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Rekultivace hřbitova

Oprava chodníku a parkoviště

Volné místo – Referent státní správy a samosprávy

Jak jsme se v roce 2021 podíleli na ochraně životního prostředí?

Rekultivace hřbitova se pomalu chýlí ke konci. Víme, že průběh
vypadal nevlídně, ale takový rozsah prací nelze udělat bez
výraznějšího zásahu. Rádi bychom uvedli důvody, které vedly
k těmto pracím. Vykácení přerostlých tújí bylo nezbytné z důvodu
lámání větví, které padaly na hroby a ohrožovaly návštěvníky
hřbitova a kořeny těchto stromů rozvracely hroby, zídky i ploty –
z těchto důvodů nebylo dostačující ozdravení a prořezání stromů.
Podle hřbitovního řádu bude zeleň, která bude nově vysazena
regulována.
Hroby a náhrobní kameny o které se nikdo nestará, jsou
upravovány a některé volně ležící kameny přemísťovány, aby se

Oprava chodníku od náměstí k letnímu kinu je již u
konce a nyní se dokončují práce na parkovišti a okolí
parku sv. Jana Nepomuckého. Povodí Ohře realizuje
opravu koryta potoka u č.p. 337, které bylo sesuté a
nebezpečné. Parkoviště bude dokončeno po opravě
potoka.
Část nákladů byla hrazena ze získané dotace
z Ministerstva pro místní rozvoj za vítězství v soutěži
Vesnice roku 2019 a zbytek je hrazen z rozpočtu
obce.

Přijmeme pracovníka na pozici referenta státní správy a samosprávy, kterou nyní zastává paní Klára Svobodová.
Nástup 1. 10. 2022. V rámci této pozice je také realizace kulturních akcí, proto preferujeme obyvatele z Lipové.
Bližší informace na čísle: 602 581 265 – Pavel Svoboda.

Díky svým obyvatelům se Obec Lipová může v roce 2021 pochlubit
sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci
o hmotnosti 2,92 t. Na každého obyvatele tak připadá 5,15 kg
vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny
a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy
a železné rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo
hliníku pro průmyslovou výrobu.

Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení
životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil
kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů
Elektrowin.

Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2021 k úspoře
produkce CO2 o 34,40 tun.

Víte kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 14 ks

Nebylo nutné vytěžit 1 714,24 litrů ropy. Představte si, že z tohoto
množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu
z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 65 krát.

Došlo také k úspoře 17 646,74 kWh energie. Asi stejné množství,
jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 17647 krát.

Podařilo se recyklovat 1 683,37 kg železa. Toto množství
recyklovaného železa by bylo možné použít pro výrobu 69 ks
nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy.

Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 59,31 kg mědi,
což by postačilo pro ražbu 10545 1€ mincí, nebo 71,99 kg hliníku,
který by stačil na výrobu 4800 plechovek o objemu 0,33 l.

hřbitov celkově upravil. Určitě nedochází k ničení hrobů německých
ani českých. Cesty se upravují a voda již teče bez přerušení.
Oplocení z levé strany hřbitova se bude dělat také nové, aby tam
nebylo pouze pletivo. Plánujeme také novou výsadbu ovocných
stromů z levé a pravé strany hřbitova.

Děkujeme všem za trpělivost a omlouváme se za případné
komplikace, které občas nastaly.
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Pravidelný přehled poplatků a plateb na rok 2022
Pozor, u některých plateb byl změněn variabilní symbol.
Poplatky je možné uhradit bankovním převodem na účet obce Lipová č. 213100291/0300, nebo osobně na OÚ.

Ke každé platbě prosím uveďte do textu jméno.
Při změně výše záloh během roku, prosíme informujte zaměstnance obecního úřadu.
Děkujeme.

druh poplatku variabilní symbol částka frekvence platby

odpady 1345 + č.p. podle objemu nádoby (výpočet v "Ohlášení") 1 / rok

bioodpad 1345 + č.p. 200 Kč / nádoba 120 litrů, 400 Kč / nádoba 240 litrů 1 / rok

stočné 2321 + č.p. dle dohody s paní Weisgerberovou

poplatek za psa 1341 + č.p. 150 Kč 1 / rok

poplatek za psa 1341 + č.p. 50 Kč / důchodci 1 / rok

pronájem pozemku 2131 + č.p. dáno smlouvou 1 / rok

pronájem obecních bytů 3612+č.p.+číslo bytu dáno smlouvou 1 / měsíc

Výměna popelnic

Lipovská zabijačka

Komunální volby

Začátkem května se začnou měnit nádoby na komunální odpad.
V první vlně budou vyměněny popelnice na 60 litrů. Prosíme
všechny, kteří nemají popelnice volně přístupné, aby je nechali po
svozu, kdy budou prázdné, dostupné zaměstnancům obecního
úřadu. Komu nebude možné nádobu vyměnit, bude nejdříve

Po roční pauze jsme v březnu pořádali Lipovskou zabijačku.
Návštěvnost byla rekordní a všichni si pochutnali na zabijačkových
výrobcích. Sladké dobroty od členek Spolku seniorů se prodaly
do posledního kousku. Posezení u dobrého jídla za poslechu hudby

Komunální volby do zastupitelstev obcí se uskuteční v pátek
a sobotu 23. a 24. září 2022.

vyzván k jejímu zpřístupnění, když se nepodaří výměnu realizovat,
směnu si bude muset zajistit sám. Popelnice již budou opatřeny
platnou známkou.
Pro bližší informace volejte p. Weisgerberovou 731 583 637.
Děkujeme.

od MJ Band, soutěže a pestré dílny pro děti, to vše bylo pro
návštěvníky připraveno.
Děkujeme velice všem, kteří se na konání této akce podíleli.

KULTURA
------------------------------------------------------------------------------------------------
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v ulicích. Děkujeme velice všem obyvatelům velkým i malým,
kteří se k úklidu přidali.

velikonočního pečiva a ukázka zhotovení velikonoční svíce zvané
paškál.

Šluknovském výběžku pod taktovkou Patrika Englera představili
Hudebníci Šluknovského výběžku.

Ukliďme Česko „Ukliďme Lipovou“

Velikonoce v podstávkovém domě

Velikonoční koncert v kostele

Rybářský kroužek

Při sobotním úklidu se posbíralo a odvozilo mnoho odpadu,
naštěpkovalo veliké množství větví, uklízelo se v kostele a zametalo

Velikonoce v podstávkovém domě se konaly na bílou sobotu.
Tradiční pletení pomlázky nebo malování kraslic si mohli vyzkoušet
děti i dospělí. Připravena byla také ochutnávka výborného

Na velikonoční květnou neděli se konal koncert v kostele
sv. Šimona a Judy. Skladby a tradice postní a velikonoční doby ve

MO ČRS v Dolní Poustevně otvírá rybářský kroužek pro všechny děti
od věku 6 do 14 let. Kroužek začíná 14. 4. 2022 a bude se konat
v rybářské klubovně v Dolní Poustevně. Bližší informace vám
poskytneme na telefonu 724 754 770.

DUBEN 2022
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INFORMAČNÍ CENTRUM LIPOVÁ
------------------------------------------------------------------------------------------------
Nové knihy, turistické deníky, upomínkové předměty, výrobky
obyvatel Lipové, umělecké šperky nebo mapy a propagační
materiály jsou k zakoupení v informačním centrum, které

je otevřené každý den od 10.00 do 17.00 hodin. Nově jsou také
v prodeji stylové předměty na podporu Českého Švýcarska.

Příspěvky a foto za OÚ, IC a kulturu Klára Svobodová

cesta i samotná kaple Sv. Jáchyma, která prochází opravami.
Sice nám počasí moc nepřálo, ale i tak jsme si výšlap užili.
V dubnu nás také přišly navštívit děti z Dětského domova Lipová
s tetou Janou Klingerovou, které nám vyrobily přáníčka
k Velikonocům a přišly nám je osobně předat. Byla to milá i když
rychlá návštěva. Budeme se těšit příště, snad bude čas i posedět
a popovídat si.
Na velikonoční pondělí jsme u nás v Domově důchodců Lipová
přivítali i pár koledníků, kteří nás přišli vyšupat pomlázkami.
Moc děkujeme :)

Mgr. Miroslava Hoštičková
Ředitelka Domova důchodců Lipová

DOMOV DŮCHODCŮ LIPOVÁ
------------------------------------------------------------------------------------------------
Duben v Domově důchodců Lipová
Měsíc duben byl pro nás ve znamení Velikonoc. Vyráběli jsme různé
dekorace, pekli jidáše a také zdobili vajíčka různými způsoby.
Byli jsme i na velikonoční výstavě na zámku ve Šluknově. K vidění
byla spousta věcí spojená s Velikonocemi – různé pečící formy na
beránky, slepičky a zajíce, různé velikonoční dekorace a také krásné
kraslice. Velice nás zaujaly madeirové kraslice. Tato
technika vznikla podle madeirové krajky, kdy se krajka vyšívala
bílou nití na plátno a vnitřní části výšivek se prostříhávaly.
Pro madeirové kraslice jsou typické jemné motivy z vyvrtaných
otvorů rámované voskem.
Byli jsme ještě na jedné výstavě a to v Dolní Poustevně v Centru
setkávání (červený kostelík), kde se konala výstava věnovaná
Nové Vísce.
Vypravili jsme s také na pěší výlet na Jáchym. Líbila se nám Křížová

SPOLEK SENIORŮ LIPOVÁ
------------------------------------------------------------------------------------------------
Setkání Spolku seniorů Lipová se uskuteční 10. 5. 2022 v podstávce od 15.00 hod. V tento den se bude také platit zájezd - Velký Meder
105 eur.

Těšíme se na Vás.
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Vzpomínka na místního rodáka pana
Klemense Grasera

„Západního“ Německa. Samotný pan Graser po propuštění
z amerického zajetí se dostal za svou rodinou rovněž tam. Dlouhá
léta se tito dva kamarádi neviděli, a to až v roce 1955 se potkali
v Kolíně nad Rýnem při setkání občanů vyhnaných ze Sudet. Tato
setkání se konala od roku 1950. Po srdečném shledání
a „nekončících“ rozhovorech navázali trvalé spojení.

Po změně politických poměrů se v Idsteinu v srpnu roku
1990 konalo oblastní setkání rodáků, kterého se mohli zúčastnit
i občané žijící na „Východě“. Při tomto setkání se oba kamarádi
dohodli, že příští setkání rodáků z Hainspachu se bude konat ve své
domovině a tímto položili základní kámen dalších opakovaných
setkání. První setkání v Lipové se konalo v dubnu 1991 a zúčastnilo
se jej 40 rodáků. Tenkrát se ubytovali v hotelu v Kytlicích a na kávě
a při koláčích se sešli v renovované restauraci Na Střelnici v Lipové
a následně při mši svaté v místním kostele. Další setkání oblastních
a místních rodáků se konalo v září 1992 pod mottem „Blízko
domova“. Pánům Graserovi a Nadlerovi se podařilo dohledat
mnoho dalších rodáků, žijících v tehdejší NDR. Sbírka, kterou rodáci
uspořádali ještě v DM, byla věnována na opravu sálu na Střelnici.
Opravu organizoval tehdejší starosta obce Lipová pan Soukup
a také jeho následovník Pan Podlešák, kteří měli na tomto setkání
také velký podíl.

Panu Podlešákovi pan Graser předal bianko šek na úpravu
a dovybavení mateřské školky a na opravu Střelnice, aby se tam
mohla konat setkání rodáků. Pro potřebné a do charity vozil
ošacení apod. Škoda, že další starostové neměli zájem o spolupráci
s panem Graserem, až poslední pan Pavel Svoboda.
Vzhledem k tomu, že pánové Graser a Nadler bydleli na západě
Německa od sebe nedaleko, mohli tak věci ve spojení s Lipovou
organizovat. Zásluhou rodáků byl také opraven kostel za působení
pátera Horniaka tak, aby se zachránil. Díky logistice pana Grasera
a neúnavnému hledání pana Nadlera se jim podařilo najít
cca 600místních rodáků a při první mši sloužené rodákem páterem
Pietschmannem roku 1992 byl místní kostel přeplněn. Páter
Pietschmann tenkrát prohlásil, že nevěřil, že se něčeho takového
dožije. Tyto dna byly plné emocí, neboť mnoho rodáků se setkalo
až cca po padesáti letech. Pánové Graser a Nadler rozeslali všem
rodákům z Hainspachu dopisy, ve kterých je informovali
o setkáních a novinkách v Lipové. Při třístém výročí kostela
sv. Šimona a Judy v říjnu 1993 se konalo další setkání rodáků a mši
sloužil Litoměřický biskup Dr. Koukl.

Díky neutuchajícímu zájmu o svou rodnou obec, nechali pánové
Graser a Nadler přivést do kostela nový oltář, schránku na hostie
a ambonu, které byly nově posvěceny. Setkání rodáků se konají
každoročně, nyní je organizuje pan Horst Hetzer z Drážďan.
Pan Klemens Graser se v jeho novém domově SRN velmi dobře
adaptoval, po doplnění vzdělání a nabytí zkušeností pracoval celou
dobu ve vývoji, nejdříve v armádním vývoji, pak dlouhá léta
v automobilovém průmyslu, zejména pro Mercedes Benz. Mimo
tuto pracovní činnost sbíral obrazový materiál, fotografie
a písemnosti o Lipové, některé z nich věnoval do Infocentra Lipová
v podstávkovém domě. Také napsal knihu „Hainspach, wie es mal
war“ (Lipová, jak to jednou bylo). Jako poslední rodák z Haňšpachu
ročníku 1923, ve svých vzpomínkách na svého kamaráda pana
Nadlera si dovolil říci něco i o jeho životní cestě a přitom
konstatoval, že starost o obec s Hermannem Nadlerem přinášela
své plody a jména obou kamarádů s tím zůstanou spojena.

Děkujeme Vám!

Pan Klamens Graser se narodil v Hainspachu (Lipové) 4. listopadu
1923 a až do roku 1945 zde žil. Domateřské školky chodil v místním
klášteře, kde se seznámil se svým kamarádem Hermannem
Nadlerem. Při divadelních představeních hraných převážně v době
Adventu stávali tito kamarádi na jevišti vedle sebe v rolích trpaslíků.
Pětitřídní obecní školu absolvoval v Haňšpachu, pak následovala
trojtřídní vyšší škola. V roce 1932 společně se svým kamarádem
Nadlerem přistoupili k prvnímu svatému přijímání v kostele
sv. Šimona a Judy a posléze se v něm stali ministranty. Spolu pak
byli v letech 1935-1937 členy křesťanského tělovýchovného spolku
a s tímto spolkem hrávali vánoční pohádku „Noldenzwerg“, kde pan
Klemens Graser hrál roli doktora Salbericha. Představení se hrávala
o nedělích v restauraci Lindenhofu – dnes již zbouraného kina.
V roce 1940 se cesty obou spolužáků a kamarádů rozešly z důvodu
2. světové války. Po jejím ukončení byly v roce 1945 rodiny obou
kamarádů vyhnány, ale trochu štěstí přitom měly – dostaly se do

Pokračování na další straně
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Pan Graser byl velmi vitální a i přes pokročilý věk a dlouhou
vzdálenost bydliště (cca 540km) jezdil na setkání rodáků autem
sám (byl vdovec), na posledním setkání byl v roce 2019. V Lipové byl
ještě několikrát se svou přítelkyní Brigitte, se kterou se v prosinci
2020 oženil.

Za svou obětavou činnost pro obec dostal devadesátým
narozeninám malovanou vázu s věnováním.

Pan Klemens Graser významně přispěl k zachování naší místní
historie a usmíření mezi vyhnanci a současnými obyvateli Lipové.
Velmi spletitá životní cesta pana Klemense Grasera byla ukončena
nečekaně v jeho požehnaném věku 98 let krátkou a těžkou nemocí
7.března 1922 v Runkel Steedener Hauptstraße 65, Spolkové
republice Německo.

Čest jeho památce!

Ze vzpomínek a písemných podkladů pana Klemense Grasera
napsali Hana a Werner Hentschelovi. Foto - archiv p. Grasera

Klemens Grase se svou novou ženou Brigitte

Foto - M.Pokorný Foto - M.Sedlák

------------------------------------------------------------------------------------------------

INZERCE
------------------------------------------------------------------------------------------------
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Okresní přebor dospělých Děčín JARO 2022 Aktuální tabulka okresní přebor dospělých

Aktuální tabulka okresního přeboru m. žákůOkresní přebor ml. žáků Děčín JARO 2022

Již víc než měsíc se na fotbalových trávnících bojuje o body. Naši
dospělí fotbalisté, hrající Okresní přebor Děčín, vstoupili do jarních
zápasů o dost hůře, než v podzimní části tohoto ročníku. Z pěti
utkání si zatím připsali pouze dva body. V podzimní části si
z prvních pěti zápasů připsali bodů šest. Podle trenéra a hráče
Jaroslava Kulhavého jde hlavně o to, že nám zatím selhává
proměňování šancí. Za utkání si jich vytvoříme dost,
ale produktivita je malá. Snad se nám v dalších zápasech vrátí
sebedůvěra a vrátíme se na vítěznou „vlnu“.
Naše mladé fotbalové naděje si zatím vedly vítězně
a dvakrát soupeře porazily a to Malšovice vysoko 1:9 a Chřibskou

dokonce 0:13. V posledním utkání na hřišti v Lipové prohrály
s Březinami na penalty po remíze 4:4. Za své výkony si dokonce náš
hráč David Janovič vysloužil palcové titulky v Děčínském deníku jako
kanonýr týdne. Je vidět, že pečlivá práce s mládeží se za vedení
trenérů Josefa Vargy, Milana Herouta a Andrey Kuchtové daří.
Přejeme tedy dětem a dospělým hodně radosti ze svých výkonů
a vítězství.
I v tomto roce se nám povedlo zajistit dotaci od NSA (NÁRODNÍ
SPORTOVNÍ ASOCIACE) z výzvy „Můj klub 22“ a mladí fotbalisté
na svojí činnost a vybavení dostali 56 700 Kč.

výkop výsledky

NE 27.03. Šluk. B/Lipová H. Podluží 15:00 0:1

SO 02.04. K. Lípa Šluk. B/Lipová 16:00 4:1

NE 10.04 Šluk. B/Lipová Jiříkov 16:30 4:5 po PK

SO 16.04. Březiny Šluk. B/Lipová 17:00 2:0

NE 24.04 Šluk. B/Lipová Jiřetín p. J. 17:00 2:4

SO 30.04 Boletice Šluk. B/Lipová 17:00

NE 08.05. Šluk. B/Lipová Verneřice 17:00

SO 14.05. Mikulášovice Šluk. B/Lipová 17:00

ST 18.05. D. Poustevna Šluk. B/Lipová 17:00

NE 22.05. Šluk. B/Lipová Malšovice 17:00

SO 29.05. Šluk. B/Lipová D. Poustevna 17:00

NE 05.06. Šluk. B/Lipová Markvartice 17:00

SO 11.06. V. Šenov Šluk. B/Lipová 17:00

NE 19.06 Šluk. B/Lipová Benešov 17:00

1 Malšovice 18 15 0 3 80:21 45

2 Krásná Lípa 18 12 0 6 76:33 37

3 Jiříkov 18 12 0 6 46:34 36

4 Verneřice 18 12 0 6 65:42 35

5 Jiřetín pod Jedlovou 18 10 0 8 50:39 32

6 Březiny 18 10 0 8 44:47 29

7 Velký Šenov 17 9 0 8 39:40 26

8 Horní Podluží 18 9 0 9 41:40 25

9 Benešov nad Pl. 18 8 0 10 50:60 24

10 Šluknov B/Lipová 17 7 0 10 48:55 22

11 Dolní Poustevna 17 7 0 10 38:55 20

12 Boletice n.L. 18 6 0 12 25:56 19

13 Mikulášovice 18 5 0 13 35:78 14

14 Markvartice 17 2 0 15 25:62 8

1 Lipová 3 2 0 1 26:5 7

2 Verneřice 3 2 0 1 11:4 7

3 Březiny 3 2 0 1 9:5 6

4 Chřibská 3 2 0 1 8:17 6

5 Česká Kamenice 2 2 0 0 2:2 4

6 Šluknov/FK Varnsdor. 2 1 0 1 11:2 3

7 Mikulášovice 2 0 0 2 1:6 0

8 Malšovice, 2 0 0 2 4:15 0

9 ROMA Děčín 2 0 0 2 2:18 0

výkop výsledky

SO 09.04. Malšovice Lipová 10:00 1:9

SO 02.04. Chřibská Lipová 10:00 0:13

NE 24.04. Lipová Březiny 10:00 4:5 po PK

NE 08.05. Lipová Verneřice 10:00

SO 14.05. Roma Děčín Lipová 10:00

PÁ 20.05. Lipová Šluk./Varnsdor 17:00

SO 28.05. Č. Kamenice Lipová 10:00

NE 05.06. Lipová Mikulášovice 10:00
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