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Ohlášení a poplatek za komunální odpad

Navýšení ceny stočného

Očkování v podstávkovém domě

Kontejnery na tříděný odpad

Uzavření úřadu v době vánočních svátků

Žádáme majitele nemovitostí, kteří dosud nevyplnili formulář
„Ohlášení“ kvůli poplatku za komunální odpad, aby tak co nejdříve
učinili. Informace z formuláře přesně určí výši poplatku pro
nemovitost na rok 2022 a známku na nádobu. Ohlášení mělo být

Od 1. 1. 2022 je navýšena cena stočného z 59,40 Kč s DPH na
62,70 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. Ceny se budou postupně navyšovat až do
roku 2025 a konečná cena by podle analýzy měla být 70,30 Kč
s DPH za 1 m3.

V pondělí 6. 12. 2021 od 10.00 hodin v podstávkovém domě
proběhne očkování proti onemocnění COVID-19. Očkování

Místa s kontejnery na tříděný odpad byla rozšířena o nové
kontejnery na Tetra Pac, které jsou černé s oranžovou samolepou.
Černé kontejnery se šedivým víkem jsou na drobné kovové obaly.

PONDĚLÍ 20. 12. 2021 ZAVŘENO
ÚTERÝ 21. 12. 2021 ZAVŘENO
STŘEDA 22. 12. 2021 ZAVŘENO
ČTVRTEK 23. 12. 2021 ZAVŘENO
PÁTEK 24. 12. 2021 ZAVŘENO
PONDĚLÍ 27. 12. 2021 ZAVŘENO
ÚTERÝ 28. 12. 2021 ZAVŘENO
STŘEDA 29. 12. 2021 OTEVŘENO
ČTVRTEK 30. 12. 2021 ZAVŘENO
PÁTEK 31. 12. 2021 ZAVŘENO

Veškeré úhrady bude možné učinit ve středu 29. 12. 2021
od 8.00 do 15.00 hodin.

vyplněno do 30. listopadu 2021.
Pokud nemůžete formulář vyplnit v úřední den osobně, domluvte
se telefonicky 731 583 637 u p. Weisgerberové.
Děkujeme.

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.

vakcínou Pfizer je pro všechny občany starší 16 let, kteří mají zájem
o první dávku nebo nárok na třetí dávku.
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Pytle na odpad

Zpětný odběr pneumatik

Od 1. 1. 2022 již nebudou k dispozici žluté a oranžové pytle na
tříděný odpad. Vzhledem k tomu, že již jsou na veškerý tříděný
odpad kontejnery, lze odpad nosit ve vlastních nádobách a pytle již

Pokud máte pneumatiky, které již nazouvat nebudete, můžete
je odevzdat v pneuservisu, který zajištuje zpětný odběr. Zpětný
odběr se provádí bez ohledu na značku pneumatik, bez vazby
na nákup zboží či služeb a bezplatně. V rámci zpětného odběru jsou
tyto pneumatiky recyklované pro další použití například na výrobu
dětských hřišť či sportovišť.
Seznam nejbližších sběrných míst:
Seznam sběrných míst najdete na stránkách MŽP www.mzp.cz/cz/
odber_pneu a na www.eltma.cz.

nejsou potřeba. Pytle obec kupovala od svozové firmy a použití
na pouhý přenos z domácnosti do kontejnerů je neúsporné.

Pravidelný přehled poplatků a plateb na rok 2021
Poplatky na rok 2022 budou v lednovém vydání Lipovských novin.
Věnujte pozornost variabilnímu symbolu, který byl od 1. 2. 2021 u většiny poplatků upraven přidáním čísla popisného.
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.
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

KULTURA------------------------------------------------------------------------------------------------
Adventní program
Adventní program byl upraven s ohledem na vyhlášení nouzového
stavu, nová opatření a doporučení vlády na omezení kontaktů.
Většina akcí byla z těchto důvodů zrušena.

Děkujeme za pochopení.

Rozsvícení vánočního stromu – ZRUŠENO
Zkoleduj se koncert ZŠ a MŠ Lipová – ZRUŠENO (bude se konat
v létě)
Mikulášská veselice – ZRUŠENO
Česko zpívá koledy – ZRUŠENO
Štědrý večer v kostele – ZRUŠENO
Vánoční turnaj ve stolním tenise – ZRUŠENO
Koncert v kostele Česká mše vánoční – ZRUŠENO
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SOBOTA 18. 12. 2021 10.00 - 17.00
NEDĚLE 19. 12. 2021 10.00 - 17.00
PONDĚLÍ 20. 12. 2021 10.00 - 17.00
ÚTERÝ 21. 12. 2021 10.00 - 17.00
STŘEDA 22. 12. 2021 10.00 - 17.00
ČTVRTEK 23. 12. 2021 10.00 - 17.00
PÁTEK 24. 12. 2021 ZAVŘENO
SOBOTA 25. 12. 2021 ZAVŘENO
NEDĚLE 26. 12. 2021 ZAVŘENO
PONDĚLÍ 7. 12. 2021 ZAVŘENO
ÚTERÝ 28. 12. 2021 ZAVŘENO
STŘEDA 29. 12. 2021 ZAVŘENO
ČTVRTEK 30. 12. 2021 10.00 - 17.00
PÁTEK 31. 12. 2021 10.00 - 17.00
SOBOTA 01. 01. 2022 10.00 - 17.00
NEDĚLE 02. 01. 2022 10.00 - 17.00

INFORMAČNÍ CENTRUM LIPOVÁ
------------------------------------------------------------------------------------------------
Provozní doba informačního centra v době vánočních svátků
STŘEDA 01. 12. 2021 10.00 - 17.00
ČTVRTEK 02. 12. 2021 10.00 - 17.00
PÁTEK 03. 12. 2021 10.00 - 17.00
SOBOTA 04. 12. 2021 10.00 - 17.00
NEDĚLE 05. 12. 2021 10.00 - 17.00
PONDĚLÍ 06. 12. 2021 ZAVŘENO
ÚTERÝ 07. 12. 2021 ZAVŘENO
STŘEDA 08. 12. 2021 ZAVŘENO
ČTVRTEK 09. 12. 2021 10.00 - 17.00
PÁTEK 10. 12. 2021 10.00 - 17.00
SOBOTA 11. 12. 2021 10.00 - 17.00
NEDĚLE 12. 12. 2021 10.00 - 17.00
PONDĚLÍ 13. 12. 2021 ZAVŘENO
ÚTERÝ 14. 12. 2021 ZAVŘENO
STŘEDA 15. 12. 2021 ZAVŘENO
ČTVRTEK 16. 12. 2021 10.00 - 17.00
PÁTEK 17. 12. 2021 10.00 - 17.00

V pátek 26. 11. 2021 byl v podstávkovém domě zahájen prodej
vánočních výrobků.

V informačním centru můžete zakoupit kalendář na rok 2022
s fotografiemi Lipové od M. Baťhy a kalendář na rok 2022
s krajinami Bavorska, Českého a Saského Švýcarska od F. Holiče.

Příspěvky za OÚ, IC a kulturu Klára Svobodová
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a lesů. Spojily se a vznikl projekt, jak zkusit vnímat krajinu jinak.
Nezprostředkovaně, naplno, celými těly. Nahými těly. Tak světu
a sobě samým podaly svědectví o přírodním i lidském bohatství
Českého Švýcarska. Určitě doporučujeme výstavu navštívit.
V listopadu také, jak jinak, začaly naše přípravy na Vánoce.
Vyrábíme různé dekorace, zdobíme a také se připravujeme
na pečení cukroví. Zaměstnanci nám pěkně vyzdobili altán
v zahradě a také okolí domova. Už semoc těšíme, až všechna světla
rozsvítíme.

Mgr. Miroslava Hoštičková
Ředitelka Domova důchodců Lipová

DOMOV DŮCHODCŮ LIPOVÁ
------------------------------------------------------------------------------------------------
Listopad v Domově důchodců Lipová
Během měsíce listopadu vzhledem k počasí už naše procházky
a výlety do okolí ustávají. Podnikli jsme jeden do Rumburku,
abychom se podívali do Muzea. Bylo tam několik zajímavých
expozic, jako třeba Cestou času - výstava historických hodin,
Historická kola nebo Střípky z historie - expozice věnovaná historii
Rumburku a jeho okolí. Všechno jsme si prošli a bylo to moc
zajímavé. Určitě se někdy vrátíme.
Další náš výlet byl do Šluknova na zámek. Je tam velmi zajímavá
a nevšední výstava fotografií. Nese název Krajina ženami
požehnaná. Pětadvacet žen ve věku od třiceti do pětasedmdesáti
let, které se všechny ani neznaly, spojuje především místo, kde žijí.
Všechny mají na dosah nádhernou přírodu Českého Švýcarska, luk

SPOLEK SENIORŮ LIPOVÁ
------------------------------------------------------------------------------------------------

Mikulášské posezení v podstávkovém domě dne 7.12.2021 se bohužel ruší. Děkujeme za pochopení.

Mikulášské posezení

LISTOPAD 2021

KNIHOVNA
------------------------------------------------------------------------------------------------

O podzimních prázdninách navštívily naši knihovnu děti z mateřské
školy v Lobendavě. Děti si nejen prohlédly prostory knihovny
a několik knih v dětském oddělení, ale také se společně se
svými učitelkami zapojili do projektu interaktivních hraček
v knihovně. Vyzkoušely si krokové programování na beebotech
(včeličkách) pomocí šipek, pořádaly závody včeliček a podle včeliček
i sami chodily. A co by to bylo za návštěvu knihovny, kdyby se
nečetla kniha? Samozřejmě i tentokrát se četlo a děti byly velmi
spokojené a z jejich návštěvy máme v knihovně i několik obrázků
na památku.

V průběhu vánočních prázdnin bude knihovna uzavřena v úterý 28. 12., tedy poslední úterý tohoto roku. Děkuji za pochopení.

Při revizi knihovny bylo zjištěno několik chybějících knih, které
se nám bohužel do knihovny od čtenářů nevrátily. Chtěla bych vás
všechny touto cestou požádat, zda byste neprohlédli doma
knihovny a pokud zjistíte, že některé knihy z knihovny doma máte,
tak je prosím přijďte vrátit. V průběhu měsíce prosince nebudou
za jakkoliv dlouhé pozdní vrácení knih vybírány žádné pokuty.
A velice ráda a s úsměvem od vás knihy převezmu.

Mgr. Michaela Maule

Návštěva MŠ v knihovně

Provozní doba o vánočních svátcích

Žádost o vrácení knih
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Úprava dávek na bydlení
Kromě „MOP – vyúc ̌tování DPI“ připravuje MPSV také návrh, jak
bude možné reagovat na skokový nárůst cen energií
prostřednictvím dávek na bydlení. „Stále však c ̌ekáme na data od
MPO, abychom ve ̌de ̌li, jaký je pr ̌edpoklad trvalých cen energií na pr ̌íští
rok. Musíme najít r ̌ešení, které podpor ̌í i příští vláda. Je to aktuálne ̌
jediná možná plošná pomoc lidem prostr ̌ednictvím dávek, pr ̌ic ̌emž
se na ní musí podílet i mu ̊j nástupce,“ uzavírá Jana Malác ̌ová.

Modelové situace pro využití „MOP – vyúc ̌tování DPI“

MOP je dávka testovaná, tj. Úřad práce bude zajímat zejména
pr ̌íjem, majetek/úspory (do urc ̌ité výše k nim však nebude
pr ̌ihlížet) a náklady na bydlení v daném měsíci. Celkové
posouzení domácnosti je správním uvážením Úr ̌adu práce
a lze tady pro názornost blíže popsat modelové situace viz
níže.

1. pr ̌íklad
Pan Novák má měsíční c ̌istou mzdu 25 000 Kč (ze zákona se příjem
započítává ze 70 % = 17 500 Kc ̌), jeho náklady na bydlení jsou
15 000 Kč. Pan Novák má na bankovním účtu našetřeno 20 000 Kč.
V jeho pr ̌ípadě se nepr ̌ihlíží k majetku (tj. úsporám) v částce až do
výše 37 720 Kc ̌ (maximální výše majetku, ke které se nebude
pr ̌ihlížet: dvojnásobek životního minima, tedy 2 x 3 860 +
dvojnásobek nákladů na bydlení, tedy 2 x 15 000), tudíž jeho
našetřené peníze se nebudou pro výpočet poskytnuté MOP
započítávat a vycházet se bude z pr ̌íjmů (započítaných dle zákona
ze 70 %). Nedoplatek za vyúčtování je pr ̌itom u pana Nováka 15 000
Kč.

Úřad práce panu Novákovi poskytne MOP na vyúc ̌tování
od DPI ve výši 15 000 Kc ̌.

2. pr ̌íklad
Paní Krásná pobírá důchod ve výši 16 000 Kč (ze zákona se důchod
započítává z 80 % = 12 800 Kc ̌). Na bankovním účtu má našetřeno:
25 000 Kč. U paní Krásné se nepřihlíží k majetku (tj. úsporám)
v c ̌ástce až do výše 27 720 Kč (dvojnásobek životního minima, tedy
2 x 3 860 + dvojnásobek nákladů na bydlení, tedy 2 x 10 000), tudíž
její našetřené peníze se rovněž nebudou započítávat a vycházet se
bude z pr ̌íjmů (započítaných dle zákona z 80 %). Paní Krásná má
náklady na bydlení ve výši 10 000 Kč a pr ̌išel jí nedoplatek
za vyúc ̌tování energií 5 000 Kč.

Úřad práce poskytne paní KrásnéMOP na vyúc ̌tování od DPI ve
výši 5 000 Kc ̌.

Tiskové oddělení MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo pomoc lidem,
kteří bojují s růstem cen energií
Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo novou formu
podpory s názvem „MOP – vyúc ̌tování DPI“, personálně posílí
Úr ̌ad práce C ̌R, aby mohl rychle a úc ̌inně vyr ̌izovat žádosti
obc ̌anu ̊, a zároven ̌ chystá zohlednění skokového zvýšení cen
energií v dávkách na bydlení.

Růst cen energií a selhání v dodávkách energií postihl zejména
bývalé klienty firmy Bohemia Energy. „Selhala ochrana spotr ̌ebitele
ze strany státu, konkrétne ̌ Ministerstva pru ̊myslu a obchodu
a Energetického regulac ̌ního úr ̌adu. Odpove ̌dnost ovšem nese celá
vláda a celá vláda tento problém také musí r ̌ešit,“ konstatuje
ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (C ̌SSD). „Jsem
ráda, že MPO a ERÚ po mé výzve ̌ zac ̌alo jednat primárne ̌ s dodavateli
poslední instance. Díky tomu došlo k zastropování záloh. Pr ̌íc ̌iny
problému ̊ na trhu s energiemi musí primárne ̌ řešit MPO a ERÚ, my
mu ̊žeme v této situaci pomáhat lidem a zmírn ̌ovat následky,“ r ̌íká
ministryně.

MOP – Vyúc ̌tování DPI
Podpora, kterou připravilo MPSV pro postižené domácnosti,
pr ̌edpokládá, aby lidé v co nejkratší době pr ̌ešli od dodavatele
poslední instance (DPI) ke standardnímu smluvnímu dodavateli,
což udělala podle pr ̌edběžných informací od MPO zatím jen
c ̌tvrtina odběratelů. Ve chvíli, kdy klient opustí režim DPI, musí mu
být neprodleně vystaveno vyúc ̌tování a potom přichází na r ̌adu
pomoc od MPSV. „MOP – Vyúčtování DPI“ pomůže s nedoplatkem
na vyúc ̌tování, pokud budemít domácnost potíže s jeho uhrazením
z vlastních zdrojů. Na rozdíl od běžné MOP, tedy mimor ̌ádné
okamžité pomoci, nastavuje mírnější podmínky například
s ohledem na úspory žadatele. Upravená MOP bude časově
limitovaná: „Lidé musí proto do konce roku pr ̌ejít z DPI k novému
dodavateli a nechat si zaslat vyúc ̌tování,“ popisuje Jana Maláčová.
Setrvání v režimu DPI je značne ̌ nevýhodné zejména pro to, že jsou
zálohy rozpočítané pouze do 6měsíců (tj. v tuto chvíli jen na topnou
sezonu, kdy je spotřeba nejvyšší) a zároveň jsou ceny stanoveny
jiným způsobem než produkty v běžném ceníku.

Klasická MOP
Te ̌m, kter ̌í zaplatili zálohy, ocitli se kvůli tomu v hmotné nouzi
a nemají peníze na základní životní potřeby, je rovněž možné
v mezích zákona pomoci přes klasickou MOP. „Tady jsme schopni
pomoci zejména s výdajem, na který již nezbylo, napr ̌íklad
s doplacením nájmu, pr ̌ípadne ̌ s pořízením nového zimního oblec ̌ení,“
r ̌íká ministryně.

Úr ̌ad práce je připraven
Na pr ̌íjem žádostí vyčlenil Úr ̌ad práce ČR tisíc lidí a stejný počet pak
i na jejich vyr ̌izování.
„Vyzýváme všechny žadatele, aby se snažili co nejvíce spolupracovat
s pracovníky Úr ̌adu práce, aby vyr ̌izování pomoci urychlili,“ r ̌íká
ministryně práce a sociálních věcí. Je potřeba zdůraznit, že se stále
jedná o testovanou dávku a ÚP bude potřebovat znát příjmy,
majetek (úspory) a náklady na bydlení. Vyřizováním této pomoci
nesmí být ohrožena výplata průběžných dávek, co by dostalo do
ner ̌ešitelné situace lidi závislé na pravidelné pomoci státu.
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PŘÍSPĚVKY OD OBČANŮ
------------------------------------------------------------------------------------------------
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cílem je také, aby se dodávali lokální výrobky a potraviny a společně
chceme pracovat na cestovním ruchu.

- předpokládaná spotřeba vody (týden/měsíc/rok), zdroj vody,
posouzení dopadu spotřeby na hladinu Liščího potoka, resp.
zásobování obce a stavu podzemních vod, zodpovědnost
a způsoby řešení nedostatku vody
Odpověď starosty: Bude řešeno v PD, záleží na obsazenosti
a návštěvnosti Bistra. Vždy se počítá 100% kapacita zatížení
ubytovací a stravovací kapacity.
Vzhledem k tomu, že není Liščí napojené na obecní vodovod bude
řešeno nejspíše vrtem. Bude řešeno v PD. Pro vrt je určitě potřeba
mít hydrogeologický průzkum.

- množství a likvidace odpadních vod (týden/měsíc/rok)
Odpověď starosty: Bude řešeno v PD, záleží na obsazenosti
a návštěvnosti Bistra. Vždy se počítá 100% kapacita.
Vzhledem k tomu, že není odkanalizované Liščí bude řešeno buď
čistírnou odpadních vod, vybírací jímkou nebo kořenovou
čistírnou.

- množství, druh a likvidace komunálního odpadu (týden/měsíc/
rok)
Odpověď starosty: Bude záležet na obsazenosti a firma to musí
řešit dle platného zákona o odpadech, norem a Obecně závazné
vyhlášky o odpadech. V provozním řádu jednoznačně bude
ukotveno udržovat pořádek na veřejné i neveřejné části.
Při nedodržování podmínek může obec od smlouvy odstoupit.

- množství, druh a způsob likvidace biologického odpadu
(kanalizace? jímka? odvoz?)
Odpověď starosty: Řeší firma a kontroluje odbor životního
prostředí. Viz výše otázka k likvidaci odpadních vod. V případě
bistra bude také potřebamít lapol na tuky. To je dnes již standardní
podmínka schválení takového zařízení.

- spotřeba energie – zatížení elektrické rozvodné sítě a vliv
na kolísavé napětí
Odpověď starosty: Řeší se v rámci projektové dokumentace, pokud
nebude dostatečný příkon od ČEZu tak nebudou moci provádět
realizaci projektu a nebude vydané stavební povolení.

- způsoby vytápění, emisní zátěž
Odpověď starosty: Řeší PD, ale určitě nebudou topit uhlím. Tato
otázka je bezpředmětná. Vzhledem k lokalitě.
Dnes všechny nové objekty musí mít energetický štítek. Emisní
zátěž bude na životní prostředí velmi malá dle platných norem.

- předpokládaný počet osobních aut a vozů dopravní obslužnosti
(týden/měsíc/rok) a jejich lokalizace na ploše
Odpověď starosty: 10 ubytovacích jednotek = 10 aut, 10 aut je
počítáno pro zaměstnance a zásobování. Parkoviště pro 20 aut.

- řešení provozu na příjezdové komunikaci
a parkování(jednosměrný provoz? jen pro rezidenty? jak
kontrolovat?), dopad na chod obce: hluk, emise, zajištění minimální
šíře vozovky silnice III. třídy Lipová-Liščí-Severní v celé délce, řešení
výhybem pro osobní a nákladní auta, vliv Glampingu na zátěž
denního silničního provozu...

Připomínky k projektu Glamping - Liščí
Dne 17. 9. 2021 se v Podstávkovém domě uskutečnila prezentace
projektu Glamping- Liščí. Dne 20. 9. 2021 zastupitelstvo
jednomyslně schválilo záměr pachtu (usnesení 502/2021). Občané
byli vyzváni, aby se k projektu vyjádřili.

Odpověď starosty: Zastupitelstvo schválilo záměr v poměru 4 pro
a 1 proti, 2 zastupitelé omluveni ze zasedání zastupitelstva.

S realizací projektu Glamping nesouhlasíme, mimo jiné proto,
že na prezentaci projektu nebyly vůbec, nebo jen z části,
zodpovězeny následující dotazy:

- posouzení zátěže projektu na životní prostředí
Odpověď starosty: Chtěli jsme prezentovat záměr projektu a udělat
si obrázek veřejného postoje, několikrát bylo na projednání
zmíněno, že to musí odsouhlasit dotčené orgány v tomto případě
Odbor životního prostření. Teprve po vyjádření dotčeného orgánu
a odsouhlasení v zastupitelstvu (pacht a nájemní smlouva) se bude
vypracovávat projektová dokumentace, která dále před vydáním
stavebního povolení prochází schvalovacím procesem. Zde se také
vyjadřují dotčené orgány včetně hygieny.

- podle našeho názoru není možné připravovat výstavbu ve
funkčním biocentru s vysokou přírodní hodnotou, v těsné blízkosti
lesa, v jeho 50-ti metrovém ochranném pásmu, v pramenné oblasti
Liščího potoka atd.
Odpověď starosty: To posoudí dotčené orgány v případě
negativního stanoviska, ale i v případě kladného stanoviska se
bude dále řešit. V případě negativního stanoviska věříme, že se celý
záměr posune nebo se najde jiná vhodná lokalita. V případě
kladného stanoviska se bude řešit v rámci PD.

- jaký je poměr plochy pachtované a plochy zastavěné?
Odpověď starosty: To záleží na velikosti projektu. Zvažuje se, že se
ustoupí od veřejné části a z veřejné části zůstane bistro. Bylo
prezentováno na setkání. Jedno ubytování do 45m2 x 10 + cca 120
m2 bistro.

- jaká je cílová skupina hostů Glampingu, zda bude areál volně
přístupný občanům obce
Odpověď starosty: Bylo prezentováno na setkání. Především pro
páry, ale je možnost i pro rodiny s dětmi. 1 jednotka 2 až 4 osoby.
Bistro pro 40 osob uvnitř a pro 30 venku.

- zda a jak se bude moci obec, resp. občané, vyjadřovat k podobě
projektu
Odpověď starosty: Občané se nevyjadřují k žádným projektovým
dokumentacím. Za obec se doposud k PD vyjadřoval starosta,
ale na zasedání zastupitelstva byl přednesen návrh, že musí být
projektová dokumentace schválena v zastupitelstvu obce.

- přínos projektu pro obec (finanční, společensko-sportovně-
kulturní, zaměstnanost...)
Odpověď starosty: Bylo prezentováno na setkání. Finanční
jednoznačně viz. nájem a poplatek za ubytování, společenský, že
bude občerstvení v Liščím – Bistro, sportovně kulturní asi ne,
protože zatím se shodujeme, že veřejnou část dělat nebudeme, aby
byl zajištěn klid. Projekt by měl zaměstnat asi 10 osob. Jak investor,
tak obec mají zájem zaměstnat místní obyvatele. Našim společným
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se domníváme, že firma nevykonává žádnou činnost.
-společnost Event Time, s.r.o. působí zcela nedůvěryhodně, když
v době sociálních sítí má sice své webové stránky a facebookový
profil, nicméně zcela neaktuální, když svůj první facebookový
příspěvek pochází ze dne 3. 10. 2018 a ,,nejčerstvější“ příspěvek je
z 19. 10. 2018 a obdobná situace je i na webových stránkách
společnosti,
Odpověď starosty: Tato informace je pro mě naprosto
bezvýznamná. To, že někdo má úžasný web a využívá dokonale
sociální sítě ještě neznamená, že je to úžasná firma, může to být
klidně naopak. Může to být právě ten největší podvodník. Za mě to
vypovídá o tom, že firma má buď tolik práce, že se nepotřebuje
někde prezentovat anebo naopak, nedělá v tuto dobu žádnou
činnost.

-o jakých subjektech hovořil pan Jaroslav Novotný při své poněkud
trapné prezentaci úspěchu, kdy neustále používal výrazy MY, JSME
apod., když prezentoval např. projekt golfového hřiště Janov z roku
1999, ačkoliv společnost Event Time, s.r.o. byla založena až v lednu
roku 2017. O jakých tedy konkrétních právních subjektech je řeč,
když pan Jaroslav Novotný prezentoval úspěchy zcela jiných
subjektů.
Odpověď starosty: Vyvracet Vám, že prezentace nebyla trapná je
vlastně zbytečné. Pan Novotný jistě mluvil o lidech, kteří s ním
pracovali a finančně podporovali projekt golfu a další aktivity
s rozvojem cestovního ruchu s přeshraničním dosahem. Jaké to
byly právní subjekty to nevím. Tato informace promě není důležitá.

-jste téhož názoru jako starosta obce, že ,,chalupáři“ nemají
co mluvit do rozvoje vesnice? Zachránili mnoho domů ve vsi (jinak
by Lipová mohla dopadnout jako Liščí), platí daně, poplatky
a někteří dění v obci nemálo sponzorují. Tímto se rozeštvává celá
obec. To si přejete?
Odpověď starosty: Z tohoto odstavce je mi velmi smutno. Vůbec
nemuseli být lidé rozeštvaní, kdyby se jednalo v klidu. Přesto, že se
v této konkrétní věci neshodneme, tak vyvolání svárů, obviňování
bez podložení a vysmívání se, celou situaci jen zhoršuje (bohužel
už s tímto přišli lidé na první jednání). Vytváření nepodložených
spekulací a všem přeci “jasných“ závěrů, opravdu rozeštvává lidi,
když se to předkládá tímto způsobem.
Někteří rekreanti v obci opravdu zvelebili své domy, které by teď
vypadaly jinak a jedinci z řad rekreantů také velkou měrou
přispívají k lepšímu životu bezúplatnou pomocí i finančními dary
a my jsme za to vděční. Přesto zastávám názor, že obec by se kvůli
rekreantům neměla stát "chalupářskou oblastí", kde se bude žít
tak, jak nám bude dovoleno, protože žijí v Praze nebo jiných větších
městech a jezdí si sem odpočinout. Je jejich volbou žít v ruchu
velkých měst a využívat z toho výhody, ale nemohou od nás
očekávat, že my zde budeme brzdit vývoj, jen aby tu byl klid na
rekreaci. Většina majitelů nemovitostí je v obci trvale hlášených,
mají život zde a my jim chceme rozvoj dopřát. Vytvářet pracovní
možnosti v rámci turistického ruchu, který s sebou přináší
postupné rozšíření nabídky služeb. Argumenty o Karlově mostu
plném turistů jsou zcela scestné, už jen z toho hlediska,
že vytvoření glampingu pro cca 20-40 lidí, je úplně mimo takový
turismus. Kdyby investor přišel s plánem vytvoření kempu, nebo
jiného velkého projektu pro masy, nebyl by takový projekt ani
zvažován. Vzhledem k tomu, že je tento projekt zaměřen na pobyt
v klidu v přírodě (veškeré jistoty, aby to tak bylo, jsou zanesené
v připravované smlouvě) a nelze je nedodržet pod hrozbou sankcí.
Daně a poplatky platíme všichni, to není argument. Mám
nemovitost, tak nesu i určitou zodpovědnost. Máme teď bohužel
nové zkušenosti i s tím, že se některým rekreantům nelíbí rozvoj
obce ani v oblasti výstavby nových rodinných domů, protože budou

Odpověď starosty: Jedná se o komunikaci III třídy. Zátěž osobními
automobily v počtu 20 aut je malá. Větší zátěž může být v řádu
jednotek pro zásobování. Jednosměrný provoz a výhybny jsem již
řešil se Správou a údržbou silnic. Jednosměrný provoz zakázala
Správa a údržba silnic a nesouhlasili s ním ani manželé
Hentshelovi. Výhybny jsou otázkou peněz a případného odkupu
pozemku. Při dnešních cenách stojí jedna výhybna asi 750tis. Kč.
Odhaduji, že by jich bylo potřeba v celé délce aspoň 6.

- zodpovědnost za případné škody při realizaci projektu, kdo za ně
ručí? do jaké výše? sankce a způsoby odstoupení od projektu
Odpověď starosty: Na základě veřejného projednání a zasedání
zastupitelstva bude zaneseno do nájemní smlouvy. Částka bude
muset být po celou dobu realizace projektu účtu a v případě,
že tam nebudou bude obec moci vypovědět smlouvu.

- identifikace majitele, investora a provozovatele Glampingu
(reference, finanční a právní garance)
Odpověď starosty: Právní garance je dána nájemní smlouvou.
Pokud bude schválena bude vyvěšena včetně finanční přílohy, co to
obci přinese, na úřední desce.
Finanční garance bude také řešena v nájemní smlouvě.
Reference je jenom jedna, a to je golfové hřiště na Janově. Investor
není pro naši lokalitu příliš známý, ale to tak bohužel je vždy, pokud
přijde investovat někdo nový neznámý. Proto se vše řeší v rámci
nájemní smlouvy, aby obec byla chráněna.

- je provedena vizualizace záměru?
Odpověď starosty: Není, protože zatím nebyl důvod. Projekt byl
zastupitelům a následně občanům obce na veřejném projednání
prezentován situačním nákresem zaneseným v katastrální mapě.
Byli prezentovány některé návrhy možného typu ubytování a bistra
ve vizualizaci, ale nebyly to konkrétní návrhy pro obec. To bude
řešit projektová dokumentace.

-proč za společnost Event Time, s.r.o. nejedná a nevystupuje její
jediný skutečný jednatel a společník Zbyněk Novotný (r. 1994), když
pan Jaroslav Novotný (r. 1956) nejen, že sám sebe nepředstavil, ale
ani nesdělil své postavení ve společnosti, mandát apod.,
Odpověď starosty: Za společnost u všech jednáních byl pan Jaroslav
Novotný, který se představil zastupitelstvu obce jako zástupce
firmy. Představil jsem ho také na veřejném projednání, ale ano,
nebylo řečeno, jaké má postavení ve firmě. Pan Zbyněk Novotný
jako jednatel firmy a také hlavní investor budou představeny na
případném dalším veřejném projednání, které by následovalo,
pokud bude odsouhlasen záměr výstavby dotčeným orgánem
odboru životního prostředí obce s rozšířenou působností
Rumburk.

-z jakých konkrétních, přesvědčivých a objektivních zdrojů čerpá
obec informace o transparentnosti, solventnosti a důvěryhodnosti
společnosti Event Time, s.r.o., když společnost neplní své zákonné
povinnosti a do veřejného rejstříku nezakládá každoroční účetní
závěrku, ze které je možno čerpat alespoň základní objektivizující
informace o jejím hospodaření,
Odpověď starosty: Ano, firma je pro obec neznámou. Nikdy jsme
s touto firmou nespolupracovali. Ano, je tady určité riziko, ale zatím
všechna jednání byla velmi korektní. Při dojednávání podmínek
nájemní smlouvy byli připomínky obce všechny do poslední
zapracovány do návrhu smlouvy. Na posledním zasedání přesto
byli vzneseny připomínky od některých zastupitelů, které nyní
posuzuje naše právní kancelář, firma nemá problém je případně
nechat zapracovat do smlouvy. Ohledně zákonné povinnosti
zveřejňovat každoroční účetní závěrku nemáme informace. Pouze
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a 0,50 Kč/m2 za veřejnou část. Dále je zde stanoven vyhláškou
rekreační poplatek 10 Kč na osobu a den, který obec může kdykoliv
v rámci vyhlášky zvýšit. Dnes je maximální výška poplatku
stanovena na 50 Kč. Tento poplatek by se samozřejmě zvyšoval,
ale všem poskytovatelům ubytování. Pak je zde stanoven rekreační
poplatek nad rámec vyhlášky, který je stanoven v prvním roce na
25 Kč a každý rok se zvedá až na 53 Kč v posledním roce. Ano,
investor bude umořovat náklady dlouhá léta, proto je smlouva
stanovena na 30 let. Je to s ohledem právě na investici. V případě,
že by investor neplnil finanční závazky plynoucí ze smlouvy, může
obec od smlouvy odstoupit.

Děkujeme za zodpovězení našich dotazů na webu obce Lipová,
v termínu do 31. 10. 2021, vzhledem k delší době známosti
záměru, se kterým byli občané seznámeni až 17. 9. 2021

Odpověď starosty: Odpověď dostáváte emailem jako přišla žádost
na obec. Nevidím jediný důvod zveřejňovat odpověď na webu
obce. Jak dále budete odpověď prezentovat je na Vás. Záměr je
znám od ledna 2021 a řešilo se znění nájemní smlouvy včetně
podmínek, protože pokud bychom se nedohodli na podmínkách
tak by nebylo ani co veřejně projednávat.

Na základě doplnění žádosti, bude tento dopis včetně odpovědí
zveřejněn v listopadových novinách, ale bez uvedení jmen, které
budou začerněni z důvodu GDPR. Nemáme souhlasy
o zveřejnění jmen. Paní, která byla uveřejněna bez souhlasu,
zaslala na obec email a její jméno je vyškrtnuto ze seznamu.
V odpovědi bude toto jméno začerněno i občanům a obyvatelům,
kteří zaslali připomínky.
V případě, že zajistíte písemný souhlas se zveřejněním jmen, budou
tato zveřejněna v Lipovských novinách.

Podpisy (občané a obyvatelé Lipové):

Hnízdil Jan, Šafaříková Lucie, Hnízdilová Johana, Chaloupka David,
Chaloupková Kateřina, Chaloupka Vojtěch, Chaloupková Jitka,
Chaloupka Jáchym, Tauber František, Wallischová Jana,
Wallisch Jan, Míchal David, Míchalová Eva, Zavadil Jaroslav,
Zavadilová Zdena, Hentschelová Hana, Hentschel Werner,
Hentschel Werner, jun., Budská Zuzana, Budská Eva, Budský Jan,
Mansfeldová Tereza, Koudelka Ludvík, Koudelková Milena,
Mánková Eva, Mánek Václav

Lipová 27. 9. 2021

Kontaktní spojení:
Lucie Šafaříková a Jan Hnízdil: safarikova.l@volny.cz
Hana Hentschelová a Werner Hentschel: hana.werner@seznam.cz

mít v sousedství svého domu ruch. Prodej pozemků se
v posledních letech několikanásobně zvýšil, a to je přesně to,
co naše obec potřebuje pro udržení života v obci. Pokud zastavíme
růst, protože tu chce mít někdo klid, může se stát, že tu nebude
brzy škola a školka, pošta a možná ani obchod. Život v Lipové lidi
láká z důvodu, že je tu vše-příroda, společenský život a určitý
rozvoj, nikdo nechce, aby se tato vyváženost ztratila.
Chtěl bych ještě dodat, že bylo jednání stanoveno až na 19.00
hodinu právě s ohledem na rekreanty, bylo zveřejněno v novinách
i na webových stránkách, aby se to lidé, kteří se zajímají o život
v obci dozvěděli.
Závěrem dodám, že mě nesmírně mrzí, že tu vznikla aktivita, která
právě rozeštvává lidi, protože jsou jim podávány upravené
informace z jedné strany. Mrzí mě to, že většina z těchto lidí si
nepřijde informace ověřit a položit konkrétní otázky, nemyslím tím
rekreanty a obyvatelé z Liščí, protože ty měli organizovaný postup.
Za sebe mohu říci, že vše, co po celou dobu v pozici starosty dělám,
dělám v dobrém úmyslu a s čistým svědomím. Lipové a jejím
obyvatelům jsem věnoval většinu svého života a jsem za to rád.
Udělalo se mnoho věcí, s čím souvisí i dělání chyb, tak to v životě
chodí. Projekt má podporu zastupitelů 6 proti 1 a opravdu věříme,
že má smysl. Nikdo nechce ničit obec ve které žije a pro kterou
spoustu let pracuje. Prosím počkejme, jak se situace bude vyvíjet
a nekopejme mezi sebou propasti.

-jak je možné, že v připomínkách k novému územnímu plánu obce
z let 2014 -2020 je již zmíněno vybudování Glampingu v k.ú. Liščí,
když první zmínka o něm stojí v usnesení zastupitelstva až.
24.2.2021?
Odpověď starosty: Moc se omlouvám, ale vůbec netuším, o jakých
připomínkách mluvíte a žádám Vás o doložení takového tvrzení.
Obec se rozhodla v roce 2015 nechat zpracovat nový územní plán
a nechala zpracovat Doplňující průzkumy a rozbory a následně se
obrátila na Odbor územního plánování o vypracování zadání
k novému územnímu plánu. Na webových stránkách je umístěn
Návrh zadání územního plánu Lipová a také Program rozvoje
venkova obce Lipová 2021 – 2027 a ani v jednom případě se zde
nemluví o vybudování Glampingu. Obec má uvedeno v zadání
nového územního plánu rozvíjet území intenzivní předměstskou
rekreaci a rekreaci ve volné krajině. Naším přáním je mít ubytovací
kapacity do 100 až 150 osob (Glamping, penzion nebo hotel,
apartmány).

-doplnit některé skutečnosti jako např. nereálnost očekávaného
přínosu pro obec ve výši 9 mil. Kč v případě 70% obsazenosti
(CELOROČNĚ).
Dříve jsem dělal v hotelnictví a cestovním ruchu a mohu
zodpovědně prohlásit, že očekávaných 70% celoročně je naprosto
nereálných. Tím spíše, jestli utichne „covid“ a lidé se opět rozjedou
po světě. Je celoroční obsazenost podle vás ve výši 70% reálná?
Odpověď starosty: 9 mil. Kč je hodně peněz a jistě by pomohly
k dalšímu rozvoji obce a případně podpoře kulturních
a sportovních aktivit v obci. Je také nutno přiznat, že to je také za
30 let pachtu. V prvním roce pachtu je to například cca 225tis.Kč
a zvyšuje se to až v 30 roce ke 400tis.Kč. To samozřejmě za
předpokladu obsazenosti 70% celoročně. V případě, že by
obsazenost byl vyšší finanční přínos pro obec a naopak.
Ano, obsazenost ve výši 70% je reálná.

-od obsazenosti se odvíjí přínos obci a myslíte si, že uváděný zisk
pro obec bude skutečně 9 mil.Kč, když několik let se budou
umořovat náklady na Vybudování Glampingu?
Odpověď starosty: Ano. Nájemné se skládá ze tří částí, samotné
nájemné, kde je cena stanovena 1 Kč/ m2 za neveřejnou část
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Výsledky

Podzimní část fotbalového ročníku 2021/2022 byla ukončena
13. listopadu. Velkým pozitivem bylo, že se tato část soutěže
dohrála a nebyla přerušena jako minulý rok. Našim dospělým
fotbalistům se nepodařilo odehrát pouze jedno utkání. Nehrálo se
utkání s Dolní Poustevnou, které jsme vyšli vstříc a z důvodu
marodky jejich hráčů jsme utkání odložili do jarních měsíců 2022.
Je to škoda, protože mužstvo dospělých mělo poměrně stoupající
formu. Poslední utkání se hrálo na hřišti v Benešově nad Ploučnicí.
V tomto utkání padlo celkem 13 gólů a za vedení 2:6 jsme málem
utkání ztratili. Vývoj byl: 0:1, 0:2, 1:2, 2:2, 2:3, 2:4 / 2:5, 2:6, 3:6, 4:6,
5:6, 6:6, tři minuty před koncem jsme dali na 6:7 a zaslouženě jsme
si připsali tři body do tabulky. Celkový zisk 21 bodů a plus 1 x
odložené utkání je nadějné pro vstup do jarních utkání. Naši mladší

Dospělí: H. Podluží – Šluknov B/Lipová 4:1, Šluknov B/Lipová –
Krásná Lípa 1:4, Jiříkov - Šluknov B/Lipová 2:0, Šluknov B/Lipová –
Březiny 5:2, Jiřetín p. J. - Šluknov B/Lipová 3:4, Šluknov B/Lipová –
Boletice n. L. 3:2, Verneřice - Šluknov B/Lipová 4:2, Šluknov B/Lipová
– Mikulášovice 9:3, Malšovice - Šluknov B/Lipová 4:0,
B/Lipová – D. Poustevna odloženo, Markvartice – Šluknov B/Lipová
3:5, Šluknov B/Lipová – V. Šenov 4:3, Benešov n. P. - Šluknov B/
Lipová 6:7

Mladší žáci: Lipová – Č. Kamenice 2:8, Lipová – Chřibská 5:4p,
Březiny – Lipová 2:3p, Lipová – Malšovice 7:5, Verneřice – Lipová
11:0, Šluknov/Varnsdorf – Lipová 2:3, Č. Kamenice – Lipová 3:2,

Následující utkání: Lipová – ROMA DC 7:1, Chřibská – Lipová 1:4,
Lipová – Březiny 2:5

Milan Brynda

žáci v posledním utkání na domácím hřišti na body nedosáhli
a podlehli Březinám 2:5. Můžeme ale být s jejich výkonem
spokojeni. Celý podzim si vedli se ctí a dobře reprezentovali naší
obec. Vše fungovalo dobře i organizačně. Musím za náš sportovní
klub moc poděkovat trenérům a všem, kteří se o to postarali: Oba
Pepové Vargové, Milan Herout, Andrea Kuchtová a všem, kteří se
starali o občerstvení dětí a rodičů při dopoledních utkáních.
Zimní příprava začala skoro okamžitě, jenom se přesunula
z venkovních prostor do sportovní haly ve Vilémově, kde mají naši
malí i velcí fotbalisté svůj vymezený čas na trénink (foto). Zimní
přípravu přeruší až vánoční svátky (nebo vládní opatření?)
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Rk. OP – ml.žáci Záp. Skóre Body

1 Č. Kamenice 10 61:12 27

2 Verneřice 9 44:10 21

3 Březiny 10 34:29 19

4 Šluknov/FK Varnsdorf 10 68:25 18

5 Lipová 10 33:42 16

6 JUNIOR ROMA Děčín 10 37:62 9

7 Chřibská 10 23:48 7

8 Malšovice 9 10:82 0

Rk. OP - dospělí Záp. Skóre Body

1 Malšovice 13 57:17 33

2 Jiříkov 13 38:23 28

3 Krásná Lípa 13 64:26 27

4 Verneřice 13 43:29 26

5 Velký Šenov 13 34:29 21

6 Jiřetín pod J. 13 37:34 21

7 Šluknov B/Lipová 12 41:40 21

8 Březiny 13 36:41 21

9 Horní Podluží 13 31:28 19

10 D.Poustevna 12 31:39 16

11 Benešov nad Pl. 13 34:44 15

12 Boletice n.L. 13 14:43 9

13 Mikulášovice 13 24:54 9

14 Markvartice 13 17:51 4
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