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Otázka pro starostu
Pravidelná rubrika starosty obce

Jak pokračuje výstavba kanalizace v obci ?
Výstavba kanalizace je rozdělena do dvou etap.
Již před šestnácti lety byla dokončena první etapa kanalizace (přivaděč kanalizace, který
začíná napojením na kanilazační síť Velkého Šenova cca 400m od čistírny odpadních vod
v areálu STAP Vilémov a končila na katastru obce v Mlýnské ulici). V minulém roce se
podařilo dokončit první část druhé etapy, která končí před obecním úřadem. Druhou část
druhé etapy plánujeme na příští rok za předpokladu, že obec získá dotaci ze státního
intervenčního zemědělského fondu (loni nám žádost byla zamítnuta). Bohužel teď řeším
nepříjemnost přítoku balastních vod do kanalizace. Tuto závadu řeším se zhotovitelem stavby
v rámci záruky a doufám, že bude odstarněna do konce dubna.
Ani v zimě jsme ovšem nespali na vavřínech a připravovali územní souhlas s realizací
vlastních přípojek k jednotlivým domům a bytům. Tento souhlas jsme již obdrželi a od 1.
května 2011 se mohou občané začít připojovat. Občanům jsme roznesli informativní letáky
s informací, že Projektovou dokumentaci si mohou vyzvednout na OÚ Lipová za poplatek
3000.- Kč. Ještě připravujeme leták s informacemi o datu napojení, s možností předávání
údajů o spotřebované vodě a dalšími informacemi (zálohy na stočné, informace o
kanalizačním a provozním řádu). Zastupitelstvo musí ještě určit výši stočného. Na toto téma
očekávám na zastupitelstvu 27.4. velkou diskuzi. Já budu prosazovat výši, kterou platí
akcionáři SVS. Na závěr musím říct, že mě mrzí neustálé napadání s výroky o tom, že jsem si
kanalizaci vymyslel já. Přesto vše si myslím, že to je pro nás a pro obec velký přínos do
budoucna.
CENA VODNÉHO A STOČNÉHO PRO ROK 2011
vodné
stočné

35,83(bez DPH)
32,52(bez DPH)

39,42(včetně DPH)
35,77(včetně DPH)

68,35(bez DPH)

75,19(včetně DPH)
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V březnu začala oprava mostků v obci, což je spojeno s určitým nepohodlím pro občany – co
nám k tomu řeknete ?
Oprava mostů, mostků a lávek, (které jsou v majetku obce), byla nutná, jak si jistě občané
uvědomují. Mosty byli zničeny po bleskových povodních v roce 2009. Od opravy/přestavby
si slibujeme nejen zvýšení bezpečnosti pro přejíždějící či přecházející občany, ale i lepší
průtočnost potoků, což se jistě projeví menšími škodami při další velké vodě. Finální
začištění všech mostků bude hotovo do konce dubna tohoto roku a do té doby prosím občany
o trpělivost. Škoda jen, že Krajská správa silnic ve stejném termínu také neopraví mostky přes
silnici ať už ve směru na Vilémov či mostek U mlejna ve směru na Liščí.

Přijde jaro, přijde….
Ano, tak nějak se pěje v jedné lidové písni, a jaro konečně přišlo, a po letošní zimě , které si
s námi zejména v prosinci dělala co chtěla, můžeme říci, že jsme rádi, že je konečně tu.
Jenomže to, co nám sníh milosrdně zakrýval se rychle zase objevilo, a musíme si přiznat, že
to mnohdy není zrovna radostný pohled.
Jistě, jsou věci, které stěží ovlivníme, ať už se jedná o zbořeniště bývalé Fruty či zámku, (jistě
se toho najde víc), ale většinu věcí ovlivnit dokážeme, musíme však chtít.
Například uklidit si kolem místa bydliště, ale i zahrádek, to v našich silách určitě je a říkat si,
že za plotem už to není moje, to je v podstatě strkání hlavy do písku.
Existuje sice zákon, který nařizuje obcím se o veřejné plochy starat, ale to platí hlavně ve
městech, kde na to mají Městské úřady odpovídající příjmy a mohou si na to dovolit poslat
stovky zaměstnanců. Bude-li zde v Lipové těch pár pracovníků Obecního úřadu nasazeno jen
na sekání trávy kolem plotů zahrádek, nebudou dělat nic jiného celou sezónu a stejně to
nestihnou. A my tu přece chceme hezkou Lipovou asi všichni, ne?
No těch pár lidí, co chodí každý rok, ti to také nedokáží tak, jak bychom sami všichni chtěli.
Tak se snažím apelovat i na ty mladší ročníky, přijďte nám pomoci udělat obec hezkou, a i ti
nejmladší si ověří, že tráva se dá i sekat, ne pouze kouřit…
Jen se musí chtít, překonat tu bolest zad, když není ještě tak silná, (teď mne zblblého
z reklam napadl Kosmodisk), ale i takovou tu vrozenou lenost, co v sobě máme všichni. O to
více bude chutnat sobotní oběd a třeba i pivko v hospůdce U pytláka. Tak přijďte, ať ta obec
zase vypadá tak, že na ni každý Lipovák bude hrdý !
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Jarmark řemeslných trhů v krajině
podstávkových domů
21. 5. 2011 již od dopoledne
budou pro Vás připraveny pod záštitou Řádu černých rytířů z České Kamenice
následující atrakce a vystoupení:
9:30

10°°-17°°
10°°-17°°
10°°-17°°
10°°-17°°
10:00
10:20
11:00
11:30
11:50
12:15
12:45
13:00
13:40
14:00
14:20
14:40
14:50
15:00

15:45
16:00
16:45
15:00 - 16:45
16:55
17:10
20°°- 02°°

průvod minimálně 20lidí
účast kejklíře
korouhevníci , bubny
ukázky od ohniváků
historické hry,míčové hry dětských domovů
zbrojnice a život v táboře
řemeslné trhy - ukázky řemesel,prodej
dílničky - ukázky s možností samovýroby
proslov starosty a ředitele dětského domova , slavnostní salva
kejklíř
fakír
dětský šerm
šermířské vystoupení
škola šermu
vystoupení s bičem mistr světa shou s bičem 2003
kejklíř
dětský šerm
šermířské vystoupení
zbrojnice - výklad o zbrojích a zbraních
fakír
vystoupení s bičem mistr světa shou s bičem 2003
vyhodnocení míčových her Míša Dolinová a hosté
Jaroslava Obrmajerová, Adrian Jastraban
doprovodný kulturní program
Vystoupení Fandy Šimčíka, semifinalista
československo má talent
vystoupení Jana Bendiga
finalisty Českoslevenské superstár
kejklíř
výuka střelby z luku
šermířské vystoupení
pozvánka na večerní program
taneční muzika
ohnivá show
ohňostroj
vystoupení s bičem
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Tradiční již budou dobové stánky s nejrůznějším jarmarkovým artiklem a nějaký ten kolotoč a
Lunapark pro děti také nebude chybět, stejně jako občerstvení a to jak pro děti, tak i pro
dospělé.
Mimo výše uvedené budou chlapci z dětských domovů hrát fotbalový turnaj a dívky
vybíjenou, to vše ve spolupráci s Dětskými domovy a Společností pro trvale udržitelný rozvoj
Šluknovska.

UPOZORNĚNÍ !!!
Prosíme všechny občany, aby nepouštěli lampionky s přáníčky, požárů již bylo od těchto
lampionků dost a dost. Hlavně v období sucha může vítr tyto lampionky zanést do lesa a
o následcích raději ani nedomýšlet.

Tak tohle určitě ne !

Talíře s motivy Lipové
Na základě letáku od občanů nechala
obec zhotovit velmi pěknou sadu
šesti talířů s motivy obce. Talíře jsou
lemovány 18. karátovým zlatem,
dodavatelem je Grafika Slovakia,
a.s., tel. 537 022 522. V případě, že
zvažujete zakoupení této sady talířů
je možno se na ně přijít podívat na
obecní úřad.
Celková cena včetně poštovného,
balného a držáků na stěny je 3 503,-Kč. Milovníci obrázků jistě na motivech poznali místní
Sparkasse, Obecní úřad, školu , Kostel sv. Šimona a Judy, Zámek, a sochu sv. Jana
Nepomuckého.
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Trocha kultury nikoho nezabije.
Káva pro chvíle pohody či ta, co dá to nejlepší, ale možná spíše káva, po které nevstávají
vlasy na hlavě, prací prášky takové kvality, že si kompletně všechny poradí i se zašlými
skvrnami, krásná dívka patrně vypraná v Perwollu, či jak se ten zázrak jmenuje, hygienické
vložky, které dávají pocit jistoty a pohody snad i mužům, nebo žvýkačky mátové, ledové i
jiné chuti (vše pravé americké kvality), prostě reklama nás zasahuje bez milosti. Takže po
reklamě na plzeňské pivo,(kde si matně připomenu, že i Čech může znít hrdě), si pustím
nekonečné seriály, ve kterých spí každý s každým a pak se to tak či onak řeší, nebo akční
film či thriller, (samozřejmě zase americký), u jehož úžasného děje zívají nudou už i
puberťáci. No, po pravdě přiznejme si pánové, že naše krásné ženy občas něco z toho sledují,
ale ta moje mne ujišťuje, že například u Ulice když přijde o několik dílů, tak je zase hned
v obraze…Pravda, naprosté stupidity přestávají mít sledovanost a tak je v některých televizích
stahují, (Čápi s mákem), nebo alespoň přehazují na časy, kde je denní či noční dobou dána
horší sledovanost, (Šeherezáda či Šéfka),ale celkem si přiznejme, že kulturní nabídka napříč
všemi televizními stanicemi je více než ubohá.
O to více mne zaujal nápad starosty obce Lipová oprášit zájezdy za kulturou do měst, ať už se
bude jednat o klasické divadlo, vystoupení hudebních skupin či nyní tak populární muzikály.
V dávných dobách tyto akce (vesnice jede do města) mívaly poněkud jiný nádech, ale dnes,
kdy má auto prakticky každá rodina to už o poznávání města není. Je o však o tom, abychom
v záplavě toho braku, kterým nás televizní stanice zásobují, dokázali ještě žít jako kulturní
lidé, a tady jsem přesvědčen, že nápad je výborný.
Podrobnosti se dočtete v některém dalším čísle, kdy starosta obce odpoví podrobně na otázky,
co se chystá v Lipové v tomto roce , a to nejen na poli kulturním. Již teď se ale proslýchá, že
pokud zbude alespoň trocha peněz, mohlo by se autobusem navštívit divadlo třeba ve
Varnsdorfu, nebo i ve Velkém Šenově a podobně.

Koutek akvaristy
V tomto
koutku
vás
budu
na
pokračování seznamovat, jak v podstatě
bez větších problémů založit a udržovat
bytové sladkovodní ozdobné akvárium.
Zájemci to vidí v restauracích, u
známých, ale i na úřadech, či
v neposlední řadě v amerických filmech,
ať už v těch solidních, či v těch, co je
jich v televizi nejvíc….Jenomže vžité
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představy o zakládání a údržbě akvária jsou povětšinou mylné, a tak se velmi brzy stává, že
místo nádherného výseku přírody máme doma zakalenou a mnohdy i páchnoucí stoku, ve
které plavou mátožné rybky, které nepapají a nepapají…. Zákonitě pak dochází k tomu, že
milé akvárko letí v lepším případě vypuštěné na balkon, v horším případě pak i z toho
balkonu. Majitel je řádně namíchnutý, že udělal zbytečnou investici a mnohdy je to jeho první
a zároveň poslední pokus, jak chovat doma akvarijní rybičky.
Přitom je to poměrně jednoduché, jen je třeba důsledně dodržovat několik zásad, které
posléze vyjmenuji.
Nejdříve se však chci zmínit o zásadních chybách začátečníků, které způsobují, že mnoho
lidí s akvaristikou vůbec nezačne, neboť se domnívají, že je příliš náročná.
Tak tedy ten nejrozšířenější blud: jednou za čtrnáct dní musím vyměnit všechnu vodu
v akváriu, vytrhat rostliny a převařit písek, akvárium umýt zevnitř i zvenčí, (nejlépe
Saponem), napustit čerstvou vodou a zasázet rostliny a vpustit rybky. Já tedy nevím, kde se
tohle bere, ale už jsem se s tím setkal mockrát, a vždy to ti dotyční tvrdí s vážnou tváří…. To
snad rozšiřují nějací nepřátelé přírody či co. Tak prosím vás, na tu tučně vytištěnou blbost
zapomeňte v celém rozsahu, jinak budete mít v akváriu stále stejnou stoku a nakonec skončíte
s akvaristikou, jak je výše popsáno !
Nyní po poměrně obsáhlém úvodu, který jsem však považoval za nezbytný, přejdu
k praktickým návodům, které sice nejsou tak náročné, jako výše uvedená tučně tištěná
pitomost, za to však spolehlivě dokáží z vašeho obýváku udělat oázu klidu a pohody, což platí
zejména pro obyvatele těch rodinných domků a bytovek, kde je teplo i v zimě.
To tady píši záměrně, nikoliv proto, že bych měl něco proti baráčníkům, ale proto, že stálá
teplota mezi 22 – 24 stupni Celsia je pro většinu akvarijních ryb i rostlin ideální a nemusíte
kupovat žádné ohřívače vody, čímž poněkud zlevníte přece jen citelné počáteční investice,
ale i spotřebu elektrického proudu.
Co se týká některých starších rodinných domků, tak tam mám (z různých z návštěv)
zkušenosti takové, že se topí většinou v jedné až dvou místnostech, na chodbách je zima jak
za cara a na noc se topení buď vypíná, nebo v případě lokálního vytápění se nechávají kamna
vyhasnout. Tam ovšem je elektrické topné tělísko s termostatem udržujícím stálou teplotu
nezbytností, no a zvýšení záloh na elektřinu tím pádem také.
Tak začneme ano ?
Jako první bych doporučoval velmi pečlivý výběr místa, kde má budoucí akvárium stát.. Jde
totiž jednak o to, aby akvárko v bytě nepřekáželo, (nepodceňujte to, když se nedá otevřít
okno nebo skříň kvůli akváriu, není to žádná radost), dále aby na něj bylo dobře vidět,
(osobně se mi stává, že místo na puštěnou televizi čumím do akvária, jenže to je dáno i výše
popsanou skladbou TV programů), jednak jde také o to, aby údržba byla co možná málo
problémová. V neposlední řadě pak je třeba uvažovat o únosnosti podlahy, to se jedná
zejména o umístění akvária v patře, nezapomeňte, že bude mít třeba 5 metráků celkem.
Obecně (a to zdůrazňuji to obecně!) se totiž dá říci o poloze akvária asi toto:
 nikdy ne pod okno (když pominu to, že překáží otvírání okna, nemohu pominout to,
jak se budou přemnožovat řasy a tím se údržba akvária naprosto zbytečně znároční)
 na severní straně vám neporostou dobře rostliny
 na jižní straně poroste moc řasy
 v místnosti nesmí kolísat příliš teplota max + - 2 stupně Celsia, tak tedy ani ne blízko
lokálního topidla
 tak už to tedy vypadá, že nám zbývá západ a východ, ale také to neplatí obecně
Pokračování příště
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SPORT - DUBEN 2011
V těchto dnech již naplno probíhá jarní fotbalová část ročníku 2010-2011. Po zimní přípravě
se v sobotu naplno rozběhla soutěž dospělých v přeboru okresu Děčín. První naše utkání se hrálo na
hřišti (26.3.) v Dolní Poustevně, kde naši podlehli domácím 4:2. Dolní Poustevna nám tak oplatila naší
podzimní výhru 4:2 na našem lipovském hřišti. První domácí zápas jsme zde v Lipové (3.4.) přivítali
v místním derby mužstvo Spartaku Mikov Mikulášovice a zvítězili jsme 4:2. Na zatím poslední zápas
(9.4.) jsme zajížděli na hřiště, zatím prvního mužstva v tabulce, Čechie Horní Podluží. Po dobrém
výkonu jsme si z tohoto hřiště odvezli jeden bod za remízu 3:3. Naše mužstvo na začátku jara opět
posílil Pavel Svoboda, který absolvoval celou zimní přípravu v Divizi hrajícím Vilémově. Našim
cílem je umístit se v co nejvyšších příčkách tabulky a pokusit se o jarní neporazitelnost na domácím
hřišti.
Naši mladší žáci již také mají první utkání za sebou. První utkání sehráli na hřišti v Benešově
nad Ploučnicí s místním MSK. V tomto utkání domácím podlehli 5:0.
Aktuální tabulka II. třídy.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Horní Podluží
Malšovice
Heřmanov
Těchlovice
Jiříkov
Krásná Lípa
Šluknov B/Lipová
Mikulášovice
Boletice
Velký Šenov
Dolní Poustevna
Markvartice
Staré Křečany
Verneřice

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

11
11
11
10
10
9
8
7
7
6
6
2
2
1

1
1
0
1
1
0
3
4
1
2
1
4
1
2

4
4
5
5
5
7
5
5
8
8
9
10
13
13

52:28
46:25
47:25
49:27
43:35
43:28
43:37
35:40
39:39
47:40
36:50
32:53
22:61
27:73

34
34
33
31
31
27
27
25
22
20
19
10
7
5
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Mladší žáci 7+1
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