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Máte podáno daňové přiznání?
Finanční úřad v Rumburku rozšíří koncem března své úřední hodiny pro podání
daňových přiznání za rok 2008. Ve dnech 23. Až 31. Března bude možné podat daňové
přiznání od 8:00 do 18:00 Pokladní hodiny v těchto dnech budou od 8:00 do 11:30 a od 12:30
do 17:00 hod.
Daňové přiznání lze podat i na Městském úřadě ve Šluknově a to ve dnech 16., 18., 23., 25.,
30. března od 13:00 do 16:30 hod.

Nové www stránky Lipové: Navštivte www.lipova.cz

Budou v Lipové solární
panely?
Obec
vydala
na
svém
únorovém zasedání souhlas na
umístění solární elektrárny, která by
měla stát z části na obecních a z části
na soukromých pozemcích. Byla
vybrána lokalita směrem na Sohland.
Elektrárna by měla stát hned
na pravé straně za posledním plotem.
Zastavěná plocha by čítala okolo
patnácti hektarů a výkon by se měl
pohybovat mezi
5-7 megawatty.
V případě, že ČEZ firmě bude
garantovat připojení, bude se
pracovat na realizaci projektu,
v opačném případě se od záměru
ustoupí.

Poděkování za zimní údržbu
Rádi bychom touto cestou za obec i spoluobčany poděkovali panu Weissgerberovi za zimní údržbu, kterou
v naší obci provádí. Patří mu velký dík za to, že máme každý rok uklizené místní komunikace. Prosím občany,
kteří i přesto nejsou spokojeni, aby se obrátili přímo na pana Weissgerbera s jejich prosbou, výtkou či
připomínkou, nebo aby toto sdělili starostovi obce.
Žádáme všechny občany, aby si uvědomili, že sníh se prostě při odklízení někam musí nahrnout a také
chceme upozornit na možnost, že všichni máme ruce, abychom si uličky a vjezdy do garáží odházeli svépomocí.
Samozřejmě těm, kteří ze zdravotních důvodů nemohou odházet sníh, vždy rádi s úklidem pomůžeme, v tomto
případě neváhejte kontaktovat pracovníky obecního úřadu.

§§§ Upozornění – výzva §§§
Občané, kteří nemají zaplacený nájem v obecních bytech, nechť urychleně reagují na upomínky obecního úřadu
nebo ať se dostaví v nejbližší době na OÚ domluvit se na možnosti splácení nájmu.
Zastupitelstvo rozhodlo na svém únorovém zasedání, že tyto pohledávky bude vymáhat cestou exekucí.
Apelujeme na všechny občany, kterých se toto týká, aby se dostavili na obecní úřad a nebrali tuto informaci na
lehkou váhu.

Otázka pro starostu
Jaký je další osud naší pošty?
Napsal jsem dopis adresovaný vedení České pošty, kde
jsem žádal o vrácení původní
otevírací doby na tři hodiny dopoledne i odpoledne.
Zároveň jsem žádal o to, aby vedoucí pošty paní Vlasová
setrvala na naší poště. S ředitelkou regionu ing. Olgou
Sykovou jsme naši žádost projednávali dne 19.února,
kdy mě osobně navštívila. A výsledek? I přesto, že se
vytíženost pošty zvedla o 15% na hodnotu 56 %, což je u
této kategorie pošty odpovídající, otevírací doba zůstane
bohužel stejná. Dále od 1. března 2009 nastoupila na
poštu nová vedoucí paní Tothová a paní Vlasová bude
převedena do funkce administrátora pošt. V neposlední řadě jsem byl ubezpečen, že kvalita
i rozsah služeb zůstanou stejné. Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval za nás všechny
paní Vlasové za práci, kterou na naší poště vždy svědomitě a nesčetněkrát i nad rámec
svých povinností pro nás všechny dělala. Nechť se paní Vlasové daří jak v nové práci , tak i
v osobním životě vše, jak si jen sama může přát. Zároveň bych chtěl popřát nové vedoucí
hodně pracovních úspěchů.

jubilanti únor 2009
Pravdová Jaroslava
Herbert Schür
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Jubilanti, kteří si nepřejí být publikováni
v této rubrice, nechť tuto skutečnost oznámí redakční
radě

Den otevřených
podstávkových domů
Asi málokdo ví, že již pátým rokem v Saském, ale i v Českém
Švýcarsku poslední květnový den otevírající dveře podstávkových domů.Tyto
úžasné a jedinečné zástupce lidové architektury si bude moci každý zájemce
prohlédnout od sklepa až po půdu, bude moci pohovořit s majitelem nebo se
staviteli a v některých domech se bude moci seznámit i s ukázkami lidových
řemesel nebo kulinářskými specialitami předků.
Organizátoři, kterými jsou zástupci saského okresu Görlitz, připravili
pro účastníky této zajímavé akce několik místních prohlídek po otevřených
domech, cyklovýlety, řadu informačních center, ale přispěchali i
s opatrovnickou
službou pro děti
umožňující
dospělým užít si v poklidu celé květnové
odpoledne
bez
svých ratolestí.
Den otevřených podstávkových
domů se koná
dne 31. Května od 10:00 do 17:00 hodin
s přestávkou na
oběd mezi 12. a 13. hodinou. Akce bude
zajímavá nejen
pro návštěvníky, ale i pro samotné hostitele.
Proto
organizátoři akce vyzývají všechny majitele
domů
s podstávkou, kteří by se chtěli zúčastnit a
otevřít
dveře
svého domu veřejnosti, aby se přihlásili co
nejdříve
saské
straně na email info@umgebindeland.de
nebo na adresu
okres
Zhořelec
pobočka
Žitava,
Geschäftsstelle
Umgebindeland, Hochwaldstraße 29, 02763
Zittau. Pro další
komunikaci jsou k dispozici spolupracovníci
zastupitelství
Umgebindeland, tel: 0049 – 3583 721 113

Ohlédnutí za karnevalovou sobotou
Vraťme se několika řádky ke karnevalové sobotě ze dne 14 února. Ta
se skládala ze tří částí: dětského karnevalu, dechovkového karnevalu a
maškarního bálu. Dětského maškarního odpoledne se účastnilo asi 120
dětí z celkového počtu 150 účastníků, kteří si nenechali ujít soutěž o
nejhezčí masku. Všechny masky byly krásné a nositel každé z nich si
odnesl nějakou tu cenu.
Karnevalu s dechovkou se účastnilo pouhých asi 3O lidí. Je to velká
škoda, protože je vždy pro seniory připraven bohatý doprovodný
program. Věříme, že při příští podobné akci se spoluobčané sejdou
v mnohem hojnějším počtu k posezení a tanci. Večerní maškarní bál
čítal účast asi 100 lidí, kteří si užili ohromnou zábavu se soutěžemi opět o nejhezčí masku.

Více fotografií naleznete na našich stránkách v sekci Fotogalerie.

Upozornění na změny v poskytování údajů z katastru nemovitostí od 1. března 2009
Zákonem č. 8/2009 Sb. se s účinností od 1.března 2009 mimo jiné novelizuje §21 katastrálního zákona. Z nového znění
tohoto ustanovení vyplývá, že od uvedeného data nelze nahlížet do sbírky listin a na přehled vlastnictví konkrétního
vlastníka z území České republiky. Pouze tehdy, kdy žadatel prokáže svou totožnost a uvede účel, pro který údaje
požaduje, bude možné získat údaje ze sbírky listin ve formě prosté nebo ověřené kopie přehled vlastnictví ve formě
tiskového výstupu. V případech, kdy je žádost podávána osobně na katastrálním úřadu, bude proto katastrální úřad po
žadateli požadovat, aby předložil doklad totožnosti. Pokud je žádost podána poštou, jinou fyzickou osobou apod., bude
katastrální úřad totožnost žadatele považovat za zjištěnou, pokud žádost bude opatřena úředně ověřeným podpisem
žadatele (jde-li o fyzickou osobu), úředně ověřeným podpisem fyzické osoby, která jedná za žadatele, jde-li o právnickou
osobu; to neplatí v případě, kdy je výsledek úkonu zasílán na adresu sídla uvedenou v obchodním rejstříku (v takovém
případě stačí podpis neověřený). Třetím způsobem zjištění totožnosti v případě podání žádosti jinak než osobně je úřední
razítko a podpis pověřené osoby, a to v případě, jde-li o orgán veřejné moci nebo organizační složku státu.

Rozpočet SK SKLOLUXUS Lipová na rok 2009
VÝDAJE
Kč
PŘÍJMY
cestovné na utkání
29 000 Dotace OÚ Lipová
sportovní činnost-pronájmy
15 500 Sponzorské dary
údržba areálu-sekání, barvy, hnojení, zavlažování
35 000 společenská činnost
nájem za kabiny + elektřina
12 000 vstupné
přestupová řízení
15 000 příspěvky
povinné výplaty rozhodčím
20 000 ostatní činnost
praní dresů
8 000 dotace OFS+ČSTV
administrativa-poštovné+telefon
3 000 Lipovský memoriál
sportovní výstroj
15 000
odměna trenéru
13 000
společenská činnost
5 000
Lipovský memoriál
20 000
celkem
190 500 celkem

Kč
100 000
15 000
25 000
3 000
3 000
4 500
15 000
25 000

190 500

SPORTOVNÍ KLUB V LIPOVÉ
Turnaj o pohár starosty obce Lipová.
všechna utkání - Waldstadion Sebnitz (umělá tráva)
Pát.
Sob.
Pát.
Sob.
Sob.
Ned.
Ned.
Ned.
Pát.
Sob.

06.02.
07.02.
13.02.
14.02.
21.02.
22.02.
01.03.
01.03.
06.03.
07.03.

19:00
17:00
19:00
17:00
19:00
17:00
12:00
17:00
19:00
19:00

Velký Šenov – Krásná Lípa
Mikulášovice – SG RH Lipová
Šluknov B/Lipová – Mikulášovice
SG RH Lipová – Velký Šenov
Krásná Lípa – Šluknov B/Lipová
Mikulášovice – V.Šenov
Krásná Lípa – SG RH Lipová
Velký Šenov – Šluknov B/Lipová
Mikulášovice – Krásná Lípa
Šluknov B/Lipová – SG RH Lipová

4:0
4:2
1:4
1:5
(odloženo)
(odloženo)
(odloženo)
(odloženo)

(mb) Právě probíhající turnaj v Sebnitz byl hned
v úvodu poznamenán problémem, když se na poslední chvíli
z turnaje odhlásilo mužstvo Horního Podluží. Uvolněné místo
v turnaji nám obsadilo mužstvo gardy RH Lipová a tak
stanovený počet utkání se všem povede odehrát. Odhlášením
H. Podluží jsme však utrpěli nemalou finanční ztrátu.
(startovné na tomto turnaji je 5 000 Kč).
Naši „gardisti“ zatím sehráli dvě utkání. V obou
zápasech jim vypomáhalo několik hráčů béčka, ale i přes tuto
skutečnost zatím oba zápasy prohráli. Je nutno však
podotknout, že nehráli vůbec špatně a souboj generací se po
nejvíce projevil vždy až druhou polovinu zápasu, když začaly
pánům docházet síly. Naši dospělí fotbalisté pod hlavičkou
Šluknov B sehráli pouze jedno utkání a to derby
s Mikulášovicemi, v kterém prohráli vysoko 1:4. Nový trenér Milan Korejs k tomuto utkání řekl: „ V utkání jsme měl
k dispozici 19 hráčů a tak jsem toto utkání zkoušel všechny hráče a to na různých postech. Bylo mrazivé počasí a tak jsme
prakticky každých 15 minut střídali 8 hráčů na hřišti. Je pochopitelné, že touto velkou výměnou hráčů na hřišti se mužstvo
nedostane do potřebného tempa. Výsledek však v tomto utkání nehrál tu důležitou roli a jak jsem řekl úvodem, hlavní rolí
tohoto utkání bylo podívat se na jednotlivé hráče co v nich je.“
Zimní příprava pokračuje i tréninkovou činností. Dospělí krom turnaje v SRN trénují fyzičku na hřišti v Lipové a
přilehlém okolí. Naši nejmenší hráči – žáci zatím navštěvují halu ve Vilémově a sehráli tam i dvě přípravná utkání
s Mikulášovicemi. V prvním prohráli a v druhém zvítězili. Další zápas sehráli ve Šluknově v tělocvičně s místními nadějemi,
na které v tomto zápase nestačili a prohráli.
Dne 31.1.2009 se konala v restauraci U Pytláka valná volební hromada. Na této schůzi se sešlo 38 delegátů našeho
SK. Byly schváleny nové stanovy klubu, dále výše členských příspěvků. Dále došlo na volbu vedení SK a to bude po čtyři
roky pracovat v tomto složení:
Předseda - Brynda Milan,
Výkonný výbor - Herout Miroslav, Neumannová Věra, Lukáš Roman, Korejs Milan, Bouma Miroslav, Vaněk Rudolf ,
Předseda revizní komise – Sieber Dietmar,
Členové revizní komise – Boumová Iva, Žák František.

SK SKLOLUXUS LIPOVÁ
pořádá
SPORTOVNÍ PLES
U Pytláka v Lipové - sobota 14. března 2009 od 20:00

!!! VYPRODÁNO!!!
Případné zájemce o lístky žádáme, aby se ještě o zbývajících místech informovali
těsně před plesem, kdyby případně někdo místa odhlásil.
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