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Zprávy a informace z obecního úřadu
Informace o změnách na obecním úřadě
Od ledna 2014 máme na obecním úřadě dvě nové
pracovnice, a to paní Kláru Žákovou, která nastoupila na
místo po paní Jiřincové jako hospodářka, a slečnu Lenku
Petrouškovou, která nastoupila jako ekonomka na místo po
paní Procházkové. V případě, že občané budou mít nějaký
dotaz na obecní úřad či na naše dvě nové pracovnice,

mohou se na nás bez problémů obrátit. Upozorňujeme, že
se změnila také otvírací doba, úřední dny jsou pondělí až
pátek s tím, že v pondělí a ve středu je otvírací doba od
7.30 hodin do 17.00 hodin, úterý a čtvrtek od 7.30 hodin
do 15.30 hodin a v pátek od 7.30 hodin do 14.00 hodin.

Vandalismus v obci
V poslední době se nám v obci bohužel takříkajíc „roztrhl
pytel“ s vandalismem a drobnými krádežemi. Na obecní
úřad byli pozváni zástupci Policie ČR, se kterými jsme
tuto nepříjemnou situaci řešili. Zástupci Policie ČR nám
ovšem oznámili, že s většinou incidentů nemohou tedy
prakticky nic dělat, protože nejsou policii nahlášeny.
Apelují na občany, kteří se stanou svědky nějakého
z projevu vandalismu, ať už se jedná o odhazování PET
lahví či trhání planěk z plotu nebo o jiný incident, že toto
je možno telefonicky ohlásit na známou linku 158, aniž by
udávali své jméno. Apelují také na rodiče, aby si děti
hlídali, protože se zde velice rozmohlo užívání návyko-

vých látek, jedná se zejména o marihuanu a pervitin.
Toto je samozřejmě velmi závažný problém, a opravdu je
především na rodičích, aby své ratolesti ohlídali. K tomu
pak následně patří i drobná kriminalita a přestupky jako
je vandalismus, to je bohužel jedno k druhému.
Z obecního úřadu jde jednotný hlas, že k narkomanii a
s ní spojené trestné činnosti již nebude nečinně
přihlíženo, také apelujeme na občany, aby Policii ČR své
poznatky hlásili, ať už bude požadováno další šetření,
nebo se bude jednat pouze o preventivní opatření. Je
nutné těmto nešvarům v obci učinit přítrž.

Masopustní hody
Kulturní komise v čele s panem starostou obce má v plánu
uskutečnit masopustní hody. Letos v únoru bude proveden
průzkum, zda o akci bude zájem s tím, že zaměstnanci
radnice obejdou všechny občany obce a nabídnou jim
k zakoupení jakési poukázky, na které by při konání
zabíjačkové veselice obdrželi jak maso, tak i masné
výrobky ze zabíjačky za cenu, která by měla pouze pokrýt
náklady a režii za řezníky. Chtěli bychom také (pokud to
bude umožněno hygieniky) jednoho vepře zabít na návsi,
a to tak, že akt vlastního usmrcení by vidět nebyl, ale
následné zpracování vepře by bylo veřejně přístupné. To
znamená paření, odstraňování štětin, vytažení čuníka na

Trojnožku a podobně, což jsou věci, které zejména
mládež již prakticky nezná.
Vše je pochopitelně závislé na zájmu občanů, pokud se
akce uskuteční, tak počítáme i s živou kapelou, stánky
s občerstvením a musíme zjistit, zda bude povoleno
prodávat zabijačkový guláš či ovárek. Toto budeme ještě
řešit s hygieniky a přibližně do čtrnácti dnů budeme
moudřejší. Pak obejdeme občany a zda bude zájem,
a občané si masové balíčky předplatí, akce se uskuteční
v březnu 2014. Pokud zájem nebude, tak těm občanům,
kteří si balíček předplatili, peníze pochopitelně začátkem
března vrátíme.

Hledáme do svých řad ochotné lidi, kteří se chtějí zapojit do
aktivit, které pořádáme. Budeme vděčni i za občasnou pomoc.
Kulturní komise obce Lipová

Střípky z Domova důchodců
Vánoce v Domově důchodců
V pátek třináctého prosince 2013 odpoledne v našem
Domově vystoupil dětský sbor Šenováček. Zpívali jak
známé, tak méně známé písně a pokud klientky chtěly,
mohly si s nimi zazpívat. Rádi bychom jim poděkovali, že
se za námi opět po roce přijeli podívat.
Osmnáctého prosince 2013 jsme v Domově zdobili
vánoční stromečky. Stejně jako v loňském roce jsme měli
stromečky tři. Jeden v kulturní místnosti, jeden na velké
jídelně a jeden venku na terase.
Ve čtvrtek devatenáctého prosince 2013 proběhla na velké
jídelně vánoční besídka. Společně jsme si zazpívali

koledy, poslechli si přednes básní a především se
příjemně bavili. Pro klientky byl připraven vaječný
koňak, dort, chlebíčky a slané pečivo.
Na Štědrý den, byl připraven k večeři bramborový salát
a řízek. Během večera se také rozdávali dárečky. Myslím,
že všichni byli spokojeni.
Na Silvestra bylo pro naše klientky připraveno
silvestrovské posezení. Popíjelo se víno, jedli se
chlebíčky, slané pečivo i zákusky. Celý den probíhal
v příjemné atmosféře.
Bc. Adéla Žítková

Otevřený dopis
Chci poděkovat, a myslím si, že nejen já, všem, co se tak obětavě nasazují pro kulturu a další aktivity v obci.
Jsem nesmírně ráda, že jsou mezi námi takoví lidé jako Jana Kadlecová, Pavel Hoštička, za Kulturní komisi např. moje
sestra Klára Žáková. Sama vím, co organizace čehokoliv obnáší a proto si jejich obětavosti vážím. Děkuju za ten
neuvěřitelně oblíbený kroužek vaření, kde dětí přibývá každým týdnem, protože je Pavel ochotný jim věnovat svůj čas
a um. Děkuji za seniory, protože paní Kadlecová má skvělé nápady co všechno by se dalo podniknout a také to
zorganizuje, Děkuji Kláře a nesmím zapomenout i na sestry Lukášovy, za to, že nám množství a kvalitu kulturních akcí
může závidět leckterá daleko větší obec se zajímavějším rozpočtem. Sestrám Lukášovým chci také poděkovat za to, že se
chopily Lipovských novin. Chci také poděkovat starostovi za to, že se na velké části aktivit podílí organizačně a nemůžu
zapomenout také na zastupitelstvo obce, které na tom má samozřejmě svou velkou zásluhu.
Tedy DĚKUJU.

Kamila Svobodová

MEZINÁRODNÍ PROJEKT E-TWINNING ZŠ A MŠ LIPOVÁ
V prosinci minulého roku se čtvrtá a pátá třída zúčastnila
mezinárodního projektu WE WISH YOU MERRY
CHRISTMAS (Přejeme vám šťastné vánoce). Spolu
s námi se zapojilo 23 evropských škol (pět z Řecka, pět
z Rumunska, po dvou z Turecka, Francie a po jedné škole
z Polska, Chorvatska, Slovenska, Holandska, Portugalska,
Bulharska, Španělska, Estonska a my z ČR).
Úkolem bylo poslat vánoční přání v anglickém
a mateřském jazyce na každou školu klasickou poštou.
Začali jsme tím, že jsme na poště nakoupili vánoční
pohlednice, obálky a známky. Děti doma našly vánoční
přání a ve škole hlasováním vybraly to, které se použilo.

Přeložili jsme ho do angličtiny – na pohledech bylo anglické, české na kartičkách ze čtvrtky (sem ještě děti
přikreslily obrázek). Někteří žáci psali adresy na obálky.
Všichni pak společně lepili známky a zalepovali obálky
s pohledem a kartičkou. Každý pak vhodil alespoň jednu
obálku do schránky. Nakonec děti na interaktivní tabuli
vybarvily na mapě Evropy státy v projektu. Přání nám
přicházela po několik dní. Postupně jsme si je prohlíželi
a četli. Myslím, že všechny činnosti se dětem líbily. I pro
mně bylo zajímavé porovnávat různá vánoční přání
a dozvědět se o zajímavém vánočním zvyku na řeckém
ostrově Sifnos – místo stromků zdobí malé čluny.
Mgr.M.Petroušková

Volby do školské rady Základní
školy a Mateřské školy Lipová
Vážení rodiče a zákonní zástupci nezletilých žáků,
dovolujeme si Vás tímto informovat, že dne 18. února
2014 od 14 do 18 hodin, se v Informačním centru Lipová
budou konat volby do školské rady ZŠ a MŠ Lipová.
Těmito volbami dojde k rozšíření školské rady ze
stávajících tří na šest členů. Po sečtení hlasů budou jmenováni dva noví členové školské rady z řad rodičů
a zákonných zástupců, a jejich dva náhradníci. Kandidáty
na členy školské rady jsou paní Miroslava Hoštičková,
pan Josef Varga, pan Jaroslav Hejl, pan Zdeněk Toman a
pan Lukáš Žák.

Kultura v obci
Půlnoční koncert
O půlnoci z 24. na 25. prosince 2013 se v kostele sv.
Šimona a Judy uskutečnil Půlnoční koncert, na kterém
vystoupila Mgr. Klára Brabníková – zpěv a Martin
Vosátka – kytara. Půlnoční koncert se těšil dobré
návštěvnosti, dorazilo na něj téměř 70 návštěvníků, kteří

přišli posedět a poslechnout si překrásné vánoční písně.
Nechyběl ani oblíbený stánek se svařákem. Kdo
z návštěvníků měl zájem mohl si z kostela odnést i
Betlémské světlo. Na toto již tradiční koncertní setkání
na Štědrý večer se na Vás těšíme opět za rok.

Vánoční turnaj ve stolním tenise
V sobotu 28. prosince 2013 se na sále restaurace U Pytláka
konal Vánoční turnaj ve stolním tenise. Hrálo se současně
ve třech kategoriích. Muži, ženy a děti se utkali nejdříve
v základních skupinách a poté vylučovací formou soutěžili
o vítězné příčky. Celého turnaje se zúčastnilo 40 hráčů.
V kategorii mužů zvítězil Tomáš Doležal, na druhém místě
se umístil Pavel Svoboda a na třetím místě Václav Fišer.

V kategorii žen obsadila první místo Klára Žáková, druhá
se umístila Lucie Šafaříková a na třetím místě Kamila
Svobodová. V kategorii dětí se na prvním místě umístil
Lukáš Palla, na druhém místě Tobiáš Svoboda a na třetím
místě skončila Monika Weisgerberová. Vítězům
gratulujeme a těšíme se opět za rok.

Česká mše vánoční od Jana Jakuba Ryby
V sobotu 11. ledna 2014 se od 17.15 hodin jste mohli
v kostele sv. Šimona a Judy slyšet Českou mši vánoční –
Hej mistře od Jana Jakuba Ryby v podání Gertudy
Šormové – varhany, Vilémovského chrámového sboru,
Mikulášovického sboru, pěvců ze Sebnitz a Neustadtu
a Orchestru hudebníků Šluknovska pod taktovkou pana
Patrika Englera. Slavnostní úvodní slovo a něco málo

o významu betlémů pronesl pan starosta Pavel Svoboda
a duchovním slovem koncert uvedl arciděkan Pavel
Procházka. Soubor zpěváků a hudebníků dohromady čítal
55 umělců. Koncert navštívilo na 150 návštěvníků. Opět
nechyběl stánek se svařákem a čajem, ke kterému členky
klubu důchodců napekly výborné koláče, a tímto bychom
jim chtěli poděkovat za organizaci celé této akce.

Pozvánka na Maškarní zábavu
Dovolujeme si Vás pozvat na Maškarní zábavu, která se
uskuteční 22. února 2014 na sále restaurace U Pytláka. Od
15 hodin se bude konat maškarní pro děti, od 18 hodin se

uskuteční maškarní s dechovkou a od 20 hodin maškarní
zábava pro dospělé. Bližší informace se dozvíte z plakátu,
v IC Lipová nebo na OÚ Lipová.

Informační centrum Lipová
Jak jistě víte, tak 6. ledna 2014 v galerii podstávkového
domu byla ukončena výstava fotografií paní Ivany
Adámkové a zároveň i výstava betlémů. Ale už 11. ledna
2014 byla vernisáží otevřena nová výstava fotografií.
Autorem fotografií na téma „Lipová, jak ji možná
neznáte…“ je pan Herbert Schűr. Tuto výstavu u nás
můžete navštívit do konce dubna 2014, a veškeré
vystavené fotografie je možné i objednat. Bližší informace
o termínu dodání a ceně se dozvíte přímo u nás
v informačním centru. V polovině měsíce února bychom
pro Vás chtěli otevřít další novou výstavu, tentokrát se
bude jednat o výstavu gramofonů, která bude přístupná

v našem muzeu. O zahájení výstavy Vás budeme
informovat. V našem informačním centru se dozvíte
nejen o plánovaných obecních akcích, ale také o akcích
okolních měst a obcí, plakátky k těmto akcím naleznete
na vývěsních tabulích ve vitrínách IC, ale také na
pořádání přímo v IC. Znovu připomínáme, že máme
otevřeno každý den od 10 do 17 hodin a můžete nás
kontaktovat na mailové adrese ic@lipova.cz nebo na
telefonním čísle 412 335 411. Veškeré plakáty a letáčky
můžete také najít na webové stránce www.lipova.cz.
Těšíme se na Vaši návštěvu, pracovnice IC Lipová.

Rozloučení s pracovnicemi obecního úřadu
Ve čtvrtek 19. prosince 2013 jsme se rozloučili s paní
Helenou Procházkovou a paní Boženou Jiřincovou,
které odešly k 1. lednu 2014 do zasloužené penze.
Jako poděkování za dlouholetou práci na obecním
úřadě obdržely na rozloučenou několik dárků, mezi
nimi i obrazy vydražené na aukci, která se
uskutečnila na podporu zámku v Lipové.
Ještě jednou oběma moc děkujeme.

SK SKLOLUXUS Lipová pořádá 22. března 2014 od 20 hodin na
sále restaurace U Pytláka SPORTOVNÍ PLES.
Fotosoutěž
Společnost pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska vyhlašuje soutěž:

„Nejhezčí fotografie podstávkového domu“
Soutěž potrvá od 1. listopadu 2013 do 23. května 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. Tato soutěž bude vyhlášena ještě jednou v letním
období.
Fotografie odevzdávejte v infocentru v Lipové, nebo zasílejte poštou na adresu:
Společnost TUR, Lipová 424, 407 81 Lipová.
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