
 

 

 

 

Zprávy a informace z obecního úřadu 
   

 Kácení stromů v Lipové 
   

Všichni jste si jistě všimli, že se v Lipové začalo s kácením 

stromů. Obec získala prostředky z fondu životního 

prostředí na revitalizaci zeleně. Jedná se o úpravu plochy 

bývalého pivovarského rybníka (naproti bývalému kinu). 

Souběžně s touto akcí obec začala s kácením náletových 

dřevin na obecních pozemcích, které by se měly lépe 

udržovat a zhodnotit. Další kácení probíhá na hrázi 

zámeckého rybníka a cestě směrem na Jáchym. Zde 

dochází ke kácení všech stromů, kromě lip.  Další kácení 

proběhne v okolí kostela, na hřbitově a na cestě od 

hřbitova na Novou Lipovou. Na všech těchto místech je  

  kácení dané buď projektem revitalizace, nebo po 

konzultaci s odborníky. Kácejí se nemocné, staré i 

nevhodné stromy. Některé stromy budou nahrazeny 

mladými, nebo vhodnějšími. Zájemci o pokácené dřevo 

z obecních pozemků se mohou informovat o ceně, 

způsobu odběru i podmínkách u paní Hentschelové, která 

se o lesy stará. Můžete ji kontaktovat na telefonu 

412 391 627 nebo v jejím místě trvalého bydliště, tedy 

v Liščím. Do evidence zájemců o odkup dřeva z obecního 

lesa, či obecních pozemků se můžete registrovat u paní 

Hentschelové v průběhu celého roku. 
   

Odvoz odpadu ze sběrného dvora   

   

Pokud někdo z občanů a chalupářů poveze odpad do 

sběrného dvora mimo provozní dobu a dvůr bude již 

uzavřen. Může kontaktovat správce dvora, kterým je pan 

Lukáš Kršňák, a to na telefonním čísle 723 393 418. Pan  

 Kršňák přijede a odpad převezme. Tuto službu pro Vás 

zavádíme, hlavně z toho důvodu, aby odpad nezůstával u 

vrat dvora celý víkend, a aby jen neroztahali psi, jak se již 

několikrát stalo. 
    

Přehled nezaměstnanosti na Rumbursku 
   

Výčet nezaměstnanosti – podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve věku 15 – 64 let k 28. 2. 2014. 
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Střípky z Domova důchodců 
   

Březen v domově důchodců Lipová   

   

Přestože Mezinárodní den žen připadá na 8. března, 

oslavili jsme jej v předstihu už v pátek 7. března. Všechny 

klientky dostaly sladkou pozornost v podobě bonboniéry 

od Domova důchodců již dopoledne. Na odpoledne jsme 

připravili pro klientky pohoštění a opět jsme pozvali 

„našeho“ pana Veselého, který hrál jak lidovky, tak  

i současné pecky, na které se naše klientky vždycky těší – 

hity od Mandrage, Tomáše Kluse, Petra Koláře a dalších  

 českých umělců. S absencí mužských tanečníků jsme se 

opět vypořádaly, tak jak jsme zvyklé. Ale muž se tu přeci 

jen objevil – byl to pan Starosta Pavel Svoboda, který 

klientkami velmi očekáván přišel s květinami a přáním 

všeho nejlepšího k MDŽ. Protože je velmi vytížen, na 

tanec se už bohužel nemohl zdržet. Tak snad někdy 

příště.  

   

V neděli 9. března přišly našim klientkám popřát k MDŽ také děti z Dětského domova z Lipové. Připravily si pro nás 

krásné písničky. Klientkám se jejich vystoupení moc líbilo. Děkujeme za návštěvu a budeme se těšit na další.  

  Bc. Mirka Hoštičková 

ředitelka Domova důchodců Lipová 

   

Školská rada 
   

Dne 25.3 2014 se konalo první jednání rozšířené školské 

rady ve složení: 

Mgr. Martina Petroušková, Bc. Emílie Němcová, Kateřina 

Volfová, Bc. Josef Varga, Bc. Lukáš Žák a František Žák. 

ŠR si zvolila svého předsedu, kterým se stal pan Bc. Josef.  
 

 
Varga. ŠR se seznámila s činností minulé školské rady, 

s hospodařením školy v loňském roce i s plánem 

hospodaření na letošní rok. V případě jakýchkoliv dotazů, 

problémů, názorů a nápadů ohledně ZŠ a MŠ Lipová se 

můžete obrátit na kteréhokoliv člena ŠR. 

   

Kultura v obci 
  

   

Obec Lipová a společnost Via Tempora Nova si Vás 

dovolují pozvat na další z koncertů pořádaných na podporu 

obnovy zámku v Lipové, který se koná v sobotu 19. dubna 

2014 od 15 hodin v kostele sv. Šimona a Judy. Na tomto 

VELIKONOČNÍM KONCERTĚ se nám představí jedna 

 z předních kytarových legend, pan Štěpán Rak. Cena 

vstupenky je 100,-Kč, děti do 15-ti let mají vstup zdarma. 

Vstupenky můžete zakoupit v předprodeji v Informačním 

centru Lipová, dále v IC Šluknov a v IC Rumburk. 

Těšíme se na Vaši účast 



 Informační centrum Lipová 
   

V galerii podstávkového domu máte možnost shlédnout 

výstavu fotografií pana Herberta Schüra na téma „Lipová, 

jak ji možná neznáte…“ a v našem muzeu je stále 

přístupná výstava gramofonů. V pondělí 10. března 2014 

proběhlo na půdě podstávkového domu malování na sklo 

pod vedením paní Simony Machorkové, a pro velký 

úspěch bude kurz opakován v pondělí 5. května 2014, 

bližší informace se dozvíte z plakátů. Stále ještě máte 

možnost se zapsat na zájezd na show na ledě JEN 

POČKEJ ZAJÍCI! pořádaný Klubem důchodců Lipová  

a paní Janou Kadlecovou. Také u nás v IC můžete 

zakoupit vstupenky na VELIKONOČNÍ KONCERT, na  

 kterém se představí pan Štěpán Rak. Dále je možnost 

přímo u nás tisknout, kopírovat, skenovat a laminovat. 

V našem informačním centru se dozvíte nejen  

o plánovaných obecních akcích, ale také o akcích 

okolních měst a obcí, plakátky k těmto akcím naleznete 

na vývěsních tabulích ve vitrínách IC, ale také na 

požádání přímo v IC. Znovu připomínáme, že máme 

otevřeno každý den od 10 do 17 hodin a můžete nás 

kontaktovat na mailové adrese ic@lipova.cz nebo na 

telefonním čísle 412 335 411. Veškeré plakáty a letáčky 

můžete také najít na webové stránce www.lipova.cz. 

Těšíme se na Vaši návštěvu, pracovnice IC Lipová. 
    

ZA KVALITU VODY Z VEŘEJNÉHO VODOVODU RUČÍME 
   

 Na mnoha místech v rámci provozovaného území společnosti SčVK se ve schránkách zákazníků severočeského regionu 

navštěvuji dealeři nabízející filtry na úpravu vody. Dovolujeme si Vás tímto upozornit, že nabízené služby nejsou nutné 

pro dosažení kvalitní pitné vody. Není tedy třeba si tuto službu objednat a platit za ni. Informace, které podávají dealeři 

filtrů o vodě z kohoutku, jsou vymyšlené a zavádějící. Buďte obezřetní při návštěvě dealera filtrů v domácnosti. 
 

Jak uvedla tisková mluvčí společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Iveta Kardianová na telefonní centrum 

společnosti se obrací čím dál více zákazníků Ústeckého i Libereckého kraje, které navštívili dealeři filtrů a dávali jim 

informace o nekvalitní pitné vodě z kohoutku. „Vynalézavost dealerů nezná meze,“ uvedla dále Kardianová, „volala 

k nám do společnosti paní  Ústí nad Labem, kterou navštívili obchodníci s filtry, ale představili se jako pracovníci vodáren 

odebírající vzorky vody. Po odběru vody z kohoutku trvali na tom, že paní musí podepsat dokument o odběru vody, aby se 

mohl udělat rozbor. Po odchodu pracovníků paní zjistila, že podepsala kupní smlouvu na filtr.“ 
 

Jste-li napojeni na veřejný vodovodní řád, Váš dodavatel pitné vody, společnost Severočeské vodovody a kanalizace, 

 a.s., (SčVK), dodává pitnou vodu dle požadavků platné legislativy – vyhlášky MZd. Č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví 

hygienické požadavky na pitnou vodu a čestnost a rozsah kontroly pitné vody. Zodpovídá za to, že ve Vašich 

domácnostech, z Vašich vodovodních kohoutků teče kvalitní, zdraví nezávadná pitná voda. 
 

Kontrola dodávané pitné vody je prováděna pravidelně dle programu kontroly příslušného roku, který schvaluje Krajská 

hygienická stanice. Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. ručí svým zákazníkům za kvalitu dodávané pitné 

vody. Chceme Vás ubezpečit, že dodávaná pitná voda odpovídá ve všech stanovených ukazatelích platné legislativě. 

V případě změny kvality pitné vody Vás o této skutečnosti včas informujeme. 
 

„Vzhledem k nárůstu telefonátů podvedených zákazníků apelujeme tímto na všechny obyvatele Ústeckého a Libereckého 

kraje, aby byli obezřetní a informace o kvalitě pitné vody si zjistili přímo u nás – dodavatele pitné vody na telefonním 

čísle 840 111 111,“ dodala Kardianová. 
   

Fotosoutěž   

   

Společnost pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska vyhlašuje 

soutěž:  

 

„Nejhezčí fotografie podstávkového domu“  

Soutěž potrvá od 1. listopadu 2013 do 23. května 2014.  

Požadovaný rozměr soutěžní fotografie je 15,5 x 21cm.  

Na fotografii by měl být zachycen podstávkový dům a není důležité, kde se nachází. Autora vítězné 

fotografie odměníme (i všechny ostatní) a fotografie vystavíme v našem podstávkovém domě. Tato 

soutěž bude vyhlášena ještě jednou v letním období.  

Fotografie odevzdávejte v infocentru v Lipové, nebo zasílejte poštou na adresu:  

Společnost TUR, Lipová 424, 407 81 Lipová.  

 



Sport březen 2014 
Zde se můžete podívat na rozpis jarní soutěže. Výbor SK SKLOLUXUS Lipová, by rád poděkoval všem, kteří se podíleli 

na přípravách SPORTOVNÍHO PLESU, dále také všem sponzorům a všem, kteří na ples přišli 
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