladších žáků, kdy se na hřišti v Lipové utkají s žáky Velkého
Šenova. V brzké době se konečně rozjedou i „přáteláky“ dospělých.
Je už potřeba postupně tuto sportovní činnost v obci obnovit.
Všichni bychom už potřebovali, aby se situace co nejvíce přiblížila
k normálu a mohli jsme už začít realizovat všechny naplánované
věci ( ples, turnaj …).

V ročníku 2007 - 2008 se v Lipové hraje okresní II. třída. V této třídě
opět hraje mužstvo Sk Plaston Šluknov B, které vede trenér Jaroslav
Sokol a jeho asistent Milan Korejs. V této sezóně se mužstvo potýká
s neustále se měnícím kádrem a také s nedostatkem hráčů. Tyto
problémy nakonec málem zapříčiní pád do poslední III. třídy.
Mužstvo se v závěrečné tabulce umístí na 11. místě s 25 body
a skórem 47:76. Od sestupu nás zachrání lepší vzájemné utkání s
Markvaticemi. V okresní soutěži v tomto ročníku bojuje i mužstvo
dorostu Lipová pod vedením Jiřího Holiče a Karla Ráce. I toto
mužstvo pociťuje nedostatek hráčů a tak se v konečné tabulce
zařadí na předposlední místo tabulky s 12. body a skórem 49:126.
V ročníku 2008 - 2009 se hraje v Lipové opět II. třída Okresního
přeboru (Šluknov B) a mladší žáci (Lipová) hrají okresní soutěž 7+1.
Dorost se nám pro tento ročník již nepodaří složit. Mužstvo
dospělých v podzimní části trénují trenéři pan Novotný J., Hrobár J.
a Korejs M. Začátkem soutěže se nám poměrně dařilo, ale závěr
jsme nezvládli a podzim jsme zakončili pouze s 11 body. Jaro již
trénuje pouze pan Korejs M. a v jeho činnosti mu pomáhají hráči
týmu Král R. a Dvořák F. V jarní části získáme 22 bodů a opět
unikneme sestupu. Končíme na 11. místě tabulky se skórem 39:61
a s 33 body. Pokračování příště……

KVĚTEN 2021
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Nejjednodušší past na komáry do pokoje i ven: 5 minut a neřeším bzučení
ani štípance – všichni komáři jsou tam!

Efektivní past do které budou spěchat

TIPY A RADY OD STAROSTY
------------------------------------------------------------------------------------------------

Vždy je to stejné – těšíte se na posezení venku a za pár minut vám
už bzučí kolem uší. Nebo se chcete dobře vyspat a nepříjemný
bzukot a poštípaná místa vám prostě nedají spát. Když nepomáhají
ani síťky na oknech a nechcete sahat po chemických repelentech,
tento nápad se vám může hodit. Jde o jednoduchou a levnou past,

BUDETE POTŘEBOVAT

• 1,5 l plastová láhev
• 1 šálek teplé vody
• 2 polévkové lžíce cukru krupice (dříve se rozpustí)
• 1 lžička sušené droždí
• kousek tmavé látky, novin nebo fólie

Odřízněte vrch láhve asi v jedné třetině délky.

kterou umíte rychle vyrobit a od komárů vám pomůže na celé
dny. Nejúčinnější je past v interiéru, ale můžete ji používat i venku,
například na terase, její účinnost bude ale nižší.
Efektivní past do které budou spěchat
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Nalijte na dno láhve vodu, ne teplejší než 30 stupňů. Přidejte cukr,
dobře promíchejte. Potom nasypte kvasnice a znovu promíchejte.

Umístěte odříznuté hrdlo dovnitř láhve. V případě, že tato
“konstrukce” nedrží, neváhejte ji přilepit. Díky tomuto řešení se
oxid uhličitý uvolní jen přes hrdlo láhve a hmyz, který je ve vašem
okolí, bude spěchat do této pasti.

Nyní musíte láhev zabalit hadříkem nebo novinami a upevnit kolem
okrajů.

Dejte pasti do tmavých rohů místnosti, kde není žádný
průvan. Může se použít i venku, ale účinek bude slabší.
Komáři ochotně létají za vůní kvašení, kromě toho jsou přitahováni
nedostatkem světla uvnitř. Když se snaží dostat ven z pasti,
pohybují se nahoru, ale kvůli úzkému otvoru a lepkavým stěnám
dříve nebo později padnou do vody, kde uhynou.

Princip návnady pro komáry

Lapač funguje, dokud probíhá proces kvašení a produkuje se oxid
uhličitý. Pak je třeba past vyměnit (asi po 5-7 dnech).

Past může být přizpůsobena i pro jiný hmyz – ovocné mušky, vosy,
sršně nebo mouchy. K tomu účelu se do lahve nalije sklenice teplé
vody a kousky ovoce, medu nebo džemu. To taková past vydrží až
do 2 týdnů.

Nezapomeňte, že hrdlo se nesmí zcela potopit do tekutiny.


