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Výhled na 2021

Přístup k informacím Provoz obecního úřadu

Vážení spoluobčané,
přejeme Vám do nového roku 2021 všechno nejlepší v osobním
životě, mnoho úspěchů v pracovním životě a především pevné
zdraví. Doufejme, že tento rok bude pro všechny lepší a brzy se
společně setkáme na nějaké obecní akci.

Dovolte nám zrekapitulovat, co se v minulém roce realizovalo:
Dokončila se druhá etapa uložení elektrického vedení nízkého
napětí do země a s tím spojená obměna veřejného osvětlení.

Začalo se s pracemi ve sběrném dvoře, v rámci kterých se opravila
střecha, zhotovila se nová betonová podlaha, namontovala se nová
vrata a vyměněna byla i stará brána.

V knihovně se zhotovilo nové ústřední topení.

Došlo k rozšíření kanalizace.

V rámci dobrovolné práce se pomáhalo na opravě střechy na kapli
sv. Jáchyma a byly zde provedeny udržovací práce.

Byly obnoveny čtyři sakrální památky a v Liščí byla instalována nová
socha Jana Nepomuckého.

Plány na tento rok:
V posledních měsících jsme připravovaly žádosti o dotace, které
byly podány na konci roku převážně z dotačních programů

Veškeré informace ohledně rozpočtu, rozpočtových změn,
zastupitelstva obce, omezení, poplatků, IC, akcí a další důležité
informace naleznete na webových stránkách www.lipova.cz.

Na webových stránkách jsou také všechna vydání Lipovských
novin.

Informace z obecního úřadu Vám také byly zasílány v měsíci lednu
SMS zprávou do mobilního telefonu službou Mobilní rozhlasy.
Prosíme věnujte pozornost těmto zprávám, díky kterým jsou
sdělovány důležité informace. Zprávu by měl obdržet alespoň
jeden člen domácnosti, pokud se tak nestalo napište prosím
na e-mail kultura@lipova.cz, nebo zavolejte na tel: 607 964 815
p. Svobodové.

Provoz obecního úřadu je stále v omezeném režimu, který
je nařízen usnesením vlády na deset úředních hodin týdně.

pondělí 8.00 do 13.00 hodin
středa: 12.00 do 17.00 hodin

Ministerstva pro místní rozvoj, financovaných Evropskou unií. Mezi
tyto projekty patří Výstavba víceúčelového hřiště a kabin, instalace
workoutových a herních prvků v pěti lokalitách v obci, rekonstrukce
domu č.p. 337 (bytový dům v centru obce), obnova cest na hřbitově
a celková úprava, dokončení prací ve sběrném dvoře a úprava
terénu, vytvoření míst pro kontejnery se tříděním odpadem a míst
s materiálem pro rychlý zásah při živelných pohromách, oprava
komunikací v obci, vytvoření zázemí WC u Letního kina, které bude
sloužit na akce a nahradí mobilní WC. Stále se pracuje na vytvoření
chodníků v obci (bohužel s ohledem na administrativní práce,
zajištění povolení od majitelů pozemků a směn pozemků,
je příprava dlouhá).

Práce na hřbitově, ve sběrném dvoře a na dalších drobných
projektech, které nejsou přímo závislé na přidělených dotacích
budou pokračovat i kdyby žádosti o dotace byly zamítnuty.

Na podzim nás čekají Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky, které se budou konat 8. a 9. října 2021.

Také v tomto vydání je připraven kulturní a svozový odpadový
kalendář. S ohledem na omezení kulturních akcí, je kalendář
předběžný. Akce budou upřesňovány a doplňovány na plakátech,
na webových stránkách obce, facebookovém profilu a v novinách.
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ZNÁMKY A NÁDOBY NA ODPAD

NAVÝŠENÍ CENY STOČNÉHO

ŽÁDOST

Od ledna 2021 jsou sváženy pouze popelnice označené známkou
svozové firmy, které jste obdrželi na konci roku. Pokud popelnice
nemá vylepenou známku, nebude vyvezena svozovou firmou. Také
nebudou vyváženy pytle, které někteří k popelnicím dávají. Odpad
je nutné dávat přímo do nádob.

Vzhledem k zavedení nového systému, byly nádoby redukovány
a byl snížen jejich počet. Během roku 2021 budou malé popelnice
120 l a plechové popelnice 110 l vyměňovány za velké popelnice
240 l. Svoz těchto popelnic preferuje taktéž svozová firma. Prosíme
všechny, kteří dávají popel z topení do popelnice, ať opravdu zajistí,
že je popel vychladlý. Pokud bude popelnice poničena horkým
popelem, nebo jiným způsobem, bude nutné, aby původce odpadu
uhradil nádobu (částka k úhradě bude vyčíslena s ohledem na stáří
popelnice). V případě, že bude popelnice poničena svozovou
firmou, je nutné, aby majitel neprodleně kontaktoval zaměstnance
obecního úřadu. Svozový vůz je opatřen kamerovým systémem,
který zaznamenává svoz v obci. Záznam o svozu je ukládán pouze

Od 1. 1. 2021 je navýšena cena stočného ze 55 Kč s DPH na
59,40 Kč s DPH za 1m3. 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 by podmínky nebyly dodrženy, musela by obec vrátit
finanční prostředky, které na vybudování kanalizace obdržela
a uhradit vysoké sankce.

Navýšení cen do roku 2025:

1. 1. 2022 cena 61,20 Kč s DPH/m3
1. 1. 2023 cena 64,20 Kč s DPH/m3
1. 1. 2024 cena 67,20 Kč s DPH/m3
1. 1. 2025 cena 70,30 Kč s DPH/m3

Žádáme obyvatele, kteří ještě neposlali stav vodoměru, aby tak neprodleně učinili. Vyúčtování za stočné, je potřeba uzavřít v měsíci lednu.
Děkujeme.

10 dní a poté už není možné rozbité popelnice reklamovat
a uplatňovat náhradu.

Odpadové hospodářství se mění na základě nového zákona
o odpadech. Výhledově je nutné počítat se stále se zdražujícími
službami v tomto odvětví. Nová legislativa určuje množství
komunálního odpadu, který bude moci být uložen na skládkách.
Bohužel výhled je takový, že ke zdražování za tyto služby bude
docházet každý rok.

Prosíme, abyste věnovali pozornost tabulce s pravidelným
přehledem poplatků, kde naleznete aktuální výši poplatku.

Pokud jste již poplatek uhradili v jiné výši, prosíme
o dorovnání.

V případě dotazů volejte: p. Weisgerberová 731 583 637.

V roce 2026 končí udržitelnost projektu a provozovatelem
kanalizace bude společnost Severočeské vodovody a kanalizace,
a.s., která uplatňuje solidární přístup, kdy cena vody předané
a cena vody převzaté je na všech předávacích místech stejná.

Pro úpravu záloh kontaktujte p. Weisgerberovou
na tel: 731 583 637, e-mail: info@lipova.cz,, nebo osobně na OÚ.

Děkujeme za pochopení.

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

druh poplatku variabilní symbol částka frekvence platby

odpady 1340 750 Kč / trvale žijící osoba 1 / rok

odpady 1340 1000 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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KULTURA V OBCI
Kulturní program
Kulturní život v obci byl z pochopitelných důvodů pozastaven.
Poslední větší akce, kterou jsme mohli uspořádat byla v březnu
Lipovská zabijačka s maškarádou a moc bychom si přáli, abychom
letos alespoň zabijačkou zase začali. Nechceme však předjímat
a počkáme, jak se situace bude vyvíjet.

Jediné, co bylo možné pořádat bylo celosezonní promítaní v letním
kině a malování na Sohlandu během letních měsíců.

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

Příspěvky za OÚ, IC a kulturu Klára Svobodová

mohou onemocnět na psychické pohodě pracovníkům moc
nepřidá. Plány směn se přepisovaly ze dne na den, možná
i z hodiny na hodinu, a všichni kdo mohli vždy vyhověli. Toho
si opravdu velmi vážím.

Ještě si netroufám říci, že jsme tuto situaci úspěšně zvládli, protože
stále „to“ ještě není za námi. Ale snad to nejhorší období jsme
ustáli. Nezvládli bychom to ale bez obětavého nasazení
a nadstandartních pracovních výkonů jak pracovníků přímé péče,
tak i ostatních pracovníků a bez respektování opatření a pravidel,
která jsou pro takovou situaci stanovena. Velmi si vážím lidí, kteří
v Domově důchodců Lipová pracují a ráda bych jim touto cestou
vyjádřila podporu a velké děkuji.

Mgr. Miroslava Hoštičková
Ředitelka Domova důchodců Lipová

legitimaci s čárovým kódem, která bude k půjčování knih nadále
používána. S tímto bude také spojená nová evidence a registrace
čtenářů.

Nově je také možné v knihovně využít možnost kopírování, tisku
a přístupu na wi-fi. V brzké době bude také možné využít počítač
s přístupem na internet a k výpůjčnímu systému.

V průběhu uzavření knihovny také dorazilo přibližně třicet nových
knižních titulů, které si bude po otevření knihovny možné vypůjčit.

Těším se na vaši návštěvu.

INFORMACE Z DOMOVA DŮCHODCŮ

KNIHOVNA LIPOVÁ

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

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

Leden v Domově důchodců Lipová

Novinky v knihovně

Vstup do Nového roku se nám letos moc nepovedl. Přes veškeré
úsilí se i k nám do Domova důchodců dostalo onemocnění Covid
-19. Bohužel se tak stalo přes veškerá hygienická opatření. Nákaza
se k nám dostala i přes to, že jsme podle mého názoru dodrželi
všechna opatření – používání respirátorů, jednorázových plášťů,
rukavic snad na každou činnost, dezinfikování všeho atd. Zřídili
jsme i covid zonu. Bohužel se po návratu jedné z klientek
z hospitalizace nákaza rozšířila jak mezi klientky, tak i mezi
zaměstnance. Bylo to velmi náročné období pro všechny - pro
klientky, které musely respektovat izolaci, nemohly se věnovat
činnostem, na které jsou zvyklé, nemohly se navštěvovat na
pokojích atd. a i pro zaměstnance, kterých každým testováním
(antigenní testy na covid 19) ubývalo. Práci, která je za normálních
okolnosti fyzicky i psychicky opravdu náročná, ztěžovalo ještě
zpřísnění opatření – práce v overalu, se štítem a dvěma páry
rukavic na rukou je opravdu vysilující. Navíc vidina toho, že sami

S novým rokem je pro čtenáře naší knihovny připraveno hned
několik novinek nejen knižních, ale hlavně provozních.

V průběhu uzavření knihovny se podařila zrealizovat kompletní
rekonstrukce topení v knihovně. Za což bych chtěla velice
poděkovat panu starostovi a celému obecnímu úřadu. V knihovně
je příjemné teplo a hned jak epidemiologická situace dovolí bude
knihovna fungovat v běžném režimu i v zimních měsících.

Z důvodu rekonstrukce topení se uskutečnila i menší přestavba
knižních regálů, nejvýrazněji bylo upraveno dětské oddělení.

Dále se podařilo částečné zprovoznění elektronického systému
půjčování Tritius. Čtenáři při první návštěvě knihovny obdrží novou

LEDEN 2021
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Připomenutí
Připomínáme všem stávajícím i budoucím čtenářům, že s první návštěvou knihovny v roce 2021 bude vybírán registrační poplatek,
který činní pro dospělé čtenáře 20 Kč na kalendářní rok a pro dětské čtenáře 10 Kč na kalendářní rok.

Mgr. Michaela Maule

PŘÍSPĚVKY OD OBČANŮ

INFORMACE PRO OBČANY V DOBĚ PANDEMIE

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

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

Foto M. Pokorný

V případě, že budete potřebovat zajistit nákup, službu pošty nebo
obstarat jiné důležité věci, kontaktujte:

Klára Svobodová tel: +420 607 964 815
Pavel Svoboda tel: +420 731 583 566
František Žák tel: +420 606 070 010

Samoobsluha potraviny Lipová - rozvoz potravin

Adéla Koubková tel: +420 770 655 111

Nabídka pomoci je určena pro obyvatele obce.

LEDEN 2021
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TISKOVÁ ZPRÁVA
------------------------------------------------------------------------------------------------
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Milan Brynda

HOSPODAŘENÍ A ROZPOČET SK SKLOLUXUS LIPOVÁ, z.s.

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