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ZPRÁVY A INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

-----------------------------------------------------------------------------------------------Kanalizace faktury
VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REBUBLIKY
Faktury za projektovou dokumentaci ve výši 3 000,00 Kč Vám budou do
schránek doručeny do konce ledna 2018. Za změnu termínu se
omlouváme. Z důvodu personálních změn na úřadě, není možné tyto
faktury vystavit dříve.

VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REBUBLIKY se koná ve dnech 12. a 13.
ledna 2018, případné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018

Úhrada poplatků za likvidaci odpadu a psa
Prosíme všechny, kteří doposud neuhradili poplatek za likvidaci odpadu a za psa za rok 2017 a úhradu za pronájem pozemků, aby poplatky uhradili
dle přiloženého přehledu. Informace o poplatcích Vám budou sděleny v kanceláři u paní Svobodové.
Děkujeme
V tomto čísle Lipovských novin Vám přinášíme přehled poplatků pro
kalendářní rok 2017. Poplatky můžete uhradit dvěma způsoby, a to buď
platbou na účet obce Lipová č. 213100291/0300, nebo osobně na OÚ
u paní Svobodové.

Platbu za PSA zasílejte s variabilním symbolem 1341, poplatek činní
150 Kč/pes/rok, senioři 50 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
540 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. U platby za odpady prosíme o uvedení všech občanů,
za které je poplatek hrazen. Děkujeme.

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

OBECNÍ ÚŘAD LIPOVÁ - Vánoční provozní doba
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ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO

KULTURA V OBCI

-----------------------------------------------------------------------------------------------Lipovská drakiáda
V pátek 3. listopadu 2017 se od 15.00 hodin na louce u hřbitova
uskutečnila tradiční Lipovská drakiáda. Přestože nám počasí moc
nepřálo a vítr moc nefoukal, stejně jsme si pouštění draků užili. Všichni
účastníci byli odměněni. Pro zahřátí bylo připraveno občerstvení, a letos
poprvé i opékání buřtů, které bylo příjemným doplněním celé drakiády.
Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se zase za rok.
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INFORMACE Z PODSTÁVKOVÉHO DOMU

-----------------------------------------------------------------------------------------------Aktuálně z informačního centra
Od 1. prosince 2017 si můžete v muzeu podstávkového domu
prohlédnout již tradičně výstavu betlémů, která potrvá až do 6. ledna
2018. Součástí výstavy je i povídání o vánočních zvycích a vánoční
koledy.
V sobotu 16. prosince 2017 si od 14.00 do 17.00 hodin můžete přijít pro
Betlémské světlo.

PÁTEK
SOBOTA
NEDĚLE
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA

29. 12. 2017
30. 12. 2017
31. 12. 2017
1. 1. 2018
2. 1. 2018
3. 1. 2018

10.00 - 17.00
10.00 - 17.00
ZAVŘENO
ZAVŘENO
10.00 - 17.00
10.00 - 17.00

Vánoční otevírací doba našeho informačního centra:
ČTVRTEK
21. 12. 2017
10.00 - 17.00
PÁTEK
22. 12. 2017
10.00 - 17.00
SOBOTA
23. 12. 2017
ZAVŘENO
NEDĚLE
24. 12. 2017
ZAVŘENO
PONDĚLÍ
25. 12. 2017
ZAVŘENO
ÚTERÝ
26. 12. 2017
ZAVŘENO
STŘEDA
27. 12. 2017
10.00 - 17.00
ČTVRTEK
28. 12. 2017
10.00 - 17.00

Rády bychom Vás informovaly o tom, že ve čtvrtek 7. prosince 2017 bude
IC Lipová z důvodu účasti na školení uzavřeno. Děkujeme za pochopení.
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 702 184 555.
Těšíme se na Vaši návštěvu, pracovnice IC Lipová.

INFORMACE Z DOMOVA DŮCHODCŮ

-----------------------------------------------------------------------------------------------Listopad v Domově důchodců Lipová
V neděli 20.11.2017 hrála v Rumburku v Domě kultury Střelnice
moravská dechová kapela Moravanka pod vedením kapelníka Jana
Slabáka. U toho jsme nemohli chybět. Strávili jsme s Moravankou
příjemné odpoledne při poslechu, ale i tanci. Vystoupení se nám moc
líbilo.
Už od listopadu se intenzivně připravujeme na Vánoce. Vyrábíme
výrobky na vánoční prodej, který proběhne 1.12.2017 v rámci
Rozsvěcení vánočního stromu v Lipové v Podstávce. Opět zde budeme
mít své místo a prodávat výrobky, které klientky s pomocí pracovníků
vytvořily. Výtěžek použijeme na nákup dalšího materiálu do
terapeutické dílny. Budeme moc rádi, pokud nás přijdete vašim
nákupem podpořit. Prodej začíná v 10 hodin.

Také už jsme pekli perníčky, dokonce jsou i nazdobené a chutnají
výborně. Zaměstnanci v přímé péči už se také postarali o krásnou
výzdobu ve vstupní hale Domova důchodců Lipová. Součástí výzdoby je
i krásný perníkový betlém, za který děkujeme paní Hejlové.
V listopadu také probíhá v Podstávce v Lipové výstava obrázků naší
klientky paní Evy Babicové. Paní Eva moc ráda maluje a kreslí, vytvořila
spoustu obrázků a některé i vyšila a nechala zarámovat.. Ve čtvrtek
23.11.2017 proběhla vernisáž jejích výtvorů za přítomnosti pana starosty
Lipové P. Svobody a dalších hostů např. z řad klientek Domova
důchodců Lipová. Součástí vernisáže bylo malé pohoštění. Tak ať se
obrázky líbí !

SPOLEK SENIORŮ LIPOVÁ

-----------------------------------------------------------------------------------------------Slavnostní setkání seniorů se koná v úterý 5. 12. 2017 od 14.00 hodin v podstávkovém domě.
Česko zpívá koledy: středa 13. 12. 2017 od 18.00 hodin u vánočního stromu.
Betlémské světlo : sobota 16. 12. 2017 od 14.00 hodin do 17.00 hodin v podstávkovém domě.
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INFORMACE ZE ŠKOLY

-----------------------------------------------------------------------------------------------Projekt PROKOM a Workshop k projektu
Jak jsme již jednou informovali, tak naše ZŠ a MŠ je od října 2016
zapojena do projektu PROKOM, který je určen žákům se speciálními
vzdělávacími potřebami (SVP). Tento projekt je časově vymezen od října
2016 do února 2019. V rámci neformálních klubů, které jsou pravidelně
každý pátek, se vybraným dětem věnuje školní speciální pedagog
a pedagog v neformálním klubu Mgr. Josef Varga. Při kroužcích
(neformálních klubech) dochází formou her k nápravám narušené
komunikační schopnosti (artikulačním cvičením, gymnastice jazyka,
oromotorickým cvičením, rozšiřováním slovní zásoby apod. různými
metodami) a k předcházení školních neúspěchů.
Projekt jsme měli možnost více přiblížit formou workshopu, který se již

podruhé uskutečnil a to 22. 11. 2017 ve 13:00. Projektu se účastnilo
několik zákonných zástupců, metodička projektu a speciální pedagog
(logoped, surdoped) Mgr. Lenka Vopičková a pedagogové. Hostům byl
více přiblížen projekt PROKOM a ukázka pomůcek, které škola obdržela
účastí v tomto projektu (Klokanův kufr, Logico Picollo, tablety
s logopedickým programem, logopedické zrcadlo, odbornou
literaturu). Pro účastníky bylo připravené i drobné pohoštění.
Jsme rádi, že se naše škola může tohoto projektu zúčastnit, jelikož
zapojení žáků se SVP a pravidelné věnování se jim je bezesporu
smysluplné.
Mgr. Josef Varga

INFORMACE Z DĚTSKÉHO DOMOVA

-----------------------------------------------------------------------------------------------Vystoupení sborečku na vítání občánků v Lipové
20. 11. 2017 došlo v Lipové k významnému dnu pro nové občánky této
krásné vesničky a vzhledem k tomu, že jsme byli osloveni, zda bychom
zde nevystoupili, tak jsme měli možnost se této akce zúčastnit, což jsme
udělali jako vždy velmi rádi.
Nejprve paní Klára Svobodová uvedla rodiče a jejich ratolesti, poté přišel
pan starosta, který řekl také několik slov a následně jsme byli vyzváni
my. Rodičům a novým občánkům Lipové jsme zazpívali dvě písně
Zvonky a Pár přátel, jelikož každý v každém věku potřebuje mít přátelé.
Děkujeme, že jsme se mohli zúčastnit a udělat radost
Zdraví zpěváčci a strejda Pepa

Vystoupení sborečku na mikulášské besídce pro klienty ÚSP v DK Rumburk
Dostali jsme pozvání, abychom zazpívali s naším sborečkem na
mikulášské besídce pro klienty ÚSP, kterou pořádal „Domov bez hranic“
Rumburk.
Akce se konala v KD Rumburk, s dětmi zpívalo kolem 300 lidiček. Děti
potěšily známými songy, jako je „Pár přátel“ od Míši Davida, ale i spousty
vánočních písní v moderním duchu a kabátku. Za odměnu si děti
vysloužily sladkou odměnu, ze které měly velkou radost.
Tímto děkujeme „Domovu bez hranic“ za milou pozvánku, kterou nám
zpříjemnili všední den. Největší radostí je pro nás úsměv a spokojenost
klientů.
Teta Míša, strejdové Pepa, David a zpěváčci lipováčci
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11. ročník taneční show dětí z dětských domovů
„Hejbejte se a zpívejte s Hankou Kynychovou“
L e t
H a n k y
Kynychové 11, hlásil
20. listopadu 2017,
úspěšné přistání
v Paláci Žofín. Co
více si přát, než
nádherné prostředí
pro takový projekt,
jako je Hejbejte se
a zpívejte s Hankou
Kynychovou. Již 11 let existuje tento projekt a my jsme moc rádi,
že 11. ročník se mohl konat právě v Paláci Žofín, pod záštitou starosty
Prahy 1, Oldřicha Lomeckého.
Tento ročník byl vzpomínkový, každý domov si mohl vybrat maximálně
4 choreograﬁe, které za roky působení v projektu ponechal nějakou
vzpomínku. Tanečníci z Lipové si vybrali z roku 2011 zumbu, 2012
aerobic junior, 2014 aerobic mini,- Šíleně smutná princezna, 2016
muzikál – Romeo a Julie.
Každý rok ﬁnálové závody prožíváme, ale letošní ročník byl velmi
emotivním zážitkem, jelikož jsme vzpomínali na naše začátky ve

Zlenicích, tréninky ve Fitness HK, kde se konala letní i podzimní
soustředění. Také jsme si zavzpomínali na ﬁnále v SaSaZu či v Clubu
Futurum. Každé to místo mělo své kouzlo, každé místo v nás ponechalo
mnoho vzpomínek.
Gala večer Hejbejte se a zpívejte s Hankou Kynychovou na Žofíně, byl
báječný a s Hankou Kynychovou, Kateřinou Fingralovou, s Igorem
Šustrem či Honzou Hönigem a s mnoha dalšími lektory jsme si ho velice
užili. Všechna vystoupení soutěžících dětí byla báječná a všem vítězům
gratulujeme! Poděkování patří nejen lektorům, kteří nás připravují již od
léta na tento významný den, ale také ostatním, kteří se podílejí na tomto
projektu. Děkujeme i sponzorům, kteří tuto akci podporují.
A jak dopadli tanečníci z Lipové u Šluknova? Kromě velmi emotivních
zážitků, jsme si přivezli ocenění lektorů za aerobic mini a aerobic junior.
Medaile jsme si přivezli dvě. 2. místo ve velké kategorii – za pěkný výkon
Lucky a Jiřky v aerobicu junior. 3. místo za muzikál. Dvě 4. místa nás také
potěšila, jelikož konkurence byla tak veliká, že muselo být velmi těžké
pro porotu rozhodnout, kdo si stoupne na stupínek vítězství.
Všechna videa ke shlédnutí na youtube:
DD Lipová u Šluknova Kynychová - Hejbejte se a zpívejte s Hankou Kynychovou 2017.
http://www.rajce.net/a14709848

Zpívání sborečku v OC Géčko Liberec
"Strom splněných přání pro děti z dětských domovů"
Letos se opět naše děti
zúčastnily zahájení
pomyslného adventu
v hypermarketu Géčko
v Liberci. Pro návštěvníky obchodního centra
si děti připravily
3 písničky (Rolničky, Pár
přátel a Vánoční píseň)
a děvčata pak vystoupení z kroužku aerobic.
Atmosféra Vánoc na nás
dýchala z každého koutu obchodního centra. Lidé nakupovali, povídali
si, vybírali dárky a zastavili se, aby se podívali na šikovnost našich dětí.
Po předvánočním potěšení jsme si v obchodním centru nakoupili dárky.

Za celoroční „práci“, kdy chodíme potěšit seniory do domovů, klienty
sociálních zařízení a spousty dalších milých a prospěšných akcí, jsme se
zastavili v KFC a náležitě jsme si užili odměnu gastronomickým zážitkem,
povídáním, srandou a pohodou.
Velké poděkování patří i naší tetě Věrce, která tuto akci měla celá léta na
starost, a přišla nás podpořit. Dále jsme měli radost z milého setkání
s našimi holkami Jančou s přítelem a také Kačkou s jejím přítelem,
která si s námi dokonce zazpívala.
Děkujeme organizátorům za milé pozvání a přejeme všem lidem krásné
Vánoce. Pokud budeme opět pozváni, tak se příští rok této akce rádi
zúčastníme.
Strejdové Pepa, Dejw a tety Míša s Janou a děti z Lipové u Šluknova

PŘÍSPĚVKY OD OBČANŮ

------------------------------------------------------------------------------------------------

Naši nejmladší reprezentanti I když to pokaždé nevyjde tak snaha je. Miroslav Bouma
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SPORT
-----------------------------------------------------------------------------------------------Sport v září
Podzimní utkání fotbalových soutěží jsou již minulostí a fotbalové týmy
čeká zimní přestávka. Zimní přestávka potom skončí na začátku ledna
2018, kdy začne zimní příprava, vyplněná přátelskými zápasy
a společným soustředěním v rekreačním středisku Sloup v Čechách.
Soutěže se potom „rozjedou“ na konci března, kdy se naši dospělí
fotbalisté potkají v podzimní dohrávce s mužstvem Dolních Habartic.
Naši žáci začínají turnajem ve Velkém Šenově v neděli 25.3.2018.
Podzimní část ročníku 2017-2018 můžeme hodnotit poměrně kladně.
Mužstvo dospělých po úvodním zaváhaní svojí ztrátu dohnalo
a s jedním odloženým domácím utkáním se umístilo na čtvrtém místě
v tabulce. V posledním zápase, naši dospělí fotbalisté změřili síly s

prvním mužstvem tabulky a uštědřili mu první podzimní prohru, kdy po
nerozhodném stavu 2:2 naši zvítězili na penalty. Starší přípravka (žáci)
se také pomalu zlepšovali a jejich výkony jsou příslibem do jarních
turnajů.
Jediné co nás velice zklamalo, bylo počasí. Celý podzim prostě fotbalu
nepřál a vytrvalé deště nám proměnili hřiště v nepoužitelnou bažinu. Byli
jsme nuceni improvizovat a na domácím hřišti jsme odehráli pouze dvě
utkaní. Jedno utkání jsme odehráli změnou pořadatelství
v Mikulášovicích, jedno utkání bylo přeloženo na jaro a poslední zápas
jsme hráli na hlavním stadionu ve Šluknově. Na jaře nás tedy čeká osm
domácích zápasů a pouze čtyři na hřištích soupeřů.

Výsledky turnajů:
V Jiříkově – 4. místo, ve Velkém Šenově - 4. místo, ve Šluknově – 3. místo, V Krásné Lípě 4. místo, v Lipové 3. místo, ve Šluknově 4. místo, v Krásné Lípě
2. místo, zbývají turnaje ve V. Šenově, v Lipové a v Jiříkově byli z důvodu špatného počasí přeloženy na jaro.
Turnajů se zúčastňují Lipová, Jiříkov, Šluknov, Krásná Lípa, Velký Šenov.

Výsledky mužstva dospělých:
Verneřice – Šluknov B/Lipová 2:2 (PK 4:2), Šluknov
B/Lipová – Malšovice 1:2, Krásná Lípa - Šluknov B/Lipová
3:1, Mikulášovice - Šluknov B/Lipová 1:2, Těchlovice –
Šluknov B/Lipová 3:1, Velký Šenov - Šluknov B/Lipová
0:4, Šluknov B/Lipová – Markvartice 4:1, Boletice Šluknov B/Lipová 1:2, Šluknov/Lipová - Dolní Habartice
o d l o ž e n o , R y b n i š tě - Š l u k n o v / L i p o vá 2 : 3 ,
Šluknov/Lipová – Jiřetín 2:2 (PK 4:1)

Tabulka Okresního přeboru dospělých ročník 2017-2018
ĈB
ČB
ĊB
ÇB
DB
ĎB
ĐB
ÐB
EB
ĈĆB
ĈĈB
ĈČB

SK Slovan Jiřetín pod Jedlovou z.s.
Tělovýchovná jednota Krásná Lípa, z.s.
SK Velký Šenov
SK PLASTON Šluknov "B"/Lipová
SK Verneřice z.s.
TJ Spartak Boletice n.L.,z.s.
TJ.Dolní Habartice - spolek
TJ Tatran Rybniště, z.s.
FK Malšovice, spolek
FK Český lev Těchlovice, z.s.
FK Mikulášovice
Tělovýchovná jednota SK Markvartice

10
11
11
10
10
11
10
11
11
11
11
11

9
7
7
6
6
5
4
5
5
4
3
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
4
4
4
4
6
6
6
6
7
8
8

34:12
33:21
32:20
22:17
35:23
19:21
31:34
26:31
19:29
14:29
30:42
18:34

27
22
20
18
17
16
15
15
14
10
9
9

1
0
1
1
2
0
0
1
1
3
0
1

1
1
0
1
1
1
3
1
0
1
0
1

