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Kanalizace a dopravní omezení

Chtěli bychom touto 

cestou požádat vše-

chny občany o velkou 

míru shovívavosti, 

protože s výstavbou 

II. etapy kanalizace 

vyvstávají nepříjemná 

dopravní omezení 

a  ob j í zdné t rasy. 

Dlouhé čekací doby 

na semaforu jsou 

bohužel nutné z hlediska bezpečnosti provozu.

Při výstavbě trasy od odbočky na Sohland budeme nuceni objízdné trasy 

(pokud to nebude možné jinak) vést přes les okolo Sohlandského 

rybníka po „pásu“ a přes Liščí. Další možností je objíždět přes Lobendavu 

a Severní, ale vzhledem ke stavu komunikace Severní – Liščí je lepší 

objíždět po lepších lesních cestách.

Firma provádějící stavbu se bude snažit omezovat provoz co nejméně 

a co nejkratší dobu.

Hlavní větev kanalizace bude dokončena nejpozději do konce července.

V současné době krajský úřad vyhlásil výběrové řízení na zhotovitele 

nového asfaltového povrchu od Obecního úřadu až do Liščího, tato 

komunikace by se měla opravovat v měsíci srpnu.

Zhotovitel by měl být znám do 10. května a poté s ním budeme jednat 

o možnosti rozšíření komunikace v některých místech pro lepší možnost 

vyhýbání se s většími vozidly. Vše již bylo předem projednáno se zástupci 

Správy a údržby silnic v Děčíně.

Ještě jednou prosíme o pochopení, případné dotazy Vám zodpoví 

pracovníci Obecního úřadu.

Kancelář senátora

Kancelář senátora Ing. Zbyňka Linharta  je pro veřejnost otevřena každé  2., 3. a 4. pondělí  v měsíci, vždy od 

14:00 do 16:30 hod.

Adresa:  Generála Svobody 1905, Varnsdorf.

Svoz nebezpečného odpadu

Vážení spoluobčané,

Obec Lipová uskuteční dne 23. května 2015 (sobota) svoz nebezpečných 

odpadů.

Mezi tyto nebezpečné odpady můžeme zařadit:

· Oleje – motorové, potravinářské

· Barvy, lepidla, rozpouštědla

· Zářivky

· Lednice, mrazáky, televize

· Plechovky od barev

· Mastné hadry

· Akumulátory, baterie

· Pneumatiky z osobních aut /bez disků/

Odpad, který není uveden v tomto seznamu, nebude odvážen.

Nutná osobní předávka.

Svoz nebezpečných odpadů se uskuteční ze  stanoviště :

Lipová - před sběrným dvorem - 8:00 - 8:20 hod.
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Ukliďme Česko v Lipové

V sobotu 18. dubna 2015 se v rámci celostátní akce Ukliďme Česko 

uskutečnila brigáda úklidu obce a jejího okolí. 

V rámci brigády se nám povedlo uklidit celou komunikaci 

v Ludvíkovičkách a její přilehlé okolí. Sebrat odpadky v lese nad továrnou 

Conmetron, osázet květinami truhlíky a park, vyčistit příkopy od 

Lobendavy až na kopec do Velkého Šenova. Při akci jsme nasbírali 

celkem 40 pytlů odpadu. 

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se do úklidu zapojili. 

Ukliďme
Česko

KULTURA V OBCI
------------------------------------------------------------------------------------------------
Pozvánky na plánované akce

Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Lipové koná PÁLENÍ ČARODĚJNIC 

A STAVĚNÍ MÁJE. Průvod od obecního úřadu bude vycházet v 16.45 

hodin. Poté akce bude probíhat tradičně v okolí Restaurace U Pytláka. 

V 17:00 hodin nás čeká stavění májky a následně soutěže pro všechny. 

Hodnotit budeme nejhezčí živou, ale i vyrobenou čarodějnici. Nebude 

chybět ani opékání buřtů na čarodějnické hranici.

V sobotu 30. května 2015 se od 10 hodin uskuteční LIPOVSKÝ 

JARMARK a řemeslné trhy v krajině podstávkových domů. V okolí 

Restaurace U Pytláka se můžete těšit na řemeslné i prodejní stánky, 

celodenní program v INDIÁNSKÉM stylu, lunapark, staročeský trdelník, 

večerní zábavu pod širým nebem a tradiční ohňovou show. Celodenní 

vstupné je 50,-Kč. Děti do 15-ti let mají vstup zdarma.

V neděli 31. května 2015 se od 10.00 hodin můžete těšit na DEN 

OTEVŘENÝCH PODSTÁVKOVÝCH DOMŮ, který tradičně proběhne 

na návsi v okolí našeho podstávkového domu č.p. 424. V rámci tohoto 

dne můžete navštívit prostory podstávkového domu a všechny 

probíhající výstavy.

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 o FAIR TRADE, 

v rámci této výstavy se dozvíte vše potřebné a důležité právě o systému 

fair trade obchodu. Další částí výstavy je ukázka možností podpory 

a stolek s informacemi. V IC Lipová se stále můžete informovat 

na možnosti levného cestování s regionálními jízdenkami a nově máme 

pro zájemce připravené Turistické jízdní řády na rok 2015, které vydala 

obecně prospěšná společnost České Švýcarsko k dostání jsou zdarma. 

V sobotu 2. května 2015 od 16.00 v podstávkovém domě proběhne 

Kurz bezlepkového vaření s ochutnávkou pod vedením Mgr. 

Martiny Petrouškové, přihlásit se na kurz můžete u pracovnic IC. Cena 

kurzu je 30,- Kč. 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 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 10.00 do 17.00 

hodin a můžete nás kontaktovat na mailové adrese ic@lipova.cz nebo 

na telefonním čísle 474 778 888. Informační centrum bude ve čtvrtek 30. 

dubna 2015 otevřeno pouze do 15.30 hodin z důvodu konání akce 

PÁLENÍ ČARODĚJNIC. Děkujeme za pochopení.

                       Těšíme se na Vaši návštěvu, pracovnice IC Lipová

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, 

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. 
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V sobotu 9. května 2015 se od 10.00 hodin v parku před OÚ Lipová 

uskuteční Férová snídaně NaZemi. Připojte se k nám v letošním roce 

a posnídejte společně s námi na podporu fair trade obchodu. V minulém 

roce nás snídalo přes 70. Doufáme, že se nás v roce letošním sejde ještě 

více. 

Férová snídaně se uskuteční i za deště. V případě špatného počasí se celá 

akce uskuteční v zasedací místnosti podstávkového domu. 

Co je férová snídaně?

Férová snídaně NaZemi je piknikový happening na podporu fair trade 

a odpovědné spotřeby. Koná se při příležitosti Světového dne pro fair 

trade, což je svátek, který slaví druhou květnovou sobotu tisíce lidí 

na celém světě. Přidejte se a posnídejte lokální a fairtradové dobroty. 

Co s sebou?

Fairtradové dobroty se rády kamarádí s těmi lokálními. Můžete si upéct 

buchtu z fairtradového kakaa a cukru, biomouky, medu od místního 

včelaře a vajíček od souseda. Nemáte čas ani chuť na pečení? Pak stačí 

chleba namazaný marmeládou z jahod z vaší zahrádky, fairtradovou 

čokoládovou pomazánkou nebo sýrem od místního farmáře. Deka, 

hrníček, talíře, ubrousky, nože a lžičky by ve vašem košíku také neměly 

chybět! V letošním roce pro Vás organizační tým připravil malé 

ochutnávkové občerstvení. Přímo na snídani budete moci ochutnat 

například fairtradovou kávu (jak mletou, tak instantní), fairtradový čaj, 

čerstvé mléko z vilémovské farmy, kozí mléko a sýry z Kozí farmy na Nové 

Vísce, férový perník nebo férovou bábovku. Pokud by se někdo 

z návštěvníků akce chtěl pochlubit nějakým pokrmem z fair trade, bio 

nebo lokálních surovin, rádi všichni ochutnáme.

Pro děti bude po celou dobu akce otevřeno dětské hřiště, budou pro ně 

také připraveny omalovánky, hry a soutěže. A nebojte, myslíme 

i na dospěláky. 

          Těšíme se na Vás, za organizační tým v Lipové Léňa a Míša

Turistický výlet na Třípanský kámen

V pátek 8. května 2015 se uskuteční první letošní turistický výlet. 

Sejdeme se v 9.30 hodin před podstávkovým domem a vydáme se okolo 

Sohlandského rybníka na státní hranici. Po hraniční stezce dojdeme 

ke Třípanskému kameni a poté se přes Liščí vrátíme zpět do Lipové. Celá 

trasa měří přibližně 8 km. 

                   Těší se na Vás Kulturní komise obce Lipová

INFORMACE Z DOMOVA DŮCHODCŮ
------------------------------------------------------------------------------------------------
Duben v domově důchodců Lipová

Měsíc březen byl pro klientky Domova důchodců Lipová především 

ve znamení Velikonoc. Připravovali jsme velikonoční výzdobu. Nešlo jen 

o barvení vajec, ale také o výrobu různých dekorací. S pomocí personálu 

klientky zdobily např. velikonoční věnce z proutí, vyráběly slepičky 

ze sena, dekorace z novin, pracovaly s keramikou. Pro zpestření jsme 

vyhlásili soutěž o nejhezčí nakreslené velikonoční vajíčko. Ceny byly 

lákavé a klientek se zúčastnilo tentokrát poměrně hodně.

Ještě před Velikonoci k nám do domova zavítaly děti ze základní školy 

v Lipové v doprovodu svých učitelek. Připravily si pro naše klientky 

pásmo písniček a velikonočních koled. Nechyběla ani pomlázka 

a přáníčka, která děti vyrobily. Moc za návštěvu a krásné zpívání 

děkujeme a těšíme se na další.

Samotné Velikonoční pondělí nám připravilo překvapení v podobě 

vánočního počasí, tak do domova důchodců koledníků moc nezavítalo. 

Trochu nás to mrzelo, ale věříme, že příští rok přijde koledníků určitě víc.

Během měsíce března se klientky kromě přípravy na Velikonoce 

věnovaly i pletení čtverců. Tímto jsme se i my zapojili do projektu „UPLEŤ 

ČTVEREC“, což je charitativní projekt Knit A Square na pomoc sirotkům, 

opuštěným dětem a dětem s onemocněním AIDS v Jižní Africe, více 

in formac í  o  pro jektu  na leznete  na  webových  s tánkách 

https://upletctverec.wordpress.com/ nebo v IC Lipová. Zapojit se 

můžete i vy. 

Dalším projektem, do kterého jsme se zapojili, je projekt Jarní škola, 

který vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Jedná se o vzdělávání 

sociálních pracovníků. Naše sociální pracovnice Lenka byla do tohoto 

projektu vybrána a bude se moci týden vzdělávat s ostatními sociálními 

pracovníky z oblasti sociální péče. Ani ostatní pracovníci v přímé péči 

nezůstávají se vzděláváním pozadu. V rámci dalšího projektu KROK, 

který realizuje Sociální agentura Ústí nad Labem, se vzdělávají v oblasti 

např. individuálního plánování, standardů kvality v sociálních službách, 

v komunikaci s klienty naší cílové skupiny a další.

                   Mgr. Mirka Hoštičková, ředitelka

Turistické známky v obci Lipová

Obec Lipová má hned dvě turistické známky. Tou první je známka 

s motivem podstávkového domu. Tuto známku již můžete zakoupit 

v Informačním centru Lipová, k této známce byla vydána i sběratelská 

nálepka, která obsahuje snímatelný QR kód pro chytré telefony a tablety. 

Známku zakoupíte za 30,- Kč a nálepka Vás přijde na 12,- Kč. Druhá 

známka má motiv Třípanského kamene. Tato známka bude v prodeji 

začátkem měsíce května. 

https://upletctverec.wordpress.com/
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Duben 2015

Jarní zápasy fotbalového ročníku 2014 - 2015 jsou v plném proudu. Naši 

dospělí fotbalisté po dobrých výsledcích v zimních přátelských zápasech 

vstoupili do jarních bojů o body vysokou prohrou v Jiříkově 6:0. Další 

utkání na domácím hřišti bylo z důvodu špatného počasí přeloženo na 

středu 6.5. Třetí jarní utkání naši odehráli na hřišti Unionu Děčín a opět si 

připsali prohru 4:1. V posledním utkání se konečně na vlastním hřišti 

mohli radovat z výhry, kdy v nedělním utkání porazili mužstvo Starých 

Křečan 4:3. Další utkání čeká naše mužstvo v sobotu 25. 4. od 17:00, kdy 

se utkají v místním derby na hřišti v Dolní Poustevně s místním FK.

PING PONG v Lipové

Ve čtvrtek 26. března 2015 byl zahájen nový sportovní kroužek ping 

pongu pod vedením pana Haldy. Scházet se budeme každý čtvrtek 

v tělocvičně dětského domova od 18:00 hod. do 20:00 hod. Pokud 

nemáte potřebné sportovní náčiní,  rádi Vám je zapůjčíme. Kroužek je 

určen pro děti, ženy i muže. Těšíme se na Vás.

1. Dobkovice 15 52: 28 34

2. ČL Těchlovice 15 45: 16 31

3. Boletice n./L. 14 36: 19 31

4. Union Děčín 15 34: 37 27

5. Jiříkov 15 38: 39 24

6. Šluknov "B"/Lipová 15 29: 39 24

7. Krásná Lípa 15 35: 38 22

8. D. Poustevna 15 35: 34 21

9. Starý Šachov 15 48: 50 20

10. Jiřetín p./J. 14 30: 33 16

11. Markvartice 15 25: 30 16

12. Staré Křečany 15 27: 47 13

13. Chřibská 14 22: 46 9

1. Šluknov 10 114: 11 30

2. Jiříkov 9 34: 22 15

3. D. Poustevna 9 32: 21 15

4. Lipová 9 10: 94 6

5. Rumburk 9 2: 50 0

OP – dospělých Děčín Mladší žáci 7+1 – skupina sever
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INFORMACE ZE ŠKOLY
------------------------------------------------------------------------------------------------

Mládí, stáří a ochrana zdraví – ZŠ duben 2015

1. dubna 2015 jsme měli ve škole projektový den. Povídali jsme si o tom, 

jak si má člověk chránit své zdraví a také o životních etapách člověka. 

Potom jsme jako každý rok šli do domova důchodců. Děti zazpívaly 

babičkám známé lidové písničky, přednesly básničky a velikonoční 

hodovačky. Také jsme se šli podívat mezi babičky do pokojů. Na závěr 

chlapci s pomlázkami vyšupali všechny ženy, které uviděli, a děvčata 

rozdávala přáníčka k Velikonocům. Někteří žáci babičkám namalovali 

obrázek a osobně jim ho předali. Zaměstnanci domova důchodců 

připravili pro děti malé občerstvení a učitelkám předali jako pozornost 

výrobky z keramiky. Po návratu se děti samy zamýšlely nad tím, jak to 

bude vypadat, až budou starší.

            I.P. + M.P.

Mladší žáci 7 + 1, kteří hrají ve své skupině SEVER, zatím odehráli jediné 

utkaní, kdy vysoko prohráli ve Šluknově s domácím SK Plaston, který je 

favoritem soutěže. 


