
ZPRÁVY A INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU------------------------------------------------------------------------------------------------

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

SRPEN 2021

1

Povodňové domky

Pozvánka na veřejné projednání projektu Glamping v Liščí

Volby do Poslanecké sněmovny 2021

Evropská komise

V rámci protipovodňových opatření jsme zakoupili dva dřevěné
domky, které budou sloužit na uskladnění pytlů, násypek, nářadí a
materiálu na plnění. Jeden domek stojí u stanoviště na tříděný
odpad naproti váze a druhý domek bude u stanoviště na špici –
směrem na Vilémov. Do domku bude umožněn obyvatelům
okamžitý přístup v případě ohrožení povodní na zajištění rychlé
pomoci.

Zveme vás na veřejné
projednání projektu Glamping
v Liščí (ubytování v Liščí), kterou
chce realizovat firma Event
Time s.r.o.. Projednání se koná
v pátek 17. 9. 2021 od 19.00
hodin v podstávkovém domě
č.p. 424. Na programu je
seznámení s projektem,
upřesňující informace a
odpovědi na vaše otázky.

Kdy a kde se volí?
Volby se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října od 14 do 22 hodin
a v sobotu 9. října od 8 do 14 hodin.

Kdo může volit?
Voličem je každý občan České republiky, který dosáhl nejpozději
druhého dne voleb věku 18 let. Překážkou volby je zákonem
stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu
a zbavení občana způsobilosti k právním úkonům. Volební právo
mají všichni občané České republiky, bez ohledu na bydliště. Do
Poslanecké sněmovny mohou čeští občané volit
i na zastupitelských úřadech.

Ve středu 18. 8. 2021 jsme u nás přivítali komisi soutěže
EUROPEAN VILLAGE RENEWAL AWARD 2020. Vítězstvím
v celostátním kole soutěže Vesnice roku 2019 Vesnice roku
naše obec postoupila do evropského kola. Hodnocení bylo
posunuto více než o rok z důvodu covidové pandemie. Podívat
se k nám přijeli komisaři z Belgie a z Německa. Vše probíhalo ve
velice příjemné atmosféře a pro nás to byla zajímavá
zkušenost. Slova, která byla komisaři řečena na závěr, byla
vstřícná a nás potěšila.
Oficiální vyhodnocení a předání cen by mělo proběhnout
v květnu 2022 v rakouském Hinterstoderu.
Děkujeme za pomoc zaměstnancům obce a dobrovolníkům
s přípravou na komisi a prezentací obce.

Doklady?
Volič ve volební místnosti musí prokázat svou totožnost a státní
občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo
platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České
republiky. Pokud chce volit mimo své bydliště musí mít i voličský
průkaz.

Koho volíme?
V říjnových volbách vybíráme dvě stovky poslanců Sněmovny ve
14 volebních krajích.



2

SRPEN 2021

Sanitární kontejner u letního kina
U letního kina je nově kontejner, ve kterém jsou oddělené WC pro
ženy a muže. Využití bude mít při kulturních akcí i při promítání
v letním kině. Kontejner je napojen na kanalizaci a vodovodní řád
a nahradí doposud používané mobilní WC.

Pravidelný přehled poplatků a plateb na rok 2021
Věnujte pozornost variabilnímu symbolu, který byl od 1. 2. 2021 u většiny poplatků upraven přidáním čísla popisného.
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.
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

KULTURA V OBCI
------------------------------------------------------------------------------------------------
Lipovský dřevák
Lipovský dřevák jsme uspořádali v sobotu 21. 8. 2021. Návštěvníků
přišlo mnoho, měli jsme druhou nejvyšší návštěvnost na dřeváku
od jeho vzniku i přes nastavená povinná opatření u vstupu, která
jsme zavedli velmi neradi.
Program na téma „Hry v Olympii“ byl připraven pro děti i dospělé,
bylo možné vyzkoušet disciplíny jako hod oštěpem a diskem, vrh
koulí, gymnastiku a také závod vozatajů, skok s haltérou, běh se
zbrojí, lukostřelbu, šerm a soutěž hlasatelů. Atrakce v lunaparku
byly plné a točilo se až do pozdních večerních hodin. Připravený byl
program s moderátorem, stánkový prodej, vystoupení, ohňová
show, ohňostroj, soutěž v hodu kládou a v páce, dva druhy tomboly

a rychlořežba s následnou dražbou soch.
Krásné sochy, které od středy do soboty vytvořilo pět řezbářů,
budou umístěny u nás v obci. Vydra a bobr budou instalovány na
Naučné stezce kolem zámeckého rybníka, srnka bude v biocentru,
fotbalista u hřiště a kačer u rybníka Kačák. Pozitivní ohlasy
návštěvníků nás velice potěšily.
Velice děkujeme všem zaměstnancům obce a dobrovolníkům za
pomoc. Vzhledem k tomu, že se dřevák a evropská komise konaly
v jeden týden, byly přípravy velice náročné.



3

SRPEN 2021



4

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

V galerii podstávkového domu bude od 4. 9. 2021 výstava fotografií Klause Pfallera z Johnosdorfu. Vernisáž fotografií bude v sobotu
4. 9. 2021 od 14. 00 hodin.

Aktuální informace z IC

Příspěvky za OÚ, IC a kulturu Klára Svobodová

Ve čtvrtek 19.8. jsme jeli s klientkami na Vlčí Horu, kde sídlí výrobna
přírodní kosmetiky, čajů, vonných olejů a ostatních produktů -
NOBILIS TILIA. Prošli jsme všechny zahrady, klientky si přivoněly
k bylinkám a květinám, které si firma sama zpracovává. Také si
něco z výrobků nakoupily a nakonec si daly v místní čajovně
vynikající čaj „Na dobrou náladu“.
V pátek 20.8. šly tři klientky s paní Lenkou z terapeutické dílny do
letního kina v Lipové, kde promítali film DOLITTLE, novou verzi
známého příběhu, kdy obyčejný veterinář zjistí, že dokáže mluvit se
zvířaty.
Ještě není konec srpna a my jsme ještě nevyčerpali další plánované
akce, ale o těch až zase příště.:-)

Vedoucí sociálního úseku Domova důchodců Lipová.

INFORMACE Z DOMOVA DŮCHODCŮ

ZŠ A MŠ LIPOVÁ

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

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

Srpen v Domově důchodců Lipová

Září už je zase tady!

Srpen byl opravdu bohatý na různé „akce“. Naše klientky nejsou jen
místní a z okolí, ale i z jiných krajů, tak jsme se domluvili, že se
podíváme také do okolních měst a obcí, abychom jim je ukázali
a pověděli nějaké zajímavosti. Jako první jsme vybrali město
Mikulášovice, klientky se prošly s paní Naďou z terapeutické dílny
po městě a poslechly si něco o něm.
Protože už dlouhou dobu nebyla žádná hudební zábava, klientky
si přály pozvat Františka Veselého, aby jim přijel 11.8. zahrát a oni
si mohly zatančit a zazpívat. Počasí bylo krásné, tak se hudební
odpoledne konalo na terase a mužskou část při tanci nahradili naši
zaměstnanci, kteří tuto možnost také s radostí využili.
Využili jsme pěkného počasí a po delší době si klientky mohly
dopoledne zase „zacvičit“ s paní Irenou na terase. Bylo to kondiční
cvičení a protažení, které je ovšem pro ně velice přínosné. Všechny
se snažily a dobře se u toho i pobavily. Určitě cvičení zopakujeme.

Letní prázdniny utekly jako voda a jak děti, tak dospělí měli čas na
to si odpočinout a nabrat síly a chuť do dalšího školního roku. Ten
začíná ve středu 1. září. Těm, co jdou do školky nebo školy poprvé,
přejeme, ať se jim u nás líbí, ať se naučí spoustu nových
a zajímavých věcí a najdou nové kamarády.
Nový školní rok máme připravený a nebudou chybět např.
projektové dny, vánoční besídka, plavání a mnoho dalších aktivit.
Jaký však bude, s ohledem na covidovou situaci, dopředu bohužel
nevíme, ale věříme, že ho celý strávíme „na živo“ ve škole.

Hana Šulcová

SRPEN 2021
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SPOLEK SENIORŮ LIPOVÁ
------------------------------------------------------------------------------------------------

V informačním centru nabízíme tiskopis Seniorská obálka.
Vlastník Seniorské obálky v ní uvede údaje o zdravotním stavu,
užívaných lécích, alergiích a kontakty na blízké osoby. Vyplněnou
obálku umístíte na vnitřní stranu dveří do bytu nebo na lednici.

Odjezd 19.9.2021 od OÚ Lipová v 6.00 hod. autobusem.
Cena 2300,-kč. na os. V ceně ubytování v hotelu Praha Broumov
/ 2x snídaně, 2x večeře /, vstupné Stezka do koruny stromů , Klášter
Broumov, Adršpašské skály, zámek Ratibořice, pro občany z Lipové
doprava.

1/Den:
• Příjezd do Jánských lázní- Stezka do koruny stromů
• Oběd zajištěn Lesní dům
• Po obědě lanovkou na Černou horu tam a zpět cena 300,- Kč na

os.
• Přejezd do Broumova - ubytování hotel Praha
• Večeře
2/Den:
• Snídaně
• Klášter Broumov
• Oběd
• Adršpašské skály
• Večeře

Do týmu sociální služby Osobní asistence přijmeme pracovníky/ce
v sociální službě. Zájem o zajištění péče o seniory v domácím
prostředí na Šluknovsku roste. Proto přijmeme zaměstnance se
vzděláním a řidičským oprávněním. Jde o náročnou práci, která má
smysl. Podmínky jsou zveřejněny na jobs.cz, kde je možné se
přihlásit.

Hana Volfová, ředitelka Kostka Krásná Lípa p.o.

7. 9. 2021 od 15. 00 hod. setkání v podstávkovém domě.

9. 9. 2021 od 18.00 hod. cvičení v tělocvičně Dětského domova Lipová.

16. 10. 2021 od 14. 00 hod. v Restauraci U Pytláka Setkání s hudbou - seniorský den. Vstupné dobrovolné, program a pohoštění bude také.
Těšíme se na setkání a pobavení.

Obálka pomáhá záchranářům v péči o seniory v nepříznivé situaci.
Je doloženo, že to opravdu pomáhá.

3/Den:
• Snídaně
• Kudlova Zdroj - tržnice
• Oběd
• Zámek Ratibořice, kafíčko
• Odjezd do Lipové
Informace:
• Lanovka na Černou horu, obědy 3x si každý platí sám.
• Doplatek za dopravu 300,- Kč pro cizí osoby
• Kdo bude mít zájem přihlásí se u pí. Kadlecové tel. 607977718,

certifikát o očkování, nebo test je nutné doložit.

Seniorská obálka

Spolek seniorů pořádá zájezd Broumovsko od 19.9.do 21.9.2021

Připravujeme:

Kostka rozšiřuje tým služby

SRPEN 2021
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Údržbář-provozní zámečník na jednu směnu:
Požadavky: manuální zručnost, aktivní přístup a ochotu učit se
novým věcem, spolehlivost, pečlivost, časovou flexibilitu, týmovost.
Praxe v oboru „údržbář“ – vítaná. Pracovní náplň: průběžná
a periodická údržba strojů a zařízení, údržba veškerých technologií
objektu, běžné údržbářské práce a opravy.

Valcíř:
Požadavky: vyučen (nejlépe ve strojírenství - není podmínkou),
celková praxe 3 roky, schopnost pracovat samostatně.

Obchodní referent:
Na pozici obchodního referenta hledáme vhodného člověka:
Požadavky: pracovitost, ochota se učit novým věcem,
komunikativnost, týmovost, odpovědnost. Znalost AJ či NJ
minimálně v podobě písemného projevu. Zbytek Vás už naučíme.
Pracovní náplň: administrativní činnost v obchodním oddělení
stabilní společnosti, komunikace s obchodními partnery,
marketing, analýzy trhu, zajišťování dopravy, fakturace, expedice.

Předák galvanizační linky:
Požadavky: vyučen, celková praxe výhodou, zkušenosti s vedením
malého kolektivu, komunikativnost. Mzda 30.000-33.000 Kč.
Od nového kolegy očekáváme flexibilitu, iniciativu a spolehlivost,
chuť pracovat a učit se nové věci.

Provozní elektrikář:
Požadavky: odborné vyučení v oboru, vyhlášku 50/1978 Sb.,
minimálně § 5, orientaci v technické dokumentaci, manuální
zručnost, spolehlivost, pečlivost, časovou flexibilitu, týmovost,
aktivní přístup a ochotu učit se novým věcem, řidičský průkaz sk. B
Pracovní náplň: zajišťování oprav a servisu strojů a rozvodů
elektrických zařízení, kontrolování stavu strojů při preventivních
prohlídkách pro zajištění následné minimální poruchovosti strojů
a elektrických zařízení.

Nabízíme práci ve stabilní firmě, příležitost získat dlouhodobě
perspektivní zaměstnání, firemní benefity. Kontakt: e-mailem nebo
telefonicky Anna Feherová, e-mail: personalni@zelezarnyvs.cz,
tel: 412 354 528

Stezka odvahy

Firma Železárny Velký Šenov hledá pracovníky na pozici:

SPORT
------------------------------------------------------------------------------------------------
Srpen 2021
V sobotu 21. srpna byl zahájen Okresní přebor ročník 2021/2022.
V této soutěži nás reprezentuje mužstvo dospělých. První utkání
jsme odehráli na hřišti v Horním Podluží. Horní Podluží v minulé
zkrácené sezóně skončilo na prvním místě v tabulce okresního
přeboru a tak nás čekal opravdu silný soupeř. Utkání jsme nakonec
prohráli 4:0, kdy poločas byl 2:0. Do zápasu jsme nastoupili
s omlazeným týmem a zkušený domácí tým nám nedal moc šancí.
Jediné pozitivum bylo, že naše mužstvo i přes nepříznivý výsledek
bojovalo až do konce. V neděli 29. 8. nás na našem lipovském hřišti
čeká další těžký soupeř a to TJ Krásná Lípa. Poslední dobou nás,
ale nejvíc trápí nepříznivé počasí, které nám komplikuje údržbu

hřiště. Mužstvo žáků nastoupí do své soutěže (Okresní přebor
mladších žáků) již 5. září, kdy se v Lipové od 10:00 utkají
s mužstvem České Kamenice. Držme tedy našim malým i velkým
fotbalistům palce a doufáme, že si už tuto sezónu užijeme celou.
Dne 9. září proběhne na stadionu ve Šluknově od 16:00 tréninková
jednotka pro mladší žáky pod vedením zkušených trenérů. Tato
akce se pořádá pro týmy ze Šluknovského výběžku a je hojně
navštěvována i rodiči mladých fotbalistů. Na této akci se budou už
pomalu vybírat hráči, kteří budou reprezentovat Děčín v okresních
výběrech.
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PROGRAM PODZIMNÍ ČÁSTI FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ

Okresní přebor Děčín dospělých – podzim 2021

Datum a čas Domácí Hosté

29.08.2021 17:00 Šluknov "B"/ Lipová Krásná Lípa

12.09.2021 16:30 Šluknov "B"/ Lipová Březiny

26.09.2021 16:00 Šluknov "B"/ Lipová Boletice n.L.

10.10.2021 15:30 Šluknov "B"/ Lipová Mikulášovice

24.10.2021 14:30 Šluknov "B"/ Lipová Dolní Poustevna

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

Okresní přebor Děčín mladší žáci - podzim 2021

Datum a čas Domácí Hosté

05.09.2021 10:00 Lipová Česká Kamenice

12.09.2021 10:00 Lipová Chřibská

26.09.2021 10:00 Lipová Malšovice

10.10.2021 10:00 Lipová ROMA Děčín

07.11.2021 10:00 Lipová Březiny

Tabulka okresního přeboru dospělých k 28.8.2021

Rk. DružstvoZáp. + 0 - Skóre Body

1 Malšovice 2 2 0 0 15:2 6

2 Verneřice 2 2 0 0 11:4 6

3 Krásná Lípa 1 1 0 0 8:2 3

4 Velký Šenov 1 1 0 0 5:1 3

5 Březiny 1 1 0 0 6:3 3

6 Horní Podluží 2 1 0 1 5:3 3

7 Jiříkov 1 1 0 0 2:1 3

8 Dolní Poustevna 2 1 0 1 7:7 3

9 Spartak Boletice n.L. 2 1 0 1 2:9 3

10 SK Šluknov B/Lipová 1 0 0 1 1:4 0

11 Markvartice 2 0 0 2 4:8 0

12 Jiřetín pod Jedlovou 2 0 0 2 4:10 0

13 Benešov nad Pl. 1 0 0 1 2:8 0

14 Mikulášovice 2 0 0 2 4:14 0

SRPEN 2021
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