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ZPRÁVY A INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

-----------------------------------------------------------------------------------------------Provozní řád a otevírací doba sběrného dvora platné od 15. března 2018
OTEVÍRACÍ DOBA:
STŘEDA
SUDÁ SOBOTA

Uložení odpadu mimo prostor sběrného dvora je povážováno
za založení černé skládky a bude pokutováno.

14.00 – 16.00 HOD
09.00 – 12.00 HOD

Prosíme o respektování této otevírací doby a neukládání odpadu
za bránu sběrného dvora. Kontejnery na tříděný odpad, které jsou
ve sběrném dvoře, budou použity na vznik nového stanoviště v ulici
Mlýnská a na posílení stanoviště u prodejny potravin.

ULOŽENÍ ODPADU MIMO OTEVÍRACÍ DOBU JE MOŽNÉ DOMLUVIT
NA TELEFONNÍM ČÍSLE: +420 720 993 632
ÚHRADA ZA ULOŽENÍ ODPADU: NA MÍSTĚ

Děkujeme za pochopení

SBĚRNÝ DVŮR JE STŘEŽEN KAMEROVÝM SYSTÉMEM

Úhrada 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.

Oznámení záměru pachtu rybníků
Obec Lipová vyhlašuje záměr pachtu rybníků. Podrobné informace naleznete na úřední desce a na webových stránkách obce. Termín pro podání
nabídek do 16. 3. 2018.

KULTURA V OBCI

-----------------------------------------------------------------------------------------------Maškarní zábava
V sobotu 17. února 2018 se na sále Restaurace U Pytláka uskutečnila
Maškarní zábava. Od 15.00 hodin se vyzdobený sál zaplnil dětmi a jejich
rodiči. Všechny děti měly krásné masky, a proto bylo pro porotu velmi
těžké vybrat ty nejhezčí. Nakonec byly všechny přítomné masky
vyhlášeny jako nejkrásnější. Letošním maškarním nás provázel osobně
sám Večerníček, který si spolu s kulturní komisí pro děti během

odpoledního programu připravil soutěže o sladké ceny. Od 20.00 se
konala zábava pro dospělé. I ve večerních hodinách se masky i nemasky
účastnily soutěže a nechybělo ani vyhodnocení nejlepších masek. Po
celé odpoledne i večer se o hudební produkci staral DJ Čáp. Děkujeme
nejen všem dobrovolníkům, kteří pomáhali s přípravou sálu
a soutěžemi, ale také všem zúčastněným a těšíme se na další společnou
akci.

Pozvánka na Lipovskou zabijačku
V sobotu 10. března 2018 se od 10.00 hodin uskuteční Lipovská
zabijačka. Těšit se můžete na zabijačkový gulášek, polévku, jitrničky,
a další zabijačkové pochoutky. Připraveny budou oblíbené soutěže
a kvízy a živá hudba po dobu konání celé akce.
Na místě se budou prodávat také dobroty z udírny, které si můžete

předem objednat v infocentru. Podrobné informace naleznete na
plakátech, webových stránkách a na facebookovém proﬁlu obce Lipová.
Těšíme se na Vaši účast.
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INFORMACE Z PODSTÁVKOVÉHO DOMU

-----------------------------------------------------------------------------------------------Aktuálně z informačního centra
V galerii podstávkového domu si do konce března můžete prohlédnout
výstavu obrazů paní Vymerové, kterou následně po Velikonocích
vystřídá výstava fotograﬁí pana Jiřího Mikishe, které bude v naší galerii
k vidění do konce května.
Chtěly bychom Vás informovat o uzavření našeho IC, a to v úterý
13. března 2018 z důvodu účasti na školení pracovníků informačních
center.
I v letošním roce si u nás můžete zakoupit Kulturní pas Euroregionu
Labe/Elbe 2018, se kterým za pořizovací cenu 30,- Kč získáte slevu

10-50% ze vstupného na vybraná místa v sousedním Sasku. V našem
informačním centru se dozvíte nejen o plánovaných obecních akcích,
ale také o akcích okolních měst a obcí, plakátky k těmto akcím naleznete
na vývěsních tabulích ve vitrínách IC, ale také na požádání přímo v IC.
Znovu připomínáme, že máme otevřeno každý den od 10.00 do 17.00
hodin a můžete nás kontaktovat na mailové adrese ic@lipova.cz nebo
na telefonním čísle 702 184 555.
Těšíme se na Vaši návštěvu, pracovnice IC Lipová.
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INFORMACE Z DOMOVA DŮCHODCŮ

-----------------------------------------------------------------------------------------------Únor v Domově důchodců Lipová
Během měsíce února se naše klientky za pomoci pracovnic v sociálních
službách věnovaly hodně činnostem, které jsou spojeny s jídlem
a vařením v naší malé kuchyňce v kulturní místnosti. Klientky měly přání
usmažit si palačinky. Podílely se na přípravě těsta, i na samotném
smažení, nebo mazání marmeládou. S konzumací už nebylo třeba
pomáhat, palačinky byly výborné a chutnaly všem :-) Další vaření bylo
lépe řečeno pečení. Klientky pekly slané pečivo s paní Janou a Renatou
a připravovaly nepečený dort. Obojí se moc povedlo. Nejtěžší úkol na
sebe vzala klientka paní Jana, která si přála uvařit si zase jednou ptáčky,
tak jak je vařívala dříve doma. K ruce jí byla paní Martina, která jí

pomáhala. Výsledek byl prý velmi chutný.
V únoru jsme byli také v solné jeskyni ve Šluknově. Hodinka klidu
a relaxace nám prospěla. Bylo to velice příjemné dopoledne.
Klientky se nevěnují jen vaření, pečení a následné konzumaci dobrot,
ale také tvoří. Připravujeme se na Velikonoce a tak se klientky podílejí na
výrobě věnečků, slepiček, vajíček, zajíčků a dalších jarních dekorací.
Na jaro se tu těší asi všichni.
Mgr. Miroslava Hoštičková
ředitelka

SPOLEK SENIORŮ LIPOVÁ

-----------------------------------------------------------------------------------------------Setkání seniorů se koná v úterý 13. 3. 2018 od 15.00 hod. v podstávkovém domě.

INFORMACE ZE ŠKOLY

-----------------------------------------------------------------------------------------------Školní časopis ZŠ a MŠ Lipová, ročník VII., číslo 1, školní rok 2017/2018, leden

Vážení čtenáři, po půl roce můžete opět strávit doufám příjemný čas s naším školním časopisem. Po úvodním poznávání páťáků následují obrázky,
příspěvky i luštění nejen žáků pátého ročníku, ale i čtvrťáků z multimediálního kroužku. Někteří páťáci také vymýšleli neobvyklé školní předměty.
Mgr. M. Petroušková
Lipováček si můžete vyzvednout v IC Lipová a v budově obecního úřadu.
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PŘÍSPĚVKY OD OBČANŮ

-----------------------------------------------------------------------------------------------Již několik měsíců MARNĚ čekám na otištění mého dotazu na opravu fasády kostela Kdo platil nepodařenou opravu fasády? Můžete mi někdo
vysvětlit proč nesmí být můj dotaz zveřejněna co na něm cenzorům vadí? Nějakou odpověď jsem dostal na svůj e mail ale toto zajímá více lidí Jinak
stačí se podívat jak opět opadává fasáda a jak se to bude řešit?
Necelý rok po OPRAVĚ Kde asi udělali podnikatelé chybu?

Miroslav Bouma

Reakce OÚ
Jen pár vět ke zmíněné cenzuře a zveřejňování příspěvků od občanů
v Lipovských novinách. Příspěvky zveřejňujeme bez úprav a bez cenzury.
K nezveřejnění příspěvku dojde pouze v případě, že obsahuje vulgarity
či nesnášenlivé, rasistické a politické texty.
Samozřejmě je také důležité, aby příspěvek zaslaný na redakční e-mail
byl označen informací, že jej chce pisatel zveřejnit. Na e-maily obce
chodí spoustu zpráv ne které odepisujeme a nejde o příspěvky
ke zveřejnění. Pokud přijde na e-mail věta či dvě, bez jakéhokoliv úvodní
slova či konkrétního požadavku, nelze předpokládat, že je to příspěvek
do novin.

V roce 2017 proběhla celkem rozsáhlá oprava fasády kostela v rámci
reklamace. Bohužel se na fasádě opět objevily vady a celou záležitost
řešíme s prováděcí ﬁrmou. Na dílo je 60 měsíců záruka. Opravy v rámci
reklamace jsou prováděny bezúplatně. Na otázku „Kde asi udělali
podnikatelé chybu?“ mohu říci, že při realizaci a ve špatně zvoleném
pracovním postupu. Není možné dělat fasádu v nevhodných
klimatických podmínkách a provádět jednotlivé postupy bez dodržení
technologických postupů a přestávek.

POVĚSTI A PŘÍBĚHY ŠLUKNOVSKÉHO VÝBĚŽKU

-----------------------------------------------------------------------------------------------Krvavé hvozdíky
Mezi největší a nejmalebnější kopce Šluknovska patří Tanečnice na
česko-saské hranici. Celý vrch tvoří jakýsi protáhlý horský hřeben,
z něhož směrem k dolní části Mikulášovic vybíhá menší a nenápadnější
hřeben, tvořící jakýsi samostatný vrch, dříve zvaný Heršlsberk
(Herschelsberg), dnes bez českého pojmenování.
Před dávnými časy na tomto kopci údajně stával hrad jednoho z mnoha
loupeživých rytířů, sužujících ve středověku celou oblast Šluknovska
a jejího okolí. V celém kraji si nikdo nebyl jist životem před tímto
zlosynem a jeho pacholky, kteří jen loupili a vraždili. Okrádali hlavně
obchodníky táhnoucí tímto krajem, a pokud je nezabili hned na místě
přepadení, uvěznili je na heršlsberském hradě. Na jejich příbuzných
potom vymáhali vysoké výkupné a ten z obchodníků, který nemohl být
vykoupen, ať již z nedostatku peněz jeho blízkých, anebo proto,
že nikoho neměl, byl zavražděn a svržen z hradu do lesa. Řádění
loupeživého rytíře a jeho pacholků se stále více stupňovalo a současně
s tím také narůstal strach o majetek i holý život okolního obyvatelstva.
Obchodníci se proto spojili se sedláky a ti zase s ostatním
obyvatelstvem, zejména z Mikulášovic a poradili se jak učinit konec
rytířova loupežného řádění. Vědomi si skutečnosti, že nejsou
a nemohou být tak dobře ozbrojeni jako posádka opevněného hradu,
museli nejprve vymyslet plán, jak se zmocnit hradu i s jeho loupežnickým
velitelem.
Místní obyvatelé věděli, že z okraje lesa, zvaného „Bílý les“ vede
do hradu podzemní chodba, nevěděli však, ve které části hradu vychází
na zemský povrch. Rozhodli se proto, že až budou sedláci opět muset
rytíři dodat nové seno a slámu pro dobytek, že s nimi pojede také jeden
odvážný a spolehlivý čeledín. Ten měl za úkol, aby až ostatní budou seno
a slámu skládat, šikovně a nenápadně našel ono místo, kde vychází
podzemní chodba a současně si měl všímat veškerého dění a provozu
na hradě, aby mohl dle toho být vybrán nejvhodnější okamžik pro
přepadení tohoto hnízda loupežníků.

Příležitost na sebe nenechala dlouho čekat. Rytíř si na sedlácích vynutil
pod pohrůžkami další dodávku sena i slámy a mezi těmi, kteří jeli
četnými vozy s tímto nákladem na hrad, byl i onen odvážný čeledín.
Nejenže vypozoroval, jak to na hradě chodí a jak mají loupežníci vše
zorganizováno a uspořádáno, ale podařilo se mu i nenápadně prolézt
hrad a zjistit, ve které jeho části vyúsťuje tajná podzemní chodba na
povrch. Po tomto zjištění pomáhal čeledín ostatním složit seno a slámu
z vozů, a když bylo vše hotovo, vrátil se spolu s ostatními do Mikulášovic.
Po svém návratu vyprávěl čeledín občanům, co všechno vypátral a zjistil.
Kromě toho jim ještě sdělil, že nejvhodnějším okamžikem pro dobytí
hradu bude čas návratu hradní posádky z nějakého loupežného tažení.
To prý všichni pijí a radují se z úspěšného lupu. V ten okamžik jsou prý
nejvíce zranitelní, a to i přes svoji dobrou výzbroj.
Po těchto zprávách bylo rozhodnuto, že hned při další loupežné rytířově
výpravě, se obyvatelé sejdou, vyčkají návratu rytíře a jeho družiny do
hradu a pak že jedna skupina lidí se pokusí napadnout hrad zvenčí, čímž
vlákají ven z hradu rytíře a jeho ozbrojence. Druhá skupina že pak vnikne
do hradu zevnitř, podzemní chodbou. Jak bylo ujednáno, tak se i stalo.
Hned při následující rytířově loupeživé výpravě, se obyvatelé
Mikulášovic a blízkého okolí, vypravili k Heršlsberku. Vyčkali návratu
loupežníků do hradu, ukryti v lesních houštinách. Když se za posledním
loupežníkem zavřela velká hradní vrata, rozdělili se obléhatelé hradu
na dvě skupiny a vzali hrad útokem.
Jedna skupina napadla hrad zvenčí, snažíc se posádku a jejího velitele
vylákat ven, což se jim podařilo. Druhá skupina se pak zmocnila hradu
podzemní chodbou. Avšak loupežníci nebyli žádní vylekaní slaboši,
kteří by se lehce vzdali a hodně dlouho houževnatě odolávali přesile
rozlícených občanů. Proto bylo při dobývání hradu prolito velké
množství krve a na obou stranách padlo mnoho obětí. Loupežníci byli
však přece jen přemoženi i se svým rytířským vůdcem, který byl lapen
a svržen z věže hradu na skalní sráz, kde zcela polámán a zohaven zůstal
Pokračování na další straně
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bez života ležet.
Pevný loupežnický hrad byl rozlíceným davem lidu vypálen, aby již nikdy
žádným loupežníkům nemohl poskytovat příležitost k takovémuto
řádění. Nakonec byly zbořeny i zbytky hradu a to s takovou důkladností,
že podle žádného z kamenů na Heršlsberku se nacházejících, nelze určit
přesné místo, kde stával.
Avšak zem byla v těchto místech prý tak nasáklá krví nevinných obětí,

svržených rytířem z hradu i padlých jeho dobyvatelů, že z této krve po
mnoho let na vrcholu Heršlsberku vyrůstaly krvavě rudé hvozdíky
v celých trsech, aby na věky připomínaly tuto událost.
Eduard Steun

SPORT
-----------------------------------------------------------------------------------------------ĢÎ Ĭ Ĩ Î GĖđĜÍ Ė Ī Î ĶĨ Î Ĝİ Ĭ Ħ Ĭ ĦI Î I Į Ĵ Į Ĭ I HĨ Î Ĳ ÆŖBŒB
ĞÒŌMŌ ŌWOŎŇŌŎŃÑŌWǾŎÔÞ ČĆĈĐ
Ĳ GĖĤĜ
KČ
PŘÍJMY
KČ
1. rozhodčí+popl a tky OFS
27 340,00 ĶĕŒPMPÑÔ ŌMŸ Pæ MŐŎÔÕMŇŌŘ Ŗ ǾBČĆĈĎ ĊÇ EEEÆ
ĆĆ
2. PÑÕÑŅŎŌŘĄŐŎ PŎQŌŮĄÔMÞŃÑĄǾÑŊÒŒPǾMŃÑĄŐðW
ŒŐæQÔŘ ĞĖ Ī ÆŐðÑŒPÞŐŘ
ČÇ ĆĆÐÆ
ĆĆ dota ce Obecní úřa d
90 000,00
3. ces tovné
18 740,00 s ponzoři
27 000,00
4. údržba a reá l u hři š tě
30 377,00 dota ce FAČR
10 662,00
5. energi e
16 719,00 dota ce Ús tecký kra j
0,00
6. propa ga ce+ka ncel .potřeby+s potřební ma teri á l , počíta č,
5 752,00 s portovní či nnos t
10 200,00
7. proná jmy hři š ť, ka bi n+s ta rtovné
31 944,00 čl ens ké přís pěvky
28 600,00
8. pra ní dres ů a údržba dres ů
8 954,00 úrok z účtu
1,97
9. s portovní výba vení
5 549,00
10. odměna trenérovi
0,00
11. ba nkovní popl a tky
1 157,00
celkem
170 540,0 celkem
201 463,0
zůstatek na účtu a pokladně
30 923
Ī ŎŖŐŎ ÑP ŌMǾŎÔ ČĆĈÐ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

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

VÝDAJE
Kč
rozhodčí+popl a tky OFS
28 000
PÑÕÑŅŎŌŘĄŐŎ PŎQŌŮĄÔMÞŃÑĄǾÑŊÒŒPǾMŃÑĄŐðW
ŒŐæQÔŘ ĞĖ Ī ÆŐðÑŒPÞŐŘ ČD ĆĆĆ
ces tovné
20 000
údržba a reá l u hři š tě
40 000
energi e
17 000
propa ga ce+ka ncel .potřeby+s potřební ma teri á l , počíta č,
6 000
proná jmy hři š ť, ka bi n+s ta rtovné
30 000
pra ní dres ů a údržba dres ů
11 000
s portovní výba vení
20 000
odměna trenérům
0
ba nkovní popl a tky
1 200
celkem
198 200
předpokládaný zůstatek na účtu
16 723
vysvětlivky k položkám
VÝDAJE

PŘÍJMY
Zůs ta tek na účtě a pokl . z r.2017
dota ce Obecní úřa d
s ponzoři
dota ce FAČR
dota ce Ús tecký kra j
s portovní či nnos t
čl ens ké přís pěvky

celkem

Mzda a cestovné rozhodčích. (Hlavní rozhodčí 500 kč/utkání. Asistenti 2x300Kč/utkání + cestovné a diety.
Přestupy hráčů, členské příspěvky na FAČR, ČUS, telefon (trenéři), poštovné, internet
Příspěvek na cestovné na utkání + na tréninky + přípravná utkání. (3Kč/km)
Hřiště - benzín, údržba, vápno, hnojivo, barvy, opravy.
Spotřeba el.energie, palivo, PB plyn.
Spotřební materiál, kancelářské potř., propagace.
Pronájem hřiště v Sebnitz a Varnsdorfu (umělá tráva) zimní příprava. Pronájem haly. Startovné na turnajích (žáci), občers.na utkání
Praní dresů, jejich údržba a prací prostředky.
Nákupy sportovních pomůcek - míče, štulpny, rukavice, zdravotní pomůcky, dresy,
Odměna trenérovi dospělých - zahrnuje - cestovné+měsíční odměnu
poplatky za vedení účtu

Rozpočet schválem VV SK Skloluxus Lipová dne 6.2.2018
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Kč
30 923
110 000
25 000
9 000
0
15 000
25 000
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TISKOVÁ
ZPRÁVA
-----------------------------------------------------------------------------------------------KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA - příspěvková organizace
„Poradna v kostce“ – cesta k oddlužení
„Poradna v kostce“ nabízí již osmý rok občanům Krásné Lípy a dalších
měst Šluknovska službu Odborné sociální poradenství. V průběhu
svého působení pomohla řešit klientům poradny problémy z různých
oblastí života, zejména se však jednalo o zadlužení, exekuce, insolvence
a dále problémy v oblasti rodinných a partnerských vztahů, rozvody
a majetko-právní spory. Cílem poradny je pomoci klientům nalézt řešení
jejich problému v co nejkratším čase.
V Kostce nabízíme také dluhové poradenství a zpracování návrhu na
oddlužení. S klientem většinou spolupracujeme po dobu nezbytnou pro
shromáždění všech podkladů a jejich posouzení, až po odeslání návrhu
soudu. Od 1. července 2017 je účinná novela insolvenčního zákona,
která mimo upravila to, že již nelze, aby si dlužník insolvenční návrh
u soudu podal sám. Musí si najít oprávněnou osobu (advokát, notář,
soudní exekutor, insolvenční správce nebo pověřená osoba), která ručí
za kvalitní zpracování. Pozitivní je to, že novela insolvenčního zákona
upravila cenu za sepsání a podání návrhu, jejíž maximální výše činí
4.000,-Kč bez DPH, a v případě společného návrhu manželů jde o částku

6.000,-Kč. Méně příjemné je, že se řada oprávněných osob rozhodla
za uvedenou cenu tuto službu neposkytovat. V Kostce máme dohodu
s právníkem, který pro naše klienty, za uvedených podmínek insolvenční
návrh zpracuje a podá. Jsme tedy schopni podpořit klienta i v případě,
pokud se rozhodne pro oddlužení.
Poskytování sociální služby ﬁnančně podporuje Ústecký kraj a obce
z regionu.
Konzultační hodiny poradny:
Pondělí 10.00 – 17.00 (15.00 – 17.00 bez objednání)
Středa
08.00 – 15.00 (13.00 –15.00 bez objednání)
Do poradny je vhodné se telefonicky objednat na čísle 777 925 302,
nebo elektronicky na e-mailové adrese
hanzlicek@komunitnicentrum.com
JUDr. Miloš Hanzlíček, odborné sociální poradenství
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