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Zprávy a informace z obecního úřadu
Kanalizace v obci
Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa podepsal dne
3. 5. 2013 na základě doporučení 31. Řídícího výboru
seznam schválených žádostí a žádostí zařazených do
zásobníku projektů z XXXIX. výzvy zaměřené na prioritní
osu 1. V rámci Operačního programu životního prostředí.
Snížení znečištění vod celkové náklady jsou 45 240 478,-

Kč obec od začátku června bude připravovat doklady
k získání dotace (výběr zhotovitele zajištění napojení
obvykle kanalizační přípojky, povrch, zajištění vlastních
zdrojů tyto doklady obec chce zajistit do prvního čtvrtletí
roku 2014, tak aby z jara příštího roku započaly práce.

Práce nového místostarosty
Nový místostarosta pan František Žák byl pověřen úkoly
spojenými s dosud nesplněnými usneseními Obecního
úřadu. Tato práce se mu velmi dobře daří. .Místostarosta
.

bude také spolu se starostou řešit problematiku dosud
nepřipojených občanů. Bude probíhat místní šetření a
každý, kdo není napojen se vystavuje sankci 50 000Kč.

Poplatky obci
Obecní úřad upozorňuje občany na povinnost uhrazení
místních poplatků, ať už se jedná o poplatky za odvoz
komunálního odpadu, poplatky ze psů, hrobová místa a

podobně. Termín zaplacení byl do 31. března 2013.
V případě
neuhrazení
hrozí
navýšení
poplatků.

Projektovým manažerem na zkoušku
V Kostce Krásná Lípa, p. o. se můžete od 1. 8. 2013 do 31.
1. 2014 zúčastnit pracovní stáže na pozici „Manažer
projektu“.
Cílem této pracovní stáže je získat praktické zkušenosti
v rozsahu 480 hodin jako projektový manažer od přípravy
projektu, přes jeho realizaci po vyúčtování a ukončení.
Jedná se o projekty v oblasti sociálních služeb apod.
z národních zdrojů nebo zdrojů EU.Stáže ve firmách jsou
určeny především pro následující cílové skupiny:
absolventy bez praxe, nezaměstnané, osoby, vracející se na
pracovní trh (např. rodiče po rodičovské dovolené), osoby
zaměstnané, kteří si chtějí prohloubit kvalifikaci a zajímají

se o tuto oblast. Pokud Vás nabídka oslovila, je možné se
do 27. 6. 2013 přihlásit do výběrového řízení na webových
stránkách http://www.stazevefirmach.cz/clanky/oprojektu.html.
Kostka Krásná Lípa, p. o. se tímto zapojila do projektu
„Stáže ve firmách – vzdělávání praxí“, registrační číslo
CZ.1.07/3.1.00/41.0001,
který
je
spolufinancován
z fondů EU – z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost.
Další informace je možné získat na výše uvedeném odkaze,
případně v Kostce, p. o. Krásná Lípa.

Střípky z Domova důchodců
Přibylo nám nové zvířátko
Z říše zvířat se stal opravdovým společníkem člověka
především pes, který pro osamocené lidi bývá často
jediným přítelem. Poskytnutím podmínek nezbytných ke
zdraví a štěstí domácích zvířat, lze starší osoby a další
handicapované skupiny motivovat k vytváření stejných
podmínek pro sebe samé. Když žije starší osoba
osamoceně, nemá důvod pro normální denní režim, např.
čas k jídlu, pravidelné cvičení, péči o sebe sama a čas k
spánku.Avšak domácí zvířata, zvláště pes, potřebují jíst, jít
se ven proběhnout atd. Starší osoba tak musí projevovat

zájem alespoň o život svého zvířecího miláčka. Zvířata
pomáhají udržovat konverzaci, navazovat nová přátelství,
projevovat zájem o mezilidské vztahy. Je nepochybné, že
terapie založená na prastarém vzájemném vztahu člověka
a zvířete má mnohostranný význam pro lidské zdraví. Proto
jsme se i my rozhodli, alespoň částečně užít toto moudro
a pro naše klientky máme pejska, andulku, a nově také
zakrslého králíčka. Dále na zahradě budujeme ohradu
a přístřešek pro kamerunské kozičky.

Klub důchodců v Lipové
pořádá pro všechny občany v Lipové zájezd
Připravovaný zájezd se koná dne 22.6.2013, odjezd od
OÚ v Lipové v 7.30 hod.
Program:
Skanzen Kosmonosy- Altamira pravěký skanzen.
Mladá Boleslav Škoda – muzeum příběh výroby
automobilů od roku 1895 až po nejnovější modely.
Vstupné 50,- Kč

Zámek Mnichovo Hradiště: zámecké interiéry
Valdštejnů,
zámecké divadlo, hrobka Albrechta
z Valdštejna.
Celkem tři okruhy možná kombinace.
Vstupné od 70,- Kč do 100,- Kč
Oběd zajištěn v Podzámecké restauraci.
Cena zájezdu 200,-Kč na osobu. Závazné přihlášení a
úhrada zájezdu nejpozději do 10.6.2013 u pí. Kadlecové.

Severní stopa
Dne 11. května se konal již 37. ročník turistického
pochodu Severní stopou. Tentokrát si účastníci
mohli vybrat ze dvou startovních stanovišť, tradičně
z Dolní Poustevny a nově z Velkého Šenova.
Pochodu se zúčastnilo 1 349 účastníků a s celým

pochodem pomáhalo 93 pořadatelů. Nejmladší
účastnicí byla Kristýna Migová s věkem pouhých 8
dnů a naopak o post nejstaršího účastníka se letos
dělila paní Gerta Kokšalová a pan Jindřich
Prokopius.
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Podpora středoškoláků i jejich rodin
Kostce Krásná Lípa p. o. se již podruhé podařilo zajistit pro
rodiny středoškoláků ze Šluknovského výběžku možnost
podat si žádost o retrostipendium Patria. Díky těmto
stipendiím mají šanci získat 1.000 Kč měsíčně na náklady
spojené se studiem žáka a bydlením rodiny. V letošním
roce si podalo žádost 12 žáků, z toho 10 splnilo podmínky
poskytovatele programu. Pokud si udrží prospěch a dobrou
docházku do školy, budou moci od září stipendium začít
čerpat stejně jako tři další, kteří si podali žádost ještě jako
žáci základní školy v loňském roce. V předchozím období
jsme
zpracovali
54
žádostí

o stipendia, z toho jich 31 bylo podpořeno. Podmínky, které
stipendisté musí dodržovat - omluvená absence ve výši
maximálně 25%, ne horší známka než trojka ze čtyř
klíčových předmětů a žádná pětka nebo neklasifikován na
vysvědčení ale v průběhu roku někteří stipendisté
nedodrželi. V současné době je v programu zařazeno 23
aktivních stipendistů. Za poslední školní rok tak zatím do
výběžku poputovalo přes 230.000 Kč od poskytovatele
stipendií, Patria finance. Za Kostku Krásná Lípa p. o.

Petra Vrajová

Významné jubileum
Dne: 20. 5 .2013 oslavil významné životní jubileum
(90 let věku) pan František Čurda, který od roku 1945
působil jako voják z povolání v Severočeském pohraničí
a v letech 1957 až 1962 byl vojenským velitelem posádky
na zámku v Lipové. I když byl později převelen,
k naší obci měl vždy kladný vztah a od roku 1974 sem
dojíždí alespoň jako tramp a chalupář.
Do dalších let mu přejí vše nejlepší, hlavně hodně zdraví
zástupci obecního úřadu a samozřejmě se připojuje
i naše redakce.

Pálení čarodějnic
V úterý 30. dubna jsme v Lipové pálili čarodějnice.
I přes nepřízeň počasí a vydatný déšť, jsme se sešli
v hojném počtu a v 17 hodin jsme průvodem vyrazili od
obecního úřadu. Pro děti i dospělé byly v lesíku
u restaurace U Pytláka připraveny soutěže a hodnotila se
i nejhezčí vyrobená čarodějnice. Následovalo tradičně
zapálení hranice a opékání buřtů . Děkujeme za účast a
na další společnou akci se společně s Vámi těší Kulturní
komise obce Lipová.

Poděkování
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se zúčastnili
květnových brigád a pomáhali s jarním úklidem obce.
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Sport v obci - Červen
Fotbalová mistrovská utkání pomalu spějí do svého závěru
a sezona 2012-2013 bude již brzy minulostí. Mužstvu
dospělých ještě zbývá do konce sehrát čtyři utkání a
mužstvo starších žáků má před sebou též čtyři „mistráky“.
Mužstvo dospělých mělo v květnu napilno, neboť se
dohrávala tři odložená utkání a tak se hrálo
o víkendu a ve středu. Výsledky v II. třídě Děčínska se

mužstvu dospělých vedlo občas jasno, občas oblačno.
Zatím se nám nevede splnit předsevzetí držet se v první
půlce tabulky a pořád se pohybujeme kolem osmého místa.
Z devíti
utkání
jsme
zatím
pětkrát
prohráli
a čtyřikrát vyhráli. V doposud posledním utkání jsme
zvítězili na hřišti třetího mužstva tabulky a tak snad jsme
konečně našli recept na získání bodů v posledních kolech.

Výsledky:
Šluknov B/Lipová - Heřmanov 1:3
Šluknov B/Lipová – Staré Křečany 4:2
Chřibská - Šluknov B/Lipová 3:1
Šluknov B/Lipová – Těchlovice 1:2
Jiřetín pod J. - Šluknov B/Lipová 2:1
Dobkovice - Šluknov B/Lipová (SO 1.6. 17:00)
Malšovice - Šluknov B/Lipová (SO 15.6. 17:00)

Union Děčín - Šluknov B/Lipová 0:4,
Mikulášovice - Šluknov B/Lipová 6:3
Šluknov B/Lipová – Markvartice 4:1
Jiříkov - Šluknov B/Lipová 1:3
Šluknov B/Lipová – Boletice (NE 26.5. 17:00)
Šluknov B/Lipová – Krásná Lípa (NE 9.6. 17:00)

Zatím nejlepším střelcem mužstva dospělých je lipovský
Emil Mikula, který vstřelil zatím 10 gólů. Je však nutno
podotknout, že další góly vstřelil za Šluknov v 1. A třídě za
„áčko“ a v A. třídě dorostu (Šluknov).
Naši starší žáci zatím na jaře neokusili chuť vítězství a ve
všech svých utkáních prohráli docela výrazným skóre.
Bohužel je to složitá situace, protože vlastně máme

v mužstvu víc mladších žáků a elévů. Ty potom těžko
mohou stačit na nějaká mužstva složená z většinou
patnáctiletých hráčů. V blízké době se budou řešit přihlášky
do nového ročníku a tak musíme zvážit co dál. Rozhodně
ale chceme v žákovském mužstvu pokračovat. Mužstvo, i
když prohrává, tak získává zkušenosti, které se budou
v budoucnu hodit.

Co ještě žáky čeká:
Lipová – D.Poustevna (NE 26.5. 10:30)
Markvartice – Lipová (NE 2.6. 10:00)
Lipová – Chřibská (NE 9.6. 10:30)
Jiříkov – Lipová (SO 29.6. 17:00)

TABULKA – STARŠÍ ŽÁCI 7+1 - DĚČÍN
Rk. Tým
Záp Skóre

TABULKA II. TŘÍDY - DĚČÍN

Body

Rk. Tým

Záp Skóre

Body

1.

Mikulášovice

22

94: 31

56

2.

Heřmanov

22

107: 38

52

3.

Jiříkov

22

67: 47

41

4.

Jiřetín p.J.

22

52: 51

37

5.

Malšovice

22

53: 38

35

6.

UNION Děčín

22

60: 66

34

7.

Šluknov B/Lipová

22

60: 54

33

1.
2.
3.

Dolní Poustevna 14
Markvartice
13
Březiny
14

112: 18 37
61: 23 28
107: 44 23

8.

Boletice n./L.

22

44: 44

33

9.

Těchlovice

22

57: 54

31

10. Krásná Lípa

22

54: 49

30

4.
5.
6.

Jílové
Jiříkov
Chřibská

14
11
14

76: 50
49: 33
21: 92

22
18
5

11. Chřibská

22

50: 74

18

12. Staré Křečany

22

40: 75

14

13. Dobkovice

22

42: 85

12

7.

Lipová

14

13:179

1

14. Markvartice

22

25: 99
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