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Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Lipová
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Pozici referenta státní správy a samosprávy bude od 1. 10. 2022
vykonávat paní Michala Kršňáková a nahradí paní Kláru

Ráda bych se s Vámi tímto příspěvkem rozloučila. Byla pro mě
radost být součástí všeho dění a podílet se na aktivitách, které se
konaly v rámci obce i Společnosti pro trvale udržitelný rozvoj
Šluknovska a staly se nedílnou součástí mého života na více než
13 let. Za tu dobu jsem poznala mnoho skvělých lidí a jsem za tuto
možnost vděčná. Bohužel není v mých silách poděkovat každému

Zastupitelstvo obce Lipová na svém 39. zasedání schválilo navýšení
ceny stočného od 1. 1. 2023 ze 62,70 Kč s DPH za
1 m3 na 65 Kč s DPH za 1 m3. Cena je zvýšena z důvodu nutnosti
zajištění a dodržení podmínek dotace ze Státního fondu životního
prostředí, který vychází z finanční analýzy v rámci udržitelnosti
projektu. Pokud by podmínky nebyly dodrženy, musela by obec
vrátit finanční prostředky, které na vybudování kanalizace obdržela
a uhradit vysoké sankce. Ceny se budou postupně navyšovat
až do roku 2025 a konečná cena by podle analýzy měla být 70,30 Kč
s DPH za 1 m3.
V roce 2026 končí udržitelnost projektu a provozovatelem
kanalizace bude společnost Severočeské vodovody a kanalizace,
a.s., která uplatňuje solidární přístup, kdy cena vody předané
a cena vody převzaté je na všech předávacích místech stejná.
Pro úpravu záloh kontaktujte p. Weisgerberovou na
tel: 731 583 637, e-mail: info@lipova.cz,, nebo osobně na OÚ.
Děkujeme za pochopení.

Vyúčtování za stočné se bude uzavírat v měsíci lednu 2023. Žádáme
hlavně rekreanty, kteří v zimních měsících nejezdí do Lipové, aby
zapsali stav vodoměru před posledním odjezdem. Trvale žijící
obyvatele prosíme o předání stavu vodoměru nejdéle do 10. ledna
2023. Stav vodoměru (nejlépe formou fotografie) je možné nahlásit
na OÚ osobně nebo zaslat na e-mail info@lipova.cz.

Jsem velmi smutný, že na obecním úřadu končí paní Klára
Svobodová, která se velkou měrou podílela na rozvoji naší obce.
Vždy se chovala naprosto profesionálně a svou práci vykonávala
poctivě a svědomitě. Kromě kultury se také věnovala občanům po
sociální stránce a nikdy neodmítla nikoho, kdo se na ní obrátil
s prosbou o pomoc.
V neposlední řadě jí patří velké poděkování za práci v rámci soutěže
Vesnice roku, kterou jsme v roce 2019 vyhráli. Bude nám na úřadě
chybět. Její nástupkyně to nebude mít zpočátku lehké, ale věřím,
že se s tím popasuje statečně. Zastupitelé se s Klárkou rozloučili
na posledním zasedání zastupitelstva obce, předali jsme ji kytku
a dárkový pobytový poukaz.
Myslím, že můžu mluvit za většinu občanů obce a popřát
jí za všechny jen to nejlepší, ať se jí a její rodině daří.
Klárko, za všechno Ti moc děkujeme.

Pavel Svoboda s kolektivem

Svobodovou, která z úřadu odchází.
Kontakt na paní Kršňákovou: kancelar@lipova.cz, tel: 606 712 665.

jmenovitě (protože Vás je tolik). Pokusím se o to alespoň takto -
děkuji za spolupráci starostovi a místostarostovi, mým kolegyním
a všem dalším skvělým zaměstnancům obce, inspirativním členům
kulturní komise a spolku seniorů, zastupitelům, dopisovatelům
novin a každému, kdo neunikl mým prosbám o pomoc při pořádání
čehokoliv :). Klára

V případě výměny vodoměru firmou Severočeské vodovody
a kanalizace a.s., předat kopii protokolu o výměně na OÚ osobně
nebo zaslat na e-mail info@lipova.cz . Tento protokol je důležitý
podklad pro vyúčtování stočného za rok 2022.
Více informací: 731 583 637 paní Weisgerberová.
Děkujeme.

Nový zaměstnanec obecního úřadu

Rozloučení

Navýšení ceny stočného

Vyúčtování stočného za rok 2022

Poděkování za dlouholetou práci pro obec
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KULTURA
------------------------------------------------------------------------------------------------

Pravidelný přehled poplatků a plateb na rok 2022
Pozor, u některých plateb byl změněn variabilní symbol.
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 1345 + č.p. podle objemu nádoby (výpočet v "Ohlášení") 1 / rok

bioodpad 1345 + 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 2131 + č.p. dáno smlouvou 1 / rok

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

Start: 28. 10. 2022 v 5:00 hod.

Basecamp: U Pytláka, Lipová 377

Čt 27. 10. od 15:00 hod. registrace. Čt 27. 10. od 20:30 hod.
předstartovní meeting. Pá 28. 10. (státní svátek) v 5:00 hod. ráno
start. Délka: 253km kolo, 80km běh. Převýšení: 4,5km kolo, 2km
běh.

BEZ REGISTRACE NA TĚCHTO STRÁNKÁCH NELZE STARTOVAT!
wolf-man.cz/wolfman-duatlon-propozice/
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Lipovská drakiáda
v pátek 21. 10. 2022 od 15.00 hodin

N A L O U C E U L E T I Š T Ě ( U P I E T Y )

TEPLÉ OBČERSTVENÍ , OPÉKÁNÍ VUŘTŮ
A MALÉ DOBROTY PRO VŠECHNY NÁVŠTĚVNÍKY

se vstupem na akci souhlasím se zvěřejněním své osoby ve všech propagačních materiálech



5

Spolu s pracovnicemi přímé péče jsme si ozdobili krabice,
do kterých si můžeme uložit různé drobnosti a malé předměty.
Zvolili jsme různé motivy a barevné kombinace a výsledek je
parádní. I v září jsme se vypravili na výlet. Sice to bylo jen s jednou
naší klientkou, ale stálo to za to. Paní Hana si přála sejít se
s bratrem, se kterým se neviděla 18 let. Jeli jsme tedy doMělníka na
velmi milé setkání. Paní Hana si měla s bratrem co vyprávět,
nechybělo dobré jídlo a příjemné posezení.

Mgr. Miroslava Hoštičková
ředitelka Domova důchodců Lipová

DOMOV DŮCHODCŮ LIPOVÁ
------------------------------------------------------------------------------------------------
Září v Domově důchodců Lipová
Začátkem září jsme dostali pozvání do Domova Srdce v dlaních
ve Filipově na akci Léto v zahradě. Bylo příjemné počasí, seděli jsme
venku a moc jsme si akci užili. Byl připraven program, jako hudební
vystoupení nebo ukázka výcviku pejsků. Taky jsme se mohli začíst
do spousty kronik, které byly vystaveny přímo v domově. Děkujeme
za pozvání.
Protože se letos urodilo hodně jablek a švestek, pekli jsme koláče.
Jednou švestkové, jednou štrůdl, zbylo nám i na kompot k svačině
a dali jsme si i lívanečky, které jsme si sami udělali. Vzhledem
k velké úrodě hub se asi vypravíme i do lesa za houbařením.
Když není úplně počasí na procházky venku, tvoříme doma.

ZÁŘÍ 2022

INFORMAČNÍ CENTRUM LIPOVÁ
------------------------------------------------------------------------------------------------
V minulém čísle jsme psali o novém zboží, které můžete
v podstávce zakoupit. Pro inspiraci přikládáme fotky kšiltovek
a vaků.

Příspěvky a foto za OÚ, IC a kulturu Klára Svobodová

ZŠ A MŠ LIPOVÁ
------------------------------------------------------------------------------------------------
Září v mateřské škole
Ve čtvrtek 1. září se po prázdninovém odpočinku se opět otevřely
brány naší školky. Přivítali jsme 23 dětí, z toho 3 nováčky. I přes
několik ukápnutých slziček se naši noví kamarádi statečně zapojují
do běžných aktivit třídy. V těchto dnech se děti učí naslouchat, být
sobě dobrými kamarády a oporou si navzájem. Společně vytváříme
pocit pohody a kolektivní sounáležitosti. Nudu u nás neznáme.
Hrajeme si, pracujeme, cvičíme, zpíváme, učíme se nebo si jen tak
povídáme. Během školního roku nás čeká spousta aktivit. V měsíci
září to jsou např. tematické vycházky do okolní přírody, pozorování
živočichů, sběr přírodnin a následné tvoření.
Velké oblibě se těší hřiště. Pokud nám počasí nepřeje, využíváme
školní tělocvičnu. Tam vybíjíme přebytečnou energii pomocí
různých překážkových drah a pohybových her.
Už se těšíme na to, co nám následující měsíce přinesou za společné
a nezapomenutelné zážitky.

Věra Dudková



SPOLEK SENIORŮ LIPOVÁ
------------------------------------------------------------------------------------------------
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Sezení spolku se uskuteční v úterý 11. 10. 2022 od 15.00 hod.
v podstávkovém domě.

Nabízíme rekondiční pobyt 2023 v Sezimově Ústí od 19. 4. do
24. 4.2023 cena 6990 Kč.

V ceně je započítáno ubytování, plná penze, autobusová doprava
z Lipové, rekondiční program, doprovodný program a zájezd do
Tábora.

Přihlášky obyvatel Lipové do konce listopadu 2022, záloha 3000 Kč
v lednu 2023, doplatek v dubnu 2023.

V neděli 18. 11. 2022 se koná technika tečkování v podstávce
od 9.00 hod. Přihlášky u paní Kadlecové.

ZÁŘÍ 2022

KNIHOVNA LIPOVÁ
------------------------------------------------------------------------------------------------
Novinky v knihovně
V průběhu prázdninových měsíců probíhala renovace
v knihovně. Nově byla vybudována kuchyňka pro
zpříjemnění chvil strávených v knihovně. Při příští návštěvě
knihovny se proto nebojte požádat o přípravu čaje nebo
kávy.
V dětském oddělení proběhla výměna koberců a postavení
nových nižších regálů, které jsou pro děti vhodnější.

V průběhu prázdnin se také knihovna zúčastnila soutěže
Knihovník Ústeckého kraje roku 2022. V této soutěži se
knihovnice naší knihovny umístila na krásném bronzovém
3. místě. Informace z předávání cen soutěže, které probíhá
3. října, napíšeme do dalšího vydání Lipovských novin.

Pokračování na další straně
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TISKOVÁ ZPRÁVA
------------------------------------------------------------------------------------------------
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Nové knihy v knihovně

Dopis premiérovi

V měsíci září bylo do kihovny z metodického střediska ve
Varnsdorfu dovezeno 16 nových knih. Pět z těchto knih patří do

Napsal: Jan Kolář, starosta města Krásná Lípa a předseda Sdružení pro
rozvoj Šluknovska

Vážený pane premiére,

z pověření kolegů starostů obcí a měst Šluknovska se na Vás
obracím s naléhavou výzvou ve věci rychlého a účinného zásahu
vedoucího ke stabilizaci cen energií a zajištění jejich dostupnosti
pro průmyslové podniky a podnikatele.

Náš region se dlouhodobě potýká s dopady strukturálních
a ekonomických změn po roce 1989. Tradiční dominantní textilní
průmysl v podstatě zanikl a region bojoval s nezaměstnaností vyšší
než 20%. Nezaměstnanost je na Šluknovsku i dnes kolem 5%,
ale v některých obcích se blíží k 8%! Situaci zde komplikuje i věková
a vzdělanostní struktura obyvatelstva, ale i vysoký podíl sociálně
vyloučených osob.

S velkým znepokojením vnímáme signály od podnikatelů
a manažerů firem v regionu o drtivých dopadech
nekontrolovaného skokového růstu cen energií na jejich činnost. Již
dnes řada z nich bojuje s naprosto nestandardní změnou
dodavatelsko-odběratelských vztahů na trhu s energiemi, kdy
dochází nejen k dramatickému zvyšování cen energií,
ale i k vypovídání smluvních vztahů u fixovaných dodavatelských
cen. Řada strojírenských, textilních, sklářských i dalších podniků
v důsledku růstu cen energetických vstupů přestává být
konkurenceschopná. Navíc se často nedaří nasmlouvat jejich
dodávky. Není vůbec přehnané tvrzení, že aktuálně jsou ohroženy
stovky pracovních míst.

výměnného fondu, zbylých jedenáct knih zůstane natrvlo v naší
knihovně. Několik knih vám představuji pomocí fotografií jejich
obálek.

Vážený pane premiére,

dobře si uvědomuji složitost situace, ve které dnes Vámi vedená
vláda je, v jakém stavu převzala ekonomiku po svých předchůdcích
i komplikace, které přináší dramatická proměna geopolitické
situace v souvislosti s napadením Ukrajiny Ruskem. Žijeme
v nestandardní době, přirozená samoregulace trhu s energiemi
zcela selhala, a především u elektřiny, je její cena z pohledu občana
České republiky, která je jejím soběstačným producentem a velkým
vývozcem nejen naprosto nepochopitelná, ale především
nepřijatelná a zničující. V tomto případě samozřejmě nejen pro
podnikatele, ale i kraje, obce, a především naše občany.

Je proto třeba urychleně přijmout taková opatření, které zajistí
konkurenceschopnost našeho průmyslu a udržení sociálního
smíru, spočívající v plošném opatření, podobně jak k tomu
přistupují okolní státy, např. snížením DPH či „zastropováním“ ceny
na přijatelné úrovni. Od podnikatelů jasně zaznívá, že nepotřebují
dotace či jakési zpětné příspěvky, ale stabilní a garantované
dodávky. Dopady neřešení této situace budou velmi dramatické
a ve své důsledku vystaví řadu zaměstnanců těchto podniků
existenční nejistotě a v svém důsledku extrémně zatíží sociální
systém.

Věřím, že se Vám podaří najít rychlé a účinné řešení, a podaří se
Vám předejít dalšímu sociálnímu otřesu v našem regionu.

Děkuji za pochopení.

Přátelským pozdravem
Jan Kolář, starosta města Krásná Lípa a předseda Sdružení pro
rozvoj Šluknovska

Mgr. Michaela Maule
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Tabulka OP dospělých žáků Tabulka okresního přeboru starších

Z podzimní části okresního přeboru dospělých ročník 2022/2023 je
odehráno již pět kol. Na vlastním hřišti se nám zatím daří, porazili
jsme V. Šenov, K. Lípu a Boletice. Na cizích hřištích se nám zatím
naopak nedaří a prohru jsme utrpěli v Březinách a na Unionu
Děčín. Naše mladé fotbalové naděje, hrající okresní přebor starších
žáků, mají odehráno zatím tři utkání. V této soutěži si naši musí
zvykat na již vyspělejší mužstva a větší hřiště. Myslíme, že si zatím
vedou zdatně a po dvou úvodních porážkách přišla konečně jedna
výhra v domácím utkání nad Unionem Děčín. Podzimní část končí

Výsledky okresní přebor dospělých:
Šluknov B/ Lipová 4:1, Březiny – Šluknov B/Lipová 4:3, Šluknov B/Lipová – Krásná Lípa 2:1,
Union Děčín - Šluknov B/Lipová 2:0, Šluknov B/Lipová – Boletice n./L 7:0

Výsledky okresní přebor starších žáků:
Lipová – Benešov n./Pl. 1:6, Březiny – Lipová 3:0, Lipová – Union DC 3:2

Nejbližší domácí zápasy dospělých na hřišti v Lipové:
Ne 02. 10. 2022 16:00 SK Šluknov B/ Lipová - TJ Spartak Jiříkov
Ne 16. 10. 2022 15:30 SK Šluknov B/ Lipová - SK Verneřice

Nejbližší domácí zápasy starších žáků na hřišti v Lipové:
Ne 02. 10. 2022 10:00 SK Skloluxus Lipová - TJ SK Markvartice
Ne 16. 10. 2022 10:00 SK Skloluxus Lipová - TJ Spartak Jiříkov/SK Šluknov

až v půlce listopadu a tak věříme, že se našim fotbalistům v dalších
zápasech povede a připíši si do tabulky ještě spoustu bodů.
Tak jak nás v létě trápilo vedro a sucho, tak teď je vše úplně naopak.
Při poslední fotbalové neděli 19. 9. bylo počasí jak na konci
listopadu. Obě utkání se odehrála za hrozného počasí. Sice pro nás
skončilo vítězně, ale hřiště značně utrpělo. Abychom měli příště
kde hrát, tak potřebujeme, aby se počasí umoudřilo a mohli jsme
na hřišti započít s opravami povrchu.

Rk. Družstvo Záp. Skóre Body

1 Vilémov "B" 5 22:8 15

2 Krásná Lípa 5 16:6 12

3 Jiříkov 5 21:17 12

4 Union Děčín 5 13:11 12

5 Horní Podluží 5 15:6 9

6 Šluknov"B"/Lipová 5 16:8 9

7 Mikulášovice 5 12:13 9

8 Dolní Poustevna 5 13:13 6

9 Březiny 5 8:14 5

10 Verneřice 5 12:17 4

11 Velký Šenov 5 7:14 4

12 Jiřetín p. J. 5 14:18 3

13 Benešov n. Pl. 5 6:13 3

14 Boletice n.L. 5 4:21 2

Rk. Družstvo Záp. Skóre Body

1 Verneřice 3 37:2 9

2 V. Šenov/Vilémov 3 26:3 9

3 Jiříkov/ Šluknov 3 23:2 9

4 Mikulášovice 3 9:1 9

5 Benešov n./ Pl. 3 10:4 6

6 Březiny/Boletice n.L. 3 6:3 6

7 Lipová 3 4:11 3

8 Union Děčín 3 5:12 0

9 Česká Kamenice 3 6:14 0

10 Markvartice 2 2:13 0

11 Modrá 3 0:20 0

12 Malšovice 2 1:44 0

ZÁŘÍ 2022


