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Vážení spoluobčané,

blíží se volby do zastupitelstva naší obce a chci Vás touto cestou 

požádat, abyste přišli k volbám a svými hlasy vybrali ty, kteří nás budou 

další čtyři roky dobře zastupovat.

Také bych velice rád poděkoval všem zastupitelům za jejich práci pro 

obec. Důležité je také zmínit, že na uplynulých čtyřech letech se na práci 

pro nás všechny podíleli zaměstnanci obce, členové kulturní komise, 

redakční rada LN a spousta dobrovolníků, kterým tímto děkuji.

Oslovili jsme všechny čtyři strany s možností zveřejnit v tomto čísle 

kandidátní listinu a volební program. Této možnosti využily dvě strany.

                 Pavel Svoboda

Volby do zastupitelstev obcí 2018

Kdy se volí:

Volby do zastupitelstev obcí se konají v pátek 5. října od 14.00 do 22.00 

hod. a v sobotu 6. října 2018 od 8.00 do 14.00 hod.

Volební místnost:

Místem konání voleb je v  obřadní síň v budově Obecního úřadu č.p. 422.

Ve volební místnosti bude na viditelném místě vyvěšen vzor hlasovacího 

lístku, prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury nebo zmocněnce 

o odvolání kandidáta, pokud byla doručena do 48 hodin před zahájením 

voleb. Při sčítání se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta 

nepřihlíží.

Kdo může volit:

Do zastupitelstva obce mohou volit občané České republiky, kteří mají 

v příslušné obci trvalé bydliště, a alespoň druhý den voleb jim bude 

18 let. Volit mohou občané členského státu Evropské unie s trvalým 

nebo přechodným pobytem v příslušné obci, kteří požádali o zápis do 

dodatku stálého seznamu voličů.

Volič po příchodu do volební místnosti musí prokázat volební komisi 

svou totožnost a občanství České republiky. To lze provést platným 

občanským průkazem nebo cestovním pasem. Volič, který je občanem 

jiného členského státu Evropské unie, se prokáže Průkazem o povolení

 k trvalému pobytu nebo Potvrzením o přechodném pobytu.

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství, nebude moci 

hlasovat.

Po prokázání totožnosti obdrží volič prázdnou úřední obálku s razítkem

Jak volit:

Ve volbách do zastupitelstev obcí nelze hlasovat na voličský průkaz, 

obecní úřad nevede zvláštní seznam voličů.

Hlasovací lístek může být vytištěn i oboustranně. V záhlaví hlasovacího 

lístku je uveden název obce a počet členů zastupitelstva, který má být 

zvolen. 

V případě poškození nebo ztráty hlasovacího lístku, může volič ve 

volební místnosti požádat okrskovou volební komisi o jiný hlasovací 

lístek.

Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, se musí volič 

odebrat do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků.

Tam může hlasovací lístek upravit jedním ze třech způsobů:

1. Může označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem 

volební strany pouze jednu volební stranu. Tak dává hlas kandidátům 

této strany v pořadí podle hlasovacího lístku a v počtu, který má být 

v obci zvolen.

2. Nebo může označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho, 

pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany. Nejvýše však tolik 

kandidátů, kolik členů zastupitelstva má být zvoleno, to je sedm.

3. Kromě toho lze oba předchozí způsoby zkombinovat. Tedy, 

lze označit křížkem jednu volební stranu i dát křížky před jména 

kandidátů z ostatních stran. Volič tak dává hlas jednotlivě označeným 

kandidátům a z označené volební strany pak kandidátům podle pořadí 

na hlasovacím lístku a pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu 

volených zastupitelů.

Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do šedé úřední obálky, určené pro 

volby do obecních zastupitelstev.

Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, 

ani žádného kandidáta, lístek nevloží do úřední obálky, přetrhne 

ho nebo vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož 

zastupitelstva, je jeho hlas neplatný.

Pokyny jak postupovat naleznete v obálce s hlasovacími lístky, které Vám 

budou do 30. 9. doručeny.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

Volič hlasuje tak, že obálku s hlasovacím lístkem vloží před volební 

komisí do volební urny.

Hlasování mimo volební místnost:

Volič může ze závažných důvodů požádat obecní úřad a ve dnech voleb 

pak volební komisi o hlasování mimo volební místnost. Komise pak 

k němu vyšle své členy s přenosnou volební urnou, úřední obálkou 

a hlasovacími lístky.

V obecních volbách je možné hlasovat jen v obci, kde má volič trvalé 

bydliště.

Číslo do volební místnosti v obci Lipová: 412 391 390

Volební manuál
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Svoz nebezpečného odpadu

Žádáme obyvatele, kteří mají doma nebezpečný odpad, aby tento 

odpad odvezli do sběrného dvora do středy 31. 10. 2018, po té bude 

odvezen svozovou firmou.

Svoz se koná jednou za půl roku a budeme rádi, když se nám podaří 

odvést co největší množství a nebudeme mít soustavně zaplněný sběrný 

dvůr. Za uložení nebezpečného odpadu ve sběrném dvoře obyvatelé 

a rekreanti obce Lipová nehradí poplatek.

Není určeno pro obyvatele z okolních obcí.

Mezi nebezpečný odpad můžeme zařadit:

oleje (motorové, potravinářské), barvy, lepidla, rozpouštědla, zářivky, 

plechovky od barev, mastné hadry, akumulátory, baterie, pneumatiky 

osobních aut bez disků.

Kontejnery na tříděný odpad

Prosíme všechny obyvatele, kteří využívají kontejnery na tříděný odpad, 

aby tento odpad ukládali do správných kontejnerů. Například 

do kontejnerů na sklo rozhodně nepatří keramika a porcelán.

Pokud nebudete vědět, kam odpad umístit, můžete se obrátit 

na zaměstnance obecního úřadu, kteří Vám rádi pomohou. 

Stanoviště kontejnerů „u Hüfnerů“ je neustále zaváženo komunálním 

odpadem (plesnivé jídlo, pleny, hadry a jiný odpad). Bohužel tento 

odpad není jen položen ke kontejnerům, ale je též vhazován dovnitř 

a zaměstnanci obce se musí tímto odpadem probírat, aby kontejnery 

vytřídili a svozová firma je odvezla. 

Bohužel budeme nuceni učinit opatření ohledně tohoto nešvaru, který 

se týká již zmíněného stanoviště a stanoviště u samoobsluhy. Původci 

odpadu, kteří takto ukládají komunální odpad na tato stanoviště, budou 

vyzváni k úhradě nákladů, které budou spojeny z tříděním a likvidací.

Vyúčtování stočného za rok 2018

Prosíme obyvatele, kterým byl v tomto roce vyměněn firmou 

Severočeské vodovody a kanalizace a.s. vodoměr, aby předali kopii 

protokolu o výměně na obecním úřadu jako nutný podklad pro 

vyúčtování za rok 2018. 

Vyúčtování za stočné budeme dělat během měsíce ledna a února 2019.

Prosíme rekreanty, kteří do Lipové nejezdí v zimním období, aby stav 

vodoměru zapsali před poslední návštěvou objektu a tento stav v m³ 

donesli na obecní úřad, nebo zaslali e-mailem na info@lipova.cz, nebo 

SMS zprávou na telefonní číslo 731 583 637.

       Velice děkujeme za pochopení 
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Rekonstrukce kaple v Liščím

Usazení altánů v obci
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Kostelní stezka

Nynější obce Lipovou a Wehrsdorf v minulosti spojovala Kostelní stezka, 

která byla v letošním roce obnovena, a to díky iniciativě obyvatel 

z Wehrsdorfu (spolku zabývající se historií), v rámci připomenutí na 

historicky významná místa v této obci. Připomenuta bude i kostelní 

stezka mezi oběma obcemi. U těchto zajímavých míst a objektů ve 

Wehrsdorfu budou umístěny informační tabule nejen s německým 

textem, ale i s českým. Na katastru naší obce se budou nacházet dvě 

informační tabule, u kostela a u domu paní Holičové, se základními údaji 

o kostelní stezce. Pro ty, kteří neznají tuto historii, nebo již na ni 

zapomněli, ji v kostce osvěžíme.

V době reformace (polovina 16. stol.) se reformovala mocenská 

a hospodářská uskupení. Na základě historie osídlení a panských 

poměrů je prokázáno církevní spojení obyvatel Wehrsdorfu 

s Hainspachem (Lipovou). V kronice Wehrsdorfu je označována jako 

"Pertinenzstück" (latinsky pertinere,/„Pertinentní kus“, tj. přináležející 

k Hainspachu (Lipové). Územní osídlení a mocenské vztahy Horní Lužice 

a Čech byly až do třicetileté války obzvláště úzce propojeny. Církevní 

a státní hranice, nadnárodní správní struktury a panství (majitelé obcí), 

se v průběhu staletí často měnily. Docházelo při tom k řadě překrývání 

příslušných svrchovaných zájmů. V roce 1554 se Wehrsdorf nacházel 

v držení Jiřího ze Šlejnic na Tolštejnu a ve Šluknově, bylo napočítáno 

38 hospodářství, které "se drželi kostela v Lipové", který existoval již 

v předhusitské době. Na základě těchto historických skutečností 

lze odvodit, proč byla v církevních záležitostech zvolena delší cesta 

do Hainspachu (Lipové) místo nedalekého Sohlandu, neboť ve 

Wehrsdorfu kostel nebyl. 

Hledali se nové formy společenského uspořádání, které by nahradily 

feudální systémy, jednalo se o prosazení stavovských monarchií 

a posílení vlivu šlechty a měst. To se promítlo i do náboženských 

poměrů, dochází k úpadku vlivu katolické církve a vzniká tak větší 

náboženská svoboda. Pro hospodářsky rozvíjející se země na severu 

byla přijatelnější liberální protestantská ideologie. V době 

protireformace (1620-1628) se naplno rozběhl program rekatolizace, 

takže tato stezka ztratila svůj původní význam.  Mnoho evangelických 

exulantů z panství Hainspach (Lipová) opustilo z důvodu víry své 

domovy, usadilo se u hranic na saské straně, a to pomohlo obci 

Wehrsdorf k dalšímu rozkvětu. Nejvíce exulantů přišlo kolem roku 

1651-52, kdy doplnili ztrátu obyvatel po třicetileté válce a velice 

to pomohlo textilní výrobě. Wehrsdorfští pak chodili, až do výstavby 

svého vlastního kostela v roce 1725, do kostela v Sohlandu. 

Spolek přátel historie požádal Euroregion Nisa o dotaci na projekt, 

a obdržel ji, který řeší dvoujazyčné informační tabule na významných 

místech a také oživení bývalé kostelní stezky do Lipové, která 

je vyznačena bílou barvou ve tvaru kostelíka.

Oficielní předání výsledků projektu pro širokou veřejnost se bude konat 

7. října v 13.30 od kostela ve Wehrsdorfu společnou procházkou 

obyvatel z příhraničí po obnovené stezce do kostela v Lipové, kde bude 

od 15 hodin ekumenické shromáždění. Pak se sejdeme na malém 

pohoštění v Informačním centru.

          Hana a Werner Hentschelovi
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PŘÍSPĚVKY OD OBČANŮ
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INFORMACE Z PODSTÁVKOVÉHO DOMU
------------------------------------------------------------------------------------------------
Aktuálně z informačního centra

V našem informačním centru nyní můžete zakoupit 

nejnovější knihu od Natalie Belisové

„… a v prach se obrátíš aneb Bídáci z Děčínska“. 

Pohled do historie zločinu na Děčínsku od 

středověku do dob nedávno minulých. Cena knihy je 

380 Kč.

Také se můžete těšit na novou výstavu fotografií Ivy Šedivé „ Svět mýma 

očima“. Výstavu můžete navštívit od 7. října do 9. prosince 2018. Vernisáž 

k výstavě, na kterou jste srdečně zváni, se bude konat přímo v galerii 

podstávkového domu v neděli 7. října od 14.00 hodin.

SPOLEK SENIORŮ LIPOVÁ
------------------------------------------------------------------------------------------------
Tento pátek 28. září se na Vás těšíme při oslavě Dne seniorů.

Setkání seniorů v podstávkovém domě se uskuteční v úterý 16. října 

2018 od 15.00 hodin.

Cvičení seniorů se koná v tělocvičně DD od 18.00 hod. 6. 9. 2018, vždy 

každý čtvrtek.

ZÁŘÍ 2018

Lipovská drakiáda

V pátek 2. listopadu se na louce u hřbitova od 15.00 hodin bude konat 

naše tradiční drakiáda.

Těšit se můžete na soutěž o nejkrásnějšího i nejpodivnějšího draka, 

nejlepšího letce i vozemboucha.

Uděláme si malý oheň na opečení buřtů a zahřejeme se teplým čajem.

Těšíme se na Vás

INFORMACE ZE ŠKOLY
------------------------------------------------------------------------------------------------
Září ve škole a školce
Prázdniny utekly jako voda a děti se opět na začátku září sešly 

ve školních lavicích. V letošním školním roce jsme přivítali 4 prvňáčky 

a ještě jednou, a nejen jim, přejeme spoustu zážitků, kamarádů, a aby se 

jim ve škole líbilo. V září nás, kromě čtení, psaní a počítání, čekala i soutěž 

Barevný podzim, kdy úkolem dětí bylo vzít si na sebe oblečení dané 

barvy. První barvou byla zelená, a tak se nám škola i školka hemžila 

samými zelenými bytostmi. Do konce září ještě stihneme barvu 

červenou a oranžovou. Také proběhne první projektový den na téma 

Mezinárodní den neslyšících. V projektový den probíhá výuka jinou než 

klasickou formou, je založený především na vlastní práci a iniciativě dětí, 

skupinové práci a prožitcích. A právě na prožitcích bude projektový den 

postaven.

Připravili jsme pro děti i v letošním roce kroužky, které mohou 

navštěvovat:

Keramický kroužek

pondělí 13.30 – 15.30 hod. 1x za 14 dní (začínáme 24. 9. 2018)

Dramatický kroužek

úterý 14 – 14 hod. 1x za 14 dní (začínáme 25. 9. 2018)

Sportovní kroužek – středa 13 – 13.45 hod. (začínáme 26. 9. 2018)

Taneční kroužek -  čtvrtek 13 – 13.45 hod. (začínáme 4. 10. 2018)

                   Hana Šulcová
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INFORMACE Z DOMOVA DŮCHODCŮ
------------------------------------------------------------------------------------------------

Září v Domově důchodců Lipová
11. září jsme přijali pozvání od našich přátel z Domova pro seniory 

Šluknov na sportovní olympiádu. Pozvání jsme přijali moc rádi, protože 

tam jezdíme každý rok. I letos jsme měli možnost zasoutěžit si v různých 

disciplínách zaměřených jak na motoriku, pohyb, tak i paměť. Dostali 

jsme výborné občerstvení, a přestože jsme se neumístili na prvních 

příčkách, den ve Šluknově se nám moc líbil. 

12. září jsme oslavili svátek Marií. Protože máme v našem Domově 

7 klientek se jménem Marie, uspořádali jsme 12.9. hudební odpoledne 

a pozvali jsme "našeho" Františka, aby oslavenkyním ale i nám ostatním 

zahrál a zazpíval. Bylo krásné počasí a tak jsme seděli venku na terase. 

Klientkám z přízemí, které chtěly zůstat dole, jsme umožnili poslech 

písniček před budovou pod markýzou, kde obvykle sedávají. Mařenkám 

jsme popřáli, předali jim květiny a něco sladkého a nakonec jsme 

si i zatančili.

14. září jsme si zajeli do kina do Velkého Šenova na český film Tátova 

volha. Protože jsme na tento film slyšeli a četli pěknou recenzi, domluvili 

jsme se s paní Naďou z terapeutické dílny, jestli by do kina s námi nejela. 

Film se nám moc líbil, bylo to příjemné uvolnění.

             Mgr. Miroslava Hoštičková

ZÁŘÍ 2018

OBECNÍ KNIHOVNA
------------------------------------------------------------------------------------------------
Novinky z obecní knihovny
2. 10. proběhne slavnostní znovuotevření obecní knihovny – otevření 

bude probíhat v běžné otvírací době od 15:30 – 17:30. Zveme všechny 

návštěvníky, ať si přijdou vybrat vhodné čtení na dlouhé podzimní 

večery.

Týden knihoven – ku příležitosti týdne knihoven v měsíci říjnu, se obecní 

knihovna rozhodla po dobu měsíce října odpustit jakékoliv pokuty 

z nevrácených knih. Pokud doma máte stále nevrácené knihy z knihovny 

a již se jen bojíte vysoké pokuty za její navrácení. Prosíme o jejich vrácení 

v měsíci říjnu, kdy budou tyto pokuty odpuštěny a naší knihovně se 

navrátí některé oblíbené a čtené knihy. Velice děkujeme.

Listopadový literární lipovský lístek
Obecní knihovna ve spolupráci s obecním úřadem Lipová se rozhodla 

vypsat Literární soutěž pro všechny obyvatele Lipové a přilehlého okolí.

Pokud v sobě naleznete literárního ducha a chuť tvořit, rádi si vaši 

literární tvorbu přečteme. Samozřejmostí je i vyhodnocení všech 

literárních počinů a odměna pro výherce jednotlivých kategorií.

Věkové kategorie 

Narození – 5. třída ZŠ

    6. – 9. třída ZŠ

    Dospělí

Literární kategorie

 Báseň na téma: Krásná a lipová

 Úvaha na téma: Co mohu změnit ve svém okolí?

 Vyprávění na téma: Příběh z našeho okolí

Maximální rozsah prací prosíme 3 strany, minimální rozsah není určen. 

Děkujeme.

Vaše literární díla můžete odevzdat na obecním úřadě v obálce s názvem 

Lipovský lístek. Nebo zaslat poštou ve stejně označené obálce. 

Nebo odevzdat přímo v obecní knihovně.

                Mgr. Bc. Michaela Maule

Prodej knih
Vyřazené knihy z obecní knihovny jsou pro Vás nyní připraveny 

k zakoupení za symbolickou cenu 5 Kč za kus. Před dveřmi obecní 

knihovny. Doufáme, že i zde si vyberete a najdete své oblíbené čtení.

Novinky v knihovně
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SPORT
------------------------------------------------------------------------------------------------
Září 2018
Začátkem měsíce září začal nový fotbalový ročník 2018/2019. Naše 

mužstvo dospělých fotbalistů vstoupilo do nového ročníku vítězně, 

kdy v prvním kole vysoko zvítězilo na hřišti v Malšovicích 6:0. O týden 

později vybojovalo druhou výhru na hřišti Boletic nad Labem. Utkání 

skončilo sice remízou 0:0, ale v následujících pokutových kopech si 

zajistilo výhru a zisk dvou bodů. Ve třetím utkání jsme nastoupili na hřišti 

v Lipové proti vysoko favorizovanému mužstvu Čechie Horní Podluží. 

Toto mužstvo sestoupilo do okresního přeboru z krajské 1. B třídy 

a v přípravném utkání nám uštědřilo drtivou porážku na svém hřišti 8:1. 

V mistrovském utkání se však karty obrátily a v pohledném nedělním 

utkání jsme mužstvo Horního Podluží porazili 4:2 (2:0). S úvodem sezóny 

tedy můžeme být spokojení.

Naši žáci opět tuto sezónu hrají Okresní přebor starších přípravek 

skupinu Sever, která je složena z týmů Lipové, V. Šenova, D.Poustevny, 

Šluknova, Jiříkova, Rumburku, Varnsdorfu, K. Lípy a Chřibské.  Mužstvo 

je spojeno se stejně starými vrstevníky z Vilémova. Kádr mužstva 

v současné době tvoří 13 dětí, z toho jsou čtyři z Vilémova a ostatní 

z Lipové. Pro tuto sezónu jsme děti oblékli do nových dresů, aby mohly 

důstojně reprezentovat naší obec. Další vybavení budeme pro ně 

postupně dokupovat. V úvodních dvou utkáních sice naši žáci vysoko 

prohráli, ale to se ještě sehrávali. (Jiříkov – Lipová 12:3, Lipová – Jiříkov 

5:11) Z dalších dvou už si „odnesli“ zaslouženou výhru. (Lipová – 

Rumburk 10:1, Lipová – Šluknov 5:3)

Tabulka Okresního přeboru dospělých

ZÁŘÍ 2018

Nejbližší domácí utkání: 

Dospělí   30. září od 16:00 v Lipové - Šluknov B/Lipová v. Jiřetín pod Jedlovou

Starší přípravky  30. Září od 10:00 v Lipové - Lipová v. Dolní Poustevna 

Měsíc září nám přinesl i smutnou zprávu, kdy nás po dlouhé nemoci 

opustil náš kamarád a dlouholetý člen fotbalového výboru SK pan 

KAREL RÁC. Krátkou vzpomínku a uctění jeho památky jsme mu 

věnovali při prvním domácím utkání minutou ticha. Karel bude 

navždy zapsán v historii lipovského fotbalu jako obětavý a 

spolehlivý člověk. ČEST JEHO PAMÁTCE  

ŐŎðMŇW tým z v r p vpk skóre body

1 Verneřice 3 3 0 0 0 14:03 9

2 Šluknov B/Lipová 3 2 1 0 1 10:02 8

3 Heřmanov 3 2 1 0 0 9:03 7

4 Krásná Lípa 3 2 1 0 0 11:07 7

5 Dolní Poustevna 3 2 0 1 0 7:06 6

6 Horní Podluží 3 1 1 1 1 11:07 5

7 Mikulášovice 3 1 1 1 0 9:12 4

8 Dolní Habartice 3 1 0 2 0 6:07 3

9 Boletice 3 0 2 1 1 4:05 3

10 Jiřetín p.J. 3 1 0 2 0 5:10 3

11 Těchlovice 3 1 0 2 0 3:09 3

12 Malšovice 3 1 0 2 0 4:14 3

13 Velký Šenov 3 0 1 2 1 5:07 2

14 Rybniště 3 0 0 3 0 5:11 0

Milan Brynda



Volby do zastupitelstva obce Lipová - 2018

č.2
Mgr. Josef Varga, 38 let – speciální pedagog

Lenka Lukášová, 28 let – učitelka

Bc. Martina Holičová, 47 let – fyzioterapeut

Michal Maule, 36 let – údržbář

Milan Brynda, 55 let – výrobní manažer

Kateřina Volfová,47 let – vychovatelka

Pavel Hoštička, 41 let – kuchař

Libor Řechtáček, 40 let – elektrikář

Andrea Kuchtová, 31 let – pracovník 
v sociálních službách

Kandidátní listina



Podpora výstavby v Lipové v korespondenci s příchodem  našich nových spoluobčanů v obci – zvýhodnění nových zájemců o pozemky – je nutné 
podporavovat udržení stávajících  občanů v Lipové, ale je také potřeba podporovat eventuelní příliv nových občanů (tím nemyslíme osob 
nepřízpůsobivých)

Volič může upravit hlasovací lístek jedním ze způsobů:

1.    Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas  
kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být 
v obci zvolen.

2.     Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nej-
výše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno. 

3.     Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební 
stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, 
ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené vo-
lební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů za-
stupitelstva obce.

Podopra informovanosti občanů – pokračování ve vydávání Lipovských novin, informace obecním rozhlasem, webové prezentaci obce, FB sítě, ale 
i SMS zprávami přímo k občanům.

Podpora zaměstnanosti Lipovských občanů v příspěvkových organizacích obce, ale i u jiných firem a zařízení v obci.

Podpora dětí a mládeže v kulturních, sportovních a společenských akcích a tím předcházení patologickým jevům.

Jde nám o bezpečnost našich dětí, proto bychom chtěli zajistit zřízení přechodu pro chodce, či zpomalovacích pruhů mezi ZŠ a MŠ a samoobsluhou.

Podpora výstavby sportoviště pro dospívající mládež (Parkur, U Rampa), dle poptávky našich mladých.

Podpora investice do obecních domů a bytových jednotek, eventuelně podpora nájemníků při rekonstrukci obecních bytů.

Podpora výstavby v Lipové v korespondenci s příchodem našich nových spoluobčanů v obci – zvýhodnění nových zájemců o pozemky – je nut-
né podporavovat udržení stávajících občanů v Lipové, ale je také potřeba podporovat eventuelní příliv nových občanů (tím nemyslíme osob ne-
přizpůsobivých) 

Podpora příspěvkových organizací obce (další rekonstrukce Domova důchodců, řešení vhodných prostor pro ZŠ a MŠ Lipová a Domova důchodců).

Podpora akcí obce, pokračování v jejich realizaci a pořádání, ale i podpora nových nápadů pro společenský život v obci.

Podpora projektů a jejich realizace – pokračovat v započatých projektech a podpra jejich realizace, příprava a realizace nových projektů.

Pokračování v podpoře rozvoje obce a její zvelebování

Zasadíme se o to, aby v obci zůstal obvodní lékař, pošta, ZŠ aMŠ a prodejna apod.

Hodláme více komunikovat s dopravcem ve veřejné dopravě, kterého vybral Ústecký kraj o pravidelných spojích – občané se musí dostat do práce 
a děti do škol – nelze, aby se stávalo, že nepojede autobus, k čemuž několikrát již došlo.

Spolupráce s ostatními obcemi a městy ve Šluknovském výběžku.

Budeme řešit znečištěné komunikace od zemědělské techniky.

Hodláme řešit potulující domácí zvířata po obci.

Budeme se snažit o zasazení se o dostupnou zdravotní péči – udržení Lužické Nemocnice v Rumburku – komunikace s městem Rumburk, Krajským 
úřadem apod. v korespondenci s dalšími městy a obcemi ve Šluknovském výběžku a případně hledat společně alternativu, pokud se dané v dohled-
né době nevyřeší. Nechceme, aby občané v nejhorším případě umírali jen proto, že se politici neumí domluvit

Pokud budou zvoleni naši kandidáti do zastupitelstva naší obce, tak Vám hodláme naslouchat a jsme schopni podpořit dobrý názor jakéhokoli obča-
na, jelikož si uvědomujeme, že body, které jsme uvedli ve svém volebním programu nemohou zcela vyplnit spektrum všech problémů, které Vás tíží..

Drobný návod, jak správně volit:

Volby do zastupitelstva obce Lipová - 2018 č.2

Vážení spoluobčané vážíme si Vás, a proto Vám předkládáme náš volební program. 
I my jsme občany naší krásné obce a stojíme pevně na nohou, proto Vám neslibujeme nesplnitelné.
Zde je několik bodů, které bereme za velmi důležité a chtěli bychom se o ně zasazovat, pokud nás

 podpoříte:



Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva obce Lipová konané dne 5. a 6. října 2018

1. Pavel Svoboda, 43 let

starosta obce, Lipová

bez politické příslušnosti

4. Martin Staník, 42 let

živnostník – internetový marketing, Lipová

bez politické příslušnosti

7. Jana Kadlecová, 67 let

důchodkyně, Lipová

bez politické příslušnosti

2. František Žák, 46 let

seřizovač, místostarosta obce, Lipová

bez politické příslušnosti

5. Zdeněk Štandera, 34 let

živnostník – programátor, Lipová

bez politické příslušnosti

8. Jana Podracká, 42 let

kuchařka, Lipová

bez politické příslušnosti

3. Mgr. Miroslava Hoštičková, 43 let

ředitelka Domova důchodců Lipová

bez politické příslušnosti

6. Martin Neumann, 30 let

živnostník – pohostinství, Lipová

bez politické příslušnosti

9. Irena Gajdošová, 70 let

důchodkyně, Lipová

bez politické příslušnosti

OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA č. 3



Realizace
plánovaných

akcí

Podpora
zaměstna-

nosti

Další

Naše vize

Spolupráce

Vážení obyvatelé obce Lipová,

rádi bychom Vám představili volební program, který chceme realizovat ve volebním období 2018 - 2022

· dokončení přípravy vedení elektřiny v zemi a následné zajištění nového veřejného osvětlení

· internetové bezdrátové připojení po zrušení sloupů

· chodníky po etapách:

I. etapa – hlavní cesta od odbočky na hřbitov k Restauraci U Pytláka

II. etapa – ZŠ a MŠ Lipová k Domovu důchodců

III. etapa – od obecního úřadu k odbočce na Ludvíkovičky

Je připraven projekt na první etapu a probíhá jednání s majiteli pro souhlas se stavbou. Chodníky jsou legislativně nutné

pro výstavbu přechodů pro chodce, bez nich nezískáme povolení.

· v roce 2019 a 2020 bude probíhat výstavba zpomalovacích ostrůvků na příjezdech do obce od Šluknova a Lobendavy

· dokončení 5 odpočinkových altánků

· oprava hřbitovní kaple a kaple v Liščím

· podpora místních podnikatelů a organizací, které mají vliv na zaměstnanost v obci

· zaměstnávání veřejně prospěšných pracovníků

· podpora rozvoje cestovního ruchu

· budeme pokračovat v intenzivních jednáních na všech úrovních k zajištění lékařské péče v Rumburské nemocnici

· chceme udržet nastavený systém prodeje stavebních pozemků, pro zájemce o stavbu rodinných domů,

který se v současnosti osvědčil a o pozemky na stavbu rodinných domů je zájem

· spolupráce při záchraně zámku

· odstranění zbořeniště fruty

· pokračovat v řešení problémů s vandalismem a bezohledného ukládání odpadu v katastru obce

· stále utvářet pestrý společenský život v obci se zapojením i místních organizací a spolků

· postupná rekonstrukce bytových domů

· bránit neustálému znečišťování a poškozování komunikací

· úprava prostor za obecním úřadem, které je zanedbané a která se doposud nepodařila realizovat

· zachovat poštu

Dětský domov Lipová, ZŠ a MŠ Lipová, Domov důchodců Lipová, Společnost TUR (podstávka), Spolek seniorů Lipová,

SK Skloluxus Lipová, VIA TEMPORA NOVA, z.s. (zámek) a všichni ostatní, kteří se chtějí podíle na dění v obci

V našem volebním programu Vám představujeme vše, čeho bychom chtěli společně dosáhnout. Budeme o jeho splnění celé

volební období usilovat, pokud nám dáte možnost. Chceme na tom pracovat s Vaší důvěrou a s Vámi.

Děkujeme Vám, že jste věnovali svou pozornost našemu volebnímu programu.

· výstavba ZŠ a MŠ Lipová

· výstavba domova pro seniory

· bezbariérová knihovna

· rekonstrukce nebo zajištění lepších

prostor pro sběrný dvůr

· úprava hřbitova – oplocení, cesty, zeleň

O finanční prostředky na realizaci některých našich vizí, jsme zkoušeli požádat již v končícím volebním období, bohužel

neúspěšně. Budeme i nadále pracovat na jejich zajištění.

· obnova místních komunikací

· zhotovení dopravního značení v obci

(jednosměrky, zákazy vjezdu, omezení rychlosti atd…)

· vybudování víceúčelového hřiště – sportovní areál

· podpora výstavby pivovaru

· zkulturnění ploch okolo kontejnerů na tříděný odpad


