
 

 

 

 

Zprávy a informace z obecního úřadu 
   

 Poplatky 
   

Vážení občané, pokud jste ještě nezaplatili poplatek za psa, 

odpady či pronájem pozemku na rok 2014, žádáme, abyste 

tak učinili co nejdříve. Platbu můžete provést buď  

v hotovosti v budově OÚ, či převodem na bankovní účet  

č. 213100291/0300 vedený u Poštovní spořitelny. 

V případě platby za psa uveďte variabilní symbol 1341, 

platba za odpady - 1340, pronájem pozemku - 36352131. 

 Do textu vždy uveďte své jméno a číslo popisné Ceník 

poplatků: 

Pes: 100,- Kč, důchodci 30,- Kč 

Odpady: 450,- Kč/osoba, rekreanti 900,- Kč/chalupa 

Pronájem pozemku: dle smlouvy 

   

Školská rada   

   

Vážení rodiče, dne 17. června 2014 se v podstávkovém 

domě konalo druhé jednání nově složené školské rady. 

Smutnou skutečností je, že se nedostavil NIKDO z rodičů. 

Jestliže se mají se zástupci školy projednávat podněty  

a návrhy na zlepšení či zkvalitnění činnosti, je potřeba 

návrhy a podněty předávat. To se bohužel ze strany rodičů  

 neděje. Další setkání školské rady s rodiči by mělo být na 

podzim.  

Školská rada by chtěla poděkovat všem pedagogům za 

celý uplynulý školní rok. Zvláštní poděkování škole patří 

za organizaci již pěti zájmových kroužků. 

Přejeme všem krásné pohodové prázdniny. 
    

Očkování psů a koček 
   

V pondělí 7. července 2014 od 17.30 hodin proběhne  

u obecního úřadu v Lipové očkování psů a koček. Cena za 

očkování vztekliny je 100,-Kč a za kombinovanou vakcínu 

350,-Kč. Pes musí být v doprovodu dospělé osoby,  

 musí být na vodítku a mít náhubek, také s sebou 

nezapomeňte vzít očkovací průkaz. Očkování bude 

provádět MVDr. Václav Žáček, Rumburk. 

ČTETE POZORNĚ! 
  

Vážení občané prosím Vás, abyste tomuto článku věnovali 

velkou pozornost. 

Bohužel ze strany O2 dojde dne 7. července 2014 

k odpojování účastníků, kteří mají řádnou smlouvu s O2. 

Jedná se o lokalitu od obecního úřadu směrem na Liščí 

(včetně Liščího). Stávající účastníci v katastrálním území 

Lipová u Šluknova a Liščí, kteří odebírají službu od O2 

můžou přejít k dceřiné společnosti, firmě Internethome za 

zvýhodněných podmínek viz leták v tomto vydání novin. 

Na základě této skutečnosti (až Vám bude skutečně 

přerušena služba-signál) jste ze smlouvy vyvázáni pro 

porušení smluvních podmínek ze strany O2. Navíc má 

obec dopis od O2 včetně seznamu všech připojených 

obyvatel, kde je napsáno ,,Zákazníkům společnosti O2 

Czech Republic, a.s. využívajících fixní služby (pevná 

linka, InternetxDSL) v obci Lipová a uvedených na 

seznamu v příloze nebudou v případě přechodu na řešení 

od společnosti Internethome účtovány ani jinak vymáhány 

nedodržené závazky na těchto službách. Na základě této 

skutečnosti můžete uzavřít smlouvu s firmou 

Internethome. Přesto, kdo nebude chtít uzavřít smlouvu  

 s firmou Internethome může uzavřít smlouvu s firmou 

Comtechnik. Upozorňuji, že účastník, který má řádnou 

smlouvu s O2 a podepíše novou smlouv s Comtechnik se 

vystavuje se riziku, že O2 po něm bude vymáhat náklady 

za nedodržení závazku. V tomto případě se jedná o 

všechny účastníky, kteří zůstanou napojeni na stávající 

drátové vedení. Nabídky obou poskytovatelů máte 

vložené jako leták v tomto výtisku novin. Upozorňuji, že 

ČEZ připravuje další modernizaci sítě v Mlýnské ulici a 

O2 dostalo výpověď ze stožárů. Po dnešním jednání se 

zástupci O2 jednoznačně potvrzuji, že O2 bude celou 

obec řešit bezdrátovým připojením. Další etapa úprav 

začne v roce 2015. 

V případě dalších informací kontaktujte starostu obce na 

tel. čísle 731 583 566 nebo paní Žákovou na tel. čísle 

731 583 637. 
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Střípky z Domova důchodců  
   

Co nového v Domově důchodců Lipová 
   

Naše klientky v období od 8.6. do 13.6.2014 navštívily 

Františkovy Lázně, jedno z velmi vyhledávaných 

lázeňských měst, známých především svými léčivými 

prameny.  Ve Františkových Lázních se léčí nemoci 

srdce, krevního oběhu, onemocnění pohybového ústrojí 

a gynekologická onemocnění včetně neplodnosti, nebo 

je možné využít wellness a relaxačních pobytů.  

Naše klientky byly ubytované v hotelu Praha, kde 

absolvovaly procedury jako např. parafínové zábaly na 

ruce, slatinová koupel, masážní křeslo, Fango zábal na 

záda, vířivá koupel.  

Lázně jsou obklopeny přírodními parky a sady 

anglického typu zdobené Rododendrony, ve kterých se 

mohou návštěvníci věnovat aktivnímu odpočinku. 

Zdejší fontány, romantické zákoutí a lázeňská kolonáda 

umožňují návštěvníkům příjemný pobyt. 

 Během pobytu v lázních se klientky v doprovodu dvou 

zaměstnankyň věnovaly nejen relaxaci na procedurách, nebo 

procházkám po lázeňském městě, ale podnikaly i výlety do 

okolí. Navštívily např. nedaleké jezero Amerika, ke kterému 

se dopravily speciálním vláčkem. Dále navštívily malou 

zoo.Další výlet podnikly do Chebu, kde prošly celé náměstí a 

podívaly se do kostela Sv. Mikuláše a sv. Alžběty.  Zajímavá 

byla také návštěva Aquafora, kde bylo možné využít různé 

vodní atrakce jako je  světelná vodní jeskyně, vířivá lehátka a 

další.   

Klientkám se pobyt ve Františkových Lázních moc líbil, 

počasí jim přálo, procedury byly příjemné a jídlo výborné.  

Z pobytu z Františkových Lázní nemůže chybět ani foto se 

známou sochou Františka – chlapce držícího rybu, o kterém se 

traduje, že pokud se žena dotkne palce jeho levé nohy, 

otěhotní 

 

Informační centrum   

   

Rádi bychom Vám v tomto předprázdninovém čísle 

sdělily několik informací o možnosti levných 

rodinných výletů, a to hned se dvěma regionálními 

jízdenkami. Tou první je Jízdenka Labe-Elbe. Tato 

jízdenka stojí pro 2 až 5 osob rovných 400,-Kč, a dá se 

zakoupit ve všech vlakových pokladnách i přímo ve 

vlaku u vlakvedoucího, poté také ve většině autobusů. 

Tato jízdenka platí na 24 hodin od času jejího 

zakoupení a můžete s ní cestovat po celém ústeckém 

kraji a oblasti integrované dopravy Horního Polabí. Jak 

se tato jízdenka dá plnohodnotně využít Vám teď 

uvedeme na příkladu výletu do Drážďan. Ve vlakové 

soupravě společnosti České dráhy, a.s. si zakoupíte 

jízdenku Labe-Elbe, dojedete za pomoci provozu nové 

vlakové trati přes Sebnitz (tato dráha bude v provozu 

od července 2014) až do Bad Schandau, kde 

přestoupíte na vlak jedoucí přímo do Drážďan. Přímo 

ve městě můžete využít služeb městské hromadné 

dopravy, zpáteční cesta probíhá stejně jako cesta tam. 

A jízdné celého výletu vyjde 5 osob na 400,-Kč, 

neplatíte ani o korunu navíc a MHD v Drážďanech je 

také v ceně jízdenky. Druhá jízdenka je Libnet, se 

kterou se levně dostanete například na výlet do  

Liberce. Jízdenka pro 2 až 5 osob vyjde na 320,-Kč a  

 v její ceně máte i MHD v Liberci a lanovku na Ještěd.  

Spolu s jízdenkami je možnost výrazně ušetřit i na vstupném a 

to koupí Kulturního pasu Euroregionu Labe. Tento pas stojí 

30,-Kč, platí celý kalendářní rok a při jeho předložení na 

místech uvedených přímo na pase (například na hradě 

Stolpen) získáte slevu na vstupném od 10% do 50% z ceny 

vstupného. Kulturní pas Euroregionu Labe bude možné 

zakoupit v Informačním centru Lipová od července. Přímo 

v IC Lipová získáte i další informace a brožurky k rodinným 

výletům, i s mapkami ukazující možnosti regionálního 

cestování.  

Aktuálně u nás můžete navštívit 2 výstavy, a to výstavu 

intarzií pana Jana Paula, která je umístěna v galerii. A 

v muzeu naleznete nově otevřenou výstavu dětských hraček. 

Od středy 17. června 2014 je pro veřejnost také přístupná stálá 

geologická výstava KAMENY ŠLUKNOVSKÉHO 

VÝBĚŽKU A HORNOLUŽICKÉ PAHORKATINY, která 

bude přístupná každý den spolu s otevírací dobou IC Lipová. 

V galerii podstávkového domu se můžete těšit na spoustu 

zajímavých výstav, například od 1. srpna 2014 zahájíme 

výstavu fotografií pana Josefa Zosera, starosty Jiřetína pod 

Jedlovou. Informační centrum Lipová také plánuje na podzim 

otevřít sběratelskou výstavu na téma Naše dětství – 

ŠMOULOVÉ.                                Za IC Lipová L. Lukášová 
 



Kultura v obci 
  

   

Lipovský jarmark v krajině podstávkových domů 
   

V sobotu 24. května 2014 se konal další ročník velmi 

oblíbeného akce Lipovský jarmark v krajině 

podstávkových domů. Od 10.00 hodin se nesl celý 

program v pravěkém stylu, shlédnout jste během celého 

dne mohli několik zajímavých vystoupení různých 

charakterů. I mezi prodejními stánky byl velký výběr 

nejrůznějšího zboží. Odpoledne se představila hudební 

 skupina Náhodou z Rumburka. Večerní veselicí 

provázela kapela Nonstop Music a úžasným 

vyvrcholením programu byla ohnivá show zakončená 

ohňostrojem. V přes částečnou nepřízeň počasí se akce 

zúčastnilo přes 800 platících návštěvníků. Děkujeme za 

účast a těšíme se na Vás příště. 

 

   

Dětský den 
  

   

V sobotu 31. května 2014 se konal dětský den. Tentokrát 

trochu netradičně. Kulturní komise obce Lipová si pro děti 

připravila stopovanou, která vedla přes zámecký park, 

okolo zámeckého rybníka, javorovou alejí až k restauraci 

U Pytláka. Na děti cestou čekalo několik stanovišť, kde 

plnily různé úkoly zaměřené jak na vzdělávání a paměť, 

tak pohybové. V cíli na děti za jejich cestu čekala sladká 

odměna. Děkujeme všem dětem i dobrovolníkům za účast 

a těšíme na Vás na další společné akci 

  

Vzhůru za lipovskými pověstmi 
   

V sobotu 14. června 2014 se uskutečnil turistický výlet 

nejen pro děti. V 9.30 hodin se před podstávkovým 

domem sešli děti i dospělý doprovod. Výlet byl pojat hravě 

vzdělávacím způsobem, účastníci se dozvěděli zajímavosti 

z lipovských pověstí, historie zámku, lipové aleje  

a pivovaru. Na závěr celého výletu děti samy hledaly 

v lese kámen Brockstein, o kterém se jedna z našich 

pověstí zmiňuje. Dětem se výlet líbil a s jejich pomocí byl 

naplánován i výlet další, a to na 14. července. Kdy se 

 společně vydáme objevit tajemný úkryt na kopci Špičák. 

Místo setkání je začátek Hraniční ulice v 9.00 hodin. 

Trasa je dlouhá přibližně 7 km a není nějak náročná. 

Pokud mají dospělí zájem se na výpravu vydat s námi 

není problém, a kdo bude chtít na výlet vyslat jen své 

ratolesti stačí, když je doprovodí na místo srazu. 

Doprovod Vám dítka vrátí domů při návratu. S sebou ať 

si děti vezmou batůžek s pitím a malou svačinu. Těšíme 

se na Vaši účast 



Pozvánky 
  

   

V neděli 6. července 2014 si Vás dovolujeme pozvat 

na Den otevřených dveří podstávkových domů, který 

se koná na návsi a v podstávkovém domě č.p. 424 

v Lipové od 10.00  do 17.00 hodin. Budete si moci 

prohlédnout náš podstávkový dům, ale také 4 další 

domy v obci. Celý den se můžete těšit na ukázky 

tradičních řemesel, posezení s hudbou, občerstvení  

a pro děti bude otevřeno dětské hřiště. Vstupné 

zdarma. 

 V sobotu 19. července 2014 od 21.00 hodin se 

v zámeckém parku konají oslavy 315. Výročí 

narození zakladatele zámku Leopolda Antona 

Salma. Spojené s koncertem  klasické hudby, křtem 

a ochutnávkou novéznačky zámeckého vína, 

výkladem historie zámku v Lipové a rodu Salmů, 

ale také promítáním historických fotografií přímo  

v parku. Vstupné zdarma 

 

   

Paintballový klub Lipová u Šluknova, z.s. 
 

Vážení spoluobčané a čtenáři, v rámci zlepšování 

kulturního a sportovního vyžití v naší obci a okolí, 

zde právě vzniká nový Paintballový klub Lipová  

u Šluknova, z.s..  Paintball je sportovní zábava 

vhodná pro každého staršího 12let. U paintballu si 

výborně zasportujete, procvičíte celé tělo, a tím 

získáte lepší fyzičku. Zlepšíte si strategické 

uvažování, a hlavně si užijete spoustu legrace a 

zábavy. V rámci paintballu budou probíhat celoročně 

různé lokální soutěže, naučné přednášky 

apod.  V blízké budoucnosti vzniknou v Lipové dvě 

paintballové hřiště, a dále se budeme snažit 

vybudovat i další hřiště po Šluknovském výběžku. 

Bližší informace naleznete v příštím vydání 

Lipovských novin. V případě zájmu a jakýchkoli 

dotazů, či sjednání hry se obraťte na mne, předsedu 

klubu. 

 Na tento sportovní klub se budou nadále nabalovat i 

další sportovní a adrenalinové aktivity. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předem se těšíme na Vaše dotazy a účast v tomto 

sportu Jiří Sklenář, předseda. 
   

Otevření vlakového spojení Dolní Poustevna - Sebnitz 

V Dolní Poustevně se v pátek 4. a v sobotu  

5. července 2014 konají slavnosti znovuotevření 

vlakového spojení mezi městy Dolní Poustevna  

a Sebnitz. Plakát k oslavám naleznete na vývěsní 

tabuli vedle obecního úřadu a také v IC Lipová. 

V tomto výtisku Lipovských novin dostávají čtenáři 

brožurku, kterou vydala společnost VVO ve 

spolupráci s informačními centry Šluknovského 

výběžku. V této brožurce naleznete úplné jízdní řády 

a veškeré informace o obnoveném vlakovém spojení, 

i s návrhy na výlety v okolí trati.  Pokud budete mít 

nějaké další dotazy ohledně spojení, které nejsou  

v brožurce neváhejte kontaktovat pracovnice našeho 

informačního centra. Rády Vám informace 

poskytnou.  
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