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ZPRÁVY A INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

-----------------------------------------------------------------------------------------------Nová webová aplikace
Vážení spoluobčané, chtěli bychom Vás informovat o nových webových
stránkách obce. Tyto webové stránky jsou vytvořeny dle nejnovějších
webových standardů. Uvítáme, pokud budete mít nějaké podněty
k jejich doplnění. Připravujeme také mobilní verzi webu, která bude
spuštěna do 15. března 2015.
Na nových webových stránkách najdete mnoho užitečných informací.
Především důležité informace pro občany: územní plán obce,
povodňový plán obce, termíny svozů odpadů, poplatky a jiné.
Je zde také umístěn webový formulář pro registraci občana obce, kde je
nutné se zaregistrovat. Vznikne tak uživatelský účet, kde lze doplňovat

a měnit informace potřebné pro povodňový plán vlastníka nemovitosti
a krizového řízení, kam lze zadat Vaše telefonní čísla, emailové adresy
a jiné informace. Prosíme Vás o zadání informací přímo do systému.
Pokud nemáte přístup k internetu, obraťte se na nás a společně
informace zadáme přímo na obecním úřadě. Tyto informace budou
využity v rámci IZS (Integrovaný záchranný systém) povodňovou komisí
zastupitelstva obce, krizového štábu a policie ČR.
Chceme Vás také upozornit na vznik nového logotypu, který bude
využíván pro prezentaci obce. Znak obce zůstane zachován.

Lipová

Lipová

infocentrum

ukázka webové aplikace

ukázka logotypu a jeho použití

Dotace a připravované dotace
V letošním roce dokončíme dvě dotace, které se rozpracovali
v minulém roce a to „Kanalizace II. Etapa intravilán – 2. část” (termín
dokončení do 30. 9. 2015) a „Rekonstrukce stávajícího kostela
sv. Šimona a Judy” (termín dokončení do 31. 12. 2015). Především
u kanalizace žádáme občany, kterých se stavba přímo dotýká, aby byli
především trpěliví. Zhotovitel se snaží zajistit pořádek a průjezdnost
stavby, ale samozřejmě je to problematické.
Požádali jsme také o dotaci z „Programu na záchranu a obnovu
drobných památek a architektury dotvářejících kulturní krajinu
Ústeckého kraje pro rok 2015". V dotaci je požádáno o restaurování

sochy ,,Piety“ u pana Milera, restaurování Kunnertova kríže pod
hřbitovem, restaurování Gotthardova kříže v zahradě manželů
Pohankových a kompletní výrobu 3ks obrazů na dřevěných podkladech
umístěných v lipové aleji.
Připravujeme projektové dokumentace na: dokončení veřejného
osvětlení, rekonstrukci hřbitova včetně osvětlení a zavedení vody,
výstavbu zázemí ve sportovním areálu, výstavbu víceúčelového hřiště
s umělým povrchem a skate parkem a v poslední řadě výstavbu zázemí
pro konání letních společenských akcí a rekonstrukci letního kina
v areálu bývalého kina.
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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.

KULTURA V OBCI

-----------------------------------------------------------------------------------------------Maškarní zábava
V sobotu 21. února 2015 se na sále Restaurace U Pytláka uskutečnila
Maškarní zábava. Od 15.00 hodin se vyzdobený sál zaplnil dětmi a jejich
rodiči. Všechny děti měly krásné masky, a proto bylo pro porotu velmi
těžké vybrat ty nejhezčí. Opět byly pro děti během odpoledního
programu připraveny soutěže o sladké ceny. Po vyhlášení nejhezčích
masek byly všechny ostatní děti odměněny za své krásné kostýmy malou
odměnou. Od 20.00 se konala zábava pro dospělé. I ve večerních
hodinách se masky i nemasky účastnili připravených soutěží. Tentokrát

o nejhezčí masce nerozhodovala porota, ale sami návštěvníci, kterých
na zábavu dorazilo přes sto. Stejně jako u dětí po vyhodnocení
nejkrásnějších masek byly ostatní odměněni malou odměnou. Po celé
odpoledne i večer se o hudební produkci staral DJ Čáp. Děkujeme všem
zúčastněným a těšíme se na další společnou akci.
Kulturní komise obce Lipová

Pozvánka na sportovní ples
V sobotu 21. března od 20:00 hodin se na sále Restaurace U Pytláka
bude konat již tradiční SPORTOVNÍ PLES. Pro účastníky bude opět
připravena bohatá tombola, soutěže o ceny a doprovodný program.

K tanci a poslechu bude hrát skupina The CONTINENTAL BAND.
Předprodej vstupenek již probíhá v Informačním centru v Lipové.

INZERCE:
Vinárna Pod Lípou nově nabízí od 1. března 2015 rozvoz pizzy, a to na tel. čísle: +420 775 527 030.
Objednávky přijímáme v naší klasické otevírací době, tedy každé pondělí až čtvrtek od 11-22 hodin.
Cena rozvozu v Lipové je 10,- Kč, rozvoz do ostatních obcí 20,- Kč.
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INFORMACE Z PODSTÁVKOVÉHO DOMU

-----------------------------------------------------------------------------------------------Aktuálně z informačního centra
Aktuálně můžete v muzeu podstávkového domu navštívit výstavu
vyšívaných prostírání. V galerii podstávkového domu si můžete
prohlédnout několik fotograﬁí zámku v Lipové. Od 1. března 2015
si u nás můžete zakoupit vstupenky na Sportovní ples, který pořádá SK
SKLOLUXUS LIPOVÁ v sobotu 21. března 2015 od 20.00 hodin na sále
Restaurace U Pytláka. Dále si u nás aktuálně můžete zakoupit Kulturní
pas Euroregionu Labe/Elbe, se kterým získáte slevu 10-50% ze
vstupného na vybraná místa v sousedním Sasku. 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 e-mailové adrese ic@lipova.cz nebo
na telefonním čísle +420 474 778 888.
Těšíme se na Vaši návštěvu, pracovnice IC Lipová

INFORMACE Z DOMOVA DŮCHODCŮ

-----------------------------------------------------------------------------------------------Únor v domově důchodců Lipová
Únor je velmi krátký měsíc a přiznáváme, že v tomto měsíci jsme toho
moc nestihli. Po zimě je potřeba se trochu rozhýbat, počasí už pomalu
dovoluje delší procházky. A tak se vydáváme s klientkami podívat se po
okolí, jak se co přes zimu změnilo. Je pravda, že cesty jsou hodně
zablácené a vlivem budování kanalizace jsou i procházky do vsi někdy
složité. Věnujeme se i pohybovým aktivitám, které se dají dělat doma např. lehké cvičení nebo i tanec. K této příležitosti jsme využili taneční
odpoledne, které se konalo 11. února. Přijel nám zahrát náš oblíbený
František Veselý, takže krom tance jsme si i zazpívali a prožili fajn
odpoledne.
Pro zrelaxování jsme navštívili opět Solnou jeskyni ve Šluknově, kam se
s našimi klientkami rádi vracíme.
Nadále se věnujeme různým aktivitám jako jsou ruční a výtvarné práce,
pozvolna se připravujeme na Velikonoce. Už se všichni moc těšíme
až začne opravdové jaro.
ředitelka Mgr. Mirka Hoštičková

Vyjádření solidarity
Členové Klubu důchodců obce Lipová zaslali dopis na francouzkou
ambasádu v Praze, kde vyjádřili projev soustrasti a solidarity,
po terostickém útoku na redakci časopisu Charlie Hebdo. Dne 23. ledna
obdrželi odpověď s poděkováním za tento dopis.
„Vaše jasné sdělení podpořilo mimořádnou mobilizaci sil odsuzujících
teroristické násilí. Toto vědomí nás hřeje u srdce. Barbarství nebude mít
poslední slovo. Zůstaňte jednotní. ”
„Děkuji Vám z celého srdce, Jean Pierre Asvazadourian”

INZERCE:
Wellness club Lipová // kondiční cvičení • výživové poradenství • poradna osobní rozvoj / pro spokojený život - (společně hledáme
psychické příčiny všech problémů i našich neúspěchů, nemocí, nadváhy, závislostí i fobií…při konzultaci se používá svalový test)
Tel.: +420 721 354 436 Věra Neumannová
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INFORMACE ZE ŠKOLY

-----------------------------------------------------------------------------------------------Děti z Neukirchu v ZŠ Lipová
18. února 2015 přijely děti z Neukirchu na setkání do Lipové. Nejdřív
jsme byli v podstávce v muzeu a říkali jsme české a německé názvy
vystavených věcí. Potom jsme šli do prvního patra a tam jsme si zkoušeli
psát na starém psacím stroji. Odtud jsme se přesunuli do zámecké
zahrady. Tam jsme si prohlédli zámek, běhali jsme slalom mezi stromy

a chodili jsme po kládě. Pak jsme se šli podívat do školy a děti z
Neukirchu hádaly, jaká je to třída podle toho, jak to ve třídě vypadá.
Chvíli jsme si povídali a pak jsme se rozloučili. Nejvíce mě bavilo, když
jsme si říkali české a německé názvy vystavených věcí.
Bára

INFORMACE ZE SPORTU

-----------------------------------------------------------------------------------------------Únor 2015
Přípravná utkání béčka
Zimní příprava obou našich fotbalových mužstev je v polovině. Koncem
března se fotbalové soutěže opět rozjedou a pak se ukáže, kdo se v zimě
kvalitně připravoval. Dospělí fotbalisté pravidelně trénují dvakrát týdně
a absolvují řadu přátelských utkání. Zatím s jejich výkony panuje mírná
spokojenost.

24.01.

Mladší žáci se docela úspěšně zúčastňují turnajů v halách, hlavně turnaje
ve Vilémově. Další jejich turnaj proběhne ve Vilémově 28. 2.
v 9:00

21.02.
28.02.
08.03.
14.03.
21.03.
28.03.

07.02.
14.02.

Loko Česká Lípa - Šluknov B/Lipová v B 13:00 (UT Č.
Lípa) 1:0 (0:0)
Frýdlant v Č. B - Šluknov B/Lipová (čas bude upřesněn
- Frýdlant) 3:3 (0:1)
Sebnitz B - Šluknov B/Lipová 16:00 (UT Langburkersdorf) 3:4 (2:1)
Šluknov B/Lipová B - Mikulášovice 15:00 (UT Sebnitz)
Šluknov B/Lipová - V. Šenov 15:00 (UT Sebnitz)
Kravaře – Šluknov B/Lipová 15:00 (UT Č. Lípa)
H. Podluží - Šluknov B/Lipová B 15:00 (UT Varnsdorf)
volno - SPORTOVNÍ PLES v Lipové od 20:00
OP začíná 15 kolem - Jiříkov - Šluknov B/Lipová

Průběžné výsledky halového turnaje ve Vilémově
Mužstvo

zápasy

výhry

remíza

prohry

skóre

body

1.

D. Poustevna

8

6

1

1

16:04

19

2.

Mikulášovice

8

6

1

1

14:04

19

3.

Lipová

8

3

2

3

7:06

11

4.

V. Šenov

8

0

4

4

7:19

4

5.

Vilémov

8

0

2

6

6:17

2

Pozvánka na valnou hromadu SK Skloluxus Lipová
nových stanov SK, zvolení výkonného výboru SK a schválení nového
názvu SK. Všichni členové SK budou na toto jednání osobně pozváni.
Toto jednání je pro další činnost sportovního klubu nezbytné.

Dne 7. března 2015 od 16:00 proběhne v podstávkovém domě VALNÁ
VOLEBNÍ HROMADA SK SKLOLUXUS LIPOVÁ. Tato schůze je svolána
na základě nového občanského zákoníku a hlavní náplní bude schválení
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