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 Od února 2019 se mění úřední dny obecního úřadu, které byly do ledna 

každý den v týdnu. Z důvodu stále se zvyšujícího pracovního vytížení 

zaměstnanců obecního úřadu musíme bohužel zavést úřední dny, které 

budou platné od 1. února.

Děkujeme za pochopení a akceptování úředních dnů

Pondělí úřední den od 7.30 do 17.00 hodin

Úterý  pro veřejnost zavřeno

Středa  úřední den od 7.30 do 17.00 hodin

Čtvrtek  pro veřejnost zavřeno

Pátek  úřední den od 7.30 do 14.00 hodin

Vážení spoluobčané,

za všechny zaměstnance obecního úřadu Vám do roku 2019 přejeme 

zdraví, štěstí, lásku a spokojenost.

Také v letošním roce bychom chtěli dále zvelebovat naší obec, 

pokračovat v kulturních akcích, dokončovat započaté projekty, a podle 

úspěšnosti s žádostmi o dotace, uskutečnit projekty nové. 

Čeká nás další etapa obnovy veřejného osvětlení, pokud společnost ČEZ 

začne pokládat el. vedení nízkého napětí do země a bude rušit sloupy. 

Dále dojde k rozšíření dvou větví kanalizace do míst výstavby nových 

rodinných domů (směr Velký Šenov a od Letního kina k Restauraci 

U Pytláka).

Budeme pokračovat v úpravách a opravách na hřbitově. 

Začne se realizovat výstavba chodníku v obci podél komunikace 

V. Šenov – Lobendava.

Pokud budeme úspěšní při žádostech o dotace, chceme vybudovat 

u Lipové aleje park s posilovacími a protahovacími prvky a multifunkční 

sportoviště za fotbalovým hřištěm.

Určitě oceníme dobré nápady a praktické požadavky na zvelebení obce, 

rádi si s Vámi o těchto věcech popovídáme a případně se je pokusíme 

zrealizovat. Pokud se naše mládež nudí, musí přijít s reálnými a novými 

nápady, o kterých můžeme společně diskutovat a hledat možnosti k 

jejich uskutečnění.

                   František Žák

Z obecního úřadu

Úřední dny obecního úřadu 

V prosinci 2018 byly zastupitelstvem obce schváleny nové ceny 

za pronájem a údržbu hrobového místa, které jsou platné od 1. 1. 2019

cena za údržbu hrobového místa  140 Kč na rok

cena za pronájem hrobového místa   2 Kč za m2 za rok.

Nové smlouvy na pronájem hrobového místa můžete uzavřít v kanceláři 

paní Lenky Žákové, kde je možné uhradit také pronájem.

Smlouvy a navýšení ceny za údržbu a pronájem hrobového místa

V lednu nastoupila na pozici hospodářky obce paní Pavlína Weisgerberová, která bude vykonávat tuto práci místo paní Kláry Svobodové. 

Nový zaměstnanec obecního úřadu

elektro odpad drobný    zdarma

elektro odpad drobný – nekompletní  20 Kč/ks

elektro spotřebiče     zdarma

elektro spotřebiče - nekompletní  50 Kč/ks

kovošrot     zdarma

pneumatiky    5 Kč/ 1 kg

tříděný odpad    zdarma

suť     1 Kč/ 1 kg

objemný odpad    4 Kč/ 1 kg

Ceník sběrného dvora
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KULTURA V OBCI
------------------------------------------------------------------------------------------------
Děkujeme všem členům kulturní komise a dobrovolníkům, kteří nám 

pomáhali vytvářet náš bohatý kulturní program v uplynulém roce 

a těšíme se na společnou spolupráci při dalších aktivitách, které 

chystáme na tento rok. Uskutečnili jsme přes dvacet krásných akcí a 

velice nás těší Váš zájem.

Kalendář akcí, které jsme pro Vás připravili na rok 2019, je přílohou 

tohoto vydání novin a také ho naleznete na webových stránkách obce 

v sekci kultura/sport.

Pokud se chcete přidat ke kulturní komisi, budeme moc rádi. 

Při množství akcí, které pořádáme, je každý dobrovolník vítán. 

Pokud budete mít, zájem volejte na telefonní číslo 607 964 815.

Ještě jednou velice děkujeme za pomoc i za návštěvnost.

Nejbližší akce, na kterou Vás chceme pozvat je Maškarní zábava, která 

se koná na sále Restaurace U Pytláka v sobotu 16. února od 15.00 hodin 

pro děti a od 20.00 hodin pro dospělé. Dětičky se můžou těšit na Boba 

a Bobka – králíky z klobouku a na program s nimi. Taneček, přehlídku 

masek a další program o nějakou dobrotu již chystáme. Na večerní 

zábavě bude hrát DJ Čáp, vstupné pro masky je 50 Kč a bez masky 

100 Kč. Těšíme se na Vás.

Letos poprvé pořádá Spolek seniorů Lipová a kulturní komise 

Babský bál, který se koná na sále Restaurace U Pytláka v sobotu 

23. února. Program akce je v rubrice Spolku seniorů.

              Klára Svobodová

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 Weisgerberová.

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 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

OTEVÍRACÍ DOBA:

STŘEDA      14.00 – 16.00 HOD

SUDÁ SOBOTA OD LEDNA DO BŘEZNA 09.00 – 11.00 HOD

SUDÁ SOBOTA OD DUBNA DO PROSINCE 09.00 – 12.00 HOD

ULOŽENÍ ODPADU MIMO OTEVÍRACÍ DOBU JE MOŽNÉ DOMLUVIT 

NA TELEFONNÍM ČÍSLE: 720 993 632

ÚHRADA ZA ULOŽENÍ ODPADU: NA MÍSTĚ

PROVOZNÍ ŘÁD A OTEVÍRACÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA 2019

SBĚRNÝ DVŮR JE STŘEŽEN KAMEROVÝM SYSTÉMEM

ULOŽENÍ ODPADU MIMO PROSTOR SBĚRNÉHO DVORA JE 

POVÁŽOVÁNO ZA ZALOŽENÍ ČERNÉ SKLÁDKY A BUDE POKUTOVÁNO.

Prosíme o respektování této otevírací doby a o neukládání odpadu 

za bránu sběrného dvora.

Svozový kalendář je přílohou lednového vydání Lipovských novin 

a na webových stránkách obce Lipová www.lipova.cz.

INFORMACE Z PODSTÁVKOVÉHO DOMU
------------------------------------------------------------------------------------------------
Aktuálně z informačního centra

V informačním centru můžete nově zakoupit jablečný mošt, vyrobený 

z místních jablek a plástečkový med. 

Kalendář kroužku vaření pro děti a kroužku keramiky pro děti 

i pro dospělé si můžete vyzvednout přímo v infocentru.

Otevírací doba informačního centra je stále každý den od 10.00 

do 17.00 hodin.

Telefonní kontakt: 702 184 555.

            

SPOLEK SENIORŮ LIPOVÁ
-----------------------------------------------
Setkání seniorů v podstávkovém domě v úterý 26. 2. 2019 od 15.00 hod. 
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Leden v Domově důchodců Lipová
Ještě během ledna doznívá u nás v Domově důchodců radost z Vánoc, 

především ale z projektu Ježíškova vnoučata. Jedná se o projekt 

Českého rozhlasu, kdy každý může splnit přání klientům, kteří jsou 

umístěni v různých zařízeních sociálních služeb. Bez rodiny a dárků, 

tak tráví Vánoce mnoho českých seniorů. Ježíškova vnoučata se to 

ale rozhodla změnit. Starším lidem nadělují kromě dárků především 

pocit zájmu a potřebnosti. Radost seniorům udělá třeba drobný dárek 

nebo výlet do zoo či cukrárny. Díky dárcům s dobrým srdcem dostanou 

možnost znovu věřit na Ježíška, který za nimi už léta nepřišel. Naše 

vedoucí sociálního úseku paní Dana Filausová spolu s pracovníky 

v sociálních službách během prosince zjišťovala přání našich klientek. 

Zpracovala přání v systému, komunikovala s dárci a zajistila předávání 

dárků. Většina přání byla velmi skromná jako např. balíček sladkostí, 

kosmetika, knihy, drobnosti, které udělají radost, oblečení ap.. Některé 

dárky přijeli klientkám dárci předat osobně, dokonce i společné přání, 

což byl altán do zahrady pro všechny naše klientky. Osobně nám poukaz 

na tento dárek přijel předat pan ředitel Miloš Malaník z firmy DPD spolu 

se svou kolegyní. Na dárek pro naše klientky přispěli jak zaměstnanci 

firmy DPD, tak samotná firma DPD. Podobné to bylo i s dárkem pro naši 

klientku paní Zdenu, která si přála vystoupení Dua Adamis u nás 

v domově. Tento dárek zajistila Ježíškova vnoučata z lipovské Mateřské 

a základní školy. Děti na vánočním prodeji prodávaly výrobky, které ve 

škole vyrobily. Z výtěžku prodeje a z dalších příspěvků od zaměstnanců 

školy potom zprostředkovala paní ředitelka Hana Šulcová hudební 

vystoupení u nás v domově. Dárek se líbil nejen paní Zdeně, 

ale i ostatním klientkám. Děti ho přišly samy předat, zazpívaly vánoční 

píseň a popřály klientkám krásné Vánoce. A pak už se poslouchalo 

a tančilo. Byl to moc krásný dárek, a všichni si ho moc užili. 

 Všechny dárky udělaly klientkám velkou radost a zpříjemnily jim 

vánoční svátky. Moc děkujeme za krásný nápad, který by se bez chuti 

a zájmu pomoci nemohl uskutečnit. Je moc hezké, že i v dnešní době 

k sobě lidé umí takto najít cestu a udělat někoho šťastným.  

             Mgr. Miroslava Hoštičková

LEDEN 2019

OBECNÍ KNIHOVNA
------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecní knihovna v Lipové se v letošním roce zapojí do již 19. ročníku 

mezinárodní akce Noc s Andersenem. Tato akce pro děti a jejich rodiče 

proběhne v pátek 29. 3. 2019 ve večerních a nočních hodinách.

V současné době jsme do této akce registrovaní, očekáváme pěkné 

dárečky pro všechny účastníky, připravujeme, co nejvhodnější 

a nejpoutavější program, a dolaďujeme ostatní detaily akce. 

Co se děje v knihovně – Noc s Andersenem
S více podrobnostmi se setkáte v dalším 

čísle Lipovských novin a na webových 

stránkách knihovny.

Ale již nyní Vás chceme na plánovanou akci 

pozvat a těšíme se na Vás.

V pondělí 21. 1. paní knihovnice navštívila oddělení školní družiny 

v Základní škole Lipová a povídala si s děti o historii knih. Jakým 

způsobem knihy vznikali, z čeho se vyráběli nebo na jaký jiný materiál se 

v minulosti psalo. Zmínka padla i o Alexandrijské knihovně a také o tom, 

z jaké důvodu jsou názvy knih vytištěny i na hřbetech knih. Tímto 

tématem bude také pokračovat další plánovaná přednáška pro žáky, 

kde se seznámí s částmi knih, jak tištěnými, tak těmi hmatatelnými. 

Součástí celé přednášky byla také soutěž o nejkrásnější ozdobení knižní 

záložky. Žákům se záložky velice povedly, a tak není divu, že bylo hned 

několik prvních míst. Však posuďte sami z následujících fotografií.

Přednáška o historii knih se soutěží o nejhezčí knižní záložku
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Ohlédnutí za uplynulým rokem 2018
Přešel čas vánočních svátků a oslav nového roku, kdy se často bilancuje 

rok uplynulý. Co se školy a školky týče, mohu bilancovat pouze za 

posledních 5 měsíců. Co se nám tedy povedlo? Vyměnit lino v ložnici 

MŠ, díky sponzorovi nakoupit nový, uzamykatelný nábytek do sborovny, 

koberec taktéž do sborovny, novou tabuli do 1. a 2. třídy, 2 nové PC 

a celkově alespoň minimálně zprovoznit ICT technologie, kterých je tu 

dost, ale byly nevyužívané. 

Na začátku nového roku se také dávají předsevzetí. I ta máme. Rádi 

bychom dali stávající PC do pořádku tak, aby mohly být použity v běžné 

výuce, ne pouze při informatice, v létě dokončit elektroinstalaci 

v 1. a 2. třídě, kde budou vyměněna světla a nové rozvody elektriky, 

dále přidáme světla ve sborovně a rádi bychom vybudovali přepážku na 

chodbě mezi MŠ a ZŠ, kdy se alespoň trochu zvětší prostor školky tak, 

aby při činnosti na chodbě mateřinka nerušila školáky a obráceně. 

Dále nás čeká spousta akcí jako projektové dny, anglické dny, plavání 

a další. Děti z mateřské školy se mohou mimo jiné těšit na pravidelný 

kroužek angličtiny. Děti ze školní družiny třeba zase na kroužek 

přírodovědného bádání. 

Věřím, že druhé pololetí bude stejné úspěšné jako to první a děti se mají 

spolu s námi na co těšit.

                   Hana Šulcová

LEDEN 2019

S novým kalendářním rokem je potřebné připomenout i platbu členských poplatků pro čtenáře 

naší knihovny na nový rok 2019.

Ceník

Dospělí   20 Kč na kalendářní rok

Děti do 15 let  10 Kč na kalendářní rok

Členské poplatky Obecní knihovna Lipová

TISKOVÉ ZPRÁVY
------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotace Dešťovka

Akumulace srážkové vody pro zalévání zahrady, 50% vynaložených 

nákladů, ale maximálně 55.000 Kč většinou se vyplácí kolem 40.000 Kč, 

po splnění všech parametrů.

Akumulace srážkové vody pro zalévaní zahrady a splachování WC, 50% 

vynaložených nákladů, ale maximálně 65.000 Kč většinou se vyplácí 

kolem 50.000 Kč po splnění všech parametrů.

Využití přečištěné odpadní vody a využití srážkové odpadní vody- tato 

dotace je velmi složitá.

Všechny záměry je nutné financovat z vlastních prostředků a následně je 

vyplácena předem schválená dotace.

Ráda pomohu s dotací a případně udělám úvěr, který pomohu doplatit 

z dotace.

Kotlíková dotace

Příjem žádosti na kotlíkovou dotaci bude v červnu a bude se týkat 

majitelů domů, které jsou zapsané jako rodinný dům a mají kotel 

na pevná paliva /uhlí, dříví/ v emisní třídě 1 nebo 2.

Klienti to poznají na štítku kotle nebo v revizní zprávě, která se musí dělat 

každé 2 roky.

Jestliže se rozhodnete vyměnit starý kotel za nový, tak v současné době 

kotlíková dotace podporuje pouze kotle na plyn, biomasu/ pelety/ 

a tepelná čerpadla.

Dotace na plyn 75% nákladů max. 95.000 Kč

Dotace na biomasu 80% nákladů max. 100.000 Kč

Dotace na tepelné čerpadlo 80% nákladů max. 120.000 Kč

Není problém udělat úvěr od Buřinky, který z dotace doplatíme, 

nebo si půjčit to, co nám schází. Úvěr je odečitatelnou položkou z daní 

a bez poplatku za doplacení.

Ráda se vším pomohu, pošlu žádost a udělám závěrečnou zprávu.

Zelená úsporám

Není tak složitá, konkrétně ji lze využít třeba i na zateplení, kdy na 1m² 

je příspěvek 500 Kč.

 

 

Martina Jánská

exkluzivní poradce ČS Plus

ČS Plus je obchodní značka Stavební spořitelny České spořitelny

Vinohradská 180/1632, 130 11 Praha 3

Tel.: +420 733164192

E-Mail: martina.janska@ceskasporitelnaplus.cz

www.ceskasporitelnaplus.cz

Nabídka služeb při čerpání dotace

Mgr. Bc. Michaela Maule
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HOSPODAŘENÍ A ROZPOČET SK SKLOLUXUS LIPOVÁ, z.s.
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KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ 2019
------------------------------------------------------------------------------------------------

5. 1. Koncert v kostele svatých Šimona a Judy

od 17.00 hodin Česká mše vánoční – J. J. Ryby „Hej 

mistře“

Lipovský Ledák – dle počasí 

16. 2. Karnevalová zábava 

od 15.00 hodin do 17.00 hodin karneval pro děti

od 20.00 hodin karnevalová zábava (vstupné 50 Kč pro 

masky, 100 Kč bez masky) - na sále Restaurace 

U Pytláka 

23. 2. Babský bál

od 15.00 hodin do 21.00 hodin na sále Restaurace 

U Pytláka

9. 3. Zabijačka

od 10.00 hodin na návsi

16. 3. Sportovní ples 

od 20.00 hodin, tradiční ples pořádaný SK SKLOLUXUS 

Lipová na sále Restaurace U Pytláka

20 - 21. 4. Velikonoce v podstávkovém domě 

od 14.00 hodin 

30. 4. Pálení čarodějnic a stavění máje   

v 16.45 hodin slet před Obecním úřadem dále půjde 

průvod k Restauraci U Pytláka

11. 5. Férová snídaně na podporu fair trade obchodu

od 10.00 hodin – místo bude upřesněno

24. 5. Noc kostelů v kostele sv. Šimona a Judy

od 18.00 hodin

26. 5. Den otevřených podstávkových domů

od 10.00 hodin v podstávkovém domě na náměstí 

č.p. 424

8. 6. Lipovský jarmark, dětský den a Míčové hry 

dětských domovů

od 10.00 hodin na pivovarské louce (vstupné 50 Kč, 

děti do 15 let zdarma)

31. 8. Lipovský dřevák

od 10.00 hodin na pivovarské louce (vstupné 50 Kč, 

děti do 15 let zdarma)

6. 9. Malování na Sohlandu

od 15.00 hodin u Sohlandského rybníka

28. 9. Oslava dne seniorů

od 13.00 hodin, místo bude upřesněno

27. 10. Koncert v kostele svatých Šimona a Judy

1. 11. Lipovská drakiáda

od 15.00 hodin na louce u hřbitova

29. 11. Rozsvícení vánočního stromu

od 16.00 hodin na návsi

7. 12. Mikulášská veselice

od 15.00 hodin do 17.00 hodin pro děti

od 18.00 hodin do 20.00 hodin odpoledne s dechovkou

od 20.00 hodin mikulášská veselice (vstupné 50 Kč)

11. 12. Česko zpívá koledy 

Od 18.00 hodin u podstávkového domu č.p. 424

24. 12. Štědrý večer v kostele sv. Šimona a Judy

varhanní koncert o půlnoci v kostele

26. 12. Lucerničkový pochod

setkání v 15.00 hodin u podstávkového domu č.p. 424

28. 12. Vánoční turnaj ve stolním tenise

od 10.00 hodin na sále restaurace U Pytláka (zápisné 

50,-Kč)

V průběhu roku budou veškeré informace k akcím doplňovány

a upřesňovány. Přesný program naleznete vždy na aktuálním plakátu.



provozní doba sběrné dvora: každá středa od 14.00 do 16.00 hodin, sudá sobota leden 

až březen od 9.00 do 11.00 hodin, sudá sobota duben až prosinec 9.00 do 12.00 hodin


