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Z kanceláře senátora
O některých aktivitách senátora Zbyňka Linharta v posledních týdnech

Dotace a jak dál? 

Regionální kancelář senátora Z. Linharta se zvláště v posledních 

měsících podílí na realizaci několika zajímavých aktivit. Například 

ve spolupráci s MAS Šluknovsko (nově Český sever) uspořádala  

ve Chřibské podnětný seminář,  kde byly představeny zástupcům měst 

a obcí Děčínska předběžné možnosti využívání  nyní projednávaných 

a připravovaných dotačních „Programů“ a typů příslušných projektů. 

Smyslem této akce bylo mimo jiné upozornit na včasnou individuální 

přípravu a budoucí možnosti v žádostech o dotace.

Všechny v současnosti dostupné informace byly atraktivní formou 

prezentovány. Bohužel však při diskusi s účastníky se opět potvrdilo, 

že stále narážíme na známou skutečnost, kdy v důsledku zbytečně 

složitých českých pravidel není ještě nyní, v červnu 2015, možnost 

o dotace žádat, přičemž plánované období je již od 1. 1. 2014.

Přesto doporučujeme všem potenciálním zájemcům o dotace aktivně 

s l e d o v a t  n a p ř .   w e b o v é  s t r á n k y  M A S  Š l u k n o v s k a 

(massluknovsko@atlas.cz, www.mas-sluknovsko.cz), kde jsou každé 

nové důležité informace průběžně aktualizovány.

Elektřina pro  Šluknovsko

Stagnace a malý ekonomický rozvoj regionu má mnoho souvislostí. 

Jednou ze zásadních oblastí, na kterou  již dlouhá léta poukazují místní 

samosprávy i podnikatelé, je zastaralá a kapacitně nedostatečná 

elektrorozvodná síť bez možnosti dalšího kapacitního posílení. Tato 

skutečnost výrazně limituje další záměry rozvoje místních podniků 

a podnikatelů. Z nedávných jednání kanceláře senátora a zástupců ČEZ 

Distribuce Děčín vyplynuly nové skutečnosti, které by v budoucnu 

mohly tento problém vyřešit. Od roku 1996 připravuje ČEZ projekt 

„Posilující vedení 110 kV do Šluknovského výběžku“. Průběžně se daří 

řešit požadavky jednotlivých subjektů, měst, obcí, občanů, CHKO apod. 

na trase z Liberecka přes Nový Bor do Varnsdorfu, i když určité obtíže 

stále zůstávají.  Senátor Z. Linhart se snaží být v kontaktu s investorem 

a zástupci ČEZ Distribuce, aby pomohl k optimálnímu variantě, zároveň 

se obrátil  dalším osobním dopisem na premiéra České vlády Sobotku, 

kde žádá o pomoc při řešení této složité, ale  pro Šluknovsko naprosto 

zásadní záležitosti.

Odpadové hospodářství na Šluknovsku bude problém

Od doby omezení skládkování na úložišti v Rožanech u Šluknova nastalo 

pro  města a obce  na Šluknovsku, tedy i jejich občany, poměrně složité 

období, kdy se likvidace odpadu prodražila, vzhledem k větším 

přepravním nákladům na nové, vzdálenější úložiště. Navíc skládkování 

má ze zákona končit v roce 2024, což by mohlo vyvolat skutečný kolaps 

odpadového hospodářství ve výběžku. Evropský trend směřuje 

k termickému způsobu využívání odpadu a nedá se předpokládat, 

že u nás tomu bude významně jinak. Komunální odpad se většinově 

odváží svozovou firmou a s překládkou až na skládku ve Volfarticích, 

které mimochodem leží již v Libereckém kraji.  Protože nám záleží 

na odpovědném a dlouhodobém řešení této nepříznivé situace, svolal 

senátor Linhart do své regionální kanceláře ve Varnsdorfu jednání se 

zástupci Sdružení pro rozvoj Šluknovska, Dobrovolných svazků Sever, 

Tolštejn, zástupcem Místní akční skupiny Český Sever z.s. a odbornou 

poradenskou firmou. Byly projednány možnosti jednotlivých řešení 

s tím, že se v rámci dotačních titulů pokusíme vypracovat optimální 

varianty řešení.  Bez zatím chybějící krajské koncepce odpadového 

hospodářství však o žádné dotace z OPŽP žádat nemůžeme. 

Senátor cestuje po výběžku

Přestože práce v Senátu a s ní spojená nezbytná administrativa zabírá 

značné množství času, vyjíždí  senátor Zbyněk Linhart pravidelně do své 

volební oblasti. V poslední době navštívil například  investiční akce 

financované z ROP Severozápad, zajímal se o rekonstrukci silnice 

Rumburk – Šluknov,  Varnsdorf – Krásná Lípa. Na ty ale nemá bohužel 

vliv, na rozdíl od podobného projektu rekonstrukce požární zbrojnice 

v Krásné Lípě.  Navštívil také Lipovou, kde je v poslední době  znát velký 

rozvoj včetně úspěchů v rekonstrukci zámku. V pondělí 8. 6. se zúčastnil 

schůzky se zástupci Euroregionu Nisa k přípravě oprav nebo výstavby 

rozhleden v Česko-saském pohraničí. Zbyněk Linhart také navštívil 

a prohlédl si provoz firmy STAP Vilémov a s obchodním ředitelem 

Liborem Sklenářem debatoval o dalších aktivitách včetně účasti na 

vilémovském fotbale.  Zajímavou debatu o rozvoji regionu také vedl 

s panem Janem Rýdlem st., předsedou správní rady TOS Varnsdorf, 

jedním z nevýznamnějších zaměstnavatelů v regionu, a slíbili si, 

že začátkem července si udělají více času i na samotnou firmu TOS.

Senátor Zbyněk Linhart coby předseda Správní rady o.p.s. České 

Švýcarsko se věnuje i rozvoji a směřování této organizace, která je 

významným subjektem na poli propagace cestovního ruchu 

a regionálního rozvoje v regionu Českého Švýcarska, v rámci 

destinačního fondu jde o podstatnou část děčínského okresu. Na 

jednání správní rady začátkem června došlo k výměně ředitele této 

organizace, jako základního předpokladu nového nasměřování 

a dalšího smysluplného rozvoje (www.ceskesvycarsko.cz).

Zatím se aktivity senátora týkají více severní části okresu, to je však jen 

postupný proces s tím, že jižnější část bude průběžně také více oslovena. 

V Děčíně jsou již nyní hned dva vládní poslanci, a tak  předpokládáme, že 

je toto rozdělení do jisté míry logické.

Více informací lze získat na www.facebook.com/linhart.krasnalipa.

             Miroslav Jemelka

             asistent senátora
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Vesnice roku 2015

V krajském kole soutěže Vesnice roku jsme v letošním roce získali 

ocenění Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí. Díky tomuto 

umístění obec získá 120 000 Kč. Dále obec postupuje do celostátního 

kola.

Přehled poplatků pro rok 2015

V tomto čísle Lipovských novin Vám přinášíme přehled poplatků pro 

kalendářní rok 2015. Poplatky můžete uhradit dvěma způsoby, a to buď 

platbou na účet obce Lipová č. 213100291/0300, nebo osobně na OÚ 

u paní Žákové či slečny Petrouškové.

Platbu za ODPAD zasílejte s variabilním symbolem 1340, poplatek činní 

450,-Kč/trvale žijící osoba/rok a 900,-Kč/rekreační objekt/rok.

Platbu za STOČNÉ zasílejte s variabilním symbolem 2321 + č.p. objektu, 

výše poplatku je stanovena dle dohody s paní Žákovou.

Platbu za PSA zasílejte s variabilním symbolem 1341, poplatek činní 

100,-Kč/pes/rok, senioři 30,-Kč/pes/rok.

Platbu za PRONÁJEM POZEMKU zasílejte s variabilním symbolem 

3635, přičemž výše poplatku je uvedena v nájemní smlouvě.

Žádáme občany, kteří budou zasílat poplatky bankovním 

převodem, aby do textu ke každé platbě vždy uvedli své jméno 

a číslo domu. Děkujeme. 

KULTURA V OBCI
------------------------------------------------------------------------------------------------

Lipovský jarmark a řemeslné trhy v krajině podstávkových domů

V sobotu 30. května 2015 se konal další ročník velmi oblíbené akce 

Lipovský jarmark a řemeslné trhy v krajině podstávkových domů. 

Od 10.00 hodin se nesl celý program v indiánském stylu, během celého 

dne bylo možné shlédnout několik zajímavých vystoupení. Děti si mohly 

zasoutěžit v indiánském táboře. Mezi prodejními stánky byl velký výběr 

nejrůznějšího zboží. V odpoledních hodinách proběhlo tradičně 

vyhlášení výsledků Míčových her dětských domovů. Ceny dětem spolu 

s ředitelem Dětského domova Lipová a starostou obce předal také 

Vlastimil Horváth, výherce pěvecké soutěže Česko hledá Superstar, který 

hned po vyhodnocení vystoupil s pásmem písní. Večerní veselicí 

provázela kapela Ruksak a úžasným vyvrcholením programu byla ohnivá 

show zakončená ohňostrojem. Akce se zúčastnilo přes 1 000 platících 

návštěvníků. Děkujeme za účast a těšíme se na Vás příště.

Den otevřených podstávkových domů

V neděli 31. května 2015 se od 10.00 do 17.00 hodin konal Den 

otevřených podstávkových domů. Mimo našeho podstávkového domu 

č.p. 424 byl v tento den v obci otevřen dům pana Bárty, kterému touto 

cestou ještě jednou velmi děkujeme za to, že svůj krásný dům 

zpřístupnil. Již od rána bylo možné si u nás v podstávkovém domě 

prohlédnout výstavu na téma Podstávkové domy v okolí Ploučnice 

a muzejní expozici. Po celý den bylo možné posedět u občerstvení 

s hudbou. Pro zájemce byly připraveny ukázky práce s hlínou a vyzdívání 

hrázděné konstrukce. Náš domeček v tento den navštívilo přes 100 

návštěvníků. Tímto bychom rádi poděkovali všem, kteří se akce 

zúčastnili. 

Rekonstrukce komunikace

Na přelomu července a srpna bude provedena kompletní rekonstrukce 

asfaltového povrchu komunikace III. třídy od křižovatky před obecním 

úřadem až do osady Liščí ke kapličce.

S největší pravděpodobností bude opět docházet k určitým dopravním 

omezení a objížďkám.

Kanalizace

Výstavba II. etapy kanalizace je spojená s velkou prašností, blátem, 

omezení průjezdnosti a jinými komplikacemi, za které se omlouváme 

a děkujeme za trpělivost.
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Dětský den

V sobotu 6. června 2015 se konal dětský den - opět trochu netradičně. 

Kulturní komise obce Lipová si pro děti připravila stopovanou, která 

vedla od začátku lipové aleje, dále pokračovala okolo koupaliště na 

soukromé letiště pana Lemfelda, který dětem ukázal letadlo, až k lomu, 

kde byl cíl celé trasy. Na děti cestou čekalo několik stanovišť, kde plnily 

různé úkoly zaměřené jak na vzdělávání a paměť, tak úkoly pohybové. 

V cíli na děti za jejich cestu čekala jak sladká odměna, tak něco na 

památku. Děkujeme všem dětem i dobrovolníkům za účast a těšíme na 

Vás na další společné akci.

Turistický výlet

Kulturní komise obce Lipová pořádá další turistický výlet. Tentokrát se 

vydáme přes Vlčí prameny ke kapli sv. Anny na Anenském vrchu a zpět. 

Celá trasa je dlouhá přibližně 7,5 kilometrů. Výlet se uskuteční ve čtvrtek 

17. července 2015, sraz je v 9.30 hodin před Informačním centrem 

Lipová. Těšíme se na Vás. 

INFORMACE Z PODSTÁVKOVÉHO DOMU
------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuálně z informačního centra
V muzeu podstávkového domu si 

můžete stále prohlédnout výstavu 

vyšívaných prostírání, která se 

umisťovala za kamna a umyvadla. 

V galerii podstávkového domu 

právě probíhá výstava Podstávko-

vé domy v okolí Ploučnice, 

přičemž tato výstava zde bude k vidění až do 30. července 2015. Již nyní 

se můžete těšit na další plánovanou výstavu. Bude to prodejní výstava 

fotografií Filipa Holiče, kterou si u nás budete moci prohlédnout 

od 1. srpna 2015. V IC Lipová se stále můžete informovat na možnosti 

levného cestování s regionálními jízdenkami, pro všechny zájemce 

máme připravené Turistické jízdní řády na rok 2015, které vydala obecně 

prospěšná společnost České Švýcarsko, a jsou na požádání k dostání 

zdarma. Stále si u nás můžete zakoupit Kulturní pas Euroregionu 

Labe/Elbe, se kterým získáte slevu 10-50% ze vstupného na vybraná 

místa v sousedním Sasku, nově také malovanou mapu Děčínska, nová 

trika obce Lipová a spoustu dalších upomínkových předmětů. V prodeji 

máme aktuálně obě Turistické známky a nálepky obce Lipová, jak 

Podstávkový dům č. 2147, tak Třípanský kámen č. 2155. Zakoupit si u nás 

můžete i nové dřevěné předměty, například puzzle, tužky, hodiny, jo-ja, 

káči, magnetky a klíčenky. 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 pořádání přímo v IC. Znovu připomínáme, že máme otevřeno 

každý den od 10.00 do 17.00 hodin a můžete nás kontaktovat na mailové 

adrese ic@lipova.cz nebo na telefonním čísle 474 778 888.

 

                                      Těšíme se na Vaši návštěvu, pracovnice IC Lipová

INFORMACE Z DĚTSKÉHO DOMOVA
------------------------------------------------------------------------------------------------

Poděkování 
Obecnímu úřadu v Lipové, starostovi obce, fotbalovému klubu SK 

Skloluxus Lipová, Krajskému úřadu Ústí n/L, kolegům a kolegyním 

z Dětského domova Lipová, regionálním podnikatelům v rámci 

sponzoringu. Tímto bych chtěl poděkovat výše jmenovaným za jejich 

podporu, spolupráci a aktivní zapojení do přípravy 16. ročníku míčových 

her Dětských domovů, který se konal v sobotu dne 30.05. 2015 

ve sportovním areálu v Lipové.

              Radovan Kokeš, vychovatel DD a koordinátor
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INFORMACE Z DOMOVA DŮCHODCŮ
------------------------------------------------------------------------------------------------

Červen v domově důchodců Lipová
Měsíc květen byl v Domově důchodců Lipová ve znamení lázní. Nejprve 

jela jedna z našich klientek na wellness pobyt do Harrachova. Na tři dny ji 

doprovodila jedna z našich pracovnic. Paní Jana si užila masáže, zábaly 

a pěkné horské prostředí. Druhý pobyt byl v příjemném lázeňském 

městě Poděbrady. Klientky byly ubytovány i s doprovodem v krásném 

novém hotelu. Zde byly i lázeňské procedury jako perličková koupel, 

uhličitá koupel, masáže, vodní lůžko, obklad „mazel“ atd. 

Ve městě Poděbrady je spousta věcí k vidění – krásný lázeňský park, 

v jehož centru je Libenského kolonáda, nebo historické centrum města. 

Klientky se vydaly ale i do okolí. Navštívily Chrám svaté Barbory v Kutné 

hoře, Kostnici v Sedleci spolu s Katedrálou Nanebevzetí Panny Marie 

a Svatého Jana křtitele. Byly také v ZOO Chleby. Velký zážitek měly při 

obědě ve středověké krčmě v Dětenicích. Navštívily také Loučeň, která je 

známá svými jedenácti labyrinty a bludišti umístěnými v zámeckém 

parku. Celý pobyt v lázních byl krásným odpočinkem a relaxací a klientky 

už se těší na další. 

 

    Mgr. Mirka Hoštičková, ředitelka 

INFORMACE ZE ŠKOLY
------------------------------------------------------------------------------------------------
Ovoce a zelenina do škol - Ochutnávkový koš červen 2015
Už několik let se naše škola účastní projektu "Ovoce a zelenina do škol". 

Žáci z tohoto projektu dostávají zdarma různé druhy ovoce a zeleniny 

a také ovocné a zeleninové šťávy. 12.6.2015 jsme využili zvláštní nabídky 

a objednali jsme si dvě ukázky různých druhů ovoce a zeleniny, takzvané 

"Ochutnávkové koše". Všechny děti se sešly v jedné třídě, kde jsme různé 

druhy ovoce a zeleniny připravili. Protože jsme dostali i netradiční druhy 

ovoce a zeleniny, tak jsme si ke každém druhu něco řekli. Jestli se loupe, 

jakým způsobem se jí a co se z něj dělá. Vše jsme řádně prozkoumali 

zvenku i zevnitř a postupně jsme ochutnávali a očichávali. Kromě 

známých druhů jsme ochutnali i méně obvyklé ovoce a zeleninu, 

například  mango, polníček, fenykl, mochyni, žluté melouny... Velkým 

překvapením byl pro některé děti třeba fenykl, který jim připomínal 

cukrovinku pendrek. Žáci hodnotili akci kladně, což jsme poznali podle 

toho, že skoro nic nezbylo.                                      

       I.P.

Animals in My Town – Mezinárodní projekt ZŠ
V tomto školním roce se žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili mezinárodního 

e-twinningového projektu Animals in My Town (Zvířata v mém městě), 

do kterého byla zapojena jedna škola ze Španělska, dvě školy z Turecka 

a jedna škola z Litvy. Nejprve jsme si povídali o zvířatech, která u nás žijí. 

Potom jsme zvířata vyhledávali v knihách a na internetu. Každý žák si 

jedno zvíře vybral a namaloval ho na počítači v programu malování 

podle obrázků, které našel na internetu nebo v knížce. K tomu napsal 

o zvířeti krátký text v českém jazyce. Žáci pak společně texty překládali 

do anglického jazyka. Z obrázků a z anglických textů vytvořili 

powerpointovou prezentaci, kterou vložili na webové stránky tohoto 

projektu. Nyní se těší na překládání a prohlížení prezentací z ostatních 

zemí, až bude projekt ukončen.

        I.P.
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Jiříkov Šluknov "B"/Lipová 6:0 (1:0)

Šluknov "B"/Lipová Chřibská 11:0 (2:0

Union Děčín Šluknov "B"/Lipová 4:1 (1:0)

Šluknov "B"/Lipová Staré Křečany 4:3 (3:2)

D. Poustevna Šluknov "B"/Lipová 1:1 (0:1)

Šluknov "B"/Lipová Starý Šachov 2:1 (0:0)       

Jiřetín pod Jedlovou Šluknov "B"/Lipová 4:0 (2:0)

Šluknov "B"/Lipová Krásná Lípa 3:2 (1:0)

Těchlovice Šluknov "B"/Lipová 5:1 (1:1)

Šluknov "B"/Lipová Dobkovice 1:2 (0:1)

Šluknov "B"/Lipová Boletice 2:1 (1:0)

Šluknov Lipová 19:0 (11:0)

Lipová Jiříkov 0:10 (0:5)

D. Poustevna Lipová 19:0 (9:0)

Lipová Šluknov 2:11 (1:4)

Jiříkov Lipová 8:0 (4:0)

Lipová D.Poustevna 1:15 (1:9)
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INFORMACE ZE SPORTU
------------------------------------------------------------------------------------------------

Červen 2015
Fotbalový ročník 2014-2015 je již minulostí a fotbalová hřiště si na další 

mistrovská utkání počkají do půlky srpna, kdy se rozehraje nový ročník 

2015-2016. V tomto ročníku bude Lipovou reprezentovat opět mužstvo 

dospělých a mladších žáků v Okresním přeboru Děčín. V uplynulém 

ročníku mužstvo dospělých obsadilo páté místo a tím i splnilo své 

předsevzetí ze začátku sezóny. Zeptali jsme se na hodnocení sezóny 

trenéra mužstva pana Milana Korejse: „Mužstvo doplatilo na to, že se 

v každém utkání nastupovalo v jiné sestavě a tím vázla i sehranost 

mužstva. Já osobně si myslím, že mužstvo mělo na lepší umístění. Velký 

problém jsem cítil i v tréninkové docházce hráčů a přístup k trénování 

celkem. V tomto do budoucnosti vidím možnost jak naši herní činnost 

zlepšit. Na závěr bych chtěl všem hráčům a realizačnímu týmu poděkovat 

za práci v této sezóně.“ Mužstvo mladších žáků dohrálo svojí sezónu již 

dříve než dospělí. Obsadilo poslední místo v tabulce.  Do další sezóny 

bude vyzrálejší a doufáme, že i výsledky půjdou směrem nahoru.  

                      

Jarní výsledky dospělých: Jarní výsledky žáků:

OP – dospělých Děčín Mladší žáci 7+1 – skupina sever

Připravujeme
V sobotu 1. srpna bude na hřišti v Lipové rozehrán již 19. ročník 

LIPOVSKÉHO MEMORIÁLU – celodenního fotbalového turnaje, který 

je určen k uctění památky všech hráčů a funkcionářů, kteří se zasloužili 

o lipovskou kopanou. Pozvánky budou rozeslány mužstvům: Velký 

Šenov, Mikulášovice, Česká Lípa, Lokomotiva Kravaře, BSV 68 Sebnitz, 

Šluknov/Lipová.

1. Dobkovice 24 ĐÇÈÇE 51

ᾃṵ ČL Těchlovice 24 87:34 50

3. Union Děčín 24 ĐDÈDĎ 48

ᾅṵ Jiřetín p./J. 24 69:42 45

DB Šluknov "B"/Lipová 24 56:56 41

ᾇṵ Krásná Lípa 24 69:63 39

7. ĤÒðWÔŎQ 24 64:58 39

ᾉṵ Boletice n./L 24 59:49 39

9. Ĭ PMǾ� �MŃOŎQ 24 67:83 29

ᾂᾁṵ D. Poustevna 24 52:63 29

11. Ì MǾÔQMǾPÒŃÑ 24 53:50 23

ᾂᾃṵ Staré Křečany 24 41:77 23

13. FOðÒNŒÔÙ 24 33:116 12

ᾂṵ Šluknov 12 ĈĈĆÈ ĈĎ 36

ᾃṵ D. Poustevna 12 69:36 18

3. Jiříkov 12 DÇÈĊĈ 18

ᾅṵ Lipová 12 7:157 0
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