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Naše obec se i v letošním roce přihlásila do soutěže „Vesnice roku“ 

a k naší velké radosti jsme získali ocenění Modrá stuha za kulturní 

a společenský život v obci. 

Obec za toto ocenění získá od Ministerstva pro místní rozvoj 600 tisíc 

korun a Krajského úřadu Ústeckého kraje 125 tisíc korun.

V minulosti jsme v této soutěži za Ústecký kraj získali:

- Ocenění Zlatá cihla Za rekonstrukci podstávkového domu

- Diplom za kroniku – odměna ve výši 50 tisíc korun

- Zelená stuha za zeleň v obci – odměna ve výši 400 tisíc korun, které byly 

  použity na nákup sekací techniky

- Bílá stuha za práci s dětmi – odměna ve výši 600 tisíc korun 

od Ministerstva pro místní rozvoj a od Krajského úřadu Ústeckého kraje 

125 tisíc korun, které byly použity na nákup nového stanu, částečně 

na opravu letního kina, na opravu dláždění před kostelem 

a na zhotovení přípojky vody na hřbitov

Naše přání je získat Zlatou stuhu a o to se můžeme pokusit v roce 2019.

Vesnice roku „Modrá stuha“

Zastupitelstvo obce schválilo navýšení ceny stočného od 1. 9. 2018. 

Cena se navyšuje ze 46,00 Kč s DPH za 1 m³ na 48,30 Kč za 1 m³ z důvodu 

nutnosti zajištění a dodržení podmínek dotace ze Státního fondu 

životního prostředí na kanalizaci.

Z těchto peněz musí být tvořena rezerva, která bude používaná 

na opravy  kanalizace. Cena byla vypočtena přesně podle kritérií 

Státního fondu životního prostředí a nedodržení těchto kritérií by 

znamenalo krácení dotace.

V případě dotazů se obracejte na starostu Pavla Svobodu, tel: 731 583 

566.

Navýšení ceny stočného

Zpracováváme projektovou dokumentaci na zhotovení chodníků v obci 

od odbočky ke hřbitovu směrem z Velkého Šenova až k Restauraci 

U Pytláka, které mají zvýšit bezpečnost chodců hlavně při pohybu 

na hlavní silnici. V dalších etapách chceme připravit projektovou 

dokumentaci na chodník od obecního úřadu směrem na Ludvíkovičky 

a také od obecního úřadu směrem k Domovu důchodců. Projektovou 

dokumentaci s vydáním stavebního povolení bychom chtěli mít 

hotovou nejpozději do konce kalendářního roku 2018. V roce 2019 

chceme požádat o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Chodník od náměstí směrem k letnímu kinu bude dokončen 

až po realizaci nového vedení elektrické energie, které bude i v této části 

obce položeno do země. Toto vedení půjde v místě současného 

chodníku.

Zpomalovací ostrůvky před vjezdem do obce ze směru od Lobendavy 

a ze směru od Šluknova by měly být realizovány mezi lety 2019 a 2021. 

V současné době Ústecký kraj řeší nutné kroky k zahájení této akce.

Pro podrobné informace ohledně těchto staveb se obraťte na starostu 

Pavla Svobodu.

Chodníky a zpomalovací ostrůvky na hlavní silnici 

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
Prosíme všechny obyvatele obce a rekreanty, kteří mají v obci nemovitost, aby uhradili poplatek za likvidaci odpadu a poplatek za psa. 

Pokud jste tak neučinili, budou Vám od měsíce září zasílány upomínky.
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Letní kino
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Otevírací doba:   každá středa od 14.00 do 16.00 hodin

  sudá sobota  od 09.00 do 12.00 hodin

Sběrný dvůr

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, prosíme, 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

Uložení odpadu mimo otevírací dobu je možné domluvit na telefonním 

čísle: 720 993 632.

Tento pátek 31. 8. 2018 budeme od 20.30 hodin promítat jako 

rozloučení s prázdninami animovaný film „Trollové“. Posezení, 

občerstvení a něco teplého na sebe si vezměte se sebou. 

Vstupné pro děti 20 Kč a pro dospělé 50 Kč.

Příští pátek 7. 9. 2018 od 20.00 hodin jako poslední letní film budeme 

promítat „Cesta do pravěku“. Tím bude letní provoz kina ukončen.

Do konce roku plánujeme k různým příležitostem promítat ještě další 

filmy. Jaké filmy to budou a kdy se budou promítat, zde zveřejníme.

Malování na Sohlandu

V pátek 7. 9. 2018 od 15.00 hodin zahájíme školní rok malováním u Sohlandského rybníka. Malovat budeme na téma létání.

Křídy se sebou. Malé občerstvení za milé ceny bude připraveno. Pokud bude nepříznivé počasí, tak se akce ruší.

Lipovský „létající“ dřevák

Fotografie naleznete zde: 

https://photolipova.rajce.idnes.cz/

https://www.zonerama.com/fidelko/Album/4581910

Děkujeme velice za pomoc všem dobrovolníkům a nebylo jich zrovna málo, také děkujeme zaměstnancům obecního úřadu, sponzorům 

a  návštěvníkům. Díky všem těmto lidem se podařilo uspořádat další skvělý ročník Lipovského dřeváku.

foto: Jiří Fišer

Naučná stezka „ Kolem zámeckého rybníka“

V sobotu 25. 8. byla také slavnostně otevřena naučná stezka kolem 

zámeckého rybníka. Stezka má osm zastavení s informačními tabulemi. 

Na šesti z nich se dozvíte něco o flóře a fauně kolem zámeckého rybníka. 

Na stezce je zhotovena lávka blíže k rostlinám, sezení u rybníka a najdete 

zde také Dědovu studánku s pitnou vodou. První zastavení, které Vám 

ukáže trasu, je na hrázi zámeckého rybníka a také z druhé strany na cestě 

za fotbalovým hřištěm.
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INFORMACE Z PODSTÁVKOVÉHO DOMU
------------------------------------------------------------------------------------------------
Aktuálně z informačního centra

V galerii podstávkového domu do 28. září probíhá výstava naivních 

obrazů Alexandry Dětinské. Obrazy si můžete také na místě přímo 

koupit. Dále si můžete zakoupit polštáře, které paní Alexandra Dětinská 

vystavuje v místnosti v informačního centra.

Prodej kozích sýrů z farmy Nová Víska byl již ukončen.

Stále je k zakoupení 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 informačním centru si stále se slevou můžete koupit Lipovský kalendář 

stolní za 30 Kč a nástěnný za 50 Kč

Služby: kopírování, tisk nebo laminování.

SRPEN 2018

SPOLEK SENIORŮ LIPOVÁ
------------------------------------------------------------------------------------------------
Setkání seniorů v podstávkovém domě se uskuteční od 15.00 hod. dne 18. 9. 2018, 16. 10. 2018, 13. 11. 2018, 4. 12. 2018.

Cvičení seniorů se koná v tělocvičně  DD  od 18.00 hod. 6. 9. 2018, každý čtvrtek.

Rekondiční pobyt opět v Sezimově Ústí od 2. 6. 2019 do 8. 6. 2019

V ceně 5 650 Kč je : 6x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s vlastním sociaálním zařízením, LCD televize, plná penze, doprava z Lipové, 10 procedur, 

doprovodný program: 2x společenský večer, bingo, bowling, výlet do města Tábora, denně zdarma vstup do krytého vyhřívaného bazénu 

neomezeně, fakultativní výlety (jinam než v roce 2018). Zatím nezávazné přihlášky u pí. Kadlecové tel. +420 607 977 718.
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INFORMACE ZE ŠKOLY
------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizace ZŠ a MŠ Lipová od 3. 9. 2018
Během druhého prázdninového měsíce jsme nezaháleli a kromě jiného 

jsme za pomoci obce provedli generální úklid školy a nechali položit 

nové lino do ložnice v mateřské škole.  Na nový školní rok se na všechny 

budou těšit i nové paní učitelky, se kterými připravujeme různé akce 

a kroužky pro děti, o kterých budeme včas a pravidelně informovat. 

Školní rok 2018/2019 začíná v pondělí 3. 9. 2018 v 8.00 hod.. 

Vyučování v tento den končí v 8.45 hod.. Zbytek týdne, tedy 4. – 7. 9. 

2018 bude vyučování zkráceno do 11.40 hod.

Školní družina
Provoz školní družiny je Po – Pá od 6.30 hod. do 7.40 hod. 

a od 11.40 hod. do 15.30 hod.. Pouze první školní den ranní družina 

nebude. Nezapomeňte si vyzvednout přihlášku.

Provoz mateřské školy je Po – Pá 6.30 – 15.30 hod.

Mateřská škola

Školní jídelna
Provoz školní jídelny bude i nadále zajišťovat Dětský domov. Přihlášky 

ke stravování a informace o platbách zodpoví v kanceláři DD.

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

Srpen v Domově důchodců Lipová
8. srpna, tak jako každé úterý, sloužil v našem domově mši p. arciděkan 

Pavel Procházka. Mše se tentokrát konala na terase domova a byla 

spojena s koncertem mladých brněnských hudebníků. Hudební 

doprovod zajistili na klarinet, housle a violu. Moc jsme se na ně těšili, 

protože u nás v domově vystoupili již potřetí. Nové klientky byly moc 

mile překvapeny a potěšeny. Děkujeme p. arciděkanovi Pavlovi 

Procházkovi za zprostředkování koncertu.

Na sobotu 11. srpna jsme dostali pozvání  na "Klikobraní" do DOZP 

v Kytlicích. Byla to moc pěkná akce pro děti i pro dospělé. Viděli jsme 

ukázku dravého ptactva, pohladili jsme si vycvičené pejsky, děti se 

mohly povozit na ponících. Viděli jsme módní přehlídku, mohli jsme si 

zakoupit za symbolickou cenu výrobky z místní rukodělné dílny a další 

zajímavé věci. Moc se nám tam líbilo.

Protože prázdniny končí a děti našich zaměstnanců zase nastoupí do 

školy, zaměstnanci vymysleli uspořádat akci, kde budou děti soutěžit 

společně s našimi klientkami. Určili jsme termín na pátek 24. 8. 2018. 

Pozvali jsme také Františka Veselého, aby nám k soutěžnímu klání pěkně 

zahrál. Utvořili jsme 3 družstva a začala celá akce. Sice svítilo sluníčko, 

ale opakovanému dešti jsme se nevyhnuli, tak jsme byli rádi, že jsme 

soutěže umístili do jídelny a ne pod "širé nebe". Po soutěžení jsme 

si i zatancovali a paní kuchařky nám na terase na grilu opekly grilovací 

klobásy. Byl to moc pěkný nápad a děti i my všichni jsme si to moc užili.

Dana Filausová, vedoucí sociálního úseku

POVĚSTI A PŘÍBĚHY ŠLUKNOVSKÉHO VÝBĚŽKU
------------------------------------------------------------------------------------------------
Bohužel Vám s lítostí musíme oznámit, že pan Eduard Steun, který přispíval do našich novin, zemřel.
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OBECNÍ KNIHOVNA
------------------------------------------------------------------------------------------------
Novinky z obecní knihovny
Milý čtenáři a návštěvníci obecní knihovny,

se změnou obsazení místa knihovnice v obecní knihovně je pro vás 

připraveno i dalších několik změn.

Nová otevírací doba knihovny: KAŽDÉ ÚTERÝ OD 15:30 – 17:30 hod..

Kontakt na knihovnu pomocí e-mailu: knihovna@lipova.cz

Další změnou jsou také plánované akce, které bude knihovna pořádat, 

např. Noc s Andersenem, pohádkové čtení pro děti i rodiče, čtenářský 

klub nebo čtecí maraton. O jednotlivých akcích Vás budeme vždy 

konkrétně informovat předem v Lipovských novinách.

V současné době se knihovna také částečně přestavuje a upravuje pro 

vaší pohodlnější a přehlednější orientaci. Dále se připravuje úplný 

přechod na elektronickou evidenci, s čímž jsou spojené další nutné 

úpravy. Z těchto důvodů bude knihovna uzavřena ještě v průběhu 

měsíce září. 

Budeme se na Vás těšit při otevření knihovny 2. 10. 2018.

    

                Mgr. Bc. Michaela Maule 
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SPORT
------------------------------------------------------------------------------------------------
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Září 2018
Začátek měsíce září je i začátkem pro naše fotbalisty. Mužstvo dospělých 

pod hlavičkou SK Plaston Šluknov B bude opět bojovat v okresním 

přeboru Děčín. V této soutěži je 14. mužstev, kdy do soutěže sestoupila 

z krajské soutěže zkušená mužstva Heřmanova a Horního Podluží. 

Konkurence tedy bude velká a našim cílem bude opět jako minulou 

sezónu bojovat o příčky nejvyšší. 

Naši žáci budou hrát okresní přebor starších přípravek. Naše mužstvo 

bude hrát sloučené s mužstvem Vilémova, které naše mužstvo doplní 

o šest hráčů. V této soutěži je 9. mužstev. Hraje se na menší čtvrtinu 

hřiště s počtem hráčů 5 plus brankář. Změnou je, že se nebudou hrát 

satelitní turnaje, ale klasická utkání 2x25 minut. Věříme, že toto mužstvo 

již začne „prodávat“ své zkušenosti z minulých ročníků a výsledky nám 

budou dělat radost. Pro naše žáky na začátek soutěže budou připraveny 

nové dresy a i nové vedení. 

Pro dlouhodobou nemoc stávajících trenérů, byl sestaven i nový 

realizační tým, ve kterém jsou trenéři Kolc M., Adolf J., Herout M., 

vedoucí Varga J. a zdravotník Kuchtová Andrea. Oběma týmům přejeme 

hodně sportovních úspěchů.

OKRESNÍ PŘEBOR DĚČÍN

Q�ÔŎŐ odjezd

SO 01.09. Malšovice Šluknov /B/Lipová 17:00 15:00

SO 08.09. Boletice Šluknov /B/Lipová 17:00 15:15

NE 16.9. Šluknov B/Lipová H.Podluží 16:30

SO 22.09. Rybniště Šluknov B/Lipová 16:30 15:00

NE 30.09. Šluknov B/Lipová Jiřetín 16:00

SO 06.10. V.Šenov Šluknov B/Lipová 16:00 15:00

SO 13.10. Šluknov B/Lipová Těchlovice 15:30

SO 20.10. Mikulášovice Šluknov B/Lipová 15:30 14:30

NE 28.10. Šluknov B/Lipová D.Habartice 14:30

SO 03.11. Verneřice Šluknov B/Lipová 14:00 12:15

SO 10.11. Šluknov B/Lipová Heřmanov 14:00

SO 17.11. D.Poustevna Šluknov B/Lipová 13:30 12:30

Č Ŕ ČD Ö ÒŌÞP výkop Odjezd

ST 19.09. Lipová Šluknov 17:00

NE 09.09. Jiříkov Lipová 10:00 9:10

ST 12.09. Lipová Jiříkov 17:00

NE 16.09. Rumburk Lipová 10:00 9:10

NE 30.9. Lipová D.Poustevna 10:00

SO 06.10. Varnsdorf Lipová 14:00 12:45

NE 14.10. Lipová Chřibská 10:00

NE 21.10. K.Lípa Lipová 10:00 9:00

NE 28.10. Lipová V.Šenov 10:00

NE 04.11. Šluknov Lipová 10:00 9:15

OKRESNÍ PŘEBOR STARŠÍCH PŘÍPRAVEK DĚČÍN

Podzim 2018

TOUR DE ZELEŇÁK


