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Volby

Vyúčtování stočného za rok 2019

Dočasné omezení provozu sběrného dvora

Volby do zastupitelstev krajů a Senátu parlamentu České republiky
se konají v pátek 2. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 3. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Druhé kolo volby do Senátu se případně bude konat v pátek 9. října
2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 10. října 2020 od
8.00 hodin do 14.00 hodin.

Hlasovat do přenosné volební schránky je možné zejména z
vážných zdravotních důvodů. Požádat o hlasování mimo volební
místnost můžete na tel. čísle: 412 391 390 - OÚ Lipová.

Podrobné informace k volbám naleznete na letácích, které jste
obdrželi s hlasovacími lístky do svých schránek.

Žádáme obyvatele, kterým byl v tomto roce vyměněn vodoměr
firmou Severočeské vodovody a kanalizace a.s., aby předali kopii
protokolu o výměně na obecním úřadě. Tento protokol je důležitý
podklad pro vyúčtování za stočné za rok 2019. Vyúčtování za stočné
se bude uzavírat v měsíci lednu 2021. Žádáme také rekreanty,

Stavební práce ve sběrném dvoře stále probíhají a z tohoto důvodu
zde není možné až do odvolání ukládat elektrospotřebiče
a nebezpečný odpad. Provozní hodiny sběrného dvora zůstávají

kteří v zimních měsících nejezdí do Lipové, aby zapsali stav
vodoměru před posledním odjezdem. Stav vodoměru je možné
nahlásit na OÚ osobně, nebo zaslat na e-mail info@lipova.cz.

Děkujeme

nezměněny. O ukončení prací Vás budeme informovat.

Děkujeme za pochopení
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Pravidelný přehled poplatků a plateb na rok 2020
Poplatky je možné uhradit bankovním převodem na účet obce Lipová č. 213100291/0300, nebo osobně na OÚ.

Ke každé platbě prosím uveďte do textu jméno a číslo domu.
Při změně výše záloh během roku, prosíme informujte zaměstnance obecního úřadu.

druh poplatku variabilní symbol částka frekvence platby

odpady 1340 650 Kč / trvale žijící osoba 1 / rok

odpady 1340 900 Kč / rekreant / objekt 1 / rok

bioodpad 1340 200 Kč / nádoba 120 litrů, 400 Kč / nádoba 240 litrů 1 / rok

stočné 2321 + č.p. dle dohody s paní Weisgerberovou

poplatek za psa 1341 150 Kč 1 / rok

poplatek za psa 1341 50 Kč / důchodci 1 / rok

pronájem pozemku 3635 dáno smlouvou 1 / rok

pronájem obecních bytů 3612+č.p.+číslo bytu dáno smlouvou 1 / měsíc
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Letní kino Lipová

Malování na Sohlandu

Divadelní představení „Živý betlém“

Žehnání sochy svatého Jana Nepomuckého v Liščí a koncert v kostele

Sezona letního kina 2020 skončila posledním promítáním
animované pohádky Jak vycvičit draka 3. Děkujeme všem

V pátek 4. 9. 2020 pršelo a málem bylo malování zrušeno,
ale nakonec asi půl hodiny před začátkem vykouklo slunce,
které usušilo cestu a mohlo se malovat. Děti i dospělí nakreslili

Spolek seniorů Lipová ve spolupráci s kulturní komisí obce
a základní školou Lipová připravuje divadelní představení
„Živý betlém“, které by mělo premiéru v prosinci 2020. Zveme

Bohužel jsme museli žehnání sochy sv. Jana Nepomuckého v Liščí
a koncert sboru Thomas Stelzer Gospel Crew přesunout na jiný

návštěvníkům, kteří s námi již třetí sezonu strávili a těšíme
se na příští rok.

spoustu pěkných výtvorů. Připravené byly dobroty, občerstvení
a hry pro děti se kterými jsme si to velice užili.

všechny, kdo by se k nám chtěli připojit na společné setkání
v podstávkovém domě dne 7. 10. 2020 od 15.00 hodin,
kde se na všem domluvíme. Věříme, že bude legrace.

termín, z důvodu zrušení vystoupení sboru. Předběžně se plánuje
sobota 15. 5. 2021.

INFORMACE Z PODSTÁVKOVÉHO DOMU
------------------------------------------------------------------------------------------------
Ocenění za zdařilou rekonstrukci
Podstávkový dům, ve kterém se nachází informační centrum, získal
ocenění za zdařilou rekonstrukci od spolku Stiftung
Umgebindehaus. Ocenění převzali zástupci Společnosti pro trvale
udržitelný rozvoj v neděli 13. 9. 2020 v Ebersbachu v Německu.
Toto ocenění se udělovalo již po 12. Cenu uděluje odborná porota
a je velkou ctí toto ocenění získat.

Informační centrum je v běžném provozu od pondělí do neděle
od 10.00 do 17.00 hodin.
Kontakt: 702 184 555.

Příspěvky za OÚ, IC a kulturu Klára Svobodová
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hraničním vrcholu do výšky 467 m n.m. Objekt vybudovali
varnsdorfští členové horského spolku pro nejsevernější Čechy.
Stavba 29 m vysoké vyhlídkové věže a restaurace na Hrádku začala
již 11.5.1903. Přes svoji různorodou historii včetně zchátrání
objektu se podařilo Hrádek zrenovovat a zpřístupnit zase
veřejnosti. Kdysi se nazýval Worbsberg a teprve v 19. století se pro
něj vžilo jméno Burgberg, přeložené později do češtiny jako
Hrádek. Protože bylo krásné počasí, bylo z Hrádku krásně vidět po
celém okolí. Náš výlet jsme zakončili sladkou tečkou v cukrárně
"Sluníčko".

Mgr. Mirka Hoštičková
Ředitelka Domova důchodců Lipová

INFORMACE Z DOMOVA DŮCHODCŮ
------------------------------------------------------------------------------------------------
Září v Domově důchodců Lipová
Naše klientka paní Věra ráda kreslí, vybarvuje a maluje. Několik
našich zaměstnanců v přímé péči uspořádalo spolu s klíčovou
pracovnicí paní Věry vernisáž jejích kreseb. Byla to opravdová
vernisáž s krátkým úvodním projevem a výborným občerstvením,
paní Věra dostala také květiny a dárky. Pozvánku obdrželi
jak zaměstnanci, tak všechny klientky. Obrázků bylo opravdu
hodně. Byly vystaveny v prostoru za terasou, ale i na terase.
U některých obrázků byly i doplňovačky na různá témata. Všichni
jsme si kresby prohlédli a popřáli paní Věře spousty síly a chuti
do dalšího tvoření. Vernisáž byla moc hezká a slunečné počasí nám
přálo.
17. září jsme se rozhodli jet se podívat do Varnsdorfu na tamní
dominantu města, vyhlídkovou věž Hrádek. Tyčí se na znělcovém

ZÁŘÍ 2020

Termín zájezdu bude upřesněn a doufáme, že ho nebudememuset
také zrušit.

Velice nás mrzí, že situace nedovolí, abychom mohli všechny
plánované akce v klidu uspořádat a doufáme, že se brzy vše
v dobré obrátí.

SPOLEK SENIORŮ LIPOVÁ
------------------------------------------------------------------------------------------------
Informace k činnosti Spolku seniorů Lipová
Setkání ke Dni seniorů, které se mělo konat 10. 10. 2020 a také
setkání v podstávkovém domě plánované na 13. 10. 2020 se k naší
velké lítosti ruší.
Taktéž se bohužel ruší zájezd do Polska Kudlova Zdroj.

Zájezd do Sezimova Ústí se pro velký zájem uskuteční znova.

benefiční koncert, kde vystoupí děti s dospěláky ze sdružení
Surikaty z.s. Výtěžek ze vstupného bude věnován Domovu
důchodců Lipová. Jde o jeden ze 4 adventních benefičních
koncertů, které se konají touto formou spolupráce se školami.
Úplný program bude k dispozici během následujících týdnů. Dále
se budeme připravovat na vánoční besídku, proběhnou projektové
dny, na léto chystáme olympiádu a pro dospěláky stále počítáme
s plesem, jehož termín byl přesunut na duben. Věříme, že situace
bude rychle spět k normálu a vše naplánované proběhne.
V této nelehké době vám za celý kolektiv ZŠ a MŠ přeji dostatek
optimismu, dobrou náladu, pevné nervy a hlavně zdraví.

H. Šulcová

ZŠ A MŠ LIPOVÁ
------------------------------------------------------------------------------------------------
Nový školní rok nám začal…
Tak nám začal další školní rok. Všichni doufáme, že nebude mít
stejný průběh jako ten loňský, a když tak po omezenou
a co nejkratší dobu.
V době prázdnin jsme nezaháleli a nechali ve školce udělat krásné
nové šatní skříňky, kam se dětem vejde vše, co do školky potřebují.
Dále jsme nechali nainstalovat videovrátníka, takže vidíme, kdo
k nám jde do školy, což je především z bezpečnostního hlediska
důležité.
Plány máme i na tento školní rok. Nejen vzdělávací, což
je samozřejmě priorita, ale i kulturní. I vzhledem k zatím
nepříznivému vývoji epidemiologické situace, chceme mít plány,
chceme se těšit na hezké věci a chceme se setkávat, tak jak to bylo
běžné. Na 5. prosince plánujeme spolu s kulturní komisí Vánoční
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PŘÍSPĚVKY OD OBČANŮ
------------------------------------------------------------------------------------------------

TISKOVÁ ZPRÁVA
------------------------------------------------------------------------------------------------
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Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat za včerejší záchranu kotěte. Vylezlo
nám na strom do výšky cca 20m a bálo se slézt dolů. Po čtyřech dnech,
jsem se dozvěděla o panu Čáchovi, který byl velmi ochotný, vylezl na strom
a vysílené kotě se mu podařilo sundat. Jsem mu za to vděčná. Takovýchto
lidí je potřeba si vážit a poděkování v Lipovských novinách by si zasloužil.
Děkuji a přeji pěkný den.

Hana Heřmánková

Ochutnávka fotek od zatím tří fotografů je zde -
https://www.zelenak.cz
Děkujeme, že jste s námi. Tour de Zeleňák byl letos největším
silničním závodem v ČR a jedním z TOP závodů za posledních deset
let, co se organizační úrovně týká.

Přeji vám krásné babí léto a osobně se těším na další setkání s vámi
a na skvělou spolupráci jak při dalším ročníku Tour de Zeleňák,
který proběhne 4. září 2021, tak nově při pořádání Tour de Feminin.
Prosím předejte naše díky všem vašim lidem, kteří nám tak skvěle
pomáhají.

Za organizační tým

--
Simona Davídková
ředitelka trati a bezpečnosti
Tour de Zeleňák

Tour de Zeleňák
Vážení přátelé,

sobotní 36. ročník Tour de Zeleňák patrně vstoupil do dějin,
co se pozitivních ohlasů týče.
Organizačně velmi hladký průběh, úrazů velmi málo, atmosféra
neskutečná, rekordní účast 777 závodníků!

Jsme velmi rádi, že jste součástí a o tento úspěch se můžeme
společně podělit. Nepřeháním, když napíšu, že padala slova
jako "nejlepší závod v ČR za poslední dekádu" a to dokonce z úst
činovníků Českého svazu cyklistiky!

Neváhejte ztratit 3 minuty a pusťte si opravdu povedené video -
https://www.zelenak.cz, které za jeden den vidělo přes tisíc lidí.

Až budete mít opravdu dlouhý večer, pusťte si 3 hodinový přímý
přenos - https://www.zelenak.cz, který živě sledovalo
neskutečných 6.700 diváků na internetu!!!
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se zatím za co stydět. Potřebují se v této soutěži „otrkat“ a jejich
výkony půjdou nahoru.
Již podruhé jsme museli zrušit termín našeho plesu a za to se všem
omlouváme. Bohužel, jak všichni víte, tak současná situace není
moc příznivá. Dokonce očekáváme, že fotbalová sezóna
amatérských hráčů může být na čas úplně přerušena. Zatím pro
nás začalo platit omezení v počtu diváků na utkání.

Září 2020

Výsledky

Tabulka OP ml. žáci Tabulka OP dospělých

Koncem srpna byl zahájen fotbalový ročník 2020/2021. Mužstvo
dospělých v okresním přeboru má odehráno pět kol se střídavými
úspěchy. Třikrát odešlo z hřiště vítězně a dvakrát poraženě. Mrzí
poměrně vysoké prohry ve Velkém Šenově a v Březinách.
Naše mladé naděje ve své soutěži v okresním přeboru mladších
žáků si musejí zvykat na jiný rozměr hřiště a čeká je také poměrně
daleké cestování za soupeři. Mají za sebou tři porážky, ale nemají

Okresní přebor dospělých
SK Velký Šenov - SK Šluknov/Lipová B 6:3 (4:2), TJ Spartak Boletice
n.L.,z.s. - SK Šluknov/Lipová B 2:8 (1:4)
SK Šluknov/Lipová B - SK Verneřice z.s. 2:0 (0:0), SK Březiny z.s. - SK
Šluknov/Lipová B 9:1 (4:0)
SK Šluknov/Lipová B - FK Český lev Těchlovice, z.s. 3:1 (2:0)

Nejbližší utkání
Sobota 26. 9. 2020 16:00 FK Mikulášovice - SK Šluknov/Lipová
Neděle 4. 10. 2020 16:00 SK Šluknov B/Lipová - TJ Spartak Jiříkov,
z.s.

Okresní přebor ml. žáků
SK Skloluxus Lipová, z.s. - FK Chřibská 3:4 (1:4), FK Varnsdorf, z.s.
"B" - SK Skloluxus Lipová, z.s. 7:2 (5:0)
SK Skloluxus Lipová, z.s. - Fotbalový klub Rumburk "B" 2:13 (0:6)

Nejbližší utkání
Sobota 26. 9. 2020 12:30 TJ JUNIOR ROMA Děčín - SK Skloluxus
Lipová, z.s.
Sobota 10. 10. 2020 14:00 FK Česká Kamenice - SK Skloluxus Lipová,
z.s.

1. FK Varnsdorf, z.s. "B" 3 38:7 9

2. FK Česká Kamenice 3 27:4 9

3. Fotbalový klub Rumburk "B" 3 21:9 6

4. FK Chřibská 3 20:19 6

5. Fotbalový klub Jiskra Modrá, z.s. 2 15:12 3

6. SK Vilémov/FK Mikulášovice 2 7:5 3

7. TJ JUNIOR ROMA Děčín 2 5:5 3

8. SK Verneřice z.s. 2 4:5 3

9. SK Skloluxus Lipová, z.s. 3 7:24 0

10. SK Velký Šenov 2 4:24 0

11. FK Malšovice, spolek 3 3:37 0

1. Čechie Horní Podluží 5 34:5 15

2. SK Slovan Jiřetín pod Jedlovou z.s. 4 13:5 12

3. FK Malšovice, spolek 5 28:5 11

4. SK Velký Šenov 5 19:13 10

5. SK Březiny z.s. 5 17:10 9

6. FK Mikulášovice 3 11:8 9

7. SK Šluknov B/Lipová 5 17:18 9

8. TJ Krásná Lípa, z.s. 5 18:13 7

9. MSK Benešov nad Ploučnicí z.s. 5 10:20 6

10. TJ Spartak Jiříkov, z.s. 5 10:14 5

11. TJ Spartak Boletice n.L.,z.s. 5 9:24 3

12. FK Český lev Těchlovice, z.s. 5 6:23 3

13. SK Verneřice z.s. 5 7:19 0

14. FK Chřibská 4 6:28 0

Milan Brynda

ZÁŘÍ 2020


