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ZPRÁVY A INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

-----------------------------------------------------------------------------------------------Očkování psů a koček v sobotu 15. 6. 19 od 16.00 hodin u obecního úřadu.
Očkování vztekliny 150 Kč.
Kombinovaná vakcína 350 Kč.
Pes musí být v doprovodu dospělé osoby a na vodítku, musí mít náhubek. Očkovací průkaz s sebou.
Očkování bude provádět MVDr. Václav Žáček, Rumburk

Péče o potok
Prosíme obyvatele obce, aby do potoka nesypali posekanou trávu, listí,
větve a jiné materiály. Potok se tímto zanáší a zhoršuje se jeho průtok.
Prosíme o ohleduplnost k ostatním, hlavně k těm, kteří jsou špatným
průtokem potoka nejvíce ohroženi.
Děkujeme.

Veřejná prostranství
Na žádost obyvatel obce, prosíme majitele psů, aby své mazlíčky
nevodili na hřbitov a na dětské hřiště. Tyto dva prostory jsou zaneseny
psími výkaly. Pobyt na těchto místech je tím dosti znepříjemněn.

Řešení pro všechny by bylo, kdyby si majitelé, alespoň na veřejných
prostranství, po svých psech uklízeli.
Děkujeme.

Ukliďme svět, ukliďme Česko, ukliďme Lipovou
Děkujeme všem, kteří se účastnili akce ukliďme Lipovou v sobotu 6. 4.
Společně jsme posbírali odpadky v centru obce, u Letního kina,
v uličkách a ve škarpách. Uklidili jsme autobusovou zastávku, vyčistili
cestu od fruty po celé délce, kde je nainstalováno zábradlí, udělali
květinovou výzdobu, vypleli koryto za podstávkou a uklidili dětské

hřiště. Sešlo se nás třicet malých i velkých.
Také chceme poděkovat všem dobrovolníkům, kteří se sešli v sobotu
20. 4. při úklidu prostoru za obecním úřadem. Udělala se spousta práce.
Prostor ještě postupně doupravíme.
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Volby do Evropského parlamentu
Termín voleb do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu se konají v pátek 24. a v sobotu 25.
května. Volební místnosti se otevřou v pátek ve 14 hodin a uzavřou se
ve 22 hodin. V sobotu můžete volit od 8 hodin do 14 hodin. Jako jediná
země Evropské unie volí Česko ve dvou dnech.
doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu; toto
podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným
podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím
datové schránky; o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam.
Obecní úřad voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se
prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání
voličského průkazu, anebo jej voliči zašle, nejdříve však 9. 5. 2019.

Výsledky voleb budou známy až v neděli 26. května, protože
se vyhlašují ve všech členských zemích najednou.
Koho vybíráte
Vybíráte celkem 21 zástupců za Českou republiku. Ti se stanou
europoslanci na příštích pět let. Počet poslanců se odvíjí podle počtu
obyvatel země.

Jak volit:
Voliči vybírají své kandidáty prostřednictvím hlasovacích lístků. Každé
politické uskupení má vlastní lístek s registračním číslem a jmény
kandidátů. Lístky voliči obdrží do poštovních schránek nejpozději tři dny
před začátkem voleb. Pokyny, jak postupovat naleznete v obálce
s hlasovacími lístky, které Vám budou doručeny.
Neexistují jednotná pravidla pro hlasování v celé EU, každý stát si určuje
vlastní. V českém volebním systému může volič hlasovat pro jedinou
kandidátku a udělit maximálně dva preferenční hlasy.

Volební místnost
Místem konání voleb je obřadní síň v budově Obecního úřadu č.p. 422.
Ve volební místnosti bude na viditelném místě vyvěšen vzor hlasovacího
lístku.
Kdo může volit
Voleb se může zúčastnit každý občan Evropské unie s hlasovacím
právem. V Česku může volit každý občan České republiky, který alespoň
druhý den voleb dosáhl věku 18 let, a občan jiného členského státu,
který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně
45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu
na území České republiky. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní
občanství, nebude moci hlasovat.
Po prokázání totožnosti obdrží volič prázdnou úřední obálku s razítkem.

Volič hlasuje tak, že obálku s hlasovacím lístkem vloží před volební
komisí do volební urny.
Hlasování mimo volební místnost:
Volič může ze závažných důvodů požádat obecní úřad a ve dnech voleb
pak volební komisi o hlasování mimo volební místnost. Komise pak
k němu vyšle své členy s přenosnou volební urnou, úřední obálkou
a hlasovacími lístky.

Voličský průkaz
Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení
voleb, a to osobně u obecního úřadu (u něhož je volič zapsán ve stálém
seznamu voličů) do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo podáním

Číslo do volební místnosti v obci Lipová: 412 391 390

Vlaková odstávka
Provozovatel dráhy, Správa železniční dopravní cesty, s. o., informuje
o plánovaných výlukách na železniční trati 083 Rumburk - Dolní Poustevna
- Bad Schandau - Děčín a zpět, které budou probíhat:

ź

ź
ź
ź
ź

v úseku Šluknov - Velký Šenov ve dnech 25., 26. a 29. dubna 2019, vždy
od 7:55 hodin do 13:50 hodin
v úseku Velký Šenov - Mikulášovice dolní nádraží ve dnech 30. dubna
2019 a 02. května 2019, vždy od 8:00 hodin do 13:50 hodin
v úseku Mikulášovice dolní nádraží - Dolní Poustevna ve dnech
03. a 06. května 2019, vždy od 7:30 hodin do 13:30 hodin

ź

ź

Účelem těchto výluk je údržba na trati (odstranění vegetace)
ve vyloučených úsecích.

Předpokládané zpoždění náhradní autobusové dopravy může dosáhnout
cca 5 až 10 minut.

Dopravce České dráhy, a. s. proto musí přistoupit k následujícím
opatřením:
ź

ź

ź

dne 01. května 2019 bude v železniční stanici Mikulášovice dolní
nádraží u Os 5441, 5442, 5443, 5444, 5445, 5446, 5447 a 5448
mimořádný přestup do jiné soupravy na 3. staniční koleji
dne 02. května 2019 bude v železniční stanici Mikulášovice dolní
nádraží u Os 5447 a Os 5448 mimořádný přestup do jiné soupravy
na 3. staniční koleji
ve dnech 03. a 06. května 2019 budou vlaky Os 5441, 5442, 5443, 5444,
5445 a 5446 ve vyloučeném úseku Dolní Poustevna - Mikulášovice
dolní nádraží a zpět nahrazeny autobusy náhradní dopravy
dne 03. a 06. května 2019 bude v železniční stanici Mikulášovice dolní
nádraží u Os 5447, 5448, 5449, 5450, 5451, 5452, 5453 a 5454
mimořádný přestup do jiné soupravy na 1. staniční koleji

Upozornění:
U všech vlaků nebudou v úseku s náhradní autobusovou dopravou
garantována služba uvedená v jízdním řádu tzn. "Vůz vhodný pro přepravu
cestujících na vozíku", "Přeprava spoluzavazadel" a "Úschova během
přepravy". Přeprava kočárků bude možná pouze do vyčerpání kapacity
autobusu náhradní dopravy.

ve dnech 25., 26. a 29. dubna 2019 budou vlaky Os 5441, 5444, 5443,
5446, 5445 a 5448 ve vyloučeném úseku Velký Šenov - Rumburk a zpět
nahrazeny autobusy náhradní dopravy
ve dnech 30. dubna 2019 a 02. května 2019 budou vlaky Os 5442, 5441,
5444, 5443, 5446 a 5445 ve vyloučeném úseku Rumburk - Mikulášovice
dolní nádraží a zpět nahrazeny autobusy náhradní dopravy
dne 30. dubna 2019 bude v železniční stanici Mikulášovice dolní
nádraží u Os 5447 a Os 5448 mimořádný přestup do jiné soupravy
na 3. staniční koleji

Za případné komplikace způsobené výlukami se předem omlouváme.
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KULTURA V OBCI

-----------------------------------------------------------------------------------------------Velikonoce v podstávkovém domě
V sobotu 20. 4. jsme poprvé uspořádali Velikonoce v podstávkovém
domě. Návštěvníci si mohli uplést pomlázku, ozdobit si vajíčka různými
technikami zdobení, vidět ukázku tvorby velikonočního paškálu
(zdobená svíce) a ozdobit si i ochutnat velikonoční cukroví. Promítali

jsme velice zajímavý dokument Velikonoce v Lužici a pod Lužickými
horami 1. a 2. díl. Návštěvníci se také mohli dozvědět vše o Velikonocích
a tradicích s nimi spojených.

LIPOVSKÝ QIKOT
V sobotu 18. 5. 2019 od 15.30 v Letním kině Lipová se bude konat
beneﬁční koncert pro ZŠ a MŠ Lipová.
Vstupné 100 Kč.
Program:
16.00
Powčerejšku
17.00
Nežfaleš
18.00
Rose Means Rose
19.00
DCradio
20.00
Houba
stánek s občerstvením - Restaurace U Pytláka

Noc kostelů v pátek 24. 5. 2019 od 18.00 hodin
Lipová, kostel sv. Šimona a Judy
18.00 – 18.10
18.10 – 22.00
18.30 – 18.50
19.00 – 20.00
20.30 – 21.00
21.30 – 21.55
22.00

zvonění na uvítanou
prezentace fotograﬁí Lipové
vystoupení dětí z DD Lipová
koncert hudebníků pod vedením P. Englera
komentovaná prohlídka kostela
komentovaná prohlídka kostela
ukončení programu

Den otevřených podstávkových domů
V neděli 26. 5. 2019 od 10.00 do 17.00 hodin, bude pro veřejnost otevřen podstávkový dům č.p. 11 manželů
Kotykových. Připravujeme prohlídku domu, malou ukázku řemesla a zajištěno bude také drobné
občerstvení.
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INFORMACE Z PODSTÁVKOVÉHO DOMU

-----------------------------------------------------------------------------------------------Výstava v galerii
V galerii podstávkového domu je nově otevřená výstava fotograﬁí Norska a ptactva zde žijícího od Svatopluka Šaldy. Výstava bude k vidění do konce
měsíce května.
Příspěvky za OÚ, kulturu a IC Klára Svobodová
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SPOLEK SENIORŮ LIPOVÁ

-----------------------------------------------------------------------------------------------Sezení Spolku seniorů se koná dne 14. 5. 2019 od 15.00 hodin v podstávce.

PŘÍSPĚVKY OD OBČANŮ

-----------------------------------------------------------------------------------------------Rozloučení
Děkuji touto cestou všem, kteří se přišli rozloučit s naší drahou Olgou
Kolínskou a svojí účastí jí doprovodili na poslední cestě.

Děkuji za vyjádřené upřímné soustrasti a květinové dary.
Alena Voigtová s rodinou

INFORMACE Z DOMOVA DŮCHODCŮ

-----------------------------------------------------------------------------------------------Duben v Domově důchodců Lipová
V tomto krásném ročním období, obzvlášť, když je venku krásně teplo
a slunečno, trávíme hodně volného času venku na procházkách.
Věnujeme se i zahrádce. Do našich truhlíků za okny jsme zasadili
macešky. Do velkého mobilního truhlíku, který máme, jsme vysadili
jahody. Vytvářeli jsme i různé velikonoční dekorace, věnce na dveře,
výzdobu domova a jak je před Velikonoci zvykem, barvili jsme i vajíčka.
K našim velikonočním zvykům patří i pečení a zdobení perníčků. I letos
jsme pekli a zdobili a moc se nám povedly. Byly moc chutné a vypadaly
pěkně. Na Velikonoční pondělí pro koledu k nám do Domova důchodců

Lipová přišlo i několik koledníků. Jsme moc rády, že si na nás vzpomněli
a přišli nás vyšlehat pomlázkami. My jsme jim za odměnu dali
čokoládové zajíčky.
Protože rádi vaříme i jíme, tak jsme si usmažili bramboráky. Někdo
loupal brambory, někdo strouhal a dělal těsto a potom už se jen smažilo.
Co jsme si usmažili, to jsme také snědli. Byly výborné :-)
Mgr. Mirka Hoštičková

INFORMACE ZE ŠKOLY

-----------------------------------------------------------------------------------------------Duben v Základní škole a Mateřské škole
Hned na začátku
dubna byl ve škole
den otevřených
dveří. Byli jsme
mile překvapeni,
kolik návštěvníků
se přišlo podívat.
Hned na to proběhl zápis do
prvních tříd, který
se nesl v pohádkovém duchu.
Velkou pomocí nám byly děti ze 3. , 4. a 5. třídy, které se proměnily
na pohádkové bytosti a jako Křemílek s Vochomůrkou, Krteček, Jů
a Hele, Ferda s Beruškou provázely budoucí prvňáčky všemi úkoly.
Další výzvou pro děti ze školky i školy byla vědecká laboratoř,
kde zkoumaly hustotu vody v závislosti na tom, kolik cukru do ní přidaly.
Velkou radost jim udělala i výroba slizu. Těsně před velikonočními

prázdninami proběhl další projektový den Den
země, kdy se
školáci vydali do
Dolní Poustevny
na exkurzi do
čističky odpadních vod.
Do prázdnin nám
zbývají poslední
dva měsíce, kdy
nás čeká spousta práce, ale i zábavy.
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PROBĚHNE 6. 5. 2019.
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OBECNÍ KNIHOVNA

-----------------------------------------------------------------------------------------------Noc s Andersenem 2019
V noci z 29. na 30. března probíhal již 19. ročník mezinárodní akce
na podporu a rozvoj čtenářství Noc s Andersenem. Obecní knihovna
v Lipové u této akce nemohla chybět, a proto jsme si pro děti s několika
dobrovolníky připravila soutěživé pohádkové úkoly.
Zaměřili jsme se na oslavu 70. výročí založení českého nakladatelství pro
děti Albatros. Děti se v průběhu akce pomocí jejich knih seznámili hned
s několika kmenovými autory tohoto nakladatelství. Např. s Josefem
Ladou, jehož ilustrace děti skládaly, s Františkem Nepilem a jeho dílem
Já, Baryk, kde děti zmíněného Baryka hledaly. U včelích medvídků

od Jiřího Kahouna si děti zatančily na všem dobře známou píseň, které
provází loutkové televizní zpracování této knihy. A dokonce navštívily
i proslulé město Kocourkov.
Moc děkuji všem dobrovolníkům, dětem i rodičům za účast a doufám,
že jste si pohádkovou noc užili stejně jako já a že se za rok na 20. ročníku
Noci s Andersenem opět potkáme.
Michaela Maule (knihovnice)

MŠ Lobendava v knihovně
Ve čtvrtek 18. 4. navštívila naši knihovnu mateřská školka z Lobendavy.
Čtrnáct dětí v doprovodu paní ředitelky a paní učitelky dorazilo
na prohlídku obecní knihovny v Lipové. Děti čekala paní knihovnice,
která je nejen přivítala, ale také provedla po budově obecního úřadu
a následně dovedla do podkroví, kde momentálně knihovna sídlí.
Děti se seznámily nejen s knihami, ale také se dozvěděly, jak
se ke knihám chovat, jaká pravidla musí v knihovně dodržovat

a jak si knihy mohou půjčit. Ale aby to byla také zábava, tak si děti
poslechly přečtený příběh o velrybě a delfínkovi, který se jim velice líbil.
Prohlédly si spoustu knih a také si namalovaly obrázky. A za celou tuto
práci na ně čekala i sladká odměna a obrázek.
Těšíme se na další brzkou milou návštěvu.

Uzavření knihovny
Z důvodu stěhování obecní knihovny bude knihovna uzavřena v době
od 24. 4. do 3. 6. 2019. Nově se na vás budeme těšit ve staronových
prostorách v prvním patře č. p. 419. Děkujeme za pochopení a těšíme
se na vaši návštěvu již v novém.
Michaela Maule (knihovnice)
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SPORT

-----------------------------------------------------------------------------------------------Duben 2019
Jarní část fotbalového ročníku 2018-2019 začala na začátku dubna
a naše obě mužstva už mají za sebou několik utkání. Mužstvo dospělých,
hrající Okresní přebor pod hlavičkou SK Plaston Šluknov B, vstupovalo
do jarních „bojů“ o body z prvního místa tabulky a bez jediné prohry
v řádném hracím čase. Dvakrát prohrálo na penalty. V prvním jarním
utkání jsme se utkali na hřišti v Lipové s Malšovicemi a po remízovém
výsledku 1:1 jsme soupeře porazili v penaltách a připsali si dva body.
V dalším domácím utkání jsme porazili Boletice 2:0. Do třetice nás čekalo
na domácím hřišti druhé mužstvo tabulky Horní Podluží. I z tohoto
utkání jsme po vítězství 3:0 vezli tři body. Náš poslední zápas v Lipové se
naopak nepovedl, jelikož jsme podcenili poslední mužstvo tabulky
a prohráli 2:3. Tato prohra nás dost mrzela, ale stále ještě tabulku
vedeme o tři body před Heřmanovem.

Nejbližší domácí utkání hrají naši dospělí 1.5. od 17:00, kdy doma
hostí silné mužstvo Krásné Lípy.
Mužstvo starších přípravek začalo své jarní zápasy vítězně a je vidět,
že naši trenéři odvedli v zimní přípravě dobrou práci. V prvním utkání se
v domácím prostředí utkali s Varnsdorfem a po dramatickém boji vyhráli
9:8. V druhém utkání jeli žáci do Velkého Šenova a opět si odvezli tři
body za výhru 1:5. V tabulce soutěže přípravek sever jsou naši žáci zatím
na třetím místě (tabulka zatím není k dispozici).
Nejbližší domácí utkání našich žáků je ve čtvrtek 2.5. od 16:00, kdy
hostí na domácím hřišti mužstvo Dolní Poustevny.
Milan Brynda

Tabulka okresního přeboru ročník 2018/2019
ĈB

SK Plaston Šluknov, z.s. "B"/Lipová

16

DĎÈĈĎ

39

ČB

TJ Heřmanov, spolek

16

ĐĆÈČĆ

36
35

ĊB

Tělovýchovná jednota Čechie Horní Podluží

16

ĎĊÈČÐ

ÇB

SK Verneřice z.s.

16

ĎČÈĊČ

34

DB

FK Český lev Těchlovice, z.s.

16

ĊEÈĊĆ

31

ĎB

Tělovýchovná jednota Krásná Lípa, z.s.

16

ÇĐÈĊĎ

29

ĐB

FK Malšovice, spolek

16

ĊÐÈDĈ

25

ÐB

SK Slovan Jiřetín pod Jedlovou z.s.

15

ČĐÈĊD

22

EB

SK Velký Šenov

17

ĊĊÈÇĊ

20

ĈĆB TJ.Dolní Habartice - spolek

17

ĊĎÈĎĈ

18

ĈĈB FK Mikulášovice

16

ČEÈĎĆ

16

ĈČB TJ Spartak Boletice nad Labem.,z.s.

17

ĊĊÈDÇ

14

ĈĊB Fotbalový klub Dolní Poustevna

16

ČDÈĎĐ

11

ĈÇB TJ Tatran Rybniště, z.s.

16

ČEÈDÇ

9

Rozpisy Okresních přeborů – dospělí a st. přípravky – jaro 2019
Ĭ Ħ Ĩ ÕMŒPŎŌ ÕÞÔŌŎQCI ÒŐŎQÙ

výkop

SO

30.03.

Šluknov B

Malšovice

15:00

NE

07.04.

Šluknov B

Boletice

16:30

SO

13.04.

H.Podluží

Šluknov B

16:30

NE

21.04.

Šluknov B

Rybniště

Ĭ Ħ Ĭ ÔÕŎÕÞŔÞŒI ÒŐŎQÙ ŒPBŐðW
ŐǾMQÔM

odjezd

15:00

17:00

SO

27.04.

Jiřetín

Šluknov B

17:00

ST

01.05.

Šluknov B

K.Lípa

17:00

15:30

NE

05.05.

Šluknov B

V.Šenov

17:00

ST

08.05.

K.Lípa

Šluknov B

17:00

15:30

SO

11.05.

Těchlovice

Šluknov B

17:00

15:00

NE

19.05.

Šluknov B

Ì ÒÔÞÕÙ ŎQÒŃÑĈĐÈĆĆ

SO

25.05.

D.Habartice

Šluknov B

17:30

NE

02.06.

Šluknov B

Verneřice

17:00

SO

08.06.

Heřmanov

Šluknov B

17:00

15:00

SO

15.06.

D.Poustevna

Šluknov B

17:00

15:45

15:45

7

výkop

odjezd

ČT

02.05.

Lipová

D.Poustevna

10:00

NE

21.04.

Lipová

Varnsdorf

10:00

ST

24.04.

V.Šenov

Lipová

17:00

16:00

NE

28.04.

Chřibská

Lipová

10:00

8:45

NE

05.05.

Lipová

K.Lípa

10:00

ÚT

07.05.

Rumburk

Lipová

17:00

15:45

NE

12.05.

nadstavba

10:00

?

NE

19.05.

nadstavba

10:00

?

NE

26.05.

nadstavba

10:00

?

NE

02.06.

nadstavba

10:00

?

NE

09.06.

nadstavba

10:00

?
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