
 

 

 

 

Zprávy a informace z obecního úřadu 
   

 Povodňový plán vlastníka nemovitosti 
   

V novém tisíciletí nás již po třetí zasáhly povodně, 

poslední pak v červnu loňského roku.  Na základě této 

skutečnosti Obecní úřad Lipová žádá všechny vlastníky 

nemovitostí, aby vyplnili Povodňový plán vlastníka 

nemovitosti. Formulář pro tento plán bude dostupný i na 

oficiálních webových stránkách obce Lipová, a to od 

března 2014, a to hlavně proto, aby občané obce věděli, 

jak takový plán vypadá, a v případě zájmu jej mohli 

rovnou on-line vyplnit. Kdo nepracuje s internetem, ten 

samozřejmě může navštívit obecní úřad, kde mu bude 

poskytnuta pomoc při vyplnění tohoto Povodňového 

plánu, poté si jeden jeho výtisk ponechá občan a druhý pak 

OÚ.  Tento vyplněný formulář bude založen a zapsán do 

obecní kartotéky. Celá kartotéka bude přístupná přes heslo 

tak, aby i v případě nepřítomnosti starosty obce, nebo jeho 

zástupce, bylo možno získat údaje pro ostatní členy 

povodňové komise, právě v případě povodní. V krátkosti 

 pak uvádíme, jaké tento formulář bude obsahovat údaje:  

Jméno vlastníka nemovitosti, jeho telefonní číslo, dále 

pak počet osob, kteří nemovitost obývají, také všechna 

domácí zvířata, a zejména souhlas s vykonáváním 

záchranných prací v případě povodně, a to dle 

Povodňového plánu. Kde bude zanechán klíč od 

nemovitosti (například soused), jaký majetek vynést do 

prvního patra (lednice, počítač, mrazák, televizor, 

radiopřijímač, další majetek dle možností taktéž), 

případně kde je automobil a možnost jeho včasného 

odvezení mimo oblast zasaženou povodní. 

Tento Povodňový plán bude pochopitelně také sloužit 

v případě požáru či jiných přírodních katastrof, ale také 

v případě narušení nemovitosti zloději. V tomto případě 

se dá prvotním prověřením a kontrolou nemovitosti 

zjistit, co všechno se po „návštěvě“ zlodějů ztratilo  

a může tedy sloužit i Policii ČR. 
   

Informační centrum Lipová   

   

V sobotu 15. února 2014 se od 15 hodin uskutečnilo 

v zasedací místnosti podstávkového domu promítání 

fotografií pana Herberta Schűra. Na toto promítání se 

přišlo podívat okolo 40 návštěvníků, a pro velký úspěch 

bylo přislíbeno opakování této akce. V galerii IC Lipová 

stále můžete navštívit výstavu fotografií na téma „Lipová, 

jak ji možná neznáte…“,  a od pondělí 24. února 2014 se 

můžete do našeho muzea přijít podívat na nově otevřenou 

VÝSTAVU GRAMOFONŮ. Klub důchodců Lipová 

pořádá 10. března 2014 od 14 do 17 hodin v podstáv-

kovém domě Malování na sklo, na které si dovolují pozvat 

všechny občany a hlavně děti, více informací naleznete na 

plakátech akce. Stále se u nás v IC můžete přihlásit na  

 zájezdy pořádané paní Janou Kadlecovou a Klubem 

důchodců Lipová, a od 3. března 2014 si u nás můžete 

koupit vstupenky na tradiční SPORTOVNÍ PLES. 

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. 
    

Školská rada základní školy a mateřské školy Lipová 
   

Vážení rodiče a zákonní zástupci, 

V minulých týdnech proběhly volby nových členů školské 

rady z řad rodičů, z řad pedagogů a doplnění členů 

zřizovatelem (OÚ). Volby zástupců z řad rodičů proběhly 

v úterý 18. února 2014 v Informačním centru Lipová, a to 

pod dozorem tříčlenné volební komise. Jako zástupci 

rodičů byli zvoleni pan Bc. Josef Varga a pan Bc. Lukáš 

Žák. Pedagogové si ze svých řad zvolili jako nové členy 

  

školské rady paní Mgr. Martinu Petrouškovou a paní  

Bc. Emílii Němcovou. Za zřizovatele, tedy za Obec 

Lipová doplní tuto radu paní Kateřina Volfová a pan 

František Žák. Nyní se dojednává termín prvního jednání 

Školské rady, na kterém si noví členové zvolí svého 

předsedu a poté oficiálně zahájí svou činnost v novém 

složení. 

  Bc. Miroslava Hoštičková                                                                                                 
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Střípky z Domova důchodců 
   

Plavání   

   

Dne 11. února jsme přijali pozvání od našich přátel  

z německého domova pro seniory Oberland  

z Ebersbachu na plavání. Jeli jsme do fyzioterapeutického 

centra v Grosshennersdorfu, které je určené pro 

rehabilitaci pohybového aparátu. Tam jsme si ve 

speciálním bazénu, jehož velikost i teplota vody je 

uzpůsobená pro rehabilitaci, užili hodinku „plavání“. Bylo  

 to velice příjemné, mohli jsme využít různé pomůcky 

jako míčky a destičky. Přestože některé klientky plavat 

neumí, nebylo to potřeba. Užili jsme si vodu i tak. 

Součástí odpoledne nebyl jen pohyb, ale také snaha  

o konverzaci s našimi německými přáteli. Klientkám  

i jejich doprovodu se odpoledne moc líbilo, a byla  

i legrace. 

 

 

 

Svatý Valentýn 
   
   

Dne 14. února jsme oslavili svátek Svatého Valentýna – 

svátek všech zamilovaných. Protože je Domov důchodců 

Lipová určen pouze pro ženy, mužský element nám zvláště 

při takových oslavách velmi chybí. Ale protože máme rádi 

legraci a umíme si poradit v každé situaci, i tento problém 

jsme vyřešili. Za hudebního doprovodu pana Veselého, 

kterého vždy rádi v Domově důchodců Lipová přivítáme, 

probíhala valentýnská zábava. Tančilo se a zpívalo, co na 

tom, že jen samé ženy.  Najednou se objevil neznámý  

 štramák, tančil a smál se na celé kolo, zatančil si snad se 

všemi klientkami. Tušili jsme, že tu něco nehraje, a bylo 

jasné, že je to jen legrace. Nebyl to štramák, ale jedna 

z pracovnic našeho domova, která se v duchu masopustu 

zamaskovala za švarného tanečníka. Myslím, že ani 

klientky ani zaměstnanci se dlouho tak nepobavili. Děkuji 

všem zaměstnancům, kteří vytvořili příjemnou atmosféru  

a udělali našim klientkám krásného Valentýna. 

  Bc. Mirka Hoštičková 

ředitelka Domova důchodců Lipová 
   



 Kultura v obci 
 . 

   

Maškarní zábava   

   

V sobotu 22. února 2014 se na sále restaurace U Pytláka 

konala Maškarní zábava. Od 15 hodin se vyzdobený sál 

zaplnil dětmi a jejich rodiči. Děti měly krásné masky, 

 a proto bylo pro porotu velmi těžké vybrat ty nejhezčí. 

Děti si v soutěžích mohly vyhrát sladkou drobnost, a také 

pro ně byla připravená dílnička na výrobu škrabošek. Od 

18 hodin se konalo Maškarní odpoledne s dechovkou a od  

 20 hodin zábava pro dospělé. I ve večerních hodinách se 

masky a nemasky účastnili soutěží a o půlnoci porota 

vybrala nejhezčí masky. Po celé odpoledne i večer nás 

hudební produkcí provázelo známé duo DJ Růžička 

 a DJ Čáp. Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na 

další společnou akci 

                                             Kulturní komise obce Lipová 
  

 

Tedy ještě jednou: 
   

V minulém čísle jsem chtěla poděkovat pár bezvadným lidem, kteří se rozhodli, že budou dělat něco pěkného pro druhé. 

Samozřejmě jsem ale ve své roztržitosti zapomněla na paní Emílii Němcovou. Tímto ji chci rovněž poděkovat, protože do 

toho minulého seznamu rozhodně patří. Její keramický kroužek, obětavost při výrobě mnohých medailí, odměn, ozdob  

a dalších věcí je ohromná. Emčo Tobě tedy také veliký dík. A ještě jednou promiň. 

Kamila Svobodová  

   

Tisková zpráva z MAS Šluknovsko   

   

Místní akční skupina Šluknovsko ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou Praha zahájila v úterý 18. února 2014 

v Klubu Střelnice ve Varnsdorfu Virtuální Univerzitu třetího věku. Studující senioři se zde budou scházet 

v pravidelných čtrnáctidenních intervalech, vyslechnou si prostřednictvím internetu přednášku v délce 35 – 60 minut  

a poté prověří nabyté znalosti prostřednictvím testu. 

Ke studiu se mohou přihlásit senioři, invalidní důchodci bez rozdílu věku a nezaměstnané osoby kategorie 50+. Nultý 

semestr (tzv. seznamovací) obsahuje čtyři přednášky. Poté posluchači absolvují šest semestrů vždy po šesti přednáškách. 

Předpokládaná doba studia je 3 roky, může se však podle situace seniora ev. prodloužit (tj. přizpůsobit zdravotním 

problémům nebo léčebným potřebám, jako jsou pobyty v lázních apod.). 

Nultý semestr je povinný. Libovolné semestry může senior 

vynechat a ke studiu se opět kdykoliv vrátit. Cena 1 okruhu  

(6 přednášek) se pohybuje od 220 do 350 Kč. 

V případě, že Vás zaujala možnost studia Univerzity třetího věku 

v našem městě, neváhejte a kontaktujte nás prostřednictvím  

e-mailu massluknovsko@atlas.cz nebo na tel. 724 778 296, abyste 

mohli po vyplnění přihlášky absolvovat již druhou vyučovací 

hodinu v úterý 4. března 2014 od 9.30 h. 
 

Těšíme se na Vás! 

Irena Mencová, kontaktní osoba projektu 

MAS Šluknovsko 

Tisková zpráva č. 1/2014 

Varnsdorf, 19. 2. 2014 
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POZVÁNKA: 
V sobotu 22. března 2014 se bude na sále U Pytláka konat tradiční 

SPORTOVNÍ PLES.  
K tanci a poslechu bude hrát skupina K - BAND. O pobavení účastníků se postará skupina ABROSIA s tancem 

markytánek a tradiční ohňovou show. Je připravená bohatá tombola. Cena vstupenky je 120 Kč. Předprodej 

vstupenek na tuto tradiční akci bude zahájen 3. března 2014 v informačním centru Lipová. 
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