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VOLBY 2008
(wh) Minulý měsíc jsme opět dostali
příležitost vyjádřit svůj názor zejména na krajskou
a senátní politickou situaci a to v krajských a
senátních volbách. Urny se občanům otevřely ve
dnech 17- 18. října a při druhém kole senátních
voleb o týden později. A jak se volilo v Lipové?
K volbám
přišlo
41,28 procenta
lipovských voličů, což je pěkná volební účast, ve
Šluknovském výběžku dokonce nejvyšší! A takto
dopadly jednotlivé kandidující strany či osoby:
V krajských volbách v Lipové jasně
zvítězila ČSSD se 62 hlasy (37,12 %), druhá
skončila KSČM se 34 hlasy (20,35 %) před třetí
ODS, která získala 19 hlasů (11,37 %).
Severočeši.cz se umístili na čtvrtém místě se 17 hlasy (10,17 %), pátá je Dělnická strana za zrušení
poplatků ve zdravotnictví s 12 hlasy (7,18 %) a šestá se umístila Strana zelených s 10 hlasy (5,98 %ˇ).
V prvním kole senátních voleb získal nejvíce hlasů Jaroslav Sykáček (ČSSD) a to 43 (26,06 %),
druhý Václav Šenkýř (KSČM) 31 hlasů (18,78 %), třetí Josef Zoser 30 hlasů (18,18 %), čtvrtá Monika
Lampová 24 hlasů (14,54 %) a Vladislav Raška na pátém místě získal 22 hlasů (13,33 %).
Ve druhém kole cenátních voleb bylo odevzdáno 111 platných hlasů, z nichž získal Jaroslav
Sykáček 76 hlasů (68,47 %) a Vladislav Raška 35 hlasů (31,53 %).
Přejme si, aby zvolení krajští zastupitelé i senátor Ing. Sykáček při své práci v začínajícím funkčím
období neopomíjeli Šluknovský výběžek tak, jak se dělo doposud.

E-BOX lidem usnadní třídění drobných elektrozařízení
Naše obec se ve spolupráci se společností ASEKOL rozhodla usnadnit občanům třídění vysloužilých
malých elektrozařízení. Každý občan má nyní možnost zanést starý mobil, kalkulačku, telefon, drobné
počítačové vybavení, discman nebo MP3 přehrávač na obecní úřad a zdarma se jej zbavit vhozením do
připravené nádoby, tzv. E-boxu. Je umístěn v budově OÚ Lipová. Kolektivní systém ASEKOL následně
zajistí zdarma odvoz a ekologickou likvidaci.
Hlavním cílem vedle usnadnění třídění drobných elektrozařízení je také zvýšení množství sebraných
malých spotřebičů. Ty totiž většinou končí v komunálním odpadu. Pokud se elektrospotřebič obsahující
zdraví škodlivé materiály vyhodí spolu s běžným odpadem do popelnice, nedojde k jeho recyklaci, ale skončí
na řízené skládce. Tak zcela zbytečně dochází k hromadění odpadu, který by mohl být znovu využit. Naopak
pokud je elektrozařízení odevzádno k recyklaci, je zajištěno, že drtivá většina vysloužilého spotřebiče bude
opětovně využita. Šetří se tak přírodní zdroje a životní prostředí. Podrobnosti o třídění elektroodpadu
naleznete na www.elektrosrot.cz

Dopisy a reakce občanů
Krásně udržované místo posledního odpočinku, kde se pohybují hyeny, ale bohužel dvounohé!
Nevěříte? Během půlroku se z našeho náhrobku několikrát ztratily květiny, čerstvé i sázené. Ubohost –
přestaneš sám? I ty zde jednou spočineš!!!
Petr Slanina
Máte podobnou zkušenost, či názor, a to nejen k tomuto tématu? Neváhejte a piště!

Vysvětlení
Tímto bych se chtěl vyjádřit ke článku z vloženého listu minulého vydání LN. Jako člen ČSSD jasně deklaruji, že jak v
předvolební kampani, tak i v obou kolech senátních voleb jsem zcela jednoznačně podporoval kandidáta do senátu za ČSSD Ing.
Jaroslava Sykáčka. Jako člen redakce LN se podílím na tvorbě Lipovských novin, v některých případech včetně zmiňovaného se
však můj názor neztotožňuje s otisklým článkem. Redakční rada je tříčlená a přispívají všichni tři členové. Rád bych poděkoval všem
spoluobčanům za Vaše hlasy pro ČSSD a pro senátora p. Sykáčka.
Werner HENTSCHEL, člen MO ČSSD Lipová

Otázka pro starostu
Co říkáte volbám do kraje a do senátu?
Krajské i senátní volby přesně ukázaly jak
jsou lidé „spokojeni“ s prací naší vlády a hlavně s
jejich reformami. Já osobně jsem jinak s volbami
spokojen. Volby do kraje vyhrál lídr ČSSD
p.Foldyna, což bylo mé přání. Zárověň to byl jeden z
mála kandidátů z našeho okresu, který byl na
předních místech kandidátek. Co se týče voleb do
Senátu, přál jsem si, aby vyhrál p.Raška. Voliči si
však bohužel vybrali někoho jiného, ale ani
p.Sykáček mi nějakým způsobem nevadí, ba naopak. Nezbývá, než mu popřát do
práce v Senátu hodně štěstí. Zároveň si přeji, aby nezapomněl na to, že je ze
šluknovského výběžku.
Co se mi ale nelíbí, jsou povolební jednání a tahanice o místa ve vedení kraje.
Nechápu postoj krajské, ale i republikové ČSSD, jestliže jejich lídr vyhrál ČSSD volby
a zároveň získal nejvíce preferenčních hlasů (9068 preferenčních hlasů – pozn.red.),
měl by být automaticky hejtmanem. Bohužel asi nejde o to, co voliči chtějí, ale jde
zase o ,,KORYTA“. Je mi z naší politické kultury doopravdy špatně. Závěrem bych
chtěl poděkovat všem voličům za účast při volbách.

Kulturní dění v Lipové
rubrika lipovské kulturní a sportovní komise

***Cvíčo pro všechny***
Tělocvična DD Lipová – NOVĚ každé pondělí
16:00 / 17:00 h rodiče a děti
(děti od 2 let s dioprovodem)
17:00 / 18:00 h předškolní děti 4-7 let
18:00 / 19:00 h ženy
NOVĚ zajištěno hlídání maminkám s dětmi

DRAKIÁDA 2008
neděle 9.11.2008
sejdeme se na louce nad hřbitovem
v 15:00 hodin
Soutěžní kategorie:
Největší drak
Nejmenší drak
Nejvyšší vzlet
Nejrychlejší vzlet

Každý čtvrtek
18:00 / 19:00 h žákyně 7 – 15 let
Sportovní hala Vilémov – každou středu
20:00 / 21:00 h ženy

Odměny pro všechny!

více na www.wellnesscentrum.estranky.cz

Připravujeme...
Dne 16.11. se od 13 hodin uskuteční turistický pochod. Cíl je zatím nejistý, rozhodne se na místě dle
počasí .Pravděpodobně však zvolíme směr Solandský rybník.
Na dne 6.prosince připravujeme mikulášský den s názvem Čertovská sobota v sále restaurace
U Pytláka. Zveme tímto občany všech věkových kategorií. Na programu bude od 14 do 16 hod. Pro ty
nejmenší mikuláš s čertem. Od 17-19 hod bude následovat senior party s kávou a zákuskem zdarma, celý
den pak zakončí zábava od 21 hodin Vám bude k tanci a poslechu hrát světoznámý DJ Libor.

Místní organizace ČSSD děkuje všem za účast při
krajských a senátních volbách. Děkujeme Vám za Vaše
hlasy jak pro naše krajské kandidáty tak i pro
Ing.Jaroslava Sykáčka.
Prosíme zachovejte nám přízeň i pro budoucnost!

Naši jubilanti
Kutílková Zdeňka

83 let

Kováčová Rosvita

65 let

Šebela Luděk

60 let

Hanke Bohumil

60 let

Gratulujeme!!!
Jubilanti, kteří nechtějí být LN zveřejňováni,
nechť tuto skutečnost oznámí na OÚ

PODĚKOVÁNÍ
Touto cestou bych chtěl poděkovat zaměstnancům OÚ, pošty
a všem spoluobčanům za účast na rozloučení s naší maminkou
Františkou Slaninovou

Petr Slanina

Poděkování Domovu důchodců v Lipové:
Vážení, moc Vám děkujeme za starostlivou péči, milé slovo a
někdy i trpělivost, kterou jste věnovali naší mamince Božence.
Velice si vážíme Vaší náročné práce, která obsahuje nejen
profesionální, ale zároveň i lidský přístup k Vašim klientům.
Boženka byla celý život velice hodná, milá, laskavá, moc ráda se
smála. Proto jsme moc rádi, že i v posledním čase jejího života
se jí dostalo té nejlepší péče.
Ještě jednou Vám všem moc a moc děkujeme
Za celou rodinu

Ramseidlová Dana

Aktuálně ze světa – Obama je novým prezidentem USA
(wh) Jedna z letošních nejsledovanějších světových hádanek
již byla rozluštěna. Novým prezidentem Spojených států
Amerických se dne 20. ledna 2009 stane Barack Hussein
Obama. Vzhledem k celosvětovému významu této události si
Vás vážení čtenáři dovolujeme krátce seznámit s budoucím
novým mužem č. 1 v zámoří.
Barack Hussein Obama se narodil 4.srpna 1961 v Honolulu na
Havajských ostrovech. Vystudoval univerzity Occidental
Colledge, Columbia Colledge a práva na Harvardu. Živil se
jako právník a od roku 1997 působil v senátu státu Illinois, kde
vydržel do roku 2004. Od r. 2005 je senátorem na stát Illinoiís
v amerického Senátu. V roce 1992 se oženil s Michelle
LaVaughn Robinsonovou. Mají spolu 2 děti, Malii Ann a
Sashu. Barack Obama kandidoval v letošních volbách za
demokratickou stranu, kde při primárkách dostal přednost
například i před manželkou bývalého prezidenta Hillary
Clintonovou. Ve volbách pak porazil republikána Johna
McCaina, který byl podporován současným prezidentem
Georgem W.Bushem. Obama je prvním afroameričanem, který se v USA stal prezidentem

Po svém zvolení poděkoval všem blízkým i všem, kteří ho v kandidatuře podpořili a upozornil
Američany na výzvy, které na ně čekají. "Volby se uskutečnily v době, kdy jsou Spojené státy ve
válce v Iráku a v Afghánistánu a navíc balancují na pokraji hospodářské recese. Musejí vzniknout
nová pracovní místa, musí být napraveno spojenectví," uvedl Obama. To podle něho potrvá více
než rok. "Ale my to zvládneme, to vám slibuji," vzkázal budoucí prezident lidem ve Spojených
státech.

Happy Hour Pod Lípou

Děkujeme všem voličům
za podporu při senátních
a krajských volbách

Každý pátek a sobotu od 18 do 20 hod.
Pivo Krušovice Mušketýr pouze 16,- Kč!!!
Otevřeny všechny prostory vinárny
nový sortiment alkoholických i nealkoholických
míchaných nápojů
Nově nabízíme billiard 1 Kč / min, šipky 0,50 Kč / min
Na požádání zajištěn odvoz zdarma firemním autem

Sport v obci
(mb) Podzimní část fotbalového ročníku 2008-2009 se pomalu blíží ke svému konci. Mužstvo mladších žáků
hrající systémem 7+1 již své zápasy dohrálo a přestože výsledky byly zatím nevalné, musíme konstatovat, že v
posledních zápasech se již naše fotbalové naděje zlepšovaly. Mladší žáci prakticky s fotbalem teprve začínají a tak proti
ostatním mužstvům měli značnou nevýhodu v tom, že soupeři již většinou za sebou mají zkušenost s fotbalem v
přípravkách, nebo již hráli za mladší žáky. Další nevýhodou je značná věková nevyrovnanost, neboť v této věkové
kategorii mohou v mužstvech nastupovat děti od 6 do 12 let. Doufejme, že počáteční neúspěch mladé fotbalisty
neodradí a po zimní přípravě již budou na své soupeře lépe připraveni. Poděkování patří všem lidem, kteří se o toto
mladé mužstvo starají a přejeme jim v jejich nelehké práci hodně trpělivosti.
Mužstvo dospělých má ještě před sebou poslední dvě utkání. V neděli 9.11. od 14:00 přivítá na hřišti v Lipové
mužstvo Dolní Poustevny a poslední zápas potom sehrajeme v sobotu 16.11. od 13:30 na hřišti v Jiříkově. Ve hře jsou
tedy ještě cenné body a po sérii neúspěšných zápasů by je toto mužstvo moc potřebovalo.
Aktuální tabulka po 11. kole :
1.

Benešov n.Pl.

11 38:19 27

2.

Malšovice

11 37:19 22

3.

Krásná Lípa

11 24:18 22

4.

Horní Podluží

11 27:16 21

5.

Těchlovice

11 25:19 18

6.

Jiříkov

11 21:23 18

7.

Chřibská

11 20:28 16

8.

Velký Šenov

11 23:20 14

9.

Velká Bukovina

11 21:21 14

10.

Mikulášovice

11 26:29 12

11.

SK Plaston Šluknov „B“ / Lipová 11 15:27 11

12.

START Děčín

11 19:28 9

13.

Verneřice

11 18:31 7

14.

Dolní Poustevna

11 14:30 2

Výsledky odehraných zápasů:
Šluknov B/Lipová : Verneřice 3:3 (3:0),
Chřibská : Šluknov B/Lipová 1:0 (0:0),
Šluknov B/Lipová : Start Děčín 3:0 (1:0)
, Benešov n./Pl. : Šluknov B/Lipová 4:0 (4:0),
Šluknov B/Lipová : Velký Šenov 4:3 (1:2),
Horní Podluží : Šluknov B/Lipová 2:2 (2:1),
Šluknov B/Lipová : Mikulášovice 1:0 (0:0),
Velká Bukovina : Šluknov B/Lipová 3:1 (1:0),
Šluknov B/Lipová : Krásná Lípa 0:3 (0:2),
Šluknov B/Lipová : Malšovice 0:3 (0:3),
Těchlovice : Šluknov B/Lipová 5:1 (2:1)

Akce fotbalového klubu:
Dne 18.10. byla na sále restaurace U Pytláka uspořádána sportovním klubem taneční zábava. Na tuto akci
našlo cestu pouhých 65 lidí a tak se dá říci, že pro nás dopadla finančně velmi nevalně. Přesto si myslíme, že zábava
byla pěkná, a dobře i hrála renovovaná kapela "KONTAKT".
Jistě lépe si povede náš SPORTOVNÍ PLES, který se uskuteční někdy začátkem března roku 2009. Na tuto
akci bude již měsíc dopředu zahájen předprodej lístků. O přesných termínech budeme informovat.
Další akce:
Sobota 8.11.2008 od 8:00 – burza – bleší trh na místním hřišti. Další burza bude až druhou sobotu
měsíce dubna 2009

INZERCE
ZPROSTŘEDKUJEME
NEJLEVNĚJŠÍ HYPOTÉKU!!!
PORADENSTVÍ ZDARMA!
KONTAKT
E-mail:
eva.hamplova@golemfinance.cz
Tel: 602 490 840

Až 5.000,- kč měsíčně bez
práce!Udělejte ze svého
auta, domu či plotu
reklamní plochu!
Tel.: 411 411 455
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