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Kanalizace – smlouvy

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 ODPAD zasílejte s variabilním symbolem 1340, poplatek činní 

540 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 Svobodovou.

Platbu za PSA zasílejte s variabilním symbolem 1341, poplatek činní 

150 Kč 50 Kč/pes/rok, senioři /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. U platby za odpady prosíme o uvedení všech občanů, 

za které je poplatek hrazen. Děkujeme. 

Vyzýváme všechny, kteří jsou již připojeni na kanalizaci a dosud 

neuzavřeli smlouvu, aby tak neprodleně učinili v kanceláři u paní 

Svobodové. Při kontrole kanalizace bylo zjištěno, že některé objekty jsou 

již připojeny a s majiteli těchto objektů není uzavřená smlouva. Pokud 

nedojde k okamžité nápravě, budeme nuceni majitelům objektů vyčíslit 

úhradu splaškové vody.

Kanalizace projekty a faktury

Prosíme všechny, kteří si dosud nepřevzali projektovou dokumentaci 

k přípojkám na kanalizaci II. etapy, aby si jí vyzvedli na obecním úřadě. 

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. 

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 

Biologicky rozložitelný odpad 

Svoz biologicky rozložitelného odpadu bude prodloužen do konce měsíce listopadu, poslední svoz se uskuteční ve středu 29. 11. 2017. Po skončení 

svozu si nádoby na bioodpad zazimujte. Svoz v roce 2018 bude zahájen v měsíci dubnu, o podrobnostech Vás budeme včas informovat.

Svoz nebezpečného odpadu je plánován na sobotu 4. listopadu 2017 

v 8.00 hodin ze sběrného dvora. Žádáme obyvatele, kteří mají doma 

nebezpečný odpad, aby tento odpad odvezli do sběrného dvora do 

pátku 3. listopadu. 

Svoz se koná jednou za půl roku a budeme rádi, když se nám podaří 

odvést co největší množství a nebudeme mít zaplněný sběrný dvůr. 

Za uložení nebezpečného odpadu ve sběrném dvoře obyvatelé 

a rekreanti obce Lipová nehradí poplatek.

Není určeno pro obyvatele z okolních obcí.

Mezi nebezpečný odpad můžeme zařadit:

oleje (motorové, potravinářské), barvy, lepidla, rozpouštědla, zářivky, 

plechovky od barev, mastné hadry, akumulátory, baterie, pneumatiky 

osobních aut bez disků.

Svoz nebezpečného odpadu Volby, výsledky za obec Lipovou
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Lipovská drakiáda
V pátek 3. listopadu 2017 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. S sebou si vezměte něco dobrého na oheň. 

Těšíme se na Vás, drobné občerstvení pro zahřátí zajištěno.

INFORMACE Z PODSTÁVKOVÉHO DOMU
------------------------------------------------------------------------------------------------
Aktuálně z informačního centra

Pomalu, ale jistě se nám blíží doba Adventu, a tak pro Vás opět 

připravujeme výstavu Betlémů. Proto bychom Vás rády opět poprosily, 

pokud máte betlém, který byste chtěli u nás v muzeu vystavit, tak nám jej 

prosím přineste do informačního centra nejdéle do 25. listopadu. 

Předem děkujeme. Celá výstava bude zahájena při Rozsvícení vánočního 

stromu 1. prosince 2017. Dále pro Vás připravujeme seznam vánočních 

trhů u našich sousedů v Německu. I na tyto trhy se Vám vyplatí 

zakoupení Kulturního pasu Labe/Elbe. Více informací získáte přímo 

v IC Lipová. 

Keramický kroužek proběhne v následujících termínech – ve středu 

8. listopadu, ve středu 22. listopadu, a ve středu 29. listopadu vždy 

od 15.00 hodin.

Kroužek vaření v podstávkovém domě se uskuteční těchto termínech – 

v pondělí 30. října, v pondělí 13. listopadu, v pondělí 20. listopadu 

a v pondělí 27. listopadu vždy od 15.30 hodin.

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.

KULTURA V OBCI
------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozsvícení vánočního stromu
V pátek 1. prosince 2017 se uskuteční tradiční rozsvícení vánočního 

stromu. Od 10.00 hodin bude v podstávkovém domě probíhat prodej 

vánočních dekorací a od 17.00 bude zahájeno rozsvícení samotné. Těšit 

se můžete na vystoupení dětí, zdobení stromu, rozsvícení betléma 

a zahájení výstavy betlémů v muzeu podstávkového domu. Pro zahřátí 

bude připraveno občerstvení za sympatické ceny. Těšíme se na Vás.

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

Říjen v Domově důchodců Lipová 
Ve středu 4. října 2017 se 

v rámci celore-publikového 

Týdne sociálních služeb konal 

D e n  o t e v ř e n ý c h  d v e ř í 

v Domově důchodců Lipová. 

Cílem bylo seznámit zájemce 

s životem našich klientek, 

v jakém žijí prostředí, jakou jim 

poskytujeme péči a čemu se 

např. věnují ve volném čase. 

Připravil i  jsme prohlídku 

Domova, ukázku několika 

činností v terapeutické dílně, včetně ukázky výrobků našich klientek, 

dále pak ukázku použití transportní pomůcky (vakuový zvedák) 

a závěrem kávu a drobné občerstvení. Návštěvníků k nám do domova 

nepřišlo moc, ale několik lidí zavítalo. Moc děkujeme za návštěvu 

a za projevený zájem. 

Naše dveře jsou otevřeny i mimo oficiální Dny otevřených dveří. Pokud 

se k nám chcete podívat, rádi vás po Domově provedeme, 

pokud potřebujete poradit např. v sociální oblasti, rádi vám poradíme. 

V říjnu jsme podnikly několik výletů jak se skupinou klientek tak 

individuálně. Skupina klientek zavítala do Botanické zahrady v Liberci. 

Návštěva to byla již několikátá, ale pořád je tam na co se dívat 

a co obdivovat. Individuálně jsme podnikli také několik výletů. Některé 

z klientek projevily zájem navštívit své rodiny, známé nebo kamarády. 

Tak jsme se vydali do Slavic u Plzně, do Vinařic u Kladna a také do Děčína 

jednotlivě s některými klientkami. Klientky si setkání moc užily, my jsme 

byli rádi, že jim toto setkání můžeme zprostředkovat. 

Nejen klientky v měsíci říjnu cestovaly. Na cesty se vydali i naši 

zaměstnanci, konkrétně pracovníci v sociálních službách. Cestovali 

za vzděláním, absolvovali v rámci povinného vzdělávání několik kurzů. 

Témata byla různorodá, např. Proaktivní zvládání stresu, Jak se bránit 

nátlakovým metodám, Kufr plný vzpomínek nebo Motivace versus 

manipulace v sociálních službách. Vedoucí pracovníci se vzdělávali 

na dvoudenní konferenci Gerontologické dny. 
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INFORMACE ZE ŠKOLY
------------------------------------------------------------------------------------------------

Škola hrou
29. 9. 2017 v naší škole proběhlo projektové dopoledne s názvem "Škola 

hrou". Projektová výuka patří mezi moderní vyučovací metody, při nichž 

dochází k osvojování a upevňování nových vědomostí a dovedností 

a k rozvoji formativních stránek osobnosti žáka (např. odpovědnosti, 

spolupráce, tvořivosti,..). Projektové dny jsou u žáků oblíbené, přistupují 

k nim odpovědně, s chutí a plni očekávání. Děti se učily vzájemné 

spolupráci - společně řešily úkoly pomocí  Morseovy abecedy, luštily 

tajenky a křížovky, vyráběly "jablíčkové věnce" a učily se zpívat 

SPOLEK SENIORŮ LIPOVÁ
------------------------------------------------------------------------------------------------
Sezení seniorů se koná dne 7. 11. 2017 od 15.00 hod. v podstávkovém domě.

Spolek seniorů Lipová zajistí rekondiční pobyt od 20. 4. 2018 do 26. 4. 2018  Sezimovo Ústí za 5 350 Kč.

Cena zahrnuje: ubytování, plná penze, doprava autobusem z Lipové tam a zpět, 10 procedur, doprovodný program, půldenní výlet s prohlídkou 

města Tábor, vstup do krytého vyhřívaného bazénu zdarma neomezeně. Záloha 1 000 Kč do 15. 11. 2017. Doplatek v březnu 2018. 

Informace podají  a žádosti předají pracovnice v podstávkovém domě, nebo pí. Kadlecová.

a rytmizovat novou písničku. Starší děti hrály kostky, aby je bavilo sčítání 

a odčítání velkých čísel, zkoušely si "Šibenici" a "Město, jméno, zvíře, 

řeka". Prvňáčci se učili počítat při společenských hrách a hráli hry na 

rozvoj paměti. Všichni jsme se společně výborně bavili a žáci domů 

odcházeli spokojení se spoustou zážitků z průběhu celého dne.                         

                    J. V.

Country tance ve škole
4. 10. 2017 nás již potřetí navštívil pan Miroslav Procházka, který vede 

taneční soubor Šumaváček. Učil naše žáčky v tělocvičně tancovat 

country tance. Děti byly rozděleny do dvou skupin podle věku a některé 

si přinesly i stylové oblečení. Pan Procházka si s nimi chvilku povídal 

o country hudbě. O tom, jak vznikla a kde se hrála. Potom začal nácvik 

figur a kroků. Nejdřív se tancovalo ve skupinách, pak ve dvojicích 

a nakonec v řadách. V průběhu kurzu si děti vyzkoušely tance s různou 

choreografií. Starší děti tancovaly obtížnější tance, například čtverylku, 

ale všechno zvládaly dobře a s radostí. Do tanečního reje se s vervou 

zapojily i paní učitelky. Na chvíli se přidala i mateřská škola. Taneční rej 

jsme uzavřeli oblíbeným „myším tancem“, který se prý dříve tancoval 

v dřevácích ve stodole, aby se dupáním vyhnaly všechny myši. Kurz jsme 

ukončili unaveni, ale opět nadšeni. Těšíme se na další setkání !                                                                                                                           

                                                                                                            I.P.

ŘÍJEN 2017
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INFORMACE ZE ZÁMKU
------------------------------------------------------------------------------------------------
Dovolujeme si Vás tímto informovat o povolení odstřelu spárkaté zvěře 

podle § 41 odst. 1 zákona o myslivosti, lov zvěře srnce obecného na 

nehonebních pozemcích p.p.č. KN 572/14 a 572/18 ve vlastnictví 

VIA TEMPORA NOVA z.s.. K provedení lovu zvěře byl pověřen uživatel 

honitby Lipová – JUDr. Ing. Mgr. Pavel Sokoráč.

Lov bude prováděn pouze v pěti dnech z každého týdne, tj. od středy 

do neděle, včetně. 

Denní doba lovu se stanoví: v květnu, červnu, červenci, srpnu a září 

od 4.00 hod. do 8.00 hod. a od 18.00 hod. do 22.00 hod. v říjnu, listopadu 

a prosinci od 6.00 hod. do 9.00 hod. a od 16.00 hod. do 19.00 hod.

Doba platnosti tohoto povolení se stanoví na dobu trvání smlouvy 

a pronájmu honitby Lipová, a to do 2. 9. 2025.

Na dotčené nehonební pozemky se ve stanovené denní době lovu 

zakazuje vstup osobám, které se na provádění lovu nepodílejí.

SPORT
------------------------------------------------------------------------------------------------

Sport v září
Zápasy fotbalového podzimu sezóny 2017-2018 pomalu spějí ke svému 

závěru a do konce zbývá sehrát tři poslední zápasy. Dva zápasy se ještě 

hrají na hřišti v Lipové a doufáme, že počasí k nám bude nakloněno 

a povede se vše řádně sehrát. Na hodnocení je zatím poměrně brzy, ale 

v posledních utkáních se konečně povedlo dohonit ztrátu na třetí místo 

v tabulce a tak věříme, že náš cíl, být do třetího místa, splníme. 

V posledním utkání podzimu vyzveme na vlastním hřišti zatím 

neporažené mužstvo Jiřetína a to bude opravdu zajímavý souboj.

Naše fotbalová přípravka je na tom o poznání lépe než minulý ročník 

a naše děti už poznávají jak chutná vítězství. Jsme rádi za jejich radost 

z vítězství a doufáme, že jí budou zažívat čím dál častěji.

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 5.11 a v Jiříkově. 

Turnajů se účastní 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.

Budoucí zápasy:
Šluknov/Lipová - Dolní Habartice 29. 10. – 14:30,  Rybniště -  Šluknov/Lipová 4. 11., Šluknov/Lipová – Jiřetín 12. 11. – 14:00

ĈB SK Slovan Jiřetín pod Jedlovou z.s. 7 7 0 0 25:8 20 1 0

ČB Tělovýchovná jednota Krásná Lípa, z.s. 8 6 0 2 28:15 19 0 1

ĊB SK Velký Šenov 8 5 0 3 22:16 14 1 0

ÇB SK PLASTON Šluknov "B"/Lipová 8 4 0 4 17:13 13 0 1

DB TJ Spartak Boletice n.L.,z.s. 8 4 0 4 13:12 13 0 1

ĎB TJ.Dolní Habartice - spolek 8 3 0 5 27:27 12 0 3

ĐB TJ Tatran Rybniště, z.s. 8 4 0 4 20:25 11 1 0

ÐB FK Malšovice, spolek 8 4 0 4 13:19 11 1 0

EB SK Verneřice z.s. 7 3 0 4 19:19 8 2 1

ĈĆB FK Český lev Těchlovice, z.s. 8 3 0 5 12:17 8 2 1

ĈĈB FK Mikulášovice 8 2 0 6 22:30 6 0 0

ĈČB Tělovýchovná jednota SK Markvartice 8 2 0 6 11:28 6 1 1

Tabulka Okresního

přeboru dospělých

ročník 2017-2018
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Pozemky, na kterých bude prováděn lov, jsou červeně označené


