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Informace z obecního úřadu
Výzva
Prosíme všechny občany, kteří dosud nepřinesli na OÚ fakturu za vyúčtování vodného od
Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., aby tak neprodleně učinili. Faktura slouží jako
podklad pro vyúčtování stočného. Děkujeme

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vám poděkoval za účast ve volbách
a popřál nově zvoleným zastupitelům, aby Vás/nás
zastupovali a vedli naši obec k dalšímu rozvoji a rozkvětu.
Věřte, že všichni zastupitelé jsme tady pro Vás a budeme
rádi, když nám sdělíte své názory, nápady, podněty,
připomínky, ale také případnou kritiku. Vážím si Vaší
podpory, Vašich hlasů ve volbách a uvědomuji si, že to je
pro mě velký závazek vůči Vám a vynasnažím se naplnit
Vaše očekávání. Budu se snažit Vaši důvěru nezklamat
a pokračovat v započaté práci, naplňovat volební program,
se kterým jsme do voleb šli. Chci poděkovat také
zastupitelům, že mě zvolili starostou na další čtyři roky
a schválili můj návrh na neuvolněného místostarostu pana
Františka Žáka. Jistě jste si všimli, že byl vybudován
obecní rozhlas v rámci projektu ,,Varovný protipovodňový
systém v obci Lipová“. Pevně věřím, že případná varovná
hlášení a sirény budeme používat pouze v rámci zkoušek
a případných cvičení. Budu šťastný, pokud rozhlas budeme
používat na hlášení v rámci informování o kulturních
a sportovních akcích. Chceme Vás zároveň požádat
o vyplnění formulářů, zda si přejete využívat rozhlas
k pouštění hudby a pokud ano, jak často a v jaký čas.
Vyplněné formuláře odevzdejte na obecním úřadě nebo
v Informačním centru.

Dále byla zahájena druhá etapa odkanalizování obce,
přičemž termín jejího dokončení je do 30. 9. 2015. Firma
Rekultivace Ústí nad Labem, s.r.o. bude provádět práce i
v zimním období, pokud to klimatické podmínky umožní.
Žádám všechny občany, kterých se výstavba bude
dotýkat, o shovívavost. V případě nespokojenosti se však
neváhejte obrátit na mě či na další zastupitele. Povodí
Ohře provádí také několik staveb na Liščím potoce a
zároveň probíhá čištění jeho koryta. Moc dobře si
uvědomuji, že ne všude je udržována čistota, jak bychom
si
přáli.
Věřte,
že
dnes
a denně to se zástupci firem řeším a pokouším se
sjednávat nápravu, ale bohužel vzhledem k termínům
dokončení a nutnosti využití techniky v rozmáčeném
území blízkosti Liščího potoka není prostě někdy možné
udržet čistotu silnic a pozemků tak, jak bychom si přáli.
Mám slíbeno, že vše bude vráceno do původního stavu
a případné nedostatky se budou řešit na jaře příštího roku.
Dovolte mi na závěr Vás ještě jednou požádat, abyste se
s Vašimi potřebami vůči vedení obce nebo zastupitelům
svěřili přímo nám, abychom mohli sjednat nápravu nebo
podat vysvětlení.
Pavel Svoboda, starosta obce

Volby do zastupitelstva obce a Senátu Parlamentu ČR
.

Ve dnech 10.-11.10.2014 se uskutečnily volby do
zastupitelstva obce a Senátu Parlamentu ČR. Ve volbách
do zastupitelstva obce u nás nejvíce hlasů dostala
Občanská demokratická strana s počtem 922 z celkových
1 759 platných hlasů a čtyřmi obsazenými mandáty
z celkových sedmi možných. V poměru hlasů získala ODS
52,41 % hlasů. Na druhém místě se umístila strana
Sdružení nezávislých kandidátů – Pro kulturu, sport
a rozvoj obce s 568 hlasy (32,29 %) a dvěma obsazenými
mandáty. Poslední mandát obsadila Česká strana sociálně
demokratická s počtem 269 hlasů (15,29 %). Nově zvolení
členové zastupitelstva obce Lipová jmenovitě jsou za ODS
Pavel Svoboda, Věra Neumannová, Lukáš Žák a Martin
Staník, za SNK – Pro kulturu, sport a rozvoj obce
František Žák a Petr Klinger a za ČSSD byl zvolen Pavel

Šeda. Volební účast do těchto voleb byla v naší obci
58,33%.
Ve volbách do Senátu Parlamentu ČR ve dnech
10.-11.10.2014 získali nejvíce hlasů Ing. Zbyněk Linhart
jako nestraník za hnutí Starostové a nezávislí s podporou
TOP 09 s 11 353 hlasy, které činily 33,34 %, a Ing.
Jaroslav Sykáček za Českou stranu sociálně
demokratickou s 5 698 hlasy (16,73 %), protože však ani
jeden nezískal nadpoloviční většinu hlasů, konalo se ve
dnech 17.-18.10.2014 ještě další kolo voleb, ve kterých
jednoznačně zvítězil Ing. Zbyněk Linhart s celkovým
počtem 11 099 oproti 4 438 hlasů, které získal
Ing. Jaroslav Sykáček. Procentuální poměr byl 71,43 %
oproti 28,56 %.

Nová otevírací doba Místní lidové knihovny:
Od prosince 2014 bude změněna otevírací doba knihovny. Knihovna bude otevřena každou středu od
15.30 do 17.00 hodin.

Střípky z Domova důchodců
Co je u nás nového…
V září se naše klientky zúčastnily několika akcí. Začátkem
měsíce to byla akce, kterou pořádala obec Lipová –
Nejdelší dračí ocas namalovaný na ulici. Počasí bylo
krásné, tak jsme si s sebou vzali křídy a přidali jsme se
k ostatním obyvatelům Lipové a okolí. Mašle na ocasu
draka jsme malovali podle šablony. Jak jsme mašli
vymalovali, to už záleželo na nás. Původní záměr, aby byl
dračí ocas opravdu nejdelší a tím se Lipová dostala do
zápisu Knihy rekordů v ČR, se povedl a my máme radost,
že jsme také trochu přispěli.
10. září jsme přijali pozvání do Domova Potoky v Dolní
Chřibské na akci Loučení s létem. Bylo připraveno
7 soutěžních disciplín pro klienty a 3 pro doprovody.
Přestože doprovod našich klientek svou účastí, resp.
neúčastí, nepřispěl klientkám žádnými body, umístily se na
krásném třetím místě, odvezly si medaile, pohár a drobné
dárky. Počasí nám přálo a tak jsme si v Chřibské užili
pěkné odpoledne.
Naše klientky se účastnily i dalších akcí jako např.
sportovní olympiády ve šluknovském Domově pro
seniory, kde klientky Domova důchodců Lipová obsadily
první místo, nebo soutěže ve smažení bramboráků
v Domově Srdce v dlaních ve Filipově, Lipovských
hudebních slavností v zámecké zahradě ad.
Naše pozvání do Domova důchodců Lipová přijali i naši
přátelé a kolegové z DOZP Brtníky. Strávili s námi
dopoledne u kávy, vyzkoušeli si některé činnosti, kterým
se naše klientky v terapeutické dílně věnují. Jsme rádi, že
přijali naše pozvání a na příště jsme si domluvili setkání
zase u nich, v Brtníkách.
V rámci týdne sociálních služeb, který v celé České
republice probíhal od 6.10 do 10.10.2014 jsme 7. října
uspořádali Den otevřených dveří. Cílem bylo seznámit
zájemce s životem našich uživatelek, s tím, v jakém žijí
prostředí, jakou jim poskytujeme péči a čemu se např.
věnují ve volném čase. Připravili jsme prohlídku Domova,

ukázku několika činností v terapeutické dílně, včetně
ukázky výrobků našich klientek. Návštěvníků k nám do
domova nepřišlo moc, ale pár lidí zavítalo. Moc
děkujeme za návštěvu a za projevený zájem.
Naše dveře jsou otevřeny i mimo oficiální Dny
otevřených dveří, pokud se k nám chcete podívat, rádi
Vás po Domově provedeme. Pokud potřebujete poradit
např. v sociální oblasti, rádi Vám poradíme.

Poděkování
Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří nám
pomohli pátrat po klientce Domova důchodců Lipová dne
20. 10. 2014. Paní A. se nevrátila z procházky tak, jak bylo
domluveno. Když se nám ji nepodařilo po několika
hodinách najít, zalarmovali jsme Policii ČR. Ve večerních
hodinách se rozjela pátrací akce, které se účastnili jak
státní, tak dobrovolné složky hasičů, Policie ČR, která
povolala vrtulník s termovizí. V hledání pomáhali i občané
Lipové a zaměstnanci Domova důchodců Lipová. Moc
děkuji všem za ochotu hledat ztracenou paní i za podporu.

Ráda bych také poděkovala za vytvoření zázemí
v Podstávkovém domě, pro všechny, co pátrali, Pátrací
akce byla úspěšná. Paní A. se našla mimo obec Lipová
bez vážnějších poranění. Jsem moc ráda, že vše dobře
dopadlo a ještě jednou všem velký dík.
Mgr. Mirka Hoštičková
ředitelka
Domov důchodců Lipová

Doprava od nového roku - Co se mění od nového roku na Šluknovsku
Oproti zvyklostem z předchozích let nastává pravidelná prosincová změna jízdních řádů tj. od 14. 12. 2014 jen
v železniční dopravě. Autobusové linky „dojedou“ stávající jízdní řád až do 31. 12. 2014.

Na železnici dochází jen k dílčím časovým úpravám, které
však mohou projít významnější aktualizaíi na počátku
turistické sezóny v roce 2015 v podobě změny režimu
provozu linky U27 z Mikulášovic přes Panský do Krásné
Lípy a Rumburku. S tím dojde následně i k jistým
úpravám v provozu autobusů. V poslední den tohoto roku
dochází k ukončení platnosti smlouvy stávajícího dopravce
BusLine a.s., a od 1.1.2015 začíná pro Ústecký kraj plnit
službu na Šluknovsku nový dopravce Autobusy Karlovy
Vary a.s. Cestující nejen ze Šluknovského výběžku se
musí připravit na poměrně zásadní změny.
Vozový park autobusů sjednocuje kvalitu nabízené služby.
Všechny autobusy budou bezbariérové a bodou vybaveny
klimatizací v prostoru pro cestující s povinnosti dodržovat
uživatelsky optimální teploty po celý rok. Novinkou je
elektronický informační systém, který bude zvenčí
autobusu informovat o lince a cíli cesty, uvnitř
i o následujících zastávkách, čase a tarifní zóně. Poznáte
je podle zelené barvy a loga „Doprava Ústeckého kraje“.
Změní se trasy linek a jízdní řády. Při přípravě změn se
průběžně vyhodnocovala data ze sčítání cestujících
a v souvislosti s otevřením nového železničního spojení se
muselo reagovat na změnu přepravních směrů cestujících.
Nové linkové vedení a časy spojů sice v některých
směrech ruší stávající přímé spojení, ale jinde naopak
vzniká. Celkově se zvyšují počty návazností a tím i větší
dostupnost cílů veřejnou dopravou. Zároveň vzniká
povinnost dodržování návazností, která je v případě
porušení postihována (dosud tomu tak není). Při tvorbě
změn tras se také přihlíželo k existenci železničního spoje-

ní. To je příklad trasy Rumburk – Děčín, která v přímé
trase bude zajišťována jen železnicí a naopak v trase
Varnsdorf – Děčín se zvýší přímé autobusové spojení.
Zcela zásadní změnou je však jízdné. Zavádí sezónově
relační tarif založený primárně na čipové kartě, ale
umožňující využívat i papírové jízdenky, sjednocuje
podmínky všem cestujícím. Ústecký kraj je rozdělený na
jednotlivé zóny, od ledna 2015 budou všechny autobusy
smluvních dopravců v systému DÚK vybaveny
odbavovacím zařízením, které bude umět nastavit cenu
podle požadované trasy bez ohledu na přímé spojení nebo
přestup. Znamená to, že například z libovolné zastávky
v Jiříkově do libovolné zastávky ve Varnsdorfu bude
platit jednotná cena bez ohledu na to, zda se pojede přímo
přes
Studánku
nebo
s přestupem
v Rumburku
a přes Seifhennersdorf. Při bezhotovostní platbě čipovou
kartou bude pochopitelně sleva. Novinkou je zavedení
časových jízdenek v délce 7 dní, 30 dní a 90 dní. Ti, kteří
jezdí pravidelně, na tom výrazně ušetří. Například
30 denní jízdenka stojí 26-ti násobek jednorázové
jízdenky. To znamená, že jen při cestě tam a zpět jednou
denně se investice do 30 denní časové jízdenky vrátí po
13 dnech, nebo i dříve, neboť počet jízd v rámci jednoho
dne není nijak omezen. Zónově relační tarif zatím bude
platit jen v autobusech Dopravy Ústeckého kraje, ale
postupně bude rozšiřován na systémy městských doprav
a do vlaků. Ceník jízdného a všechny další informace
byly v průběhu měsíce října zveřejněny na webu Dopravy
Ústeckého kraje www.dopravauk.cz

Kultura v obci
Lipovská drakiáda
V sobotu 25. října 2014 se uskutečnila další Lipovská
drakiáda. Malí i velcí účastníci soutěžili v soutěžích
o nejlepšího letce, nejhezčího doma vyrobeného draka
a v kategorii draků vozembouchů. Pro zahřátí bylo
připraveno občerstvení za symbolické ceny. Každý
z účastníků byl odměněn a vítězové kategorií si na
památku navíc odnesli i diplom. Děkujeme za Vaši účast
a na další akci se na Vás opět těší Kulturní komise obce
Lipová.

Koncert v kostele
V neděli 26. října 2014 se od 16.00 hodin uskutečnil
v kostele sv. Šimona a Judy koncert ku příležitosti konání
roku hudby. Soubor pěveckých sborů a hudebníků
Šluknovska uvedl mši D-dur Lužanská od Antonína
Dvořáka, tento ojedinělý koncert si nenechalo ujít na sto
návštěvníků. Pro zahřátí bylo tradičně, jak to při akcích
v kostele bývá, připraveno drobné občerstvení pro zahřátí.
Děkujeme všem, kteří přišli, a těšíme se na Vaši přízeň při
dalším koncertu.

Bezlepkové vaření
V úterý 28. října 2014 se od 16.00 hodin uskutečnilo v podstávkovém domě bezlepkové vaření s ochutnávkou pod
vedením paní Mgr. Martiny Petrouškové. které tímto děkujeme za úžasný kurz, jenž dozajista inspiroval všechny
účastníky. Těšíme se na příští bezlepkové vaření.

Kurz tréninku paměti
Tak znělo téma kurzu, který přijela lektorovat až
z dalekého Bruntálu Mgr. Renata Rychlíková. „Zhoršování
paměti je typický projev pokročilého věku, ale trápí
i mladší generaci. Neměli bychom proto mávnout rukou
nad tím, že si my sami nebo naši blízcí nemůžeme často
vybavit potřebné slovo, že zoufale hledáme brýle, které
máme na nose, že klíče ukládáme do lednice a nákup
zapomeneme v obchodě. Náš mozek pracuje jako sval. Čím
více se trénuje a namáhá, tím více zvládne“, konstatovala
Rychlíková před zahájením sobotní akce, která probíhala
v Podstávkovém domě za přítomnosti dvaceti účastníků.
Ti byli rozděleni do dvou skupin. Účastníci si hravou
formou otestovali své momentální paměťové schopnosti,
získali užitečné informace o jejím fungování a principech

kvalitního zapamatování si. Pomocí některých cvičení
a technik se naučili, jak lépe pracovat se svojí pamětí
a jak efektivně rozvíjet své mentální schopnosti nebo
zlepšit soustředění. „I přes docela velkou vzdálenost jsem
s potěšením přijala pozvání od paní Kadlecové do Vaší
malebné obce, kde jsem mohla strávit příjemné
a smysluplné chvíle s Vašimi obyvateli. Co jsem
obdivovala, bylo vaše informační centrum, které je
otevřeno také o víkendu, dcerce se zase velice líbilo
dětské hřiště.“ Trénink paměti je důležitý jako
preventivní cvičení k udržení duševní svěžesti. Pomáhá
předcházet nemocem stáří jako je například demence.
Jana Kadlecová, Klub důchodců Lipová

Sport
Podzimní část fotbalového ročníku 2014/2015 je ukončena a nastupuje zimní přestávka. Fotbalový odpočinek bude trvat
do prvního týdne v lednu 2015, kdy se rozjede zimní příprava. Začátkem února se také rozeběhnou přátelská utkání, která
se již teď připravují. Mladší žáci budou zimu trávit v hale ve Vilémově a budou se postupně zúčastňovat fotbalových
turnajů.

Hodnocení pozimní části:
Dospělí fotbalisté splnili očekávání. V tabulce sice „přezimují“ na sedmém místě, ale bodová ztráta na čelní místa je
minimální a je jasná motivace do jarních zápasů.

Výsledky: Boletice - Šluknov B/Lipová 1:2 (1:1), Šluknov B/Lipová - Jiříkov 3:1 (1:0),
Chřibská - Šluknov B/Lipová 3:2 (2:0), Šluknov B/Lipová - Union Děčín 2:1 (1:1),
S. Křečany - Šluknov B/Lipová 1:1 (0:0) PK 3:1, Šluknov B/Lipová – D. Poustevna 2:1 (1:1),
SA Děčín - Šluknov B/Lipová 2:1 (1:0), Šluknov B/Lipová - Markvartice 2:1 (0:1),
S. Šachov - Šluknov B/Lipová 5:3 (4:2), Šluknov B/Lipová - Jiřetín p. Jedlovou 1:3 (0:1),
K. Lípa - Šluknov B/Lipová 6:2 (3:1), Šluknov B/Lipová - Těchlovice 1:0 (0:0),
Dobkovice - Šluknov B/Lipová 3:3 (1:1) PK(4:5)

Mladší žáci 7+1 bojovali ve své skupině sever poměrně nerovný boj s vyspělejšími mužstvy, ale je dobré, že to
nevzdávají. Z našeho žákovského mužstva byli vybrání tři hráči do výběru okresu Děčín.

Výsledky:

Šluknov – Lipová 20:0, Rumburk – Lipová 0:3 (kontumačně), Lipová – Jiříkov 0:11, D. Poustevna –
Lipová 9:2, Lipová – Šluknov B 1:16., Lipová – Rumburk 3:0 (kontumačně), Jiříkov – Lipová 10:0, Lipová –
D. Poustevna 1:9.

Připravujeme na 2015:
V sobotu 21. března 2015, se na sále při
restauraci U PYTLÁKA bude konat již
tradiční SPORTOVNÍ PLES.
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