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ZPRÁVY A INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

-----------------------------------------------------------------------------------------------Upozornění
V poslední době se ve stále větší míře prohánějí naší obcí a v okolí jezdci
na terénních motorkách a čtyřkolkách.
Jde o koníček, který je jistě zajímavý a občas i plný adrenalinu, ale všeho
s mírou.
Spousty „závodníků“ začaly driftovat na obecních štěrkových
komunikacích. Při smyku či driftu štěrk vyletí z cesty do krajnice.
Na cestě se tvoří louže a při sekání krajnic se ničí sekačky o kamení.

Žádáme tímto dotyčné jezdce o trochu korektnosti a ohleduplnosti.
Nikdo to zatím nechceme hnát do krajnosti, ale pokud bude k dispozici
kamerový záznam o ničení obecního majetku, může se stát, že toto
postoupíme ke správnímu řízení…
Jezděte, trénujte ale s rozumem.
F. Žák

Svoz nebezpečného odpadu
Svoz nebezpečného odpadu je plánován na sobotu 21. 4. 2018 v 8.00
hodin ze sběrného dvora. Žádáme obyvatele, kteří mají doma
nebezpečný odpad, aby tento odpad odvezli do sběrného dvora
do pátku 20. 4. 2018.
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.

BIOODPAD
Svoz biologicky rozložitelného odpadu zahájíme ve středu 4. 4. 2018,
doba svozu v daný den bude od 6-ti hodin ráno do 20-ti hodin večer
v pravidelné frekvenci 1 x 14 dní. Bioodpad bude svážen v období duben
až listopad (ukončení závisí na počasí).

jemné nebo drcené větve, hobliny a piliny. V případě uložení odpadu,
který nesplňuje kritéria bioodpadu, nebude nádoba vyvezena.
Popelnici na bioodpad si můžete objednat u paní Svobodové osobně na
obecním úřadě, telefonicky na čísle 412 391 390, 731 583 637 nebo
e-mailem na info@lipova.cz.

Deﬁnice sváženého bioodpadu v nádobách
Do hnědých nádob na bioodpad je možné ukládat pouze bioodpad
rostlinného původu bez dalších příměsí komunálního odpadu. Na každé
nádobě bude viditelně označeno, které složky bioodpadu mohou být do
nádob ukládány - ovoce, zelenina, listy a natě zeleniny, odpad ze zeleně
v domácnosti, zbytky pečiva a obilovin, travní hmota, plevele, listí,

Cena za likvidaci bioodpadu pro občana na rok 2018:
nádoba 120 litrů:
200 Kč jednorázový poplatek na rok
nádoba 240 litrů:
400 Kč jednorázový poplatek na rok
Zbylé náklady za likvidaci bioodpadu hradí obec.

Úhrada poplatků za likvidaci odpadu a poplatek za psa
V tomto čísle Lipovských novin Vám přinášíme přehled poplatků pro
kalendářní rok 2018. Poplatky můžete uhradit dvěma způsoby, a to buď
platbou na účet obce Lipová č. 213100291/0300, nebo osobně na OÚ
u paní Žákové nebo 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.
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KULTURA V OBCI

-----------------------------------------------------------------------------------------------Lipovská zabijačka
V sobotu 10. března 2018 se na zahradě podstávkového domu konal již
pátý ročník Lipovské zabijačky. Na náměstí bylo možné si příjemně
posedět, pojíst a popít samé dobré věci co k zabijačce patří a k tomu
si také něco zabijačkového odnést domů. Živá hudba v podání
NONSTOP Music a soutěže po celý den zpříjemňovaly akci. Velmi pěkné

ceny do tomboly potěšily mnoho kupujících, kteří měli to štěstí a vyhráli.
Během celého dne a večera dorazila spousta lidí. Naštěstí nám počasí
přálo a doufáme, že to tak zůstane i pro příště. Na akci se podílelo
zhruba třicet dobrovolníků, díky kterým se letošní zabijačka opravdu
vydařila, a my všem těmto lidem velice děkujeme.

Pozvánky:

Jarní úklid obce
V sobotu 14. dubna 2018 začneme s jarním úklidem obce a budeme moc rádi, když se k nám přidáte. Setkáme se v 9.00 hodin před obecním úřadem
a domluvíme se na místě, co je potřeba udělat. Hodí se veškeré nářadí jako hrábě, lopaty, smetáky.

Pálení čarodějnic a stavění máje
V pondělí 30. dubna se bude konat pálení čarodějnic a stavění máje. Průvod bude vycházet z náměstí k Restauraci U Pytláka v 16.45 hodin. Stavění
májky začne v 17.00 hodin a poté bude zapálen oheň a začnou hry pro děti. Všechny čarodějnice a čaroděje potěšíme nějakou dobrotou.
Moc se na Vás těšíme.

Lipovský „ﬁlmový“ jarmark
Letošní a zase trochu jiný „ﬁlmový“ jarmark bude probíhat v sobotu
9. června od 10.00 hodin na bývalé pivovarské louce. Můžete se těšit na
ukázky profesionálních kaskadérů, workshopy s mimem, chůzi s Charlie
Chaplinem, ﬁlmové maskéry, kteří Vás nalíčí a ozdobí pro foto koutek,
kamerové zkoušky, kde si budete moci vyzkoušet, jak to při natáčení
funguje a další ﬁlmové zážitky. Stánkový prodej, výborné občerstvení
a program s moderátorem budou samozřejmě také součástí i letošního
jarmarku. Můžete se také těšit na koncert JAKUBA ONDŘEJE, který bude
nejen vystupovat, ale bude také vyhlašovat výsledky míčových her
dětských domovů, které probíhají společně s jarmarkem. Ve večerních
hodinách se můžete těšit na ohňovou show, ohňostroj a jarmareční
veselici.
Lunapark Novotný přiveze spoustu atrakcí a navíc také HORSKOU
DRÁHU.
V příštím vydání našeho měsíčníků vyjde již přesný časový program.
Poznámka redakce: na facebookovém proﬁlu obce Lipová proběhla
anketa, kde mohli lidé hlasovat mezi koncertem Jakuba Ondřeje
a Vojtaano. Bohužel nejsme schopni zajistit odpolední koncert výherce
ankety "Vojtaano". Omlouváme se, že nenaplníme výsledek ankety,
do budoucna se pokusíme domluvit nějaký večerní koncert s tímto
interpretem. Jakub Ondra je skvělý mladý hudebník a věříme, že se Vám
bude jeho vystoupení líbit, tak jako nám.

INFORMACE Z PODSTÁVKOVÉHO DOMU

-----------------------------------------------------------------------------------------------Aktuálně z informačního centra
V galerii podstávkového domu si ještě posledních pár dnů můžete
prohlédnout výstavu obrazů paní Vymerové, kterou následně po
Velikonocích vystřídá výstava fotograﬁí pana Jiřího Mikishe, které bude
v naší galerii k vidění do konce května.
Stále si u nás můžete zakoupit Kulturní pas Euroregionu Labe/Elbe 2018,
se kterým za pořizovací cenu 30 Kč získáte slevu 10-50% ze vstupného
na vybraná místa v sousedním Sasku. V našem informačním centru se

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 také na pořádání 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.
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INFORMACE Z DOMOVA DŮCHODCŮ

-----------------------------------------------------------------------------------------------Březen v Domově důchodců Lipová
V letošním roce jsme opět přijali pozvání od našich německých přátel
z domova Oberland v Ebersbachu, kde se konala soutěž v malování
vajec. Tato akce se koná každoročně, takže jsme se účastnili již po
několikáté. Konkurence byla velká, přijeli zástupci ze sociálních služeb
z Čech, Německa i Polska. Techniky barvení, malování a zdobení vajec
byly různorodé. Opět jsme získali i nějakou inspiraci. Naše družstvo
obsadilo krásné 4. místo.
V březnu jsme také tradičně oslavili svátek MDŽ. Klientky si napekly
linecká srdíčka ke kávě. Popřát nám přišel pan starosta Pavel Svoboda.
Všem klientkám dal karaﬁát. K svátku nám přijel zahrát i pan František
Veselý. Tančilo se a zpívalo. Bylo to moc pěkné odpoledne.
Pokračovali jsme také v přípravách na Velikonoce. Klientky

s pracovnicemi v sociálních službách vytvářely různé velikonoční
dekorace – věnce, slepičky, vajíčka atd. V předvelikonočním čase za
námi také chodí děti ze Základní školy v Lipové. I letos přišly s pásmem
koled a písniček. Opět měly vystoupení moc pěkně připravené včetně
dekorací a pomůcek, které samy vyráběly. Nakonec kluci vyšupali naše
klientky pomlázkou a děvčata rozdala dárečky. I my máme
na Velikonoční pondělí připraveny sladkosti pro koledníky, tak doufáme,
že se za námi v Domově důchodců zastavíte :-)
Mgr. Miroslava Hoštičková
ředitelka

SPOLEK SENIORŮ LIPOVÁ

-----------------------------------------------------------------------------------------------Setkání seniorů se koná v úterý 10. 4. 2018 od 15.00 hod. v podstávkovém domě.

INFORMACE ZE ŠKOLY

-----------------------------------------------------------------------------------------------ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOVÁ,
okres Děčín, příspěvková organizace vyhlašuje:
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Březen v školních lavicích
V úterý 13. 3. jsme se sešli všichni v jedné třídě a povídali si o tom,
jak bezpečně používat internet. Nejdůležitější téma byla ochrana
osobních údajů (co není dobré o sobě uvádět na internetu), dále pak jak
postupovat, když chceme na internetu zveřejnit nějakou fotograﬁi i proč
nelze na internetu každému důvěřovat. Řekli jsme si také, jak
postupovat, když se na internetu setkáme s něčím nevhodným. Zkušení
internetoví „surfaři“ se nezapřeli a zasvěceně se zapojovali. Beseda děti
zaujala, hodina utekla jako voda.

Cvrček (2. a 3.ročník) a Klokánek (4. a 5.ročník). V této soutěži nejde
o příklady, ale účastníci musí uplatnit logické myšlení. Důležité je také
zvolit správnou strategii. Úlohy jsou ohodnoceny různým počtem bodů
podle obtížnosti, každý navíc obdrží tolik bodů, kolik je v dané kategorii
úloh. Za správné řešení soutěžící dostane příslušný počet bodů,
za špatné řešení se jeden bod odečítá. Pokud není označené žádné
řešení, úloha je ohodnocena nulou. Vyplatí se tedy raději vynechat
úlohu, u které si dotyčný není jistý výsledkem. A toto právě bývá u našich
dětí kamenem úrazu. I když však u nás nikdo nedosáhl převratného
výsledku, alespoň si všichni vyzkoušeli trošku jinou matematiku.

V pátek 16. 3. se žáci 2. – 5.ročníku opět zúčastnili mezinárodní soutěže
Matematický klokan. V tento den soutěžící na celém světě zasedli na
jednu hodinu k řešení slovních úloh. Naše děti soutěžily v kategoriích

Mgr.M.Petroušková

POVĚSTI A PŘÍBĚHY ŠLUKNOVSKÉHO VÝBĚŽKU

-----------------------------------------------------------------------------------------------O pokladech známého vrchu
O některých kopcích na Šluknovsku se mezi lidem tradovalo, že v jejich
nitru jsou uloženy poklady, které tvoří hojnost zlata, stříbra, jiných
vzácných kovů i drahokamů a předmětů z nich vyrobených. Každý
z těchto kopců se jednou do roka otevře, a sice vždy na Květnou neděli*),
v době kdy je v kostele sloužena mše. V tuto dobu je možné
bez jakýchkoliv překážek vstoupit do nitra kopce a tam si nabrat
cenností z pokladů takové množství, kolik se dá unést. Nikdo se však
v nitru kopce nesmí zdržet delší čas, než jaký trvá v kostele sloužená mše.
Pokud se někdo opozdí, musí pak v nitru kopce setrvat celý rok, až do
další květné neděle, kdy se opět při mši svaté kopec otevře.
Nejinak tomu bylo i s vrchem, rozkládajícím se mezi Císařským, Malým
a Velkým Šenovem, který se kdysi jmenoval Botzen (čti Bócn),
v padesátých letech 20. století byl přejmenován na Partyzán a dnes se
objevuje i název Počín. Jednoho dne se vydala do jeho zalesněných
svahů jakási chudobná žena s dítětem, aby si nasbírala trochu dřeva na
topení. Tu sebrala ulomenou větev, onde zas ležící suchý klacek a takto
zabrána do svého díla, procházela lesem, když tu náhle před sebou
spatřila veliký otvor do nitra kopce, který tvořila jakási kamenná brána.
Celý vnitřek byl osvětlen a bylo možné spatřit nepřeberné množství
pokladů. Vzhledem ke své chudobě nemohla žena odolat, aby si nevzala
alespoň trochu zlata.
Těsně před branou posadila své dítě na pařez, aby bez překážek mohla
vejít dovnitř a tam si z pokladů něco vzít. V rychlosti tedy nabrala plnou
zástěru zlaťáků a kvapně utíkala ven za bránu ke svému dítěti. Jaké ji však
pojalo zděšení, když zjistila, že dítě na pařezu nesedí, ačkoliv jej tam
předtím posadila. Dítě však nebylo ani v blízkém okolí, které také
důkladně prohledala. Při hledání zoufale volala, křičela, ale vše bylo
marné, své dítě nenašla. V hrůze, panice a zoufalství sepjala ruce
k nebesům, přičemž jí všechno zlato ze zástěry vypadlo na zem a beze
stopy zmizelo. Chudší než předtím a s krutou bolestí v srdci se vracela do
svého domu, cestou si vyčítajíc, že jí touha po bohatství připravila o její
jediné dítě.
Nebohá žena od té doby prožívala hrozná muka, doprovázená výčitkami
svědomí. V příštím roce, opět na Květnou neděli, se vypravila do oněch
míst, kde ztratila největší poklad, své milované dítě, aby tam na něj
v tichosti zavzpomínala a položila kytičku na místo této smutné události.
Právě v okamžiku, kdy tak chtěla učinit, náhle se před ní rozestoupila
skalnatá stráň a ve chvíli kdy nahlédla do jejího otvoru, vyběhlo
odtamtud zcela zdravé, usmívající se její dítko, které mělo v ruce jeden

zlatý groš a pěkné jablíčko. Několik dalších jablek drželo pevně ve své
zástěrce. Překvapená žena vyběhla dítěti naproti, plna obav a vzrušení,
popadla jej do náruče, a jak jen mohla nejrychleji, vyběhla s ním z otvoru
ven. Těsně za nimi se opět skály na celý další rok uzavřely.
Téměř bez dechu doběhla se svým dítětem domů. Když se po této náhlé
a nečekané, ale i velice dramatické události vzpamatovala a uklidnila,
chtěla uložit jablka, která její dítko přineslo v zástěrce. V tu chvíli však
jí bylo souzeno zažít další leknutí.
Chuděra, stále ještě vyděšená, nevěřila svým očím. Všechna donesená
jablka se proměnila v ryzí zlato. Od té doby byla v její domácnosti
chudoba zažehnána, žena i s dítětem značně zbohatly a žily pak
spokojeně bezstarostným životem.
*) Květná neděle - Květná neděle je šestá a zároveň také poslední
neděle doby postní. Květnou nedělí začíná svatý týden, tj. poslední
týden těsně před Velikonocemi, ve kterém si nejvíce připomínáme,
co všechno se stalo před Ježíšovým vzkříšením.
Na květnou neděli si připomínáme den, kdy Pán Ježíš slavně přijel do
Jeruzaléma. Lidé ho vítali a oslavovali. Ale také si připomínáme, že brzy
na to začalo jeho velké trápení – byl zatčen a ukřižován. Nedělní
bohoslužba má tento den zvláštní začátek – scházíme se před kostelem,
kde čteme z Bible evangelium o příjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma
a kněz nám posvětí jarní ratolesti - „kočičky“. Proč ratolesti? Protože lidé
na Ježíše při vjezdu do Jeruzaléma mávali jarními výhonky palem.
V kostele potom čteme "pašije" – příběh o Ježíšově utrpení a ukřižování.
Pověst je s různými obměnami rozšířená po celé Evropě, ve všech jejích
zemích a u všech národů. Původ má v germánských oblastech Evropy
a má i výchovný charakter. Jasně říká, že by člověk neměl chtít všeho stále
více, ale že by se měl spokojit i s málem, které se mu nabízí.
Eduard Steun

obrázek k pověsti na další straně
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SPORT
-----------------------------------------------------------------------------------------------Sport v březnu
Jarní fotbalová utkání již měla pro obě naše mužstva začít. Nepřízeň
počasí nás však zatím na trávník nepustila. Ani v posledním březnovém
víkendu se však nedá očekávat zlepšení a vyschnutí místního hřiště.
Nejbližší zápas dospělých se bude muset asi opět odložit.
Naši dospělí fotbalisté v rámci zimní přípravy sehráli tři přípravná utkání.
Zápasy s Velkým Březnem a Sebnitz B vyhráli a zápas s Pertolticemi
prohráli. Mužstvo dospělých také v rámci zimní přípravy prodělalo
náročné třídenní soustředění ve Sloupu v Čechách.
Mužstvo starší přípravky odehrálo na sklonku minulého roku turnaj

ve Vilémově a v současné době trénují ve čtvrtek v tělocvičně. Nutně už
by bylo potřeba dostat se s dětmi na hřiště, ale bohužel počasí nám
zatím nepřeje.
Náš SK v měsíci březnu uspořádal sportovní ples. Chceme moc
poděkovat všem malým i velkým sponzorům, kteří nám pomohli tento
ples uspořádat. Dále i děkujeme všem pořadatelům za jejich úsilí,
které nám pomohlo tuto náročnou akci dobře připravit. Zejména pak
děkujeme slečně Lence Lukášové, která se opět ujala náročnému
předprodeji.

Rozpis OP DC – jaro 2018
fotbalový ročník 2017 - 2018
SK PLASTON ŠLUKNOV B/Lipová (hřiště Lipová)

Rozpis st. přípravka 5+1 - jaro 2018
fotbalový ročník 2017 – 2018 SATELITNÍ TURNA JE
Q ÔŎŐ

odjezd

İ ÞǾŌMÓDĄĈ ÔMŇ ŒÔMŇ Ö ĈD Ö ÒŌ výkop

Odjezd

SO

31.03.

Šluknov B/Lipová

Verneřice

16:30

SO

07.04.

Malšovice

Šluknov B/Lipová

16:30

NE

04.04,

Turnaj ve Šluknově

10:00

9:15

NE

15.04.

Šluknov B/Lipová

K. Lípa

17:00

SO

07.04.

Turnaj ve Šluknově

10:00

9:15

SO

21.04.

Šluknov B/Lipová

Mikulášovice

17:00 !!!

NE

15.04.

Turnaj ve V. Šenově

10:00

9:15

NE

29.04.

Šluknov B/Lipová

Těchlovice

17:00

NE

22.04.

Turnaj v Lipové

10:00

NE

06.05.

Šluknov B/Lipová

V.Šenov

17:00

NE

29.04.

Turnaj v Krásné Lípě

10:00

9:00

ÚT

08.05.

Šluknov B/Lipová

D.Habartice

17:00 !!!

ÚT

01.05.

Turnaj v Jiříkově

10:00

9:00

SO

12.05.

Markvartice

Šluknov B/Lipová

17:00

ÚT

08.05.

Turnaj v Lipové

10:00

NE

20.05.

Šluknov B/Lipová

Boletice

17:00

NE

20.05.

Turnaj v Krásné Lípě

10:00

NE

27.5.

D. Habartice

Šluknov B/Lipová

10:30 09:00!

NE

27.05.

Turnaj v Lipové

10:00

NE

03.06.

Šluknov B/Lipová

Rybniště

17:00

SO

03.06.

Turnaj v Jiříkově

10:00

SO

09.06.

Jiřetín

Šluknov B/Lipová

17:00

?
14:30

15:30

15:45

5

Turnaj ve V. Šenově

?

9:00
9:00

Lipovské
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