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Otázka pro starostu

Tentookrát Vám přinášíme
p
hnned dvě otázkky na aktuállní témata v Lipové
Ja
ak hodlátte řešit přřetrvávajjící problé
ém s neplatiči náje
emného v obecníc
ch bytech
h?
Tento
o problém
m jsme řešili na po
osledním zasedání
z
za
astupitelsttva obce dne
d
30. března
b
200
09. Se za
astupiteli
js
sme se je
ednoznačn
ně shodli, že cháp
peme mom
mentální
krrizovou situaci
s
a zhoršujíc
cí se soc
ciální pom
měry u
ně
ěkterých vrstev obyvatelstva
a. Protože
e selhaly všechny
krroky, kte
eré jsme učinili v minulos
sti, to znamená
z
um
možnění
splátkov
vého
kallendáře,
či
jedn
norázové
vy
yrovnání, rozhodlo na můj návrh
n
zasttupitelstvo
o, že do
ko
once letoš
šního roku
u budou za
aplaceny všechny dluhy
d
na
ná
ájemném, službách
h a na vo
odném. V opačném případě
ne
ebude nájjemci prod
dloužena smlouva.
s
Poslední možnost
m
za
aplatit dlu
užnou částku tedy bude mítt nájemce do 23.
prrosince 20
009. Jsem také moc
c rád, že tato
t
otázka
a byla pod
dána takto
o brzo, pro
otože všic
chni
ná
ájemníci mají
m
nyní dostatek
d
č
času,
aby si
s svoje dlu
uhy uhrad
dili.
Ja
aká je ak
ktuální sittuace kole
em zcháttralých bu
udov v ob
bci?
V prv
vé řadě by
ych rád upozornil
u
n problém
na
m týkajícíí se bývallé Fruty. Tuto budo
ovu
v tehdy ob
byvatelném
m stavu koupil
k
v drražbě spe
ekulant, je
ehož jmén
no se pos
slední dob
bou
ob
bjevuje čím
m dál tím častěji pře
ředevším v kauzách týkajících se „poved
dených“ ko
oupí majetku
čii pozemků
ů, a to jistý
ý pan Luká
áš Plechattý. S panem Plechattým vedem
me v souča
asnosti spory
oh
hledně zab
bezpečeníí objektu. S řešením
m problému
u se obec obrátila na Stavebn
ní úřad, ktterý
m
majitele
vy
yzval k zabezpečeníí objektu, ten však
k na poky
yny nerea
agoval. Při
P posledn
ním
je
ednání jsm
me se dom
mluvili s vedoucím
v
Stavebníh
ho úřadu ve
v Šlukno
ově, že obec zabezp
pečí
ob
bjekt Fruty
ty a také objekt
o
zám
mku na vla
astní nákla
ady a náslledně tuto
o částku bu
ude vymáhat
v plné výši po majitelích. Dalšíí ekologick
kou zátěží jsou
j
objek
kt fary a a
areál bývallého statk
ku u
kiina. V obo
ou případ
dech obec
c jedná s jejich ma
ajiteli o zřízení
z
náp
pravy. V případě fary
f
je
ednáme o bezúplatn
ném převo
odu zboře
eniště, přillehlé poze
emky by p
pak obec odkoupila za
ob
bvyklou ce
enu s tím,, že finanč
ční prostře
edky použije Litomě
ěřická diec
céze na op
pravu naše
eho
ko
ostela. Ma
ajitelem statku jsou
u spojené farmy (Z
ZEMSPOL),, se který
ými jednám
me o smě
ěně
po
ozemků. V případě dohody obec
o
plánu
uje, že na
a tomto místě
m
vybuduje domov důchod
dců
ne
ebo park. V případě
ě, že se s majiteli nedomluvím
me do polo
oletí tohotto roku, vyzve
v
je ob
bec
k zajištění objektů
o
a přilehlých pozemků.

Žlutá sobota, podpořte pokku
us o zápis do
Guinessovy knihy
Varnssdorfská tanneční skupinna Stars přiišla s nápad
dem, jak se představit vveřejnosti, a připravujee na
duuben velkolepou akci s názvem Žlutá soboota. Během tohoto jeddiného dne by měly tanečnice
t
S
Stars
V
Varnsdorf
přředvést svéé dvacetim
minutové přředstavení ve
v žlutých trikotech v dvaceti severočeskkých
m
městech.
A diváci, kteřří by se naa žluté misttryně repub
bliky přišli podívat, byy také mělii být oděníí do
jaakéhokoliv žlutého oděěvního dopplňku. Starssky se chtějjí touto akccí pokusit o zapsání do
d Guinessovy
knnihy rekorddů s největšším počtem
m žlutě oděnných přihlížejících divváků. Na spplnění toho
oto úkolu bude
b
doohlížet kom
misař Agentuury Dobrý den.
d Přijďtee dne 18. du
ubna v 11:35 podpořit nna 15 minu
ut před OÚ tuto
t
zaajímavou akkci – samozřejmě ve žluutém!

Počet nezaměstnaných na Šluknovsku se zvyšuje
Během února letošního roku stoupla nezaměstnanost ve Šluknovském výběžku
až na 15,25 procenta, což je stejná hodnota jako v dubnu 2002, kdy se nezaměstnanost
začala na Šluknovsku zvyšovat, nebo v březnu 2007, kdy naopak měla sestupnou
tendenci. Ta vydržela až do října minulého roku, kdy dosáhla minima, a to 11,75
procenta. Od té doby se počty nezaměstnaných v tomto regionu stále rozrůstají. Ještě na
konci listopadu minulého roku evidoval Úřad Práce v Rumburku 3341 nezaměstnaných
osob z více jak 28 tisíc ekonomicky aktivních obyvatel, začátkem roku jich bylo 3610 a
na konci února je jich zaregistrováno již 4289.
Také v okrese Děčín došlo k růstu počtu uchazečů o zaměstnání proti lednu o
288. Celkem je tak v okrese 9504 nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti se pohybuje na 12,78 procenta.
Z celého okresu Děčín je nezaměstnaností nejvíce postižen Šluknovský výběžek. O tom svědčí i to, že
sedm měst ze čtrnácti, která se potýkají s tímto problémem nejvíce, jsou ze Šluknovska. Na prvním místě je
Chřibská (22,63 %), za ní Jiříkov (19,92 %), Velký Šenov (17,11 %), Krásná Lípa (16,90 %), Šluknov (16,28 %),
Varnsdorf a Mikulášovice shodně s 15,17 procenty.
V Lipové je v současné době registrováno 46 nezaměstnaných, míra nezaměstnanosti tedy čítá 14,65
procenta.
Nejnižší míra nezaměstnanosti je v Dolní Poustevně (10,51 %), Děčíně (11,04 %) a Jílovém (11,87 %).
V celorepublikovém měřítku je nejnižší míra nezaměstnanosti v Praze (2,43 %) a ve Středočeském kraji (5,35 %).
Naopak nejvyšší nezaměstnanost hlásí Ústecký kraj (11,87 %).

Jan Fischer českým premiérem?
(wh) Ano, už to tak vypadá. Poté, co levicová opozice s přispěním
přeběhlíků vyslovila vládě Mirka Topolánka nedůvěru, čeká se na dohodu
čtyř demokratických parlamentních stran o překlenovací vládě úředníků,
která přivede ČR k předčasným volbám, zřejmě letos na podzim. V neděli
5. dubna 2009 večer vystoupili představitelé koalice současné vlády
v demisi, aby představili základní body nové dohody.
Podle ní se má stát novým premiérem předseda Českého statistického úřadu Jan Fischer. Pojďme si tedy
navrženého premiéra v krátkosti představit:
statistického úřadu (ČSÚ).

Jan Fischer

Datum a místo narození:
2. ledna 1951, Praha
Vzdělání: Vystudoval na
národohospodářské fakultě
Vysoké školy ekonomické v
Praze obor statistika a
ekonometrie v roce 1974. V
roce 1985 uzavřel na VŠE
postgraduální studium a
získal titul kandidáta věd v
oboru ekonomická statistika.
Současná funkce: Od dubna
2003 je předsedou Českého

Předchozí zaměstnání a funkce: Do ČSÚ nastoupil již po vysoké
škole; v roce 1990 se stal místopředsedou tohoto tehdy ještě federálního
úřadu (ve funkci zůstal i po vzniku ČSÚ). Od počátku 90. let vedl týmy
zpracovávající výsledky parlamentních a komunálních voleb. Na jaře
2001 pracoval v misi Mezinárodního měnového fondu, která zkoumala
možnosti budování statistické služby ve Východním Timoru. Od září
2000 pracoval jako ředitel oddělení produkce společnosti Taylor Nelson
Sofres Factum a od března roku 2002 až do jmenování předsedou ČSÚ
byl vedoucím výzkumných pracovišť fakulty informatiky a statistiky
VŠE.
Členství v politických stranách: Nyní bez politické příslušnosti. V
letech 1980 až 1989 byl členem KSČ.
Rodina: Je podruhé ženatý a je otcem tří dětí.

Zveme všechny na úklid naší obce dne 25. dubna 2009
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás pozvat na jarní úklid obce, který pořádáme již čtvrtým
rokem. Pojďte pomoc a přičinit se tak sami, aby naše obce byla zase o
něco hezčí. Nářadí prosím s sebou.

jubilanti
Společenská kronika byla zrušena, neboť její vydávání je v rozporu s §5 odst. 2 zákona 101/2000 Sb.
o ochraně osobních údajů, v platném znění, který říká, že správce může zpracovávat osobní údaje pouze
se souhlasem subjektu údajů (vyjma případů vyjmenovaných zákonem v písmeni a) až g).
V únorovém čísle Lipovských novin tedy byla naposledy otištěna jubilea občanů Lipové.
Žádáme občany, pokud chtějí být uvedeni ve Společné kronice od měsíce května 2009, aby se
zveřejněním svých dat podepsali v podatelně OÚ Lipová.

DRÁPANDA 2009
Městská knihovna Varnsdorf vyhlašuje 8. ročník literární soutěže
pro žáky a studenty

Drápanda 2009.

Literární soutěž pro žáky 6. – 9. tříd základních škol a
1. – 4. tříd víceletých gymnázií
Milí žáci a studenti,
zveme vás k účasti v soutěži, kterou pro vás připravila Městská knihovna Varnsdorf. Těšíme se na vaše
originální, vtipné, zajímavé nápady!
Podmínky soutěže:
Pište své příspěvky – povídky, příběhy, básničky, reportáže – na počítači,
nemáte-li tuto možnost, pak rukou ale čitelně!
Fantazii se meze nekladou.
Povídky a reportáže nesmějí být delší než 3 strany A4.
Do kategorie poezie zašlete 3 – 5 básniček.
Nezapomeňte na úvod své práce napsat vaše: jméno, datum narození, adresu, školu a třídu. Nezasílejte
opsané ani již publikované příspěvky. Soutěžící budou rozděleni do dvou věkových kategorií:
•
•

6. a 7. třída resp. 1. a 2. třída víceletých gymnázií
8. a 9. třída resp. 3. a 4. třída víceletých gymnázií

V každé kategorii bude zvlášť hodnocena próza a poezie.
Slavnostní vyhlášení výsledků se bude konat v říjnu 2009 v Městské knihovně Varnsdorf.
Nejlepší soutěžící budou odměněni cenami a jejich práce budou zveřejněny.
Soutěžní příspěvky zasílejte do 30. května 2009
Na adresu:
Městská knihovna Varnsdorf
Legií 2574
407 47 Varnsdorf
Na obálku napište „DRÁPANDA“

Zastupitelstvo obce
Lipová Vám všem
přeje krásné a
veselé prožití
Velikonoc a
spoustu slunečných
dní!

Nebo e-mailem na adresu:
ucetni@mkvdf.cz
do předmětu napište: Drapanda_jmeno_prijmeni

SPORTOVNÍ KLUB V LIPOVÉ
Zimní turnaj v kopané o pohár starosty obce Lipová .
Tento víkend se sehrály poslední zápasy zimního turnaje v Sebnitz, kterého se účastnily
mužstva ze Šluknovského výběžku: SK Plaston Šluknov B, SK Velký Šenov, Spartak
Mikulášovice, TJ Krásná Lípa a bývalí hráči Lipové hrající pod názvem SG RH Lipová, kteří se
účastnili turnaje místo mužstva Čechie Horní Podluží, které na poslední chvíli svojí účast
v turnaji odřeklo. Celý turnaj se sehrál na umělé trávě v areálu Waldstadion Sebnitz (SRN)
v období od 6. února do 21. března.
Jednotlivé zápasy turnaje řídili panové rozhodčí Hýbl J., Budský V. a Koros T.
Výsledky:
Velký Šenov – Krásná Lípa 4:0 (2:0), Mikulášovice – Lipová 4:2 (2:1), Šluknov B –
Mikulášovice 1:4 (0:1), Lipová – Velký Šenov 1:5 (1:2), Krásná Lípa - Šluknov B 2:2 (1:0),
Mikulášovice – Velký Šenov 1:0 (0:0), Mikulášovice – Krásná Lípa 5:2 (3:1), Šluknov B – Lipová
3:0 (2:0), Krásná Lípa – Lipová 5:1 (1:0), Šluknov B – Velký Šenov 0:4 (0:1).
Umístění:
1. Spartak Mikulášovice
2. SK Velký Šenov
3. TJ Krásná Lípa
4. SK Plaston Šluknov B
5. SG RH Lipová
Nejlepší hráč:
Nejlepší brankář:
Nejlepší střelec:

4
4
4
4
4

4
3
1
1
0

0
0
1
1
0

0
1
2
2
4

14:5 12
13:2 9
9:12 4
6:10 4
4:18 0

Holič Petr (Lipová)
Miller Pavel (Velký Šenov)
Habr Pavel (Mikulášovice)

Pořadatelé tohoto turnaje SK Skloluxus Lipová a SK Plaston Šluknov B tímto chtějí všem
aktérům turnaje poděkovat za sportovní a korektní průběh turnaje. Ceny budou všem mužstvům
i vyhlášeným hráčům předány prostřednictvím vedení jednotlivých mužstev.
Za pořádající Brynda Milan

Velikonoční obřady ve Šluknově – kostel sv. Václava
9.4.2009

17:00 hodin Zelený Čtvrtek

10.4.2009

Velký Pátek
15:00 hodin pobožnost křížové cesty na Kreuzbergu
17:00 hodin obřady v kostele

11.4.2009

Bílá sobota
20:00 hodin Velikonoční vigilie

12.4.2009
13.4.2009

8:30 hodin

Neděle velikonoční
Slavnost zmrtvýchvstání Páně

8:30 hodin

pondělí v oktávu velikonočním
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