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Měsíčník pro občany obce Lipová • ZDARMA • tel.: +420 412 391 390 • e-mail: noviny@lipova.cz • www.lipova.cz

Od 1. 2. 2019 byly zavedeny úřední dny obecního úřadu:

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

POČET OBYVATEL OBCE LIPOVÁ

Úřední dny obecního úřadu 
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KULTURA V OBCI
------------------------------------------------------------------------------------------------
Bazárek dětského oblečení a jiných potřeb pro děti.

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

Domácí zabijačka v Lipové

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

Pokud máte zájem a chcete vystavovat své fotografie, obrazy nebo i jiné 

výtvory v galerii podstávkového domu, je možné tento prostor zdarma 

využít. 

Termín a další podrobnosti si můžete domluvit na telefonním čísle: 

+420 607 964 815, nebo přímo v informačním centru.
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INFORMACE Z DOMOVA DŮCHODCŮ
------------------------------------------------------------------------------------------------
Únor v Domově důchodců Lipová 
V únoru je plesová sezona v plném proudu a tak jsme i my v Domově 

důchodců Lipová zatoužili opět si zatančit a poslechnout pěknou hudbu 

a pobavit se. Pozvali jsme „našeho“ Františka Veselého aby nám 

zpříjemnil jedno únorové odpoledne písničkami. Nezklamal, jako vždy 

jsme se dobře pobavili. 

Další moc pěkná akce byl Babský bál v Lipové, který pořádal Spolek 

seniorů Lipová a Obec Lipová. Sice jsme neměli kostýmy, ale škrabošky 

nesměly chybět. Moc se nám líbil pestrý program, výborné občerstvení 

a celková nálada. Krásně jsme si zatančili a užili společnost moc milých 

lidí. Děkujeme za pozvání, budeme se těšit, že se podobná akce bude 

opakovat i příští rok. 

V únoru jsme také zavítali i do Muzea v Rumburku, kde jsme si prohlédli 

výstavu hodin a porcelánu. Navštívili jsme také Solnou jeskyni 

ve Šluknově. Tam se moc rádi vracíme, krásně se tam v příjemném 

prostředí relaxuje. Užili jsme si také film v kině ve Velkém Šenově. Vybrali 

jsme si českou komedii " Dvě nevěsty a jedna svatba". Hrají tam vynikající 

herci, které máme rádi – Ester Geislerová, Anna Polívková a výborná 

Eva Holubová. Bylo to moc fajn. 

Protože už vykukuje sluníčko, užíváme si pobyt venku a procházky 

po okolí. Těšíme se na jaro a pomalu už se připravujeme na Velikonoce.

                   Mgr. Mirka Hoštičková

ÚNOR 2019

SPOLEK SENIORŮ LIPOVÁ
------------------------------------------------------------------------------------------------

Dne 23. února 2019 se konal 1. Babský bál, který pořádal Spolek seniorů 

v Lipové. Díky všem, kteří se podíleli na organizaci a přípravy akce se bál, 

dle účastníků, vydařil. Ohlasy byly velice příznivé. Jen škoda, 

že lipovských občanů  bylo velice málo, účastníci byli vesměs z okolních 

obcí, ale třeba i z Děčína.

Děkujeme za velice milé překvapení, které nám připravila kulturní 

komise naší obce, jednalo se o gymnastické představení  dvou mladíků   

a ohňové šou dvou mladých dívek. Ke konci plesu bylo další překvapení,  

Ohlédnutí za 1. Babským bálem
kdy se na temný  taneční sál řadili dobrovolníci s dorty, na kterých byly 

rozsvíceny prskavky. Tyto dorty posléze byly rozdány účastníkům plesu. 

Součástí plesu byla bohatá tombola, k tanci a poslechu hrála hudební  

skupina  Peleton.

Spolek seniorů děkuje všem zaměstnancům obecního úřadu, kteří se 

postarali o prodej pohoštění.

     Spolek seniorů Lipová

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

V minulém čísle Lipovských novin jsme vás informovali o pořádání akce 

Noc s Andersenem v Lipovské knihovně za spolupráce obce Lipová 

a přislíbili více informací. Nyní tento slib plníme.

Noc s Andersenem se pořádá na výročí narození známého pohádkáře 

Hanse Christiana Andersena, proto je její datum, co nejblíže datu jeho 

narození, letos tedy 29. března. 

Z důvodu velmi malých prostor obecní knihovny, nám byla nabídnuto 

uspořádat tuto akci v Podstávkovém domě, proto se sejdeme právě 

tam a to od 19:00 – 23:00. Ano, opravdu v tuto pozdní hodinu a opravdu 

je akce určena dětem, ale snažíme se dodržet znění názvu 

NOC s Andersenem.

A co na děti v doprovodu rodičů čeká? Putování a plnění pohádkových 

úkolů. Tentokrát budou úkoly inspirovány knihami napsanými klíčovými 

autory nakladatelství Albatros, které letos oslaví 70. výročí. Těmito 

známými autory jsou např. Eduard Petiška, Ondřej Sekora a František 

Nepil. V průběhu celé akce je také možný poslech předčítaných pohádek 

Noc s Andersenem
právě uvedených autorů.

Z důvodu omezeného množství prostoru a 

odměn pro děti je nutné dítě na akci 

přihlásit pomocí přihlášky v novinách, nebo 

na obecním úřadě. Nebo nově na email 

obecní knihovny – knihovna@lipova.cz . 

Přihlášky prosím odevzdejte nejpozději 

do 15. března do Lipovské knihovny nebo 

na obecní úřad Lipová.

Všichni pořádající už se na vás těší.
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Kdy? 29. března, od 19 hodin

Kde? Podstávkový dům č. p. 424

Kdo? Přihlášené děti s rodiči – přihlášku je nutné odevzdat 

do 15. března

Co s sebou? Dobrou náladu, chuť si hrát a poslouchat 

pohádky

Rekapitulace informací NOC S ANDERSENEM

Mgr. Bc. Michaela Maule

ÚNOR 2019

Přihláška na Noc s Andersenem 

Jméno: ............................................. Příjmení: ............................................. 

Adresa bydliště: ............................................................................................

Věk: .....................   

Datum: ...................................             

Podpis zákonného zástupce: ................................

(V rámci akce Noc s Andersenem budou pořizovány obrazové a zvukové 

záznamy za účelem prezentace akce. Vstupem na akci k uvedenému 

dáváte svůj souhlas.)

Přihlášku nutné odevzdat do 15. března!

INFORMACE ZE ŠKOLY
------------------------------------------------------------------------------------------------

Únor ve škole
Měsíc únor, přesto že byl o prázdniny kratší, byl bohatý na aktivity. 

Proběhl projektový den – Mezinárodní den průvodců cestovního ruchu. 

Na tento den si každá třída vybrala jeden ze států, o kterém 

si nastudovala informace, a ty následně předala ostatním spolužákům. 

Díky tomu jsme se s dětmi z MŠ podívali na Slovensko, žáci 1. a 2. třídy 

nás provedli Čínou, 3. ročník zase Velkou Británií a žáci 4. a 5. třídy nás 

seznámili s Polskem. Únor také bývá časem plesů, karnevalů 

a masopustu, a tak si děti ze školky přinesly masky a užily si karnevalové 

dopoledne se spoustou soutěží. Ani děti v družině nezahálely a měly 

karnevalové odpoledne s tím, že s paní vychovatelkou pekly langoše, na 

kterých si vzápětí pochutnaly. 

Ani v březnu nebudeme zahálet. Kromě dalšího projektového dne nás 

čeká Škola na nečisto, kdy si do 1. třídy pozveme předškoláky a ukážeme 

jim nejen to, co se jejich kamarádi už naučili, ale i jak to ve škole vypadá 

a jaké to je učit se písmenka, slabiky a čísla.

Z důvodu školení pedagogů budou mít děti 5. března ředitelské volno. 

K dispozici bude od 7,30 do 15,30 družina. Kdo z rodičů bude mít 

zájem, nahlaste se paní vychovatelce.

Zápis do 1. ročníku se uskuteční ve čtvrtek 4. dubna 2019 od 14 hod 

do 16,30 hod. Těšíme se na Vás!

                   Hana Šulcová
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SPORT
------------------------------------------------------------------------------------------------
SPORT ÚNOR 2019

ÚNOR 2019

V současné době vrcholí zimní příprava a do startu jarní části 

fotbalového ročníku 2018/2019 zbývá měsíc. Družstvo dospělých bude 

do ročníku vstupovat jako favorit na postup do krajské soutěže. Hned 

první zápasy ukáží, jak je mužstvo připravené a zda se mu povede udržet 

první pozici v tabulce soutěže. Mužstvo dospělých (Šluknov B/Lipová) se 

zúčastnilo zimního soustředění ve Sloupu v Čechách. Na tomto 

soustředění se v přilehlých skalách „pilovala“ fyzická připravenost. 

Tohoto soustředění se zúčastnila mužstva A, B a dorost. Naše mužstvo 

v rámci soustředění sehrálo na hřišti v České Lípě přátelské utkání 

s Pertolticemi, ve kterém zvítězilo 7:4. Další přátelské utkání se hrálo 

na umělé trávě v Langburgersdorfu proti Sebnitz B, po bezbrankovém 

poločasu jsme nakonec zvítězili 2:0. 

Program přátelských utkání: 2. 3. od 13:00 Bad Schandau – Šluknov 

B/Lipová, 10. 3. od 15:00 – Lindava -  Šluknov B/Lipová (ÚT Nový Bor), 

23. 3. od ? Šluknov B/Lipová – Mikulášovice.

Mistrovská utkání zahajujeme doma na hřišti v Lipové už v sobotu 

30.3.2019 - Šluknov B/Lipová – Malšovice 15:00

 

Mužstvo starších přípravek zatím trénovalo v hale ve Vilémově. Tento 

rok se již dvakrát zúčastnilo žákovského turnaje, který se též hraje ve 

vilémovské hale. Výsledkově se mu na tomto turnaji příliš nevede, 

ale hrají tam starší děti a tak proti nim stojí velká konkurence. 

Jejich mistrovská utkání budou zahájena na začátku dubna.

                   Milan Brynda
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Firma STAP a. s. Vilémov u Šluknova, by ráda, v rámci výše popsané spolupráce se Střední průmyslovou školou textilní v Liberci, podporovala 

studenty této školy po dobu jejich studia formou stipendijního programu a následně i nabídla pracovní uplatnění absolventům této školy. 

Bližší informace: STAP a. s., personální odbor, Gabriela Trojanová, tel.: 412 315 511, mob.: 721 573 728,  e-mail: trojanova@stap.cz, www.stap.cz

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

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

Nabízíme:

nástupní plat ve výši 24.220,- Kč

pravidelný měsíční příjem

po úspěšném ukončení kurzu základní odborné přípravy (1rok) 

minimální plat ve výši 30.240,- Kč 

stabilní zaměstnání

dlouhodobou perspektivu

náborový příspěvek ve výši 75.000,- Kč

sociální jistoty a kariérní postup

6 týdnů dovolené

příspěvek k připojištění

další vzdělávání     

Požadujeme:

občanství České republiky

věk nad 18 let

plná způsobilost k právním úkonům

bezúhonnost

minimálně střední vzdělání s maturitou

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Lidické nám. 899/9, Ústí nad Labem      

telefon: 974 421 750, mobil: 727 917 225, e-mail: krpu.nabor@pcr.cz


