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Otázka pro starostu
Pravidelná rubrika starosty obce
Jak to vypadá s připojením občanů ke zhotovené kanalizaci ?
Bohužel je pravda, že stále ještě je několik objektů, které nemají přípojku
k vybudované kanalizaci. Zde musím zdůraznit, že termín, který byl určen pro
napojení na kanalizaci je 15.9.2012 a za jeho nesplnění hrozí občanům vysoká
finanční pokuta.
Obracím se proto na všechny občany, kteří ještě přípojku k nově vybudované
kanalizaci nemají, aby tento termín plně respektovali a vyvarovali se zbytečných
pokut ! Netýká se to občanů, kteří nemají zhotovenou přípojku na hranici
pozemků,
Dne 9. srpna 2012 jsme požádali o dotaci z operačního programu životního prostředí na další etapu
kanalizace, a to ve směru od Obecního úřadu směrem na Liščí až k silniční značce ukončující obec.
Kromě Ludvíkoviček, Liščího a horní Lipové by byla obec celá odkanalizována..
V obci se rozmáhá „móda“ nestarat se příliš o své psí miláčky, jak na to budete reagovat ?
V poslední době se nám pravidelně toulá po obci několik pejsků, jejichž majitelé si příliš nelámou
hlavu s jejich dozorem. Pejsci pak pochopitelně znečišťují svými exkrementy místa, kde je to naprosto
nepřípustné, jako květinová výzdoba a dokonce jsou i případy, kdy majitelé chodí psy do parku přímo
venčit. To se pochopitelně nikomu nelíbí a proto bude zajištěna větší kontrola, případně odchyt těchto
psů a následně pak sankce proti jejich majitelům. Samozřejmě, že se budeme na následujícím zasedání
zastupitelstva bavit o příslušné úpravě vyhlášky obce o psech.
Chtěl bych zdůraznit, že se nejedná o nějaké tažení proti pejskařům jako takovým, protože je
pochopitelné, že každý pes občas uteče. Uhlídání těchto chlupatých miláčků kdekoliv a kdykoliv je
prakticky nemožné. Nám se jedná o pravidelné tuláky, kteří se uprostřed obce vyskytují prakticky
každý den. Je jich tak pět nebo šest a jejich majitelé je nechávají velmi často bez dozoru.
Co se chystá na poli kultury a zábavy ?
Tak jistě je všeobecně známo, že 25.8.2012 bude Lipovský dřevák (podrobná informace je uvedena na
jiném místě) a 16.9.2012 je naplánován koncert vážné hudby v areálu v zámecké zahrady s názvem
,,Lipovské hudební léto“. Na začátku vystoupí žáci a učitelé ze ZUŠ Rumburk a následně jeden
z našich nejznámějších houslistů Jaroslav Svěcený s kolegy. V případě špatného počasí se koncert
odehraje v kostele Šimona a Judy. Koncert bude uspořádán ve spolupráci se společností Via Tempora
Nova a výtěžek z koncertu pak použit na záchranu místního zámeckého areálu.
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Jmenování nové ředitelky v našem domově
důchodců
Dne: 7.8.2012 byla do funkce ředitelky Domova důchodců v Lipové jmenována místní rodačka, paní
Mirka Hoštičková, která se ve výběrovém řízení u všech šesti členů komise umístila jednoznačně na
prvním místě. Zastupitelstvo obce je s výběrem ředitelky velmi spokojeno a věří, že nová ředitelka
naplní tu koncepci, se kterou do výběrového řízení šla.
Starosta obce pan Pavel Svoboda také tímto děkuje panu Semptnerovi za pomoc s vedením domova
po odvolání minulého ředitele ing. Vlčka a také městu Jiříkov, které souhlasilo s uvolněním pana
Semptnera, i když vykonával funkci ředitele Domova důchodců i ve Filipově. Paní Hoštičkové
přejeme všichni mnoho úspěchů v její práci a věříme, že s jejími zkušenostmi sociální pracovnice
povede Domov důchodců ke své i naší spokojenosti, a zejména ke spokojenosti klientek domova, což
je pochopitelně rozhodující.

Malování na Sohlandu
V neděli 7.9.2012 proběhne k zahájení školního roku malování na Sohlandu od 16:00hod. Prosíme kdo
může vezměte křídy sebou. Bude zde také možnost zakoupit občerstvení jako limo a něco také pro
dospělé. Těšíme se na vaše obrázky. Všichni budou odměněni.
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ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
ÚZSVM
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42, 128 00 PRAHA 2

www.uzsvm.cz
TISKOVÁ ZPRÁVA
srpen č. 3 / 2012
ÚZSVM prodává zabavenou limuzínu Jaguar a sportovní Mazdy

Litoměřice, 7. 8. 2012 - Luxusní automobil značky Jaguar, sportovní vozy Mazda,
motorka a dokonce i stavební stroj patří mezi movitý majetek pocházející z trestné
činnosti, které aktuálně nabízí na svém webu Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových (ÚZSVM). Výběrová řízení ke zmiňovaným dopravním prostředkům zajišťují
zaměstnanci odboru Odloučené pracoviště Litoměřice (Územní pracoviště Ústí nad
Labem).
Zájemci si mohou pořídit automobil Jaguar 3,0 V6 Executive, modré barvy, rok výroby
2002, jehož minimální kupní cena přesahuje 92 tisíc korun. V nabídce jsou také tři
vozidla Mazda RX 8, černé metalické barvy, vyrobené v letech 2004 a 2005. Nejlevnější
z nich je na prodej za minimální cenu 105 tisíc korun, nejdražší za 198 tisíc korun. Za
poslední z trojice sportovních vozů musí případný kupec zaplatit nejméně 141 tisíc
korun.
Zajímavou položkou v nabídce je i silný motocykl Honda SC 59 CBR 1000 RR,
červenočerné barvy, vyrobený v roce 2008. Jeho minimální cena je 76 tisíc korun. Za
částku převyšující 60 tisíc ÚZSVM dále nabízí vůz Volvo S40 1.9D, modré barvy, rok
výroby 2003 a za necelých 20 tisíc korun i modrý Peugeot 206 z roku 2001. Zatím
neúspěšně se vedlo mohutnému rypadlu-nakladači Komatsu WB 97 S-5 z roku 2008.
Jeho minimální cena byla v posledním kole výběrového řízení stanovena na 1,48 milionu
korun. Další kolo i s novou, nižší cenou proběhne v nejbližší době.
ÚZSVM v rámci své činnosti realizuje nejen nemovitosti v podobě staveb a pozemků, ale
také movité věci získané z odúmrtí, mezi nimiž převažují předměty z vybavení
domácností, jako jsou například obrazy, nábytek, sklo či porcelán. Další movité věci pak
pochází z trestné činnosti a jsou zajišťovány na základě zákona č. 279/2003 Sb.
Nabízená vozidla propadla státu s tím, že jejich původní majitelé si je pořídili za
nelegálně získané finanční prostředky. Správou a následným prodejem těchto
dopravních prostředků pověřila ústeckou pobočku ÚZSVM Policie ČR, Útvar odhalování
korupce a finanční kriminality, služby kriminální policie a vyšetřování Ústí nad Labem.
Podrobnější informace o prodeji lze získat na webových stránkách ÚZSVM
http://www.uzsvm.cz/majetek/prodej-moviteho-majetku/.
Děkuji za informování veřejnosti.
v z. Robert Hurt
vedoucí sam. odd. Komunikace
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Program klubu důchodců v Lipové
- Dne 15.9.2012 zájezd do Českého ráje – Prachovské skály.
Odjez od OÚ Lipová v 7.00 hodin, doprava zajištěna autobusem za
poplatek 200.-Kč/osobu.
Program : Prachov – Prachovské skály: Malý okruh 1,5km
Velký okruh 3,5km
Zámek Hrubý Rohozec / vstupné dle okruhu 100,- až 150,- Kč/
Pro zájemce zajištěn oběd./ do 100,- Kč/ Přihlášení nejpozději do
10.9.2012 u pí. Kadlecové.
- Dne 31.10.2012 Vás zveme na představení taneční skupiny LORD
OF THE DANCE do Ústí nad Labem konané od 19.00 hod. Doprava
zajištěna zdarma. Odjezd od OÚ Lipová v 16.30 hod. Vstupné je ve
výši 690.- Kč. Zájemci se mohou přihlásit a uhradit vstupné nejpozději
do 3.9.2012 u pí. Kadlecové tel: 412391184, 607977718. Vstupenky
- jsou zajištěny.

POZVÁNÍ: Dne 28.8.2012 v 15.00 hod. se koná posezení důchodců
/v bývalé knihovně/ s hudbou a pohoštěním zdarma. Pořádá 1.
Severočeské družstvo zdravotně postižených v obci Lipová pro všechny
důchodce.
- Dne 13.9.2012 v 15.00 hod. se koná opět sezení důchodců.
Program: Teoretické seznámení s cvičením jógy
Prohlížení a seznamování s kronikou obce Lipová.
Založení kroniky Klubu důchodců v Lipové.
Osobní zážitky z letních měsíců.Popovídání.
- Dne 22.9.2012 v 9.00 hod. od OÚ se opět koná procházka po
Lipové.
Navázání na jarní procházku. Seznámení historie obce Lipová
výklad p. Hentschela
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Kdo byl Johan Christoph Friedrich
von Schiller?
Johann Christoph Friedrich von Schiller byl německý spisovatel, básník, dramatik a
překladatel, který se narodil 10. 11. 1759 v Marbachu am Neckar ve Württembersku. Jeho
otec byl lékařem a oficírem ve službě místního vévody, což ovlivnilo život Johanna Schillera,
neboť po složení zemských zkoušek musel na rozkaz vévody nastoupit na vojenskou
akademii, kde vládl velmi přísný vojenský režim. Tam žil a studoval od třinácti do
jednadvaceti a po celou tu dobu neviděl žádné své sourozence a rodiče jen při krátkých
návštěvách, při nichž byli vždy přítomni dozorčí. Není tedy divu, že Schiller toužil po
svobodě, a to se projevilo hned v jeho prvním dramatu „Loupežníci“, díky kterému se stal
slavným, avšak po jeho zveřejnění mu způsobilo velké nepříjemnosti, mj. zákaz psaní a
publikování. Schiller tedy utekl do Mannheimu, kde pracoval jako novinář a psal. V roce 1787
Schiller navštívil Výmar, kde poznal Goetha a od toho setkání si mnoho sliboval, ale nesblížili
se. Věnoval se tedy studiu filozofie a později se stal profesorem pro světové dějiny na
univerzitě v Jeně. V roce kdy se oženil (1790) začala francouzská revoluce, kterou Schiller
vřele přivítal – viděl v ní obrovské hnutí proti tyranům. To byl i důvod, proč ho revoluční
konvent poctil čestným občanem Francouzské republiky. V Jeně se také opět potkal
s Goethem (1794) a z tohoto setkání vzešlo velké přátelství, které pro oba znamenalo velké
duševní obohacení. Rok 1797 je nazýván rokem balad - Schiller i Goethe vytvořili mnoho
balad každý sám i dohromady. Roku 1799 Schiller přesídlil do Výmaru, roku 1802 byl
povýšen do šlechtického stavu. Zemřel 9. 5. 1805.
Schillerovo dílo bylo nadšeně přijato i hojně překládáno v období českého národního
obrození (Šedivý, Antonín Marek (1785-1877), Jungmann, Linda, Purkyně). Obraz doby i
problémy tvorby jsou zachyceny v rozsáhlé korespondenci s Goethem. Dramata „Loupežníci“
nebo „Úklady a láska“ vznikala pod vlivem revoltujícího hnutí, v pozdější době se věnoval
historickým dramatům, z nichž k naší zemi má
vztah trilogie "Valdštejn". Tato doba ho zřejmě
lákala, neboť jí věnoval i celou historickou práci
"Dějiny třicetileté války". Jeho dílo bylo i pro druhé
inspirující. "Ódu na radost" zhudebnil Ludwig
Beethoven v 9. symfonii a "Nevěstu mesinskou"
zase Zdeněk Fibich.
Pro velkou oblíbenost Schillera byly v mnoha
místech na severu Čech (a nejen tam) umístěny
pomníčky, či památné kameny ke stému výročí
jeho úmrtí, např. ve Šluknově, Rybništi, na
vrcholu hory Jedlové. Jeden z takových kamenů
byl umístěn i v Lipové v roce 1906, byl však
odstraněn a putoval po mnoho let neznámo jak. Objevil jej pan Josef Černík, a to pod hrází
Farského rybníka a díky obětavé práci pana Černíka na jeho obnově mohl být znovu 10. 7.
2012 umístěn na pěkném místě uprostřed naší obce. Panu Josefu Černíkovi za tuto iniciativu
patří velký dík.
No a na závěr dva z mnoha Schillerových citátů:
„ S hloupostí i bohové bojují marně.“
„Chceš poznati sebe? Pohlédni na lidi a jejich díla. Chceš poznati lidi? Pohlédni ve své
vlastní srdce

Hana Hentschelová.“
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Nové lavičky v obci.
Také jste si všimli, co nám v obci přibylo laviček ? Některé jsou přímo jako stvořeny pro odpočinek
babiček jdoucích na procházku z Domova důchodců, ale samozřejmě že nejen pro ně. Směrem
k Sohlandskému rybníku jsou opravena obě odpočívadla a také u rybníka byli zhotoveny lavičky
s kamennou deskou, která (jak alespoň doufám) vydrží věky !
A je to dobře, protože obci to každopádně zvyšuje prestiž, turisté, babičky z Domova důchodců, ale i
naši občané občas rádi spočinou, a musím z vlastní zkušenosti říci, že ráno a večer se z odpočívadel
pohodlně pozorují srnky. No a když si vezmete sebou fotoaparát a dalekohled, tak máte jednak zážitek
i dokumentaci a srnky si prohlédnete zblízka. Obvyklé množství jsou dvě až čtyři, ale jiní pozorovatelé
jich možná viděli i víc.
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Sport
TURNAJ V KOPANÉ LIPOVSKÝ
MEMORIÁL 17. ROČNÍK.
V sobotu 4. srpna se na hřišti v Lipové konal již 17. ročník turnaje v kopané LIPOVSKÝ
MEMORIÁL, který se koná k uctění památky lipovských funkcionářů, hráčů, fandů, kteří již nejsou
mezi námi.
Tradičně kvalitně připraveného turnaje se zúčastnilo pět mužstev, která se mezi sebou vzájemně
utkala v utkáních hraných na velkém hřišti 2 x 20 minut.
O vítězi celého turnaje se rozhodovalo v posledním utkání turnaje mezi Velkým Šenovem a TJ
Heřmanovem. Toto utkání skončilo remízou 1:1 (1:0) a vítězem turnaje se stalo mužstvo SK Velký
Šenov, které získalo na rok jako hlavní cenu putovní pohár. Ceny všem účastníkům na závěr turnaje
předávala vnučka bývalého funkcionáře kopané v Lipové pana Antonína Matunáka.
Celý turnaj řídili rozhodčí pánové Baum Tomáš, Hrubý Pavel, Michal Trojan, Jan Havran a Hýbl
Josef. O kvalitní zdravotnické zabezpečení turnaje se po celý den starala MUDr. Markéta Englerová.
¨

Tabulka:

1. SK Velký Šenov
2. TJ Heřmanov
3. Arsenál Česká Lípa (dorost)
4. TJ Povrly
5. SK Plaston Šluknov B

4
4
4
4
4

3
2
1
1
0

1
2
1
1
1

0
0
2
2
3

5:2
7:5
4:4
2:4
2:5

10
08
04
04
01

Výsledky:
Velký Šenov : Povrly 1:0, Velký Šenov : Šluknov 2:1, Velký Šenov : Česká Lípa 1:0,
Velký Šenov : Heřmanov 1:1, Heřmanov : Šluknov 2:1, Heřmanov : Povrly 1:1,
Heřmanov : Česká Lípa 3:2, Česká Lípa : Povrly 2:0, Česká Lípa : Šluknov 0:0, Povrly : Šluknov 1:0
Nejlepší hráč turnaje: Jakub Čurgali (Velký Šenov)
Nejlepší střelec turnaje: Jan Mataj (Heřmanov)
Nejlepší brankář turnaje: Jaroslav Semerád (Česká Lípa)
Nejlepší rozhodčí: Tomáš Baum (Děčín)

Závěrem je potřeba poděkovat všem, kteří se na organizaci turnaje podíleli, všem sponzorům,
funkcionářům a hráčům všech mužstev. Velké poděkování též patří paní MUDr. Markétě Englerové a
rozhodčím turnaje.
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POZOR! Vstupné 100,-Kč děti do 15 let zdarma.
Výtěžek ze vstupného bude použit na záchranu zámku v Lipové.

