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ČTVRTEK   20. 12. 2018 ZAVŘENO

PÁTEK  21. 12. 2018 ZAVŘENO

PONDĚLÍ  24. 12. 2018 ZAVŘENO

ÚTERÝ  25. 12. 2018 ZAVŘENO

STŘEDA  26. 12. 2018 ZAVŘENO

ČTVRTEK  27. 12. 2018 ZAVŘENO

PÁTEK  28. 12. 2018 ZAVŘENO

PONDĚLÍ  31. 12. 2018 ZAVŘENO

ÚTERÝ  01. 01. 2019 ZAVŘENO

Obecní úřad Lipová – Vánoční provozní doba

Prosíme obyvatele, kterým byl v tomto roce vyměněn firmou 

Severočeské vodovody a kanalizace a.s. vodoměr, aby předali kopii 

protokolu o výměně na obecním úřadě jako nutný podklad pro 

vyúčtování za rok 2018. Vyúčtování za stočné budeme dělat během 

měsíce ledna a února 2019.

Prosíme rekreanty, kteří do Lipové nejezdí v zimním období, aby stav 

vodoměru zapsali před poslední návštěvou objektu a tento stav v m³ 

donesli na obecní úřad, nebo zaslali e-mailem na info@lipova.cz, 

nebo SMS zprávou na telefonní číslo 731 583 637.

 Velice děkujeme za pochopení 

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

V zářijovém čísle Lipovských novin bylo v příspěvku „Svoz 

nebezpečného odpadu“ chybně uvedeno, že mezi nebezpečný odpad, 

který je vybírán zdarma, patří také pneumatiky. Od roku 2018 byl tento 

odpad zpoplatněn firmou, která obci Lipová pneumatiky odváží a z 

tohoto důvodu jsme byli nuceni likvidaci pneumatik zpoplatnit také 

částkou 5 Kč/ 1 kg. Omlouváme se za chybu a uvedení mylné informace. 

Pneumatiky nejsou zdarma a také nebudeme vracet peníze těm, kteří již 

pneumatiky do sběrného dvora odvezli a zaplatili. Děkujeme.

Sběrný dvůr – poplatek za pneumatiky, oprava tiskové chyby

Vyúčtování stočného za rok 2018

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, , kde je hlášení vytočte telefonní číslo:+420 607 014 586

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, prosím, 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
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KULTURA V OBCI
------------------------------------------------------------------------------------------------
Lipovská drakiáda

První pátek v listopadu jsme se na louce u hřbitova sešli a pouštěli jsme 

draky. Nefoukal nám zrovna příznivý vítr, ale za to jsme měli krásné 

slunečné počasí. Ani bezvětří nezabránilo dostat dětem a i dospělým 

draky do vzduchu, s rozběhem se to nakonec podařilo všem.

Vybaveni spoustou mlsek, teplým čajem a dobrotami na oheň jsme si 

společně poseděli až do příchodu úplné tmy. Bylo to fajn a snad 

se i větru příště dočkáme.

foto Jana Vlčková

Rozsvícení vánoční stromu

v pátek 30. listopadu 2018 od 16.00 hodin

ź 10.00 hodin prodej vánočních dekorací v podstávkovém domě

ź 14.00 do 16.30 hodin prodej výrobků dětí ZŠ a MŠ Lipová v budově 

školy

ź 16.30 hodin vystoupení dětí z dětského domova, vystoupení dětí 

ze ZŠ a MŠ Lipová

ź 17.00 hodin rozsvícení vánočního stromu 

výstava betlémů v podstávkovém domě

posezení s občerstvením

dílna a hry pro malé i velké

Mikulášská veselice

v sobotu 8. prosince 2018 na sále Restaurace U Pytláka

ź hraje DJ Čáp

ź od 15.00 – 17.00 hodin program pro děti plný her a tance

ź připravené jsou dílničky pro dětské ručičky

ź Mikuláš s andělem a čerti  nás také navštíví

ź přijďte jako andílci a čertíci, ať má Mikuláš radost 

ź od 20.00 hodin taneční zábava

ź masky jsou vítány 

ź vstupné 50 Kč na večerní zábavu

INFORMACE Z PODSTÁVKOVÉHO DOMU
------------------------------------------------------------------------------------------------

Informační centrum Lipová – Vánoční provozní doba 

SOBOTA  22. 12. 2018  ZAVŘENO

NEDĚLE  23. 12. 2018  ZAVŘENO

PONDĚLÍ  24. 12. 2018  ZAVŘENO

ÚTERÝ  25. 12. 2018  ZAVŘENO

STŘEDA  26. 12. 2018  ZAVŘENO

ČTVRTEK  27. 12. 2018  OTEVŘENO

PÁTEK  28. 12. 2018  OTEVŘENO

SOBOTA  29. 12. 2018  OTEVŘENO

NEDĚLE  30. 12. 2018  OTEVŘENO

PONDĚLÍ  31. 12. 2018  ZAVŘENO

ÚTERÝ  01. 01. 2019  ZAVŘENO

Aktuálně z informačního centra

V muzeu podstávkového domu připravujeme výstavu betlému 

a vánočních tradic, která bude přístupná od 30. 11. 2018.

Tento den si také můžete do podstávky přijít koupit vánoční dekorace 

a jiné speciality, které budou vystaveny přímo v IC a v kuchyňce vedle 

keramické dílny. Prodej je součástí první předvánoční akce Rozsvícení 

vánočního stromu, kdy bude rozsvícen také betlém.

Výstava obrazů Mileny Záležákové

Obrazy Mileny Záležákové si budete moci 

prohlédnout v galerii podstávkového domu od 

10. prosince.

PŘÍSPĚVKY OD OBČANŮ
------------------------------------------------------------------------------------------------
Dne 11. listopadu 2018 uplynulo deset let, kdy nás navždy opustila maminka, babička, prababička paní Erna Rácová a dne 29. října 2018 uplynulo pět 

let, co nás navždy opustil tatínek, dědeček a pradědeček pan Karol Rác. Nikdy na Vás nezapomeneme.
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SPOLEK SENIORŮ LIPOVÁ
------------------------------------------------------------------------------------------------
Mikulášské setkání spolku seniorů v úterý 4. 12. 2018 od 14.00 hodin v podstávkovém domě a možná přijde i Mikuláš.

Lipovské
noviny
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INFORMACE Z DOMOVA DŮCHODCŮ
------------------------------------------------------------------------------------------------
Listopad v Domově důchodců Lipová
Začátkem listopadu jsme se zase po nějaké době vypravili do kina 

do Velkého Šenova. Název filmu Králíček Petr zněl spíše jako pohádka 

pro malé děti, ale šlo o pohádkový příběh pro všechny věkové kategorie. 

Rebelský králíček Petr žije veselý bezstarostný život spolu s ostatními 

zvířaty na farmě. Nový majitel statku se však o svůj životní prostor dělit 

nemíní – a už vůbec ne se zvířaty. A tak začíná válka o teritorium – mezi 

ním a obyvateli zahrady. Protože máme moc rádi zvířata i legraci, tak se 

nám příběh moc líbil. 

Během listopadu se nám také konečně povedlo absolvovat výlet 

do varnsdorfského Pivovaru Kocour. Byli jsme zvědaví nejen, jak chutná 

místní pivo, ale také na areál pivovaru, kde je k vidění spousta domácích 

zvířat. Vše jsme si prohlédli a výlet samozřejmě zakončili občerstvením 

v pivovaru. 

Ve dnech, kdy se moc nedá jít ven, se věnujeme různým výtvarným 

aktivitám. Z projektu Plníme přání seniorům, kdy se vybralo 30 000 Kč, 

jsme pořídili enkaustickou sadu. Enkaustika je malování voskem pomocí 

speciální žehličky na nesavý papír. Vznikají moc krásné výtvory. V rámci 

tohoto projektu naši pracovníci absolvovali seminář enkaustiky. Takže 

teď se plně věnujeme tvorbě. Ale netýká se to samozřejmě jen 

enkaustiky. Pracujeme s keramikou, přírodními materiály, vytváříme 

věnce, vánoční dekorace atd. Co všechno naše klientky s pomocí 

pracovníků v sociálních službách vytváří, můžete vidět, a také 

si zakoupit, na Vánočním prodeji 30.11.2018 v Podstávkovém domě 

v rámci akce Rozsvěcení vánočního stromu v Lipové. Za peníze z prodeje 

nakoupíme další materiál a pomůcky k tvoření. 

             Mgr. Miroslava Hoštičková

OBECNÍ KNIHOVNA
------------------------------------------------------------------------------------------------

Na konci měsíce října bylo do knihovny doručeno hned 30 nových 

knižních titulů. Prostřednictvím novin posíláme, alespoň malou 

ochutnávku. Doufáme, že si z nových titulů vyberete a přijdete 

si jej do knihovny půjčit. 

Novinky v knihovně
Ve dnech 22. 12. 2018 a 6. 1. 2019 bude knihovna uzavřena z důvodu 

Vánočních prázdnin. Děkujeme za pochopení.

                 Mgr. M. Maule

Knihovna o vánočních prázdninách

Novinky - beletrie Novinky - naučná literatura Novinky - detektivky
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INFORMACE ZE ŠKOLY
------------------------------------------------------------------------------------------------
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PODZIM VE ŠKOLE
Podzimní měsíce byly na školní a školkové akce bohaté. Nejprve jsme 

dokončili soutěž Barevný podzim, kdy za velkou snahu a nadšení získaly 

všechny třídy sladkou odměnu z lipovské cukrárny. Poslední říjnový den 

se v západních zemích slaví svátek Halloween, kterému jsme podlehli 

i my a školu jsme za pomoci pana starosty náležitě strašidelně vyzdobili. 

Na výzdobě se účastnili všechny děti ze MŠ, ZŠ a družiny. 

Také jsme si připomněli letošní, pro celou republiku významné datum 

a v rámci projektového dne se tvořilo, učila se státní hymna, vyráběly 

státní vlajky, vyhledávaly se informace na internetu a vyprávělo o prvním 

presidentovi T. G. Masarykovi. V den výročí se školáci společně 

s Dětským domovem zúčastnili akce v kostele a společně zazpívali.

Listopad se nese v duchu Vánoc, vánočního tvoření a vánočních písní, 

kdy se připravujeme na vánoční jarmark, který letos budou probíhat 

v prostorách školy. Jarmark proběhne 30. 11. 2018 od 14 hod a část 

výtěžku prodeje půjde na zaplacení dárku v rámci Ježíškových vnoučat, 

kdy splníme přání paní Zdeny z Domova důchodců. Koupí našich 

výrobků nebo přinesením vlastních prací, které budeme moci prodat, 

podpoříte dobrou věc a stanete se spolu s námi Ježíškovými vnoučaty. 

Tímto Vás k nám do školy co nejsrdečněji zveme.

Prosinec bude vyloženě vánoční, budeme péct a zdobit perníčky, zpívat 

koledy a připravovat se na vánoční besídku, která proběhne 19. 12. 2018 

od 16 hod v tělocvičně. Pokud budete mít chuť a čas, rádi uvítáme 

každého, kdo se bude chtít ve vánočním shonu trochu zastavit 

a načerpat vánoční atmosféru. Vánoční prázdniny jsou pro ZŠ i MŠ 

stejné, a to od 22. 12. 2018 do 2. 1. 2019. 

Za celý kolektiv školy Vám přeji krásné a klidné prožití vánočních svátků 

a hodně štěstí v novém roce 2019.

                   Hana Šulcová
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SPORT
------------------------------------------------------------------------------------------------
Listopad 2018
Fotbalový podzim byl ukončen a začala zimní přestávka. Zimní 

přestávka bude sice trvat až do konce března, ale oba týmy se budou už 

od druhého týdne měsíce ledna 2019 pilně připravovat na jarní část 

fotbalového ročníku 2018/2019. Žáci (starší přípravky) začnou svojí 

přípravu v hale ve Vilémově, kde budou mít týdně dvě hodiny tréninku. 

Postupně se pro ně připraví přátelská utkání. Budou se i zúčastňovat 

okolních turnajů v hale. Dospělí fotbalisté budou trénovat společně 

s A-týmem ve Šluknově a přátelská utkání budou hrát na umělé trávě 

v Sebnitz.

Konec fotbalového podzimu přinesl i hodnocení sportovní činnosti 

obou našich mužstev. Naše mužstvo starších přípravek se po podzimní 

části umístilo na krásném druhém místě tabulky. O toto místo se sice dělí 

se Šluknovem, ale naši mají lepší vzájemná utkání, protože Šluknov 

dvakrát porazili. Na jejich závěrečné oslavě jsme jim připravili bohaté 

občerstvení a všem bylo poděkováno za vzornou reprezentaci naší obce. 

Za dobré výsledky budou našim žákům zakoupeny nové teplákové 

soupravy. Mužstvo dospělých se stalo v okresním přeboru Děčín 

PODZIMNÍM MISTREM a bude „přezimovat“ na prvním místě tabulky. 

V normální hrací době nepoznalo mužstvo dospělých přemožitele. 

Pět bodů bylo ztraceno pouze v remízových zápasech a následných 

penaltách. Hráčům obou mužstev přejeme, aby si v zimní přestávce 

odpočinuli a od ledna začali nabírat sílu do jarních bojů. 

Tabulka Okresního přeboru dospělých

Výsledky odehraných utkání – PODZIM 2018 (přípravky): 

Jiříkov - Lipová 12:3, Lipová - Jiříkov 5:11, Lipová - Šluknov 5:3, Lipová - Rumburk 10:1,

Lipová - Dolní Poustevna 7:8, Varnsdorf - Lipová 2:12, Lipová - Chřibská 6:2, Krásná Lípa - Lipová 2:16, 

Lipová - Velký Šenov 3:0, Šluknov - Lipová 4:6.

Milan Brynda

Lipovské
noviny

Výsledky odehraných utkání – PODZIM 2018 (dospělí): 

Malšovice - Šluknov B/Lipová 0:6, Boletice nad Labem - Šluknov B/Lipová 0:0 (PK 4:5), 

Šluknov B/Lipová - Horní Podluží 0:2, Rybniště - Šluknov B/Lipová 1:3, Šluknov B/Lipová - Jiřetín p. Jedlovou 4:1,

Velký Šenov - Šluknov B/Lipová 2:2 PK 5:4, Šluknov B/Lipová - Těchlovice 1:1 PK 2:4,

Mikulášovice - Šluknov B/Lipová 2:4, Šluknov B/Lipová - Dolní Habartice 6:2, Verneřice - Šluknov B/Lipová 1:3, 

Šluknov B/Lipová - Heřmanov 3:1, Šluknov B/Lipová - Dolní Poustevna 13:1

Nejbližší utkání našich týmů: 

Dospělí 31. 4. 2019 od 14:30 v Lipové:  Šluknov B/Lipová - Verneřice 

Starší přípravky:  6. 4. 2019

Tabulka okresního přeboru st. Přípravek  SEVER

LISTOPAD 2018

SK připravuje: Sportovní ples – sobota 6. dubna 2019 20:00 

U pytláka. Hraje kapela SKANZEN (Český Jiřetín) 

Ī ÔB Družstvo Záp. Skóre Body

1 SK Plaston Šluknov "B"/Lipová 12 48:12 31

2 TJ Heřmanov, spolek 12 51:13 29

3 SK Verneřice z.s. 12 49:23 27

4 Tělovýchovná jednota Čechie Horní Podluží 12 48:22 27

5 Tělovýchovná jednota Krásná Lípa, z.s. 12 38:25 23

6 FK Český lev Těchlovice, z.s. 12 24:25 20

7 FK Malšovice, spolek 13 34:49 20

8 SK Velký Šenov 13 25:30 17

9 SK Slovan Jiřetín pod Jedlovou z.s. 12 19:32 14

10 FK Mikulášovice 12 24:43:00 13

11 TJ.Dolní Habartice - spolek 13 27:42 12

12 TJ Spartak Boletice nad Labem.,z.s. 13 27:38 11

13 Fotbalový klub Dolní Poustevna 12 19:58 9

14 TJ Tatran Rybniště, z.s. 12 21:42 5

Ī ÔB Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body

1 TJ Spartak Jiříkov, z.s. 10 9 0 1 153:28 27

2 SK Skloluxus Lipová, z.s. 10 7 0 3 73:45 21

3 SK Plaston Šluknov, z.s. 10 7 0 3 94:44 21

4 FK  Dolní Poustevna 10 5 0 5 80:61 15

5 Fotbalový klub Rumburk 9 4 0 5 45:65 12

6 SK Velký Šenov 10 4 0 6 27:48 12

7 FK Varnsdorf, z.s. 8 3 0 5 44:60 9

8 FK Chřibská - spolek 9 3 0 6 25:74 9

9 TJ Krásná Lípa, z.s. 10 1 0 9 29:145 3


