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Obec Lipová u Šluknova vyhlašuje podle §6/1 zákona č. 312/2002 Sb. zákona

o úřednících územních samosprávných celků veřejnou výzvu na obsazení

pracovního místa samostatná účetní/samostatný účetní

Přehled poplatků pro rok 2017

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 či slečny Petrouškové.

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. 

Vážení spoluobčané, rádi bychom Vám připomněli možnost poslechu 

hlášení obecním rozhlasem přes mobilní telefon či pevnou linku.

V případě, že neuslyšíte nebo nebudete rozumět hlášení obecním 

rozhlasem, ,vytočte telefonní čís lo:+420 607 014 586

kde je hlášení nahráno a bude Vám přehráno přímo do telefonu. 

Do schránky tohoto čísla je nahráno okamžitě každé hlášení, 

které proběhne.

Doufáme, že tento pohodlný způsob získání informací se osvědčí. 

V případě nejasností se, prosíme, obraťte na zaměstnance obecního 

úřadu.

Toto telefonní číslo také naleznete na webových stránkách obce 

v důležitých informacích pro občany v odkazu Obecní rozhlas

OBECNÍ ROZHLAS

KOMPLETNÍ VEŘEJNOU VÝZVU NA OBSAZENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA 

SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ/SAMOSTATNÝ ÚČETNÍ NALEZNETE NA 

WEBOVÝCH STRÁNKÁCH OBCE, NA VÝVĚSNÍ DESCE PŘED OÚ, STEJNĚ 

JAKO BLIŽŠÍ INFORMACE K POŽADAVKŮM NA VZDĚLÁNÍ, PRAXI, 

DOVEDNOSTI, DÁLE TAKÉ TERMÍN NÁSTUPU, PLATOVÉ PODMÍNKY 

A NÁLEŽITOSTI PŘIHLÁŠKY. V PŘÍPADĚ JAKÝKOLIV DOTAZU 

KONTAKTUJTE PAVLA SVOBODU, STAROSTU OBCE, NA TEFONNÍM 

ČÍSLE + 420 731 583 566.

Termín nástupu:  předpokládaný termín 1. 10. 2017 

Uzávěrka přihlášek:  20. 9. 2017, 14:00 hodin

KULTURA V OBCI
------------------------------------------------------------------------------------------------
Lipovský „nafukovací“ dřevák
V sobotu 26. srpna 2017 se uskutečnil již devátý ročník oblíbené akce 

Lipovský dřevák. Dřevák byl letos certifikován jako Regionální zážitek 

Českosaského Švýcarska. Tentokrát jsme ho pojali v trochu jiném duchu 

– totiž nafukovacím. Desetiboj se skládal z nafukovacích atrakcí, 

dokonce i medaile za desetiboj byly nafukovací. Děti i dospělí si mohli 

vyzkoušet např. atrakce wipe out, volný pád, metro, mouchu, criss cross, 

ale tradiční vědomostní soutěž také nechyběla. Mimo desetiboj bylo 

připraveno i několik dalších atrakcí – např. vodní fotbal, vodní skluzavka 

a také bojová aréna. Nafukovací atrakce dělaly celý den velkou radost 

dětem i dospělým. 

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

průběžně vidět práci na některých sochách. Všechny sochy byly k vidění 

přímo v sobotu na akci, kde se vyřezávalo přímo před návštěvníky. 

Vznikla například socha Charliho Chaplina a socha kameramana, 

obě budou umístěny u (budoucího) letního kina, socha vodníka bude 

u Zámeckého rybníka. Další sochy, tedy Oceán a Lavička zamilovaných, 
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byly objednány soukromými osobami. O program a soutěže na pódiu se 

postaral moderátor JK Sanchez. Úžasné vystoupení předvedl taneční 

soubor z Oblastní charity Šluknov Loli Růža a o pohodovou muziku 

v odpoledních hodinách se postaral Jazz band Erwina Schrödingera. 

O nazvučení akce se po celý den staral Libor Čáp, který se také staral 

o reprodukovanou hudbu v mezičasech. Zdravotní dozor dělal Červený 

kříž ze Šluknova. Prodejci ve svých stáncích nabízeli rozmanité zboží. 

Něco pěkného si koupit nebo vyrobit jste si mohli u paní Machorkové 

s její keramickou dílnou a v dílničkách pro děti z Naturschutzentra -  

Neukirch. Restaurace U Pytláka a Pivovar Kocour připravili k zakousnutí 

vynikající občerstvení. Ani v letošním roce nemohly chybět soutěže 

v páce a hodu kládou rozdělené do kategorií pro ženy a muže. Večer 

následovala veselice s kapelou K-band a slosování vstupenek o krásné 

ceny, z nichž měli návštěvníci velkou radost. Děkujeme Vám všem, kteří 

jste akci navštívili. Také ještě jednou velice děkujeme všem sponzorům, 

organizátorům a dobrovolníkům, bez kterých by se akce nemohla 

uskutečnit.

Malování na Sohlandu
V pátek 8. září 2017 se od 15.00 hodin můžete těšit na další ročník 

oblíbeného vítání školního roku. Opět půjdeme malovat na silnici podél 

Sohlandského rybníka – tentokrát na téma „NAFOUKNUTÉ LÉTO“. 

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

V našem informačním centru zažíváme ohledně návštěvnosti nejbohatší 

léto od otevření podstávkového domu a jsme moc rády, že si k nám 

nacházejí cestu i občané naší obce. 

Na podzim pro Vás chystáme nové výstavy, workshop, přednášku 

a spoustu dalšího, takže se všichni máte opravdu na co těšit. Máme také 

nové suvenýry s motivem obce, které jste mohli vidět v obecním stánku 

na Lipovském dřeváku. Pokud budete mít zájem, budou i nadále 

k dostání přímo u nás v IC. Dále si u nás můžete zakoupit kozí sýr z farmy 

na Nové Vísce, pivo z krásnolipského pivovaru Falkenštejn, 

med od obecních včel a spoustu dalšího.

Stále se u nás 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 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.

Výstava Na Stromeh

Od soboty 7. října 2017 do soboty 14. října 2017 

se v rámci Týdne důstojné práce uskuteční 

venkovní výstava, která bude v Lipové 

nainstalována v prostoru Zámeckého parku, 

přesněji na břehu Zámeckého rybníka. Tato 

výstava je volně př ístupná.  Ovšem po 

zkušenostech z minulého roku, kdy neznámý 

vandal celou výstavu poškodil, bude ta samá 

expozice od 7. října 2017 k vidění i v galerii podstávkového domu, 

kde bude umístěna do konce měsíce října. 

Každý rok se téma zaměření výstavy mění. V roce 2015 byla hlavním 

tématem káva s výstavou Plné ruce práce (48 parků), v roce 2016 

koželužny a výroba obuvi s výstavou Poznej své boty (70 parků). Na říjen 

2017 společně přibližujeme veřejnosti pracovní podmínky při pěstování 

banánů v Kostarice a Panamě výstavou Příběh banánů. 

                  Těšíme se na Vás, L. a M.

SPOLEK SENIORŮ LIPOVÁ
------------------------------------------------------------------------------------------------
POZOR ZMĚNA

Setkání seniorů se koná dne 19. 9. 2017 od 15.00 hodin v podstávkovém domě.

Upozornění: od 7. 9. 2017 / každý čtvrtek / je opět  cvičení od 18.00 hod. DD tělocvična.
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Srpen v Domově důchodců Lipová 
Klientky Domova důchodců Lipová navštívily oblíbenou cukrárnu 

Venezia v Rumburku. Daly si výborné dortíky a kávičku a poseděly 

v příjemném prostředí. Dortíky byly tak dobré, že si vzaly ještě nášup 

s sebou domů. 

Na 4. srpna jsme pro klientky naplánovali návštěvu kina ve Velkém 

Šenově. Vysílal se film Dítě Bridget Jonesové. Film se klientkám moc líbil, 

pěkně jsme se u něho nasmáli. 

Také jsme s klientkami vařili. Na večeři jsme si připravili bramboráky, 

které mají všichni moc rádi. Někdo se zapojil do přípravy více, někdo 

méně, byla potřeba i pomoc pracovnice v sociálních službách. 

Ale výsledek byl moc dobrý a všichni si pochutnali. 

8. srpna, tak jako každé úterý, sloužil v našem domově mši p. arciděkan 

Pavel Procházka. Tentokrát se ale konala na terase domova a byla 

spojena s koncertem mladých brněnských symfoniků pod vedením 

Tomáše Krejčího. Hudební doprovod zajistili na klarinet, housle a violu. 

Protože u nás hráli a zpívali již v loňském roce, moc jsme se na ně těšili. 

Nové klientky byly moc mile překvapeny a potěšeny. Děkujeme 

p. arciděkanovi Pavlovi Procházkovi za zprostředkování koncertu.

V srpnu se chystáme na výlet do Ploskovic. O tom, jak se nám tam líbilo 

vám napíšeme příště.

SRPEN 2017

POVĚSTI A PŘÍBĚHY ŠLUKNOVSKÉHO VÝBĚŽKU 
------------------------------------------------------------------------------------------------

Vydařené lovy

Svého času náležela k hanšpašskému, čili lipovskému panství také 

malebná obec Vlčí Hora rozprostírající se pod čedičovým, z velké dálky 

viditelným vrchem stejného jména.

V této vesničce žil kdysi jeden muž, jehož jméno, jak už to mnohdy bývá, 

bylo již zapomenuto, ale ne tak jeho činy a znalosti. Zda to byl člověk 

sžitý s přírodou nebo vášnivý lovec či pytlák, lze již dnes jen těžko 

povědět. Pravdou je, že se velice  dobře vyznal ve zvěři i způsobech 

jejího lovu  a jeho znalosti převyšovaly znalosti panských myslivců.

Zdejší, tehdy na zvěř bohaté lesy navštěvovalo mnoho lovců, kteří buď 

byli majiteli panství či jeho správci na lov pozváni, a nebo to byli místní 

myslivci či jiní lovci zvěře, jejichž úlovky byly žalostné a mnohdy zcela 

nevydařené. Mnoho lovců a myslivců se po takovémto nezdařeném lovu 

ubíralo za tímto věhlasným mužem, aby jim poradil nebo i případně 

pomohl. Ten vždy pouze krátce a stručně na jejich prosby a žádosti 

odpověděl: „Ano, ano. Dočkejte času!“

Poté nechal lovce mnohdy velice dlouho, ba dokonce i několik hodin 

čekat, až nastane ta pravá chvíle, kdy zvěř, která má býti lovena, začne 

vycházet z temného lesa nebo hustých houštin. Vydal se potom s lovci 

na místa, která již dávno předem znal, a tam začal pískat na svoji 

kouzelnou píšťalku, kterou si za tímto účelem vyrobil. Z různých stran 

lesa pak za jeho píšťalkou přicházela zvěř, které mohli lovci nalovit 

takové množství, kolik potřebovali. Tím získal na své vážnosti a bylo 

mnoho lovců, kteří šli raději nejprve za ním pro radu či pomoc, než by se 

měli vydat na již předem nevydařený lov. Všichni pak vděčili za úspěch 

jeho kouzelné píšťalce, díky níž byly jejich lovy vydařené.

                                                   x x x

Poznámka autora: Stejně tak jako téměř všechny pověsti, zřejmě i tato 

vděčí za svůj vznik skutečným událostem. Zcela určitě se však v tomto 

případě nejednalo o muže s kouzelnou píšťalkou, nýbrž o člověka, 

nejspíš pytláka, který byl natolik znalý zvěře a jejích zvyklostí, že si sám 

dokázal vyrábět různé, tehdy ještě asi málo známé vábničky lesní zvěře, 

kterým lidé říkali píšťalky, neboť píšťalám byly podobné. Onen muž 

zcela jistě tyto vábničky mistrně ovládal a vábniček se užívá dodnes, 

i když některé se trochu změnily.

                   Eduard Steun

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

Co se dělo o prázdninách v ZŠ a MŠ?
V průběhu prázdnin probíhala v MŠ a na chodbách školy výměna světel. 

Při té příležitosti zaměstnanci obce pod vedením pana starosty Pavla 

Svobody vymalovali poškozené části tříd a chodeb. Paní Emilka 

Němcová pomohla s opravou nástěnných maleb. Byla vybourána příčka 

mezi chodbou a WC v MŠ a opraveno lino a zábradlí. Také jsme 

připravovali nový školní vzdělávací program pro MŠ, ve kterém je 

zohledněno vzdělávání dětí  dvouletých a dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami, takzvaná „inkluze“. 

Chtěla bych tímto poděkovat všem, kteří se podíleli na prázdninových 

úpravách ve škole.

                                                                                                           I.P.
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Sport v srpnu 
Končí prázdniny a končí i letní fotbalová přestávka. Naše fotbalové 

soutěže začínají na začátku září a termíny utkání uvádíme níže na 

uveřejněném rozpisu soutěží. V novém fotbalovém ročníku nás budou 

reprezentovat dvě mužstva, obě hrající okresní přebor okresu Děčín, 

a to mužstvo dospělých hrající pod hlavičkou Šluknov B a potom 

mužstvo starších přípravek. Starší přípravky budou své zápasy sehrávat 

na pravidelně se konajících satelitních turnajích. V rámci letní přípravy se 

mužstvo dospělých zúčastnilo turnaje Lipovský memoriál , 

kde vybojovalo první místo a po dlouhých čtrnácti letech získalo putovní 

pohár.  Mužstvo dospělých sehrálo dvě přípravné utkání , 

kdy v Mikulášovicích porazilo místní celek vysoko 4:8 a v Dolním Podluží 

zvítězilo 1:4. Věříme, že dobré výkony z přípravy nejsou náhodné 

a přenesou se i do mistrovských soutěží. Našim cílem je umístění 

do třetího místa.

V sobotu 29. července se na místním hřišti odehrál 21. ročník 

fotbalového turnaje Lipovský memoriál, který se pořádá jako vzpomínka 

na zesnulé hráče a funkcionáře lipovské kopané, která se píše již od roku 

1947. Musíme poděkovat všem sponzorům a pořadatelům za pomoc, 

která přispěla ke zdárnému průběhu tohoto turnaje. Též moc děkujeme 

paní MUDr. Markétě Englerové, která celý turnaj svědomitě pečovala 

o zdraví všech hráčů.

Výsledky: 

1. místo: SK Plaston Šluknov B/Lipová, 2. místo: SK Velký Šenov, 3. místo: Český Lev Neštěmice, 4. místo: FK Mikulášovice. 

Ĭ Î 02.09. Verneřice Šluknov B/Lipová 17:00 15:15

NE 10.09. Šluknov B/Lipová Malšovice 17:00

SO 16.09. K. Lípa Šluknov B/Lipová 16:30 15:45

SO! 23.09. Šluknov B/Lipová Mikulášovice 16:30

SO 30.09. Těchlovice Šluknov B/Lipová 16:00 14:00

SO 07.10. V. Šenov Šluknov B/Lipová 16:00 15:00

SO! 14.10. Šluknov B/Lipová Markvartice 15:30

SO 21.10. Boletice Šluknov B/Lipová 15:30 13:45

NE 29.10. Šluknov B/Lipová D. Habartice 14:30

SO 04.11. Rybniště Šluknov B/Lipová 14:00 12:45

NE 12.11. Šluknov B/Lipová Jiřetín 14:00

Rozpis: Okresní přebor – dospělí

İ ÞǾŌMÓ DĄĈ �  ÔM�Ň� Œ�ÔM�Ň�Ö  ĈD Ö ÒŌ výkop Odjezd

NE 10.09. Turnaj v Jiříkově  10:00 9:00

NE 17.09. Turnaj ve V. Šenově 10:00 9:15

NE 24.09. Turnaj ve Šluknově  10:00 9:00

ČTV 28.09. Turnaj v Krásné Lípě 10:00 8:45

NE 01.10. Turnaj v Lipové 10:00

NE 08.10. Turnaj v Jiříkově 10:00 9:00

NE 15.10. Turnaj ve Šluknově 10:00 9:00

NE 22.10. Turnaj v Krásné Lípě 10:00 8:45

NE 29.10. Turnaj ve Velkém Šenově 10:00 9:15

NE 43044 Turnaj v Lipové 10:00

Okresní přebor – starší přípravka


