
 

 

 

 

Informace z obecního úřadu 
 

Obecní úřad Vás tímto žádá, abyste po obdržení faktury vyúčtování vodného tuto 

fakturu přinesli na Obecní úřad. Faktura zde bude okopírována a bude použita jako 

podklad k vyúčtování stočného. 
   

 Volby do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu Parlamentu ČR 2014 
   

Volby do zastupitelstev obcí, tedy i do Zastupitelstva obce 

Lipová a také do 1/3 Senátu Parlamentu ČR se budou 

konat v pátek 10. října 2014 v době od 14.00 hodin do 

22.00 hodin a v sobotu 11. října 2014 v době od 8.00 hodin 

do 14.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Lipová. V případě 

druhého kola senátních voleb je určen termín konání ve 

dnech 17. a 18. října 2014 ve stejném čase a na stejném 

místě jako při konání prvního kola. Obecní zastupitelstva 

jsou volena jednou za čtyři roky. Následně je na 

ustanovujícím zasedání zastupitelstva nově zvolenými 

zastupiteli volen starosta a místostarosta obce. Senátní 

volby se v konkrétním volebním obvodě konají jednou za 

šest let. V těchto volbách mohou volit občané, kteří druhý 

den voleb dosáhli věku alespoň 18-ti let. Voličské průkazy 

se vydávají pouze pro volby senátní a zažádat si o ně 

můžete do 8. října 2014 do 16.00 hodin osobně nebo 

písemně na OÚ Lipová. Jak se bude volit? Nejpozději tři 

dny před volbami obdrží všichni voliči hlasovací lístky pro 

každý druh voleb, v případě jejich ztráty obdržíte novou 

sadu lístků a obálku přímo ve voleb- 

 ní místnosti. Po prokázání totožnosti a státního občanství 

ČR občanským průkazem nebo cestovním pasem je voliči 

umožněno hlasování. Při konání společných voleb je 

důležité, aby volič pro jednotlivé volby vložil lístky do 

správné obálky (pro obecní volby do šedé a pro senátní 

do žluté obálky), jinak bude jeho hlasování neplatné. 

V případě závažných důvodů lze požádat před konáním 

voleb obecní úřad (paní Klára Žáková, tel. 412 391 390), 

nebo v den konání příslušnou okrskovou volební komisi 

poté o hlasování mimo volební místnost. Voliči bude 

umožněno volit do přenosné schránky. Jak upravovat 

hlasovací lístky se dozvíte v pokynech u každé sady 

volebních lístků. Výsledky voleb zveřejňuje Český 

statistický úřad na stránkách www.volby.cz, kde již 

v těchto dnech naleznete seznamy kandidátů. Výsledky 

volem do zastupitelstva budou bezprostředně po jejich 

zpracování ČSÚ zveřejněny na úřední desce před 

obecním úřadem. Celkové výsledky voleb vyhlašuje po 

uzavření všech okrskových volebních místností Státní 

volební komise. 
   

 

Výzva 
   

Vážení spoluobčané, 

Blíží se volby do obecního zastupitelstva a do senátu. 

Chci Vás touto cestou požádat, abyste přišli k volbám, 

a tak svými hlasy vybrali ty, kteří nás budou další čtyři 

roky dobře zastupovat. 

Mnoho lidí by senát nejraději zrušilo, protože jsou 

přesvědčeni, že je zbytečný. I já mám k tomuto názoru 

blízko, ale dokud je senát jednou z komor parlamentu, je 

potřeba, aby v něm byli ti, kteří pro nás chtějí něco dělat. 

A my máme letos možnost vybírat hned z několika 

kandidátů ze Šluknovského výběžku. Vyberme senátora,  

 za kterým je vidět kus dobré práce třeba v komunální 

politice a nedejme jen na plané sliby. Volme toho, který 

nám bude blízko a kterého si budeme moci vážit. 

Také bych velice rád poděkoval všem zastupitelům za 

jejich práci pro obec, zaměstnancům, členům kontrolního 

a finančního výboru, také členům kulturní komise, 

redakční radě Lipovských novin a všem dobrovolníkům a 

sponzorům, kteří se podíleli ty uplynulé čtyři roky na 

práci pro nás všechny. 

Děkuji. 
                                                  Pavel Svoboda, starosta obce 

   

Ocenění v soutěži vesnice roku 2014 
    

Dne 26. 8. 2014 se v obci Růžová konalo slavnostní 

předávání cen v krajském kole soutěže VESNICE ROKU 

2014.  Obec Růžová se stala letošním vítězem, proto celou 

akci pořádala.  Naše obec si převzala nejprve diplom za 

ROZVOJ OBCE A PŘÍHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI, poté 

ještě ocenění ZLATÁ CIHLA KATEGORIE A – 

OBNOVA ČI REKONSTRUKCE PAMÁTKOVĚ CHRÁ- 

 NĚNÝCH OBJEKTŮ A PAMÁTEK MÍSTNÍHO 

VÝZNAMU. Soutěže Vesnice roku jsme se zúčastnili 

letos podruhé, poprvé v roce 2003. Do soutěže jsme se 

přihlásili, abychom sbírali informace a zkušenosti pro 

další ročníky, kterých bychom se chtěli i nadále účastnit a 

porovnávat tak naši práci s ostatními obcemi.  
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Do tohoto ročníku jsme šli s jasným cílem, a to pokusit se 

vyhrát zlatou cihlu za rekonstrukci podstávkového domu 

č.p. 424, což se nám nakonec podařilo. Věříme, že 

v některém z nadcházejících ročníků vyhrajeme krajské  

 

kolo soutěže a poté porovnáme svou práci i s ostatními 

obcemi v jiných krajích. 

                                           Starosta a místostarosta obce 

Střípky z Domova důchodců 
  

    

Šestý ročník Lipovského soutěžního dne 

 

Dne 29. 8. 2014 jsme již po šesté uspořádali jak pro naše 

klientky, tak pro klienty z okolních zařízení sociálních 

služeb Lipovský soutěžní den.  I v letošním roce se 

zúčastnilo celkem 9 družstev – mezi nimi např. družstvo 

z německého Ebersbachu, Staré Olešky, Šluknova, 

Lobendavy a dalších. Poprvé k nám také zavítali klienti ze 

zařízení sociálních služeb Potoky Chřibská.  

Soutěžních disciplín bylo deset. Nejednalo se o tradiční 

sportovní aktivity, ale disciplíny jsme spíše zaměřili na 

procvičení paměti a zručnosti. Soutěžící např. navlékali 

korále, namotávali klubko, třídili obrázkové dvojice nebo 

vyjmenovávali ingredience potřebné k přípravě různých 

pokrmů.  

I v letošním roce jsme využili možnost uspořádat naši akci 

pod velkým stanem v areálu Restaurace U Pytláka. 

Důvodem je především nedostatek prostoru k uspořádání 

takové akce s tolika účastníky v Domově důchodců 

Lipová. 

Tímto bych ráda poděkovala panu starostovi Pavlu 

Svobodovi a zaměstnancům Obecního úřadu v Lipové, za 

přípravu zázemí k našemu soutěžnímu dni. Také děkujeme 

panu Neumannovi za možnost využití zázemí Restaurace  

U Pytláka, všem zaměstnancům Domova důchodců Lipová 

a všem dobrovolníkům, kteří celý den připravovali a 

podíleli se na jeho realizaci.  

O hudbu k tanci i poslechu se nám postarala skupina 

Nonstop Music ve složení p. Hanzal a p. Vosátko. Jak se 

ukázalo, byla to trefa do černého. Hned od začátku akce se 

postarali o příjemnou atmosféru. Po dobrém obědě jsme 

vyhlásili výsledky soutěží, rozdali jsme medaile, které 

byly vyrobeny v terapeutické dílně Domova důchodců 

Lipová, diplomy a samozřejmě krásné ceny. Odměněna 

byla všechna družstva. Na prvních třech místech byli 

odměněni všichni účastníci. Součástí cen, které nám 

věnovali naši obchodní partneři, byly kromě jiného dorty 

z Jizerských pekáren.  Na třetím místě se umístilo družstvo  

z německého Oberlandu Ebersbach, druhé místo obsadili 

klienti z DOZP Stará Oleška a na prvním místě byly 

klientky Domova důchodců Lipová.  

 
Ceny jsme měli připraveny i pro nejstarší účastnici, paní 

z Ebersbachu a pro nejstaršího účastníka – tím byl pan 

Hofrichtr, který zastupoval šluknovské družstvo, ale 

dlouhá léta žil v Lipové. Zvláštní kategorií byli 

doprovody, tedy pracovníci, kteří klienty k nám na soutěž 

doprovodili. Poprali se s nelehkým úkolem – slepit 

papírový model kadibudky :-). Hodnotili jsme jak 

rychlost, tak i preciznost. 

Doufáme, že se všem hostům a to jak soutěžícím, tak 

 i doprovodům v Lipové líbilo, že jsme splnili náš cíl – 

pobavit se, uvolnit, setkat se se známými tvářemi 

z okolních zařízení a užít si den. 

Ještě jednou děkuji všem, kteří nemalou měrou přispěli k 

uspořádání této akce a ke zdárnému průběhu soutěžního 

dne, ať už jde o zaměstnance Domova důchodců Lipová, 

nebo o obchodní partnery, díky kterým jsme mohli 

připravit krásné ceny a občerstvení. 

V rámci týdne sociálních služeb ČR bych vás tímto ráda 

pozvala na den otevřených dveří v Domově důchodců 

Lipová dne 7. 10. 2014 v době od 13:30 do 16:30.  

Mgr. Miroslava Hoštičková 

 

   

Setkání čerstvých absolventů magisterského studia a špiček 

speciální pedagogiky 
 

 Dne 25. července 2014 se v Lipové sešli na pozvání 

Josefa Vargy a Kateřiny Chaloupkové čerství absolventi 

navazujícího magisterského studia speciální pedagogiky na 

Technické univerzitě v Liberci (dále jen TUL) a špičky 

tohoto oboru. Součástí tohoto programu bylo posezení 

v restauraci „U pytláka“, procházka kolem zámeckého 

rybníka, zámeckou zahradou a následná prohlídka 

podstávkového domu, kde došlo k neoficiální promoci.  

Tohoto setkání se zúčastnili: doc. PaeDr. et. PhDr. Ilona  

 Pešatová, PhD. (člen katedry pedagogiky na Univerzitě 

Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a bývalá 

vedoucí katedry sociálních studií a speciální pedagogiky 

na TUL), doc. PhDr. Vratislava Černíková, CSc. 

(proděkan pro vědu a výzkum Bezpečnostně právní 

fakulty Policejní akademie v Praze a bývalá členka KSS 

na TUL), PhDr. Václava Tomická, PhD. (vedoucí SPC 

v Litoměřicích, krajský koordinátor logopedické péče 

v Ústeckém kraji a bývalá členka KSS při TUL), 
   

   



PhDr. Mgr. Zdeňka Michalová, PhD. (vedoucí SPC se 

specifickými poruchami chování v Praze, specialista 

nápravy specifických poruch učení a bývalá členka KSS na 

TUL), Mgr. Eva Dousková, PhD. (pracovnice PPP  

v Liberci a bývalá členka KSS na TUL Liberec), RnDr. 

Pavel Pešat, PhD. (člen katedry preprimárního  

a primárního vzdělávání na UJEP a bývalý člen katedry 

aplikované matematiky na TUL), Mgr. Iva Nováková 

(vedoucí SPC Liberec pro jedince se sluchovým postižě- 

 ním a bývalá členka KSS při TUL), Mgr. Jiřina 

Jehličková (pracovnice SPC Liberec  pro jedince se 

sluchovým postižením, krajský koordinátor logopedické 

péče pro Liberecký kraj a bývalá členka KSS na TUL) a 

Mgr. Vladimír Vaněk (bývalý člen KSS na TUL). 

Vzhledem k tomu, že se těmto specialistům v naší 

vesničce velice líbilo, rozhodli jsme se příští rok toto 

setkání zopakovat. 

Mgr. Josef Varga a Mgr. Kateřina Chaloupková 

ZŠ a MŠ Lipová – přivítání prvňáčků a personální změny 
   

1. 9. 2014 

Skončily prázdniny a pršelo. Přesto se většina dětí těšila do 

školy. Ne všichni, ale většina ano. Asi ne přímo na učení, 

ale na kamarády určitě....  

Také noví prvňáčci již byli celí nedočkaví, jaké to  

v 1. třídě bude. Na tuto velkou změnu v životě přišli 

"vyzbrojeni" kornouty s dobrotami a jako doprovod měli 

rodiče a prarodiče.  

Šest nových školáků přišel přivítat i pan starosta Pavel 

Svoboda, který dětem přinesl jako pozornost obce Lipová  

 drobné dárky. Děti se rychle osmělily a hezky se nám 

všem představily, protože školu a učitelky už znaly. Také 

rychle našly své jméno na tabuli, vyzkoušely si i  trochu 

počítání a zpívání. Potom si daly do tašek  nové učebnice 

a pracovní sešity a natěšené odcházely domů, aby si je 

mohly doma v klidu prohlédnout. 

Přejeme novým žáčkům, aby ve škole zažili hodně 

příjemných zážitků, aby je učení bavilo a také   VELKÉ  

JEDNIČKY!!! 

 
  

Vzhledem k tomu, že paní Bc. Emilka Němcová čeká 

miminko, přijali jsme zatím místo ní slečnu Bc. Evu 

Hejtmánkovou, kterou děti znají z kulturních akcí 

v Lipové. Máme také novou školnici, paní Pavlínu 

Vargovou. 

Kromě těchto personálních změn nás čekají i změny 

v hodnocení žáků. V tomto školním roce bychom chtěli 

vyzkoušet souběžně s klasickými žákovskými knížkami  

 

ve 4. a 5. ročníku i elektronické žákovské knížky, 

abychom tak žáky a rodiče mohli připravit na přechod do 

školy ve Velkém Šenově, kde se již elektronické 

žákovské knížky používají. 

Také se možná dočkáme výměny oken, protože pan 

ředitel dětského domova se snaží zajistit finanční 

prostředky na opravu oken a střechy 

                                                                                       I.P 
   

Kultura v obci 
  

   

Lipovský dřevák 2014 
  

   

V sobotu 30. srpna 2014 se uskutečnil Lipovský dřevák. 

Tentokrát byly práce dřevosochařů zahájeny již v pondělí 

25. srpna 2014 a v průběhu celého týdne vznikaly úžasné 

sochy, které jste ostatně všechny mohli vidět přímo na 

akci. Pro naši obec byla letošní rok vyřezána například 

Bílá paní, liška, která bude umístěna v Liščím a další. Celý 

dřevák byl letos z části financován z MAS Šluknovsko  

a z programu pro rozvoj venkova.  Návštěvníci všeho věku 

mohli jako každý rok změřit síly v desetiboji, 

v odpoledních hodinách byl na programu Timbersport pod 

vedením pana Komárka. Nechyběla ani soutěž v páce  

a hodu kládou či bohatý program s moderátorem. 

Nechyběla ani hudební vystoupení, o které se postaral pan 

René Habich a jeho kapela Kolumbus. Po šesti letech se na 

Lipovském dřeváku představila i kapela Toxic People, 

 

která hrála na úplně prvnímročníku. Večer následovala 

tradiční veselice s kapelou NONSTOP Music a slosování 

vstupenek o hodnotné ceny. Děkujeme Vám všem, kteří 

jste akci navštívili, ale také bychom rádi poděkovali všem 

sponzorům, organizátorům a dobrovolníkům, bez kterých 

by se akce nemohla uskutečnit. 
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Malování na Sohlandu 
 

 Obec Lipová se v pátek 5. září 2014 zapsala do České 

knihy rekordů. Společnými silami se všem 234 účastníkům 

všech věkových kategorií podařilo vytvořit dračí ocas  

o délce 2 495 metrů. Byl namalován od začátku Hraniční 

ulice až na hraniční přechod Sohland, mašlí na něm bylo 

napočítáno 3 300 kusů. Jednotlivé mašle měly rozměr  

75 cm na délku a 25 cm na šířku. Děkujeme všem 

účastníkům a připomínáme, že v IC Lipová je stále 

možnost si objednat účastnické triko za 120,- Kč. Výběr 

velikostí je opravdu velký-4 dětské velikosti (4,6,8 a 10 

let) a dospělé velikosti od S až po 2XL. Také máte 

možnost si zde objednat knihu rekordů za 350,- Kč, kde 

bude zapsán už i ten náš dračí rekord. Dále je možné si 

v IC Lipová objednat certifikát rekordu, kde bude zapsáno 

Vaše jméno, tento certifikát stojí 150,- Kč, ale pokud si 

objednáte i knihu, tak certifikát získáte zdarma. Vše 

uvedeno v tomto článku lze objednávat do 15. října 

2014. 

  

  

Lipovské hudební slavnosti 
 

V sobotu 13. září 2014 se v zámeckém parku konal již třetí 

ročník Lipovských hudebních slavností pořádaný Obcí 

Lipová a společností Via Tempora Nova. V úvodní části 

programu pronesl své slovo starosta obce Pavel Svoboda  

a předseda společnosti Via Tempora Nova, pan Jan Rapin. 

Po úvodních slovech následovala malá přednáška o historii 

Salmů a vystoupení žáků a učitelů ze ZUŠ Rumburk. 

Stejně jako při prvním ročníku nás poctil svou návštěvou  

a na akci vystoupil pan Jaroslav Svěcený, ovšem tentokrát 

stál na pódiu spolu se souborem Ciganski Diabli. Po více 

než hodinovém koncertě plném etnické, romské hudby 

v kombinaci s hudbou vážnou následovala autogramiáda 

umělců. Děkujeme všem, kteří přišli podpořit Lipovské  

  hudební slavnosti a doufáme, že Vám všem přinesly 

krásný hudební zážitek. 

 

Pozvánka na den otevřených dveří   
   

V neděli 5. října 2014 pořádá Dětský domov a Školní 

jídelna Lipová u Šluknova od 10.00 do 17.00 hodin DEN 

OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Přijďte se podívat v jakém 

prostředí žijí děti z dětského domova. Více informací 

získáte na telefonních číslech 412 391 322 a 777 707 141, 

 na e-mailové adrese ddlip@interdata.cz nebo na 

webových stránkách dětského domova www.ddlip.cz. 

Srdečně Vás zvou a těší se na Vaši návštěvu děti i 

zaměstnanci dětského domova. 

Klub důchodců   
   

Klub důchodců Lipová má pro občany Lipové hned tři 

pozvánky. První je na REHABILITAČNÍ CVIČENÍ – 

JÓGU, které se uskuteční každý čtvrtek od 18.00 hodin 

v tělocvičně DD Lipová. Cena jedné lekce je 20,-Kč. 

Druhá je na KURZ TRÉNINKU PAMĚTI, který se 

uskuteční o víkendu 27. a 28. září 2014 v podstávkovém 

domě v Lipové. Na kurzu Vás čeká seznámení s tím, jak 

funguje mozek, otestujete své momentální paměťové 

schopnosti, pomocí cvičení a technik se naučíte, jak lépe 

pracovat se svojí pamětí, rozvinete svou kreativitu  

a zlepšíte své soustředění. Lektorkou tohoto kurzu je  

 Mgr. Renata Rychlíková, certifikovaná lektorka tréninku 

paměti. Kurz je vhodný pro všechny věkové kategorie  

a jeho cena je 200,- Kč. Na tento kurz se můžete přihlásit 

u paní Jany Kadlecové na telefonu 607 977 718 nebo  

u pracovnic IC Lipová. Třetí pozvánka je na Malování na 

sklo se Simonou Machorkovou, které se uskuteční 

v pondělí 6. října 2014 od 13.00 do 17.00 hodin 

v podstávkovém domě. Vše potřebné k malbě zajištěno 

(sklo, porcelán, barvy, atd…), cena je od 35,- Kč do  

100,- Kč za kus dle výběru výrobku, na který se bude 

malovat. Akce je určena pro všechny věkové kategorie. 
 


