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Velká voda

KRIZOVÝ ŠTÁB A POVODŇOVÁ KOMISE OBCE LIPOVÁ

V sobotu 17. 7. 2021 se prohnala některými obcemi Šluknovského
výběžku velká voda. Také u nás v obci jsme řešili zvýšenou hladinu
potoka a u některých nemovitostí se dostala do domu, nebo do
jeho těsné blízkosti.
Naštěstí naši obec velká voda nezasáhla v takovém rozsahu jako
třeba obec Lobendavu a Dolní Poustevnu, tam jsou škody
na majetku veliké.

Pytle s pískem zůstanou zatím na veřejných plochách, kde jsou
dobře viditelné a k rychlému použití.
(stanoviště u váhy a stanoviště na špici směrem na Vilémov).

Děkujeme všem, kteří pomáhali s pytlováním, rozvážením,
stěhováním a jinými pracemi. Okamžitá pomoc je v těchto situacích
nejdůležitější.

Pro případ neočekávaných událostí zveřejňujeme důležitá čísla,
na která se můžete obracet.

odpovědná osoba organizace pozice kontakt

Pavel Svoboda Obec Lipová starosta obce +420 731 583 566

František Žák Obec Lipová místostarosta obce +420 606 070 010

Milan Brynda Obec Lipová zastupitel obce +420 606 220 425

Mgr. Miroslava Hoštičková Obec Lipová zastupitel obce + 420 775 722 560

Martin Staník Obec Lipová zastupitel obce + 420 724 754 770

Pavel Šeda Obec Lipová zastupitel obce + 420 725 866 857

Zdeněk Štandera ml. Obec Lipová zastupitel obce + 420 731 527 298

Klára Svobodová Obec Lipová referent + 420 607 964 815

Pavlína Weisgerberová Obec Lipová hospodářka +420 731 583 637

Lenka Žáková Obec Lipová ekonomka + 420 731 585 727

Foto Klára Holičová, Klára Svobodová
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Obecní rozhas

Přístup k informacím

Kontejnery na lehké kovové obaly

Kompostéry na bioodpad

Peněžní dar pro město Kryry

Také bychom Vám rádi připomněli možnost poslechu hlášení
obecním rozhlasem přesmobilní 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 této schránky
je nahráno okamžitě každé hlášení, které proběhne.

Veškeré informace ohledně rozpočtu, rozpočtových změn,
zastupitelstva obce, omezení, poplatků, IC, akcí a další důležité
informace naleznete na webových stránkách www.lipova.cz.
Na webových stránkách jsou také všechna vydání Lipovských
novin.
Informace z obecního úřadu Vám také byly v tomto roce zasílány

Na všechna stanoviště tříděného odpadu byly umístěny kontejnery
na lehké kovové obaly. Kontejnery mají černou barvu a jsou
označeny polepem. Prosíme nevhazujte do těchto kontejneru nic
jiného, než pro co jsou určeny.

Do kontejnerů patří: převážně drobný kovový odpad (nápojové
plechovky, konzervy, drobné kovové předměty).

Do kontejneru nepatří tlakové nádoby od kosmetiky (deodoranty,
pěny na holení), protože mohou obsahovat zbytky nebezpečných
látek a také plastové komponenty.

Poslední kusy kompostérů na bioodpad (Compostar K-1380) jsou k dispozici
zdarma obyvatelům, kteří mají nemovitost v katastru obce Lipová u Šluknova
a Liščí. Na OÚ pouze uzavřete smlouvu o výpůjčce a můžete si kompostér
vyzvednout, nebo Vám bude odvezen. Bezplatná výpůjčka je na dobu pěti let,
pak Vám kontejner bude přenechán do vlastnictví zdarma.

V případě zájmu volejte: +420 731 583 637 – Pavlína Weisgerberová.

Zastupitelstvo obce rozhodlo na svém 29. zasedání o poskytnutí
peněžního daru ve výši 40.000 Kč pro město Kryry, na odstranění
škod způsobených ničivou bouří provázenou jevem downburst
(škody jsou podobné jako u tornáda), která postihla část Stebno.
Ve městě Kryry, které se nachází v Ústeckém kraji, vítr a kroupy
poničily kromě 25 domů a stodol také kostel, parčík či auta. Škody
se pohybují podle předběžných odhadů kolem sta milionů korun.
Větší škody napáchalo ve stejný den tornádo na Moravě. Ve Stebně
bouře proběhla asi dvě hodiny před tím. Zastupitelstvo obce se
rozhodlo podpořit obec, které nebyla věnována taková pozornost
a je také z našeho kraje.

SMS zprávou do mobilního telefonu službou Mobilní rozhlasy.
Prosíme věnujte pozornost těmto zprávám, díky kterým jsou
sdělovány důležité informace. Zprávu by měl obdržet alespoň
jeden člen domácnosti, pokud se tak nestalo napište prosím na
e-mail kultura@lipova.cz, nebo zavolejte na tel: 607 964 815
p. Svobodové.

V případě, že bude v kontejneru na tříděný odpad jiná komodita
než ta, pro kterou je kontejner určen, nebude kontejner svozovou
firmou vyvezen. Zbytečné dotřiďování zvyšuje náklady, které se pak
promítají také do poplatku za odpad.
Bohužel se v současné době několikrát stalo, že byla do kontejneru
na plast a papír vhozena suť a komunální odpad.
Stanoviště bylo osazeno z tohoto důvodu kamerou a bude
kontrolováno.
Prosíme, věnujte pozornost třídění.
Děkujeme.

Jak třídit odpad naleznete v příloze těchto novin.
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Pravidelný přehled poplatků a plateb na rok 2021
Poplatky je možné uhradit bankovním převodem na účet obce Lipová č. 213100291/0300, nebo osobně na OÚ.

Prosíme o kontrolu trvalých příkazů, kde jsou špatné variabilní symboly.

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

druh poplatku variabilní symbol částka frekvence platby

odpady 1340 + č.p. 750 Kč / trvale žijící osoba 1 / rok

odpady 1340 + č.p. 1000 Kč / rekreant / objekt 1 / rok

bioodpad 1340 + č.p. 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 + č.p. 150 Kč 1 / rok

poplatek za psa 1341 + č.p. 50 Kč / důchodci 1 / rok

pronájem pozemku 3635 + č.p. dáno smlouvou 1 / rok

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

ÚŘEDNÍ HODINY

Odstávka elektřiny

pondělí 8.00 do 17.00 hodin
středa: 8.00 do 17.00 hodin

Aktuální informace o úředních hodinách naleznete ve vstupní hale budovy
Obecního úřadu, nebo na webových stránkách obce.

2. 8. 2021, 7:30-17:30
Lipová (okres Děčín)
Lipová

č. p. 139, 141, 142, 144, 149, 222, 224, 246, 265, 268, 311

KULTURA V OBCI
------------------------------------------------------------------------------------------------
Lipovský dřevák
Rozhodnutí, zda budeme Lipovský dřevák pořádat učiníme 2. 8.
2021. Z důvodu omezení vstupu na akce pro netestované
a neočkované lidi, omezení kapacity návštěvníků a dalších
komplikací zvažujeme, že dřevák zrušíme. Pokoušíme se zjistit
veškeré potřebné informace k podmínkám konání.

O konání nebo zrušení akce vás budeme co nejdříve informovat.



4

ČERVENEC 2021



5

Atletický kroužek
Atletické závody dětí, které navštěvují kroužky v rámci projektu
„Pojďme vrátit dětem chuť sportovat“, se konaly 28. 6. 2021 na
atletickém stadionu v Rumburku. Malých závodníků bylo mnoho

a soutěžili mezi sebou v běhu na 50 m, ve skoku do dálky a v hodu
míčkem. Za možnost vyzkoušet si atletické disciplíny a závody na
stadionu děkujeme AC Rumburk, který tento skvělý počin realizuje.

INFORMACE Z PODSTÁVKOVÉHO DOMU
------------------------------------------------------------------------------------------------

V informačním centru máme opět Domácí dobroty z Lužických hor,
které vyrábí v Kytlici. Zakoupit můžete různé druhy pesta, sušených
rajčat, pochoutek, chutney a sirupů. Také je již v prodeji med od
místního včelaře.
Doplnili jsme turistické mapy, vizitky a známky. K dispozici pro vás

máme turistické noviny „Léto v Českém Švýcarsku“, kde se na
téměř třiceti stranách dovíte nejzajímavější turistické informace.
Magazín pro návštěvníky Ústeckého kraje „Brána č. 9“ je nyní také
v informačním centru.

Aktuální informace z IC

Příspěvky za OÚ, IC a kulturu Klára Svobodová

ČERVENEC 2021

Foto Jana Vlčková

Vlasáková, Jana Plodková, Marek Taclík a další.
21.července sloužil v našem domově mši p. arciděkan Pavel
Procházka. Mše se konala na terase domova a byla spojena
s koncertem brněnských hudebníků, kteří zajistili hudební
doprovod na klarinet, housle a violu a zpívali náboženské písně.
Moc jsme se na ně těšili, protože u nás v domově vystupují
pravidelně v létě již několik let. Klientky byly moc mile překvapeny
a potěšeny. Děkujeme p. arciděkanovi Pavlovi Procházkovi za
zprostředkování koncertu.

Mgr. Miroslava Hoštičková
Ředitelka - Domova důchodců Lipová

INFORMACE Z DOMOVA DŮCHODCŮ
------------------------------------------------------------------------------------------------
Červenec v Domově důchodců Lipová
Letos se urodilo opravdu hodně borůvek. Tak i naše klientky s paní
Lenkou z terapeutické dílny vyrazily do lesa nasbírat tyto velmi
zdravé a chutné lesní plody. A co udělat jiného z borůvek než koláč.
Naše klientky upekly výbornou borůvkovou bublaninu. Kdo nerad
borůvky, mohl péct s paní Naďou dort Pavlova, který se také velmi
povedl.
Po dlouhé době jsme jeli zase do kina do Rumburku. Vybrali jsme
film Bábovky. Je to český film z roku 2020, inspirovaný
stejnojmennou knihou Radky Třeštíkové. Film pojednává
o osudech několika žen, jejichž životy se následně propojí. Bábovky
mapují současné partnerské i rodinné vztahy, ukazují zábavné
a trefné situace z každodenního života, které zná každý z nás.
V hlavních postavách příběhu se představili Ondřej Vetchý, Lenka
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kol, historických silniček Classico a koloběžky. Večerní kulturní
program, dětské závody, dárek pro předem přihlášené, divácká
tombola a jiné jsou již řekněme stálicí na programu celého dne.
Tváří letošního jubilejního ročníku Tour de Zeleňák bude opět
exprofesionál, kterého rozhodně uslyšíte i během komentovaného
přímého přenosu vysílaného na stránkách RoadCycling.cz
a na velkoplošné obrazovce přímo na Lužickém náměstí
v Rumburku. Jeho jméno si ale ještě pár dní necháme pro sebe.
O dalších atraktivních novinkách, které jsou momentálně v jednání,
vás seznámíme pár dní před závodem.

Tour de Zeleňák s sebou přináší samozřejmě i drobná dopravní
omezení, proto již nyní informujeme řidiče, že první sobotu v září
bude zejména centrum Rumburku, ale také významná část výběžku
zasažena stovkami cyklistů, kteří si přijedou užít jeden z nejstarších
amatérských závodů v ČR. Pevně věříme, že se vše obejde bez
zásadních komplikací a ohleduplnost všech přítomných zvítězí.

Přihlašování na Tour de Zeleňák spuštěno!
Každoročně první sobotu v září se ve Šluknovském výběžku koná
slet všech milovníků cyklistiky. V roce 2021 to bude již 37 let,
co se před legendární hospodou Zelený strom v Rumburku sešlo
pár nadšenců, aby objeli společně výběžek…

Registrace na letošní ročník byla spuštěna již 1. července a systém
přihlašování, ozkoušený posledními roky, zůstává formou
„soutěže“, tedy kdo dřív přihlásí, ten méně platí. Zároveň
z kapacitních důvodů na trati a především na rumburském náměstí
byl stanoven limit 800 účastníků (550 na Zeleňák a 250 na Obra).
Tradiční triko závodu si lze předobjednat do konce července, číslo
se jménem pak bude mít každý předem přihlášený do 15. srpna
na internetových stránkách www.zelenak.cz nebo osobně
v Informačním centru na rumburském Lužickém náměstí.

Trať Obr Zeleňáku je opět součástí dnes již velmi prestižního seriálu
největších silničních závodu v ČR s názvem RoadCup! Ve vloženém
závodě Speciálů jsou osvědčené kategorie historických a horských
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SPORT
------------------------------------------------------------------------------------------------
Červenec 2021

PROGRAM PODZIMNÍ ČÁSTI FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ

Od začátku července probíhala krátká fotbalová dovolená.
Od půlky července začali dospělí fotbalisté s přípravou na
nadcházející soutěžní sezónu 2021-2022. Od 7. srpna již startují
krajské fotbalové soutěže a tak se už brzy začne bojovat o body
ve Vilémově, Šluknově a Rumburku (1. A třída). Naše první domácí
utkání v Lipové bude v neděli 29. srpna, kdy přivítáme mužstvo
Krásné Lípy. Mladší žáci mají první mistrovské utkání naplánované

na neděli 5. září. Do zahájení soutěží se na našem hřišti odehraje
přátelské utkání mezi Šluknov B/Lipová a mužstvem Mikulášovic
a to v neděli 15. 8. 2021 od 16:00. O všech následujících událostech
budeme i nadále informovat zde v novinách, nebo na plakátovacích
plochách.

Okresní přebor Děčín dospělých – podzim 2021

Datum a čas Kolo Domácí Hosté

21.08.2021 17:00 1 TJ Čechie Horní Podluží SK Šluknov "B"/ Lipová

29.08.2021 17:00 2 SK Šluknov "B"/ Lipová TJ Krásná Lípa, z.s.

04.09.2021 17:00 3 TJ Spartak Jiříkov, z.s. SK Šluknov "B"/ Lipová

12.09.2021 16:30 4 SK Šluknov "B"/ Lipová SK Březiny z.s.

18.09.2021 16:30 5 SK Slovan Jiřetín pod J. SK Šluknov "B"/ Lipová

26.09.2021 16:00 6 SK Šluknov "B"/ Lipová TJ Spartak Boletice n.L.,z.s.

02.10.2021 16:00 7 SK Verneřice z.s. SK Šluknov "B"/ Lipová

10.10.2021 15:30 8 SK Šluknov "B"/ Lipová FK Mikulášovice

16.10.2021 15:30 9 FK Malšovice, spolek SK Šluknov "B"/ Lipová

24.10.2021 14:30 10 SK Šluknov "B"/ Lipová FK Dolní Poustevna

31.10.2021 14:00 11 TJ SK Markvartice z.s. SK Šluknov "B"/ Lipová

07.11.2021 14:00 12 SK Šluknov "B"/ Lipová SK Velký Šenov

13.11.2021 13:30 13 MSK Benešov nad P. SK Šluknov "B"/ Lipová

Okresní přebor Děčín mladší žáci - podzim 2021

Datum a čas Domácí Hosté

05.09.2021 10:00 SK Skloluxus Lipová, z.s. FK Česká Kamenice

12.09.2021 10:00 SK Skloluxus Lipová, z.s. FK Chřibská

18.09.2021 10:00 SK Březiny z.s. SK Skloluxus Lipová, z.s.

26.09.2021 10:00 SK Skloluxus Lipová, z.s. FK Malšovice, spolek

02.10.2021 10:00 SK Verneřice z.s. SK Skloluxus Lipová, z.s.

10.10.2021 10:00 SK Skloluxus Lipová, z.s. TJ JUNIOR ROMA Děčín

16.10.2021 10:00 SK Šluknov, z.s./FK Varnsdorf, z.s. SK Skloluxus Lipová, z.s.

23.10.2021 10:00 FK Česká Kamenice SK Skloluxus Lipová, z.s.

30.10.2021 10:00 FK Chřibská SK Skloluxus Lipová, z.s.

07.11.2021 10:00 SK Skloluxus Lipová, z.s. SK Březiny z.s.
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Něco z historie kopané v Lipové – pokračování VI. část
Ve fotbalovém ročníku 2010-2011 je složení mužstev a výboru
stejné, jako vminulé sezoně. Mužstvo dospělých se v tomto ročníku
umístilo na pěkném šestém místě. Je zajímavé, že jsme se ze
čtrnácti mužstev okresního přeboru v tabulce domácích zápasů
umístili na prvním místě, ale v tabulce zápasů na hřištích soupeřů
jsme skončili třetí od konce tabulky. V této sezoně jsme také
dosáhli rekordního výsledku, kdy jsme na domácím hřišti porazili
mužstvo Verneřic 19:0.
Naši mladší žáci v této sezoně začali konečně střílet soupeřům góly,
ale stačilo to pouze na předposlední místo. V této kategorii však
nejde o umístění, ale o to, aby se děti fotbalem bavily a získávaly
první zkušenosti.

V sezóně 2011-2012 hrála na lipovském hřišti dvě mužstva.
Mužstvo SK Plaston Šluknov B vedené trenérem mužstva panem
Milanem Korejsem a vedoucím panemMalaníkem Karlem obsadilo
v této sezóně 8. místo v okresním přeboru s 31 body a skórem

61:59. Mužstvo starších žáků SK Skloluxus Lipová (7+1) vedené
trenérem Karlem Rácem se opět v tomto ročníku potýkalo
s nedostatkem hráčů ve stejném věkovém složení. Ve své soutěži
obsadili poslední místo s 6 body a skórem 32:225. V průběhu
tohoto ročníku omezil svojí činnost ve výboru a v klubu dlouholetý
hráč a funkcionář pan Hofrichtr Oldřich a odešel na odpočinek do
domova důchodců. Výbor SK doplnil pan Ladislav Mundl.

Lipovský fotbal v sezóně 2012 – 2013 měl v soutěžích opět dvě
mužstva. Mužstvo dospělých pod vedením trenéra Milana Korejse
a Karla Malaníka hrálo v okresním přeboru Děčín. V této soutěži se
umístilo na 7. místě s 42 body a skórem 71:61. Mužstvo starších
žáků pod vedením trenéra Karla Ráce skončilo ve svém okresním
přeboru na 7. místě s 1 bodem a skórem 14:226. Mužstvo starších
žáků se opět potýkalo s věkovou nevyrovnaností, a proto na své
soupeře většinou nestačilo. Ladislav Mundl z rodinných důvod
ukončil činnost ve výboru SK.

V sezóně 2013 – 2014 omezil svojí činnost ve výboru SK dlouholetý
sekretář a pokladník Miroslav Herout a to ze zdravotních důvodů.
Výbor SK naopak doplnil takřka po 10 letech „staronový člen“
Herbert Strunz. V tomto ročníku má Lipová opět dvě mužstva
a to mužstvo dospělých (Šluknov B) a mužstvo mladších žáků.
Vedení obou mužstev se od minulého ročníku nezměnilo. Mužstvo
dospělých v OP Děčín obsadilo 6. místo s 49 body a skórem 77:47.
Mužstvo žáků skončilo na 13. místě s 6 body a skórem 27:254.

Pokračování příště…

Milan Brynda


