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Upozornění na změnu termínu vyúčtování stočného

DŮLEŽITÉ

Vážení obyvatelé, dovolujeme si Vás upozornit na změnu termínu 

vyúčtování stočného:

 

Nově se bude účtovat celý kalendářní rok  z důvodu větší přehlednosti.

Vzhledem k dosavadnímu způsobu účtování, tedy od 1. 10. do 30. 9., 

bude vyúčtování za rok 2014 a 2015 prodlouženo o 10, 11, 12 měsíc. 

Společnost SČVK nám neprovede změnu termínu fakturace, aktuální 

stavy vodoměrů budou zapisovat zaměstnanci obce, a to do poloviny 

měsíce ledna každého roku.

Pro přehled:

Vyúčtování za rok 2014-2015 - stav vodoměru si zapíší zaměstnanci 

obce do poloviny ledna 2016 a vyúčtování bude vyhotoveno do konce 

února 2016 (od 1. 10. 2014 – 31. 12. 2015).

Vyúčtování za rok 2016 - stav vodoměru si zapíší zaměstnanci obce do 

poloviny ledna 2017 a vyúčtování bude vyhotoveno do konce února 

2017 (od 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016).

Prosíme rekreanty, kteří do Lipové nejezdí v zimním období, aby stav 

vodoměru zapsali před poslední návštěvou objektu a tento stav v m³ 

donesli na obecní úřad, nebo zaslali poštou či emailem.

       Velice děkujeme za pochopení

Pozvánka na slavnostní otevření 
kostela sv. Šimona a Judy

Srdečně Vás zveme na slavnostní otevření nově zrekonstruovaného 

kostela sv. Šimona a Judy dne 28. října 2015. V 10.00 se bude konat 

mše svatá za účasti biskupa litoměřického Mons. Jana Baxanta. Další 

program od 18.00 hodin proběhne koncert Rumburského sboru.

Montáž kříže na věž kostela

Nově namontovaný kříž je replikou původního kříže z věže z roku 1693, 

který byl nalezen na půdě kostela při vyklízení. Původní kříž bude 

vystaven na půdě kostela společně s křížem, který byl na věži v současné 

době. 
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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 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. 

Svoz nebezpečného odpadu

Vážení spoluobčané, obec Lipová uskuteční dne 31.10. 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. 

Odevzdejte nebezpečný odpad do tohoto termínu do sběrného dvora.

Svoz nebezpečných odpadů se uskuteční ze  stanoviště : 

Obec Lipová před sběrným dvorem        8:00 – 8:20 hod

      

Zřejmě novátorský způsob jak pečovat o nově zasetý trávník. Miroslav Bouma

Větve byly odklizeny po týdnu a na vyseté trávě to naštěstí nezanechalo žádné škody. Došlo zde k ozdravení stromů, které firma bohužel nestačila 

provést před vysetím trávy. Vzhledem k dodržení termínu projektu se nemohlo s vysetím trávy počkat až po prořezání stromů. V projektech jsou 

bohužel termíny pevně dané a ti, kdo čerpají dotace, je musí za všech okolností dodržet.

Reakce obecního úřadu
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KULTURA V OBCI
------------------------------------------------------------------------------------------------

Lipovský dřevák
V sobotu 29. srpna 2015 se uskutečnil Lipovský dřevák. Práce 

dřevosochařů opět začaly již v první polovině týdne, a tak jste mohli 

průběžně vidět práci na některých sochách. Všechny sochy byly 

samozřejmě k vidění přímo v sobotu na akci, kde vznikaly další přímo 

před návštěvníky. Dřevák letos navštívilo rekordních 1 102 platících 

účastníků a počasí nám letos opravdu přálo. Návštěvníci všech generací 

mohli jako každý rok změřit síly v desetiboji, v odpoledních hodinách byl 

na programu Timbersport pod vedením mistra světa pana Komárka. 

Nechyběla ani soutěž v páce a hodu kládou či bohatý program 

s moderátorem. Součástí bylo také hudební vystoupení, o které 

se postaral pan René Habich. Náš program obohatil i hudební workshop 

s názvem Dech černého bezu, který byl zaměřen na dechové nástroje, 

hlavně na fujary. 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 ještě jednou 

poděkovali všem sponzorům, organizátorům a dobrovolníkům, 

bez kterých by se akce nemohla uskutečnit.

Malování na Sohlandu
V pátek 4. září 2015 jsme opět malovali křídami na silnici u Sohlandského 

rybníka. Počasí nám i tentokrát přálo a celé akce se zúčastnilo okolo 

50 dětí a dospělých. Tématem letošního malování byly vosy, včelky 

a motýli. Každý byl odměněn diplomem a sladkou odměnou. Děkujeme 

všem, kteří přišli a malovali s námi.

Pozvánka na Lipovskou drakiádu
V sobotu 17. října 2015 se od 15.00 hodin na louce u hřbitova uskuteční tradiční Lipovská drakiáda. Opět se můžete těšit na soutěž o nejlepšího 

letce, nejhezčího doma vyrobeného draka, a také o největšího vozemboucha. Těšíme se na Vás, drobné občerstvení zajištěno. 

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

Aktuálně z informačního centra
fungovat keramický kroužek, zájemci nechť se informují přímo v IC 

Lipová, kde jim budou sděleny termíny a další informace. 

V IC Lipová si i v podzimním období můžete zakoupit pivo z Křinického 

pivovaru v Krásné Lípě a kozí sýry z farmy na Nové Vísce. Stále si u nás 

můžete zakoupit brožury o Zámku Lipová, nově pro Vás máme také 

dřevěné předměty s motivem zámku. V průběhu měsíce října se můžete 

těšit na nové sběratelské suvenýry, jako jsou turistické vizitky a štítky 

S koncem měsíce září se nám chýlí ke konci i výstava fotografií Filipa 

Holiče. V říjnu se můžete těšit na výstavu fotografií Petry Malé, která 

bude přístupná od soboty 2. října až do 27. listopadu 2015. Dále bychom 

Vás chtěli informovat, že k nám stále jezdí pojízdná masna, a to každé 

pondělí od 13.00 do 16.00 hodin. Od 3. září probíhá každý čtvrtek 

od 18.00 hodin v tělocvičně dětského domova rehabilitační cvičení. 

V nadcházejících dnech začne u nás v podstávkovém domě opět 

pokračování na další straně
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na vycházkové hole. Také jsme pro Vás naskladnili nové velikosti 

lipovských triček a stále si u nás můžete zakoupit i trika s motivem 

Lipovského dřeváku.

V našem informačním centru se dozvíte nejen o plánovaných obecních 

akcích, ale také o akcích okolních měst a obcí, plakátky k těmto akcím 

naleznete jak na vývěsních tabulích ve vitrínách IC, tak i  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. 

                       

         Těšíme se na Vaši návštěvu, pracovnice IC Lipová

Výstava NA STROMECH

Jak bylo psáno v minulém 

vydání Lipovských novin, 

od soboty 3. října 2015 

do soboty 10. října 2015 se 

v rámci Týdne důstojné 

práce uskuteční venkovní 

v ý s t a v a ,  k t e r á  b u d e 

v  L ipové  i n s t a lována 

v lokálním biocentru (park 

za OÚ Lipová). K této akci 

pro Vás máme připravený 

i doprovodný program:

V sobotu 3. října od 10.00 hodin bude výstava nainstalována v biocentru

V neděli 4. října od 14.00 hodin – zábavné odpoledne v biocentru, 

program pro děti, petanque, výtvarné zpracování vzkazu pěstitelům, 

poznávací a vědomostní soutěže pro všechny, výtvarná dílnička 

s omalovánkami, ochutnávka fair kávy a čaje – v případě nepříznivého 

počasí se akce přesouvá do podstávkového domu a program bude 

přizpůsoben jeho prostorám.

Ve středu 7. října od 19.00 hodin - promítání v podstávkovém domě, 

společně si promítneme dokument Průvodce férového pijáka kávy.

V pátek 9. října od 16.00 hodin - kreativní 

dílnička v podstávkovém domě, kreslení, 

koláže - vše na téma fair trade, výtvory dětí 

budou následně zaslány do Brna, kde sídlí 

společnost NaZemi .

Výstava samotná bude v neděli 11. října 

2015 sejmuta, uložena v informačním 

centru a v první polovině dubna 2016 instalována do Lipové aleje 

na břehu zámeckého rybníka, kde by měla vydržet až do Férové snídaně.

                 

                 Těšíme se na Vaši účast stejně jako při Férové snídani 

Klub důchodců Lipová pořádá další setkání.  Setkání se uskuteční v úterý 6. října 2015 od 15.00 hodin v zasedací místnosti podstávkového domu.

Ve středu 7. října od 19.00 hodin - promítání v podstávkovém domě, společně si promítneme dokument Průvodce férového pijáka kávy.

Klub důchodců

INFORMACE Z DOMOVA DŮCHODCŮ
------------------------------------------------------------------------------------------------

Září v domově důchodců Lipová
Přestože září ještě neskončilo, stihli jsme s našimi klientkami spoustu 

akcí. Dvě se konaly hned v jeden den. 9. září se jedna skupinka klientek 

v doprovodu pracovnice v sociálních službách vypravila na pochod do 

Lobendavy. Akce měla název Cesta kolem světa. Na trase dlouhé asi 

5 km plnily klientky různé úkoly. V cíli pak čekaly ceny, výborné 

pohoštění a zábava v podobě hudby a tance. Druhou akcí, kterou jsme 

v ten den stihly, byly Filipovské olympijské hry. Letos se konal již 

22. ročník. Druhá skupinka klientek měla možnost si zde vyzkoušet 

různé disciplíny jako hod šipkami, hod na koš, čtení ze slepé mapy nebo 

poznávání známých osobností. A protože není každý den posvícení, jak 

se říká, a nemohou být všichni vítězové, obsadily naše klientky krásné 

poslední místo. Nám to ale nevadí, rádi navštívíme Filipov znovu.

11. září jsme v předstihu oslavili svátek Marií. V našem Domově je 

klientek s tímto krásným jménem celkem 6, je to nejpočetněji 

zastoupené jméno i mezi zaměstnanci, a proto jsme uspořádali hudební 

odpoledne. Zahrát nám k tanci a poslechu přijel pan Veselý. 

12. září jsme byli pozváni do německého Ebersbachu k našim přátelům, 

do domova Oberland. Konala se zde oslava 30 let od založení tohoto 

domova. Akce byla přístupná i veřejnosti, byly zde atrakce jak pro děti, 

tak pro dospělé. Náš Domov zde měl malý prodejní stánek s prezentací 

výrobků z terapeutické dílny.

                   Mgr. Mirka Hoštičková

             ředitelka 
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INFORMACE ZE ZÁMKU
------------------------------------------------------------------------------------------------

Srpen na zámku 
Léto nám skončilo a jak je vidět, chystá se krásný teplý podzim, který 

bude dozajista přát dalším dokončovacím pracím v zámeckém parku. 

Práce na cestní síti nám již pokročily do finálního stádia, stejně tak jako 

úprava velké plochy pod zámeckým parterem. Zároveň se rozeběhla 

výsadba prvních stromů a habrových stěn nad zámkem, takže již 

zanedlouho bude vidět, že v této lokalitě nebude nové letiště ani 

parkoviště, ale plochy plné zeleně, které budou lákat k odpočinku 

i procházkám. Kdopak si vzpomene, jaká neprostupná džungle se zde 

nacházela ještě minulý rok, zejména kolem zámku a v části mezi centrem 

obce a zámeckou budovou? Stejné je to i s torzem vodojemu před 

zámkem, kde se nyní nachází krásná travnatá plocha, kterou ještě 

v příštích letech doplníme o květinovou výsadbu. Přikládáme dvě 

fotografie, které názorně dokreslují má slova. Obdobně, avšak ve skrytu 

před zraky obyvatel, se pracuje i v zámeckých interiérech, kde probíhá 

sanace spadlých konstrukcí, aby v příštím roce mohlo dojít konečně 

k postupné obnově spadlých částí budovy. Příští měsíc Vás budeme 

informovat již o konkrétní výsadbě nových stromů a keřů v zámeckém 

parku.

                 S přáním krásných dnů, Jan Rapin

INFORMACE ZE ŠKOLY
------------------------------------------------------------------------------------------------
Přivítání prvňáčků - září 2015
Hola, hola, opět škola volá! Začal nový školní rok a pro prvňáčky bude 

znamenat nové povinnosti i nové zážitky. Do naší malé školičky 

nastoupilo 6 nových žáčků. Byli zvědaví, natěšení a trochu nejistí. Pan 

starosta, Pavel Svoboda, všechny přivítal a předal dětem za obec 

dárkový balíček. Zazpívali jsme si písničku, počítali jsme a hledali jména 

v housenkách na tabuli. Nejistota pak trochu opadla, protože se všichni 

už známe a prvňáčci jsou z mateřské školy pěkně připraveni. Kromě 

obrovských kornoutů s cukrovím si děti odnesly i nové učebnice 

a pracovní sešity, aby si je mohly doma v klidu prohlédnout. Přejeme 

všem žáčkům, aby je bavilo učení, aby se jim ve škole líbilo a hlavně 

HODNĚ   JEDNIČEK!!!
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Fotbalový ročník 2015-2016 byl zahájen koncem srpna a utkání jsou již 

v plném proudu. Dospělí fotbalisté začali svojí soutěž (Okresní přebor) 

úspěšně, když na úvod zdolali nováčka a velkou neznámou, mužstvo 

FK Březiny. Ve svých čtyřech utkáních vždy na domácím hřišti dokázali 

zvítězit. Na hřištích soupeře však ještě nezískali ani bod, i když vždy 

v závěru utkání „sahali“ alespoň na remízu. 

Mužstvo našich starších žáků, které je složeno z různých věkových 

kategorií, zatím na své soupeře nestačí a již třikrát vysoko podlehli 

věkově vyrovnanějším mužstvům, kteří je převyšují jak věkově, tak 

výškově… Doufáme, že to naše nejmladší neodradí a po nějaké době to 

svým soupeřům vrátí. 

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.

ZÁŘÍ 2015

OP Děčín St.žáci

NE 06.09. Chřibská Lipová 10:00 21:01

NE 13.09. Lipová Jiříkov 10:30 1:21

SO 19.09. Šluknov Lipová 10:00 13:01

NE 27.09. Lipová VOLNO

NE 04.10. Lipová V. Šenov 10:30

SO 10.10. Mikulášovice Lipová 10:00

NE 18.10. Lipová D. Poustevna 10:30

NE 25.10. Lipová Jiříkov 10:30

SO 31.10. Šluknov Lipová 10:00

NE 08.11. V. Šenov Lipová 14:00

OP Děčín dospělí

NE 23.08. Šluk.B/Lipová Březiny 17:00 2:01

SO 29.08. Mikulášovice Šluk.B/Lipová 17:00 2:01

NE 06.09. Šluk.B/Lipová Verneřice 17:00 6:01

SO 12.09. St. Křečany Šluk.B/Lipová 17:00 2:01

NE 20.09. Šluk.B/Lipová Jiřetín 16:30

SO 26.09. Jiříkov Šluk.B/Lipová 16:30

NE 04.10. Šluk.B/Lipová D. Habartice 16:00

SO 10.10. Boletice Šluk.B/Lipová 15:30

NE 18.10. Šluk.B/Lipová D. Poustevna 15:30

SO 24.10. K. Lípa Šluk.B/Lipová 14:30

NE 01.11. Šluk.B/Lipová Těchlovice 14:00

SO 07.11. St.Šachov Šluk.B/Lipová 14:00

NE 15.11. Šluk.B/Lipová Markvartice 13:30

Rozlosování soutěží

1. Mikulášovice 5 5 0 0 17:09 13

2. Jiříkov 5 4 0 1 17:05 12

3. Jiřetín p./J. 4 4 0 0 9:04 11

4. Boletice n./L. 5 3 0 2 15:10 10

5. Staré Křečany 5 3 0 2 7:07 9

6. Krásná Lípa 5 2 0 3 10:09 7

7. Šluknov "B"/Lipová 4 2 0 2 10:06 6

8. Markvartice 5 2 0 3 10:10 6

9. ČL Těchlovice 5 2 0 3 7:09 6

10. D. Habartice 5 2 0 3 12:15 6

11. D. Poustevna 5 2 0 3 12:18 6

12. Starý Šachov 5 2 0 3 8:14 6

13. Verneřice 5 1 0 4 8:19 3

14. Březiny 5 0 0 5 6:13 1

1. V. Šenov/Vilémov 3 3 0 0 16:04 9

2. Chřibská 3 2 0 1 3:09 6

3. Šluknov 2 2 0 0 17:02 6

4. Jiříkov 3 1 0 2 2:14 3

5. Mikulášovice 2 1 0 1 8:06 3

6. D. Poustevna 2 0 0 2 0:31 0

7. Lipová/Vilémov 3 0 0 3 3:55 0

Aktuální tabulky soutěží


