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ZPRÁVY A INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

-----------------------------------------------------------------------------------------------Poděkování
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám poděkoval za účast ve volbách a popřál nově
zvoleným zastupitelům, aby jejich práce vedla k dalšímu rozvoji obce.
Vážím si Vaší podpory a děkuji Vám za projevenou důvěru, je to pro mě
velký závazek a vynasnažím se naplnit Vaše očekávání, budu pokračovat
v započaté práci a naplňovat volební program, který jsme Vám
představili.

Chci poděkovat také zastupitelům, že mě zvolili starostou a pana
Františka Žáka místostarostou. Všichni zastupitelé jsme tady pro Vás
a budeme rádi, když nám sdělíte své názory, nápady, podněty,
připomínky a také případnou kritiku.
Pavel Svoboda

Nové zastupitelstvo
Pavel Svoboda - Starosta obce
starosta@lipova.cz
+420 731 583 566

Milan Brynda
Člen zastupitelstva
Předseda ﬁnančního výboru

František Žák - Místostarosta obce
mistostarosta@lipova.cz
+420 606 070 010

Mgr. Miroslava Hoštičková
Člen zastupitelstva

Pavel Šeda
Člen zastupitelstva
Zdeněk Štandera
Člen zastupitelstva
Předseda kontrolního výboru

Martin Staník
Člen zastupitelstva

Veřejná výzva - Referent společné státní správy a samosprávy
Kopletní veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa Referent
společné státní správy a samosprávy naleznete na webových
stránkách obce, na vývěsní desce před OÚ, stejně jako bližší informace
k požadavkům na vzdělání, praxi, dovednosti, dále také termín nástupu,
platové podmínky a náležitosti přihlášky. V případě jakýchkoliv dotazů

k o n t a k t u j t e Pa v l a Sv o b o d u , s t a r o s t u o b c e , n a t e l . č í s l e
+ 420 731 583 566.
Termín nástupu: předpokládaný termín 1. 1. 2019
Uzávěrka přihlášek: 26. 11. 2018, 10:00 hodin

Vyúčtování stočného za rok 2018
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

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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Biologicky rozložitelný odpad
Svoz biologicky rozložitelného odpadu bude prodloužen do konce
měsíce listopadu, poslední svoz se uskuteční ve středu 28. 11. 2018.
Po skončení svozu si nádoby na bioodpad zazimujte. Svoz v roce 2019

bude zahájen v měsíci dubnu, o podrobnostech Vás budeme včas
informovat.

Poničené letní kino
Bohužel nějaký lump nebo lumpové počmárali barvami a udělali díry na
promítací plochu letního kina. Podali jsme trestní oznámení na Polici
ČR na neznámého pachatele a prosíme obyvatele, kteří by nám mohli
s odhalením pachatele pomoci, ať se obrátí na zastupitele,

nebo zaměstnance obecního úřadu. Pokud by viník musel po sobě učinit
nápravu a opravit díry a přemalovat celou plochu, příště by si ničení
rozmyslel.

KULTURA V OBCI

-----------------------------------------------------------------------------------------------Oslava stého výročí vzniku republiky
V neděli 28. října jsme společně oslavili svátek vzniku republiky. Vysadili
jsme památnou lípu republiky v biocentru u hlavní silnice. Program
pokračoval v našem kostele slavnostním proslovem starosty obce Pavla
Svobody a předsedkyní Spolku seniorů paní Jany Kadlecové. Dále byla
předána ocenění "Čestný občan Lipové". Společné vystoupení dětí
ze základní školy a z dětského domova zakončený českou hymnou
se dětem a jejich dospělému doprovodu opravdu povedl. Na závěr jsme
si poslechli krásný koncert a pěvecké vystoupení hudebníků
Šluknovského výběžku, který byl opravdu slavnostním doplněním
tohoto významného dne.
Děkujeme členkám Spolku seniorů za výborné pohoštění, které pro
návštěvníky i hudebníky připravili.

Ocenění občané - zleva: Kamila Svobodová, Jana Kadlecová, Herbert Schür,
Irena Gajdošová, Werner Hentschel, Emilie Vincencová, Klára Svobodová,
František Linhart, Zdeněk Doležal, Aleš Posselt, Horst Hetzer,
Josef Černík (zastoupený M. Pivoňka), Oldřich Hofrichter, Milan Brynda

Lipovská drakiáda
Tento pátek 2. listopadu se od 15. 00 hodin koná drakiáda na kopci
u hřbitova. Soutěžit můžou velcí i malý v kategoriích nejkrásnější
i nejpodivnější drak a nejlepší letec i vozembouch.

Doneste si něco dobrého na opékání na ohni, teplý čaj pro zahřátí bude
připraven.

Advent v naší obci
Zde je souhrn všech akcí, na které se můžete těšit v čase adventu. Ke každé akci bude zhotoven také plakát, který zveřejníme na obvyklých místech.
Program na další straně.
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INFORMACE Z PODSTÁVKOVÉHO DOMU

-----------------------------------------------------------------------------------------------Aktuálně z informačního centra
Od 7. října do 9. prosince je v galerii podstávkového domu výstava
fotograﬁí Ivy Šedivé „Svět mýma očima“.

V muzeu nyní můžete navštívit obrazovou výstavu „Ukázky prací
litografů a rytců ve státní tiskárně cenin“.

SPOLEK SENIORŮ LIPOVÁ

-----------------------------------------------------------------------------------------------Setkání spolku seniorů v úterý 13. 11. 2018 od 15.00 hodin v podstávkovém domě.
Mikulášské setkání spolku seniorů v úterý 4. 12. 2018 od 14.00 hodin v podstávkovém domě a možná přijde i Mikuláš.

PŘÍSPĚVKY OD OBČANŮ

-----------------------------------------------------------------------------------------------Příspěvek od pana Skohoutila
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych tímto způsobem poděkoval všem občanům,
kteří přišli ke komunálním volbám. Zejména bych rád poděkoval těm,
kteří podpořili naši celou stranu, nebo naše jednotlivé kandidáty.

Poděkování samozřejmě patří i všem ostatním, kteří se podíleli na
přípravě a průběhu těchto voleb.
za KSČM Skohoutil Josef

Výstavba „nového náměstí v Lipové“ - příspěvek od pana Pokorného

Miloslav Pokorný
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Příspěvek od pana Boumy
Zažíváme nový vrchol populismu Tolik slibú jsme ještě nikdy neslyšeli
Ale jak se říká ,,SLIBEM NEZARMOUTÍŠ" Zatím ty sliby považuji
za velkohubé /Snad neraním jemnocit cenzora / Vždyť dokončit jenom
pár metrů již takhle ZFUŠOVANÉ silnice u kostela je nadlidský úkol Takže
pokud půjdou chodníky a jiné sliby tak rychle jako ta silnice Tak se

se dnes žijící občané toho asi nedožijí Je zajímavé že na jiné věci
se peníze a lidi vždy seženou ale kousíček silnice je v nedohlednu No
třeba se dokončí až příští rok než zase přijedou ,,NAŠÍ DRAZÍ
SPOLUOBČANÉ"
Miroslav Bouma

Odpověď na dopis pana Boumy ohledně dlažby u kostela
Vydláždění prostranství a parkoviště před kostelem, bylo po zadání
poptávky u ﬁrmy na klíč vyčísleno na 2 miliony korun, což pro náš
rozpočet je příliš.
Firma pana Ference nám nabídla položení za 200 tisíc, což byla cena
akceptovatelná. Domluvena byla platba za hotové m2. Jak zaměstnanci
ﬁrmy pracovali, je věc majitele, který si dělníky řádně nehlídal.
Firma několikrát na podnět obce dlažbu předělávala, kvůli velikým
nerovnostem. Poté, se čekalo na výrobu nových kostek, a ﬁrma již měla
domluvenou jinou práci.

Rozhodli jsme se dokončit pokládku před kostelem svépomocí,
a parkoviště zatím nedělat.
Víte, jaké letos bylo léto, tak jsme ve 35°C vedrech nepokládali. Ne vždy
máme s panem starostou čas, a nakonec jsem v září musel na operaci.
Dlažba ale bude do konce roku 2018 položena.
O všech těchto věcech jsme spolu na místě mluvili.
Závěrem musíme panu Boumovy poděkovat za zapůjčení elektřiny,
a za uložení materiálu a nářadí.
František Žák

INFORMACE Z DOMOVA DŮCHODCŮ

-----------------------------------------------------------------------------------------------Říjen v Domově důchodců Lipová
V říjnu jsme se snažili s klientkami ještě co nejvíce využít pěkné podzimní
počasí. Děláme krátké procházky po okolí, sbíráme různé trávy, bukvice,
kaštany, žaludy a další věci, které v době, kdy už nebude tak pěkně,
využijeme k tvoření podzimních a vánočních dekorací. Jednu takovou
procházku jsme protáhli na delší výšlap po Lipové. Prošli jsme Lipovou
až na místo, kde se konal Dřevák. Prohlédli jsme si dřevěné sochy
a vyfotili se s nimi. Poté jsme zašli na něco dobrého k Pytlákovi. Cestou
zpátky jsme šli kolem zámeckého rybníka přes zámecký park.
V říjnu jsme také navštívili Loretu v Rumburku. Loretánská kaple Panny
Marie v Rumburku, zvaná též Rumburská Loreta, byla postavena v letech
1704 až 1709 stavitelem Janem Lukasem Hildebrandtem a na rozdíl

od svého originálu, který je z mramoru, je celá z pískovce. Uvnitř kaple
najdeme sochu Černé Madony s dítětem, která byla roku 1694
zhotovena v Římě a posvěcena papežem Inocencem XII. Rumburská
Loreta je přesnou kopií svého italského originálu a je nejen nejsevernější
loretou v Čechách, ale i v Evropě. Návštěvu Lorety jsme plánovali dlouho,
několikrát jsme ji i museli odložit. Nakonec se výlet povedl, a nám se tam
moc líbilo. Další výlet plánujeme do pivovaru Kocour ve Varnsdorfu.
Bohužel počasí nám už moc nepřeje, a tak jsme výlet také museli odložit.
Snad nám to ještě na podzim vyjde :-)
Mgr. Miroslava Hoštičková
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OBECNÍ KNIHOVNA

-----------------------------------------------------------------------------------------------Návštěva školní družiny v obecní
knihovně
V pondělí 15. října zavítala do knihovny nečekaně početná a velmi milá
návštěva. Žáci místní školní družiny s paní vychovatelkou navštívili
knihovnu na prvním z několika plánovaných setkáních v tomto školním
roce.
Žáci se při první návštěvě samozřejmě seznámili s pravidly knihovny,
knihovním řádem a jak se do knihovny přihlásit. Hlavní náplní celé
návštěvy bylo ukázat žákům, jak je knihovna nově uspořádána a jak v ní,
vyhledávat tituly, které by je mohli zajímat. Následně byl dán žákům
prostor na vlastní objevování knihovny, které je nesmírně bavilo
a z několika koutů knihovny bylo hned slyšitelné spokojené šeptané
čtení a smích.
Já jako knihovnice se velmi těším na další takto příjemnou návštěvu
a podle informací ze základní školy jsou na tom žáčci stejně.
Pro potvrzení tohoto tvrzení, zveřejňuji několik výkresů žáků, které
o knihovně namalovali.
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SPORT

-----------------------------------------------------------------------------------------------Září 2018
Fotbalový podzim pomalu vstoupil do své závěrečné části a teď bude
záležet na počasí, zda nám dovolí odehrát závěrečná kola roku 2018.
Dospělí fotbalisté, hrající okresní přebor Děčín, si zatím vedou dobře
a pohybují se do třetího místa tabulky. Ve svých zápasech zatím pouze
dvakrát prohráli na pokutové kopy, ale v normálním hracím čase zatím
nenašli přemožitele a zatím ve všech utkáních bodovali. Cílem našeho
herního snažení bylo umístit se do třetího místa a tento cíl průběžně
plníme.
Starší přípravky, hrající okresní přebor Děčín skupina SEVER , jsou

na vítězné vlně. Spojení našich dětí s dětmi z Vilémova přineslo oživení
hry a v současné době krom třech úvodních prohrách, rozdávají gólové
příděly svým soupeřům. Je vidět, že mají do hry chuť a scházejí
se na zápasy a tréninky v hojném počtu. Za své dobré výkony dostávají
děti po utkání malé pohoštění, které je hrazeno sponzorským darem
od paní, která našemu snažení fandí. Za tyto výsledky je potřeba
poděkovat všem, kteří se o sportovní dění v obci starají.

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.
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 6:1.
Nejbližší utkání našich týmů:
Dospělí
03.11. od 14:00 ve Verneřicích: Verneřice - Šluknov B/Lipová
Dospělí
10.11. od 14:00 v Lipové : Šluknov B/Lipová – Heřmanov (sobota!!!!)
Starší přípravky
04.11. od 10:00 ve Šluknově: Šluknov - Lipová (poslední utkání podzimu)

Tabulka Okresního přeboru dospělých
Ī ÔB Družstvo
Záp.
1 SK Verneřice z.s.
2 TJ Heřmanov, spolek
3 SK Plaston Šluknov, z.s. "B"/Lipová
4 İ æÕŎQ ŃOŎQŌÙÓÑŇŌŎPM ÑŃOÒÑ ĢŎǾŌWĨ ŎŇÕÞ W
5 Tělovýchovná jednota Krásná Lípa, z.s.
6 FK Český lev Těchlovice, z.s.
7 FK Malšovice, spolek
8 TJ Spartak Boletice nad Labem.,z.s.
9 SK Slovan Jiřetín pod Jedlovou z.s.
10 SK Velký Šenov
11 Fotbalový klub Dolní Poustevna
12 FK Mikulášovice
13 TJ.Dolní Habartice - spolek
14 TJ Tatran Rybniště, z.s.

Skóre Body
41:12
38:7
30:10
38:16
23:22
16:19
19:30
20:20
15:23
15:21
15:36
18:39
18:33
13:31

9
9
9
E
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

24
23
22
21
14
14
14
11
11
9
9
7
6
4

Tabulka okresního přeboru st. Přípravek SEVER
Ī ÔB

Družstvo
1 TJ Spartak Jiříkov, z.s.
2 SK Plaston Šluknov, z.s.
3 SK Skloluxus Lipová, z.s.
4 Fotbalový klub Dolní Poustevna
5 Fotbalový klub Rumburk
6 FK Varnsdorf, z.s.
7 SK Velký Šenov
8 FK Chřibská - spolek
9 Tělovýchovná jednota Krásná Lípa, z.s.

Záp.
9
9
9
9
8
8
9
8
9

+
8
7
6
5
4
3
3
2
1

00
0
0
0
0
0
0
0
0

1
2
3
4
4
5
6
6
8

Skóre
Body
131:25
90:38
67:41
77:57
43:62
44:60
23:45
22:72
26:123

24
21
18
15
12
9
9
6
3

Milan Brynda
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