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Od 1. 1. 2020 budeme nuceni zvýšit poplatek za odpad na 650 Kč
za každou fyzickou osobu přihlášenou v obci Lipová. Důvodem
zvýšení poplatku je nárůst mzdových nákladů, který je zásadní
v celkovém rozsahu služeb a promítá se do všech dílčích činností:
sběr a svoz komunálních odpadů, svoz nebezpečných odpadů
a elektrozařízení, překládání odpadů, manipulace a třídění na
sběrných dvorech a skladech nebezpečných odpadů, atd., dále
zvýšení vlastních nákladů při nakládání s odpady (shromažďování,
sběr, přeprava, třídění, využívání a odstraňování odpadů) svozové
firmy a nárůst inflace. Tyto nově zvýšené náklady bude muset obec
Lipová začít hradit svozové firmě od 1. 1. 2019.

Zvýšení poplatku ještě bude projednávat zastupitelstvo obce
na svém nejbližším zasedání. O výsledku hlasování Vás budeme
informovat. Pokud zvýšení poplatku bude schváleno, začne platit
od 1. 1. 2020. Omlouváme se za pozdní zveřejnění informací,
ale kalkulace nákladů bylo možné zhotovit až nyní s novými ceníky
od svozových firem, které jsme obdrželi v polovině měsíce
listopadu.
Výši poplatku co nejdříve zveřejníme na úřední desce, webových
stránkách obce a v Lipovských novinách.
Děkujeme za pochopení .

Pavlína Weisgerberová
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Jsme poslední obcí ve Šluknovském výběžku, které ještě stále
svozová firma vyváží plechové popelnice, ve kterých by měl být
pouze popel. Podle zjištěných informaci bude svozová firma
postupně ustupovat od dodávek nových plechových popelnic
z důvodu velmi špatné manipulace při sběru a svozu těchto
popelnic. Dalším důvodem je i ten, že do plechových popelnic často

Při uložení nebezpečného odpadu (hlavně různých tekutin:
např. kyseliny, ředidla, atd.) do sběrného dvora, prosíme
neoznačené lahve viditelně označit druhem tekutiny, která

bývá sypán teplý popel, někdy i se zbytky oharků, a tato kombinace
nejednou způsobila požár popelářského vozu. To znamená,
že po skončení životnosti plechové popelnice, již nebude dodána
nová. Řádně vychladlý popel bude moci být sypán do popelnic
s komunálním odpadem.

Pavlína Weisgerberová

se v lahvi nachází. V případě neznámého obsahu je manipulace
s nebezpečným odpadem riziková. Děkujeme Vám za pochopení.

Pavlína Weisgerberová

Plechové popelnice

Informace ze sběrného dvora

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

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,
vytočte telefonní číslo:+420 607 014 586, kde je hlášení 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, prosím, 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
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Obecní úřad Lipová - vánoční provozní doba

Informační centrum - vánoční provozní doba

PONDĚLÍ 23. 12. 2019 ZAVŘENO
ÚTERÝ 24. 12. 2019 ZAVŘENO
STŘEDA 25. 12. 2019 ZAVŘENO
ČTVRTEK 26. 12. 2019 ZAVŘENO
PÁTEK 27. 12. 2019 ZAVŘENO

PONDĚLÍ 23. 12. 2019 ZAVŘENO
ÚTERÝ 24. 12. 2019 ZAVŘENO
STŘEDA 25. 12. 2019 ZAVŘENO
ČTVRTEK 26. 12. 2019 ZAVŘENO
PÁTEK 27. 12. 2019 OTEVŘENO
SOBOTA 28. 12. 2019 OTEVŘENO
NEDĚLE 29. 12. 2019 OTEVŘENO

PONDĚLÍ 30. 12. 2019 ZAVŘENO
ÚTERÝ 31. 12. 2019 ZAVŘENO
STŘEDA 01. 01. 2020 ZAVŘENO

V případě naléhavých záležitostí volejte:
+420 602 581 265 - Pavel Svoboda

PONDĚLÍ 30. 12. 2019 ZAVŘENO
ÚTERÝ 31. 12. 2019 ZAVŘENO
STŘEDA 01. 01. 2020 ZAVŘENO

V případě naléhavých záležitostí volejte:
+420 607 964 815 - Klára Svobodová

Distribuce Lipovských novin

Advent v podstávkovém domě

Doplňkové služby

V galerii podstávkového domu bude v pátek 29. 11. 2019 odhalen
zrestaurovaný historický betlém. Vzhledem k velikosti betlému
a náročnosti manipulace (při stěhování muselo být odmontováno
i zábradlí na schodišti), zůstane na trvalo součástí galerie. V galerii
bude také výstava menších betlémů.

Koncem měsíce ledna bude výstava betlémů obměněna výstavou
obrazů pana Vladimíra Plečka.
Přesné datum zahájení výstavy upřesníme v lednovém vydání
Lipovských novin.

Tisk a kopie
formát A4 - černobílý 3 Kč
formát A4 - barevný 5 Kč
formát A3 - černobílý 6 Kč
formát A3 - barevný 10 Kč

Chceme Vás také pozvat na autorské čtení Adventních pohádek
spisovatele Rostislava Křivánka, které se bude konat v pátek
13. 12. 2019 od 17.00 hodin na půdě podstávkového domu.

Můžete si zakoupit nová trika, která byla zhotovena k příležitosti
výhry v soutěži Vesnice roku 2019, magnetické otvíráky,
samolepky, stříbrné a zlaté rybičky s logem obce, medy a další
pěkné věci. K vyzvednutí jsou zdarma nové památeční silikonové
náramky, které byly zhotoveny pro obyvatele a rekreanty obce
Lipová.

Laminace
formát A5 - 8 Kč
formát A4 - 12 Kč
formát A3 - 16 Kč
Vazba dokumentů 1 až 80 listů - 30 Kč.

Lipovské noviny jsou každý měsíc zdarma roznášeny do Vašich
schránek. Pokud nemáte u svého domu schránku, nejsou Vám
noviny dodávány z důvodu znehodnocení tiskoviny vlivem počasí.
Noviny si vždy můžete vyzvednout v podstávkovém domě, nebo
na obecním úřadě. V případě, že Vám noviny nejsou dodávány

a máte schránku, napište zprávu na e-mail noviny@lipova.cz,
zavolejte na telefonní číslo na +420 607 964 815 Klára Svobodová,
můžete nám také zanechat vzkaz na obecním úřadě, nebo
v podstávkovém domě. Děkujeme.

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

Lipovská drakiáda
Lipovskou drakiádu jsme nově uspořádali na louce u letiště (u nově opravené piety). Vítr nám krásně foukal, takže letos se draci vznášely
opravdu vysoko. Dali jsme si teplý čaj, opékali na ohni, něco dobrého dostali všichni co přišli. Uteklo to rychle a odcházeli jsme téměř
za tmy. Moc se nám na novém místě líbilo, takže se tam příští rok sejdeme znova. Foto: Irena Staníková.

Adventní program

Lipovská drakiáda

Na straně č. 6 naleznete adventní program. Detailní plakát ke každé akci je na webových stránkách obce, facebookovém profilu obce,
v informačním centru a na vývěskách.
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Listopad v Domově důchodců Lipová
Začátkem listopadu jsme se zase, po nějaké době, vypravili do kina
do Velkého Šenova na film Teroristka. Černá komedie o Marii (Iva
Janžurová), učitelce v důchodu, která se rozhodne zrealizovat to,
co nás sice občas napadne, ale hned tu myšlenku zapudíme:
sežene si zbraň a namíří ji na strůjce zla (Martin Hofmann). Za cenu
vlastní oběti se pokusí pomoci jiným. Marie však zjistí, že stejně,
jako je vražda složitá morálně, je nesnadná i prakticky. U filmu jsme
se dobře pobavili, moc se nám líbil.
Ve dnech, kdy se moc nedá jít ven, se věnujeme různým výtvarným
aktivitám. Pracujeme s keramikou, textilem, papírem, přírodními

materiály, vytváříme věnce, vánoční dekorace atd. Co všechno naše
klientky s pomocí pracovníků v sociálních službách vytváří, můžete
vidět, a také si zakoupit, na Vánočním prodeji dne 29. 11. 2019
v Podstávkovém domě v rámci akce Rozsvěcení vánočního stromu
v Lipové, kam vás srdečně zveme. Prodej začíná ve 13 hodin.
Za peníze z prodeje nakoupíme další materiál a pomůcky k tvoření.

Mgr. Miroslava Hoštičková
ředitelka Domova důchodců Lipová
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Mikulášské setkání Spolku seniorů se koná ve středu 4. prosince 2019 od 14.00 hodin v podstávkovém domě. Připraven bude program
s pohoštěním a tombolou.

SPOLEK SENIORŮ LIPOVÁ
Setkání v podstávkovém domě

TISKOVÁ ZPRÁVA
------------------------------------------------------------------------------------------------
Muzeum Rumburk
(Rumburk 6. 11. 2019) Výstava v Muzeu Rumburk připomene
listopadové události z roku 1989 v Rumburku. Návštěvníci
si prostřednictvím fotografií a dobových dokumentů připomenou,
jakměsto vypadalo před rokem 1989, podívají se, jak se slavil 1. máj
či Rumburská vzpoura. Fotografická procházka městem z roku
1990 navodí atmosféru přelomové doby. Ukáže postupně mizející
symboly komunistického režimu a tehdejší síť obchodů. Výstavu
zakončí připomínka návštěvy prezidenta Václava Havla
v Rumburku v roce 1999. Co události roku 1989 znamenají pro
dnešní středoškoláky, přiblíží práce studentů kvinty a oktávy

Gymnázia Varnsdorf. Návštěvníci budou moci zaznamenat vlastní
vzpomínky na dobu před 30 let. Vernisáž výstavy proběhne
ve čtvrtek 14. 11. 2019 od 17.00 hod.
Výstava bude přístupná od 15. 11. 2019 do 31. 1. 2020, od úterý
do středy mezi 10.00 až 15.00 hod. a ve čtvrtek a v pátek od 10.00
do 17.00 hod. Otevírací doba se rozšíří v prosinci a lednu během
vánoční výstavy betlémů. Vstupné je 40 Kč a 20 Kč.

Klára Mágrová

Příspe ̌vky za OÚ, kulturu a IC Klára Svobodová
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SPORT
------------------------------------------------------------------------------------------------

Fotbalové zápasy podzimního ročníku 2019/2020 byly dohrány
a nastala zimní přestávka. Dospělí fotbalisté své závěrečné zápasy
nezvládli a v posledních čtyřech utkáních nezískali ani jediný bod.
Je sice pravda, že hráli se soupeři z čela tabulky, ale přesto je to
velké zklamání. Hlavní příčina neúspěchu je hlavně absence
kvalitního brankáře, který by si dirigoval obranu. Na tomto
problému musíme v zimní sezóně hodně zapracovat, abychom
v jarních kolech nezopakovali výkon z letošního podzimu.
Naši žáci sice v posledních zápasech podlehli Šluknovu
a Rumburku, ale drží se ve středu tabulky. Tato pozice je dobrá
výchozí pozice do jarních bojů.

Malšovice – Šluknov "B"/Lipová 6:1 (0:0), Šluknov “B“/Lipová - Boletice n.L. 3:0 (2:0), Chřibská – Šluknov “B“/ Lipová 5:2 (3:1), Velký Šenov –
Šluknov “B“/ Lipová 3:1 (1:0), Šluknov “B“/ Lipová - Jiříkov 0:5 (0:2),
Dobkovice – Šluknov “B“/Lipová 13:1 (7:0), Šluknov “B“/Lipová - Verneřice 5:1 (2:1) Těchlovice - Šluknov "B"/Lipová 1:4 (1:3), Šluknov
“B“/Lipová - Mikulášovice 5:2 (3:1) , Horní Podluží - Šluknov "B"/Lipová 6:3 (3:1),
Šluknov "B"/Lipová – Březiny 1:3 (0:1), Krásná Lípa – Šluknov “B“/Lipová 4:0 (4:0), Šluknov “B“/Lipová - Jiřetín pod Jedlovou 3:4 (0:3)

Šluknov - Lipová 14:7 (10:4), Lipová - Rumburk 10:7 (6:4), Rumburk - Lipová 5:5 (3:2), Lipová - Chřibská 6:6 (1:3), Krásná Lípa - Lipová 3:14
(0:7), Lipová - Velký Šenov 8:3 (3:2), Lipová – Šluknov 5:9 (2:4), Rumburk - Lipová 10:4 (4:2)

V zimní přestávce budou naši žáci i dospělí využívat halu ve
Vilémově. Od ledna pak pro dospělé začne příprava v přírodě.
V únoru 2020 se připravuje přípravné soustředění ve Sloupu
v Čechách. Toto soustředění plánujeme pro dospělé i pro naše
nejmladší. V rámci soustředění se sehraje řada přátelských utkání
na Českolipsku. Celá zimní příprava pak bude zakončena již
tradičním sportovním plesem v sobotu 14. března 2020.
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VÝSLEDKY OKRESNÍHO PŘEBORU DOSPĚLÝCH 2019/2020

VÝSLEDKY – OKRESNÍ PŘEBOR STARŠÍCH PŘÍPRAVEK – SEVER

TABULKA OP DĚČÍN DOSPĚLÝCH
1 Dobkovice 13 88:22 34
2 Jiřetín pod Jedlovou 13 51:17 32
3 Březiny 13 42:22 30
4 Jiříkov 13 42:23 30
5 Malšovice 13 49:28 26
6 Čechie Horní Podluží 13 50:30 22
7 Krásná Lípa 13 45:36 21
8 Verneřice 13 48:40 18
9 Velký Šenov 13 35:45 17
10 Chřibská 13 35:42 14
11 Plaston Šluknov "B"/Lipová 13 29:53 12
12 Mikulášovice 13 21:73 8
13 Český lev Těchlovice 13 14:60 6
14 Spartak Boletice n.L. 13 8:60 3

TABULKA OP STARŠÍCH PŘÍPRAVEK SKUPINY SEVER

1 Šluknov 9 55:20 24
2 Chřibská 8 50:38 17
3 Rumburk 8 40:34 15
4 Lipová 8 31:21 11
5 Dolní Poustevna 6 36:27 8
6 Velký Šenov 8 24:54 3
7 Krásná Lípa 7 14:56 0

LISTOPAD 2019

Milan Brynda



6

Lipovské noviny – Vydává Obecní úřad Lipová +420 412 391 390, info@lipova.cz Povoleno Ministerstvem kultury České republiky, Odbor hromadných

sdělovacích prostředků, registrováno pod číslem MK ČR E1 2247. Číslo vydání 10, datum vydání 28. 11. 2019.

Řídí redakční rada ve složení Pavel Svoboda, Klára Svobodová, Zdeněk Štandera, Lenka Žáková, František Žák, Pavlína Weisgerberová.

Grafická úprava a úprava textů Zdeněk Štandera, Klára Svobodová.

Redakční uzávěrka je vždy 18. dne v měsíci. Kontakt: noviny@lipova.cz

LISTOPAD 2019


