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Pohotovost ve Velkém Šenově zrušena
Od 1.ledna 2008 nefunguje ve Velkém Šenově Lékařská služba první pomoci (pohotovost). Obyvatelé
Velkého Šenova a okolních obcí se však nemusejí obávat, že jim v akutních případech nebude poskytnuta
potřebná zdravotní péče.
Lékařská služba první pomoci (LSPP) byla přesunuta do rumburské Lužické nemocnice v Podhájí, kde
budou ošetřeny akutní případy a případná zranění ohrožující život.
Pacient si musí dopravu na středisko LSPP zajistit sám. Poplatek za ošetření je 90 Kč. Telefonní číslo:
412 332 535.Ordinační hodiny: v pracovní dny: Po – Pá od 18:00h – do 6:00h (tj. 12h přes noc) v SO, NE a
svátky: od 7:00h – do 6:00h následujícího dne.
Dne 14.ledna 2008 bylo v prostorách velkošenovké hasičské zbrojnice slavnostně otevřeno výjezdové
stanoviště rychlé záchranné služby. Takzvaná rychlá sanitka se zdravotní sestrou a řidičem, která vyjíždí
k závažným, neodkladným a život ohrožujícím případům, zajišťuje nepřetržitou zdravotní službu po celých 24h
a také patnáctiminutovou zákonem stanovenou dojezdovou vzdálenost do okolních obcí. Za zásah rychlé
záchranné služby se nic neplatí, ale zneužití může být postiženo.
Telefonní číslo rychlé záchranné služby: 155 nebo 112.

Zapisování dětí do cestovního dokladu rodiče
Dnem 1. března 2008 nabude účinnosti zákon č. 106/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o
cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů. Uvedenou
právní úpravou se od 1. března 2008 umožňuje zapisovat občany mladší 10 let do cestovního dokladu rodiče.
Na skladě zápisu mohou tyto děti překračovat státní hranice bez vlastního cestovního dokladu s rodiče, v jehož
cestovním dokladu jsou zapsány. Do cestovního dokladu v němž je uvedena položka ,,Děti“, se zapíše jméno
(jména), příjmení, datum narození a pohlaví dítěte. Do cestovního dokladu, v němž položka ,,Děti“ uvedena
není, s e zápis provede na štítek, který se do cestovního dokladu vlepí.

Nezaměstnanost v obci stále klesá
V naší obci máme nejnižší míru nezaměstnanosti ve Šluknovském výběžku
Základní územní jednotka
Název města, obce,oblasti
Lipová
Šluknovský výběžek

Evidovaní uchazeči
celkem
ženy
muži
20
11
3589
1708
1881

9

1
6,37%
12,76%

Míra
2
3
4
55,00%
76,92%
314
47,59% 106,12% 28127

Předchozí měsíc Tento měsíc
26
11
Vysvětlivky:

.
1 = celkem evidovaných/počet ekonomicky aktivních obyvatel
2 = celkem evidovaných žen
3 = poměr mezi sledovaným a předchozím měsíce
4 = počet ekonomicky aktivních obyvatel

Poděkování
Rádi bychom poděkovali paní Ireně Gajdošové za to, že se vzdala finanční odměny získané v soutěži o
nejhezčí zahradu 2007 a finanční obnos věnovala na opravu podstávkového domku.

Doktor Emil
Ottenfeld Vítězslav
Hulín Ján
Novák Jaroslav
Šeda Zdeněk

65let
Němec Jiří
65let
Skohoutilová Irena
60let
Kittel Vítězslav
60let
Mauleová Hana
60let
Gratulujeme !

55let
55let
50let
50let

j

UPOZORNĚNÍ
Žádáme občany, kteří mají od OÚ vypůjčené vozíky a nevyužívají je, aby tyto vozíky vrátili zpět
obecnímu úřadu, ten je dál poskytne občanům, kteří je nutně potřebují.
Změna stanoviště kontejneru na tříděný odpad od Conmetronu s.r.o. k č.p. 261
(p. Hüfner).

Inzerce
Radka Borková – Finanční poradce
Úvěry, půjčky, hypotéky, pojištění, daňová přiznání včetně společného zdanění manželů.
Tel: 728 210 563
+

CO dělat ?
v případě ohrožení
112 Integrovaný záchranný systém
150

Hasiči

155

Záchranná služba

156

Městská polici

158

Policie ČR

Příspěvek do novin

Ještě jedno ohlédnutí za rokem 2007, tentokrát školní.
Rok 2007 byl pro pracovníky školy velice náročný, přestože to navenek nemuselo být vůbec vidět. Největší úsilí
jsme vynaložili na tvorbu nového školního vzdělávacího programu, podle kterého jsme začali vyučovat v 1. ročníku.
Dále jsme úspěšně zvládli problémy s připojením k internetu a zavedení a tvorbu nových webových stránek školy.
Webová adresa stránek školy je: www.zsmslipova.estranky.cz .
Také jsem museli organizačně i personálně zajistit přechod z trojtřídní na dvojtřídní školu tak, aby byla
zajištěna co nejkvalitnější výuka dětí. Místo odcházející paní Mgr.Vlasty Procházkové nastoupila p. Emílie Němcová.
V průběhu roku probíhala také dotazníková akce mezi rodiči a žáky, která se stala podkladem pro vlastní hodnocení
školy. Ve spolupráci s obcí jsme také rozšířili počet kroužků, které mohou děti navštěvovat.
V období prázdnin a krátce po prázdninách, se podařilo vymalovat celou školu . Impulsem k této náročné finanční
akci byl sponzorský dar škole na barvy, za který ještě jednou děkujeme. Také díky velké podpoře pana starosty a
zastupitelů obce a pomoci některých ochotných a šikovných lidí, se prostředí školy opravami a novým vymalováním
zútulnilo. Velice mile působí nástěnné malby, kterými oživila interiér paní E. Němcová.
Kromě hraček pod stromeček získaly děti do školy i nový dataprojektor, který se dá připojit na video, DVD nebo
počítač a promítá vše na plátno .
Za uplynulý rok se toho událo ve škole hodně . Dětem se nejvíce líbily různé akce v průběhu roku. Ať to byly
projektové dny ,školní výlet, sportovní akce se spádovými školami, jarmark, vítání občánků či besídky a vystoupení
na veřejnosti.
Přála bych si, aby i rok 2008 byl pro vás všechny šťastný a radostný.

Za děti a kolektiv ZŠ a MŠ Lipová,
Mgr. Ilona Palinkášová, ředitelka školy

Malí stavitelé

Vánoční besídka 2007

Dne 14. 12. 2007 se v odpoledních hodinách v restauraci ,,U Pytláka“ konala Vánoční SENIOR párty.
O příjemný doprovod se postarali páni R. Hádek a V. Matějka se svou kapelou ,,Rytma“.
Na akci vystoupily se svým pásmem děti ze školy. Byla vyhlášena soutěž o nejchutnější cukroví, do které se
přihlásilo pět rodin. Vzhledem k vynikající chuti všech vzorků, nemohla porota rozhodnout jinak, než vyhlásit
vítězem všech pět soutěžících. Dále proběhlo vyhlášení soutěže o nejkrásnější zahradu 2007.
Akce se vydařila, všichni se dobře bavili a v sále panovala veselá atmosféra. Jen nás mrzela malá účast,
doufáme že na další podobné akci uvidíme více návštěvníků, kteří se přijdou pobavit spolu s námi.

kapela Rytma

vyhlášení soutěže

vystoupení
dětí

tanec

tanec 2

Sport v obci
V současné době jsou v plném proudu přípravy na jarní fotbalovou sezonu. Mužstvo dospělých zatím absolvuje
hrubou přípravu. Tento týden bude zahájena série přátelských zápasů. První přátelské utkání sehrají naši již
v pátek 1.2. od 17:00 na umělé trávě v Sebnitz proti mužstvu D.Poustevny.
Další přátelská utkání - vše na umělé trávě v Sebnitz.
Datum

Čas

Soupeř

17.2.08 neděle

14:00

Šluknov B/Lipová - Horní Podluží

24.2.08 neděle

14:00

Šluknov B/Lipová - Velký Šenov

9.3.08 neděle

14:00

Šluknov B/Lipová - Krásná Lípa

16.3.08 neděle

17:00

Šluknov B/Lipová - Heřmanov

30.3.08 neděle

17:00

Šluknov B/Lipová - Velká Bukovina

Dorost se připravuje na jarní sezonu pod vedením pana Holiče J. a naši nejmenší fotbalisté trénují pod vedením
pana Vaňka R. a Korejse M. Oba posledně jmenovaní budou tento víkend skládat trenérské zkoušky skupiny C
a tak budeme mít o dva kvalifikované trenéry navíc. Mužstvo mladších žáků a popřípadě elévů se pokoušíme
složit a připravit tak, aby již příští fotbalový ročník mohli hrát regulérní soutěž.

NÁBOR:
SK Skloluxus Lipová v současné době provádí nábor do žákovského fotbalového mužstva. Do mužstva se
mohou hlásit chlapci a dívky ve věku od 6 do 12 let. Zápisy probíhají vždy na tréninku žáků. Žáci
v současné době trénují v hale ve Vilémově. Sraz před odjezdem je vždy v 16:10 před budovou školy
v Lipové.
Žádáme tímto rodiče, aby své děti na tento článek upozornili.
V sobotu 15. března se od 20:00 na sále v restauraci u Pytláka uskuteční tradiční SPORTOVNÍ PLES.
K tanci a poslechu bude hrát skupina ROXEL z Ústí nad Labem.
Pro účastníky plesu bude připravena bohatá tombola a různá překvapení. Předprodej vstupenek a
místenek na tento ples bude zahájen 12. února

HOSPODAŘENÍ A ROZPOČET SK SKLOLUXUS LIPOVÁ
Finanční výsledek roku 2007
VÝDAJE
cestovné na utkání

KČ
38 500

sportovní činnost-startovné
pronájmy hřišť
údržba areálu hřiště
nájem a elektřina
povinné výplaty rozhodčím
praní dresů
administrativa-poštovné+telefon

4 000
5 000
40 000
18 000
17 500
7 500
6 000

sportovní výstroj
odměna trenéru
ostatní
turnaj+60. let fotbalu
celkem

15 000
9 500
19 900
73 000
253 900 celkem
zůstatek

87 000
0
0
0
269 900
16 000

Kč
35 000
15 000

PŘÍJMY
Dotace OÚ Lipová
Sponzorské dary

Kč
80 000
40 000

40 000
18 000
12 000
24 000
8 000
3 500
13 000
12 000
4 000
25 000
209 500

společenská činnost
vstupné
příspěvky
ostatní činnost
dotace OFS+ČSTV
Lipovský memoriál

15 000
4 000
3 500
15 000
22 000
30 000

celkem

209 500

Rozpočet na rok 2008
VÝDAJE
cestovné na utkání
sportovní činnost-pronájmy
údržba areálu-sekání, barvy, hnojení,
zavlažování
nájem za kabiny + elektřina
přestupová řízení
povinné výplaty rozhodčím
praní dresů
administrativa-poštovné+telefon
sportovní výstroj
odměna trenéru
společenská činnost
Lipovský memoriál
celkem

PŘÍJMY
převod z roku 2006
společenská
činnost(ples)
sponzorské dary
vstupné
příspěvky
ostatní činnost
dotace OÚ Lipová
dotace OFS+ČSTV
turnaj+60. let
fotbalu

Rozpočet na r. 2008 schválen na výborové schůzi dne 5.1.2008

KČ
25 000
21 500
20 000
2 900
2 000
14 000
80 000
17 500

Projekt Czech POINT
(Podací Ověřovací Informační Národní Terminál)
V České Republice byla naplno spuštěna síť kontaktních míst, která mají lidem zjednodušit komunikaci
s úřady.
Cílem projektu czech POINT je poskytnout občanům ověřené výpisy z centrálních státních evidencí a
rejstříků na jednom místě, aniž by občan musel navštívit několik různých úřadů státní správy.
Co Czech POINT nabízí:
1. Výpis z katastru nemovitostí
- dostanete úplný nebo částečný výpis z listu vlastnictví (LV) k nemovitostem v kterémkoli katastrálním
území v ČR,
- předem musíte znát katastrální území a číslo listu vlastnictví z něhož výpis požadujete, nebo katastrální
území a čísla parcel.
2. Výpis z obchodního rejstříku
- dostanete úplný výpis z obchodního rejstříku,
- ale musíte znát identifikační číslo (IČ) organizace (firmy), o jejíž výpis žádáte
3. Výpis z živnostenského rejstříku
- dostanete úplný rejstřík ze živnostenského rejstříku,
- jako v předchozím případě musíte znát identifikační číslo organizace (firmy) živnosti, o jejíž výpis
žádáte.
4. Výpis z rejstříku trestů
- o výpis z rejstříku trestů musíte požádat písemně a pouze pro sebe.
- Při podávání žádosti se musíte prokázat platným průkazem totožnosti s přiděleným rodným číslem.
Každý výpis bude úředně ověřený. Správní poplatek, který za něj zaplatíte činí 100Kč za první stránku a 50
Kč za každou další.
Kontaktní místa Czech POINT označena bleděmodrým logem jsou zaváděna na všech obecních
úřadech s matrikou, uvažuje se také o poštovních úřadech a úřadovnách Hospodářské komory.
V našem výběžku jsou v sočasné době kontaktní místa Czech POINT na těchto městských úřadech :
• MěÚ Rumburk, matrika
• MěÚ Krásná Lípa, matrika
• MěÚ Šluknov, matrika
• MěÚ Velký Šenov, matrika
• MěÚ Mikulášovice, matrika
Seznam všech Czech POINTů na úřadech včetně pracovišť Hospodářské komory a České pošty je průběžně
aktualizován a najdete jej, včetně dalších informací na www.czechpoint.cz

