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Zprávy a informace z obecního úřadu
Volby do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu v květnu 2014 dávají
voličům možnost ovlivnit budoucí politické směřování
Evropské unie volbou 751 poslanců Evropského
parlamentu, kteří budou po příštích pět let zastupovat .
jejich zájmy. Voliči v České republice budou volit

21 poslanců Evropského parlamentu.
Volby se konají 23. a 24. května 2014 v budově obecního
úřadu. Volební lístky a konkrétní čas volby Vám budou
dány do schránky.

Výzva
Žádáme občana, který posílal dne 6. března 2014 doporučený dopis z pošty Lipová na adresu
Pojišťovny Allianz, Poštovní 3, Praha. Aby se dostavil přímo na pobočku České pošty v Lipové.
Děkujeme.

Odstávky eektrického proudu
Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v úseku Lipová, Liščí + okolí dne 30. 4. 2014
od 6.30 do 18.30 hodin.

Rok 2013 v obecním lese
V loňském roce jsem informovala o nutnosti vyznačení
hranic obecního lesa, avšak to se v roce 2013 nepovedlo
pro nepřízeň počasí. S těmito pracemi bylo započato
v letošním roce, to znamená, vyvrácené hraniční patníky
jsou usazovány na své původní místo a jsou natírány
barvou. Tam, kde nejsou hraniční patníky, je, hranice
obecního lesa tvořena valem s kameny, které rovněž

natírají. Práce byly přerušeny z důvodu nutnosti pokácet
stromy mimo les, v rámci rekonstrukce alejí
a ostatní zeleně v katastru obce Lipová. Obecní les se
rozkládá na čtyřech místech a v jedné jeho části je nutné
hranici osadit patníky geometry, které nejsou dosud
osazeny, ač měly být.

V roce 2013 se prováděla těžba především nahodilá –
zlomy, vývraty, souše, a to ve výši 296,41m3. Celkově se
vytěžilo 316,84 m3 a úmyslná těžba činila jen malé
množství – 20,43 m3, neboť se prováděly výchovné
zásahy.

v mladých porostech, kde výtěžnost není vysoká Holina
vzniklá po mýtní nahodilé těžbě je částečně přirozeně
zmlazena smrkem, zbytek byl doplněn bukem, smrkem a
jedlí. Na holině byl vyklizen a spálen klest, aby se v něm
nenamnožil kůrovec.

Po bleskové povodni v červnu 2013 byly velké škody na
přístupových cestách ke třem dílům obecního lesa, obec
tyto cesty opravila v rámci povodňových škod. Přes to, že
vytěžené dříví nebylo zcela kvalitní (hniloba, zlomy),
neboť našimi předky byl vysazen smrk na stanoviště, kam
nepatří, tak obecní rozpočet byl navýšen ziskem
z prodaného dříví o 306503,- Kč včetně DPH (253309,Kč bez DPH). Náklady netvořily ani desetinu
z dosaženého zisku.
V obecním lese v Liščím bylo upraveno okolí pomníku
padlým v 1. světové válce, byly zde vysazeny 3
rododendrony a 6 červených buků. Pomník byl očištěn.
Práce byly provedeny lidmi pracujícími pod Obecním
úřadem Lipová.

Střípky z Domova důchodců
Velikonoce v domově důchodců Lipová
Dne 27. 3. 2014 se naše klientky s doprovodem, tak jako
každý rok, zúčastnily soutěže v malování vajec u našich
přátel v německém Ebersbachu – Domově pro seniory
Oberland. Každý rok mají naše klientky nějakou novou
techniku. Jeden rok to byla Madeirská vejce, což jsou
vajíčka zdobená vybrušovanými ornamenty, další rok
zdobily vajíčka různými materiály – jednou to byla
pohanka, podruhé těstoviny, různé bavlnky atd. Letos si
naše klientky pro klání v Oberlandu připravili opět
novinku respektive dvě. Jednou z technik zdobení vajec je
nalepování na malé kousky nakrájených větviček břízy.
Klientky jsou moc šikovné a vajíčka vypadají opravdu

netradičně a zajímavě. Druhou z technik, kterou letos
použily, bylo zdobení organzou, které je vhodné ale jen
pro vajíčka z polystyrenu. I to vypadalo zajímavě a na
soutěži bylo jedinečné. Nicméně i ostatní družstva měla
zajímavé techniky a nápady, používaly se nejrůznější
materiály a přízdoby. Bylo to velmi inspirativní a naše
klientky si určitě vezmou „mustr“. Družstvo Domova
důchodců Lipová dostalo „bramborovou medaili“
– obsadilo 4. místo. Co nás ale hřeje u srdce – jedno
z našich vajíček získalo cenu „nejkrásnější vejce
soutěže“.

Dne 16. 4. 2014 k nám do Domova důchodců přišly děti ze
základní školy v Lipové. Kromě malých dětí ze školky
přišla celá škola. Z důvodu nedostatku prostoru v Domově
důchodců se děti rozdělily na dvě skupiny, ale vůbec nám
to nevadilo. Připravili si pro nás krásné vystoupení
doplněné vlastními kulisami. Zazpívaly a zarecitovali
velikonoční a jarní písničky a básničky a došlo i na vyšu

-pání pomlázkami. Klientky byly moc šťastné, že se
mohly opět setkat s dětmi a zazpívat si s nimi známé
písničky. Nakonec dostaly od dětí přáníčka, které děti
samy vyrobily. Děkujeme za krásné vystoupení, bylo
vidět, že si děti i paní učitelky daly velkou práci. Budeme
se těšit na další návštěvu.
Bc. Miroslava Hoštičková
ředitelka Domovu důchodců v Lipové

Velikonoční koncert
V sobotu 19. dubna 2014 se v kostele sv. Šimona a Judy
v Lipové konal Velikonoční koncert, na kterém vystoupil
světoznámý kytarový profesor Štěpán Rak. Na tento
úžasný koncert se do kostela přišlo podívat na 130

návštěvníků. Výtěžek ze vstupného bude věnován na
podporu záchrany zámku Lipová. Děkujeme všem, kteří
se zúčastnili a tím podpořili společný zájem o záchranu
zámku

Kultura v obci
Ve středu 30. dubna 2014 se v Lipové koná PÁLENÍ
ČARODĚJNIC A STAVĚNÍ MÁJE. Průvod od
obecního úřadu bude vycházet v 16.45 hodin. Zbytek akce
se uskuteční tradičně v okolí restaurace U Pytláka.

V 17 hodin nás čeká stavění májky a následně soutěže
pro všechny. Hodnotit budeme nejhezčí živou, ale i
vyrobenou čarodějnici. Nebude chybět ani opékání buřtů
na čarodějnické hranici.

V pondělí 5. května 2014 pořádá Klub důchodců Lipová
již druhé MALOVÁNÍ NA SKLO v podstávkovém domě
pod vedením paní Simony Machorkové. Tentokrát se bude
malovat od 13 do 17 hodin. Ceny se pohybují od 35,-Kč

do 100,-Kč za kus, dle výběru výrobku, na který budete
malovat. Vše potřebné k malbě zajištěno. S sebou si
přineste hlavně dobrou náladu.

V sobotu 24. května 2014 se koná od 10 hodin Lipovský
jarmark a řemeslné trhy v krajině podstávkových
domů. V okolí restaurace U Pytláka se můžete těšit na
řemeslné i prodejní stánky, celodenní program v PRA-

VĚKÉM stylu, lunapark, staročeský trdelník, večerní
zábavu pod širým nebem a tradiční ohňovou show.
Celodenní vstupné je 50,-Kč. Děti do 15 let mají vstup
zdarma.

Férová snídaně
V sobotu 10. května 2014 se od 10 hodin koná
v zámeckém parku zámku Lipová FÉROVÁ SNÍDANĚ.
Férová snídaně ve vašem městě je happening - piknik na
podporu fair trade. Koná se na oslavu Světového dne pro
fair trade, což je svátek, který druhou květnovou sobotu

slaví tisíce lidí na světě. Loni na 87 místech piknikovalo
2800 lidí po celé České republice - přidejte se letos i vy!
Více informací se dozvíte na oficiálních webových
stránkách akce www.ferovasnidane.cz.

CO KDYŽ BUDE PRŠET?
Férová snídaně se koná i za deště, v Lipové to bude v zasedací místnost podstávkového domu. Nebudete-li si v den
snídaně jistí, podívejte se 10. května brzy ráno na tuto událost, organizátor tu zveřejní místo konání v závislosti na
aktuálním počasí.

CO S SEBOU?
Fairtradové dobroty se rády kamarádí s těmi lokálními.
Můžete si upéct buchtu z fairtradového kakaa a cukru,
biomouky, medu od místního včelaře a vajíček od souseda
a k tomu si uvařit do termosky fair trade čaj nebo kávu.

Nemáte čas ani chuť na pečení? Pak stačí chleba
namazaný marmeládou z jahod z vaší zahrádky,
fairtradovou čokoládovou pomazánkou nebo sýrem od
místního farmáře

Deka, hrníček, talíře, ubrousky, nože a lžičky by ve vašem košíku taky neměly chybět!
A hlavně pozvěte všechny přátele, známé a rodinu! Dobrá parta je základ každého pikniku

Vycházka s průvodcem
V sobotu 3. května 2014 se uskuteční vycházka
s průvodcem podle mapky T3 – Okružní trasa panstvím
Leopolda Antona Salma-Reifferscheidta. Místo srazu je
parkoviště před OÚ Lipová v 10.00 hodin. Průvodce celou
trasou je pan Ing. Werner Hentschel. Na tuto trasu je nutno

nutno se předem přihlásit. Hlásit se můžete
prostřednictvím e-mailu ic@lipova.cz nebo osobně v IC
Lipová. Mapky k trase budou dostupné v den konání
vycházky u slečny Lenky Lukášové.

Sport duben 2014
Fotbalová utkání jarní části soutěže 2013-2014 jsou již
v plném proudu. Mužstvu dospělých se v okresním
přeboru Děčín poměrně daří. Z pěti odehraných utkání
získalo devět bodů a z toho šest na hřištích soupeře. Prohru
mužstvo utrpělo na hřišti v Jiřetíně pod Jedlovou, kde
prohrálo celkem nešťastně 1:0 a to z pokutového kopu

v prvním poločasu. Druhou prohru si mužstvo dospělých
odvezlo z hřiště vysoce favorizovaného mužstva SA
Děčín, kdy domácím podlehli vysoko 6:2. Nejlepším
střelcem našeho týmu je zatím Jaroslav Vyšohlíd se 16
vstřelenými góly a Václav Fišer s 9 góly.

Výsledky: Jiřetín – Šluknov B/Lipová 1:0, Šluknov B/Lipová – Prysk 6:1, SA Děčín - Šluknov B/Lipová 6:2, D.
Poustevna - Šluknov B/Lipová 0:5, St.Křečany - Šluknov B/Lipová 0:1.
dalším utkání hostí naši dospělí fotbalisté na svém hřišti v Lipové v neděli 27 .4. od 17:00 mužstvo Boletice nad
Labem.
Naši mladší žáci „rozjeli“ své zápasy vysokou porážkou na
hřišti s Mikulášovicemi 3:7. V dalším utkání se v neděli
hřišti lídra soutěže Junior Děčín, kdy vysoko podlehli
27.4. od 10:00 střetnou na hřišti ve Velkém Šenově
tomuto mužstvu 28:0. V posledním utkání již zahráli
s místním SK
o poznání lépe, i když nakonec prohráli na domácím

Tabulky:

Připravujeme:
Na sobotu 2. srpna 2014 se bude připravovat již 16. ročník tradičního fotbalového
turnaje LIPOVSKÝ MEMORIAL. Tento turnaj bude celodenní a účastní se celkem šest
mužstev. Turnaj se pořádá na počest a k uctění všech lidí, kteří se zasloužili o fotbal
v Lipové.
-mb-
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