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Příjem digitálního vysílání v Lipové
Martin Elischer - Mlýnská 170 - Lipová

Do Lipové naše rodina jezdí každoročně již 20 let. Příjem
televizního vysílání byl v obci vždy horší, v posledním roce jsme na
slušnou UHF anténu naladili pouze TV Nova a ČT 1, obě stanice však
v poměrně špatné kvalitě. Poté, co vysílač Ústí nad Labem – Buková
Hora spustil pozemní digitální vysílání (DVB-T), jsem se začal
zajímat, zda by svým dosahem pokrytí obsáhlo až na území Šluknovska.
Nejlepší je samozřejmě vše vyzkoušet a tak jsem se s vypůjčeným set-top
boxem (krabička, nezbytná pro příjem digitálního signálu, pakliže
nevlastníte televizor s DVB-T tunerem) pustil od práce. Vysílač Buková Hora se nachází jižně od Lipové
v nadmořské výšce 683m.n.m. a výška vlastního vysílače je 223m. Při pohledu do mapy zjistíte, že mezi
Lipovou a vysílačem není vyššího bodu, což je jedním z předpokladů pro kvalitní příjem vysílání. Propojit settop box (nejlevnější seženete za cca 800Kč) s televizorem není nic složitého a podle návodu to zvládne téměř
každý. Anténu měnit nemusíme, lze využít stávající. Důležité však je nasměrovat ji na správný směr. Přiznám
se, že mi to trvalo celé odpoledne. Lipová je obklopena Spolkovou republikou Německo a tak není divu, že
naladíte řadu německy mluvících programů. Pokud je anténa umístěna dostatečně vysoko a je nasměrována
přesně na Bukovou Horu, automaticky průvodce najde příjem digitálního vysílání multiplexu Českých
radiokomunikací. V současné době je tak možné naladit všechny kanály České televize (ČT1, ČT 2, ČT24,
ČT4 Sport) a TV Nova. Příjem je téměř bezchybný, pouze za špatného počasí jsem pozoroval občasné asi
sekundové výpadky vysílání. V blízké budoucnosti se však signál i pokrytí bude v souvislosti s ukončením
analogového pozemního vysílání dále rozšiřovat a řada televizních stanic nabídne také své programy. Dle
posledních zpráv z tisku, začne brzy vysílat např. TV Prima. Proti analogovému vysílání, které na Ústecku
během následujících let ukončí svůj provoz, má digitální příjem řadu výhod: kvalitnější obraz, programový
průvodce přímo ve vašem televizoru na několik dní dopředu (dle typu set-top boxu), možnost příjmu rádiových
stanic v digitální kvalitě, možnost volby titulků u pořadů a v neposlední řadě také pořizovaní cena set-top boxu
oproti ceně satelitního přijímače.
Nezbývá mi, než Vám všem pozemní digitální vysílání doporučit a minimálně vyzkoušet. Budete
příjemně překvapeni.

* * * Dopis, který potěší * * *
Dobrý deň, váženi pracovníci redakcie, našiel som na nete vašu krásnu obec a mám na ňu
krásne spomienky v rokoch 1967 – 69 som slúžil jako vojak u hradnej stráže a v Lipovej na
zámku som prežil niekol´ko krásných mesiacov a spoznal som u vás vela dobrých ludí, preto
som šťastný že som videl pekné fotografie z vašej obce. Prajem vám vela úspechov a nech
sa vám podarí zveladovať obec a aj ten rybník za zámkom o ktorý sa usilujete, pamatám sa
keď bol plný rýb. Odteraz budem pozorne sledovať jako sa vám tam darí a ešte raz vám
prajem vela úspechov. Robíte to dobre.
S pozdravom
Stanislav Bezdeda – Dubnica nad Váhom

LIKVIDACE ODPADŮ
Podle obecně závazné vyhlášky č. 8/2005 se ročním poplatkem hradí pouze likvidace
komunálního odpadu. Tříděný odpad se odkládá na vyhrazená místa v obci a
PE
bezplatně.Nebezpečný a velkoobjemový odpad uložený ve sběrném dvoře se likviduje za
poplatek, který je hrazený v pokladně Obecního úřadu Lipová!

Otázka pro starostu
Jaký je aktuální plán rekonstrukce podstávkového domu v majetku TUR?
Na úvod mé odpovědi si dovolím malinko odbočit. Každý kdo mě
zná, ví, že jsem od samého začátku, kdy jsem vstoupil do komunální
politiky byl proti TUR (společnost pro TRVALE UDRŽITELNÝ
ROZVOJ ŠLUKNOVSKA). Hlavním důvodem byly nejasnosti okolo
zmiňovaného domečku. Nicméně vedení společnosti nechalo opravit
střechu a zhotovit projekt na celkovou rekonstrukci. Před dvěma lety, kdy
jsem se stal starostou, jsem se začal více zajímat o společnost TUR, a to
právě kvůli domečku. Zjistil jsem, že je možno získat z programu na
podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným
státem Sasko „Ziel 3/Cíl 3“ dotaci na rekonstrukci. V této době jsem se
rozhodl svůj pohled na společnost přehodnotit a rozhodl jsem se oslovit další občany naší obce, zda by vstoupili
do TUR. Podařilo se mi sehnat šest lidí a proto jsme se rozhodli, že se pokusíme společně dát společnosti nový
impuls. V minulém měsíci jsem byl po odstoupení dlouholeté předsedkyně paní Libuše Hlinkové zvolen
předsedou TUR. Rád bych jí touto cestou poděkoval za všechno, co v této společnosti udělala.
Hlavním cílem TUR je podpora opatření vedoucích k trvale udržitelnému rozvoji česko-německého
pohraničí, regionu Šluknovského výběžku v oblasti sociální, kulturní, cestovního ruchu, ochrany životního
prostředí a přírody. Jedná se především o realizaci projektů, programů a činností na území ČR, ale i
přeshraničního charakteru, zaměřených na lokální a regionální rozvoj, ekologicky šetrnou turistiku, kulturní a
vzdělávací akce, zkvalitnění komunikace. Společnost spolupracuje v zájmu plnění těchto cílů s českými a
německými organizacemi, úřady státní správy a samosprávy, s obyvateli na lokální a regionální úrovni, s
odborníky různých profesí, především při zpracování programů a realizaci projektů, provádí činnost směřující k
zajištění prostředků nezbytných k naplnění výše uvedených cílů a realizuje prakticky orientovaná opatření.A
abych se dostal k jednoznačné odpovědi na otázku, připravujeme nyní podklady na podání žádosti do „Ziel
3/Cíl 3“. Předpokládaný termín podání žádosti je do konce rouku 2008 a samotná realizace rekonstrukce
podstávkového domečku je plánována na rok 2009 a 2010.

Vyplatí se obci takzvaní „nezaměstnaní“?
Tato otázka mě malinko zaskočila, protože nevím, jak je míněná. Musím poopravit všechny, kteří
používají toto označení, že se nejedná o nezaměstnané, ale o pracovníky, které jsme získali z evidence úřadu
práce. Každý měsíc na ně obec získává od ÚP příspěvek, takže obec na tyto zaměstnance dopláci asi 37 tisíc
korun. Tuto částku tvoří odměny ve výši okolo pěti až sedmi tisíc korun za všechny, zbylých třicet tisíc jsou
odvody za sociální a zdravotní pojištění. To jen pro zajímavost.
Proč se nám „nezaměstnaní“ doopravdy vyplatí? Právě proto, že je za nimi vidět kus poctivé práce
(sekání trávy, úprava parků, hřbitova, pomoc při různých společenských akcích, bourání a následné zdění
komínů v obecním domě, rekonstrukce chodeb v obecních domech, pomoc při malování školy atd.) Jestli si
někdo myslí, že pokud bychom tyto práce zadali firmě a obci by se to vyplatilo, tak je na velkém omylu.
Dovoluji si tvrdit, že za dobu co působím na úřadě, patří tito zaměstnanci mezi ty, kteří se nám
doopravdy vyplatili. Patří jim za to velký dík.

Jaká je budoucnost naší pošty?
Po jednání, které se uskutečnilo na obecním úřadě dne 27.8.2008 s vedoucím obvodní pošty Děčín 2
panem Tomášem Vlkem a vedoucí řídící pošty Varnsdorf 1 paní Ilonou Schilingovou jsem byl obeznámen s
plánem změn na naší poště. Jedná se pouze o jednu změnu, a to, že stávající rozsah hodin pro veřejnost bude
změněn od 1.října 2008 na 08:00 – 10:00 a 14:00 – 16:00 hodin. Vedoucí obvodní pošty Děčín 2 mě ubezpečil,
že vedení pošty neplánuje naší poštu uzavřít. Žádám všechny občany, aby v rámci možností poštu využívali
pokud možno co nejvíce. V případě většího využití pošty je v budoucnu možnost se navrátit k původní otevírací
době.

Sport v obci
(mb) V době mezi sezónami se konaly na zdejším hřišti hned dva fotbalové turnaje. V sobotu 2. srpna se konal již
tradiční turnaj " LIPOVSKÝ MEMORIÁL". Tohoto turnaje se účastnilo pět fotbalových mužstev. Vítězný pohár si odvezlo
mužstvo Spartak Mikov Mikulášovice. Na druhém místě se umístilo mužstvo FK Povrly a na třetím místě skončil SK Velký
Šenov. O poslední dvě místa se podělilo mužstvo BSV Bretnig a domácí SK Plaston Šluknov B/Lipová. Celý turnaj byl
poznamenán špatným počasím a tak se hrálo za neustálého deště. Poslední dva ročníky nám počasí opravdu nepřeje.
Další turnaj uspořádala na zdejším hřišti v sobotu 16. srpna Garda RH Lipová. Turnaje v malé kopané se
účastnilo 11. mužstev. V turnaji zvítězilo firemní mužstvo Tratec Velký Šenov, na druhém místě skončilo opět firemní
mužstvo Bea Lobendava a třetí místo obsadilo firemní mužstvo Benteler Rumburk. Ani tomuto turnaji počasí nepřálo a
již tradičně skoro celý turnaj propršelo.
Je potřeba poděkovat všem organizátorům a sponzorům, kteří se na těchto turnajích podíleli.
V neděli 24. srpna odstartovala nejvyšší okresní fotbalová soutěž. V prvním kole se náš tým SK Plaston Šluknov
B/Lipová utkal s nováčkem soutěže SK Verneřicema. Po prvním poločase si naše mužstvo získalo vedení 3:0, ale v
druhém poločase toto vedení prohospodařilo a zápas skončil 3:3. U mužstva dospělých došlo před tímto zápasem k
výměně trenéra a J. Sokola nahradila hned trenérská trojice J. Hrobár, J. Novotný a M. Korejs. Mužstvo pod tímto
vedením se nově tvoří a tak uvidíme jak se jim povede v dalších zápasech.

Rozlosování – II. JOPA třída dospělých – podzim 2008
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Přijďte fandit!
V sobotu dne 6. září od 15 hodin máte
možnost shlédnout unikátní
mezistátní utkání mezi
SG RH Lipová a Výběr světa
Porazí naše stará garda tým složený z
hráčů Anglie, USA, Irska a Nizozemí?
Občerstvení zajištěno! Vstupné 15 Kč

V dohledné době se do soutěží zapojí i mužstvo mladších žáků Lipová. Svůj první mistrovský zápas sehrají v sobotu 6.
září v Dolní Poustevně. Rozpis utkání žáku bude uveřejněn příště, protože v něm ještě dochází ke změnám. Do
fotbalového ročníku 2008-09 nebylo přihlášeno mužstvo našeho dorostu a to z důvodu nedostatku hráčů. Zbývajícím
dorostencům a starším žákům bylo umožněno hostování v okolních klubech a tak jim přejme, aby se jim dařilo.
Co se ještě v tomto roce chystá:
V sobotu 6. září se na místním hřišti střetne ve fotbalovém utkání Garda RH Lipová proti mužstvu složeného z hráčů
USA, Anglie, Irska a Nizozemí. Toto utkání bude mít výkop v 15:00 (vše bude upřesněno na plakátech)
V sobotu 13.9. od 8:00 se budou konat na místním hřišti tradiční bleší trhy
V sobotu 18.10. bude od 20:00 na sálu restaurace U Pytláka pořádána taneční zábava

INZERCE
Až 5 000,-Kč měsíčně bez práce!
Udělejte ze svého auta, domu či plotu reklamní plochu!
Tel: 411 411 455
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