
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OOttáázzkkaa  pprroo  ssttaarroossttuu  
  

Pravidelná rubrika starosty obce 
 

Odvolal jste z funkce ředitele Domova důchodců Lipová, koluje mnoho dohadů a zvěstí,  
jak je to tedy doopravdy? 

 
V obci, ale i v okolí koluje mnoho dohadů a nepravd. Ředitel DD Lipová 
byl odvolán na základě doporučení zastupitelstva obce. Odvolání ředitele 
bylo důsledkem neřešení některých problémů uvnitř organizace. 
Další postup po odvolání stávajícího ředitele jsme konzultovali s Odborem 
sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje. Rozhodli jsme se požádat 
Město Jiříkov, které je zřizovatelem Domova důchodců ve Filipově, zda by 
uvolnilo na částečný úvazek Bc. Jana Sembdnera ředitele DD ve Filipově 
do funkce ředitele DD v Lipové do doby vyhlášení výběrového řízení a 
jmenování nového ředitele Domova důchodců Lipová. Nejpozději však do 
8.8.2012. 
Odvolanému řediteli panu ing. Václavovi Vlčkovi děkujeme za práci, 
kterou pro Domov důchodců vykonal. 

 
Nelze nějakým způsobem pomoci panu V.Š.? 
 

Snažili jsme se o to, neboť jsme se obávali o jeho zdraví. Bohužel se naše pomoc nesetkala 
s pochopením. Domluvili jsme se všemi obchodníky v Lipové, že mu nebudou prodávány žádné 
alkoholické nápoje. V součinnosti s místní lékařkou jsme podnikli cestu s panem V.Š. do rumburské 
nemocnice k vyšetření, ale ani tato neabsolvoval všechna. Poskytli jsme mu hygienické zázemí a 
ošacení a jiné nezbytné věci (přikrývku atd.). V podstatě jsme se snažili o to, aby mohl nastoupit do 
některého domova důchodců se zvláštním režimem, kde by měl veškerou péči a možnost vést důstojný 
život. Těžko však pomoci člověku, který o naši pomoc nestojí a to platí i v tomto případě, takže vše se 
vrátilo do starých kolejí. Je nám z toho smutno, ale bohužel jsme vyčerpali všechny možnosti pomoci. 

 
Jak dopadla kontrola spojená s dotací na dětské hřiště? 
 
Obec opravdu prošla kontrolou zaměřenou na dětské hřiště. Kontrola byla uzavřena s konstatováním, 
že vše je v pořádku. Na základě této kontroly nám byla poukázána dotace ve výši 630.000,- Kč, a tím 
je vlastně celá akce především finančně uzavřena. 
 

LLiippoovvsskkéé  nnoovviinnyy  
Únor/březen 2012; adresa redakce: Obecní úřad Lipová, � 412 391 390, lipovskenoviny@email.cz 
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Soutěž 
 

Bohužel v minulém soutěžním kole nikdo nepoznal dům, který stával naproti dnešnímu obecnímu 
úřadu, v místě kde je dnes Liponoš. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dnešní fotografie je sice nevalné kvality, ale o to zajímavější a jistě nepotřebuje obsáhlou nápovědu. 
Piště nám tedy své odpovědi do 31. března 2012 na email lipovskenoviny@email.cz, nebo svůj tip 
můžete doručit osobně nebo poštou na adresu OÚ. Ze správných odpovědí vylosujeme tu, jejíž autor 
obdrží krásnou knihu.       -kms- 

 
Mrazy, sníh a dobrá nálada… 

 
Snad ani ne tolik ten sníh, ale mrazy nás na přelomu ledna a února opravdu potrápily. Mrzlo, až 
praštělo, rtuť na teploměrech se krčila často až někde hodně pod mínus dvacítkou, domovní dveře jsem 
otevíral pomalu kladivem, a zavíral zrovna tak a myslím, že jsem zdaleka nebyl sám. 
Dříví jsem spálil snad na pět let dopředu, brikety měly vydržet i na příští zimu, (jak naivní představa), 
ale nějak jsme tu zimu přežili, že?   
Do toho nám senátoři odhlasovali přímou volbu prezidenta republiky. Prakticky se kandidatury mohou 
zúčastnit zase jen vybraní členové politických stran, kterých máme s tou jejich politikou pomalu, (ale 
zcela jistě) plné zuby. No 50 000 podpisů asi v Lipové nikdo k nominaci nesežene, tak ta demokracie 
v prezidentských volbách vezme trochu za své, ale to už jsme si při jiných příležitostech dost zvykli. 
Holt prezident zřejmě z Lipové nebude, no… 
Tak se radujme alespoň z těch jednodušších, a nám bližších věcí, jako že už jsme slavili konec 
masopustu, v obci běží zábavy a plesy a hlavně se konečně blíží jaro. Nedočkavci se brodí zbytky 
tajícího sněhu na svých zahrádkách, lufťáci se přijíždějí podívat, jak jim zima „upravila“ chalupy, 
prostě jaro se blíží a to je dobře! 
Tak přeji všem dobrou náladu, s tou jde vždycky všechno lépe, a úsměv do už skoro jarního sluníčka, 
pokud se na nás zrovna podívá! 
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Klub důchodců v Lipové 
 

Pozvánka pro všechny důchodce v Lipové:  
Další setkání v klubu důchodců  se uskuteční dne 15.3.2012 v 15 hodin 
v bývalé knihovně na náměstí č.p. 419. Program připraven. 

 

Dne 21.5.2012 pořádáme zájezd na představení 
ALEXANDROVCI  do Ústí nad Labem . 

Vstupné ve výši 590,- Kč. 
Přihlášení s úhradou je nutné nejpozději do 15.3.2012 u p. Kadlecové tel. 412 391 184. 
 
 
 
 
 

 
 
�� 

Výstava kostýmů z pohádkového seriálu Arabela 
Ve výstavních prostorách Šluknovského zámku 
od 29.2.2012 do 26.4.2012 bude probíhat 
ojedinělá výstava kostýmů a rekvizit 
z pohádkového seriálu Arabela.  
Otevřeno je každý den od 9.00 do 11.30 hod a 
od 12.30 do 17.00 hod.  
Vstupné 50,-Kč, děti 30,-Kč a k vidění bude i 
kouzelný prsten, křišťálová koule, kouzelný 
plášť a další.  
Vraťme se do říše pohádek i světa lidí tak, jak je 
vidí autoři Miloš Macourek a Václav Vorlíček a 
ponořme svoji mysl do fantazie s pomocí 
kouzelného prstenu, se kterým se daly dělat věci 
nevídané. A když už vás to potáhne jinam, je tu 
přece cestovní plášť….  

 
POZOR! NAVÝŠENÍ STOČNÉHO! 

 
Upozorňujeme všechny občany na navýšení ceny za stočné pro rok 2012. Důvodem je navýšení 

sazby DPH o 4%. Cena za m3-  32.52 Kč bez DPH, cena za m3 – 37.07 Kč s DPH  
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Informace o výměnách občanských a řidičských 
průkazů 

Od 1.1.2012 je vydáván nový typ občanského průkazu se strojově čitelnými údaji. Vydávají se dva 
typy OP, a to s čipem za 500,-Kč, kam lze nahrát elektronický podpis a bez čipu zdarma, pokud se 
jedná o vydání z důvodu změny údajů nebo skončení platnosti. Oba OP jsou vzhledově stejné, liší se 
pouze tím, že na zadní straně je umístěn kontaktní elektronický čip. 
K čemu slouží čip. 
Na kontaktní elektronický čip lze zapsat data pro vytváření elektronických podpisů spolu 
s kvalifikovaným certifikátem. Podrobnosti jsou uvedeny na internetových stránkách Ministerstva 
vnitra www.mvcr.cz. Je možno požádat i o občanský průkaz pro děti od 15 let za poplatek 50,-Kč. 
Není již potřeba nosit fotografie, ty jsou pořízeny na úřadě při pořízení žádosti. Údaje o rodinném 
stavu, registrovaném partnerství a zapsání titulu jsou již nepovinné a každý si může sám zvolit, zda je 
chce do OP napsat. 
Zakódované občanské průkazy 
Pokud se chystáte k převzetí nového OP, promyslete si osobní bezpečnostní kód, který je vlastně 
obdobou PINu u platební karty. Tento kód je kombinací čtyř, maximálně 10. číslic. Doporučujeme si 
zvolit minimální počet, to je čtyři číslice, které je potřeba si dobře zapamatovat, protože po třetím 
chybném zadání se možnost elektronické identifikace zablokuje. Odblokování pak stojí na OÚ 
s rozšířenou působností 100,-Kč. 
Občanky až do domu. 
Pro imobilní občany je možnost požádat o nabrání žádosti mimo úřad. Je třeba se dohodnout 
s referentkou na úseku OP o termínu návštěvy a sdělit rodné číslo žadatele, aby si mohla připravit 
předem žádost, kterou žadatel musí podepsat. 
Buďte trpěliví 
Vzhledem ke zvýšené frekvenci nabírání a vydávání OP na OÚ s rozšířenou působností žádáme 
občany o trpělivost a vstřícnost, pokud budou muset nějakou dobu čekat na vyřízení své žádosti. 
Dosavadní OP platí po dobu v nich uvedenou. Pokud zde nedošlo ke změně údajů či podstatné změně 
podoby, nelze provádět výměnu. To ovšem neplatí, pokud si občan bude chtít požádat o OP s čipem.  
Povinná výměna řidičských průkazů 
Rok 2012 je také rokem legislativní výměny řidičských průkazů. Řidiči, kteří mají řidičský průkaz 
vydaný od 1.1.2001 do 31.12.2002 jsou povinni provést výměnu do konce tohoto roku. K žádosti o 
výměnu řidičského průkazu je třeba i nadále přiložit fotografii. 
 

Mateřská škola Varnsdorf – speciální třídy 
 

nás informovala, že i pro školní rok 2012/2013 zůstávají v provozu tři speciální třídy. 
 

• Třída logopedická 
• Třída pro děti s více vadami (pro děti s různými typy postižení a jejich kombinacemi). Pro 

děti nechodící je v MŠ zřízen bezbariérový přístup 
• Třída pro děti s poruchami autistického spektra 

Ve speciálních třídách pracují učitelky se speciální pedagogickou kvalifikací a asistenti pedagoga. Do 
těchto tříd jsou přijímány děti z celého Šluknovského výběžku.  
Zápis pro školní rok 2012/2013 je 19.4.2012 od 10.00 hod do 16.00 hod v budově Mateřské školy – 
orientační body vlakové nádraží a Helveta. 
Více na internetových stránkách www.msctyrlistek-vdf.cz 



~ 5 ~ 

Veletrh cestovního ruchu 
 

Ve dnech 12.-15.1.2012 se na brněnském výstavišti konal 
již tradiční veletrh  turistických možností v regionech – 
REGIONTOUR BRNO 2012. 
Naši obec na tomto veletrhu reprezentovalo Regionální 
informační centrum Šluknov, stejně jako reprezentovalo i 
všechny ostatní obce Šluknovského výběžku. Tento veletrh 
se konal již po šesté. V rámci výstavní expozice Ústeckého 
kraje sdílelo Šluknovsko spolu s ostatními obcemi prostor 

pro výstavu mnoha různých materiálů, prospektů, brožur, letáků, upomínkových předmětů a podobně.  
Veletrhu se účastnila jak široká odborná veřejnost, tak i zájemci o všeobecnou či konkrétní turistiku 
s aktivní dovolenou v Čechách. Velká poptávka byla i k ubytovacím možnostem v regionu, tipům na 
výlety pro celou rodinu a velký zájem byl konkrétně jak o pěší, tak i cyklistickou turistiku. 
Veletrhu jsme se zúčastnili za finanční spolupráce obcí a měst mikroregionu Sever a mikroregionu 
Tolštejn, kterým patří poděkování. Že byl veletrh opravdu důležitý pro rozvoj turistiky v našem 
regionu, to dokazuje i několik následujících čísel z loňského veletrhu Výstavní plocha činila 6957 
metrů čtverečních a návštěvníků přišlo na úctyhodných 32 000.  
Češi stále více objevují krásy své vlasti a vyrážejí na dovolenou v tuzemsku. Šetří tak kapsu i čas a my 
jsme rádi, že i s přispěním tohoto veletrhu více turistů „objeví „ i naši krásnou obec a její pozoruhodné 
okolí.  

Zápis do 1. třídy - leden 2012 
Trochu nervozity, trochu napětí.... Umím básničku, řeknu správně barvy, budu umět počítat,...?  O tom 
možná přemýšlely děti, které do naší školy přišly k zápisu. Po prvním ostychu nervozita opadla, 
protože se tu vlastně všichni známe. Všechny děti podaly pěkné výkony a mohly si vybrat dárky, které 
pro ně připravili školáci. Letos přišlo k zápisu 9 dětí. Rodiče  tří dětí zažádali o odklad. Škole zdar a 
první t řídě zvlášť!!!   Už teď se těšíme na nové školáky.                                                                    I.P.  

 

 

 

 
TŘÍDĚNÍ ODPADŮ 

 
Apeluji na lipovské občany, aby ve vlastním zájmu věnovali třídění odpadu zvýšenou pozornost. 
V poslední době se stává, že v kontejnerech na tříděný odpad jsou věci, které tam buď nepatří vůbec, 
nebo jsou vytříděny nesprávně. To má za následek stížnosti ze strany firmy, svážející tříděný odpad a 
následně může vést k tomu, že poměrně nízký poplatek za popelnice se zvýší, neboť třídící firma nám 
nedá odměny se tříděným odpadem spojené.  
 



~ 6 ~ 

Přátelské utkání v Sebnitz 

Sport 
 

Fotbalové jaro se blíží a již 24. března se rozjedou zápasy o body. V tabulce II. třídy je po podzimu 
mužstvo dospělých, které hraje pod hlavičkou Šluknov B na čtvrtém místě a kolem tohoto místa 
bychom se rádi pohybovali i na jaře. Mužstvo dospělých zahájilo v rámci zimní přípravy sérii 
přípravných utkání, a i když pořád nehrálo v kompletní sestavě, tak se mu poměrně dařilo.  
 
Přátelská utkání dospělých v zimní přípravě: 
 

ne 12.2.12 Šluknov B/Lipová  v. Mikulášovice 2:1  umělá tráva Sebnitz  
so 25.2.12 Šluknov B/Lipová  v. SG RH Lipová  4:2 umělá tráva Sebnitz  
so 03.3.12 Šluknov B/Lipová  v. Staré Křečany   2:5 umělá tráva Sebnitz  
ne 11.3.12 Šluknov B/Lipová  v. Rybniště             14:00 umělá tráva Varnsdorf 
 

Žákovské mužstvo zahájilo svojí zimní přípravu sérií turnajů, ve kterých mezi sebou hrají mužstva 
Mikulášovic, Jiříkova, Velkého Šenova, Šluknova a Lipové. V prvním turnaji naši žáci obsadili druhé 
místo za Velkým Šenovem. Nejlepším střelcem turnaje se stal náš lipovský hráč Tobiáš Svoboda. 
Turnaj se hraje v Mikulášovicích v hale a celkový vítěz bude vyhlášen v průběhu března. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pozvánka: 
 

V sobotu 17.3.2012 se bude konat od 20:00 na sále U Pytláka 

SPORTOVNÍ PLES 
 

Již tradi čně bude připravena bohatá tombola a doprovodný program o ceny. 
Nebude chybět ani ohňová a taneční show a půlnoční překvapení  
(Brynda Milan 606 220 425 a Herout Miroslav 606 576 241)  
Předprodej vstupenek s místenkou byl již zahájen!!! 

Lipovské noviny – Vydává Obecní ú řad Lipová � 412 391 390, lipova@interdata.cz. Povoleno 
Ministerstvem kultury České republiky, Odbor hromadných sd ělovacích prost ředk ů, registrováno 
pod číslem MK ČR E1 2247. Řídí redak ční rada ve složení Pavel Svoboda, Petr Halda. Grafická 
úprava a úprava text ů Petr Halda. Redak ční uzáv ěrka je vždy 20. dne v m ěsíci. Kontakt: 
lipovskenoviny@email.cz  


