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ZPRÁVY A INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

-----------------------------------------------------------------------------------------------Kanalizace, silnice a kostel
najednou, vznikl by kráter někdy o průměru až 12 metrů a byla by
ohrožena i statika okolních nemovitostí. Proto se kopala jedna větev,
zhutnila se, a až poté se kopala druhá, poté třetí a někde i čtvrtá větev.
Je to také o dodržení řádného technologického postupu, i když to může
někdy vypadat nelogicky.
Na pokládce nového asfaltového povrchu se již začalo od Liščího a nový
povrch je už na začátku Lipové. Předpokládaný termín úplného
dokončení pokládky je do konce září, při příznivém počasí budou práce
postupovat rychleji.
Rekonstrukce kostela se také blíží ke konci. Okna , střecha a fasáda jsou
hotové, práce na opravě věže pokračují podle plánu. Začalo se s úpravou
okolí. Podařilo se díky sponzorům zajistit i nasvícení kostela pomocí led
diodových světel a počítá se i s opravou staré márnice a přivedením
vody.

Vážení občané,
chtěli bychom Vás informovat o pokračování stavby kanalizace, nových
asfaltových povrchů a opravě kostela.

Těžké techniky v Lipové zatím ale konec není, protože na úpravách
terénu se bude pracovat do listopadu a pracuje se i v zámeckém parku,
kde se naváží zemina, bagrují se a upravují chodníky a staví se opěrné
zdi. Poté se začne s výsadbou stromů, keřů a květin.
Prosíme proto tímto občany o shovívavost a trpělivost při překonávání
výmolů a uhýbání těžké technice. Omlouváme se samozřejmě i za
vysokou prašnost po dobu celých prázdnin, i když za krásné počasí
nemůžeme…

Na stavbě kanalizace je již dokončena hlavní stoka v komunikaci
směrem na Liščí, dále se bude pokračovat v budování přípojek
k pozemkům na vedlejších větvích. Spousta dotazů směřuje na
opakované kopání na stejných místech, zejména křižovatkách. Některá
místa musel zhotovitel otevřít znovu, protože do šachty natékala spodní
voda a muselo se přetěsňovat. Opakované výkopy na křižovatkách jsou
zase nutností kvůli kopání do více směrů. Pokud by se kopaly výkopy

Úhrada poplatků za likvidaci odpadu
Prosíme všechny, kteří doposud neuhradili poplatek za likvidaci
odpadu za rok 2014 a 2015, aby tak učinili nejpozději dokonce
měsíce srpna.
Děkujeme

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 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.

Platbu za ODPAD zasílejte s variabilním symbolem 1340, poplatek činní
450,-Kč/trvale žijící osoba/rok a 900,-Kč/rekreační objekt/rok.

Žádáme občany, kteří budou zasílat poplatky bankovním
převodem, aby do textu ke každé platbě vždy uvedli své jméno
a číslo domu. Děkujeme.

Platbu za STOČNÉ zasílejte s variabilním symbolem 2321 + č.p. objektu,
výše poplatku je stanovena dle dohody s paní Žákovou.
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KULTURA V OBCI

-----------------------------------------------------------------------------------------------Pozvánka na Lipovský Dřevák
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Pozvánka na Malování na Sohlandu
V pátek 4. září 2015 se od 15.00 hodin můžete těšit na další ročník oblíbeného vítání školního roku. Opět půjdeme malovat na silnici okolo
Sohlandského rybníka. Drobné občerstvení za příznivé ceny bude zajištěno. Pokud můžete, vezměte s sebou křídy. Těšíme se na Vás.

INFORMACE Z PODSTÁVKOVÉHO DOMU

-----------------------------------------------------------------------------------------------Aktuálně z informačního centra
Informační centrum Lipová
pro Vás bude mít od 26.
srpna 2015 opět v prodeji
Lipovský med.
Naše informační centrum
od 1. ledna 2015 do 20.
srpna 2015 navštívilo téměř
4 300 návštěvníků.
Děkujeme všem, kteří se
o toto krásné číslo zasloužili,
velmi náš těší Váš zájem
o dění v IC i v celém
podstávkovém domě.
obce Lipová a spoustu dalších upomínkových předmětů.
V galerii podstávkového
domu stále probíhá prodejní
autorská výstava
fotograﬁí Filipa Holiče,
tato výstava bude ukončena
30. září 2015. Další plánovanou výstavou je autorská výstava slečny Petry
Malé z Velkého Šenova.

V prodeji máme stále i brožuru o Lipovském zámku a rodu Salmů.
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.

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

Těšíme se na Vaši návštěvu, pracovnice IC Lipová.
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Výstava NA STROMECH
Od soboty 3. října 2015 do
soboty 10. října 2015 se
v rámci Týdne důstojné
práce uskuteční venkovní
výstava, která bude
v Lipové instalována
v Lokálním biocentru (park
za OÚ Lipová) a bude
doplněna programem,
který bude probíhat jak
přímo v biocentru, tak
v podstávkovém domě.

Výstava na stromech NaZemi se koná
během Týdne důstojné práce a je příležitostí
upozornit současně a společně na více
místech republiky na ožehavá témata naší
každodenní spotřeby či souvilosti mezi
výrobou a našem nákupním chováním.
Každý rok se téma zaměření mění a pro
letošní první ročník jsme zvolili téma kávy.

Co je Výstava NA STROMECH?
Výstava na stromech NaZemi je celorepublikový výstavový happening
k podpoře odpovědné spotřeby. Během říjnového Týdne důstojné práce
je tématická plakátová výstava vyvěšena na stromy v oblíbených parcích
po celé republice. Letošní ročník proběhne v sobotu 3. října 2015 a je
zaměřen na téma kávy. Výstava se bude věnovat pěstování kávy
v Mexiku a Guatemale, aktuálním problémům pěstitelů a naším
možnostem odpovědné spotřeby kávy.

Těšíme se na Vaši účast stejně jako při Férové snídani

INFORMACE Z DOMOVA DŮCHODCŮ

-----------------------------------------------------------------------------------------------Srpen v domově důchodců Lipová
I v srpnu jsme se věnovali prázdninovým aktivitám, jako jsou výlety
a procházky. Jeden velmi zajímavý výlet jsme podnikli do Kamenického
Šenova, kde jsme navštívili Sklářské muzeum. Ve sbírkách muzea je
dokumentováno řemeslo a sklářské umění v kraji od minulosti až po
současnost. Expozice je tvořena dochovanými částmi kolekcí muzejních
předmětů, školských prací a vzorových výrobků. Stálá výstava zahrnuje
vývoj rytého a broušeného skla od 17. do 20. století i současnou
sklářskou tvorbu. Vystavované jsou také práce mistrů svého řemesla.
Expozice byla moc zajímavá a velmi se nám v muzeu líbilo.

skála je situována několik metrů od silnice u obce Prácheň nedaleko
Kamenického Šenova.
Další zajímavou aktivitou, kterou jsme podnikli, byl minigolf. Ve čtvrtek
13.8. jsme dopoledne jeli do Sportovního areálu v Krásné Lípě, kde jsme
si zapůjčili golfové hole, míčky a vyrazily na minigolf. Byla to veselá
podívaná, protože někteří měli hole v ruce poprvé a zkoušeli různé
techniky, jak dostat míček do jamky. Nakonec se to ale všichni naučili
a dokonce míčky padaly do jamky hned na první pokus. Po sportu jsme
se odměnili kávou a sladkostí v cukrárně na náměstí. Bylo to moc veselé
dopoledne.

Odtud jsme pokračovali dál na Panskou skálu, kde se ﬁlmovaly
legendární scény z pohádky Pyšná princezna. Panská skála je dnes
význačnou chráněnou lokalitou a národní přírodní památkou. Půvabná

Mgr. Mirka Hoštičková
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INFORMACE ZE ZÁMKU

-----------------------------------------------------------------------------------------------Srpen na zámku
Poslední červencovou neděli se v netradičním termínu uskutečnily již
tradiční Lipovské hudební slavnosti, jejichž protagonistou byl tentokráte
kytarový virtuos Štěpán Rak. Bylo to tak poprvé, kdy k nám zavítal
v příjemném letním období a kdy mohl vystoupit v zámeckém parteru,
který je v současnosti stejně jako celý park rekonstruován do nové
podoby vycházející z původních barokních vzorů. Mistrovské hře
Štěpána Raka předcházela vynikající produkce hudebníků ZUŠ
Rumburk, jimž tak patří náš vřelý dík. Sám maestro Rak pak svým
koncertem oslavil v Lipové své významné životní jubileum (které

připomnělo sedm růží na dortu, jež oslavenec jménem lipovských
občanů obdržel). Koncert, který maestro sám uváděl, byl vynikající
ukázkou mistrovské hry, ta byla odměněna posluchači potleskem
ve stoje, kdy mistr musel nakonec třikrát přidávat. Myslím, že se již dnes
můžeme těšit na další pokračování této příjemné letní produkce
v prostředí zámeckého parku.
Jan Rapin

Prosba o součinnost a sdělení
Gabriel nesmírně svědomitě a pečlivě tak, aby nám vydržely co nejdéle
a mohli jsme se těšit nejen jejich bezchybným provedením, ale abychom
je mohli používat k procházkám a k relaxaci v příjemném kulturním
prostředí. Bohužel se již našlo několik vandalů, kteří po parkových
cestách jezdí nejen na kole, ale i na motocyklech, a dokonce se našli
výtečníci, kteří po nich jezdí i auty k rybníku. Musíme Vás tedy
informovat o tom, že cestní zámecká síť je určena pouze pro chodce
(budou vyvěšeny příslušné tabulky s upozorněním), v parku bude třeba
dodržovat určitý řád tak, aby park i zámecká zahrada mohla sloužit všem
občanům a aby ji nikdo neničil. Žádáme Vás zároveň, pokud uvidíte
kohokoliv, kdo jezdí po parku autem, na motocyklu či kole nebo koňmo,
nahlaste tuto skutečnost panu starostovi či na tel. 602 148 343 panu
Rapinovi, aby byli viníci devastace nových zámeckých cest potrestáni
minimálně tím, že uhradí vzniklé škody v parku. Věříme, že park
vytváříme především pro všechny slušné občany Lipové a neradi
bychom přistupovali k omezujícím pravidlům vstupu do parku.
Děkujeme Vám a věříme, že si budeme park společně užívat k všeobecné
spokojenosti a že nám jej hrstka vandalů nebude likvidovat před očima.

Vážení občané Lipové, vzhledem k pokračujícím pracím v zámeckém
parku Vás musíme oslovit s prosbou i přáním zároveň. Jak jste si již jistě
všimli, zámecký park dostává novou podobu, momentálně především
prostřednictvím nových parkových cest, které jsou budovány ﬁrmou

Jan Rapin
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INFORMACE ZE SPORTU

-----------------------------------------------------------------------------------------------Srpen 2015
V sobotu 1. srpna 2015 se na hřišti SK Skloluxus Lipová uskutečnil již
19. ročník fotbalového turnaje Lipovský memoriál, který se pořádá na
počest všech funkcionářů a hráčů, kteří v Lipové působili a již bohužel
nejsou mezi námi. Turnaje hraného téměř za tropického počasí se
zúčastnilo šest mužstev – SK Plaston Šluknov, SK Velký Šenov, FK
Lokomotiva Kravaře, BSV 68 Sebnitz, FK Rumburk a FK Mikulášovice.
Na hladký průběh turnaje dohlížela čtveřice rozhodčích, pánové
Miroslav Bouma ml., Jan Havran, Pavel Hrubý a Bohuslav Jáchimstál.
Konečné pořadí soutěžních mužstev:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Na úplném konci turnajového dne byly uděleny ceny i v samostatných
kategoriích. Titul nejstaršího hráče si odnesl Ralf Pöche ze Sebnitz,
nejlepším brankářem se stal Václav Kysela z Velkého Šenova, nejlepším
střelcem Jakub Chlada z Rumburka a nejlepším hráčem Jan Koutný
z Kravař.

FK Rumburk
SK Velký Šenov
FK Lokomotiva Kravaře
SK Plaston Šluknov
BSV 68 Sebnitz
FK Mikulášovice

PING PONG v Lipové
Ve čtvrtek 10. září 2015 bude po letní pauze opět zahájen sportovní
kroužek ping pongu pod vedením pana Haldy. Scházet se budeme
každý čtvrtek v tělocvičně dětského domova od 19.00 hodin do 21.00
hodin. Pokud nemáte potřebné sportovní náčiní, rádi Vám je zapůjčíme.
Kroužek je určen pro děti, ženy i muže.
Těšíme se na Vás
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