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Plány na rok 2022 a rekapitulace

Přístup k informacím

Vážení spoluobčané,
přejeme Vám do nového roku 2022 všechno nejlepší v osobním
životě, mnoho úspěchů v pracovním životě, a především pevné
zdraví. Doufejme, že tento rok bude konec všem útrapám s Covid
19 a naše životy se vrátí zpět k životu bez omezení s tím spojených.

Plány na tento rok:
V měsíci lednu začaly práce na hřbitově. Kácí se přerostlá zeleň,
která ohrožuje návštěvníky hřbitova, majetek nájemců i obce.
Opravují se cestní sítě, rozvody vody, prostor hřbitova a okolí.
Práce budou probíhat předběžně do května 2022 a po nějakou
dobu je omezen průjezd okolo hřbitova. Prosíme o trpělivost
a omlouváme se za komplikace.

Také ve sběrném dvoře bude pokračovat postupná obnova a začne
se zpevněním ploch v celém areálu. Bude nainstalována venkovní
váha pro vážení odpadu a je nakoupeno nové vybavení do budovy
dvora. Před sběrným dvorem vzniknou také nová parkovací místa.
Obnova hřbitova a sběrného dvora jsou částečně financované
z dotací, o které jsme požádali v roce 2021.

Byla zahájena rekonstrukce parkoviště u obecního domu č.p. 337,
kterou zajišťuje obec a úprava koryta Liščího potoka, kterou
realizuje na své náklady Povodí Ohře.

V únoru budou vyměněna okna a dveře v obecním domě č.p. 374
- vila u Mikova.

V rámci péče o zeleň chceme doplnit stromořadí u Sohlandského
rybníka a dodat zeleň také v parcích a alejích.

Snažíme se řešit dopravní situaci v obci, hlavně rychlou jízdu
po hlavní silnici a u školy. Budeme Vás informovat, jak jednání
pokračují a jak to vypadá s výstavbou chodníků, které
by částečně problém vyřešily a mohly by se vytvořit přechody pro

Na webových stránkách jsou také všechna vydání Lipovských
novin.

Nejdůležitější informace z obecního úřadu Vám jsou zasílány
SMS zprávou domobilního telefonu službouMobilní rozhlasy a měl
by ji vždy obdržet, alespoň jeden člen domácnosti. Prosíme věnujte
pozornost těmto zprávám. Pokud zprávy nedostáváte, napište
prosím na e-mail kultura@lipova.cz, nebo zavolejte
na tel: 607 964 815 p. Svobodové.

Kulturní kalendář a svozový odpadový kalendář na celý rok jsou
přílohou tohoto vydání novin. Kulturní kalendář je předběžný,
program bude upravován podle aktuální situace. Akce budou
upřesňovány a doplňovány na plakátech, na webových stránkách
obce, facebookovém profilu a v novinách.

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

chodce, které zajišťují určitou bezpečnost chodců a omezují
rychlost aut.

V loňském roce jsme podávali žádosti o dotace také na výstavbu
víceúčelového hřiště, opravu komunikací a na workoutová hřiště
(různé druhy prolézaček na různých místech v obci). Zda jsme byli
v žádostech úspěšní nám zatím není známo a čekáme na
rozhodnutí.

Zde malá rekapitulace, toho, co se realizovalo v minulém roce:
Chodník od letního kina směrem na náměstí byl opraven.

Místa na kontejnery na tříděný odpad byla upravena a osazena
zástěnami ze dřeva a podlahou ze zámkové dlažby.

Zakoupilo se vybavení do Obecní knihovny, které využívají
převážně děti ze školy ke svému vzdělávání.

U letního kina byly nainstalovány WC kontejnery, které jsou určeny
pro návštěvníky kultutních akcí i letního kina.

Bohužel jsme nezískali dotaci na opravu obecního domu č.p. 337.
Částka potřebná k opravě tohoto domu, je příliš vysoká
a v obecním rozpočtu tyto prostředky nejsou. Naše snaha o získání
dotačních prostředků trvá, ale pokud nebudeme úspěšní, bude se
rekonstrukce dělat postupně v rámci možností obce.

Přestože byl loňský rok plný omezení, podařilo se realizovat
alespoň některé kulturní akce. Jsme rádi, že se konal Dětský den
„na pohodu, na přírodu“, Ukliďme Česko, Žehnání sochy svatého
Jana Nepomuckého v Liščí, Restart akcí v Lipové aneb „sejdeme se
na návsi“, Lipovský dřevák „Hry v Olympii“, Malování na Sohlandu,
koncerty v kostele, Oslava dne seniorů, Lucerničkový pochod,
celosezónní promítání v letním kině a atletické kroužky pro děti.
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Volby 2022

Očkování v podstávkovém domě

Certifikáty o očkování

Sbírka na otočení kostelního zvonu

Pravidelné platby

V roce 2022 se budou konat volby do obecních zastupitelstev. Zatím nebyly vyhlášeny, ale s největší pravděpodobností se budou opět
konat v říjnu.

Pravidelný přehled poplatků a plateb na rok 2022

Pozor, u některých plateb byl změněn variabilní symbol.
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 1345 + č.p. podle objemu nádoby (výpočet v "Ohlášení") 1 / rok

bioodpad 1345 + 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 2131 + č.p. dáno smlouvou 1 / rok

pronájem obecních bytů 3612+č.p.+číslo bytu dáno smlouvou 1 / měsíc

na třetí dávku. Na očkování se není potřeba registrovat. Nutné
je s sebou přinést kartičku zdravotní pojišťovny, potvrzení
o posledním očkování (pokud nejde o první dávku) a telefonní číslo.

tel. čísle: 607 964 815. Nutné je s sebou přinést občanský průkaz
a mobilní telefon, který byl uveden na souhlasu s očkováním.

zvonu, rádi Vás touto cestou informujeme, že lze na obecním úřadě
uzavřít darovací smlouvu na Vámi uvedenou částku. První dary již
byly touto formou přijaty.

Vše, co je uhrazeno navíc způsobuje problémy v účetnictví. Ještě
jednou prosíme, kontrolujte si výši platby a zasílejte ji přesně.
Děkujeme za pochopení.

V pondělí 31. ledna bude od 9.30 probíhat očkování proti
onemocnění COVID-19. v podstávkovém domě pod záštitou
Českého červeného kříže. Očkování vakcínou Pfizer je pro všechny
občany starší 16 let, kteří mají zájem o první dávku nebo nárok

Obyvatelé obce, kteří se nechali naočkovat v Lipové
v podstávkovém domě a nemají certifikát o očkování si můžou
stažení a tisk certifikátu dohodnou s p. Svobodovou na

Zvon na věži kostela svatých Šimona a Judy potřebuje otočit, aby
nedocházelo při zvonění k opotřebovávání jen jedné strany zvonu.
Předběžná cena na tyto práce je do 100 000 Kč. Vzhledem k tomu,
že někteří obyvatelé se již zajímali o možnost přispění na otočení

Všechny pravidelné platby mají svojí předepsanou výši. Prosíme
o úhradu nezaokrouhlených plateb, obzvláště u poplatků.
Nedoplatky musí být stejně uhrazeny a přeplatky vráceny zpět.
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KULTURA------------------------------------------------------------------------------------------------
Plánované akce

Stále jsou vítáni všichni dobrovolníci, kteří by chtěli s konáním akcí
pomáhat nebo se jinak přidat do dění v obci. V takovém případě se
prosím obraťte na K. Svobodovou tel: 607 964 815.

Přehled plánovaných akcí najdete v kalendáři kulturních akcí a my
velice doufáme, že se nám je podaří realizovat.
Během roku se mohou konat akce, kterou nejsou v kalendáři
uvedeny, ale určitě k nim budou zveřejněny plakáty.

INFORMAČNÍ CENTRUM LIPOVÁ
------------------------------------------------------------------------------------------------
Informační centrum je opět otevřeno sedm dní v týdnu od 10.00
do 17.00 hodin.
Můžete u nás 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.

Také máme nově v prodeji upomínkové předměty jako jsou šály,
hrnky, flash disky, dřevěná prkénka, naběračky na med, tašky
a nože.

Příspěvky za OÚ, IC a kulturu Klára Svobodová

To si, myslím, vroucně přejeme všichni. Snad nám situace letos
dovolí znovu uspořádat náš Lipovský soutěžní den, nebo pozvat
děti z Mateřské a Základní školy, aby nám zase zazpívaly. Chtěli
bychom uspořádat i setkání našich klientek s místním Spolkem
seniorů a třeba u kávičky jim ukázat, jak tvoříme, čemu se
věnujeme. Plánů na výlety a návštěvy máme plno. Po dlouhé době
bychom chtěli jet s klientkami do lázní. Pro tento rok jsme vybrali
Mariánské lázně. Tak snad se to letos všechno konečně povede.

Mgr. Miroslava Hoštičková
Ředitelka Domova důchodců Lipová

DOMOV DŮCHODCŮ LIPOVÁ
------------------------------------------------------------------------------------------------
Leden v Domově důchodců Lipová
V lednu ještě doznívají zážitky z Vánoc. Naše klientky je prožily
v klidu a v pohodě. Napekly si za pomocí pracovníků v sociálních
službách cukroví, ozdobily vánoční stromečky, pouštěly skořápky
nebo lily olovo. I tyto Vánoce na nás nezapomněla Ježíškova
vnoučata. Projekt běží úspěšně několik let, a i teď neznámí i známí
dárci obdarovali naše klientky vánočními dárky podle jejich přání.
Za tento projekt moc děkujeme.
Současná situace nám moc nenahrává k nějakým výletům,
návštěvám kina, divadla či muzea. Snažíme se spíše držet doma,
věnujeme se výtvarným a ručním pracím, čteme, nebo hrajeme
stolní hry. Bohužel Covid opět nabírá na síle. Doufáme, že toto
období přečkáme ve zdraví, a že jak se Covid objevil, tak zase zmizí.

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

- kroužek keramiky v podstávkovém domě, každé pondělí od 15.00 hodin

- kroužek cvičení v tělocvičně dětského domova od 3. 2. 2022, každý čtvrtek od 18.00 hodin (případně v podstávkovém domě)

- tečkování (způsob malování) - 12. 3. 2022 od 9.00 hodin v podstávkovém domě, rezervace u pí Kadlecové

- zájezd do Švýcarska - 10. 8. - 14. 8. 2022, rezervace u pí Kadlecové

- studium třetího věku - od 1. 9. 2022, online, více informací u pí Kadlecové

- oslava dne seniorů v sobotu 15. 10. 2022

Realizace veškerých aktivit se bude odvíjet s ohledem na opatření vlády a vývoj situace.

Přehled aktivit na rok 2022:



4

LEDEN 2022

ZŠ A MŠ LIPOVÁ

INZERCE

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

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

Stejně tak jako výše zmíněný koncert, byl zrušen i 2. Školní ples.
Přesto se nevzdáváme a nový termín jsme stanovili na 7. 5. na sále
Restaurace u Pytláka. Tématem plesu budou tentokrát upíři.
Chybět nebude skvělá kapela, bohatá tombola i nějaké
to překvapení. O prodeji vstupenek budete včas informováni.
V jarním období pro vás máme již rozpracovanou soutěž s názvem
„Čtyřlístek pro štěstí“. A doufáme, že se opět mnoho lidí do soutěže
zapojí.
O všech již zmíněných akcích vás budeme podrobně informovat
v dostatečném předstihu. Budeme se těšit na vaši účast.

Lucie Prokopová

Začíná nám druhá polovina školního roku, ve které se děti mohou
těšit na kulturně zaměřené projektové dny. Do některých z těchto
projektů se zapojí i děti z mateřské školy.
Od 29. 4. děti, po dvouleté pauze, čekají kurzy plavání, které budou
dne 24. 6. zakončeny plaveckými závody. Jezdit budou předškolní
děti a žáci všech tříd na naší škole.
Další akcí, která nás čeká, je již vám známý, dvakrát zrušený,
benefiční koncert Zkoleduj se. Termín je stanoven na 11. 6. Nebude
chybět ani tradiční občerstvení v podobě vánočního cukroví, které
s dětmi napečeme. Výtěžek benefičního koncertu bude předán
Domovu důchodců v Lipové. Společně s koncertem proběhne také
loučení s naší 5. třídou, která odchází na druhý stupeň.
S předškolními dětmi se rozloučíme na zahradní slavnosti
23. června.

UHELNÉ SKLADY
UHELNÉ SKLADY HEIZPROFI KOLDOVÁ S.R.O MIKULÁŠOVICE VÁM PŘEJE V ROCE 2022 MNOHO ÚSPĚCHŮ A I NADÁLE JSME TU PRO VÁS
S PRODEJEM HNĚDOUHELNÝCH BRIKET, UHLÍ, ŠTĚRKU, PÍSKU DĚKUJEME ZA PŘÍZEŇ TEL.: 777 281 292, 775 665 255
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Nabízíme k prodeji stavební pozemek, který je zbořeništěm
původní stavby.
Pozemek má celkovou výměru 800m2 , je ohrazen a nachází se na
souběžné cestě vedoucí od Velkého Šenova do Lipové 100m
od rybníku zvaného Kačák.
K pozemku vede osvětlená asfaltová cesta a vjezd autem je na ní
umožněn.
Elektrické vedení je přímo na hranici nemovitosti, takže není

Odbor civilně a dopravně
správní a obecní
živnostenský úřad

Rumburk/ČR ∙ Podle novely
zákona o silničním provozu
bude od 1. ledna 2022
každému žadateli po splnění
podmínek vydáno označení
vozidla poskytovatele domácí
zdravotní péče. Domácí
zdravotní péčí je
ošetřovatelská péče, léčebně

rehabilitační péče nebo paliativní péče.
Žadatelem o vydání tohoto speciálního označení vozidla může být
fyzická nebo právnická osoba příslušná podle místa trvalého
pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby v rámci obce
s rozšířenou působností Rumburk.
Z označení vozidla vyplývají poskytovatelům domácí zdravotní péče
následující práva umožňující odstranění zábran při poskytování
jejich služeb:

1. Řidiči vozidel opatřených označením poskytovatele domácí
zdravotní péče v jednotlivých případech a je-li to nutné, nemusí po
dobu nezbytně potřebnou dodržovat zákaz stání a zákaz stání
vyplývající z dopravní značky „zákaz stání“, přitom nesmí být
ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních
komunikacích.

2. Na vozidla s označením poskytovatele domácí zdravotní péče se
vztahuje platnost výjimky vyplývající z dodatkové tabulky „jen
zásobování“, „mimo zásobování“, „jen dopravní obsluha“ a „mimo
dopravní obsluhy“.
Žadatel, který je poskytovatelem domácí zdravotní péče, k žádosti

problém se připojit.
Kanalizace v této oblasti není a voda je v této lokalitě řešena
studnami.
Pozemek se nachází v klidné části obce s výhledem na centrum
Lipové a lesem, který se nachází na opačné straně a je to jedno
z posledních míst, kde bude stavba povolena. Cena nemovitosti je
400.000,- Tel.: 605 226 776

o vydání označení vozidla poskytovatele domácí zdravotní péče,
předloží:

a) žadatelem je fyzická osoba:
- průkaz totožnosti
- rozhodnutí o udělení povolení k poskytování domácí zdravotní
péče vydané krajským úřadem podle zákona o sociálních službách
- adresu místa kontaktního pracoviště

b) žadatelem je právnická osoba:
- výpis z obchodního rejstříku
- rozhodnutí o udělení povolení k poskytování domácí zdravotní
péče vydané krajským úřadem podle zákona o sociálních službách
- seznam zaměstnanců, na které bude žádat označení vozidla
poskytovatele domácí zdravotní péče, včetně potvrzení o tom,
že jsou jejími zaměstnanci
- adresu místa kontaktního pracoviště
Po podání žádosti a předložení dokladů o splnění podmínek,
bude žadateli vydáno označení vozidla poskytovatele domácí
zdravotní péče. Podmínky musí jeho držitel splňovat po celou dobu
držení tohoto označení.
Označení vozidla poskytovatele domácí zdravotní péče
je nepřenosné na jinou fyzickou nebo právnickou osobu a vztahuje
se k vozidlu, které poskytovatel domácí zdravotní péče používá
k přepravě. Neoprávněné použití označení vozidla poskytovatele
domácí zdravotní péče je postižitelné podle zákona o přestupcích.
Žádost o vydání označení vozidla poskytovatele domácí zdravotní
péče lze po 1. lednu 2022 podat na Městském úřadu Rumburk,
odbor civilně a dopravně správní a obecní živnostenský úřad,
budova C, kancelář č. C211, Ing. Jana Kusová v úředních hodinách
nebo po dohodě.

Prodej pozemku

TISKOVÁ ZPRÁVA
------------------------------------------------------------------------------------------------
Pro poskytovatele domácí zdravotní péče se vydává speciální označení vozidla.
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Milan Brynda
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