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Otázka pro starostu
Pravidelná rubrika starosty obce
(Dnes máme pro pana starostu připraveny otázky dvě)

Je nezbytný nepořádek, který je nyní v obci?
Samozřejmě nepořádek, který je nyní v obci, nikoho z nás netěší, ale k tak
náročným činnostem jako je výstavba kanalizace a odbahnění Zámeckého
rybníka bohužel patří. Já osobně se snažím dohlížet na realizační firmy, aby
nepořádek, který svou činností působí, byl pochopitelně co nejmenší. Se zástupci
dodavatelských firem jsme uzavřeli dohodu, že minimálně jednou týdně budou
mýt silnice a to každý lichý týden bude probíhat úklid v sobotu a v sudých
týdnech v pátek.
Dále Vás chci uklidnit, že komunikace poškozené těmito činnostmi budou po
dokončení samotné realizace opraveny a dotčené pozemky našich spoluobčanů
budou upravovány průběžně. Chci Vás požádat, pokud máte jakékoliv výhrady,
sdělte je přímo mně a já udělám vše potřebné, aby Vámi zjištěné nedostatky byly
v co nejkratším čase odstraněny. Rovněž se na Vás obracím s prosbou, abyste jezdili ohleduplně a
opatrně.
V rámci odbahnění Zámeckého rybníka budeme kácet velké množství náletových dřevin. Tyto Vám
nabízíme k prodeji. Dále také nabízíme štěpku z větví: malý pytel za 25,-Kč (v případě vrácení pytle 20,Kč/pytel). Velký pytel 40,-Kč (v případě vrácení pytle 30,-Kč/pytel).

Obec má nové administrativní zaměstnance?
Nemá. Slečna Svobodová a pan Sklenář jsou dobrovolní pracovníci Společnosti pro trvale udržitelný
rozvoj Šluknovska a v současné době intenzivně pracují na zahájení projektu, o kterém jsme psali již
v předminulém čísle. Tento projekt by měl být zahájen každým dnem a Společnost TUR nemá v současné
době vlastní prostory. Dům č.p.424, který je majetkem TUR a jehož rekonstrukce je významnou součástí
tohoto projektu bude následující dva roky k těmto účelům nepoužitelný.

Vážení čtenáři,
účelem této rubriky je především lepší informovanost Vás občanů. Proto pokud Vás zajímá cokoliv, co se
týká naší obce, napište nám svou otázku a my ji panu starostovi položíme za Vás. Kontaktovat nás
můžete mailem na lipovskenoviny@email.cz nebo na poštovní adrese Obecního úřadu.

SOUTĚŽ
Děkujeme Vám za zájem o soutěž Lipovských novin. Obrázek v minulém čísle zachytil dům, který stával
na konci Lipové (po levé straně) u silnice na Lobendavu. Všichni zúčastnění odpověděli správně a knihu
získává paní Dana Heroutová, blahopřejeme. Výherkyně si může knihu vyzvednout na OÚ.
Na dnešní fotografii je dům, který již také nestojí. Opět je Vaším úkolem je poznat, kde se tento dům
nacházel. Také za tuto správnou odpověď jeden vylosovaný obdrží hodnotnou publikaci. Odpověď
můžete odevzdat osobně na OÚ nebo na email: lipovskenoviny@email.cz do 20. prosince 2009.

Oznámení OÚ
Obecní knihovna v nových prostorách
Obec nechala upravit na půdě úřadu místnost, kterou kromě
elektřiny kompletně zrekonstruovali zaměstnanci obecního
úřadu. Tyto prostory byly přiděleny právě nové obecní
knihovně. Po dokončení všech prací, nastěhování knih a všeho
potřebného, je obecní knihovna opět připravena k provozu. Je
zde k dispozici i počítač s veřejným přístupem na internet.
Knihovna pro Vás bud otevřena každou středu od 14:45 do
16:30.

Nezaměstnanost ve Šluknovském výběžku k 31.10. 2009
Lobendava
Velký Šenov
Šluknov
Mikulášovice

20,00%
18,10%
17,49%
16,95%

Lipová
zdroj: OÚ Lipová

13,38%

Dolní Poustevna
Vilémov

12,83%
9,75%

RODINNÉ PASY Ústeckého kraje
Rodinný pas vznikl jako projekt na podporu rodin s dětmi. Jeho podstatou je vytvoření a realizace
poskytování slev a dalších výhod rodinám s dětmi. Ústecký kraj se zapojil do projektu v polovině roku
2008. Stal se tak historicky první českou lokalitou, která svým rodinám nabídla všechny výhody projektu
Rodinné pasy.
Projekt je založen na systému poskytování slev pro rodiny s alespoň jedním dítětem do věku 18 let.
Účast v projektu a využívání slev je pro rodiny bezplatná. Držitelům karty vzniká u vybraných
poskytovatelů nárok na využívání slev. Slevy uplatníte při volnočasových aktivitách, sportovních a
kulturních akcích, vstupech na zámky, hrady a muzea. Poskytovatelé slev jsou všechny subjekty
nabízející slevu na Rodinný pas. Jedná se o příspěvkové organizace i soukromé subjekty na celém území
České a Slovenské republiky a v oblasti Dolního Rakouska. slevy jsou nabízeny ve výši 5% - 20%, u
volnočasových aktivit až 50%. Rodinné pasy využívají vlastní sítě Rodinné pasy, dále věrnostního
programu Sphere card a také partnerského systému z Dolního Rakouska pod názvem Familienpass.
Informace o možnostech projektu a podmínky registrace najdete na www.rodinnepasy.cz
PODĚKOVÁNÍ
Chci tímto co nesrdečněji poděkovat Obecnímu úřadu, že umožňuje našim pracovníkům využívat zázemí
úřadu a usnadňuje nám tím práci na projektu, který zahrnuje rekonstrukci podstávkového domu č.p. 424,
která by měla být zahájena v lednu 2010.
Kamila Svobodová
místopředsedkyně Společnosti pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska

Zastupitelstvo obce, zaměstnanci obce, kulturní komise a s nimi i redakce si
dovolují přát příjemné prožití času adventního a svátků Vánočních.
K navození správné sváteční atmosféry by měly přispět i akce, které jsou pro Vás
v předvánočním čase připraveny. Slavnostní rozsvěcení Vánočního stromku,
koncert v našem krásném kostelíku, již tradiční mikulášská nadílka pro všechny a
dokonce menší hudební „festival“ LIPOVSKÝ QIKOT.
Přejeme Vám klidný čas adventní, krásné Vánoce a šťastný Nový rok.
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Zahrajte si o krásné vánoční ceny inspirované duchem rozzářených Vánoc
Jak na to? Zodpovězte správně 3 vědomostní otázky a tipněte si odpověď na otázku čtvrtou, a to
nejpozději do 13. 12. 2009. Výhercem se stane ten, kdo správně zodpoví první tři otázky a jeho tip na
čtvrtou otázku bude mezi 10 nejlepšími.
Vítěze vyhlásíme do 16. 12. 2009 na těchto stránkách a výhry (vánoční stromek, velkou sadu vánočních
ozdob a LED diodová světýlka na stromeček) pošleme ještě do Vánoc.
Soutěž proběhne ve výše uvedeném soutěžním období a každý, kdo se bude chtít soutěže zúčastnit, musí
kdykoli v průběhu soutěžního období vyplnit na webové stránce soutěže www.rozsvitimevasevanoce.cz
online registrační formulář, ve kterém uvede své identifikační údaje v rozsahu: jméno, příjmení, emailová
adresa, v registračním formuláři potvrdit seznámení se s pravidly soutěže a současně uvést odpovědi na
čtyři soutěžní otázky (tj. zaškrtnutí jedné z kolonek možných odpovědí u prvních tří soutěžních otázek a
uvedené vlastní odpovědi u čtvrté, tipovací, soutěžní otázky).
Každý ze soutěžících se může zúčastnit soutěže pouze jedenkrát v průběhu celého soutěžního období.
Soutěžící, kteří řádně nesplní veškeré výše uvedené podmínky soutěže, budou bez dalšího ze soutěže
vyřazeni.

inzerce

Srdečně vás zveme na
Silvestrovský večer v restauraci U Pytláka.

31. prosince od 20:00 hod.
Silvestrovský večer zahrnuje večeři, přípitek, živou hudbu.
rezervace jsou možné přímo v restauraci nebo na tel. čísle
606834866.
Cena je 300Kč

inzerce

Fotbalový podzim 09 je ukončen.
Jak jsme psali v minulém čísle Lipovských novin, tak se moc na výkonu mužstva dospělých nezměnilo.
Mužstvo se nadále potýkalo s nevyrovnaným výkonem a krom výhry nad ambiciozním mužstvem
Mikulášovic nic světoborného neuhrálo a po podzimním hodnocení končilo jako největší adept na sestup
do „pralesní ligy“. Co by to pro lipovský fotbal znamenalo, nelze ani předpovídat… V zimní přestávce
teď záleží především na funkcionářích klubu jak se k vzniklé situaci postaví a jak vhodně mužstvo doplní
o potřebné hráče. Je potřeba ze sebe oklepat prokletí porážek, které nemusely být. Štěstí v zápasech je
všelijaké, ale štěstí většinou patří připraveným. Možná již brzy napoví zimní přípravný turnaj v nedaleké
Sebnitz, kde místní fotbalový klub pořádá přípravný zimní turnaj o pohár starosty obce Lipová. Je to již
druhý ročník a předběžně přihlášení krom nás jsou zatím mužstva Mikulášovic, Velkého Šenova, Jiříkova
a Horního Podluží. Minulý turnaj vyhrálo mužstvo Mikulášovic.

Utkání podzimu 09:
D. Poustevna – Šluknov B/Lipová 2:0, Markvartice - Šluknov B/Lipová 3:1, Šluknov B/Lipová – V.
Bukovina 1:1, D.Habartice - Šluknov B/Lipová 3:2, Šluknov B/Lipová – H.Podluží 2:3, Těchlovice Šluknov B/Lipová 3:0, Šluknov B/Lipová – K. Lípa 3:1, Boletice - Šluknov B/Lipová 5:0.
V.Šenov - Šluknov B/Lipová 4:1, Šluknov B/Lipová – Mikulášovice 3:2, Šluknov B/Lipová – Union
Děčín 0:3, Malšovice - Šluknov B/Lipová 5:0, Šluknov B/Lipová – Jiříkov 0:3
Rk. Tým
Záp
1. UNION Děčín
13
2. Dolní Poustevna
13
3. FK Malšovice
13
4. FK Těchlovice
13
5. Sp. Jiříkov
13
6. Horní Podluží
13
7. SK Velký Šenov
13
8. Mikulášovice
13
9. Dolní Habartice
13
10. Sp. Boletice "A"
13
11. SK Markvartice
13
12. Krásná Lípa
13
13. Velká Bukovina
13
14. Šluknov "B"/Lipová 13

Skóre
38: 16
44: 18
41: 22
27: 14
29: 28
31: 33
29: 26
33: 31
16: 35
24: 26
26: 38
20: 32
29: 43
13: 38

Body
35
31
27
24
20
19
18
18
13
12
12
11
9
7

Starší žáci 7+1:
Mužstva naší mládeže zatím nepoznala v této sezoně
příchuť vítězství. Je ale nutno podotknout, že naše
obě mužstva jsou složena z nejmladších hráčů
soutěže. V zápasech nastupují proti daleko starším
hráčům a tento pro nás nevýhodný stav je znát.
Bohužel naše malá vesnička nemá takové vyrovnané
ročníky jako ostatní a proto je potřeba našim
nejmenším pořád fandit. Důležité je, aby se nedali
odradit a třeba za dva roky už to bude o něčem jiném.
Pořád je potřeba chválit snahu, pevné nervy a chuť do
této složité práce trenérům Vaňkovi , Rácovi K. a
Korejsovi.
Co se připravuje:
Již tradiční a vyhlášený SPORTOVNÍ PLES se bude konat 20. března 2010 od 20:00 na sále U Pytláka.
K tanci a poslechu bude tentokrát vyhrávat skupina NOVAMIX. Předprodej vstupenek je plánován od
20.2.2010.
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