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Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny 2021 v obci

Dotace na zhotovení chodníku, zpevněných ploch a cestních sítí

Vyhláška a poplatek za odpad

Pomoc s přechodem k novému dodavateli elektrické energie

Rádi bychom Vás informovali o získání dotace v rámci soutěže
Vesnice roku z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 2 mil. Kč,
na rekonstrukci zpevněných ploch sběrného dvora, rekonstrukci

Od roku 2022 bude platit nová obecně závazná vyhláška o místním
poplatku za odkládání komunálního odpadu. Změna v legislativě
upravuje způsob, kterým bude definován předmět poplatku,
poplatník a plátce poplatku.
Z důvodu inflace a zvýšení cen veškerých služeb, bude výrazně
navýšena i cena poplatku. V měsíci listopadu bude nutné vyplnit
formulář „Ohlášení“, který bude pro všechny majitele nebo
spolumajitele nemovitostí připraven na obecním úřadu.

Pokud patříte mezi obyvatele, kteří se dostali do problému
s dodavatelem elektrické energie a potřebujete pomoci s řešením
této situace, obraťte se na Kláru Svobodovou 607 964 815
nebo Pavla Svobodu 602 581 265.

chodníku a parkoviště a opravu cestních sítí na hřbitově. Celkové
náklady jsou 2,9 mil. Kč. Realizace bude probíhat v první polovině
roku 2022.

Informace z formuláře přesně určí výše poplatku pro nemovitost.
Ohlášení bude nutné vyplnit a odevzdat do 30. listopadu 2021,
aby byla výše poplatku pro rok 2022 již upravena.
Informace kdy a kde formulář vyplnit si domluvte telefonicky
731 583 637, nebo osobně na OÚ.

Děkujeme.
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Oprava komunikací po rekonstrukci
veřejného osvětlení

Svoz biologicky rozložitelného odpadu

Vyúčtování stočného za rok 2020

V posledních třech letech probíhala v obci postupná rekonstrukce
veřejného osvětlení. Překopy, které jsou při takové rekonstrukci
nevyhnutelné, poničily komunikaci a ta je teď ve špatném stavu.

Na opravu komunikace budeme žádat o dotaci z Ministerstva pro
místní rozvoj, protože v rozpočtu obce nejsou finanční prostředky
na pokrytí nákladů rekonstrukce. Pokud nám dotace nebude
přidělena, budou překopy alespoň zasypány a opravovat se budou
postupně poničené části, právě v místě překopů.

Poslední svoz biologicky rozložitelného odpadu bude ve středu 17. 11. 2021.

Ještě jednou zveřejňujeme žádost pro obyvatele, kterým byl
v tomto roce vyměněn vodoměr firmou Severočeské vodovody
a kanalizace a.s., aby předali kopii protokolu o výměně na
obecním úřadě. Tento protokol je důležitý podklad pro vyúčtování
za stočné za rok 2021. Vyúčtování za stočné se bude uzavírat
v měsíci lednu 2022. Žádáme také rekreanty, kteří v zimních
měsících nejezdí
do Lipové, aby zapsali stav vodoměru před posledním odjezdem.
Stav vodoměru je možné nahlásit na OÚ osobně, telefonicky:
731 583 637, nebo zaslat na e-mail info@lipova.cz.

Děkujeme

Pravidelný přehled poplatků a plateb na rok 2021
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.

Příspěvky za OÚ, IC a kulturu Klára Svobodová

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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16.10. na sál Restaurace u Pytláka na oslavu tohoto dne. Kromě
mezinárodního dne seniorů se také slavilo 10.výročí založení
Spolku seniorů Lipová, takže se hodně děkovalo, přálo a slavilo.
Bylo to moc krásné a dojemné zároveň. Spolek si připravil hezký
program, jeho součástí byla i barmanská show, bohatá tombola,
občerstvení a k tanci hrál JM Band. Bylo to moc pěkné odpoledne,
jsme rádi za milé pozvání.

Mgr. Miroslava Hoštičková
Ředitelka Domova důchodců Lipová

DOMOV DŮCHODCŮ LIPOVÁ
------------------------------------------------------------------------------------------------
Říjen v Domově důchodců Lipová
V rámci našeho poznávání okolních obcí (už jsme navštívili
Mikulášovice a Dolní Poustevnu) jsme se tentokrát vydali na
procházku po Vilémově. Prošli jsme se kolem krásně upraveného
prostoru u tělocvičny, šli jsme ke kostelu a také jsme si u jednoho
domu mohli prohlédnout dřevěné sochy.
Od města Šluknov k nám dorazila pozvánka na oslavu Dne úcty ke
stáří 1. října. Rádi jsme pozvání přijali a strávili odpoledne v Klubu
ve Šluknově za doprovodu dechové hudby, která hrála k tanci
i k poslechu, součástí bylo také občerstvení. Zatančili jsme
si a pěkně se pobavili.
Den seniorů se slavil i v Lipové. Spolek seniorů Lipová nás pozval

SPOLEK SENIORŮ LIPOVÁ

KNIHOVNA

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

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

Opět se sejdeme v podstávkovém domě v úterý 9. 11. 2021
od 15.00 hod.

Za podpory ministerstva kultury a dotačnímu programu VISK
získala naše knihovna 22 robotických hraček k výuce a podpoře
rozvoje programování a informačních kompetencí. Konkrétně jsme
dostali 18 bee-botů a 4 ozoboty, se kterými se již pilně pracuje,
jak v knihovně, tak v úzké spolupráci se ZŠ a MŠ Lipová.

Mgr. Michaela Maule

Poskytujeme leták na zájezd Srdce Švýcarska. Přihlásit se můžete
u pí Kadlecové na telefonním čísle: 607 977 718.

V průběhu letních prázdnin při navštěvě Metodického střediska ve
Varnsdorfu byly vybrány pro naše čtenáře nové knihy. Knihy však
museli být nejprve systémově zpracovány, a proto vám ráda
oznamuji, že v současné době je všech jedenáct beden knih již
u nás v knihovně a jsou k zapůjčení. Jedná se o knihy historické,
romantické, naučné, dětské i fantasy. Samozřejmě k tomuto stále
získáváme knihy běžným způsobem, a tak je v knihovně také
20 nových knih z výměnného fondu.

Setkání

Robotické hračky v knihovně

Zájezd do Švýcarska

Novinky v knihovně

ŘÍJEN 2021
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se provádí v areálu Podhájí na adrese Lesní 1062/26 ,
v prostorách bývalé interní ambulance.

VAKCÍNY v OC:
Comirnaty - od společností Pfizer a BioNTech – dvoufázová
a na přeočkování
Janssen – od společnosti Johnson & Johnson – jednodávková –
zájem hlaste na OC – možnost od 1.11. 2O21) – pouze pro 18+

ORDINAČNÍ HODINY:
PONDĚLÍ 07:00 – 14:00
STŘEDA 07:00 – 15:00
ČTVRTEK 07:00 – 15:00 - MOŽNOST BEZ REGISTRACE
( děti i dospělí ), mimo svátků

Přestávka vždy od 11:30 – 12:00

Očkování dětí ve věku 12 – 15 let ve stejném areálu -
(pediatr dochází z oddělení, které je v těsné blízkosti). Děti 12+
se očkují pouze ve čtvrtek od 12.00 do 15.00 hodin.

Očkování dospělých – dle objednání, viz. níže:
Jak rezervovat termín očkování?
1. Zvací SMS Vám bude zaslána z Vašeho preferovaného
očkovacího místa na základě reálné dostupnosti vakcíny pro Vaše
očkování.

2. Na stránce https://reservatic.com/ockovani zadáte číslo
pojištěnce (občané ČR vyplňují své rodné číslo, cizinci přidělené
číslo pojištěnce) a PIN2, který jste obdržel/a ve zvací SMS.

3. Vyberete vhodný datum a čas rezervace pro Vaše očkování první
či třetí dávku.

4. Termín 2. dávky se vytvoří automaticky za 21 dní ve stejný čas.

5. Potvrdíte vytvořenou rezervaci kliknutím na „Rezervovat“
a vyčkáte na zobrazení potvrzení o platné rezervaci.

6. Pokud jste vyplnil/a e-mail, obdržíte potvrzení o platné rezervaci
také emailem.

V případě, že nemáte internet tel. 727 814 350 nebo máte problém
s certifikátem či změnou termínu, prosíme Vaše požadavky přes
email prchalova@nemrum.cz (co potřebujete a jméno, příjmení,
rodné číslo)

provádíme v úterý a v pátek 8:00 - 9:00 hod., dle nastaveného
reservačního systému.

1. Žádanka - je buď vystavena v centrálním registru lékařem, KHS
nebo odběrovým místem ( v případě využití PCR zdarma – na
pojišťovnu ). Nepřijímáme tištěné žádanky.

2. Pro objednání stěru – online rezervační systém zde:
https://reservatic.com/cs/public_services/krajska-zdravotni-a-s-
masarykova-nemocnice-v-usti-nad-laben-pracoviste-rumburk-
odberove-misto-pcr
V rezervačním systému vyberte vyhovující datum a čas stěru.
Vyplňte potřebné osobní údaje pro rezervaci.
Objednávací tel. linka je aktuálně nahrazena online objednávacím
systémem. Osobní objednání není z organizačních důvodů možné.

3. Odběrové místo - PAVILON I (pavilon u bazénu), adresa
U Nemocnice 1298/6, Rumburk - přístup do odběrového místa
je přímo z venku – sledujte směrové označení.

4. Na objednaný termín a čas se dostavte na odběrové místo,
kde se prokážete dokladem totožnosti. Pacient, který nebude
objednán, nebude odebrán. ( K odběru je potřeba nosného
roztoku, který se musí připravit. )

5. Výsledek vyšetření bude zaslán sms zprávou do telefonu,
který jste zadali do žádanky přes lékaře či KHS, týž den po odběru
ve večerních hodinách, nejpozději do druhého dne, z laboratoře.

6. Samoplátci ANO - cena 814,- Kč

1. OBJEDNEJTE SI KONKRÉTNÍ DATUM A ČAS - pouze přes
rezervační systém viz. níže: testujeme pouze pondělí a pátek od
7 – 8 hodin.

https://reservatic.com/cs/public_services/krajska-majetkova-
prispevkova-organizace

ZMĚNA ADRESY: od 1.11.2021

2. Adresa odběrového místa na antigenní testy: U Nemocnice
1298/6, Rumburk, jako odběrové místo na PCR - PAVILON
I (pavilon u bazénu)
Dostavte se na daný termín. Na místě dodržujte rozestupy a mějte
nasazenou ústenku, dále se držte dalších pokynů.

3. Samoplátci ANO - cena 201,- Kč

Očkování – prosíme o dodržování
rozestupů a nošení respirátorů

Testování PCR na COVID 19

Testování antigenními testy na
COVID 19
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Výsledky

Podzimní fotbalová utkání se pomalu blíží ke svému konci
a 13. listopadu bude zahájena zimní přestávka. Dospělým
fotbalistům zbývá dohrát čtyři zápasy a mladším žákům tři. Dospělí
fotbalisté jsou výsledkově jako na „houpačce“. Na domácím hřišti
se jim ale docela daří a v posledním domácím utkání vysoko
přehráli hosty z Mikulášovic 9:3. V zápasech na hřištích soupeřů se
už tak nedaří. Z pěti odehraných zápasů jsme vyhráli pouze jednou
a to na hřišti v Jiřetíně pod Jedlovou. Věříme, že v posledních
zápasech ještě nějaké body získáme a naše postavení v tabulce se

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,

Následují utkání: Šluknov B/Lipová – D. Poustevna
(Čt.28.10.14:30), Markvartice – Šluknov B/Lipová (31.10.14:00,
Šluknov B/Lipová – V. Šenov (7.11.14:00), Benešov n. P. - Šluknov
B/Lipová (13.11.13:30)

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 (30.10.10:00), Chřibská –
Lipová (31.10.10:00), Lipová – Březiny (7.11.10:00)

Milan Brynda

vylepší. Z výsledků mladších žáků jsme vcelku spokojeni a jsme
rádi, že vše funguje na dobré úrovni. V mužstvu je zapojeno celkem
18 dětí. Výsledky v této kategorii nejsou tak důležité jako zapojení
dětí do sportu a nemalou úlohu hraje i spolupráce dětí v kolektivu.
Na sobotu 13. listopadu jsme plánovali uspořádat taneční zábavu,
vše už se chystalo. V současné době to ale vypadá, že naše snažení
je upět ukončeno covidem. Už jsme z toho smutní, ale na taneční
zábavě se pohybovat v respirátorech opravdu nechceme. Uvidíme
tedy, co přinese čas.
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Rk. OP – ml.žáci Záp. Skóre Body

1 Č. Kamenice 8 55:10 22

2 Verneřice 7 40:7 17

3 Březiny 8 27:23 16

4 Šluknov/FK Varnsdorf 8 44:22 12

5 Lipová 7 20:35 10

6 Chřibská 8 22:40 7

7 JUNIOR ROMA Děčín 7 25:53 6

8 Malšovice 7 9:52 0

Rk. OP - dospělí Záp. Skóre Body

1 Malšovice 10 47:11 24

2 Krásná Lípa 10 48:20 24

3 Verneřice 10 35:20 20

4 Jiříkov 10 26:20 19

5 Dolní Poustevna 9 29:27 16

6 Velký Šenov 10 26:23 15

7 Jiřetín pod J. 10 28:29 15

8 Březiny 10 25:34 15

9 Horní Podluží 9 19:20 13

10 Benešov nad Pl. 10 25:32 13

11 Šluknov B/Lipová 9 28:28 12

12 Boletice n.L. 10 12:35 9

13 Mikulášovice 10 19:46 6

14 Markvartice 9 11:30 3
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