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ZPRÁVY A INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

-----------------------------------------------------------------------------------------------Poděkování
Dovolte nám touto cestou poděkovat Vám všem, kteří nám pomáháte
a pomáháte hodně.
Společně se nám podařilo zorganizovat dvě velmi náročné akce, jako byl
Lipovský „ﬁlmový“jarmark a Multisport festival a obě tyto akce dopadly
opravdu dobře.
Dále se v obci plelo, sekalo, sázelo a nebylo toho zrovna málo. Spoustě
z Vás to zabralo mnoho času, dokonce dní, které jste mohli strávit daleko
příjemnějším způsobem, obzvlášť v těch vedrech.

Máme teď krásně osázené, vypleté a posekané parky, hřbitov, okolí
kostela a spoustu dalšího. Velké díky patří našim členkám Spolku
seniorů, juniorům, kteří chodí ještě do školy a samozřejmě i těm, kteří
chodí pomáhat ještě před či po svém vlastním zaměstnání. Zvládli jsme
udělat knihovny, dokončit opravy letního kina a konečně teče i voda
na hřbitově. Bylo toho opravdu moc, bylo to náročné. Upřímný obdiv
patří všem, kteří nám pomáháte, a hlavně Vám patří obrovské
poděkování. Lipová by bez Vás nebyla taková, jaká je.

Olympiáda děti DSO Sever
Ve čtvrtek 21. června jsme se účastnili Sportovní olympiády dětí
DSO Sever, která se konala na atletickém stadionu v Rumburk. Závodilo
20 dětí z Lipové a v celkovém pořadí jsme se umístili na 7. místě
z dvanácti měst a obcí, které se účastnily. První místo vyhrálo město
Rumburk, druhé místo město Mikulášovice a třetí místo obec Vilémov.
Děti byly rozděleny do pěti kategorií podle věku a závodily v běhu, hodu
a ve skoku do dálky. Ty nejmladší dětičky měly speciální mini olympiádu.
Doufáme, že se z této akce stane tradice, protože nás i děti to velice
bavilo.

Sběrný dvůr
Otevírací doba:

každá středa od 14.00 do 16.00 hodin
sudá sobota od 09.00 do 12.00 hodin
Uložení odpadu mimo otevírací dobu je možné domluvit na telefonním
čísle: 720 993 632.

Pravidelný přehled 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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Nemocnice v Rumburku
Pro občany Šluknovského výběžku je zajišťována nemocniční lůžková
péče v Lužické nemocnici v Rumburku, která je akciovou společností
ve vlastnictví města Rumburku. Jistě mnozí z Vás zaznamenali
informace, zejména v některých novinách, o problémech, které
nemocnici provázejí. Její provoz je nesmírně ﬁnančně náročný a město
Rumburk jej vysokými částkami hradí ze svého rozpočtu. Proto před
téměř třemi lety vstoupil Rumburk do jednání s Krajským úřadem
Ústeckého kraje (KÚ ÚK) s nabídkou, aby KÚ nemocnici odkoupil.
Na základě neshody týkajících se požadovaných podmínek nedošlo
k dohodě a jednání v této věci bylo ukončeno. Město Rumburk vyhlásilo
následně tendr, do kterého se přihlásila jediná ﬁrma Penta, která posléze
od zájmu nemocnici získat do svého vlastnictví ustoupila. V současné
době je situace ještě složitější, jak ﬁnanční, tak personální. Nedostatek
lékařů a zdravotních sester je koneckonců velikým problémem v celé
republice. Vedení města Rumburku přehodnotilo celou situaci a mělo
zájem obnovit jednání s KÚ ÚK s tím, že ustoupilo od svých předchozích
podmínek. Celou situaci velmi citlivě vnímají i všechny starostky
a starostové Šluknovského výběžku, protože si velmi dobře uvědomují
potřebu zachování akutní lůžkové interní a chirurgické péče pro všechny
obyvatele výběžku, jejichž počet čítá 55 tisíc. V rámci Sdružení pro rozvoj
Šluknovska (SPRŠ) vstoupili aktivně starostky a starostové do jednání

a oslovili vedení KÚ ÚK se žádostí, aby bylo obnoveno jednání s městem
Rumburk ve věci zachování nemocnice v Rumburku a možného převodu
nemocnice pod Krajskou zdravotní a.s. Aktivitu v této oblasti vyvinulo
i vedení města Varnsdorfu, které nabídlo KÚ prostory v bývalé nemocnici
ve Varnsdorfu, kde navrhují zřízení tzv. jednodenní chirurgie.
Domníváme se, že toto není správný krok, který by řešil problém
zachování akutní interní a chirurgické lůžkové péče pro občany výběžku.
Dne 25. června 2018 jsme se zúčastnili zasedání Zastupitelstva ÚK,
kde s naší žádostí vystoupili dva kolegové starostové. Zastupitelstvo ÚK
nedoporučilo Radě ÚK, aby zahájila jednání s Rumburkem ve věci
možného převodu nemocnice pod Krajskou zdravotní a.s., dále
Zastupitelstvo ÚK schválilo usnesení, že bude celou situaci řešit s VZP.
Co tedy dál? Oslovíme VZP se žádostí o schůzku v co nejbližším termínu.
Senátor pan Zbyněk Linhart oslovil ministra zdravotnictví se žádostí
o pomoc a ministr ji přislíbil s tím, že je třeba tuto situaci urychleně řešit.
Nadále se budeme aktivně zajímat o vývoj situace týkající se zajištění
zdravotní péče na Šluknovsku a budeme neustále tlačit na VZP, kraj
a Ministerstvo zdravotnictví, aby byla zachována základní lékařská péče
v potřebném rozsahu.
Starostky a starostové Šluknovska
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KULTURA V OBCI

-----------------------------------------------------------------------------------------------Lipovský „ﬁlmový“ jarmark a míčové hry dětských domovů
V sobotu 9. června se uskutečnil ﬁlmový jarmark, který se i přes vrtochy
počasí opravdu vydařil. Dětičky i dospělí si po celý den i večer užívali
atrakce v Lunaparku Novotný, kde byla nově i horská dráha. Přímo
v areálu bylo možné zkusit, jak to chodí na kamerových zkouškách
a že to není jednoduché, líčení od profesionálních maskéru, umění
Mima, které si vyzkoušeli děti i dospělí a šlo jim to výborně. Napínavé
představení plné adrenalinu předvedli profesionální kaskadéři.
Vyhlášení výsledků míčových her a následný koncert Jakuba Ondry

provázel déšť, při kterém někteří návštěvníci a prodejci řádně promokli.
Stánkový prodej, výborné občerstvení, soutěže a hry pro děti o volné
vstupné do lunaparku a spoustu dalšího udělalo radost mnoha
návštěvníkům.
Ve večerních hodinách na pódiu letního kina byla ohňová a světelná
show, následoval krásný ohňostroj a ﬁlmový program byl zakončen
promítáním grotesky Laurel a Hardy. Jarmareční veselice plná tance
a hudby probíhala až do úplného konce letošního jarmarku.

Multisport festival okolo Českosaského Švýcarska
23. a 24. června jsme poprvé v Lipové pořádali Triatlon v rámci Multisport
festivalu okolo Českosaského Švýcarska a Český pohár v triatlonu - žáci,
který proběhl díky spolupráci s TAP Plzeň a za ﬁnanční podpory
Euroregionu Nisa a Evropské unie z Programu na podporu přeshraniční
spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko SN-CZ.
Závod se podařilo velmi dobře připravit, ale bohužel počasí nám nepřálo
a celý závod pršelo a byla řádná zima.
Bylo možné se přihlásit do aquatlonu, který probíhal v sobotu a také

do nedělního přespolního běhu.
"Český pohár v triatlonu – žáci" bylo účastníků hodně, bohužel
v triatlonu pro dospělé byla účast díky špatnému počasí menší. Přesto
jsme rádi, že jsme měli možnost takovou sportovní událost uspořádat.
Většina z nás poprvé na vlastní oči viděla, jak probíhá aquatlon
při 12 °C, nebo průběh triatlonu jednotlivců i štafet. Doufáme
že budeme pořádat ještě nějaký další ročník.

Lipovský „ létající“ dřevák
Dřevák se bude konat v sobotu 25. srpna od 10.00 hodin v areálu bývalého pivovaru. Letos se můžete těšit na „létající“ dřevák a co přesně to znamená,
Vám napíšeme v příštím vydání Lipovských novin.
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INFORMACE Z PODSTÁVKOVÉHO DOMU

-----------------------------------------------------------------------------------------------Aktuálně z informačního centra
Stále si se slevou můžete zakoupit Lipovský kalendář stolní za 30 Kč
a nástěnný za 50 Kč. Nabízíme kozí sýry z farmy Nová Víska a pivo
z Pivovaru Falkenštejn. V našem sortimentu naleznete také kalendář
na rok 2019 s historickými fotograﬁemi Šluknovského výběžku,
Varnsdorfský betlém, ručně šité panenky, nebo keramiku od paní
Simony Machorkové. Dále si můžete pořídit různé suvenýry: pohledy,

mapy, keramiku, trika, kšiltovky a deštníky.
V galerii podstávkového domu bude od 3. srpna do 28. září probíhat
výstava naivních obrazů Alexandry Dětinské, které Vás opravdu potěší.
Služby v IC: kopírování, tisk nebo laminování.

INFORMACE ZE ŠKOLY

-----------------------------------------------------------------------------------------------Zprávy z mateřské školy
Často se rodiče ptají dětí, co dělaly ve školce a děti odpovídají: „ Nic“.
V naší MŠ to ale neplatí. Děti si hrají, staví, kreslí, malují, vyrábí, vyplňují
pracovní listy, cvičí, tancují, zpívají, recitují, hrají pohybové hry,
poslouchají pohádku atd. Celý rok je rozdělený na tématické okruhy,
podle kterých se vybírají a plánují činnosti. Mimo jiné se děti učí také
sebeobsluze, spolupráci, respektování pravidel, kamarádskému
chování, naslouchání druhému, seznamují se se světem přírody a lidí.
Učí se nabídnout pomoc a důvěřovat vlastním schopnostem,
aby to všechno potom zúročily po celou dobu školní docházky. Celé
to naše celoroční snažení vyvrcholilo besídkou pro maminky, kde děti
předvedly část hudebních a recitačních činností, které se za celý rok
naučily. Děti, které byly u zápisu do první třídy, navštívily první, druhou
a třetí třídu, aby se seznámily s prostředím školy, kterou budou od září
navštěvovat. Mezi školáky mají již své kamarády, poznaly i paní učitelky.
31. května jsme navštívili stanici Sboru dobrovolných hasičů ve Velkém

Šenově. Zde jsme si prohlédli veškerou techniku a vybavení, které nám
předvedl pan Michal Bernart, tímto mu děkujeme. Jako oslavu Dne dětí
jsme si zahráli stopovanou, na jejímž konci jsme hledali a úspěšně našli
poklad. Poté následovalo malování na silnici, které se letos neslo v duchu
ZOO. 19. června jsme se byli podívat v továrně MIKOV (bývalý
Conmetron). Mimo jiné jsme se s dětmi zvážili a celá naše výprava vážila
400 kg.
Ještě se těšíme na exkurzi do soukromé zemědělské farmy pana Suka
ve Vilémově, kam jedeme 28. června v osm hodin ráno. Na tuto akci nás
odveze pan Varga autem Dětského domova. Také bychom chtěli
poděkovat panu řediteli Dětského domova za zapůjčení bazénku pro
naše děti, který jsme využívali v době vycházek. Přejeme všem
předškoláčkům hodně úspěchů ve škole a dětem hezké prázdniny.
J. B.

INFORMACE Z DOMOVA DŮCHODCŮ

-----------------------------------------------------------------------------------------------Červen v Domově důchodců Lipová
Tak jako každý rok absolvovali jsme s našimi klientkami odpočinkový
pobyt v lázních. Tentokrát jsme vybrali Lázně Mšené. Klientky
v doprovodu dvou pracovnic byly ubytovány ve Ville Kyselka. Lázně jsou
situovány do klidného prostředí plného zeleně. Vybrali jsme balíček
procedur 50+, ve kterém byla každý den jedna až dvě procedury.
Většinou se jednalo o léčivé koupele a masáže. Klientky vyzkoušely
i slatinné obklady na záda nebo parafínové zábaly na ruce. V rámci
pobytu jsme si udělali i několik výletů. Jedním z nich byla návštěva
vodního hradu v Budyni nad Ohří. Měli jsme štěstí, zrovna přijeli natáčet
ﬁlmaři. Prohlídku jsme ale stihli. Průvodkyně nám ukázala
i alchymistickou dílnu, která byla velmi zajímavá. Dozvěděli jsme se,
že v laboratoři byl mnohdy velký zápach, protože alchymisté tam míchali
různé lektvary. Aby zabránili jeho šíření, měli na zemi poházené různé
byliny, po kterých šlapali, aby se z nich uvolnily vůně.
Další místo, které jsme navštívili bylo muzeum kočárků v Dušníkách,

kde byl např. vystaven kočárek z roku 1920. Počasí se nám celý týden
přálo, takže lázeňský pobyt byl skvělý. Příště určitě zase vyrazíme.
Začátkem června jsme přijali milé pozvání od našich přátel z DOZP
Brtníky na turnaj v pétanque. Účastníme se ho každý rok, tak ani letos
jsme nemohli chybět. Medaili jsme si sice neodvezli, ale užili jsme
si pěkný den s pohybem a příjemnou společností.
Další tradiční akcí, na kterou rádi jezdíme, jsou Filipovské olympijské hry.
Letos byla veliká konkurence, účastnilo se 18 družstev. Ani tady jsme
neobsadili přední příčky, což nám nevadí. Třeba se to příště povede.
Ráda bych poděkovala všem našim příznivcům a přátelům, kteří nám
pomohli v projektu Plníme přání seniorům, vybrat cílovou částku
30 000,- Kč na zakoupení enkaustické sady. Děkujeme.
Mgr. Miroslava Hoštičková - ředitelka
foto na další straně
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INFORMACE Z DĚTSKÉHO DOMOVA

-----------------------------------------------------------------------------------------------TRADIČÍ MÍČOVÉ HRY – 19. ROČNÍK V LIPOVÉ U ŠLUKNOVA
V sobotu, 09. června 2018 se konal již 19. ročník Míčových her Dětských
domovů z Ústeckého a Libereckého kraje. Akce se opět tradičně pojila
s Jarmarkem, kde měl i náš dětský domov stánek. Jarmark se konal
na „Pivovarské louce“. Motto letošního jarmarku bylo „staň se ﬁlmovou
hvězdou“, po celý den probíhalo líčení v maskérně ﬁlmových hvězd,
hra němého ﬁlmu s Charlie Chaplinem atd.
Za příznivého počasí se dobře podávaly i sportovní výkony všech
družstev. Celkem se zúčastnilo dvanáct dětských domovů, z toho deset
týmů hrálo malou kopanou a šest týmů vybíjenou dívek.
Akce byla podpořena Ústeckým krajem a dále mnoha sponzory
z podnikatelské, ale i občanské sféry zdejšího regionu. Všem za tuto
podporu strašně moc děkujeme.
Vyhodnocení a předávání cen proběhlo ve 14 hodin na již zmíněné
„Pivovarské louce“ a ceny aktérům předala ﬁnalistka České Miss 2018
Lucie Korubová a starosta obce Pavel Svoboda.
A jaké byly vlastně konečné výsledky? Opět si prvenství odnesl domácí
tým, jak v malé kopané, tak ve vybíjené dívek.
Sportu zdar z Lipové, zdraví děti a vychovatelé

TISKOVÁ ZPRÁVA

-----------------------------------------------------------------------------------------------Společně k zotavení – tým duševního zdraví
V rámci reformy psychiatrické péče nově vzniká v regionu Šluknovského
výběžku a Děčínska terénní tým duševního zdraví, který se skládá
z pracovníků organizací Fokus Labe, z.ú a Agentury Pondělí, z.s.
Tým poskytuje podporu lidem s duševním onemocněním z okruhu
psychóz (schizofrenie, schizoafektivní porucha, bipolární
porucha).Cílem je poskytnout takovou péči a podporu, aby lidé mohli žít
běžným způsobem. Což prakticky znamená, že zajišťujeme podporu při
hledání zaměstnání, doprovázíme na úřady či k lékařům, poskytujeme
telefonickou podporu a podporu v krizových situacích. Dále podporu při
zotavení z duševní nemoci, vzdělávání a poradenství v oblasti duševního
onemocnění dále podporu při odchodu z psychiatrické nemocnice
či léčebny. Součástí poskytovaných služeb je i podpora a práce
s rodinou. Cílem týmu duševního zdraví je předcházení hospitalizací
či jejich zkracování a podpora lidí dlouhodobě hospitalizovaných při
návratu do běžného prostředí komunity. Tým duševního zdraví
poskytuje individualizovanou péči duševně nemocným lidem v jejich

přirozeném prostředí s ohledem na aktuální potřeby a situaci uživatele.
V České republice se začíná měnit systém péče a služeb pro lidi
s dlouhodobým duševním onemocněním. Reforma psychiatrické péče
se týká modernizace systému péče, což znamená vznik nových
sociálních služeb, například Centra duševního zdraví, která přispívají
k prevenci hospitalizace. Dále reforma spočívá na spolupráci odborníků
z oblasti péče o duševní zdraví, zahrnující psychiatry, psychology,
sociální pracovníky, služby veřejné správy a jiné. Předmětem reformy je
snižování doby hospitalizace v psychiatrických nemocnicích a následná
inkluze do běžné společnosti. Reforma podporuje budování
psychiatrických oddělení ve všeobecných nemocnicích a navyšování
počtu akutních lůžek. Cílem reformy psychiatrické péče je zlepšení
kvality života lidí s duševním onemocněním.
Pro bližší informace nás můžete kontaktovat prostřednictvím telefonu
+ 420 775 554 492 či emailu stankova@agenturapondeli.cz.
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SPORT
-----------------------------------------------------------------------------------------------Sport v červnu
10. června skončilo fotbalové jaro a nastal čas hodnocení a plánování
letní přípravy na ročník 2018/2019. Mužstvo dospělých splnilo svůj cíl
a umístilo se v konečné tabulce na třetím místě. Protože se první dvě
mužstva vzdala postupu do krajské 1. B třídy, otevřela se pro nás
možnost postupu do této soutěže. V 1. B třídě však úspěšně působí
mužstvo Šluknova A (2. místo) a postup do 1. A třídy mu tuto sezónu
unikl. Proto jsme postoupit nemohli. Jsme „béčko“ Šluknova a dvě stejná
mužstva v jedné třídě působit nemohou. Upřímně řečeno jsme
ale o postup moc nestáli a myslíme si, že na vyšší třídu ještě nejsme
náležitě připraveni. Naše starší přípravky po konečném účtování skončili
na čtvrtém místě ve své skupině „SEVER“. První místo obsadilo mužstvo
Šluknova, druhý byl Velký Šenov, třetí Jiříkov, čtvrté místo obsadilo naše

mužstvo a na pátém místě pak Krásná Lípa.
V novém ročníku 2018/2019 budeme opět mít stejná mužstva. Budeme
tedy opět hrát o body v okresních přeborech. Rozlosování soutěží
proběhne v průběhu června a rozpis zápasů nového ročníku vám
nabídneme v příštím čísle Lipovských novin.
Závěrem je potřeba poděkovat všem našim hráčům, funkcionářům
a trenérům za jejich trpělivost, čas a práci, které této činnosti věnují.
Hlavně děkujeme všem, kteří se věnují naší mládeži. Dále děkujeme
všem malým i velkým sponzorům, kteří nám pomáhají celou činnost
ﬁnančně zastřešit.

Výsledky dospělých – jaro 2018
Malšovice - Šluknov "B"/Lipová 2:0 (0:0) , Šluknov "B"/Lipová - Krásná Lípa, z.s. 1:1 (0:0) Pen: 4:5
Mikulášovice - Šluknov "B"/Lipová 1:5 (1:2), Šluknov "B"/Lipová - Verneřice 4:1 (1:1)
Šluknov "B"/Lipová - Těchlovice, z.s. 9:2 (4:2), Šluknov "B"Lipová - Velký Šenov 0:1 (0:1)
Šluknov "B"/Lipová - Dolní Habartice - spolek 3:1 (2:1), Markvartice - Šluknov "B"/Lipová 2:1 (1:1)
Šluknov "B"/Lipová - Boletice n.L. 4:0 (2:0) , D. Habartice - Šluknov "B"/Lipová 3:3 (0:2) Pen: 5:4,
Šluknov "B"/Lipová – Rybniště 3:0 (1:0), SK Slovan Jiřetín pod Jedlovou - Šluknov "B"/Lipová 5:2 (3:1)

Nejbližší sportovní akce
V sobotu 28. července se na místním hřišti rozehraje již 22. ročník fotbalového turnaje -LIPOVSKÝ MEMORIÁL.
Na tento turnaj, kde by se mělo na velkém hřišti proti sobě postavit šest mužstev, jsou zatím pozvaní: Mikulášovice, Neštěmice, Šluknov/Lipová,
Dolní Podluží, Sebnitz B, Velký Šenov.

Tabulka okresního přeboru dospělých

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

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

Z

V

R

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

19
14
12
12
11
9
10
10
10
10
9
6

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

S
3
8
10
10
11
13
12
12
12
12
13
16

B
69:23
61:44
57:36
60:47
56:60
57:63
35:43
48:50
39:60
39:51
48:61
30:61

P+
56
42
38
35
35
29
29
29
29
28
27
19

P2
3
1
2
2
0
2
3
1
3
2
1
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