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Otázka pro starostu
Pravidelná rubrika starosty obce
Existují nějaké konkrétní plány na využití Jarmareční louky ?
Obec znovu podala žádost o dotaci z operačního programu životního prostředí
na vybudování lokálního biocentra v tomto území. Žádost byla již jednou
podána, bohužel neúspěšně, protože jsme překročili finanční limit 160,-Kč na
metr čtvereční a díky tomu jsme z dotace byli vyřazeni.
Projekt jsme tedy příslušným způsobem přepracovali, některé věci jsme
vypustili a vše přizpůsobili tomu, aby tento pětihektarový pozemek splňoval
výše uvedený finanční limit. Nová žádost bude podána v termínu do
21.11.2012 a na jaře příštího roku bychom měli vědět, zda jsme uspěli. Pokud
nebudeme úspěšní, začneme tuto louku v příštím roce upravovat svépomocí.
Bude se opravovat poničený chodník mezi budovou bývalého kina a prodejnou večerky ?
Obec plánuje rekonstrukci tohoto chodníku vlastními prostředky a na vlastní náklady. Pokud to nám to
finanční situace dovolí, chceme tento chodník opravit již v příštím roce, pokud to však finančně
nevyjde, posune se rekonstrukce až do roku 2014. Za sebe však mohu říci, že se budu snažit, aby
oprava byla provedena již v v roce 2013.
Občany trápí údajné zvyšování poplatků za odpady, je něco nového, změnila se nějak situace?
Zasedáním obecního zastupitelstva 29.10.2012 bude projednána změna vyhlášky o odpadech.
A to z toho důvodu, že obec dlouhodobě doplácí na odvoz komunálního odpadu a bohužel každý rok
dochází k dalšímu nárůstu nákladů provozovatele, který nám odvoz komunálního odpadu zajišťuje.
Tento nárůst je přibližně 3,5% ročně, což pro obec není zanedbatelná částka. Dále jsme limitováni tím,
že město Šluknov nepodepsalo dosud novou nájemní smlouvu s provozovatelem, kterým je Marius
Pedersen o provozu skládky v Rožanech. Část komunálního odpadu se totiž vozí do spalovny v Liberci
a další část právě na tuto skládku v Rožanech a chceme věřit, že město Šluknov udělá vše proto, aby se
tato skládka nemusela zavírat. V případě uzavření této skládky by musel být nárůst poplatků za odpad
ještě vyšší, což není v zájmu obecního zastupitelstva ani občanů, kteří jsou již dost nejrůznějšími
poplatky zatěžováni. Znovu opakuji, že věřím v udržení skládky v Rožanech.
Nicméně, nechal jsem si zpracovat ekonomický přehled plateb občanů za odpad, a to za roky 2009,
2010, 2011 a první tři čtvrtletí roku 2012 Každý občan nyní platí 400,- Kč, děti do 15 let platí 200,-Kč,
chalupáři 500,-Kč za chalupu a v případě, že studenti nebo trvale žijící občan prokáže, že se během
roku zdržuje mimo obec, nemusí platit.
(Pokračování na straně 2)
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(pokračování ze strany 1)
Toto by se mělo změnit. Na základě ekonomického přehledu budu navrhovat poplatek na poplatníka
900,-Kč/rok při 14-denním svozu komunálního odpadu a pro trvale žijící občany budeme navrhovat
50% slevu na poplatníka. Bohužel dle zákona/vyhlášky nelze slučovat slevy a přihlížet specificky
k dětem a studentům, případně trvale hlášeným občanům, kteří se v obci příliš nezdržují, protože zde
je již uplatněna globální procentuelní sleva. Roční poplatek za každou rekreační chalupu bude vybírán
ve výši 900,-Kč a na každého trvale žijícího občana bude vybírán poplatek 450,-Kč. Chtěl bych
zdůraznit, že poplatky budou navýšeny o tak nízkou částku především proto, že se obci dlouhodobě
daří třídit odpady a pevně věřím, že to tak bude i do budoucnosti. Jen tomu, že se daří třídit odpad,
(plasty, papír, sklo) vděčíme za to, že poplatky za komunální odpad nemusí být zvyšovány skokovým
způsobem. Pokud by se odpad přestal třídit a končil v běžném komunálním odpadu, došlo by k tomu,
že obci se zvýší také skokem náklady na odvoz odpadu a tím i občanům poplatky.
Co je však neméně důležité, že rozumnou odpadní politikou nenahráváme černým skládkám, protože i
jejich likvidace by se musela promítnout do místních poplatků za odpad. Máme i sběrný dvůr, kam se
objemný odpad dá za nepříliš vysoký poplatek odvést, prostě je snaha o co nejmenší navýšení poplatků
občanům. Tedy snad kromě rekreantů, kde si troufám říci, že místní občané tak trochu dopláceli na
některé neukázněné chalupáře, kteří si (v některých případech!) dokázali dovést odpad i z domova a
zde ho odložit. Je to možná tak trochu nespravedlivé vůči těm vzorným chalupářům, (a je jich tu dost),
ale v dané situaci to vidím jako to nejlepší řešení, které jsme mohli zvolit.

Soutěž
Fotografie z minulého čísla potrápila
hodně soutěžících. Málokdo poznal dům
manželů Pohankových č.p. 83. Mezi
správnými odpověďmi byla vylosována
paní Hana Kolcová. Blahopřejeme.
Výherkyně si může knihu vyzvednout
na OÚ.

Poznáte dům v popředí? Pokud ano,
napište nám do 20. Listopadu na email
lipovskenoviny@email.cz nebo na
adresu Obecního úřadu Váš tip.
Odpověď můžete doručit i osobně na
OÚ.
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Spolupráce ZŠ s Naturschutzzentrem Neukirch - září 2012
14. 9. 2012 V září jsme spolu se ZŠ Vilémov navštívili Neukirch. Slavilo se zrovna desetileté výročí
spolupráce mezi ZŠ Vilémov a Naturchutzzentrem Neukirch. Autobus odvezl děti, které měly platný
cestovní doklad, tam i zpět. V Neukirchu se o nás příkladně postarali. Děti upoutaly hlavně vkusně
upravené švédské stoly a následný program, kde si mohly vyzkoušet různé činnosti a řemesla.
Například řezání polínka pilou, pečení rohlíku nad ohněm, malování na dřevo, střelbu z luku, výrobky
ze včelího vosku, kovářské řemeslo,... Také jsme mohli vyzkoušet prolézačky, bubnování a při
sledování loutkového divadla se děti procvičily v třídění odpadu. Původní předpokládaný návrat byl
kolem 17. hodiny, ale líbilo se nám tam tolik, že jsme přijeli až kolem 19. hodiny. Těšíme se na další
spolupráci a děkujeme za pozvání.
I.P.

Vystoupení dětí v domově důchodců na Den otevřených
dveří - říjen 2012
10. 10. 2012 Na Den otevřených dveří přišly děti ze ZŠ a MŠ zazpívat babičkám lidové písničky.
Přitom měly možnost podívat se na zařízení, které bylo do domova důchodců nově instalováno. Děti
zajímala například nová vana a různé pomůcky, které se v domově důchodců používají.
I.P.
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Volby
Statistika voleb do krajských zastupitelstev, které se konaly ve dnech: 12. a13. října 2012 v obci
Lipová.
Pořadí
1-2
1-2
3
4
5

Číslo strany
9
43
60
70
4

Název
Hnutí PRO!kraj
KSČM
ČSSD
ODS
Suverenita – Blok J. Bobošíkové

Počet hlasů
40
40
28
12
8

%
25,8
25,8
18,06
7,74
5,16

Strany, které u nás v obci nepřekročily 5 % hranici:
Pořadí
6
7
8-9
8-9
10
11
12-13
12-13

Číslo strany
8
93
32
53
22
3
77
83

Název
SPO Zemanovi
Česká pirátská strana
TOP 09 a Starostové
Dělnická strana soc. sprav.
Národní socialisté-levice 21. st.
Volte pravý blok – Cibulkovci
Strana svobodných občanů
KSČ

Počet hlasů
7
5
4
4
3
2
1
1

Celková volební účast v obci je 33, 73% ze všech oprávněných voličů.

Podzim přichází…
Bohužel, obrázků plných romantiky podzimu a slunce zapadajícího nad vršky tyčícími se nad západní
stranou našeho údolí, bude už v tomto roce čím dál, tím méně. Hlásí se první sněhové vločky, ranní
mrazíky se již staly pro nás samozřejmostí, a ač nejsem
meteorolog, soudím, že bude hůř. Za pravdu mi dává
pohled do kalendáře, kdy říjen velice brzy vystřídá listopad
a lidová pranostika varuje, že svatý Martin přijíždí na
bílém koni.
Tak užívejme ještě to, co nám podzim dopřeje, jeho
barevnost je přece nádherná až tak, že ji nemalují ani
malíři, protože by byli nařčeni z výroby kýčů.
No a když jsem u toho kalendáře, připomínám, že v neděli
28.10. slavíme státní svátek vzniku samostatného
Československa, což už nám většinou připadá tak nějak normální, ale naši předci si tento stát museli
hodně tvrdě vyvzdorovat. A teď ani nemyslím příliš na čelní politiky první republiky, (jejichž úloha se
ve světle nových historických úvah jeví poněkud rozpačitě), jako na tu spoustu českých vlastenců,
kteří dokázali po téměř 300 let vzdorovat poněmčení. Tak vzpomeňme především na ně, to jsou ti
praví hrdinové své doby a především jim vděčíme za to, že tento svátek můžeme slavit v klidu a jako
svobodný národ!
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Pozor, nová soutěž!
Sbírej a vyhraj!,
která je organizována společností ASEKOL s cílem motivovat občany ke sběru drobných
elektrozařízení.
Ve stručnosti o soutěži
Soutěž trvá od 16. 10. 2012 do 28. 2. 2013. Zapojit se může každý, kdo má doma alespoň jeden starý
spotřebič k vyřazení a donese jej spolu s informačním letákem k nám na sběrný dvůr. Za jeden kus
drobného elektra má soutěžící nárok na jedno razítko. Jakmile nasbírá pět razítek, odešle leták
společnosti ASEKOL, která za dozoru notáře po skončení soutěže vylosuje vítěze v jednotlivých
krajích. První cenou pro spotřebitele je tablet od společnosti Samsung. Další informace a přesná
pravidla soutěže naleznete na internetových stránkách www.asekol.cz v sekci Sbírej a vyhraj!.
Budeme rádi, když se takto do soutěže zapojíte a i náš sběrný dvůr bude mít větší šanci na výhru v
soutěži Zlatá klec, díky většímu počtu odevzdaných klecových kontejnerů.
V České republice je ještě stále velké množství starého elektrozařízení, které končí na skládkách
komunálního odpadu nebo ve volné přírodě. Zvyšováním povědomí o třídění elektroodpadu se
snažíme zejména u mladé generace docílit větší odpovědnosti k životnímu prostředí. Leták je přílohou
těchto novin. V případě vašeho zájmu o účast v soutěži, je možné formulář získat na Obecním úřadě u
p. Jiřincové.

Odpověď na Otevřený dopis paní Martiny Holičové z Lipovských novin 09 –
10/2012
Mrzí mě, že mi paní Martina Holičová nezatelefonovala do školy nebo na můj osobní mobilní telefon.
Také se mohla stavit ve škole, aby zjistila, jak se věci ohledně paní Mgr. Evy Žákové mají. Určitě by
se tak předešlo mnoha nepříjemnostem a spekulacím.
Paní Mgr. Eva Žáková byla v naší škole zaměstnána na poloviční úvazek, a to na dobu určitou do
30.06.2012. Mezi tím paní Emilie Němcová v minulém školním roce ukončila bakalářské studium a od
tohoto školního roku pokračuje jako třídní učitelka na plný úvazek v základní škole. Paní Mgr. Evě
Žákové byla nabídnuta náhradní práce: částečný úvazek v ZŠ a část úvazku v MŠ. Paní Mgr. Eva
Žáková tuto nabídku nepřijala.
S paní Mgr. Evou Žákovou jsme se rozloučili den před rozdáváním vysvědčení. Je pravda, že některé
děti plakaly, když se s nimi paní učitelka loučila. Jsme jistě rádi, že si děti paní učitelku oblíbily.
V životě každého z nás však dochází k situacím, kdy milý nebo oblíbený člověk odejde a musíme se
s tím vyrovnat. Můžeme si jen přát, aby takoví milí a oblíbení lidé přicházeli i v
budoucnu.
Poslední den v uplynulém školním roce paní Mgr. Eva Žáková ve škole nebyla,
protože si vybírala studijní volno na promoci svého syna. Proto jsem o posledním dni
v minulém školním roce, kdy se hodnotili žáci, správně napsala - cituji: „Poslední
den ve škole probíhal ve znamení odměn a předávání vysvědčení.“.
(pokračování na straně 6)
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(pokračování ze strany 5)
Chtěla bych tímto opět připomenout, že pokud má někdo dotaz k chodu školy, nějaký návrh,
důležitou informaci apod., tak může do školy zajít nebo zavolat. Komunikace mezi školou a
rodiči bývá již vcelku dobrá, ale jak je vidět, mohou se vyskytnout rezervy…
Nikde se například nepíše o tom, že slzu uronily i děti, které přestupovaly do ZŠ Velký Šenov a že se
bývalí žáci naší školy přicházejí do naší malé školičky podívat na své bývalé paní učitelky, vyprávějí
zážitky a přijdou se pochlubit svými výsledky nejen při vysvědčení.
Možná stojí za zmínku i to, že se paní učitelky, ale i paní školnice, podílejí na akcích v obci. Někdy je
tato pomoc brána jako samozřejmost, přestože je v jejich volném čase. Například pomáhají s výzdobou
U Pytláka, s tvorbou pomůcek pro soutěže, připravují vystoupení pro domov důchodců, na rozsvěcení
vánočního stromečku, do klubu důchodců a další…
Chtěla bych zdůraznit, že učitelky naší školy kromě těchto akcí ještě každý týden vedou nějaký
kroužek mimo svou pracovní dobu!!!
Na závěr bych také ráda poděkovala dlouholeté oblíbené paní učitelce Aleně Polákové, která od nás
koncem října odchází, za její hravý přístup k vyučování a za to, že s nadhledem, trpělivostí, elánem a
optimismem vychovala nejednoho Lipováka…..
Mgr. Ilona Palinkášová, ředitelka školy

Kulturní akce v našem okolí
Město Šluknov
Vás srdečně zve na výstavu panoramatických fotografií ing. Romana Oujezského z jeho dvou cest po
Islandu v letech 2010 a 2011.
Úchvatné přírodní krásy Islandu na
barevných fotografiích vás dostanou
jak svým provedením, tak i
tématickým zaměřením.
Otevřeno denně včetně víkendů od
9.00 do 11.30 hod a od 12.30 do
17.00 hod
až do 6. ledna
2013. Vstupné 20,-Kč
Výstava je v interiéru zámku, který
(jak ukazuje fotografie) stojí sám za
prohlídku, a kdo jej po rekonstrukci
ještě neviděl, určitě se tam podívejte.
Věřme, že i náš zámek bude jednou
tak hezky opraven, jako je ten ve
Šluknově.

~7~

Město Dolní Poustevna
Vás srdečně zve na besedu se spisovatelkou Hanou Marií Körnerovou, která se koná v Centru
setkávání 8. listopadu 2012 od 18 hodin. Prodej knih zajištěn.
Biografie:
Hana Marie Körnerová se narodila v roce 1954 v Litoměřicích. Již od dětství si tzv. psala do šuplíku,
ale nejdřív se z ní stala zdravotní sestřička a teprve v roce 1993 opravdová spisovatelka, a to když
vyšla její historicko-romantická sága Pán hor. V devadesátých letech vycházely její příběhy ve
vydavatelství Ivo Železný v edici Večery pod lampou, tj. jednalo se o krátké zhruba 60-120 stránkové
brožované příběhy.
Nejznámější její knihou je bezesporu román Andělská tvář, který byl v roce 2002 zfilmován. Hana
Marie Körnerová žije s manželem střídavě v Hřídelci a v Podkrkonoší. Při psaní jí dělají společnost
její psi a kočky a rozptýlení obstarají děti a vnoučata, které ji často navštěvují. Ráda sedává u krbu v
hale nebo u stolku na terase či na zápraží renovovaného domku. A nápady do knih často přicházejí při
chvilkách relaxace.

Domov důchodců vyhlašuje soutěž:
Hledá se znak!!!
Dovolte nám, abychom vyhlásili soutěž s názvem„ Hledá se znak“.
Cílem soutěže je navrhnout a nakreslit znak, který by se stal oficiálním znakem Domova důchodců
v Lipové.
Své návrhy můžete zasílat na adresu: Domov důchodců Lipová, Lipová 273, 407 81 nebo na email
a.zitkova@ddlipova.cz Zástupci Domova poté vyberou nejlepší znak a výherce bude odměněn.

Podzimní dny v Domově
důchodců
Den za dnem ubíhá a máme tu podzim. Venku se ochladilo
a pofukuje vítr. Klientky využily toho, že je podzim
v plném proudu a vydaly se na sběr hub, aby si houbaření
zpříjemnily, vyhlásily soutěž „Kdo najde nejvíce hub“ I
když to vypadalo, že přinesou prázdné košíky, překvapili
nás. Našli babky, podhoubáky a růžovky. Kdo nechtěl
hledat houby, sbíral šišky a bukvice, které využijí
pracovnice terapeutické dílny společně s klientkami na
podzimní výzdobu Domova, nebo na prodejní výrobky.
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Sport
Podobně jako nestálé podzimní počasí vypadají výsledky našeho mužstva dospělých. Náš cíl byl v podzimních
zápasech udržovat těsný kontakt s čelem tabulky a připravit si výhodnou pozici do jarní části ročníku 2012-13. Tento
cíl se však úplně nevede plnit a několik porážek nás od našeho cíle vzdálilo. Nejvíce opět mrzí dvě porážky na
domácím hřiští. Do konce soutěže je však ještě dost času a bodů se ještě bude přidělovat dost.
Výsledky odehraných zápasů:
Zbývající zápasy:
Šluknov B/Lipová : Mikulášovice 4:4,
27.10.2012 Sobota14:30 Boletice : SK Plaston Šluknov B/Lipová
Markvartice : Šluknov B 0:3,
04.11.2012 Neděle14:00 SK Plaston Šluknov B/Lipová: Dobkovice
Šluknov B/Lipová : Jiřetín 3:1,
10.11.2012 Sobota14:00 Krásná Lípa : SK Plaston Šluknov B/Lipová
Heřmanov : Šluknov B 8:1!,
18.11.2012 Neděle13:30 SK Plaston Šluknov B/Lipová: Malšovice
Šluknov B/Lipová : Union Děčín 1:2,
http://www.sluknov.cz/fotbal/klub/ - na tomto webu můžete číst
St. Křečany : Šluknov B/Lipová 1:3,
zprávy z utkání a sledovat videosestřihy z utkání.
Šluknov B/Lipová : Chřibská 7:2,
Těchlovice : Šluknov B/Lipová 4:2,
Šluknov B/Lipová : Jiříkov 1:6!
TABULKA II. třídy
Rk. Tým
1. Mikulášovice
2. Boletice n./L.
3. Malšovice
4. Jiříkov
5. Krásná Lípa
6. Heřmanov
7. Šluknov B
8. UNION Děčín
9. Jiřetín p.J.
10. Chřibská
11. Těchlovice
12. Staré Křečany
13. Markvartice
14. Dobkovice

Záp
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Skóre
50:14
25:14
25:16
25:23
28:17
40:21
25:28
22:22
20:25
22:28
24:29
14:28
9:47
17:34

Body
25
22
17
16
15
13
13
12
11
10
9
5
5
2

SK Skloluxus Lipová připravuje:
V sobotu 16. března 2013 od 20:00 se bude u
Pytláka konat tradiční sportovní ples. Budeme se
snažit udržet vysokou úroveň této akce a doufáme,
že se lidé budou dobře bavit. Drobné přípravy na
tuto akci již byly započaty.

TABULKA starších žáků
Rk. Tým
Záp
1. Dolní Poustevna
6
2. Markvartice
5
3. Jiříkov
5
4. Březiny
6
5. Jílové
6
6. Chřibská
6
7. Lipová
6

Skóre
39:8
27:8
23:8
49:21
23:31
9:45
9:61

Body
13
13
11
10
7
1
1

Další zápasy:
28.10.2012 Sobota 10:00 Březiny : Lipová
04.11.2012 Neděle 10:30 Lipová : Jílové
11.11.2012 Sobota 10:00 Jiříkov : Lipová
U mužstva žáků došlo k doplnění trenérské dvojice, kdy
jako nový trenér nastoupil k mužstvu pan Štandera
Zdeněk. K jeho nelehké práci mu přejeme hodně
trpělivosti. Jinak mužstvo žáků si konečně připsalo první
bod po remíze ve Chřibské. Je pravdou, že ostatní
výsledky nejsou již tak příjemné, ale je potřeba brát na
zřetel, že v této soutěži je nejdůležitější zapojení dětí do
kolektivního sportu.
Výsledky odehraných zápas:
Lipová: D.Poustevna 0:6,
Březiny: Lipová 21:1,
Lipová: Jílové 1:9,
Markvartice: Lipová 13:4,
Lipová: Jiříkov 0:9,
Chřibská: Lipová 3:3.
(Děkujeme všem, kteří mají ochotu nám děti na
někdy daleká utkání vozit. Zvlášť děkujeme
Domovu důchodců v Lipové, který nám poskytuje
na převoz dětí dodávku. Řidiči panu Svododovi Z.
děkujeme za trpělivost)
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