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„Motto: „Život je čekání na to, kdy se naše sny změní ve skutečnost.“ Victor Hugo

SVOZ ODPADŮ
POPELNICE:
PLASTY:
PAPÍR:
SKLO:

pondělí
8. 2.
22. 2. 2021
pondělí (žluté pytle)
8 .2.
čtvrtek (modré pytle)
25. 2. 2021
průběžně do tří zelených kontejnerů v obci
(pod sokolovnou, u vlakového nádraží a na Potůčkách)
MONOČLÁNKY, TUŽKOVÉ BATERIE: označená plastová nádoba u obchodu HRUŠKA.
Do žlutých pytlů kromě plastů můžete vyhazovat i obaly TETRAPAK (od mléka, džusů apod.).
POUŽITÉ JEDLÉ OLEJE (jen z domácnosti, ne automobilový) nové stanoviště u vlakového
nádraží, olej zde ukládejte v PET lahvích /max.2l, větší otvorem neprojdou/ do popelnice
k tomu určené a označené.
PLECHOVKY, konzervy, hliníková víčka, prázdné obaly od sprejů - šedý kontejner u
vlakového nádraží. Železný šrot sem rozhodně nepatří!

Termín splatnosti všech poplatků je posunut do konce března 2021.
Poplatky lze uhradit v hotovosti na Obecním úřadě v Lípě, nebo převodem na účet obce
1404077359/0800. Jako variabilní symbol uveďte číslo domu, do poznámky vaše příjmení a
popelnice, nebo pes. např. Balajkova 4x popelnice + pes.
V případě bezhotovostní platby Vám bude známka na popelnici doručena poštou.
Úřední hodiny v nouzovém režimu
Úřední hodiny mimo nouzový režim
Pondělí 8:00 – 13:00 hod.
Pondělí 8:00 - 12:00 a 13:00 -17:00 hod.
Středa 12:00 – 17:00 hod.
Středa 8:00 - 12:00 a 13:00 -17:00 hod.

ÚNOROVÍ JUBILANTI
Josef Strouhal, Tomáš Müller, Veronika Ševčíková, Irena Nosálková, Zdeněk Štefka
Všem jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví, lásku, pohodu a optimismus do dalších let.
Z důvodu zákona o ochraně osobních údajů nesmíme zveřejňovat bližší informace.
Prosíme všechny, kteří si nepřejí být uvedeni v rubrice jubilantů, nebo naopak se zveřejněním nyní souhlasí, ať
tuto informaci nahlásí v dostatečném předstihu. Vaše stanovisko sdělte písemně na obecní úřad. Děkujeme.

STATISTIKA ROKU 2020
K 1. lednu 2020 měla Lípa 856 občanů. K 1. lednu 2021 má naše obec Lípa 853 občanů.
V naší obci se v loňském roce narodily 3 děti, přistěhovalo se do obce 9 občanů, odstěhovalo
se 8 občanů, zemřelo 7 občanů a sňatek uzavřel 1 pár.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Tříkrálovou sbírku mohli občané letos podpořit od 4. do 24. ledna 2021 návštěvou online
koledy na tříkrálovém webu a darem do online kasičky, nebo přispět do pokladničky na
Obecním úřadě v Lípě.
V pondělí 25. ledna 2021 proběhlo sečtení výnosu kasiček, vybráno bylo 11.026,- Kč.
Děkujeme všem, kteří přispěli jak převodem na účet, DMS nebo do kasičky na obecním
úřadě.

VÁNOČNÍ SBÍRKA
Vánoční sbírka, která je již dlouhodobě věnována
Nemocnici Milosrdných bratří ve Vizovicích, p o k r a č u j e.
K 31. 1. je stav sbírky 39.870,- Kč
Přispět na ni můžete na Obecním úřadě v Lípě ještě během měsíce února 2021.
Všem dárcům děkujeme!!!

VÝPLATA PODÍLŮ-INFORMACE LESNÍ SINGULÁRNÍ SPOLEČNOSTI V LÍPĚ , z. s
Vážení podílníci, výplatu podílu za rok 2020 nebudeme vyplácet v měsíci únoru z důvodu
pandemie. Náhradní termín zatím nemáme a čekáme na rozvolnění.
Děkujeme za pochopení.
Výbor LSS Lípa.

KDE JE NÁŠ SNĚHULÁK???

Po dvě zimy se děti těšily ze svítícího sněhuláka, který jim
za tmy zpříjemňoval cestu do školky v ranních hodinách,
kdy svítil v atriu před vchodem u mateřské školy. Bohužel
se nevyhnul odcizení v noci 14. ledna 2021 v 2:16 hodin.
Zloděj ustřihl napájecí kabel. Navíc šlo ještě o hloupého
zloděje, neboť se kabel dal jednoduše odpojit ze sítě, aniž
by se poškodila šňůra. Apelujeme na občany, aby zvýšili
pozornost a zabezpečili si své věci.

KRIZOVÁ OPATŘENÍ
Na jednání vlády ČR, tj. 28. ledna 2021 došlo ke zpřísnění stávajících krizových opatření v
souvislosti s tím byla prodloužena platná krizová opatření, přehled níže.
I. Úprava krizového opatření o zákazu a omezení volného pohybu osob s účinností od
30. ledna 2021 (plné znění opatření)
Provedeny pouze dílčí změny, pokud není vypsána změna platí současný stav. Nově nařízení
upravuje:
zákaz volného pohybu v nočních hodinách od 21:00h do 4:59h – výjimky beze změn;
zákaz volného pohybu osob ve dne od 5:00h do 20:59h nově upravuje výjimku cest do
vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich, a to za podmínky současného pobytu pouze
členů jedné domácnosti v takovém rekreačním objektu;
nařizuje omezit pohyb na veřejně přístupných místech po dobu nezbytně nutnou,
pobývat v místě bydliště a omezit kontakty s jinými osobami než se členy domácnosti na
nezbytnou míru;
zakazuje pobyt cizinců na území České republiky, pokud po dni účinnosti tohoto
usnesení vlády přicestovali z jiného důvodu než podle bodu I (výjimky volného pohybu v
nočních hodinách) nebo bodu II/1 až 6, 9 až 15 nebo pokud přicestovali v rozporu s
ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví (tzn. pracovně, za účelem vycestování z ČR,
cesty zpět do svého bydliště);
důrazně doporučuje zdržovat se v místě bydliště pouze se členy vlastní domácnosti a
osobami, o které člen domácnosti pečuje, při styku s jinými osobami používat respirátor bez
výdechového ventilu třídy FFP2, KN95;
II. Úprava krizového opatření o omezení provozu maloobchodního prodeje a služeb s
účinností od 30. ledna 2021 (plné znění opatření)
Provedeny pouze dílčí změny, pokud není vypsána změna platí současný stav. Nově nařízení
upravuje:
Zakazuje
kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, nově s výjimkou umožňující
dopravně psychologických vyšetření dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, současně se zakazuje pobyt v motorovém vozidle bez respirátoru alespoň
třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu po dobu praktické jízdy s výcvikovým
vozidlem v rámci zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel;
provoz lyžařských vleků a lanových drah s výjimkou využití lanových drah nově pouze
pro zajištění dopravní obslužnosti v rámci veřejných služeb a dále s výjimkou využití
lyžařských vleků a lanových drah pro zajištění zásobování nebo chodu kritické infrastruktury
nebo pro potřeby složek Integrovaného záchranného systému včetně Horské služby;¨
poskytování ubytovacích služeb, s výjimkou poskytování nově pouze osobám, pro které
je toto ubytování nezbytné k výkonu zaměstnání, povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné
činnosti, přičemž (účel je každá osoba, které je ubytování umožněno, povinna prokázat před
zahájením ubytování písemným potvrzením zaměstnavatele nebo objednatele a
provozovatel je povinen vyžadovat prokázání účelu a uchovávat jej po celou dobu pobytu
ubytované osoby);
prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách (prodej ve stáncích, v
pojízdných prodejnách a prodej z jiných mobilních zařízení), pochůzkový a podomní prodej;
zákaz se nevztahuje na pojízdné prodejny zajišťující prodej potravin a drogistického zboží v

obcích, kde není možno toto zboží zakoupit v jiné provozovně; nařízení nově neumožňuje
prodávat v rámci tzv. farmářských trhů ovoce, zeleninu aj. výrobky;
III. Úprava krizového opatření o omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních
sociálních služeb s účinností od 30. ledna 2021 (plné znění opatření)
Zákaz návštěv u všech poskytovatelů zdravotních služeb na pracovištích, ve kterých se
poskytuje lůžková péče - s výjimkou:
- přítomnosti třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení za níže uvedených podmínek:
o třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti,
o porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním
zařízením,
o bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami,
o třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje nebo boxu,
o třetí osoba má tělesnou teplotou nedosahující 37,0 °C a zároveň nemá příznaky
onemocnění COVID-19,
o třetí osoba používá chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest (používání
improvizovaných nebo látkových roušek nepostačuje),
návštěv nezletilých pacientů,
návštěv pacientů s omezenou svéprávností,
návštěv pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním (posledním) stadiu
nevyléčitelného onemocnění,
IV. Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o antigenním testování s
účinností od 1. února 2021 (plné znění opatření)
- časový interval mezi jednotlivými testy se zkracuje z 5 dní na 3 dny; ostatní podmínky
provádění antigenních testů zůstávají beze změn

A NA ZÁVĚR …
Leden udělal svému jménu čest a konečně jsme se dočkali pravé zimy se vším všudy. Sníh a
mráz se střídal s deštěm a všudypřítomnou břečkou. Prostě jak jinak. Jaro je zatím v
nedohlednu a můžeme konstatovat, že ve stejném, ne-li vzdálenějším horizontu je i pro
mnohé z nás možnost očkování proti neviditelnému nepříteli. Lépe je nesledovat každodenní
masáž sdělovacích prostředků i názorů všech, kteří se rádi ke všemu vyjadřují.
Každý má svůj názor na danou problematiku, příp. si na základě dění kolem názor tvoří a
ujasňuje a je jen na něm, jak se k tomu postaví. Přejme si, bez ohledu na rozdílné vzájemné
postoje, abychom se dočkali co možná nejrychlejšího návratu do stavu, který budeme moci
označit jako normální, příp. normálnější než dosavadní.
Někdo říká, že vidí světlo na konci tunelu. A další, že to je světlo v protisměru přijíždějícího
vlaku. Takže se rozhodněme, jak danou situaci vidíme my. Co říkáte?
Radek Palán, starosta
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