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Velice děkujeme všem, kteří nám pomáhali s údržbou zeleně v měsíci 

květnu. Stále jsou místa, která jsme nedokázali posekat vůbec, 

nebo potřebují posekat znovu. Bohužel, nemáme kapacitu na to, 

abychom to mohli změnit. Žádáme Vás proto o trpělivost a budeme 

opravdu velmi vděční, za jakoukoliv pomoc. Pokud se chcete dohodnout 

přímo na obecním úřadě, budeme moc rádi. Je možné se domluvit 

na dodání pohonných hmot.

Údržba zeleně

Vzhledem ke změnám, které ve sběrném dvoře nastaly, uvádíme ještě 

jednou nový provozní řád.

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.

Úhrada za uložení odpadu: na místě při uložení.

Ceník sběrného dvora:

elektroodpad drobný    zdarma

elektroodpad drobný – nekompletní  20 Kč/ks

elektro spotřebiče     zdarma

elektro spotřebiče - nekompletní  50 Kč/ks

kovošrot     zdarma

nebezpečný odpad    zdarma

pneumatiky    5 Kč/ 1 kg

tříděný odpad    zdarma

suť     1 Kč/ 1 kg

objemný odpad    4 Kč/ 1 kg

Sběrný dvůr je střežen kamerovým systémem a uložení odpadu mimo 

prostor sběrného dvora je považováno za založení černé skládky 

a bude pokutováno. Prosíme o respektování této otevírací doby 

a neukládání odpadu před bránu sběrného dvora. Záznam 

z kamerového systému, slouží zatím pro upozornění. Bohužel, někteří 

obyvatelé ukládají odpad k bráně sběrného dvora opakovaně, 

bez ohledu na nový provozní řád. 

Prosíme majitele rekreačních objektů, kteří nyní nemohou při odjezdu 

ukládat odpad do sběrného dvora, aby si na obecním úřadě domluvili 

nádobu na odpad zdarma, na telefonním čísle: 731 583 637 u paní 

Svobodové. Nádoba bude vyvážena v rámci pravidelného svozu 

1 x 14 dní (dle svozového kalendáře, který naleznete na webových 

stránkách v obce, v sekci "Důležité informace pro občany"). Po zajištění 

nádob pro všechny rekreační objekty, bude pytlový systém 

na komunální odpad zrušen.

Sběrný dvůr

ve středu 20. 6. 2017 od 17.30 hodin u obecního úřadu Lipová

Cena za očkování vztekliny 150 Kč.

Kombinovaná vakcína 350 Kč.

Pes musí být v doprovodu dospělé osoby a na vodítku, 

musí mít náhubek. Očkovací průkaz s sebou.

Očkování bude provádět MVDr. Václav Žáček, Rumburk

OČKOVÁNÍ psů a koček

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 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. 

Pravidelný přehled poplatků za likvidaci odpadu a poplatek za psa
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KULTURA V OBCI
------------------------------------------------------------------------------------------------

Pálení čarodějnic a stavění máje
V pondělí 30. dubna jsme se sešli u fotbalového hřiště postavit májku, 

vysokou 29 metrů. Dětičky si hrály při skládání run, obstaraly si vlastní 

kouzelnické hůlky, kterými kouzlily a za kouzla byly označeny znamením 

dobra, které si vybraly. V Restauraci U Pytláka bylo občerstvení 

Férová snídaně
V sobotu 12. května u podstávkového domu proběhla opět po roce férová snídaně. Bylo možné okoštovat jídlo „férové“, jídlo v bio kvalitě,

a také jídlo z místní produkce. Na této akci se vždy dozvíte spoustu zajímavých receptů a tipů, kde toto jídlo obstarat.

na speciálním nápojovém lístku plném čarodějných názvů. Tradiční 

zapálení hranice a opékání vuřtů završilo tento den, při kterém si malé 

čarodějnice a čarodějové v krásných maskách zaplnili bříška.

Noc kostelů
V pátek 25. května jsme u nás již po třetí otevřeli kostel při příležitosti 

Noci kostelů.

Krásná vystoupení dětí z hudební školy ve Šluknově pod vedením pana 

Patrika Englera a dětí z dětského domova potěšila všechny návštěvníky. 

Po celou dobu bylo k dispozici výborné pohoštění od členek Spolku 

seniorů. Komentované prohlídky v lodi kostela, na věži kostela i u zvonu 

přinesly návštěvníkům zajímavé informace. Celý večer byl zakončen 

koncertem pana Patrika Englera a dalších skvělých hudebníků. 

Den otevřených podstávkových domů
V neděli 27. května se 

konal mezinárodní 

d e n  o t e v ř e n ý c h 

podstávkových domů. 

Tradičně byl  zpř í-

stupněn podstávkový 

dům č.p. 424 a nově 

jsme využili nabídku 

majitelů domů č.p. 11 

a  p r o v á d ě l i  j s m e 

návštěvníky je j ich 

domem, kde se zachovalo mnoho původního a návštěvníci z Lipové i z 

okolí o toto měli velký zájem. 

Chceme tímto velice poděkovat všem majitelům domů v této ulici, kteří 

umožnili přístup do svých domů a zahrad, za jejich úžasnou 

pohostinnost a vstříc-

nost k návštěvníkům. 

D ě k u j e m e  z a  t o , 

že nám umožnili, aby 

se zde setkali l idé 

zdejš í  i  přespolní , 

poseděli si ve velice 

příjemné atmosféře a 

mohl i  s i  společně 

vyměnit informace 

ne j en  o  pods táv -

kových domech.
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INFORMACE Z PODSTÁVKOVÉHO DOMU
------------------------------------------------------------------------------------------------
Aktuálně z informačního centra

Nyní si se slevou můžete zakoupit Lipovský kalendář stolní i nástěnný 

za jednotnou cenu 100 Kč. Začala sezóna a opět u nás najdete kozí sýry. 

Nově si můžete zakoupit kalendář na rok 2019 s historickými 

fotografiemi Šluknovského výběžku, Varnsdorfský betlém, ručně šité 

panenky, nebo keramiku od paní Simony Machorkové. Stále si můžete 

pořídit různé suvenýry: pohledy, mapy, keramiku, trika, kšiltovky 

a deštníky.

V galerii podstávkového domu i nadále probíhá autorská výstava 

fotografií pana Jiřího Mikische. Shlédnout můžete nejen fotografie 

z našeho Šluknovska, ale taktéž z cesty pana Mikische do českými turisty 

nemnoho navštěvované destinace – Moskvy.

Služby v IC: kopírování, tisk nebo laminování.

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

Květen v Domově důchodců Lipová 
Koncem dubna jsme tradičně 

jako každý rok pálili v Domově 

důchodců čarodějnici. Jednu 

takovou povedenou vyrobily 

klientky v terapeutické dílně 

s pomocí pracovnic v sociálních 

službách. Hranici jsme postavili 

hned za terasou, abychom 

p ě k n ě  v i d ě l i ,  a ž  b u d e 

čarodějnice hořet. Odpoledne 

jsme s i  zpestř i l i  různými 

soutěžemi jako např. hod kroužky, nebo hádání rostlin a také hudbou. 

Nakonec jsme si dali výborné klobásy z grilu. 

V květnu krásně kvetou všechny stromy a keře, proto se často vydáváme 

na procházky po okolí, abychom nepropásli tu krásu kolem. Jednu 

takovou delší procházku jsme si udělali v pátek 11. května do Restaurace 

u pytláka. Prošli jsme zámeckým parkem, podívali se na labutě 

na rybníku. U pytláka jsme si dali malé občerstvení. Procházka byla sice 

delší, ale moc se nám líbila. 

Domov důchodců Lipová je zapojen do projektu Plníme přání 

seniorům(2018) podporovaného Diakonií ČCE, Asociací poskytovatelů 

sociálních služeb ČR a hlavním organizátorem programu společností 

Sodexo Česká republika.

Pro naše klientky jsme si přáli pořídit Enkaustickou sadu včetně 

sklokeramické plotny, žehličky a ostatních pomůcek pro tuto formu 

tvoření. A co je enkaustika? Enkaustika je především skvělé relaxování 

s barvami. Malujeme barevným voskem, který se rozpouští na speciální 

enkaustické žehličce jako na paletě a potom se nanáší na nesavý papír, 

nebo na jiný podkladový materiál např. plátno. Barvy se navzájem 

promíchají a tím, že děláme různé pohyby žehličkou, dosáhneme 

zvláštních barevných i plastických efektů. Touto technikou lze tvořit 

nejen abstraktní obrázky, ale i celé krajiny, květiny, ornamenty 

a kompozice. Na tomto způsobu malování je úžasné to, že nemusíte mít 

žádné zvláštní výtvarné nadání, stačí trochu citu pro barvy a můžete 

tvořit. Takže budeme moci odložit naše prozatímní pomůcky (stará 

domácí žehlička) a naše klientky budou moci pracovat s pomůckami 

určenými přímo pro tuto metodu. Abychom mohli pořídit tuto sadu 

je nutné sehnat 30 000,- Kč. Respektive jen polovinu, Sodexo přidá ke 

každému vkladu stejnou částku. Přispějete-li na přání 100 Kč, Sodexo 

automaticky vloží dalších 100 Kč a celkový příspěvek na přání bude 

dvojnásobný. Ve chvíli, kdy je na přání získán dostatek prostředků, 

může být splněno.

Pokud nám chcete pomoci dosáhnout cílové částky, prosím přispějte 

přímo na stránkách http://www.plnime-prani-seniorum.cz/cs/detail-

prani/190-enkausticke-malovani

           Děkujeme Mgr. Miroslava Hoštičková

SPOLEK SENIORŮ LIPOVÁ
------------------------------------------------------------------------------------------------
Zveme všechny seniory z Lipové na  setkání, které se uskuteční dne 19. 6. 2018 od 14.00 hodin v podstávkovém domě.
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INFORMACE ZE ŠKOLY
------------------------------------------------------------------------------------------------

Dramatická výchova ve škole

Dramatická výchova na základních školách sehrává významnou roli, 

slouží k aktivním projevům žáků. Umožňuje překonat únavu, přispívá 

k oživení sil, patří mezi motivační prostředky. Vychází z přirozenosti 

žáků, kteří se okamžitě dokáží pro tento druh činnosti nadchnout. 

Dramatická výchova však může plnit i funkci metody vyučování jiných 

předmětů a to zejména pro svou blízkost s českým jazykem a literaturou, 

vlastivědou, prvoukou, výtvarnou a hudební výchovou. Jde o učení 

především prožitkem a vlastní zkušeností v jednání.

Naši druháci a třeťáci se s pomocí různých metod dramatické výchovy 

seznámili s obdobím pravěku – mladší dobou kamennou. Na chvíli 

se stali pravěkým mladíkem, kterého čeká těžká životní zkouška…stát 

se lovcem. Vnořili jsme se tedy společně do postavy budoucího 

pravěkého lovce, prožívali s ním jeho strach z neúspěchu a bolesti, 

ale také velkou radost, když se mu podařilo ulovit svého prvního bizona, 

díky kterému se stal uznávaným lovcem a složil tak zkoušku dospělosti. 

Bizonovi jsme pak v jistém smyslu darovali nový život a vlastně 

i nesmrtelnost tím, že jsme ho každý namalovali v naší třídní jeskyni. 

Oslavný rituální tanec okolo imanigárního ohně za zvuků pravěkých 

bubnů ukončil naše putování pravěkem.

                    J. V.

Dramatická výchova ve škole

PŘÍSPĚVKY OD OBČANŮ
------------------------------------------------------------------------------------------------

Vzpomínka

Rok za rokem ubíhá, čas prý rány hojí,

vzpomínky však ne Tebe, stále stejně bolí.

Dne 23. května to bylo pět let, kdy nás opustil náš milovaný syn Jaroslav Novák.

Stále vzpomínají rodiče, dcera Anetka, bratr Petr s Michalkou a ostatní přátelé.

TIPY NA VÝLETY
------------------------------------------------------------------------------------------------

Hurá na Nordkap
Je krásné sobotní ráno a vyrážím na výlet, tentokrát bude delší 

a náročnější. Vydávám se přes Nové Hraběcí do obce Lipová, po pravé 

straně na Sohlandské cestě míjím Sohlandský  rybník a přicházím 

k podstávkovému domu, kde je IC.

Budu se držet turistického značení a jdu po modré, přicházím 

k Zámeckému rybníku a k zámku, který čeká rekonstrukce. Všiml jsem si, 

že už proběhla revitalizace zámeckého parku a vypadá moc hezky, tak se 

jen zasním a představím si zámek po rekonstrukci, ale když otevřu oči, 

kouzlo je pryč. A tak jen doufám, že se dožiji a uvidím ho v plné kráse. 

Jdu dále po modré a čeká mě Jáchym, kde je kaple a křížová cesta, 

opravdu je co vidět, i když opět velká devastace a neúcta k památce, 

pokračování článku na další straně
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ale přesto doporučuji, protože je na tomto místě magická atmosféra.

Přicházím do Lobendavy a jdu dále po zelené do obce Lobendava-

Severní a ocitám se na hranici s Německem. Je to tady dost tajemné, 

jdu po hraničních kamenech a také kolem potůčku. Chvilku jsem 

v Čechách a hned zase v Německu. Představuji si, jaké to tu asi muselo 

být v letech, když zde byly ploty a střílelo se. Ještě že je ta doba pryč!

Konečně jsem u cíle – na nejsevernějším bodu v ČR. Ještě donedávna tu 

kromě cedule a návštěvní knihy nic nebylo, dnes tu stojí dřevěný 

přístřešek s návštěvní knihou a nápisem Am Nordkap, lavička a tabule 

s textem a fotografiemi. Od nejsevernějšího bodu je to k nejjižnějšímu 

místu v ČR  vzdušnou čarou 278 km a k Baltskému moři pouhých 326 km 

což je nejblíže z našeho území.

Krátce si zde odpočinu a vydávám se naučnou stezkou červeného 

mravence do Neudorfu a konečně domů.

Je to trasa náročná a není vhodná pro rodiny s dětmi, celkem má 44 km, 

ale jde kdykoliv zkrátit. 

     Text a foto Jiří Mikisch

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

Pěveckou kariéru začal při úklidu v Lipové

Západně od Kladna, v malé obci Hřebeč, se ve vesnické rodině Opltů 

narodil dne 7. června v roce 1947 synek, který byl pokřtěn tehdy 

typickým českým jménem Josef. Na vesnici vyrůstal a podle otcova přání 

byl předurčen vyučit se některému z řemesel, které by jej na vesnici, kde 

převládalo zemědělství, živilo. Vyučil se strojním mechanikem a 

opravářem. Kromě typických vesnických klukovských zálib, jako byl 

např. fotbal, byl jakýmsi jeho vedlejším koníčkem zpěv. Pepa zpíval rád a 

s chutí, nevynechal jedinou příležitost, která se mu ke zpěvu naskýtala a 

opravdu často si zpíval i při práci. Zpěv považoval za jakési zpestření 

svého života a povznesení nálady, nikdy jej ale nenapadlo se zpěvem 

někde veřejně vystupovat, natož se jím živit. Dalo by se říci, že si 

ponejvíce zpíval jen tak sám pro sebe.

     V roce 1966 byl povolán do armády, aby nastoupil na tehdy povinnou 

vojenskou službu, kterou si měl odbýt ve vojsku hradní stráže v Praze. 

Hradní stráž měla tehdy jedno ze svých výcvikových středisek na zámku 

v Lipové, který převzala po vojsku Pohraniční stráže. A tak na 

několikaměsíční výcvik do Lipové byl odvelen i Pepa Oplt. Právě když 

vojančil v Lipové, měl tam důstojnický sbor vojsk hradní stráže nějaké 

významné výjezdní zasedání na zámku. K tomuto soustředění vyšších 

šarží musel být všude vzorný pořádek, všude muselo být řádně uklizeno 

a vše muselo svítit čistotou. To vše museli vojáci řádně zaobstarat a Pepa 

Oplt mezi nimi nebyl výjimkou.

Jak již bylo uvedeno, Pepa i jako vojín a zvláště při úklidu si rád 

prozpěvoval. Že zpíval skutečně hezky, dokládá následující příběh. Právě 

když nosil židle do jednoho ze zámeckých sálů, opět si podle svého 

zvyku přitom zpíval, ale netušil, že jej na chodbě slyšel jeden 

z důstojníků, který zřejmě rozuměl hudbě a zpěvu. Zeptal se Josefa, zda 

zpívá s nějakou kapelou, nebo zda se někdy zúčastnil nějaké pěvecké 

soutěže. Josef Oplt mu odpověděl, že si zpívá jenom pro sebe a nikdy že 

se žádné soutěže nebo přehlídky nezúčastnil. Důstojník chtěl vědět 

jenom jeho jméno a pak se rozešli. Josef Oplt se ani nikdy nedozvěděl 

jméno onoho důstojníka, se kterým se tehdy na chodbě lipovského 

zámku setkal.

Nicméně neuplynula ani žádná dlouhá doba a vojín Josef Oplt obdržel, 

zřejmě přičiněním onoho neznámého důstojníka, pozvánku na první 

pěveckou přehlídku, spíše konkurs, který s přehledem vyhrál a pak už 

následovaly další výhry nebo dobrá umístění v dalších soutěžích. Josef 

Oplt se stal zpěvákem různých vojenských kapel a souborů. Kromě toho 

hrával také na hoboj, ale to také jenom pro svou potěchu.

Do rodné obce se po vojně už nevrátil. V roce 1970 se stal vítězem 

celostátní soutěže zpěváků popmusic Talent 1970. Od téhož roku se stal 

sólistou Ústřední hudby Československé armády.

V roce 1981 začal studovat na konzervatoři, kde studia s velkým 

úspěchem dokončil a v roce 1984 se stal sólistou nejlepšího českého 

hudebního divadla v Karlíně, kde začal vystupovat nejen jako zpěvák, 

ale i jako herec a působí tam dodnes. Vytvořil celou řadu významných 

rolí a dodnes je zpěvákem všech žánrů. Účinkoval a účinkuje nejen 

v divadle, ale i v televizi a filmu. Zpívá lidovky s dechovými kapelami, 

moderní taneční písně, staré evergreeny a v neposlední řadě účinkuje 

i v muzikálech a zejména operetách. Zároveň, je stálým a hlavním 

zpěvákem kapely Elektroband Pavla Zedníka a velice často jej můžeme 

vídat a slyšet v televizi Šlágr, kde právě letos v březnu vyprávěl divákům 

a posluchačům o svých začátcích v Lipové.

                   Eduard Steun
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SPORT 
------------------------------------------------------------------------------------------------
Sport v květnu
V průběhu května se našim fotbalistům poměrně dařilo. Dospělí fotbalisté si drží v tabulce třetí místo, které bylo našim cílem. Starší přípravky 

na svých satelitních turnajích drží své postavení a pravidelně se umísťují na čtvrtém místě, ale svým soupeřům se pomalu vyrovnávají. Celkové 

umístění za všechny turnaje je následující:  Šluknov, Jiříkov, Velký Šenov, Lipová, Krásná Lípa.

Tabulka okresního přeboru dospělých

KVĚTEN 2018

Výsledky dospělých – jaro 2018

Malšovice  - Šluknov "B"/Lipová 2:0 (0:0) ,  Šluknov "B"/Lipová - Krásná Lípa, z.s. 1:2 (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) 

Nejbližší zápasy dospělých

Ne 27. 5. od 10:30 D. Habartice - Šluknov "B"/Lipová, Ne 3. 6. od 17:00 Šluknov "B"/Lipová – Rybniště

So 9. 6. od 14:30 SK Slovan Jiřetín pod Jedlovou - Šluknov "B"/Lipová

Satelitní turnaje starších žáků

Ne 27. 5. od 10:00 satelitní turnaj st. žáků v Lipové, Ne 03. 6. od 10:00 satelitní turnaj st. žáků v Lipové

ĦÕÞN Z V R P S B P+ P-

1. SK Slovan Jiřetín pod Jedlovou z.s. 19 17 0 2 61:16 50 2 1

2. Tělovýchovná jednota Krásná Lípa, z.s. 19 13 0 6 51:35 38 3 2

3. SK PLASTON Šluknov "B"/Lipová 19 11 0 8 49:28 34 1 2

4. SK Velký Šenov 19 10 0 9 47:37 30 1 1

5. FK Malšovice, spolek 19 10 0 9 36:45 29 1 0

6. TJ.Dolní Habartice - spolek 19 8 0 11 47:57 27 1 4

7. SK Verneřice z.s. 19 9 0 10 44:44 26 3 2

8. TJ Spartak Boletice n.L. 19 8 0 11 30:40 24 1 1

9. FK Mikulášovice 19 7 0 12 48:59 23 0 2

10. FK Český lev Těchlovice, z.s. 19 8 0 11 34:46 22 3 1

11. TJ Tatran Rybniště, z.s. 19 7 0 12 40:56 21 2 2

12. Tělovýchovná jednota SK Markvartice 19 6 0 13 27:51 18 1 1

Na lipovském hřišti se nám po půl roce povedl zakopat nový přívod 

elektrického proudu. V minulém roce dosloužil z části starý kabel 

a ztratili jsme třetí fázi. Toto nám znemožňovalo používat zavlažovací 

čerpadlo, které již v suchých dnech bylo potřeba. V této akci nám 

výrazně pomohl pan Jan Weisgerber starší i mladší


