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Otázka pro starostu
Pravidelná rubrika starosty obce

Zajímalo by nás, zda bude o letních prázdninách otevřená mateřská školka
nebo zda bude přístupná alespoň větší část prázdnin, jako je tomu v okolních
obcích. Vzhledem k tomu, že je kapacita školky plně obsazena je předvídatelné,
že by byl zájem o její provoz i v prázdninových měsících. Umístit dítě do školky
v okolních obcích je téměř nereálně, protože i tam je o prázdninách kapacita
omezena, doprava je náročná a především je to cizí prostředí pro tak malé
děti. Dále se chceme zeptat, zda nedojde k rozšíření provozních hodin
mateřské školky, neboť stávající provoz neumožňuje umístit dítě na celou
pracovní dobu rodičů.
Jako zřizovatel MŠ a ZŠ Lipová jsme již několikrát tento problém řešili s ředitelkou Mgr. Ilonou
Palinkášovou ve smyslu rozšíření provozu od 6:00 hodin do 15:30 hodin a provozu o jarních a letních
prázdninách. Stanovisko školy je jednoznačné. Vzhledem ke kapacitním možnostem a počtu dětí nezíská
školka na dalšího pracovníka finanční prostředky a stávající zaměstnanci nemohou vzhledem
k dovoleným a předpisům o pracovní době naše požadavky naplnit. Jediným řešením je tedy financování
přímo Obecním úřadem, na to však nemá obec prostředky a v současné situaci jsme rádi, že provoz
školky je alespoň takový, jaký je.

Je možné něco udělat s nepořádkem na silnicích, který je po zemědělské technice?
Tuto záležitost jsem osobně řešil s ředitelem i majitelem místní zemědělské společnosti, když jsem
zaznamenal nepořádek na komunikacích a zároveň jsem na něj byl několika občany upozorněn. Ředitel,
který vždy situaci okamžitě vyřešil, po mně požadoval informace o datu, hodině a místě, kde ke
znečištění došlo a samozřejmě SPZ vozidla, které jej způsobilo. Žádáme tedy občany, pokud někde
k tomu problému opět dojde, aby předali na obec potřebné informace k potrestání viníka této
bezohlednosti a zabránili tím dalšímu znečištění obce.
Také musím přiznat, že daleko větší nepořádek je z realizace kanalizace a rekonstrukce rybníka. Obě
dodavatelské firmy byly upozorněny na nutnost zlepšení údržby komunikací. Především společnost, která
provádí kanalizaci, byla upozorněna, že pokud nezlepší údržbu cest a pozemků dotčených stavbou,
budeme nuceni celou záležitost řešit prostřednictvím pracoviště odboru životního prostředí v Rumburku.
Je pochopitelné, že nelze zajistit zcela čisté silnice, ale v i nepořádek při takto náročném procesu jako je
budování kanalizace, má své hranice. Byla by škoda, kdyby jinak dobře odvedenou práci zhatil zbytečný
nepořádek. Na závěr vás chci požádat o shovívavost, neboť v případě těchto akcí nelze nepořádku zcela
zabránit a snažíme se o nejmenší dopady na nás všechny. Po ukončení obou akcí budou samozřejmě
všechny komunikace důkladně umyty a dotčené pozemky upraveny.
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
Opět děkujeme za Váš zájem o soutěž Lipovských novin. Na obrázku v minulém čísle byl zobrazen
objekt Domova důchodců. Za správnou odpověď získává knihu paní Michaela Sejkorová, blahopřejeme.
Výherkyně si může knihu vyzvednout OÚ.
Na dnešní fotografii je zachycena ulice, jejíž podobu mnozí z nás jistě pamatují. Napište nám, kde se toto
místo nachází. Rovněž za tuto správnou odpověď jeden vylosovaný obdrží hodnotnou publikaci.
Odpověď můžete odevzdat osobně na OÚ nebo na email: lipovskenoviny@email.cz do 22. března 2010.

Chceme poděkovat za podnět od naší čtenářky paní Šedové, která přispěla nápadem, zveřejňovat
k soutěžním obrázkům v následujícím čísle jejich stávající podobu. Nápad se nám líbí, ale bohužel
nejsme schopni jej z časových důvodů zatím realizovat. Chceme tedy touto cestou vyzvat případné
dobrovolníky, kteří by měli zájem spolupracovat na přípravě našich novin, ať se přihlásí na obecním
úřadě. V dlouhodobějším horizontu bychom velice rádi vydali publikaci, kde by byly uveřejněny staré
fotografie naší obce vedle nových, které by zachycovaly tatáž místa.

Poděkování vedení obce Lipová
V tomto období je náš dětský domov v rekonstrukci (včetně tělocvičny). Jelikož se nám blíží termín
soutěže Nejmilejšího koncertu, na který se naše děti již delší dobu připravují, nastal problém kde trénovat
tance. Děti potřebují víc místa, než jsou chodby domova. A tak jsme poprosili paní Věru Neumanovou,
zda by nám nemohla propůjčit sál v restauraci U Pytláka. Paní Věra byla velice vstřícná a v neděli jsme
mohli poprvé nacvičovat v propůjčeném sále.
Chceme touto cestou poděkovat za ochotu, hodně nám to pomůže v přípravě na soutěž, která se bude
konat v dubnu. Dobře víme, že paní Věra by mohla se svou rodinou, v neděli, odpočívat doma a přesto
přijela a umožnila nám trénovat. Děkujeme!
Také chceme poděkovat za krásný karneval, který obec Lipová připravila. Dětem se daná akce velice
líbila. Jsme rádi, že takových akcí, které pořádá obec Lipová, je v poslední době čím dál více a že se jich
naše děti můžou také účastnit.
Za Dětský domov v Lipové Michaela Modlíková -vychovatelka

Velikonoce
Obřady Svatého týdne
v kostele sv. Václava ve Šluknově
Kvĕtná nedĕle (28. března 2010): 8.30 hod.
Zelený čtvrtek (1. dubna 2010): 17.00 hod.
Velký pátek (2. dubna 2010):
Pobožnost křížové cesty na Kreuzbergu: 15.00 hod.
Obřady v kostele: 17.00 hod.
Bíla sobota (3. dubna 2010)
Velikonoční vigilie: 20.00 hod.
Nedĕle velikonoční (4. dubna 2010)
Slavnost Zmrtvýchvstání Pánĕ: 8.30 hod.
Pondĕlí v oktávu velikonočním (5. dubna 2010): 8.30 hod.

Velikonoční soutěž
Vyhlašujeme výtvarnou soutěž pro nejširší veřejnost. Zúčastnit se může každý, kdo nakreslí
obrázek nebo vyrobí jiný výtvarný počin s velikonoční tematikou a předá jej na Obecním
úřadě. V prostorách OÚ budou výtvarné počiny označené pouze čísly zveřejněny a každý
návštěvník úřadu je zde může ohodnotit. Soutěž bude ukončena 2. dubna 2010 a výherci
získají hodnotné ceny. Žádáme případné účastníky soutěže o označení díla na rubové straně
jménem a číslem které označuje váš věk.

Zveme vás na muzikál
Zveme vás na představení divadla pražského divadla
Kalich

Johanka z Arku
v pátek 7.5.2010 od 19:00 hod.
Hrají: Bára Basiková, Kamil Sřihavka, Vilém Čok a další
Žádáme všechny zájemce o podání závazné objednávky
do 15.3.2010, abychom včas zajistili vstupenky a
dopravu.
Cena vstupenky 399,- až 699,- Kč
Cena dopravy 300,- až 350,- Kč
Při malém počtu přihlášených se tato akce nebude
konat.

Sport v obci.
Po zimní přestávce se rozjela zimní příprava fotbalistů. V rámci zimní přípravy byl připraven i druhý
ročník zimního turnaje v kopané. Tento turnaj se hraje na umělé trávě v Sebnitz. V turnaji jsou přihlášena
mužstva: Mikulášovice, Velký Šenov, Horní Podluží, Šluknov B a SG RH Lipová. Pro velké množství
sněhu musely být některé zápasy odvolány, ale v současné době se snad již turnaj rozjede a zápasy se
dohrají.
Zimní turnaj
(možná že už jarní)
Snad poslední úprava rozlosování přípravného turnaje.
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Odehráno: Šluknov B - Velký Šenov 3:4 (2:2) (góly za Šl.: Svoboda, Vyšohlíd, Jarábek D.)
V prvním mistrovském utkání by se potom naši měli ukázat na domácím trávníku v neděli 27.3. od 16:00
hodin v derby proti Dolní Poustevně.
Žáci zatím sehráli přípravný zápas v hale v Mikulášovicích. V tomto utkání sice soupeři podlehli, ale
zase vyhráli v soutěži penaltových kopů. Výsledek však v tomto utkání nebyl nijak důležitý… Dalšího
turnaje se zúčastní v sobotu 27.02. ve Šluknově. Jako další by měli absolvovat i turnaj v Rumburku.
Svoji soutěž začnou až v průběhu dubna.
SK Skloluxus Lipová připravuje

SPORTOVNÍ PLES
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. Jak již je tradicí, bude
připravena bohatá tombola a lze se i těšit na doprovodný program, kdy kolem půlnoci vystoupí fakír
Borek. Ten předvede vystoupení s velkým, tropickým hadem včetně kontaktu hada s některými diváky a
vše zakončí velká ohňová show na sále. Nebude chybět ani již tradiční předtančení a soutěže o ceny.
Předprodej vstupenek s místenkou byl zahájen 20.2.2010. (Brynda Milan 606 220 425 a Herout Miroslav
606 576 241). Cena vstupenky je 120 Kč.
Foto z vystoupení fakíra Borka:

-mb-
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OZNÁMENÍ
o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vložení k veřejnému nahlédnutí
Obecní úřad Lipová podle ustanovení § 16 odst. 2 zákona č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České republiky
(katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, a na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrálního pracoviště Rumburk (dále jen „katastrální úřad“) č.j. OO-9,0/2009-531-3 oznamuje, že v prostorách
Obecního úřadu Lipová (zasedací místnost 1. patro)

v období od 8. března 2010 do 19. března 2010 (vždy v pracovních dnech)
bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený přepracováním analogové mapy na
digitalizovanou katastrální mapu (dále jen „obnovený katastrální operát“)
v katastrálních územích Lipová u Šluknova a Liščí obce Lipová
Do obnoveného katastrálního operátu bude možné nahlížet za přítomnosti zaměstnance katastrálního úřadu v těchto
stanovených úředních hodinách:
pondělí, středa
úterý, čtvrtek
pátek

od 11:00 do 16:00 hod
od 11:00 do 14:00 hod
od 11:00 do 13:00 hod

V uvedeném období se mohou vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění seznamovat s výsledky obnovy katastrálního
operátu v úředních hodinách také na Katastrálním pracovišti Rumburk, Vrchlického 282/19, Rumburk.
Informace z obnoveného operátu (srovnávací sestavení parcel a kopii katastrální mapy) lze ve stejné době získat i na
žádost zaslanou na elektronickou podatelnu Katastrálního pracoviště Rumburk (kp.rumburk@cuzk.cz) elektronickou
poštou.
Vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění (dále jen „vlastníci“) se upozorňují na tyto skutečnosti:
1) Obnovou katastrálního operátu nejsou dotčena vlastnická práva ani jiná práva k nemovitostem zapsaná
v katastru nemovitostí (! 15 katastrálního zákona).
2) Výměra parcely je evidována s přesností danou metodami, kterými byla zjištěna; jejím zpřesněním nejsou
dotčeny právní vztahy k pozemku (§ 27, písm. g katastrálního zákona)
3) V obnoveném katastrálním operátu je doplněna dosud platná katastrální mapa zobrazením hranic
zemědělských a lesních pozemků, jejichž hranice v terénu neexistují a jsou sloučeny do větších půdních celků,
pokud to umožňuje kvalita jejich zobrazení v grafickém operátu dřívější pozemkové evidence (§ 13
katastrálního zákona), přitom tyto parcely jsou zpravidla označeny novými parcelními čísly, aby se zabránilo
duplicitě a nedošlo při majetkoprávních převodech k záměně parcel.
4) Vlastnící mohou během vyložení obnoveného katastrálního operátu a ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy
skončilo jeho vyložení, podat námitky proti obsahu obnoveného katastrálního operátu. O podaných námitkách
rozhoduje katastrální úřad (§ 16 odst. 3 katastrálního zákona). Námitky se podávají písemně, a to u
zaměstnance katastrálního úřadu přítomného nahlížení, nebo poštou na adresu Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj – Katastrální pracoviště Rumburk, Vrchlického 282/19, PSČ 408 01, nebo na podatelně Katastrálního
pracoviště Rumburk. V této době mohou vlastníci ohlásit případnou změnu osobních údajů doloženou
průkazem totožnosti.
5) Neúčast vlastníků a jiných oprávněných při vyložení obnoveného katastrálního operátu není na překážku
vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu.
6) Katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného katastrálního operátu dnem 7.4.2010. nebude-li pravomocně
rozhodnuto o některých námitkách, je katastrální úřad oprávněn vyhlásit platnost obnoveného katastrálního
operátu s tím, že tuto skutečnost vyznačí v katastru. Po nabytí právní moci rozhodnutí o námitkách katastrální
úřad toto upozornění odstraní (§ 17 odst. 2 katastrálního zákona).
7) Dnem vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu se dosavadní katastrální operát stává neplatným a
nadále se používá obnovený katastrální operát (! 17 odst. 2 katastrálního zákona).
Toto oznámení se doručuje veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů.
Ø všem vlastníkům, kteří mají v obci trvalý pobyt nebo sídlo
Ø těm vlastníkům, u kterých není katastrálnímu úřadu znám jejich trvalý pobyt nebo sídlo a kterým z uvedených
důvodů nemůže katastrální úřad doručit toto oznámení podle § 16 odst. 2 katastrálního zákona.

Autobusová a vlaková doprava
Na základě stížností občanů šluknovského výběžku a ohlasů starostů svolal předseda svazku obcí
DSO sever pan Milan Kořínek společné jednání se zástupci odboru dopravy ústeckého kraje.
Jednání se konalo ve Velkém Šenově dne 15. ledna 2010. Na tomto jednání se projednávala
doprava v celém šluknovském výběžku a bylo domluveno, že konkrétní připomínky jednotlivých
obcí zašleme elektronicky samostatně na odbor dopravy Ústeckého kraje a bude nám obratem
zaslána odpověď. Požadavek na zastavování vlaku ve stanici Lipová, na železniční lince U28
Rumburk – Dolní Poustevna, byl vznesen na ČD - Krajské centrum osobní dopravy o.j. Ústí nad
Labem.
Odpověď Odboru dopravy ústeckého kraje:
„Dovolujeme si Vás informovat, že s platností od 7. března 2010, tj. od 1.změny jízdních řádů,
budou v zastávce Šluknov zastávka zastavovat 4 dosud projíždějící vlaky a v zastávce Lipová u
Šluknova 1 dosud projíždějící vlak.“
Na požadavek posunutí školního spoje 115 jsme obdrželi následující odpověď:
„Co se týká žádosti o posun spoje 115 z Velkého Šenova z času 13:20 na čas 13:30, nelze v tomto
případě vyhovět a to z následujících důvodů:
- spoj navazuje na linku 410 s příjezdem do Velkého Šenova v 13:10. Přestupní doba je v tomto
případě 10 minut a její navýšení o dalších 10 minut by značně zhoršilo smysl přestupní vazby
- z provozních důvodů by tímto posunem muselo dojít k posunu i spojů následujících (autobus má
v Poustevně ostře nastavené obraty) a mohlo by dojít k narušení dalších vazeb.
V současnosti je nežádoucí posouvat spoj do časové polohy, která by v konečném důsledku měla
spíše zhoršující vliv nejen na využívání spoje linky 115 linky 413, ale i spojů následujících.
Vzhledem k tomu, že v ZŠ je zajištěna možnost pobytu v družině, mohou děti cestující do Lipové
použít bezpečně spoj následující tj. 14:20, který zároveň obsluhuje i Lobendavu.“

Na požadavek, aby spoje, které na sebe navazují, v zastávkách na sebe čekaly, nám byla zaslána
tato odpověď:
„Spoje na sebe musí čekat, a pokud máte informace, že na sebe nečekají, upozorněte okamžitě
dopravce ČSAD Semily nebo přímo odbor dopravy. Při stížnosti je potřeba uvést den a hodinu
zjištěného nesouladu.“

