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S velikým potěšením Vám oznamujeme, že naše obec získala
ocenění Zlatá stuha v soutěži Vesnice roku Ústeckého kraje 2019.
V Ústeckém kraji bylo v letošním roce přihlášeno 22 měst a obcí.
Celorepublikově se do soutěže přihlásilo 205 měst a obcí.
Postupujeme tak do celostátního kola, kde se o zlatou stuhu utká
14 vítězných měst a obcí z každého kraje. Komise nás navštíví
během prvního týdne v září.
Pro nás všechny je to veliké ocenění za práci, která se během
posledních let v obci udělala a je to naše společná práce. Děkujeme
Všem z Vás, kteří jste se o to zasloužili, děkujeme také za Vaší
podporu.
Zlatou stuhu může vyhrát pouze obec, která žije spolkovým
životem. Nikdy to není o jednom člověku, je to společná práce.
Společně jsme pracovali na lepším vzhledu obce. Máme parky,
biocentrum, aleje, novou výsadbu stromů, keřů a rostlin v celém
katastru obce. Je opravena většina rybníků. Zrestaurovali jsme
téměř všechny sakrálním památky v obci, kaple, křížky, obrazy,
sochy a podařila se také rekonstrukce kostela sv. Šimona a Judy
a jeho okolí. Knihovna se přestěhovala do svých nových prostor
a paní knihovnice realizuje a plánuje nové akce. Máme v obci dvě
nové stezky , Naučnou stezku kolem zámeckého rybníka a Kostelní
stezku. Opravené letní kino a pravidelné promítání. Pořádáme více
než 22 kulturních akcí za rok, některé ve spolupráci s ostatními
organizacemi jako ZŠ a MŠ Lipová, Dětský domov Lipová, Domov
důchodců Lipová a také se Spolkem seniorů Lipová, kterému patří

veliké díky za veškerou pomoc a podporu.
Děkujeme zaměstnancům obecního úřadu, zastupitelům, kulturní
komisi, sportovcům, vedoucím kroužků, příspěvkovým
organizacím, místním podnikatelům, sponzorům, pomocníkům se
zelení, dobrovolníkům, kteří nám pomáhají s akcemi i těm, kteří
nám pomáhají s jinými věcmi, jako je péče o kostel a křížky. Je to
práce vás všech a společně jsme ušli kus cesty. Toto ocenění, je pro
nás uznáním, jsme za to vděční a i finanční odměna za tuto výhru
není zanedbatelná. Hlavní ale pro nás je, aby vše, co funguje,
fungovalo i nadále. Tímto oceněním to nekončí, budeme
pokračovat a přivítáme každého, kdo se k nám bude chtít přidat.
Stále se dají dělat nové věci a je potřeba udržovat i ty hotové.

Dovolujeme si Vás, pozvat na slavností předání všech ocenění
v rámci soutěže Vesnice roku Ústeckého kraje 2019, které se
uskuteční 15. srpna v odpoledních hodinách na bývalé pivovarské
louce, jste všichni srdečně zváni. Pozvánku se všemi detaily
naleznete v příštím vydáním LN a také Vám bude vložena
do schránek.

Prosba na závěr. Vzhledem k tomu, že se zde uskuteční slavnostní
předání, které se koná 16 dní před dřevákem, bude s realizací obou
akcí spousta práce. Přivítáme každou pomoc, od sekání, přes úklid,
stavění stanu, převoz věcí a tak dále. Tato prosba se týká obou akcí
a předem velice děkujeme za každou pomoc.

Poplatky podle „OBECNĚ ZÁVAZNÝCH VYHLÁŠEK“ Obce Lipová
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2016
POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD - místní poplatek za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.

SPLATNOST POPLATKU: jednorázově nejpozději do 31. 5.
příslušného kalendářního roku nebo ve dvou stejných splátkách
a to do 31. 3. a 30. 9. příslušného kalendářního roku.

OHLAŠOVACÍ POVINNOST: poplatník je povinen správci poplatku
ohlásit vznik poplatkové povinnosti (přihlášením k trvalému
pobytu) do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.

ZÁNIK PLATEBNÍ POVINNOSTI: platební povinnost zaniká
odstěhováním z místa trvalého pobytu.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2016
POPLATEK ZA PSA - místní poplatek ze psů, poplatek se platí ze psů
starších tří měsíců.

SPLATNOST POPLATKU: poplatek je splatný nejpozději do 31. 1.
příslušného kalendářního roku.

OHLAŠOVACÍ POVINNOST: poplatník je povinen ohlásit vznik
poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové
povinnosti za každého psa.

ZÁNIK PLATEBNÍ POVINNOSTI: platební povinnost zaniká
v případě, že již psa/psy nemáte.

Podrobné znění „Obecně závazných vyhlášek“ je na webových stránkách obce Lipová.
Obecně závazné vyhlášky byly vydány na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., O místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákona o místních poplatcích), a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., O obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Pavlína Weisgerberová
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V sobotu 8. 6. jsme uspořádali Lipovský„kouzelný až kouzelnický„
jarmark a také se konaly Míčové hry dětských domovů.
Počasí nám tentokrát přálo a připravený program se vydařil.
Alchymistická dílna Magistra Kellyho, kouzelná škola se Saxanou,
turnaj ve famfrpálu, jízda na jednorožci, vaření lektvaru
s Asterixem a Obelixem, kovárna, střelnice, drátkování, vystoupení
a workshop kouzelníka to vše bylo připraveno k vyzkoušení.
Nechyběla představení, souboje, soutěže na pódiu, odpolední

koncert, vyhlášení výsledků Míčových her, večerní taneční veselice,
ohňovo-světelná show i krásný ohňostroj, sledování noční oblohy
dalekohledem, Lunapark Novotný, stánkový prodej, občerstvení
a nově také lipovské palačinky.
Děkujeme zaměstnancům obce, dobrovolníkům, Spolku seniorů
Lipová a všem ostatním za pomoc s přípravou i s realizací akce.
Děkujeme také sponzorům za jejich dary.

Lipovský„kouzelný až kouzelnický“ jarmark

KULTURA V OBCI------------------------------------------------------------------------------------------------

Pravidelný přehled poplatků za likvidaci odpadu a poplatek za psa
V tomto čísle Lipovských novin Vám přinášíme přehled poplatků
pro kalendářní rok 2019. 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 Weisgerberové.

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
Weisgerberovou.

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.

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

V obřadní síni Obecního úřadu
jsme přivítali naše malé občánky.
Po proslovu starosty jsme předali
rodičům i dětem pamětní listy
a drobné dary. Děkujeme také
Aničce Levové za klavírní vy-
stoupení.

Přejeme dětem i rodičům do
života jen to nejlepší.

Vítání občánků
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Letošní ročník, který se koná v sobotu 31. 8. 2019 od 10.00 hodin
bude opravdu plný báječných aktivit, téměř k prasknutí. Můžete se
těšit na let balonem, nafukovací atrakce v desetiboji i mimo něj,
ukázku Timbersportu, kde si budete moci i zasoutěžit
a samozřejmě nebude chybět dřevosochání, tombola, koncerty,
soutěže v páce a v hodu kládou i večerní veselice.

Slosovatelné vstupné je 50 Kč, děti do 15-ti let zdarma. Podrobný
plakát bude součástí příštího vydání Lipovských novin.
Velice rádi přivítáme každého, kdo nám bude chtít pomoci
s přípravou, nebo s organizací desetiboje v den konání. Děkujeme.

Lipovský dřevák „k prasknutí“

ČERVEN 2019

Program letního kina



------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuální informace o plánovaných akcích naleznete v příštím vydání Lipovských novin.

V informačním centru máme nově v prodeji nůž „Rybička“ s logem obce Lipová za cenu 90 Kč. Můžete si také přijít koupit kozí sýr různých
příchutí z Farmy Nová Víska, med, medovinu nebo přírodní mořskou sůl.

Příspěvky za OÚ, kulturu a IC Klára Svobodová

SPOLEK SENIORŮ LIPOVÁ

INFORMACE Z PODSTÁVKOVÉHO DOMU

4

Aktuálně z informačního centra

ČERVEN 2019

INFORMACE Z DOMOVA DŮCHODCŮ
------------------------------------------------------------------------------------------------
Červen v Domově důchodců Lipová
Každý rok jezdíme do lázní na ozdravný pobyt. Letos jsme si už
podruhé vybrali Poděbrady. Jednak proto, že je to velice klidné,
krásné lázeňské město, a jednak proto, že je kolem spousta
památek a zajímavých míst, která lze navštívit.
Vyjeli jsme v neděli 26.5. dopoledne. Ubytovali jsme se v hotelu
Libuše nedaleko lázeňské promenády. Na celý pobyt jsme měli
naplánované procedury jako uhličité koupele, solnou jeskyni,
brusinkovou masáž zad .....
Ve volných chvílích jsme navštívili různá místa. Byl to například
Zámek Kačina, kde se v jeho horní části konala Výstava kočárků
a hraček, také výstava Království včel, kde jsme obdivovali krásně
vyrobené včelíny. Byli jsme v Polabském muzeu v Poděbradech,
kde jsme se přenesli do doby dinosaurů, kdy byly v krajině nalezeny
zkamenělé kosti dinosaura nebo stehenní kost, kel a stolička
mamuta. Také jsme si prošli všechny doby od bronzové až do doby
největšího rozkvětu Poděbrad a lázeňství v období první republiky.
Vyjeli jsme výletním vláčkem na soutok Labe a Cidliny, navštívili
jsme Galerii Ludvíka Kuby a výstavu soch a obrazů, nazvanou Živý
tok. Bohužel jsme nestihli navštívit vše, co jsme si naplánovali,
ale na druhou stranu i to je důvod, proč někdy v budoucnu navštívit
Poděbrady do třetice.

V pátek 7.6.nám přijeli zástupci přepravní společnosti DPD v čele
s generálním ředitelem p. M. Malaníkem oficiálně předat nový
zahradní altán. Poukaz na altán nám věnovali již před Vánoci
v rámci Ježíškových vnoučat, tak jsme jen museli čekat na jaro
a příznivé počasí, aby bylo možno altán po úpravě terénu a podloží
sestavit. Sestavení zajistila firma Hobytec a v pátek se uskutečnilo
předání již postaveného altánu. Zástupci DPD nám přivezli také
truhlíky s květinami, které patří na poličky altánu. Počasí nás trošku
potrápilo, protože zrovna tento den oproti ostatním v týdnu bylo
docela chladno a dokonce i mrholilo, ale přestřihnout pásku a altán
i s přípitkem otevřít se podařilo bez deště. Poté samozřejmě
následovalo posezení a občerstvení.
Chtěli bychom tímto ještě jednou poděkovat firmě DPD, a to všem,
protože na financování se podíleli i sami zaměstnanci. Moc si toho
vážíme a moc děkujeme.

Vedoucí sociálního úseku Dana Filausová

OBECNÍ KNIHOVNA

Milí čtenáři a návštěvníci knihovny, knihovna je již kompletně
přestěhována v nových prostorách a už se těším na setkání s vámi.
V průběhu letních prázdnin bude otevírací doba knihovny
upravena z důvodu čerpání dovolené.

Děkuji za pochopení a přeji vám příjemně strávené letní dny.

Červenec Srpen
2. 7. otevřeno 6. 8. otevřeno
9. 7. otevřeno 13. 8. zavřeno
16. 7. zavřeno 20. 8. zavřeno
23. 7. zavřeno 27. 8. otevřeno
30. 7. otevřeno

M. Maule (knihovnice)

Otevírací doba knihovny o prázdninách
------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------TISKOVÉ ZPRÁVY
Oznámení Lužické nemocnice a polikliniky a.s.

TRADIČNÍ MÍČOVÉ HRY – 20. ROČNÍK V LIPOVÉ U ŠLUKNOVA.
------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMACE Z DĚTSKÉHO DOMOVA

V sobotu, 08. června 2019 se konal již 20. ročník Míčových her
Dětských domovů z Ústeckého a Libereckého kraje. Akce se opět
tradičně pojila s Jarmarkem, kde měl i náš dětský domov stánek.
Jarmark se konal na „Pivovarské louce“. Letos byl jarmark v duchu
„Kouzelného až kouzelnického“.
Za příznivého počasí všechna družstva podávala krásné sportovní
výkony. Celkem se zúčastnilo 8 dětských domovů, z toho osm týmů
hrálo malou kopanou a šest týmů vybíjenou dívek.
Akce byla podpořena Ústeckým krajem a dále mnoha sponzory
z podnikatelské, ale i občanské sféry zdejšího regionu. Všem za tuto
podporu strašně moc děkujeme.
Vyhodnocení a předávání cen proběhlo ve 14 hodin na již zmíněné
„Pivovarské louce“ a ceny aktérům předal náměstek hejtmana
Ústeckého kraje Mgr. Petr Šmíd, starosta obce Lipová
Pavel Svoboda a ředitel Dětského domova Lipová PhDr. Mgr. Leoš
Moravec MSc.
A jaké byly vlastně konečné výsledky? Překvapivě se letos neumístili
na prvních místech domácí z Lipové, ale konkurenční Jiříkov.
Děvčata z Lipové byla nakonec na druhém a chlapci
na čtvrtém místě.

Výsledková listina:

Kopaná chlapců: Vybíjená dívek:

1. místo Jiříkov 1. místo Jiříkov
2. místo Hamr na Jezeře 2. místo Lipová
3. místo Duchcov 3. místo Jablonné v Podještědí

Sportu zdar z Lipové, zdraví děti a vychovatelé
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Květen 2019
V půlce měsíce června se odehrály poslední zápasy fotbalového
ročníku 2018/2019. V tomto ročníku naší obec reprezentovalo
mužstvo dospělých SK Plaston Šluknov B/Lipová a mužstvo starších
přípravek, tedy dětí do deseti let. Obě družstva nám tuto sezónu
dělala svými výsledky radost. Dospělí fotbalisté osadili první místo
v tabulce a stali se tak přeborníky okresu Děčín. Po dlouhých
13 letech si vybojovali postup do krajské B třídy. O tom zda
postoupíme, nebo setrváme v okresním přeboru, se hlasovalo
na závěrečné schůzce. Velkou většinou hlasů bylo rozhodnuto
o setrvání v okresní soutěži. V Ústeckém kraji totiž po skončení této
sezóny dochází k velké reorganizaci. Reorganizace se týká značné
redukce mužstev s cílem zkvalitnit úroveň soutěží. Z krajských
soutěží se tedy od A tříd „vesele“ sestupovalo. B třída, kam by naši

OH Sdružení obcí sever - ATLETIKA. Na atletický stadion
v Rumburku se sjely 21. června 2019 výpravy reprezentující obce
a města sdružení SEVER. Každou obec reprezentovalo deset slečen
a deset chlapců od šesti do 15 let. Disciplíny - 50 nebo 60 metrů,
skok daleký a hod míčkem. Poslední disciplínou byla štafeta žactva
a přípravek na 4x100 metrů. Vedoucím každé výpravy byl starosta,
starostka města či obce a vše umocnila barevná trička jednotlivých
týmů. Všechny výkony byly obodovány, podle vícebojařských
tabulek a nakonec byl vyhlášen vítěz celé OH. Celý den byl
nádherně sportovní, atletický, bojovný a přesto náramně přátelský!
V konečném pořadí se děti z Obce Lipová umístili na krásném
pátém místě z dvanácti týmů. Za skvělý výkon jim děkujeme.

dospělí měli postoupit, se značně zkvalitnila o mužstva, která
sestoupila z vyšších tříd. Došlo tím i ke zkvalitnění okresního
přeboru, který tedy budeme hrát nadále. Obhájit první místo bude
velice těžké a náš cíl bude být alespoň do třetího místa.
Naše fotbalové naděje si zahrály finálový turnaj o přeborníka
okresu Děčín a byla to tedy sladká odměna za jejich výkony v celé
sezóně. Ve finálové skupině se jim už tak nedařilo a ze šesti finalistů
si vybojovaly páté místo. Celkově tedy páté místo z celkově
šestnácti mužstev je skvělé umístění.
Příští fotbalová sezóna 2019/2020 začíná koncem srpna a na hřišti
v Lipové se tedy budou hrát okresní přebory dospělých a starších
přípravek.

Výsledky SK Plaston Šluknov B/Lipová (Okresní přebor dospělých – podzim 2019)

Šluknov B/Lipová - Malšovice, spolek 2:1 (1:1) Pen: 4:3, Šluknov B/Lipová - Boletice nad Labem 2:0 (2:0),
Horní Podluží - Šluknov B/Lipová 0:3 (0:0), Šluknov B/Lipová - Rybniště 3:0 (Kontumačně),
Jiřetín pod Jedlovou - Šluknov B/Lipová 3:1 (2:1), Krásná Lípa - Šluknov B/Lipová 1:2 (1:0), Těchlovice - Šluknov B/Lipová 2:1 (0:1) Pen:
4:3, , Šluknov B/Lipová – Verneřice 3:1, TJ Heřmanov – Šluknov B/Lipová 2:3 (PK 3:4), Dolní Poustevna – Šluknov B/Lipová 7:2

Lipová - Varnsdorf 9:8 (5:3), Velký Šenov - Lipová 1:5 (0:2), Chřibská - Lipová 3:9 (1:4), Dolní Poustevna – Lipová 6:7 (2:5),
Lipová - Krásná Lípa 9:1 (4:0), Rumburk - Lipová 5:8 (1:4)

Lipová – Šluknov 8:5 (5:3) , Lipová - SK Verneřice 7:10 (2:7) , Benešov nad Ploučnicí - Lipová 14:5 (6:1), Lipová - SKMarkvartice 4:10, Jiříkov
– Lipová 15:3.

3. srpna 2019 od 9:00 připravujeme na hřišti v Lipové již 22. ročník fotbalového turnaje „Lipovský memoriál“.

Výsledky SK Skloluxus Lipová (Okresní přebor starších přípravek skupina SEVER - podzim 2019)

Atletická olympiáda dětí Sdružení obcí Sever v Rbk.

Výsledky SK Skloluxus Lipová (Okresní přebor starších přípravek finálová skupina 1-6 – podzim 2019)

Konečná tabulka okresního přeboru dospělých
Klub Z S B
1. SK Plaston Šluknov, z.s. „B“/Lipová⇧ 26 92:31 62
2. TJ Heřmanov, spolek 26 130:40 58
3. Tělovýchovná jednota Čechie Horní Podluží 26 114:52 57
4. SK Verneřice z.s. 26 97:54 52
5. FK Malšovice, spolek 26 73:68 51
6. SK Slovan Jiřetín pod Jedlovou z.s. 26 80:54 46
7. FK Český lev Těchlovice, z.s. 26 60:52 44
8. Tělovýchovná jednota Krásná Lípa, z.s. 26 71:60 42
9. SK Velký Šenov 26 77:60 40
10. FK Mikulášovice 26 50:103 28
11. TJ.Dolní Habartice - spolek⇩ 26 56:121 25
12. Fotbalový klub Dolní Poustevna⇩ 26 44:116 17
13. TJ Spartak Boletice nad Labem.,z.s.⇩ 26 42:101 16
14. TJ Tatran Rybniště, z.s.⇩ 26 31:105 8
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