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ZPRÁVY A INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

-----------------------------------------------------------------------------------------------Svoz nebezpečného odpadu
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
odvézt 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.

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
SE KONAJÍ VE DNECH 20. a 21. října 2017 v budově Obecního úřadu,
Lipová č. p. 422, 407 81 Lipová. Hlasovací lístky Vám budou doručeny do
Vašich schránek.

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.

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 ROZHLAS
Vážení spoluobčané, rádi bychom Vám připomněli možnost poslechu
hlášení obecním rozhlasem přes mobilní telefon či pevnou linku.

Doufáme, že tento pohodlný způsob získání informací se osvědčí.
V případě nejasností se, prosíme, obraťte na zaměstnance obecního
úřadu.

V případě, že neuslyšíte nebo nebudete rozumět hlášení obecním
rozhlasem, vytočte telefonní číslo:+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.

Toto telefonní číslo také naleznete na webových stránkách obce
v důležitých informacích pro občany v odkazu Obecní rozhlas
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KULTURA V OBCI

-----------------------------------------------------------------------------------------------Malování na Sohlandu
V pátek 8. září 2017 jsme již tradičně na zahájení školního roku
a ukončení léta malovali křídami na silnici u Sohlandského rybníka.
Počasí se nakonec umoudřilo a celé akce se zúčastnila spousta dětí

i dospělých. Tématem letošního malování bylo NAFOUKNUTÉ LÉTO.
Každý byl odměněn diplomem a sladkou odměnou. Děkujeme všem,
kteří přišli a malovali s námi.

foto Jiří Fišer

Koncert v kostele k 300. výročí narození Marie Terezie
V sobotu 28. října 2017 se od 17.00 hodin v kostele sv. Šimona a Judy
uskuteční koncert k 300. výročí narození Marie Terezie. Od 16.00 hodin
bude otevřena galerie v půdním prostoru kostela a věž s hodinovým

strojem. Vstupné na koncert dobrovolné a malé občerstvení bude
zajištěno.

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. Se sebou si vemte něco dobrého na oheň.
Těšíme se na Vás, drobné občerstvení pro zahřátí zajištěno.

INFORMACE Z PODSTÁVKOVÉHO DOMU

-----------------------------------------------------------------------------------------------Aktuálně z informačního centra
V našem informačním centru pro Vás poskytujeme i doplňkové služby,
jako je kopírování, tisk, laminace a vazba dokumentů.

Stále si u nás můžete zakoupit kozí sýr z farmy na Nové Vísce, pivo z
krásnolipského pivovaru Falkenštejn, med od obecních včel a spoustu
dalšího.
Dozvíte se u nás 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.

Tisk a kopie
Formát A4 – černobílý 3 Kč, barevný 5 Kč
Formát A3 – černobílý 6 Kč, barevný 10 Kč
Laminace
Formát A5 8 Kč, formát A4 12 Kč, formát A3 16 Kč
Vazba dokumentů
1 až 80 listů 30 Kč

Výstava Na Stromech
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
r y b n í k a . Ta t o v ý s t a v a j e v o l n ě
přístupná. Po zkušenostech z minulého
roku, kdy nám nějaký vandal výstavu

znehodnotil, bude ta samá výstava od 7. října 2017 k vidění i v galerii
podstávkového domu, kde bude umístěna do konce měsíce října.
V informačním centru obce Lipová si v případě zájmu můžete
vyzvednout několik naučných publikací o Fair trade obchodu.
Těšíme se na Vás, L. a M.
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INFORMACE Z DOMOVA DŮCHODCŮ

-----------------------------------------------------------------------------------------------Září v Domově důchodců Lipová
Koncem měsíce srpna navštívily klientky Domova důchodců Lipová
zámek Ploskovice. Prošly si zámek, který byl v historii převážně používán
jen jako letní sídlo, podívaly se do grott - což jsou umělé jeskyně
v přízemních prostorách zámku otevřené do parku. Po prohlídce zámku
si klientky prošly ještě zámeckou zahradu, kde se volně pohybovalo
několik pávů. Závěrem si pak vychutnaly malé občerstvení na terase
protější restaurace.
V září jsme přijali pozvání na akci Loučení s létem v Domově potoky
v Chřibské. Akce, která probíhala již po několikáté, se konala venku
v areálu domova. Soutěžilo se v tradičních disciplínách zaměřených jak
na motoriku, pohyb tak i paměť. Akci zpěvem doprovázeli Jiří Helekal,

jehož písničky se klientkám moc líbily. Odpoledne se povedlo, klientky si
ho velmi užily.
Podobná akce se v polovině září konala i v Domově pro seniory v Krásné
Lípě. Opět se soutěžilo, tentokrát ale počasí nepřálo a disciplíny se
přesunuly dovnitř budovy. Našemu týmu se vedlo velmi dobře. Obsadili
krásné třetí místo a odvezli si kromě diplomů a medailí také krásné ceny,
koláč a výborný dort, který si dali ke kávě.
12. září oslavily svůj svátek Marie. Protože je toto jméno u nás
zastoupeno velmi početně, rozhodli jsme se uspořádat oslavu s hudbou.
Bohužel pro výpadek el. proudu jsme hudbu s tancem museli odložit.
Klientkám jsme popřáli vše nejlepší a předali drobné dárky a květiny.

SPOLEK SENIORŮ LIPOVÁ

-----------------------------------------------------------------------------------------------Setkání seniorů se koná 10. 10. 2017 od 15.00 hodin v podstávkovém domě.

INFORMACE ZE ŠKOLY

-----------------------------------------------------------------------------------------------Slavnostní přivítání prvňáčků - září 2017
Skončily prázdniny a děti opět zamířily do školních lavic. Letos přišlo do 1. třídy
v doprovodu svých rodičů, prarodičů nebo vychovatelů 8 dětí. Prvňáčci si přinesli
kornouty s dobrotami, nové tašky a na lavicích už na ně čekala Živá abeceda,
Matematika, Prvouka, Písanka, Poznáváme písmena, výtvarné potřeby a spousta
dalších věcí, aby je učení bavilo. Pan místostarosta František Žák rozdal dětem na
uvítanou dárečky, které věnovala obec. Potom jsme zkusili hlášení, počítání,
poznávali jsme svá jména a řekli jsme si několik důležitých věcí. Následovalo
fotografování v lavici, s kornoutem, před tabulí a s maminkou nebo tatínkem.
Pak rychle domů, aby si děti mohly v klidu prohlédnout věci do školy a připravit se
na další školní den. Ať se dětem ve škole líbí a ať je baví učení. Přejeme VELKÉ
JEDNIČKY!
I.P.

Dýňobraní ve škole - září 2017
Letošní sklizeň obrovských dýní byla dřív a ve větším množství. Tentokrát kromě dětí ve
škole vyřezávaly dýně i děti z dětského domova. Všichni se předháněli v tom, kdo bude
dlabat. Také jsme dýně řádně ochutnali. Děkujeme paní Kovářové za dodání lžic na
dlabání a poděkování také patří silným mladým mužům, kteří pomohli vynést maxi
dýně z auta do školy. Děti si odnesly kromě pěkného zážitku i pár dýňových semínek.
A kdopak těchto 14 obrů vypěstoval na zahrádce? Manželé Bláhovi, kterým tímto
děkujeme.
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SPORT
-----------------------------------------------------------------------------------------------Sport v září
Fotbalový podzim začal pro naše mužstva na začátku září. Cílem pro
nastávající sezónu bylo stanoveno stabilizovat družstvo žáků, vhodně
ho doplnit a zlepšit výsledky. Pro mužstvo dospělých byl stanoven cíl
poměrně vysoký. Ale vzhledem k dobrému výsledku v minulém ročníku
a dobrých výsledcích v letních přátelských zápasech docela reálný. Cílem
bylo stanoveno atakovat čelo tabulky a opět jako minulý ročník skončit
nejhůře do třetího místa.
Naše fotbalová přípravka svůj cíl docela plní a zatím po třech satelitních
turnajích došlo k výsledkovému posunu. Konečně se odpoutala od
věčného posledního místa. Turnaje: V Jiříkově – 4. místo, ve Velkém

Šenově – 4. místo, ve Šluknově – 3. místo. Turnajů se zúčastňují Lipová,
Jiříkov, Šluknov, Krásná Lípa, Velký Šenov.
Mužstvo dospělých zatím roli favorita moc nenaplňuje. V prvním kole
jsme podlehli po penaltovém rozstřelu s nováčkem soutěže Verneřicím.
Další porážku jsme utrpěli na lipovském hřišti od mužstva Malšovic a za
týden jsme prohráli v Krásné Lípě. V posledním utkání jsme konečně
bodovali, kdy jsme přehráli domácí Mikulášovice. Naše mužstvo se
zatím trápí střelecky a nevyužité gólové šance nás potom stojí zbytečně
body. Věříme ale ve zlepšení.

Výsledky mužstva dospělých:
Verneřice - Šluknov/Lipová 2:2 (PK 4:2), Šluknov/Lipová – Malšovice 1:2, Krásná Lípa - Šluknov/Lipová 3:1, Mikulášovice - Šluknov/Lipová 1:2,
Budoucí zápasy:
Těchlovice - Šluknov/Lipová 30.9., Velký Šenov - Šluknov/Lipová 7.10., Markvartice - Šluknov/Lipová 14.10, Boletice - Šluknov/Lipová 21.10.,
Šluknov/Lipová - Dolní Habartice 29.10., Rybniště - Šluknov/Lipová 4.11., Šluknov/Lipová – Jiřetín 12.11.

Turnaj starších přípravek na hřišti v Lipové – neděle 1. 10. 2017 od 10:00
Tabulka Okresního přeboru dospělých
ĈB
ČB
ĊB
ÇB
DB
ĎB
ĐB
ÐB
EB
ĈĆB
ĈĈB
ĈČB

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

Z

V
4
4
4
4
5
4
4
5
4
4
4
4

R
4
4
3
3
3
2
1
1
1
1
1
0

P
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
1
2
2
3
4
3
3
3
4

S
16:03
15:07
16:07
9:06
6:06
9:11
14:17
6:11
10:16
9:15
5:15
7:14

B

P+
12
12
9
9
9
4
4
4
3
3
3
0

P0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0

-----------------------------------------------------------------------------------------------Ordinace Lipová
Sběrna receptů
MUDr. Štěpánka Kořínková, praktický lékař pro dospělé
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7:00 - 9:30 hod.
14:00 - 16:00 hod.
7:00 - 9:30 hod.
Zavřeno
12:00 - 14:30 hod.

8:00 - 9:30 hod.
14:00 - 16:00 hod.
8:00 - 9:30 hod.
Zavřeno
12:30 - 14:30 hod.
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