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Zprávy a informace z obecního úřadu
Oprava mostků
Krajský úřad v Ústí nad Labem zadal opravu tří mostků
v obci směrem na Liščí. Začíná se od nejvzdálenějšího
mostku mezi Lipovou a Liščím, zhruba v úrovni bydliště
manželů Hentschelových. Silnice je v těchto místech již
rozkopána a není možné tudy projíždět. Také se zde
opravuje kamenná zeď, která sousedí v délce asi třiceti
metrů se silnicí.
Další mostek, který se bude opravovat je přímo
u bývalého rybníku Mlejnek, což je vlastně těsně před
Lipovou a poslední, který se bude opravovat je most pod
jatky u Kramerů. Zde se dá projet uličkou po místní
komunikaci, ale co se týká mostku u manželů Hentschelo-

vých a u Mlejnku, tak je nutná objížďka pro osobní
automobily okolo Sohlandského rybníka a dále přes les
a po lesní cestě vyjedou v Liščí. Co se týká traktorů,
velkých aut a různých zemědělských strojů, tak mají
jezdit přes Lobendavu a Severní. Bohužel cesta ze
Severní na Liščí je již ve velmi špatném stavu a jízda po
ní je mírně řečeno problematická. Proto v dnešní době
jednáme se Správou a údržbou silnic, ale i se Státními
lesy, jak v tomto případě dále postupovat. Snažíme se
i domluvit, aby byl i opraven (alespoň částečně) povrch
vozovky mezi Lipovou a Liščím, chtěli bychom to dostat
do investic kraje pro rok 2014.

Oznámení poplatníka
K povinnosti poplatníka poplatku za provoz systému sběru
a nakládání s komunálním odpadem je ohlášení jakékoliv
změny do 15 dnů od vzniku, která má vliv na poplatkové
povinnosti tj. např. narození dítěte, změna majitele objektu
atd.
V souvislosti s výše uvedeným se obracíme na občany,
kteří tak ještě neučinili, s výzvou k vyplnění Oznámení
poplatníka.

Oznámení lze po vyplnění v listinné formě předat na
podatelně OÚ Lipová. Dále lze Oznámení vyplnit
i elektronicky na internetových stránkách obce Lipová formuláře- a zaslat e-mailem na info@lipova.cz.
V případě, že neobdržíme do 31. 12. 2013 od poplatníka,
který je v naší databázi vyplněné Oznámení obešleme jej
úřední cestou ke splnění této povinnosti. Předem
děkujeme.

Pojízdná masna
V pondělí 18. listopadu 2013 od 13.00hod do 17.00hod přijede do Lipové na náměstí pojízdná masna. Tato pojízdná
masna by k nám měla jezdit každé pondělí v tuto hodinu.

Poděkování
Obecní úřad by chtěl touto cestou poděkovat panu Zdeňkovi Tomanovi, který zhotovil zábradlí okolo domečku na
dětském hřišti. Děkujeme

Fotosoutěž
Společnost pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska
vyhlašuje soutěž:
„ Nejhezčí fotografie podstávkového domu“
Soutěž potrvá od 1. listopadu 2013 do 28. února 2014.
Požadovaný rozměr soutěžní fotografie je 15,5 x 21cm.
Na fotografii by měl být zachycen podstávkový dům
a není důležité, kde se nachází.

Autora vítězné fotografie odměníme (i všechny ostatní)
a fotografie vystavíme v našem podstávkovém domě.
Fotografie odevzdávejte v infocentru v Lipové, nebo
zasílejte poštou na adresu:
Společnost TUR, Lipová 424, 407 81 Lipová.
Tato soutěž bude vyhlášena ještě jednou v letním období.

Střípky z Domova důchodců
Soutěžní den
Dne 15. 10. 2013 probíhal po celý den 5. ročník,
Lipovského soutěžního dne, který se obvykle koná již
v srpnu před lipovským Dřevákem a to v lesíku
u Restaurace Pytláka. Letos byl z organizačních důvodů
přesunut až na měsíc říjen. Protože počasí už je chladnější,
rozhodli jsme se celou akci uspořádat na sále v restauraci
U Pytláka.
Letošního Soutěžního dne se zúčastnilo deset družstev,
a to jak z blízkého okolí, tak například z dalekých
Podbořan. Naše pozvání již po několikáté přijalo také
družstvo z německého Oberlandu. Každé družstvo jsme
usadili ke stolu, kde již bylo připraveno občerstvení jako
koláčky, slané pečivo, ovoce a také limonády. K pití se
podávala také káva, čaj, pivo nebo víno. Hned po příjezdu
dostalo každé družstvo malou svačinu a to párek
s chlebem, hořčicí nebo kečupem.
Okolo desáté hodiny došlo k slavnostnímu zahájení.
Úvodní slovo měla paní ředitelka, která všechny přivítala.
Poděkovala jak všem účastníkům, tak organizátorům
a především našim sponzorům. Dále pak děkovala zejména
našim klientkám, které se podílely na výrobě cen.
Po
desáté
hodině
došlo
k zahájení
soutěží
a vše naplno vypuklo. Bylo připraveno deset soutěžních
disciplín. Povlékala se peřina, vázaly se šátky, zatloukaly

Vaření s Hoštou
Ve čtvrtek 14. listopadu 2013 v 15hodin se poprvé sešel
kroužek vaření pod vedením pana Pavla Hoštičky. Pan
Hoštička má pro děti i rodiče založeny webové stránky
www.varenishostou.estranky.cz, prostřednictvím kterých
bude informovat o tom, co se na kroužku děje. Děti se
opět sejdou v pondělí 18. Listopadu od 15.30 hodin
a s sebou si přinesou zástěru, přezůvky a měsíční poplatek
60 Kč.

se hřebíky, hádaly se zvířata a mnoho dalších soutěží.
Všechny soutěže probíhaly bez problémů a ani při
zatloukání hřebíků nedošlo ke zranění. Když všechna
družstva skončila, podával se oběd. K obědu uvařily
kuchařky Domova vynikající guláš. Mezi obědem došlo
ke sčítání výsledků. Po obědě jsme vyhlásili vítěze. Na
prvním místě se umístilo družstvo z ÚSP Lobendava, na
druhém místě družstvo z DOZP Stará Oleška a na třetím
místě se umístily naše klientky, tedy družstvo Domova
důchodců Lipová. Pro všechny soutěžící byly připraveny
diplomy a také odměny. Letošní zvláštností bylo, že
odměny se předávaly v košících, které pletly naše
klientky. Pro doprovod byly také připraveny košíky
a v nich ručně vyšívané dečky, také od našich klientek.
Touto cestou bychom rádi poděkovali panu Neumanovi,
za poskytnutý prostor, dále pak obci Lipová, která nám
zapůjčila projektor, díky němuž jsme mohli promítat
fotografie z různých výletů a akcí. Dále pak děkujeme
všem zaměstnancům, kteří se na organizace Lipovského
soutěžního dne podíleli, také všem dobrovolníkům
a našim obchodním partnerům.
Ještě jednou děkujeme všem družstvům, že se zúčastnily.
Věříme, že se jim líbily jak soutěže, tak odměny které
získaly a doufáme, že se příští rok opět uvidíme.

Otevřený dopis a odpověď na něj
Již jen za pár dnů zde máme den "Památka na zesnulé" a lidé, kteří jdou zavzpomínat na své blízké zesnulé pohřbené na
lipovském hřbitově, se musí jak již dva roky, dívat na suchý zerav, suché, či vyvrácené jalovce a rozbité lavičky. Za hroby
na hřbitově přitom platí obci poplatek.
Vím, že v příštím roce se má na hřbitově rekonstruovat javorová alej, ale současný stav (trvající dva roky) ze strany obce
o přílišné úctě k pozůstalým nesvědčí. Co Vy na to pane starosto?
P.S.: Nechci ústní odpověď jako v předešlých dvou otázkách, ale otisknout i s odpovědí v Lipovských novinách. Zdá se
mi, že pan starosta uznává jen kladné otázky pro něj.
Hana Hentschelová
Souhlasím s vámi, že není na hřbitově všechno, jak má být. Osobně bych vykácel všechny přerostlé dřeviny, ale ty jsou
majetkem lidí, kteří si platí poplatky. Vysázel bych nové dřeviny a nenechával bych je přerůst (vyvracejí kameny
a náhrobky). Co se týká laviček, tak bychom je chtěli doplnit a je také pravda, že některé fošny jsou nahnilé. Nechali jsme
nařezat nové fošny, které necháváme vyschnout (vylézá z nich smůla) a na jaře příštího roku je budeme instalovat.
Nedomnívám se, že současný stav je natolik špatný. Jestli přesto jsme někoho rozlítili nelichotivým stavem hřbitova jak
tvrdí paní Hentschelová, moc se všem omlouváme. Nemůžu si, ale odpustit jednu poznámku. Pan Ing. Hentschel dělal
skoro tři roky místostarostu a mohl tedy on sám tyto věci řešit. Tím se nechci samozřejmě zbavovat zodpovědnosti za stav
hřbitova a budeme se snažit do budoucna udělat nápravu. Na jaře se bude realizovat revitalizace zeleně před a na hřbitově.
Nepotřebuji dostávat pouze kladné otázky, ale na některé odpovídám přímo tazatelům ústně. Měl jsem pocit, že Vám má
ústní odpověď stačila. Je potřeba si brát z těch negativních otázek to pozitivní a snažit se nastalou skutečnost řešit, vzít si
ponaučení a případně sjednat nápravná opatření
Co do budoucna chceme udělat na hřbitově…?

 Přivést vodu na hřbitov a udělat rozvod vody po
hřbitově ve středové uličce
 Vydláždit chodník od hlavního vchodu ke kapli

PS: Na obci každému zájemci rádi ukážeme projektovou dokumentaci.

Zrušit nebo opravit velké hrobky, o které se
nikdo nestará – investice v řádu desetitisíců za
jednu hrobku
opravit oplocení

Klub důchodců
Dne 6. listopadu 2013 poprvé sešel kroužek keramiky pod
vedením paní Emilky Němcové. Na první schůzce se sešlo
celkem 5 členek klubu. Kroužek se bude dále scházet
každou první středu v měsíci. Kroužek není určen jen pro
členky z klubu důchodců, ale může se zapojit kdokoliv.
Stačí v den konání přijít přímo do podstávkového domu.
Cena za jednu lekci keramiky je 75 Kč. Případní zájem-

ci nechť se hlásí u pracovnic v informačním centru. Klub
důchodců si Vás dovoluje pozvat na své další sezení
s adventní tématikou. Toto sezení se uskuteční
3. Prosince od 15 hodin v podstávkovém domě. Přímo na
sezení bude možnost výroby adventních věnců.

Pedikúra v podstávkovém domě
Ve dnech 18., 19. a 22. listopadu je možnost objednání se
na pedikúru přímo do podstávkového domu. V pondělí
a v úterý se jedná o čas mezi 8:30 až 12:30 a v pátek se
jedná do dobu mezi 10 až 14 hodinou. Cena ošetření je
150Kč a zahrnuje namočení nohou do vodní lázně se

změkčující solí, odstranění zrohovatělé kůže na chodidlech, odstranění otlaků, odstranění kuřích ok, zastřihnutí
a úprava nehtů a konečné nanesení krému spojené
s lehkou masáží chodidel. Na pedikúru se můžete
objednat přímo v Informačním centru.

Drakiáda
V neděli 20. října se konala Lipovská drakiáda pro malé
i velké, počasí na začátku celé akci přálo, slunce svítilo,
ale poté se přehnal malý deštík a slunka jsme se už
nedočkali, ale zato nepršelo a krásně foukalo. Malý i velcí
účastníci soutěžili o nejlepšího letce, největšího
vozemboucha a také o nejkrásnějšího draka domácí výro-

by. Bylo připraveno občerstvení pro zahřátí. Každý
účastník byl odměněn sladkou drobností. Vítězové
soutěží navíc obdrželi na památku krásné diplomy.
Děkujeme za účast, a na další akci se na Vás těší Kulturní
komise.

Výsledky voleb do poslanecké sněmovny parlamentu 2013
Zde se můžete podívat na výsledky voleb, které
se konali ve dnech 25. až 26. října 2013. Ve
volebním okrsku Lipová Okrsková volební
komise nechala odvolit téměř 50% voličů.

Posváteční a předvánoční zastavení
Když se tak dívám při procházce k Sohlandskému rybníku
na tu ubývající hladinu vody, a s tím spojený podzimní
výlov, tak mi kmitne hlavou, že nebude zase tak dlouho
trvat a máme tu vánoce. Ne že bych si myslel, že kapři se
na ně také těší, to stěží, ale lidé snad ano, alespoň doufám.
Samozřejmě, že vánoce jsou především o dárcích, na ty
slyší děti i dospělí, ale také o jakési vzácné atmosféře,
která jinak není mezi lidmi až tak běžná. Myslím tím různá
ta přání zdraví a veselosti a vůbec dobrá mysl, která
k vánocům patří. Teď je ještě říjen a po předčasných
volbách, které místo přání dobrého zdraví spíše zjitřily
mysl občanů napříč politickým spektrem, přišel svátek,
který by měl pro nás občany České republiky být tím
nejdůležitějším, protože před devadesáti pěti lety (a po tři
sta letech národnostního útlaku) byla založena
Československá republika, jíž je naše ČR přímou
pokračovatelkou. Jenže jak se k tomu staví naše média?
U těch komerčních televizí v hlavním vysílacím čase
běžely seriály tak nějak nevalné chuti, jak by řekl herec
Pešek v jednom starším filmu, a ve státní televizi se také
dvakrát nevyznamenali s připomenutím tohoto svátku,
když od poledne dávali prvorepublikové a socialistické

filmy. No a když se na 28. říjen zeptám mladších ročníků,
tak jejich odpovědi jsou na úrovni Krampolova pořadu
„Nikdo není dokonalý“… No prostě holt letí alespoň ty
vánoce, i když ani ty již nejsou připomenutím
křesťanského náboženství s narozením Ježíše, místo toho
nám pořád víc a víc je cpán do hlavy jakýsi svatý Klaus,
či jak se to anglicky píše. Ještě že si tedy alespoň na ty
vánoce budeme navzájem blíž, když už státní svátek byl
pro většinu z nás jen příjemným prodloužením víkendu.
P.H

ZDOBENÍ A ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
SE USKUTEČNÍ 29. LISTOPADU 2013 V 18.00 HODIN NA NÁMĚSTÍ


doneste si ozdoby, ať je náš strom opět krásný





v podstávkovém domě bude probíhat prodej vánočních výrobků

pro zahřání je připraven svařák za sympatické
ceny
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