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Příští sčítání lidu, domů a bytů v Česku začne 27. března 2021.
Od tohoto dne budou moci lidé vyplňovat formuláře elektronicky.
Zadávat by měli mnohem méně údajů než při posledním sčítání,
část potřebných dat statistici získají z registrů.

Koho se sčítání týká
Sečíst se musí každý občan a cizinec, který má v České
republice trvalý nebo přechodný pobyt nad 90 dnů. Formulář
musíte vyplnit i v případě, že vám byl udělen azyl nebo jste na
našem území pobývali o půlnoci z 26. na 27. března. Za nezletilé
děti a osoby, které nejsou způsobilé k právním úkonům, jej může
vyplnit jiný dospělý člen domácnosti. Sčítání se netýká cizinců, kteří
jsou zde na dobu kratší než 90 dnů (například turisté),
a zahraničních diplomatů.

Sčítání online
Elektronický sčítací formulář bude zpřístupněn od 27. 3. do 9. 4.
Sečtěte se na webu Českého statického úřadu, nebo v mobilní
aplikaci, kterou naleznete v Google Play i App Store pod názvem
„Sčítání21“. Kdo se nesečte online, bude muset vyplnit listinný
sčítací formulář.

Listinné sčítání
Pokud jste se nesečetli online, musíte od 17. 4. do 11. 5. vyplnit
listinný formulář. Získáte ho spolu s odpovědní obálkou
od sčítacího komisaře, který se dostaví v předem oznámeném
termínu a vyčká na váš příchod před vaším domem. Vyzvednout
formulář a obálku si můžete také sami na kterémkoliv kontaktním
místě sčítání na vybraných pobočkách České pošty a krajských
správách Českého statistického úřadu. Vyplněný formulář v obálce
odevzdáte nejpozději do 11. 5. na poště nebo ho vhodíte do
poštovní schránky. Obálka s logem Sčítání 2021 má předtištěnou
adresu a její odeslání je zdarma.

Kontaktní místa
Kontaktních míst Sčítání 2021 je zřízeno více než 800 na vybraných
pobočkách České pošty a krajských správách Českého statistického
úřadu. Na kontaktních místech si můžete vyzvednout a také zde
odevzdat listinný sčítací formulář. Pracovník kontaktního místa
vám rovněž může odpovědět na případné dotazy.

Nejbližší kontaktní místo bude Česká pošta Šluknov a Rumburk.

Sčítací komisaři
Sčítací komisaři jsou speciálně proškolení zaměstnanci České pošty
a Českého statistického úřadu. Jejich úkolem je zejména roznos
listinných sčítacích formulářů v předem oznámeném termínu těm,
kteří se nesečetli online. Sčítací komisaři mají viditelně umístěný
průkaz a mají povinnost se na požádání prokázat svým osobním
dokladem (například občanským průkazem nebo cestovním
pasem).

Kdo sčítání zajišťuje
Sčítání 2021 na základě zákona řídí, koordinuje a zabezpečuje
Český statistický úřad, který je zároveň výhradním správcem všech
poskytnutých údajů. Významným partnerem projektu je Česká
pošta, která poskytuje zejména sčítací komisaře a síť více než
800 kontaktních míst Sčítání 2021.

Nesplnění povinnosti sečíst se
Pokud někdo nesplní svou zákonnou povinnost, bude sečten
v omezeném rozsahu na základě údajů, které jsou k dispozici
v databázích státu. Za neposkytnutí údajů lze podle zákona uložit
pokutu do výše 10 000 Kč (§ 24 odst. 8 zákona č. 332/2020 Sb.,
o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021). Cílem však není nikoho
penalizovat. Sečtěte se a pomozte získat cenné informace pro další
rozvoj naší země. Výsledky sčítání totiž pomáhají všem.

Zdroj: webové stránky Českého statistického úřadu
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Zpětný odběr pneumatik

Tři aktivní starostové ze Šluknovského výběžku se postarali svým seniorům
o očkování proti covid-19

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.

V Dolní Poustevně, Lipové a Vilémově na Děčínsku už mají senioři
nad 80 let za sebou první dávku očkování. Starosta Dolní Poustevny
přemýšlel, jak tamním starším lidem zajistit co nejsnadnější cestu
k vakcíně. Domluvil se proto s očkovacím centrem v Lužické
nemocnici, které obci vyšlo vstříc. Seniory tam pak starosta dovezl
vlastním autem. Příležitost pak využili i starostové dvou okolních
obcí.

„Pojďte dál. Dobrý den, já jsem Erika Štastná,“ zve reportérku
Českého rozhlasu vitální 82letá dáma v dolnopodlužské části zvané
Markéta k sobě domů, a hned chválí starostu za jeho aktivitu.

„Jsem očkovaná. Bylo to moc rychlé. Volala paní, že se mám do
druhého dne rozhodnout, že náš starosta Robert Holec udělal
seznam starých lidí a zařídil nám očkování v Rumburku. A že nás
dokonce i odveze,“ vypráví paní Erika, která ani minutu neváhala
a na očkování kývla.

Nezávislý starosta Dolní Poustevny Robert Holec dva dny obvolával
seniory nad 80 let a ptal se jich, zda mají o očkování zájem.

„Vím, že pro seniory bývá ta registrace složitá, a protože jsem
zrovna byl v kanceláři hejtmana, tak jsem se zeptal na možnosti, jak
tomu pomoci. Tam mě odkázali na nejbližší očkovací místo a tam
jsme to dohodli. Dohromady se podařilo naočkovat 27 lidí,“
konstatuje Holec.

Seznam nejbližších sběrných míst:
Autoservis Milan Skukálek – Velký Šenov
Autoservis Petr Hauschild – Dolní Poustevna
Pneuservis Šlehofer Václav – Velký Šenov
ŠIC Transport s.r.o. – Šluknov
Seznam sběrných míst najdete na stránkách MŽP www.mzp.cz/cz/
odber_pneu a na www.eltma.cz.

Starostové ze Šluknovského výběžku si pomáhají
A protože jsou starostové ve Šluknovském výběžku zvyklí si
navzájem pomáhat, oslovil i vedení sousedního Vilémova a Lipové.

„My tady fungujeme ve velmi dobré symbióze,“ potvrzuje nezávislý
starosta Vilémova Zdeněk Černý a pokračuje: „Ve spolupráci s Dolní
Poustevnou a Lipovou se nám podařilo naočkovat 10, nebo
11, seniorů starších 80 let. Ten zájem ale zdaleka nebyl takový, jaký
bych osobně očekával. Musíme si tady pomáhat sami, protože
to nikdo jiný za nás neudělá.“

V sousední Lipové odvezli k prvnímu očkování dvěma obecními
dodávkami 15 lidí.

Starostové s nabídkou vakcinace oslovovali hlavně zájemce, kteří
nebydlí v domovech pro seniory – ty totiž svým klientům očkování
zajišťují sami.

Druhá dávka pak čeká na očkované lidi z těchto tří obcí na začátku
března.

autor:
Daniela Pilařová
Český rozhlas Sever

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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Informace pro občany v době pandemie

ÚŘEDNÍ HODINY OÚ

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.

Pondělí: 8.00 do 17.00 hodin
Středa: 8.00 do 17.00 hodin

------------------------------------------------------------------------------------------------
KULTURA V OBCI

Ukliďme Česko

Lipovská zabijačka

Zatím jedinou akcí, kterou zřejmě budeme moci uspořádat je
Ukliďme Česko, která se koná v sobotu 27. 3. od 10.00 hodin.

Není nutné se hromadně sejít, protože se každý může k tomuto dni
připojit individuálně. Pokud budete mít zájem zapojit se, třeba
úklidem ve své ulici, na veřejných prostranství, nebo sbíráním
odpadků ve škarpách, zavolejte prosím na číslo 607 964 815
K. Svobodové, která povede přehled o účastnících a místech, kde
úklid probíhá, aby bylo dohodnuto, co je potřeba. Lze také domluvit
případné zapůjčení nářadí, rozdání ochranných prostředků, pytlů
na odpad a podobně. Pokud se trochu uvolní opatření, sejdeme se
společně v 10.00 hodin před obecním úřadem.

Vzhledem k situaci a opatřením se zabijačka nebude konat ve svém obvyklém termínu. Otázku náhradního termínu, necháváme
otevřenou, podle toho, jak se bude vše vyvíjet.

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

Příspěvky za OÚ, IC a kulturu Klára Svobodová
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pohoštění na náš malý Masopust. Na ten si také vyrobily škrabošky
z barevného papíru. Masopust se konal v úterý 16.2.2021. Bylo
to takové odpoledne spojené s různými soutěžemi, občerstvení
a s hudbou a tancem. Věříme, že s příchodem jara už bude lépe
a veseleji.

Mgr. Miroslava Hoštičková
Ředitelka Domova důchodců Lipová

Tímto bych vás také chtěla prosit o shovívavost vzhledem
k dostupnosti knih v knihovně, postupně jsou do systému
vypůjčené knihy nahrávány, ale může se vyskytnout i drobná
nepřesnost.

V současné době také probíhá díky Obecnímu úřadu v Lipové další
vylepšení prostředí knihovny a to instalací nové kuchyňské linky
a bude tak možné vám při vašich návštěvách po úplném otevření
knihovny nabídnout i drobné občerstvení v podobě kávy, čaje atd.

INFORMACE Z DOMOVA DŮCHODCŮ

KNIHOVNA LIPOVÁ

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

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

Únor v Domově důchodců Lipová

Aktualní infomace z knihovny

Nové knihy v knihovně

Přestože návrat „do normálu“ je pro nás zatím v nedohlednu,
snažíme se toto období překonat. Stále platí přísná hygienická
opatření – nošení respirátorů, pláštů, rukavic, dezinfekce atd. Stále
jsou omezeny návštěvy z důvodu výskytu Covid onemocnění
u některých zaměstnanců, kteří jsou samozřejmě doma
v karanténě. Také vyčkáváme na termín očkování.
I v této době se snažíme vyplnit volný čas našich klientek
povídáním, písničkami, čtením nebo tvořením už jarních
a velikonočních dekorací. Také se věnujeme pečení a vaření.
Naposledy si klientky upekly skořicové šneky, které měly jako

Podle nového nařízení vlády je možné v knihovnách otevřít výdejní
okénka, a proto jsme pro vás také v knihově v Lipové výdejní
okénko otevřeli. Otevřeno bude v pravidelné otevírací době
knihovny v ÚTERÝ – 15:30 – 17:30 u vstupních dveří knihovny. Knihy
si můžete předem objednat na emailové adrese knihovny:
knihovna@lipova.cz.

Knihy pro objednání můžete nově vybírat v nově zprovozněném
katalogu knihovny, který je dostupný na záložce Knižní katalog na
internetových stránkách knihovny: knihovnalipova.webnode.cz.

V průběhu měsíce ledna a února dorazilo do knihovny přibližně 25 kusů nových knih. V knižním katalogu jsou již zobrazeny, můžete si je
tedy vypůjčit přes výdejní okénko.

ÚNOR 2021
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PŘÍSPĚVKY OD OBČANŮ

SPOLEK SENIORŮ LIPOVÁ

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

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

ÚNOR 2021

Chtěl bych takto poděkovat panu starostovi a jeho lidem za zabezpečení prasklého stromu akátu ,která zřejmě patří mezi nejstarší stromy
v obci a patří mezi 10největších akátu v republice DÍKY STAROSTO

Bouma Miroslav

Spolek seniorů Lipová - všem seniorům, rozhodli jsme se přejít
kanál La Manche suchou nohou tj.34 km , což odpovídá úžině mezi
Francií a Británií, /zdatnějším může být tam a zpět tj. 68 km
v průběhu měsíce od 1.3.2021 do 31.3.2021. Budeme chodit
do přírody, jak budou síly stačit a nohy sloužit. Do této činnosti se
zapojilo už na 50 seniorských týmů z celé ČR.

Máte rádi dobré a kvalitní sýry, maso, zeleninu, ovoce a další
výrobky od českých farmářů a výrobců nejrůznějších lahůdek?
Pak je Scuk.cz to správné místo pro nakupování a teď dorazil i do
Mikulášovic. K objednání vám stačí přihlásit se do mikulášovické
nákupní skupiny na www.scuk.cz/mikulasovice, vybrat si, co se vám
zrovna hodí, zaplatit online a pak si v úterý v podvečer nákup
vyzvednout na adrese Mikulášovičky č. ev. 31 (před rybníčkem
směrem na Velký Šenov doleva a pak druhý dům vpravo).
Vytvořená je i facebooková skupina s názvem V Mikulášovicích
nakupujeme od lokálních farmářů na Scuk.cz, ve které budou
informace o vypsání nákupu, novinkách v sortimentu a další
aktuality.

Senioři děkují OÚ za organizaci a zajištění očkování seniorů proti covid-19 v nemocnici RBK.
Ještě jednou velké DĚKUJEME!

Jana Kadlecová

První setkání bude dne 2.3.2021 od 14.00 hod. u podstávky.
Dostanete svůj osobní průkaz chodce, do kterého si budete poctivě
zaznamenávat, kdy a kolik jste našlapali km ve dvojici, nebo
jednotlivě podle nařízení vlády. Vyplněné chodecké průkazy
s nachozenými kilometry na konci měsíce března odevzdáme
a později až to situace dovolí vyhodnotíme.

Odhoďte výmluvy, vzdorujte své pohodlnosti a přidejte se!
Nebát se a zkusit to stojí za to, nemyslíte?

A proč nakupovat právě přes Scuk? Kromě široké nabídky
nejrůznějších kvalitních potravin stojí za zmínku i transparentní
systém provize za zprostředkování nákupu. Cenu výrobků si určují
přímo farmáři nebo výrobci, případně několik málo
zprostředkovatelů (zejména u bio výrobků). Scuk si z této částky
vezme provizi 25% a z ní ještě 21% DPH, které mohou prodejci
získat zpět. Z každých 1 000 Kč vašeho nákupu, tak prodejce
dostane nejméně 697,5 Kč, což je výrazně více než prodejci
dostanou při spolupráci s řetězci supermarketů (Lidl, Billa,
Kaufland, Penny apod.). Z 25% pro Scuk je 10% určeno na logistiku
Scuk, 7,5% pro Scuk za administraci a 7,5% pro organizátora
nákupní skupiny.

TISKOVÁ ZPRÁVA
------------------------------------------------------------------------------------------------

ZDRAVÝ SENIOR

Scuk Mikulášovice - farmářské potraviny na váš stůl

Poděkování
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Něco z historie kopané v Lipové

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

Amatérský sport zažívá, jako celý svět, těžkou dobu. Vše je svázáno
různými opatřeními a jedno z nich je i stopka amatérského sportu.
V současné době mohou spolu trénovat jenom dvě osoby, jsou
zavřeny haly a hřiště. Na začátku února jsme měli absolvovat
soustředění ve Sloupu v Čechách, kterých se měla zúčastnit
mužstva Šluknova a Lipové. Trénovat mělo A mužstvo společně
s B mužstvem a dorostem, samostatně pak žáci SK Lipová.
Na každý den byla připravena přátelská utkání na umělých travách
na Českolipsku. Toto třídenní soustředění nás mělo připravit na
jarní mistrovská utkání. Ze známých důvodů jsme museli
soustředění zrušit. O víkendu 20. února se měly zahájit dohrávky
nedohraných zápasů z podzimu, které se měly hrát na hřištích

První zmínka o místním oddílu kopané v poválečné době je z 9. 6.
1947, kdy byl ustanoven přípravný výbor SK amístním výboremmu
byl vykázán pozemek současného hřiště. Po opadnutí prvních
starostí s osídlováním hledají místní občané možnosti sportovního
vyžití. Jejich elán pomohl vybudovat solidní základ pro dnešní
podobu hřiště. Oddíl kopané byl v té době složen z nezkušených
hráčů a tak se sbíraly zkušenosti a hrála se ta nejnižší třída
s nevalnými výsledky. 10. 12. 1961 dochází k jednání místního
oddílu Spartak s mužstvem pohraničníků Rudou Hvězdou, dochází
ke sloučení obou mužstev pod společným názvem TJ Rudá Hvězda
Lipová. Toto rozhodnutí přináší zvrat v místní kopané. Za vydatné
pomoci pana Zímy a pod jeho vedením je sestaveno mužstvo
převážně z vojínů základní služby. Z civilních hráčů vydrželi
v mužstvu nejdéle p. Votruba a p. Hofrichtr. Výkony mužstva se
výrazně lepšily a tak se Lipová v roce 1963 konečně dočkala vyšší
soutěže v okresním přeboru. Zde nebyla soutěž již tak lehká
a soupeři byli o poznání kvalitnější. Přes všechno dokázalo mužstvo
RH docílit shodného počtu bodů s Varnsdorfem B a o vítězi
okresního přeboru mělo rozhodnout utkání na hřišti ve Šluknově.
Pro Lipovou to byl opravdový svátek. I když sehrálo ve čtvrtek, tak

Přejeme všem v této době hodně zdraví a negativních testů. Myšlenky ale mějte pozitivní.

s umělým povrchem v Sebnitz, Děčíně a Varnsdorfu. Už teď je
jasné, že i toto se nebude realizovat a budeme rádi, když vůbec na
jaře hřiště otevřeme. Je to smutné hlavně s ohledem na naše malé
fotbalisty.
Klub samozřejmě nespí a vše důkladně sleduje. Povedlo se nám
zažádat a uspět v dotaci „Můj klub“ na podporu mládeže
od Národní sportovní asociace. Získali jsme na vybavení a činnost
našich mladších žáků 61 000 Kč, které využijeme na zdokonalení
činnosti a vybavenosti našich dětí.
Náš SPORTOVNÍ PLES je pořád ve „hře“ 20. 3. 2021 s náhradním
termínem 15. 5. (nebo 22. 5) dle fotbalových zápasů. Tak uvidíme,
co přinese čas.

z Lipové odvezl na dvakrát se točící autobus na 100 lidí, mnozí jeli
na kolech, jen aby byli přítomní, neboť vítěz utkání postoupí na
sezonu 1964 - 65 do l. A třídy. Stadion ve Šluknově byl nabit, více se
věřilo Varnsdorfu.
V těžkém, ale korektně hraném zápase zvítězila Lipová 2:0
brankami Uhra a Ježka. Radost byla veliká, ale na druhé straně
přibyla spousta starostí a povinností. Bylo nutno vybudovat kabiny,
ohrazení hřiště a podobně. Největší starostí však byly s obsazením
trenéra, neboť p. Zima byl služebně odvelen a proto výbor RH
tehdy složen z pánů Soukupa, Celera. Hofrichtra, Rady, Kučery,
Matunáka, Hapla a Kováře, měl vážné starosti. Během krátké doby
bylo na hřišti vše dobudováno a trenérem mužstva se stává
p. Horák Josef. Pan Horák si kladl velké požadavky na kvalitu hráčů
atak se tajemník jednoty p. Soukup spolu s Hofrichtrem museli
starat o zajištění hráčské základny. Ročník 1964 - 1965 Lipová
zahajuje prohrou, ale nakonec jako nováček v soutěži končí na
dobrém 8. místě. Fotbalový klub, přes své povinnosti
v mistrovských utkáních, se zapojuje do přátelské spolupráce
s mužstvem bývalé NDR BSC Schlema a toto přátelství trvá až do
roku 1968. (pokračování příště)
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Milan Brynda

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

Poznáte, kde to je?
Poznáte, kde to je?
Odpověď naleznete na poslední stránce novin.
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Geniální trik jak se zbavit slimáku na zahrádce! Zachraňte Vaší úrodu!

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

Znáte i Vy tuto situaci? Na trávu pomalu usedá rosa, vše kolem
krásně voní a dozvuk, horkého letního dne přímo zve k relaxaci
a posezení venku.

V tom najednou šlápnete do něčeho lepkavého.

Slimáci jsou strašákem každého snaživého zahrádkáře.

Po invazi slimáků Vám zůstanou jen oči pro pláč.

Zahrádky po nich zůstávají v dezolátním stavu.
Problém se objevuje každé léto a s ním tedy opakovaně i pocit
vzteku a lítosti.

Tento rok však můžete těmto neřádům dát efektivní stopku.
Podívejte se s námi blíže na způsob, jak se slimáky nemilosrdně
zatočit.

Foto:BudováníhrázeZámeckéhorybníkazpohleduodstavidla.

NÁVOD

1. Používali jste doteď chemické prostředky na likvidaci
slimáků? Ty jsou ve většině případů i jinak škodlivé, toxické, drahé
Ukážeme si tedy přírodní, šetrný a přitom maximálně účinný
způsob, jak odporné slimáky zlikvidovat.

2. Do prázdných kartonů od mléka nalijte směs tvořenou
z 1 litru vody, 250 ml piva a 3 lžiček soli.

3. Takto naplněné kartony poté rozmístěte po zahradě.
Slimáky tato past nejdřív přiláká a následně usmrtí.


