
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Úvodem 
Milí čtenáři, 
 
změnou pro letošní rok bude periodicita Lipovských novin. Datum vydání nebude pevné, noviny 
tedy nebudou měsíčník, ale jejich vydání bude záviset na aktuálních potřebách obce (např. před 
významnou akcí) a také na časových možnostech členů redakce. Pro tento rok plánujeme 10 čísel 
našich novin.  
Tímto Vás také chceme požádat o případnou spolupráci na přípravě novin. Nechcete-li být přímo 
členy redakce, budeme rádi za nápady jak Lipovské noviny zlepšit, za připomínky co Vám 
v novinách chybí. Předem všem děkujeme. 
Rovněž Vám chceme poděkovat za rostoucí zájem o naši soutěž. Původní plán se soutěží počítal pro 
rok 2010, ale Váš zájem vypovídá o chuti soutěžit, takže se s historickými fotografiemi budete 
setkávat i v letošním roce. 
 
Za redakci Kamila Svobodová 
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Otázka pro starostu 
  

Pravidelná rubrika starosty obce 

 

Poškozené a znečištěné komunikace - dopis 
 

„Pane starosto, zajímalo by mě v jakém vztahu je obec Lipová a občané obce 
k zemědělskému podniku „Biopark“ a Zemspol. Připadá mi, že obec a občané 
obce musí trpět nepořádek na pozemních komunikacích, který vytváří 
zemědělský podnik. 
Jak máme vychovávat děti k pořádku, když pár dospělých jedinců („řidičů“) 
nám zaneřádí obec. 
Vloni jsme se na toto téma bavili a bylo mi řečeno, že musím zapsat číslo 
vozidla, přesnou dobu znečištění a to předat na obecním úřadě nebo PČR. 
Takové řešení mi připadá absurdní. Oba velice dobře víme¨, že tento 
nepořádek vytváří zemědělský podnik. Zemědělský podnik by měl řešit 
pohyb jejich vozidel po katastru obce. Jejich vozidla jsou čím dál větší a cesty 
jsou stavěny na koňské povozy. Zimní období to znásobuje, protože vozovka je od místní školy 
k odbočce k domovu důchodců téměř nesjízdná, nemluvím o chodcích (samá louže, výmol). Obec se 
snaží přilákat více návštěvníků (cyklisté, turisté) Pevným nervům a zdraví zdar.“ 
 

Zdeněk Svoboda 
 
 

Tuto záležitost řešíme neustále osobně či telefonicky se zástupci firmy ZEMSPOL (obec Lipová má 
pouze obchodní vztah s  firmou ZEMSPOL v rámci pronájmu pozemků a připravované výměny 
pozemků) s Policií ČR a se Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje. V závažnějších případech byly 
podány písemné podněty.  
Je pravda, že musíme trpět nepořádek, který nám v obci zemědělské stroje dělají. To, ale 
neznamená, že se nesnažíme činit kroky k tomu, aby se tak nedělo. V případě, že zjistíme nebo nám 
někdo nahlásí znečištění komunikací, okamžitě volám řediteli firmy ZEMSPOL, abychom sjednali 
okamžitou nápravu a komunikaci uvedli do pořádku. Je zřejmé, že toto není řešení, protože jako 
téměř vždy řešíme následek nějakého činu (přestupku, provinění) a ne jeho příčinu. Je nezbytné 
těmto činům předcházet, oslovili jsme tedy vedení společnosti ZEMSPOL i Policii ČR, aby pohlídali 
zemědělské stroje, které vyjíždějí na komunikace a v případě, že stroje a vleky jsou znečištěné 
(převis trávy a siláže, neočištěná kola, nezabezpečené bočnice) ať jsou viníci finančně postiženi (v 
případě postihu od ZEMSPOLU srážkou ze mzdy, v případě PČR blokovou pokutou). Snad tato 
opatření budou smysluplná.  
Obec již před lety žádala o nový povrch krajské komunikace od obecního úřadu směrem na Liščí, až 
do Severního. Musím přiznat, že díky tomu, že chceme - a doufám, že získáme - finance na dodělání 
kanalizace směr Liščí, stáhli jsme žádost na nový povrch, protože je nesmyslné dělat něco zcela 
zbytečně. SUS Děčín tedy provádí lokální výspravy, za což jim děkujeme.  
Všichni víme, že po našich komunikacích jezdí nepřiměřeně velká technika (lesnická i zemědělská), 
že když se tato technika vyhýbá překážce, rozjíždí krajnice, tvoří se zde louže a následně dochází 
k praskání krajů komunikací. Také jste si např. všimli, že mezi Frutou a domem manželů 
Novákových, je u potoka, který teče podél silnice, u el. sloupu utržené zábradlí. Je zde totiž, v úseku 
cca 4m, vypadlá opěrná zeď. Písemně jsme o tom zpravili správce povodí i SUS Ústeckého kraje, aby 
sjednali okamžitě nápravu. Zatím bez vyjádření, kdy dojde k opravě.  
Vidíme tedy jako jedinou šanci vyvolat mezi všemi výše uvedenými subjekty jednání a společně se 
pokusíme najít nějaké řešení. Toto jednání vyvoláme do konce března a v případě nedohody, 
budeme muset postupovat cestou trestních oznámení. 

 



 

Z naší školy a školky 
 

Ve škole v současné době probíhají tyto projekty: 
Mléčné svačiny (mléko, jogurty, Bobíky) 
Školní program na podporu třídění odpadu: Třídíme ve škole 
Od března 2010 probíhá zdarma z fondu EU  Ovoce do škol (jablka, pomeranče, hrušky, kivi, okurky, 
ředkvičky, banány, ovocné šťávy, ...) 
Ajax – projekt Policie ČR (1x měsíčně po celý školní rok) 
Po celý rok sbíráme PET lahve. 
Pro zkvalitnění výuky na vybraných základních školách (malotřídkách) v odlehlých regionech  probíhá ve 
škole projekt  PROPOJENÁ  ŠKOLA (projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a ze státního 
rozpočtu). V průběhu projektu jsme získali pro naši školu interaktivní tabuli, 2 notebooky a další vybavení 
v celkové částce asi 100 000,- Kč. 

Interaktivní tabule     E - centrum  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kroužky ve škole: 
 
pondělí 14:00 – 15:15 keramický kroužek vede Mgr. E. Žáková 
středa (1x za 14 dní) 13:30 - 14:30 spotovní hry vede A. Poláková 
středa (1x za 14 dní) 14:00 - 15:00 výtverný kroužek vede E. Němcová 
čtvrtek  14:30 - 15:30 počítačový kroužek vede M. Petroušková 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z keramiky tvoří i děti v naší mateřské škole. 
Toto jsou ukázky některých výrobků ZŠ a MŠ. 

 
 
Mgr. Ilona Palinkášová 
ředitelka školy 



 

SOUTĚŽ 
 
Z velkého množství správných odpovědí z minulého kola byla vylosována paní Pavla Válková 
z Lipové, která správně poznala dům manželů Rácových u kostela, blahopřejeme. Knihu si může 
vítězka vyzvednout na obecním úřadě 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dům na snímku spatříte dnes již jen na fotografiích. Bylo to oblíbené místo lipováků před více jak 
40 lety. Domníváte-li se, že znáte odpověď, zašlete nám ji na redakční mail nebo osobně na obecní 
úřad do 24. března 2011. Za svůj správný tip můžete opět obdržet zajímavou knihu. 
 

Blahopřejeme 
 

Na turnaji v halové kopané v Mikulášovicích, který se konal 4.12.2010 
sice obsadili naši žáci 5. místo, přesto získali jedno prvenství. Nejlepším 
brankářem (brankářkou) byla za svůj skvělý výkon vyhlášena Blanka 
Bannertová. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sčítání lidu, domů a bytů se v České republice uskuteční na jaře 2011. Rozhodným okamžikem, ke 
kterému sčítání proběhne, bude půlnoc z 25. na 26. března 2011. Poprvé v historii se budou sčítat 
všechny země  EU z nařízení Evropské komise v jeden společný rok. Náklady na sčítání lidu jsou 
v České republice přibližně 250 Kč na osobu (tedy cca 10 EUR na jednoho obyvatele, což je při 
tomto způsobu sčítání částka v  Evropské Unii obvyklá). 
 

Novinky sčítání lidu 2011 
 

Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 přinese celou řadu novinek, které souvisejí s tím, jak se 
vyvíjejí informační technologie, ale také se zkušenostmi z předchozích sčítání: 
 



• Formuláře pružně reagují na vývoj ve společnosti a s tím související legislativní opatření, 
nově tak přibude např. dotaz na registrované partnerství. 

• Český statistický úřad při sčítání lidu 2011 žádným způsobem nezjišťuje vybavenost 
domácností ani jejich příjmy a výdaje.  
Ve sčítacích formulářích tak nejsou žádné otázky na vlastnictví ledničky, automobilu, chaty, 
televizoru ani dalších věcí. Z hlediska vybavení domácnosti je pro statistiku důležitá pouze 
otázka, zda má rodina možnost využívat osobní počítač a připojení k internetu.  

• Nově bude možné vyplňovat elektronické sčítací formuláře na internetu a odesílat je on-line 
nebo prostřednictvím datových schránek. Tento způsob předávání informací patří 
v současnosti mezi nejbezpečnější vůbec.  

• Sčítacími komisaři budou asi v  95 % případů pracovníci České pošty. 

• Právnickým osobám bude ČSÚ ve většině případů posílat domovní a bytové listy 
prostřednictvím datových schránek.  

• V době ostrého sčítání v roce 2011 bude všem k dispozici bezplatné telefonní centrum 
s operátory, kteří budou připraveni pomoci se všemi dotazy o sčítání.  

• Na podzim 2010 se ve školách v celé republice uskutečnilo tzv. Minisčítání, ve kterém si 
mohli žáci a studenti zábavnou formou vyzkoušet práci se statistickými daty a také zjistit, jak 
jsou tyto údaje užitečné a zajímavé. 
 

26. února 2011 Začíná fungovat call centrum pro veřejnost, na bezplatnou linku 800 87 97 02 
se mohou lidé obracet s dotazy a nejasnostmi ohledně sčítání každý den od 
8:00 do 22:00.  

 Sčítací komisaři začnou zároveň roznášet domácnostem do schránek 
informační letáky o blížícím sčítání. Zároveň s letákem vhodí komisař do 
schránky lísteček s návrhem termínu, kdy do dané domácnosti přinese sčítací 
formuláře. Každá domácnost najde ve schránce letáček nejpozději 6. března. 

7. března 2011 Sčítací komisaři začínají navštěvovat domácnosti a roznášet formuláře. Každý 
občan dostane zelený SČÍTACÍ LIST OSOBY. Majitelé a uživatelé bytů dostanou 
navíc žlutý BYTOVÝ LIST a majitelé či správci domů ještě oranžový DOMOVNÍ 
LIST. Roznáška formulářů končí 25. března 2011. 

25./26. března 2011 Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným okamžikem sčítání. Informace do 
sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné v tento rozhodný 
okamžik.  

 Příklad: Pokud se miminko narodilo dvě hodiny po půlnoci, tak ještě nebylo 

v rozhodný okamžik na světě a do sčítání se nepočítá. Pokud se ale narodilo 

hodinu před půlnocí, tak bylo v rozhodný okamžik mezi námi a je třeba tuto 

radostnou novinu do sčítání uvést.   

26. března 2011 V tento den je možné začít odevzdávat vyplněné sčítací formuláře. Existují tři 
základní cesty: 

• Internet  

• Předání sčítacímu komisaři  

• Odeslání poštou v obálce nebo odevzdání na kterékoliv poště 
14. dubna 2011   Do tohoto dne mají všichni podle zákona odevzdat formuláře – ať už je budou 

odesílat přes internet, poštou v obálce nebo osobně předávat sčítacímu 
komisaři.  

20. dubna 2011 Končí činnost call centra s bezplatnou linkou 800 87 97 02. Dále bude 
k dispozici pro informace o sčítání lidu číslo Českého statistického úřadu 
274 057 777, které je v provozu v úředních dnech. Stále bude také fungovat 
informační email info@scitani.cz. 



Poznámka: Z leva první je asi pan Macháček ze Šluknova 

 
Sport 

 
V polovině ledna byla zahájena zimní příprava dospělých fotbalistů. V současné době probíhají tréninky třikrát týdně 

ve Šluknově. Přípravu zatím absolvují společně hráči áčka a béčka. Společně s nimi byli do přípravy pozváni i nadějní 
dorostenci, kteří by měli postupně obě mužstva doplnit. V rámci už oddělené přípravy jsou již naplánována přípravná přátelská 
utkání. 

 
Program přípravy B-mužstva  
12.2.  15:00 Šluknov B – Velký Šenov (umělá tráva Sebnitz) 5:2 
19.2.  17:00 – 18:00  Šluknov B – Mikulášovice 0:0 
          18:00 – 19:00  Šluknov B – Hloubětín 0:3 (Sebnitz) 

  26.2. 14:00 - Šluknov B – SG RH Lipová (Sebnitz) 
  13.3. 14:00 - Horní Podluží - Šluknov B   (Varnsdorf) 

 
Naši nejmladší fotbalisté již začali bojovat v sérii halových turnajů. Hrají v turnajích: 19.2. - Mikulášovice, 26.2. - Šluknov, 
5.3. - Šluknov, 12.3. - Rumburk. Věříme, že to pro ně bude dobrá příprava a hlavně sportovní zážitek. 
 

 

Pár fotografií z historie lipovské kopané: 
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