
 
 

 

 

 

 

 

 

OOttáázzkkaa  pprroo  ssttaarroossttuu  
 Pane starosto, velmi mě překvapilo, že zaměstnanec OÚ rozvážel Lipovské noviny a pozvánky na 
čertovskou sobotu traktorem od domu k domu a to bez řidičáku. To se nebojíte eventuální vysoké pokuty? A co 
projetá nafta a pronájem traktoru vaší firmou i to stojí OÚ peníze, to jich má úřad tolik, že si tohle může 
dovolit? Místo drahého pronájmu traktoru s valníkem a multikáry by se vyplatilo koupit traktor pro OÚ. 
Přemýšlíte o tom anebo Vám vyhovuje, že peníze jdou do vaší kapsy? 

S pozdravem Pepa Všímavý 
Poznámka redakce: jedná se o přesný přepis dopisu 

 
Vážený pane Všímavý je pravda, že zaměstnanec OÚ 

rozvážel noviny traktorem, ale dovoluji si Vás upozornit, že má 
platný řidičský průkaz na traktor. Byla to z mé strany chyba, že jsem 
toto umožnil. Zároveň jsem ale řekl zaměstnanci, že tak bylo učiněno 
poprvé a naposledy. Nemyslím si, že by tato chyba nějakým 
závažným způsobem finančně zatížila obecní rozpočet. Traktor 
s vlekem půjčuji pro obecní potřeby za úplatu 100,-Kč za hodinu, 
stejně tak multicaru. K této ceně jsou připočteny náklady na 
pohonné hmoty. Vzhledem k tomu, kolik stojí povinné ručení, silniční 
daň a náhradní díly na tyto dopravní prostředky, je cena půjčovného 
značně podhodnocená. Co však vím jistě je, že mi toto řešení 
nevyhovuje. Zastupitelstvo obce se také dohodlo, že toto půjčování koncem roku 2008 končí. Bohužel zatím 
nevím, jak v letošním roce budeme odvážet trávu, suť, zeminu a také stavební materiál. Touto problematikou 
se budeme zabývat na lednovém zasedání zastupitelstva obce. S panem Doležalem jsme se v roce 2007 
zúčastnili veletrhu ZEMĚ ŽIVITELKA v Českých Budějovicích, kde jsme kontaktovali některé prodejce 
malotraktorů. Byly nám učiněny konkrétní nabídky, ale vzhledem k cenám, které se za kvalitní malotraktor 
pohybovaly od 600 tisíc Kč výš, jsme se na zastupitelstvu rozhodli od koupě ustoupit. V roce 2008 se nám 
naskytla příležitost dostat bezúplatně traktor z vyřazené techniky Ministerstva vnitra (celní správa). Písemně 
jsem o tuto techniku zažádal, ale doposud jsme nedostali odpověď. Zatím nám zbývá se spoléhat na značně 
starou a velmi poruchovou VARINU, která je víc v opravě, než aby jezdila. Pouze pro přesnost udávám, že 
v sobotu a v neděli při úklidu obce, pořádání jarmarku a Dřeváka 2OO8 jsem za traktor i multicaru obci nic 
neúčtoval. Prosím Vás, pane Všímavý, zastupitelstva obce jsou veřejná, tam se tyto informace dozvíte a jestliže 
Vám to z časových důvodů nevychází, stačí telefonát nebo návštěva na obecním úřadě a já Vám tyto informace 
rád poskytnu. 
Dovoluji si také reagovat na větu, kterou slýchávám teď velmi často. ,,Že jsem si tu kanalizaci vymyslel.“ 
Nevymyslel, první plány na kanalizaci byli zhotoveny už před tím, než jsem vůbec vstoupil do komunální 
politiky. Bohužel, vstupem do Evropské unie jsme se zavázali k některým věcem jako třeba k odkanalizování 
měst a obcí. Myslím si, že pokud se nám odkanalizování obce povede, tak se s odstupem času ukáže, že to byl 
určitě správný krok dopředu. Vymýšlím si ale i jiné věci, jako například uklízet čím dál víc obecních pozemků, 
vysazovat kytky, truhlíky s kytkami, likvidovat zbořeniště a pořádat kulturní akce. Samozřejmě, že to vše za 
značné pomoci paní místostarostky, zastupitelů obce, zaměstnanců obecního úřadu,  členů kulturní komise a 
také všech těch, co chtějí pomáhat. Myslím si, že teď budu mluvit za většinu občanů obce, že nám především 
záleží na tom, aby se obec rozvíjela a zkrášlovala 
 

UPOZORNĚNÍ 
 

Žádáme všechny občany, které se nám nepodařilo zastihnout v jejich nemovitosti při místním šetření na zhotovení 
kanalizačních přípojek, aby se dostavili do budovy obecního úřadu dne 31.ledna 2009 do 9:00 do 12:00 a od 13:00 
do 16:00 hod.Pokud se nemůžete dostavit v uvedeném termínu, kontaktujte nás prosím na tel: 412 391 390 nebo  
731 583 566. Pokud tak neučiníte do 14.února 2009, budeme  mít za to, že o připojení ke kanalizaci nemáte zájem. 
V takovém případě Vám již následně nebude moci být zhotovena projektová dokumentace za zvýhodněnou cenu. 
V případě, že se v pozdější době přeci jen rozhodnete připojit ke kanalizaci, budete si muset zajistit veškerou 
dokumentaci povolení sami! 

LLiippoovvsskkéé  nnoovviinnyy  
Ročník XIV Leden 2009 ● Adresa redakce: Obecní úřad Lipová, � 412 391 390, lipova@interdata.cz 



Kultura v Lipové  
 

Pozvánka na  
   Sobota 14.2.2009 
   Od 14:00 h „Dětský karneval“ 
                               Od 17:00 h „Dechovkový karneval“ 
                               Od 20:00 h „Maškarní bál“ 
                                              Sál Restaurace „U Pytláka“ 

do  

  

 

 

Činohra                                                                                  
Národního divadla                                                                        
„Don Juan“   Moliere                                                                                                                                                         

Don Juan:  Miroslav Donutil                               
 
 

Vzhledem k velkému zájmu o toto představení musíme již v březnu  zajistit vstupenky na říjnové 
vystoupení. Všechny zájemce žádáme, aby se hlásili na OÚ Lipová do 28 .2.2009 
                

„Oddíl HPF“  - tělocvična DD Lipová 
Každé pondělí                                                                                           
16:00 – cvičení „Rodiče a děti“  ( pro děti od 2 let v doprovodu rodiče – hry i tanečky pro rozvoj koordinace a 
rovnováhy   )                                                                                                                                    17:00 – cvičení 
„Předškolní děti“ ( od 4 do 7let – hry a rytmická cvičení  pro lepší obratnost dětí )                                                               
18:00 – „Ženy“ ( cvičení pro lepší kondici – nenáročné, vhodné pro všechny věkové kategorie )  
Každou středu                                                                                     
18:00 – Aerobic pro děti  ( od 7 let- hry, rytmická cvičení a taneční variace )                                                                                 
19:00 -  Ženy ( cvičení a posilování pro vytvarování postavy – nenáročné, vhodné pro všechny věkové kategorie )  
Všechny cvičitelky prošly školením a mají  průkaz “ cvičitel hudebně pohybových forem III.“  ČASPV. Tato 
školení byla hrazena ze sponzorského daru určeného pro náš oddíl. Děkujeme sponzorovi.                              
 

Za oddíl HPF                  Věra Neumannová                                 
 

Na Děčínsku stoupla nezaměstnanost 
 

(wh) Za poslední rok stoupla nezaměstnanost na Děčínsku na 10,78 procent, což je o 0,8 
% více než na začátku loňského roku. Práci zde hledá bezmála 8 tisíc občanů. Tradičně 

hůře je na tom Šluknovský výběžek, kde nezaměstnanost stoupla na 12,83 
%, zatímco na Děčínsku se pohybuje lehce nad deseti procenty. V Lipové 
v současné době hledá práci 48 uchazečů, z toho 16 žen a 32 mužů. 
Nezaměstnanost tudíž i u nás stoupla o necelé procento na 15,29%. 
Z okolních obcí je na tom podstatně hůře Lobendava, kde nezaměstnaných přibylo téměř o třetinu. 
Naopak ve Vilémově zůstal počet uchazečů stejný, ve Velkém Šenově a Dolní Poustevně vzrostl jen 
nepatrně. Kompletní přehled statistik všech obcí na Děčínsku je k nahlédnutí na OÚ. 

  



Pošta od Vás:  „Oddíl mladých fotbalistů“ 
Autoři p. Vaněk a p. Koreis 

 

Dne  6.12.2008 se naši žáci zúčastnili turnaje v Mikulášovicích. Úvodní zápas jim ve 
skupině nevyšel a soupeři podlehli 0:2,  ale následující zápasy jim vyšly. Dalšího soupeře 
porazili 1:0 a náš třetí soupeř se téměř nedostal na půlku a s velkým štěstím uhájil výsledek 
0:0… Škoda promarněných šancí. Ve skupině skončili druzí. V utkání o třetí místo byl soupeř 
lepší, ale naši žáci se levně neprodali a podlehli jen 1:3 a tím se celkově umístili na čtvrtém 
místě z osmi družstev. Musíme podotknout, že se opravdu snažili, čímž přispěli k tomu, že 
tento turnaj měl opravdu úroveň. 

Následně 14.12.2008 jeli žáci na turnaj do Dolní Poustevny. Úvodní zápas 
s domácím mužstvem prohráli vysoko 0:7. Následně se stalo to, co nikdo z nás neočekával. 
Naši žáci nad dalším soupeřem vedli již 2:0, ale rozhodčí z pořádajícího oddílu smyšlenými fauly a následně i pokutovým 
kopem otočil zápas na 2:3 v náš neprospěch. 

Ve třetím zápase naši docílili regulérní branky, ale pro údajný faul na půlce hřiště nebyla uznána. Sudí opět 
zapracoval tak, že jsme podlehli 0:3.Do dalšího utkání již naši neměli chuť, zápas odchodili a výsledek je nezajímal. „Bodejť 
by se namáhali, když nesmí vyhrát“ I my trenéři jsme byli zoufalí a nejhorší pro nás bylo, že jsme všem těm křivdám nemohli 
zabránit, i když jsme protestovali. 

Z uvedených důvodů žáci skončili na posledním pátém místě a my jsme se ani nedivili, že si nechtěli převzít cenu. Co 
k tomuto turnaji dodat: Hanba – nechť se pořádající oddíl Dolní Poustevny nad sebou řádně zamyslí! 

 
   

                                    Pozor – uzavírka! 
 

Z pověření státní silniční správy Svobodného státu Sasko informujeme občany, že v sobotu dne 7. Února 2009 
bude v době od 11:00 do 13:00 hodin uzavřena pro veškerou dopravu spolková silnice B 172 v Bad Schandau / 
Postelwitz na příjezdu k hraničnímu přechodu Hřensko – Schmilka. Důvodem je konání 397. Slavnosti lodníků, 
spojená se slavnostním průvodem, alegorickými vozy a hudbou. Vzhledem k tomu, že neexistuje žádná objížďková 
trasa, bude provedena úplná uzavírka, která byla příslušným silničním správním úřadem povolena.  

                                                                                              

  Jubilanti leden 2009
        Horváthová Růžena  85 
        Králová Vlastimila    85 
        Šmejcová Marie        84  
        Dokoupilová Jitka    70 
        Cvrkal Karel    70      
 

Jubilanti, kteří si nepřejí být publikováni  
v této rubrice, nechť tuto skutečnost oznámí  
redakční radě                
 
 

Přečetli jsme za Vás: 
Poplatky v krajských nemocnicích zrušeny od 1.února 2009 

 
V loňském roce zaplatili pacienti v pěti nemocnicích sloučených pod Krajskou zdravotní na poplatcích téměř 

71,5 milionu korun. Nyní zdravotnická zařízení o tyto peníze přijdou. Ze svého rozpočtu je začne platit Ústecký kraj. 
Hejtmanství předpokládá, že pokud se systém hrazení poplatků nezmění, bude muset ročně dát zhruba 90 milionu korun. 
V rozpočtu, který zastupitelé ve středu schválili, je částka 25 milionů. Zbytek chce kraj uvolnit v průběhu roku ze svých 
rezerv. 

Podle hejtmanky Ústeckého kraje Jany Vaňhové (ČSSD) jsou regulační poplatky protiústavní a nesmyslné. Kraj 
poplatky za pacienty zaplatí v nemocnicích v Ústí nad Labem, Děčíně, Teplicích, Mostě a Chomutově, v psychiatrické 
léčebně Petrohrad a nemocnicích následné péče v Mostě a Ryjicích. 

Lidé nebudou platit ani poplatky v nemocničních lékárnách. Lékárníci tam poplatek vyberou, ale sníží o něj 
doplatek za lék. Peníze zaplatí Krajská zdravotní. „Pokud doplatek za lék bude nižší než třicet korun, dostanou lidé 
bonus například prostřednictvím zdravotnické cukrovinky prodávané v lékárně,“ řekl předseda představenstva Krajské 
zdravotní a radní Petr Benda (ČSSD). V chomutovské nemocnici, kde kraj lékárnu nemá, ji chce co nejdříve zřídit. 

Proti rušení poplatků se ve středu postavili někteří krajští zastupitelé. Pro návrh sociální demokracie nehlasoval 
ani jeden občanský demokrat. Rušení poplatků nepodpořili ani někteří zastupitelé z hnutí Severočeši.cz 

                                                                                                                                                                



SSPPOORRTTOOVVNNÍÍ  KKLLUUBB  VV  LLIIPPOOVVÉÉ  
 

(mb) V současné době probíhá u fotbalového mužstva dospělých zimní příprava. Na zimní přípravu se vždy klade 
velký důraz, protože hráči z ní potom budou žít po celý rok. Naši fotbaloví žáci zahájí svou přípravu již v neděli 1. února 
v hale ve Vilémově.  SK Lipová připravila jako součást zimních tréninků fotbalový turnaj dospělých v nedalekém Sebnitzu. 
Na tomto turnaji spolu změří síly mužstva Šluknovského výběžku hrající II. třídu okresu Děčín. 

 
Turnaj o pohár starosty obce Lipová. 

všechna utkání - Waldstadion Sebnitz  (umělá tráva) 
 

Pát.  06.02.  19:00  Velký Šenov – Krásná Lípa 
Sob. 07.02.  17:00  Mikulášovice – Horní Podluží 
Pát. 13.02.  19:00  Šluknov B/Lipová – Mikulášovice 
Sob. 14.02.  17:00  Horní Podluží – Velký Šenov 
Sob. 21.02.  19:00  Krásná Lípa – Šluknov B/Lipová 
Ned. 22.02.  17:00  Mikulášovice – V.Šenov 
Ned. 01.03.  12:00  Krásná Lípa – Horní Podluží 
Ned. 01.03.  17:00  Velký Šenov – Šluknov B/Lipová  
Pát. 06.03.  19:00  Mikulášovice – Krásná Lípa 
Sob. 07.03.  19:00  Šluknov B/Lipová – Horní Podluží 
 

Pozvánky:  
 
V sobotu 31.01.2009 se od 14:00 v restauraci U Pytláka uskuteční valná volební hromada SK Skloluxus 
Lipová. Bude se volit celé představenstvo klubu. Zveme tedy všechny členy sportovního klubu a občany Lipové, 
kteří mají zájem o dění v obci. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

18. 2. - 1. 3. 2009 Mistrovství světa 
v klasickém lyžování Liberec 
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