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Dva medvìdi
Je tu jaro. Snìhy tají.
Medvìd s bratem medvìdem
na bøehu si povídají.
Kampak letos pojedem?”

“

Obleva už ledy boøí.
Co abychom, pane bratøe,“

vyrazili tøeba k moøi? 
Mùžeme tam doplout na køe.”

A tak ti dva hnìdí bratøi
zapøáhli dva úhoøe.
Za týden a nebo za tøi
vylodí se u moøe.

Užijí si vlnky slané,
vodu hebkou jako samet.
A pak jeden øekne: Pane,“
pojïme domù, mám chu• na med.”

Vladislav Bìlka
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TOMACON, s.r.o.
Høibiny 15, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Tel., fax: 494 323 191, www.tomacon.cz, email: info@tomacon.cz

POZVÁNKA
Tímto Vás zveme na firemní dny naší spoleènosti, které se konají ve dnech 

20. 4. a 21. 4. 2011 od 9,00 hodin v sídle spoleènosti TOMACON, s.r.o.

Tento den poøádáme pro Vás ve spolupráci s tìmito spoleènostmi: 

AKZO NOBEL Coatings CZ, a.s. - výrobce interiérových a 

exteriérových nátìrových hmot a lazur DULUX  TRADE – 12.000 

barevných odstínù: RAL, NCS

BASF, SGW Terranova – výrobce a nositel zateplovacího systému

Baumit – sádrové omítky, anhydritové podlahy, zateplovací systémy 

ROCKWOOL, a.s. – výrobce èedièové zateplovací vaty

DCD IDEAL spol. s r.o. – výrobce pìnového polystyrenu.

BACHL – výrobce izolaèních a stavebních materiálù

PORTA DOORS – výrobce interiérových a exteriérových dveøí

Schiedel – výrobce komínových systémù

H+H, YTONG, PÓROBETON – zdící materiály pro rodinné domy

HPI – CZ –pøíslušenství pro zateplovací systémy – ETICS 

Pøi objednávce stavebních materiálu výše uvedených výrobcù dne 

20.4. - 21.4. 2011 máme pro Vás pøipraveny velmi výrazné slevy

Dále je pro Vás pøipraveno grilované obèerstvení a piveèko z Plznì a pro 

dìti je pøipravena ètyøkolka J.

Tìšíme se na setkání s Vámi

Kolektiv firmy TOMACON, s.r.o.
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Slovo starostky
Vážení spoluobèané,
     dovolte mi prostøednictvím našeho zpravodaje Vám podìkovat, že jste témìø všichni    
v termínu uhradili poplatky pro rok 2011. Èekali jsme pøi výbìru poplatkù za odpady, 
které byly pro tento rok zvýšeny na 500,- Kè na obèana, zvýšený poèet obèanù, kterým 
se tato skuteènost nebude líbit, ale až na nìkolik výjimek se tak nestalo, za což Vám 
dìkuji. Po témìø roèním zkušebním provozu našeho sbìrného místa na dvoøe obecního 
úøadu jsme toto sbìrné místo legalizovali na odboru životního prostøedí na Mìstském 
úøadì v Kostelci nad Orlicí. V souèasné dobì mají obèané naší obce možnost 
vyseparovat témìø veškerý odpad zdarma. V okolních menších obcích obèané tuto 
možnost nemají a musejí se obracet na sbìrné dvory vìtších mìst, kde uložení odpadu 
musí samozøejmì hradit. 
   Musím se ale také zmínit o tom, že i když jsou všechny kontejnery na tøídìný odpad 
øádnì oznaèeny, kam se má jaká komodita tøídit, stejnì se najdou tací, kteøí snahu nás 
všech maøí a odpad ukládají tak, jak se jim zrovna zlíbí.
     Spoleènì s poplatky za odpady se vybíraly také poplatky za psy. V naší obci je 
poplatek za psa velmi nízký.  Bohužel pøi pohledu na naše veøejná prostranství a 
chodníky, které jsou plné psích exkrementù, se tato skuteènost odráží. Zastupitelstvo již 
jednalo o tom, zda poplatky za psa nezvýšit. Myslím si, že pro majitele pejska není žádný 
problém vzít si sebou na vycházku sáèek a po svém miláèkovi uklidit. Pokud se situace 
nezlepší, budeme nuceni zmìnit veøejnou vyhlášku a poplatek za psa zvýšit (zákon o 
místních poplatcích umožòuje zvýšení až na èástku  1.500,- Kè/za 1. psa na rok a za 
každého dalšího psa èástku 2.250,- Kè), protože se  zvyšují náklady na úklid obce. 
Doufám, že k tomuto opatøení nebudeme muset pøistoupit a majitelé psù se ve svém 
chování zlepší.
     Jaro nám již •uká na dveøe, ale dovolte mi, abych se ještì na chvíli vrátila do doby, 
kdy venku mrzlo a padal sníh. Zimní období je vlastnì romantický èas, kdy se všichni 
vracíme do dìtských let a pøi pohledu na zasnìženou krajinu zavzpomínáme na zimní 
radovánky. To, že je zima, samozøejmì znamená, že padá sníh,  venku to klouže, a tak mì 
udivuje, že nìkteøí z nás si vùbec neuvìdomují, jakou námahu stojí to, že je venku 
prohrnutý sníh na silnici a chodnících, že je posypáno. Tímto dìkuji panu Havlíkovi a 
jeho synovi, že celou zimu pro naši obec provádìli zimní údržbu a že ji provádìli stejnì 
dobøe jako v letech minulých. Na sezení starostù jsem se dozvìdìla, že je naše obec 
dávána pøíkladem jinde právì díky zimní údržbì. Takže, chlapi, DÌKUJI !!! Doufám, 
že na nás v letech následujících nezanevøete a dále se na Vás budeme moci spolehnout. 
Není jednoduché v dnešní dobì sehnat firmu, která by zimní údržbu provádìla, o èemž 
svìdèí i fakt, že v Albrechticích provádí již po ètyøi roky zimní údržbu pokaždé jiná 
firma a ta, která ji provádìla letos,  již také skonèila. Samozøejmì také musím podìkovat 
našim technickým pracovníkùm, kteøí se celou zimu starali o to, že chodníky, zastávky, 
prostranství byly udržovány  øádnì a vèas. 
     Co se týká ostatního dìní v naší obci, zažádali jsme o stavební povolení na 
rekonstrukci hostince, zpracováváme žádost na územní rozhodnutí na umístìní 
biologického septiku a koøenové èistírny odpadních vod u hostince a také žádost o 
stavební povolení na plynové vytápìní v budovì hasièské zbrojnice. Dále se již vyrábìjí 
plastová okna do budovy bývalé hasièské zbrojnice, která v letošním roce projde
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Zprávy od vody
Vzpomeòme si, jak to vypadalo s naší rybáøskou organizací v minulém století.
Rybáøská organizace sluèovala rybáøe z Lípy, Èestic, Olešnice a pracovala pod jménem 
LRS Èestice. Hranice našeho povodí byly od Èastolovských horek až k soutoku øek 
Tichá a Divoká Orlice u Albrechtic. V roce 1955 mìla organizace tyto èleny výboru: 
pøedsedou byl Valenta Rud., místopøedseda Ehl Mir., hospodáøem byl Uhlíø Jos, 
zástupce Bìlka Vl. ml., jednatel Weinhauer Jos., Pokladník Hašek Kar., kulturní 
referent Prokop Mir, referent pro èistotu vod Müller Jar a Barotš V. Èlenové výboru - 
Luština L, Èepelka R., Žid Jos., Kapucián J., Kopecký L. Revizoøi úètu: Zeman K., 
Èihák Jar., Holický K.
V roce 1956 mìl náš spolek 62 èlenù. V tomto roce bylo uloveno 689 ks ryb o váze 435 
kg, z toho bylo 76 kaprù, 29 štik, 87 lipanù.

Vladislav Bìlka
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rekonstrukcí na klubovnu, a také budou vymìnìna okna v sále místního hostince. 
Pøipravuje se také nové výbìrové øízení na dodavatele akce „Rekonstrukce komunikace 
K II v Lípì nad Orlicí“ (druhá jednosmìrná ulice). Na tuto akci bylo již jedno výbìrové 
øízení vypsáno, to bylo na veøejném zasedání dne 24.února 2011 zrušeno.
     První dubnovou nedìli 3.4.2011 se uskuteèní „Setkání døíve narozených“. Všichni 
obèané, kteøí byli „døíve narození,“ byli již pozváni osobnì. Touto cestou Vás pozvané 
znovu zvu a tìším se na setkání s Vámi. Pøipravili jsme pro Vás zajímavý program a 
drobné pohoštìní. Ze setkání pro Vás ostatní pøipravíme pøíspìvek do dalších Ozvìn.
    S  pøicházejícím jarem Vám všem pøeji krásné jarní poèasí a veselé prožití 
velikonoèních svátkù.

Monika Vrátilová

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA LÍPA NAD ORLICÍ è. 2 
ze dne 15.12.2010

Usnesení:
- Zastupitelstvo bere na vìdomí složení komisí a výborù
- Zastupitelstvo schvaluje 4. rozpoètové opatøení takto: 

                                                pøíjmy                12.380.194,-
                                                       výdaje                10.129.522,-

                                                              financování          2.250.672,-
- Zastupitelstvo schvaluje obecnì závazné vyhlášky:
   È.1/2010  O místních poplatcích
  È.2/2010 O místním poplatku za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy, 

tøídìní , využívání a odstraòování komunálních odpadù.
  È./2010  O místním poplatku za provozovaný výherní pøístroj nebo jiné technické 

herní zaøízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního 
pøedpisu

-    Zastupitelstvo schvaluje rozpoèet obce na rok 2011 takto:  
           pøíjmy                                                            5.913.206,-
           výdaje                                                            5.913.206,-
           financování                                                    1.638.504,-
           pøedpokládaný zùstatek z roku 2010              5.000.000,- Kè
- Zastupitelstvo schvaluje povodòový plán obce
- Zastupitelstvo schvaluje smlouvy o vìcném bøemeni: Telefónica O2 – telefonní kabel 

na pozemcích 692/1 a 694/4.
- Zastupitelstvo schvaluje uzavøení smlouvy o smlouvì budoucí a smlouvu o vìcném 

bøemeni  ÈEZ Distribuce – pøipojení RD  na pozemku 704/13.
- Zastupitelstvo projednalo možnost zøízení stavební parcely na pozemku è.parc. 67/4 

(zahrada u obecního úøadu ) a smìnu èásti pozemku è .parc. 187   s panem xxxxxxxxx 
za obecní pozemky è.parc. 188/4, 185/2 a èást pozemku è.parc.188/3  tak, aby vznikla 

2stavební parcela  o výmìøe cca 850 m .  V této souvislosti ukládá zastupitelstvo 
místostarostovi zajistit zamìøení pøedmìtných pozemkù a pøipravit smlouvu na 
výmìnu pozemkù tak, aby mohl být následnì zveøejnìn zámìr smìny a prodeje obou 
stavebních parcel. Cena pozemkù bude stanovena po jejich zamìøení.

- Zastupitelstvo ruší èást usnesení ze dne 30. 6. 2010 stanovení ceny za pozemky è.parc. 
2698/6, 698/2, 698/5, st. 223 ve výši 500,-Kè/m  a stanoví ceny takto: è.parc.st.223 a 

2 2698/6 – 500,-Kè/m . Pozemek è.parc .698/2 a èást pozemku 698/5 – 100,-Kè/m . O 
tomto rozhodnutí budou informováni zájemci o koupi s tím, že pozemek bude prodán 
tomu zájemci, který realizuje odkoupení v lednu 2011.
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Krátké pøedstavení oceìných knihovníkù:
Miloš Zemánek
Obecní knihovna Lípa nad Orlicí, okr. Rychnov nad Knìžnou
Pan Miloš Zemánek vykonává èinnost knihovníka od roku 1969 a patøí asi k služebnì 
nejdéle pracujícím obecním knihovníkùm v rychnovském okrese. Do knihovny ho 
pøivedla láska ke ètení, byl také aktivním ochotníkem v divadelním souboru v Týništi 
nad Orlicí.
V obci Lípa nad Orlicí navštìvuje knihovnu 20 % obyvatel a knihovna se zapojuje do 
spoleèenského života obce. Pan knihovník dbá na pøíjemné prostøedí pro návštìvníky, 
provozuje donáškovou službu a v Lipském zpravodaji pravidelnì seznamuje obèany s 
novinkami ve fondu obecní knihovny. Pan Zemánek ovládá práci s internetem a 
pravidelnì se zúèastòuje setkání dobrovolných knihovníkù regionu.

Ze zdravotních dùvodù si ocenìní osobnì nepøevzali paní Dana Vágenknechtová z 
Tøtìnice, pan Miloš Zemánek z Lípy na Orlicí a paní Mgr. Jana Vacinová. Z pracovních 
dùvodù se omluvili i kolegové z MìK Dobruška. Všem budou ocenìní pøedána 
prostøednictvím povìøené knihovny za úèasti zástupcù SVK Hradec Králové na 
nejbližší akci v jejich regionu.

Blahopøejeme panu Zemínkovi k ocenìní a pøejeme mu, aby se brzo uzdravil a abychom 
se s ním mohli zase v knihovnì pravidelnì setkávat.

Milí ètenáøi,
pøejeme Vám veselé Velikonoce
plné pohody, radosti a sluníèka.

 

Redakèní rada
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- Zastupitelstvo souhlasí s bezúplatným pøevodem majetku v hodnotì 111.006,-Kè 
organizaci TJ Sokol Lípa nad Orlicí. Inventurní seznam pøevádìného majetku a 
smlouva o pøevodu je pøílohou tohoto zápisu.                                                                            

- Zastupitelstvo bere na vìdomí zprávu o èinnosti svazku obcí Podorlicko za poslední 
volební období 2007 – 2010.

- Zastupitelstvo schvaluje uzavøení plné moci s JUDr. xxxxxxxxxx – advokátem  -  
zmocnìní ke všem úkonùm souvisejících s vymáháním pohledávky za panem 
xxxxxxxxxx (neuhrazená èástka za vyúètování spotøebovaného plynu v hostinci èp. 
29).

- Zastupitelstvo neschvaluje uzavøení mandátní smlouvy o poskytnutí právní pomoci  s 
advokátní kanceláøí JUDr. xxxxxxxxxxx.

- Zastupitelstvo bere na vìdomí oznámení o zmìnì ceny vodného a stoèného – AQUA 
Servis – cena vodného se zvyšuje od 1. 1. 2011  ze souèasných 34,10 Kè na 35,- Kè.

Usnesení bylo schváleno poètem 9 hlasù.

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA LÍPA NAD ORLICÍ è.3
ze dne 27.1.2011

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje:
1) Zastupitelstvo schvaluje tyto smìrnice obce: 
     a) 1l/2010 smìrnice pro èasové rozlišení
     b) 2/2010 podrozvaha a evidence pro zpracování pøílohy úèetní závìrky
2) Zastupitelstvo schvaluje interní pokyn è.1/2010 – o ocenìní a úètování reálné hodnoty 

majetku urèeného k prodeji  - platnost pro rok 2010. Jedná se o smìrnice a pokyn, 
které jsou povinné pro obec podle úèetních standardù. 

3) Zastupitelstvo schvaluje dodatek è.1 ke smlouvì na pronájem hostince/dodatek 
upravuje povinnosti nájemce – péèe o budovu a také o její okolí, dále upravuje zpùsob 
úhrady spotøebované elektøiny a plynu, a to tak, že stanovuje prùbìžnou úhradu záloh 
obci nájemcem./

4) Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o vìcném bøemeni mezi VÈP NET a Obcí Lípa nad 
Orlicí – jedná se o trasu vysokotlakého plynu pro obec Žïár n.O. vedoucí po pozemku 

2è.parc.1208/1 v rozsahu 381 m
5) Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemkù è.parc.stav.è.223 a è.parc.698/6 za cenu 

2 2500,-Kè/m  a pozemek è.parc.698/2 a è.parc.698/9 za cenu 100,-Kè/m  manželùm 
xxxxxxxx, s tím že úhrada ceny se uskuteèní pøi podpisu smlouvy do 15.2.2011. 
Pokud k úhradì nedojde v tomto termínu, bude pozemek prodán dalšímu zájemci, 
který provede okamžitou úhradu.

6) Zadání è. 3 územního plánu Obce Lípa nad Orlicí dle § 47 odst. 5 v souladu s § 55 odst. 
2 zákona è. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním øádu, ve znìní 
pozdìjších pøedpisù (stavební zákon)

7) Dodatek ke smlouvì o zápùjèce modulu informaèního systému MUNIS eDok – 
elektronické dokumenty od fa TRIADA

8) Dodatky smluv na pronájmy obecních pozemkù v souvislosti s digitalizací, pøi které 
došlo ke zmìnì výmìr a èísel nìkterých pozemkù (jedná se o pozemky è. parc. 698/1, 
708/2, 60/1, 473, 685/2, 172/1, 67/1, 67/2, 688/1, 457/1, 457/3, 404/7, 404/14, 457/2, 
373/6) v ostatních bodech zùstávají dosavadní smlouvy beze zmìny.
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Zprávy z knihovny:

Lipský knihovník pan Miloš Zemánek patøí mezi ocenìné 
knihovníky Královéhradeckého kraje roku 2010!

V Lipských ozvìnách è. 2/2008 jste si mohli pøeèíst èlánek Aleny Kapuciánové o panu 
Miloši Zemánkovi a o jeho práci v obecní knihovnì. O tom, že si mezi knížkami vede 
skuteènì skvìle, svìdèí i titul KNIHOVNÍK KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE, 
kterým byl ocenìn.
Následující èlánek je pøevzatý z materiálù Studijní a vìdecké knihovny v Hradci 
Králové. Pøinášíme jeho zkrácenou verzi:

Knihovníci Královéhradeckého kraje roku 2010
Autor: Oddìlení služeb knihovnám
Vyšlo 7.12.2010 v èísle Roèník 20 (2010), Èíslo 4, v sekci Naše téma

V loòském roce byli poprvé samostatnì oceòováni knihovníci našeho kraje (viz èlánek 
Knihovníci Královéhradeckého kraje roku 2009, U nás, roè. 19, 2009, è. 4, str. 41–43, 
http://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/1087.pdf). Ocenìní udìluje krajská 
knihovna ve spolupráci s regionálním výborem SKIP za mimoøádnì dlouhé pùsobení v 
knihovnictví èi za pøíkladnou knihovnickou práci (pro knihovníka, který pùsobí v 
knihovnì déle než 5 let). Jedná se o ocenìní práce, nikoliv o soutìž. Ocenìní v kategorii 
neprofesionální knihovník nominují povìøené knihovny a v kategorii profesionální 
knihovník nominuje krajská knihovna ve spolupráci se SKIPem.
Letos se tato malá knihovnická slavnost konala v rámci Mìsíce èeské a slovenské 
vzájemnosti a jako hosté zde byli zástupci Obce Slovákù a delegace z družební SVK v 
Banské Bystrici. Pozvání pøijaly i Ing. Václava Domšová, pøedsedkynì výboru pro 
kulturu a památkovou péèi, Bc. Jaroslava Vydarená z oddìlení kultury a památkové 
péèe Krajského úøadu Královéhradeckého kraje a Bc. Kateøina Hubertová, 
pøedsedkynì regionálního výboru SKIP. Na slavnostní pøedání do konferenèního sálu 
Studijní a vìdecké knihovny v Hradci Králové byli kromì ocenìných knihoven 
pozváni i starostové jejich obcí, øeditelé a metodici povìøených knihoven, zástupci 
krajské knihovny roku z Batòovic a Mìstské knihovny ve Vamberku, která získala 
zvláštní ocenìní a diplom v kategorii Informaèní poèin v rámci celostátní soutìže 
Knihovna roku.
Program setkání byl velmi pestrý a byl malou ukázkou toho, co vše lze v knihovnì 
poøádat. Po krátkém úvodním slovì øeditelky SVK HK Mgr. Evy Svobodové a Ing. 
Václavy Domšové následovalo krátké baletní vystoupení Evy Rufertové. Se struèným 
pøehledem knihovnických ocenìní v letech 2000–2010 vystoupila pracovnice SVK 
HK Božena Blažková. Tato prezentace je zájemcùm k dispozici na webové stránce 
SVK HK http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/E--metodika/Vyroci-a-osobnosti.aspx 
(oddíl Pro knihovny, rubrika Výroèí a osobnosti). Následovalo malé poetické zastavení 
s verši Vìry Kopecké, kterou na kytaru doprovázel Martin Gregor.
A pak nastala slavnostní chvíle pro knihovníky. Vyznamenaným knihovníkùm pøedaly 
ocenìní Mgr. Eva Svobodová, Ing. Václava Domšová a Bc. Kateøina Hubertová.



9) Dodatek è. 8 Smlouvy o odbìru a uložení odpadu s fa ODEKO.
10) Rozpoètový výhled Obce Lípa nad Orlicí pro roky 2012 – 2014
11) Na základì posouzení výbìrovou komisí souhlasí zastupitelstvo s uzavøením 

smlouvy na rekonstrukci komunikace K II s firmou STAVITESTVÍ EU, s.r.o. 
Vamberk za celkovou èástku 4.050.516,00 Kè.

12) Zastupitelstvo bere na vìdomí informaci o prodeji podílu pana xxxx ve spoleènosti 
ODEKO a povìøuje starostku obce jednáním o koupi pomìrné èásti tohoto podílu 
pro Obec Lípa nad Orlicí.

13) Zastupitelstvo souhlasí s vyplácením pøíspìvku na životní pojištìní pro starostku 
obce xxxxxxxxxx ve výši 18.000,-Kè za rok (1500,- Kè/mìs.) s tím, že nedojde ve 
výdajích ke zvýšení výdajù v rozpoètu.

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA LÍPA NAD ORLICÍ è.4
ze dne 24.2.2011

Usnesení:
1) Zastupitelstvo revokuje bod è. 11 z usnesení 3. veøejného zasedání,  ruší výbìrové 

øízení na akci rekonstrukce komunikace K II. 
2) Zastupitelstvo schvaluje vypsání výbìrového øízení na dodavatele akce 

Rekonstrukce komunikace KII v Lípì nad Orlicí.
3) Zastupitelstvo bere na vìdomí jmenování výbìrové komise na dodavatele 

Rekonstrukce komunikace KII v Lípì nad Orlicí 
4) Zastupitelstvo souhlasí s pøíspìvkem na realizaci cyklostezky Lípa nad Orlicí – 

Kostelec nad Orlicí ve výši 500.000.,- Kè
5) Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o vìcném bøemeni uzavøenou mezi Obcí Lípa nad 

Orlicí a panem xxxxxx na zøízení elektropøípojky na parcele è. 1127/1 v k.ú. Lípa 
nad Orlicí.

6) Zastupitelstvo schvaluje dodatek è. 11 ke smlouvì o komplexním provozování 
infrastrukturního majetku s AQUA Servisem a.s. Rychnov nad Knìžnou.

7) Zastupitelstvo schvaluje mandátní smlouvu s RNDr. xxxx na organizaci výbìrového 
øízení na akci „Rekonstrukce komunikace K II Lípa nad Orlicí“

8) Zastupitelstvo schvaluje smlouvu na dodávky oken do hasièské zbrojnice a sálu 
obecní hospody s firmou Svìt oken HK.

9) Zastupitelstvo schvaluje I. rozpoètové opatøení takto:                                
Ve výdajích byla snížena položka financování   8115    o              781.764,00

   Výdaje  byly zvýšeny  o tyto èástky:
- Pøíspìvek na cyklostezku                        500.000,-
- Výmìna oken na sále v hospodì              115.000,-

   - Elektronické zabezpeèení budov               55,000,-
- Pøíspìvek na žáky ZŠ Týništì n.O          137.540,-
- Èlenský pøíspìvek DSO                              9.200,-
- Investice – komunikace K II                     30.000,-
- Snížení financování                                                      - 781.764.00       

Kompletní rozpoètové opatøení je pøílohou tohoto zápisu. 
10) Zastupitelstvo  schvaluje zámìr prodeje pozemku è. 1/2011 na prodej pozemku 

2 2è. parc. 67/5 o výmìøe 957 m  v k.ú. Lípa nad Orlicí za cenu   650,-  Kè/m .

5

Vzpomínka na fotbalová mužstva Sokola Lípy v minulém století

Mužstvo tøicátých let:
Stojící: Mazura Jos., Bìlka Vl., Kobrè Fr., Martínek L., Chaloupka Jos., Horèièka Lad.
Kleèící: Horèièka Old., Zeman L., Bøíza, Horský, Horèièka Fr.
Èinovníci mužstva: vlevo Zeman J., vpravo Bìlka K. a Kopecký L.

Mužstvo pozdìjších let:
Stojící: Jindra J., Marek Ol., Bartoš Pavel., Bartoš Petr, Zaòka Jos., Charvát Jar.
Kleèící: Kopecký St., Nemazal Zd., Bìlka Vl., Kovaøíèek J., Hrubeš Jar.
Èinovníci: Horèièka Jar., Mazura Jos., Bìlka Vl. st.

Vladislav Bìlka
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Fotbal - to je hra
Rozpis okr. pøeboru 2. tøídy  - SYNYT jaro 2011
2. dubna so 16.30 Lípa n. O. A : Kos. Lhota  A (2:1)
10. dubna ne 16.30 Vamberk B : Lípa n. Orl. A(1:5)
16. dubna so 17.00 Lípa n. Orl. A : Èerníkovice B (4:0)
23. dubna so 17.00 Èastolovice A : Lípa n. Orl. A (2:0)
1. kvìtna ne 14.00 Lípa n. Orl. A : Rychnov n. Kn. B (2:0)
8. kvìtna ne 17.00 Dobré A : Lípa n. Orl. A (2:9)
15.  kvìtna ne 14.00 Lípa n. Orl. A : 1. FC Rokytnice (0:0)
22. kvìtna ne 14.00 Dobruška B : Lípa n. Orl. A (2:1)
29. kvìtna ne 14.00 Lípa n. Orl. A : Zdelov (1:2)
4. èervna so 17.00 Solnice A : Lípa n. Orl. A (1:4)
11. èervna so 17.00 Lípa n. Orl. A : Žïár n. Orl. (0:2)
19. èervna ne 17.00 Doudleby B : Lípa n. Orl. A (1:2)

Rozpis okr. pøeboru 4. tøídy jaro 2011
24. dubna ne 14.00 Lípa n. Orl. B : Dobré B (1:1) 0:1p.k.
30. dubna so 17.00 Èermná n. Orl. : Lípa n. Orl. B (3:4)
7. kvìtna so 17.00 Lípa n. Orl. B : Slatina (4:4) 3:4 p.k.
14. kvìtna so 17.00 Kos. Lhota B : Lípa n. Orl. B (1:5)
21. kvìtna so 17.00 Lípa n. Orl. B : Olešnice v O.h. (1:1) 7:6
28. kvìtna so 17.00 Køovice : Lípa n. Orl. B (0:3)
5. èervna ne 14.00 Lípa n. Orl. B : Èastolovice B (0:4)
12. èervna ne 10.00 Javornice B : Lípa n. Orl. B (1:3)
18. èervna so 17.00 Lípa n. Orl. B : Solnice B (4:2)

Pøátelské zápasy jaro 2011
29. 1.  Lípa n. Orl. : Stárkov 7:3 (3:2) UT N. Mìsto
           branky - Vašata 2x,, Kafka 2x, Tulka, Rektor, Koláø
5. 2. Lípa n. Orl.  - 1. FC Rokytnice 4:1 (2:0) UT Èerníkovice

branky - Kafka, Vašata, Kamš, Csontos R. 
12. 2. Lípa n. Orl.  - Vamberk 4:1 (2:0) UT Èerníkovice

branky - Koláø 2x, Prošvic, Jícha
20. 2. Lípa n. Orl.  - Èerníkovice 8:1 (3:1) UT Èerníkovice

branky - Koláø 2x, Vašata 2x, Šreibr 2x, Sikora, Pamánek T.
26. 2. Lípa n. Orl.  - Žïár n. Orl. 5:0 (2:0) UT Èerníkovice

branky - Vašata, Koláø, Sikora, Pamánek T., Vašata
5. 3. Lípa n. Orl.  - Bílá Tøemešná 2:6 (2:4) UT Èerníkovice

branky - Èepelka, Vašata
12. 3. Lípa n. Orl.  - Albrechtice nehrálo se
19. 3. Lípa n. Orl.  - Labu• UT Rychnov n. Kn.   7:2
               branky - Vašata 3x, Èepelka 2x, Rektor 1x, Koláø 1x
27. 3. Lípa n. Orl.  - Petrovice høištì Petrovice 16.00
støelci branek: Vašata 11x, Koláø 7x, Kafka 3x, Sikora 2x, Šreibr 2x, Tulka, Rektor 2x, 
Kamš, Csontos R., Prošvic, Jícha, Èepelka 3x, Pamánek T. 2x.
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Myslivecké hodnocení
Tak jako každá organizace i èlenové mysliveckého sdružení v obci  na své výroèní 
èlenské schùzi v  minulých dnech zhodnotili své konání za rok pøedešlý a naplánovali si 
své úkoly na rok následující.
Ve svém hodnocení konstatovali, že ke své èinnosti jsou schopni si svou brigádnickou 
èinností zajistit dostatek finanèních prostøedkù, a tak nejsou závislí na jakýchkoliv 
pøíspìvcích. 
Aby mohli vykonávat právo myslivosti, musí uhradit nájem z honitby, nakoupit krmivo 
a léèiva pro zvìø, provádìt údržbu a výstavbu mysliveckého zaøízení v honitbì a postarat 
se o to, aby zvìø v zimním období nestrádala. V jarním období zajistit klid v honitbì, aby 
zvìø mohla  v pohodì odchovat své potomstvo. K tomuto není dobré, aby docházelo k 
volnému pohybu psù v honitbì, a tak vás žádáme o nerušení zvìøe hlavnì v tomto jarním 
období, kdy jsou mláïata obzvláš• zranitelná.
Naší honitbu postihuje øada nepøíznivých vlivù. 
Frekventovaná silnice a železnièní tra• protínající støed naší honitby dokáží usmrtit 
mnoho kusù zajícù, srn i divoèákù.
Rovnìž tak rozvodnìná Orlice, 
hlavnì v jarním období, kdy jsou 
mladí zajíèci a zvìø pernatá sedící 
na svých vajíècích nejvíce ohroženi.
Toto všechno ovlivòuje stavy zvìøe. 
V posledních letech dochází k 
velkému poklesu bažantù a naopak 
se nám daøí držet na vcelku dobré 
úrovni stav zajícù.
V podzimním období pøichází doba 
lovu. Množství odlovené zvìøe je 
podmínìno pøírùstkem v tom 
daném období a není možné odlovit 
svévolné množství.
Pokud by k tomu došlo, v 
následujícím roce  by  nemìlo co 
vyvést svá mláïata a na podzim by 
nebylo co lovit.       
 Veškerá èinnost je urèována plánem 
chovu a lovu.
Snažíme se dodržovat myslivecké 
tradice tak, aby byly zachovány i 
pro další generace.
                                                                
Za myslivecké sdružení

                                                                           
V. Hromek
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Celkem jsem získal na výstavách jak králíkù, tak holubù 132 pohárù a162 diplomù.
Jako èlen základní organizace v Týništi nad  Orlicí pùsobím již 71 let.
Ústøední výbor Èeského svazu chovatelù v Praze mi udìlil titul:

v roce 1977 èestný odznak III. stupnì za zásluhy o chovatelství
v roce 1984 zasloužilý chovatel odznak II. stupnì za zásluhy o chovatelství
v roce 1996 Zlatý odznak I. stupnì za zásluhy o chovatelství
v roce 1998 Èestné uznání za zásluhy o chovatelství

Ze zdravotních dùvodù jsem chov králíkù i holubù omezil, o chov se stará dcera Marie 
Rázková.
Chovatelství je opravdu nároèný koníèek a v dnešní dobì, kdy je mnoho nových oborù, 
kterým se lidé vìnují, patøí k tìm, o nichž se pøíliš nemluví. V naší obci mìlo ale dobrou 
tradici a v minulosti i mnoho úspìchù, za všechny vzpomeneme pana Josefa Minaøíka, 
který už bohužel není mezi námi a který se rovnìž s velkým úspìchem vìnoval chovu 
holubù a získal také mnohá ocenìní a patøil k uznávaným chovatelùm. Dnes se tomuto 
koníèku vìnují další naši spoluobèané, jsou jimi napøíklad pan Jaroslav Marek, pan 
Václav Hromek. Každý ve svém oboru už dosáhl významných úspìchù. Dalším, kdo se 
vìnuje celý život chovatelství, je pan Jaroslav Uhnavý, z tìch mladších pak pan Jaroslav 
Charvát.

Alena Kapuciánová

Sportovní ples
Klub bývalých fotbalistù (døíve Venda Team) poøádal 19. 2. 2011 další ze svých 
sportovních plesù v místním pohostinství. Úèast navzdory chøipkové epidemii byla 
hojná, letos jsme obsadili dokonce i balkón. Je vidìt, že lidem v obci chybí víc kulturních 
akcí a že  za dobrou hudbou a zábavou jsou schopni vyrazit. K poslechu hrála skvìlá 
kapela POKROK z Kostelce nad Orlicí. I když jsme zachytili nìjaké záporné 
pøipomínky, tak celkovì se akce vydaøila.
Závìrem bych chtìl podìkovat všem, kdo se na pøípravì podíleli, jak sponzorsky, tak i 
pracovnì. Hlavnì bych vyzvedl pomoc rodiny Pamánkových, která si na dlouhou dobu 
udìlala za svého domu skladištì výtvarného materiálu.
Dík patøí též panu Bartošovi a spol., kteøí se o nás starali až do ranních hodin. 
V létì by KBF chtìl s touto kapelou uspoøádat pou•ové posezení na høišti Sokola. Pokud 
bude zájem, budeme spokojeni. Vždy• zábava je taková, jakou si ji udìláme.

Za KBF Milan Køíž

Zapisování dìtí do cestovních dokladù rodièù bude zrušeno
Podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 444/2009, které je závazné pro 
všechny státy Evropské unie, nebude možné do cestovního dokladu rodièe zapisovat 
údaje o dìtech do 10-ti let vìku. Z tohoto dùvodu je zákonem è. 329/1999 Sb. /§ 10/, o 
cestovních dokladech, ve znìní pozdìjších pøedpisù, zrušeno zapisování dìtí do 
cestovních dokladù rodièù dnem 1. èervence 2011. Naøízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) è. 444/2009 stanoví, že zápisy dìtí v cestovních dokladech rodièù jsou platné 
do 26. èervna 2012. To znamená, že po 26. èervnu 2012 bude moci dítì (obèan mladší 10 
let) cestovat do zahranièí pouze s vlastním cestovním dokladem.
Obèanský prùkaz slouží jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele. Rodiè prokazuje 
údaje k dítìti zapsanému v obèanském prùkazu pouze na území Èeské republiky.

Slezáková Helena, referentka SO - cestovní doklady, MÚ Kostelec nad Orlicí
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Sèítání lidu, domù a bytù 2011
Sèítání lidu, domù a bytù se v Èeské republice uskuteèní na jaøe 2011. Rozhodným 
okamžikem, ke kterému sèítání probìhne, bude pùlnoc z 25. na 26. bøezna 2011. Poprvé 
v historii se budou sèítat všechny zemì EU z naøízení Evropské komise v jeden spoleèný 
rok.
Novinky sèítání lidu 2011
Sèítání lidu, domù a bytù v roce 2011 pøinese celou øadu novinek, které souvisejí s tím, 
jak se vyvíjejí informaèní technologie, ale také se zkušenostmi z pøedchozích sèítání:
! Formuláøe pružnì reagují na vývoj ve spoleènosti a s tím související legislativní 
opatøení, novì tak pøibude napø. dotaz na registrované partnerství.
! Èeský statistický úøad pøi sèítání lidu 2011 žádným zpùsobem nezjiš•uje vybavenost 
domácností ani jejich pøíjmy a výdaje. Ve sèítacích formuláøích tak nejsou žádné otázky 
na vlastnictví lednièky, automobilu, chaty, televizoru ani dalších vìcí. Z hlediska 
vybavení domácnosti je pro statistiku dùležitá pouze otázka, zda má rodina možnost 
využívat osobní poèítaè a pøipojení k internetu.
! Novì bude možné vyplòovat sèítací formuláøe na internetu a odesílat je on-line nebo 
prostøednictvím datových schránek. Tento zpùsob pøedávání informací patøí v 
souèasnosti mezi nejbezpeènìjší vùbec.
! Sèítacími komisaøi budou asi v 95% pøípadù pracovníci Èeské pošty.
Základní termíny sèítání lidu
26. února 2011
Zaèíná fungovat call centrum pro veøejnost, na bezplatnou linku 800 87 97 02 se mohou 
lidé obracet s dotazy a nejasnostmi ohlednì sèítání každý den od 8:00 do 22:00. Sèítací 
komisaøi zaènou zároveò roznášet domácnostem do schránek informaèní letáky o 
blížícím se sèítání. Zároveò s letákem vhodí každý komisaø do schránky lísteèek s 
návrhem termínu, kdy do které domácnosti pøinese sèítací formuláøe. Každá domácnost 
najde ve schránce letáèek nejpozdìji 6. bøezna.
7. bøezna 2011 
Sèítací komisaøi zaèínají navštìvovat domácnosti a roznášet formuláøe. Každý obèan 
dostane zelený SÈÍTACÍ LIST OSOBY. Majitelé a uživatelé bytù dostanou navíc žlutý 
BYTOVÝ LIST a majitelé èi správci domù ještì oranžový DOMOVNÍ LIST. Roznáška 
formuláøù konèí 25. bøezna 2011.
25./26. bøezna 2011 
Pùlnoc z 25. na 26. bøezna je tzv. rozhodným okamžikem sèítání. Informace do sèítacích 
formuláøù se vyplòují podle skuteènosti platné v tento rozhodný okamžik. Pøíklad: 
Pokud se miminko narodilo dvì hodiny po pùlnoci, tak ještì nebylo v rozhodný okamžik 
na svìtì a do sèítání se nepoèítá. Pokud se ale narodilo hodinu pøed pùlnocí, tak bylo v 
rozhodný okamžik mezi námi a je tøeba tuto radostnou novinu do sèítání uvést.
26. bøezna 2011
V tento den je možné zaèít odevzdávat vyplnìné sèítací formuláøe. Existují tøi základní 
cesty: ! Internet (www.sèítání.cz)

! Pøedání sèítacímu komisaøi
! Odeslání poštou v obálce nebo odevzdání na kterékoliv poštì

14. dubna 2011 
Do tohoto dne mají všichni podle zákona odevzdat formuáøe - a• už je budou odesílat 
pøes internet, poštou v obálce nebo osobnì pøedávat sèítacímu komisaøi.

Informace Èeského statistického úøadu
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spoleènì prožívá všechny události. Chovatelství se zaèal v dìtství vìnovat i vnuk Pavel 
Rázek, mìl i první úspìchy v chovu a ocenìní, ale okolonosti tuto zálibu pøerušily a 
pozdìji už se k chovatelství nevrátil. Zde tedy ètìte sami, tak jak mi to pan Podolský 
pøipravil, uvidíte, že to je opravdu úctyhodný výèet ocenìní, úspìchù, ale za tím vším je 
nutno vždy vidìt i druhou stranu mince... žádná dovolená, žádná rekreace, žádné volné 
víkendy s rodinou, mnoho práce se shánìním krmiva, tedy v minulosti i každoroèní 
sušení sena, sekání trávy, a to vždy ráno pøed odjezdem do zamìstnání, což obnášelo 
vstávat za svítání nebo ještì døíve, starost o veterinární péèi atd. Dcera sama vzpomíná, 
jak s otcem místo na rùzné výlety jezdila na výstavy chovatelù, ale bylo to hezké, 
protože byli spoleènì s otcem, kterého si celá rodina váží za jeho starostlivost a lásku. 

Chov králíkù
S chovem králíkù jsem zaèal v roce 1940, když mi bylo 13 let. První králíci byli malé 
plemeno Støíbøité žluté. V øíjnu roku 1940 jsem v parku v Týništi nad Orlicí vystavoval 
ètyøi mláïata, která byla ocenìna I. cenou. Tyto králíky jsem vystavoval v Novém 
Mìstì nad Metují, Náchodì i na dalších výstavách.
Od roku 1960 jsem se již vìnoval pouze králíkùm Castorex.
Od roku 1978 jsem èlenem Rex Klubu králíkù Castorex a barevných Rexù.
Do roku 1985 byly poøádány speciální výstavy v Chocni. Od té doby se poøádání výstav 
pøesunulo do Týništì nad Orlicí.

2x mistr klubu - kolekce šesti  kusù
2x vítìz ramlíkù
3x vítìz ramlic
1x vítìz Memoriál pøítele Horáka
1x vítìz Memoriál pøítele Remeše
17 èestných cen

Vystavoval  jsem v Brnì, Slavkovì u Brna, 
Roudnici nad Labem, Hlinsku a na dalších 
výstavách. 
V roce 1998 jsem získal èestné uznání od Rex 
Klubu za dlouholetou šlechtitelskou a 
plemenáøskou èinnost v chovu Rexù, když jsem 
vyšlechtil 4. linii u králíkù, po dovozu ramlíka z 
Nìmecka a ramlice z mého chovu. Tato linie je 
chována u chovatelù jak v Èeské, tak Slovenské 
republice. 
V roce 2010 mi Rex Klub udìlil titul Èestný èlen 
k 50. výroèí založení Rex Klubu ÈR.
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Vzpomínání...
V loòském roce v prosinci se jako každý rok èlenky SPOZ vydaly na návštìvy u našich 
seniorù s vánoèními balíèky, ale o tom už jsme psali podrobnìji v prosincovém èísle 
Lipských ozvìn. Dovolte mi  nyní ještì jednou se vrátit a pøiblížit vám jeden zážitek z 
této návštìvy.
Když jsme spoleènì s kolegyní navštívily rodinu pana Josefa Podolského, abychom 
jemu a jeho manželce Anežce pøedali vánoèní balíèek, pozvali nás dál a pøi velmi 
hezkém posezení a povídání jsem se rozlédla kolem sebe a nevycházela jsem z údivu. 
Celou jednu stìnu pokoje zdobí poháry, vázy, a• už kovové nebo keramické, v podobì 
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dlouhý život za dosažené chovatelské úspìchy. Na mùj dotaz, jak dlouho se vìnuje této 
zálibì a jak to všechno zaèalo, jsme jen ve zkratce prošli jeho letité pùsobení ve Svazu 
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Blahopøejeme k životnímu jubileu:
Františce Mazurové 91 let
Jindøe Weinhauerové 86 let
Vlastì Uhnavé 86 let
Josefu Bartošovi 85 let
Josefu Vašíèkovi 84 let
Anežce Vašíèkové 83 let
Anežce Podolské 82 let
Marii Cablkové 81 let
Zdeòku Bìlkovi 80 let
Jiøinì Tomšové 78 let
Vìøe Štìpánové 78 let
Václavu Bartošovi 76 let
Ingeborg Koldinské 76 let
Jaroslavu Hrubešovi 71 let
Dobromile Kohoutkové 69 let
Miloši Zemánkovi 67 let
Pavlu Pohlovi 66 let
Janu Bartošovi 66 let
Jiøinì Karlíkové 64 let
Zdeòku Štìpánkovi 64 let
Zdence Chaloupkové 64 let
Hanì Kohoutkové 63 let
Marii Kopecké 62 let
Zdeòku Charvátovi 62 let
Jaroslavu Kociánovi 61 let
Vladislavu Mynaøíkovi 61 let
Janì Koutské 60 let
Zdence Vídeòské 60 let

Vítáme mezi námi:
Ellen Kollertová   nar. 12. ledna 2011
Šimon Tomek nar. 14. ledna 2011
Barbora Kopecká nar. 5. února 2011 

  Rozlouèili jsme se
Josef  Øièaø                        7. 2. 2011       (*1938)
Ladislav Nìmèanský    26. 2. 2011     (*1928)
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Spoleèenská kronika



Vzpomínka

Že èas hojí rány, je jen pouhé zdání.
Jenom vy vìèný spánek spíte
a k  nám se již nevrátíte.

14. 6. je to již 30 let, co  nás opustil náš tatínek, pan 
František Doležal. 21. èervna by oslavil 90. narozeniny.

11. 7. 2003 nás opustila na naše maminka paní Marie Doležalová, 
která by oslavila 21. 3. 2011 87. narozeniny.

 

A 9. 8. 1987 nás opustil náš bratr Max Libra, který by 21. 8. 
oslavil 67. narozeniny.

Stále vzpomíná celá rodina.
Nikdy nezapomeneme.

Smutný je domov, smutno je v nìm,
jen vzpomínka na Tì
a cestièka na høbitov zùstala jen.

17. bøezna uplynou dva roky, kdy nás opustil náš drahý manžel 
tatínek, dìdeèek pan Jaroslav Matìjek.
Stále vzpomínají manželka a dìti s rodinami.

Tìžko se s Tebou louèilo,
tìžké je bez Tebe žít,
láska však smrtí nekonèí,
v srdcích Tì stále budeme mít.

Dne 13. bøezna uplynulo první smutné výroèí, kdy nás 
navždy opustil milovaný manžel, tatínek a dìdeèek pan 
Miroslav Cablk. 24. dubna 2011 by oslavil své 80. 
narozeniny.
S láskou a úctou na nìho stále vzpomínáme.
Kdo jste ho mìli rádi, vìnujte mu spolu s námi tichou 
vzpomínku.
Dìkuje manželka a synové s rodinami.

10

Tinktura z arniky
O léèivých úèincích arniky se zmiòují už støedovìcí léèitelé. Droga má mimoøádnì 
hojivé úèinky. Obsahuje silice, alkaloidy, flavonové glykosidy, žluté barvivo, tøísloviny, 
organické slouèeniny a další prospìšné látky. Arnikové výtažky se používají v kosmetice 
i léèitelství. Nedráždivý olejový výtažek z kvìtù se pøidává do protizánìtlivých a 
regeneraèních krémù, do výrobkù vlasové kosmetiky, koupelnových pøísad a podobnì. 
Uplatnìní nachází v mastích na akné a na bolavé klouby a svaly. Z kvìtù i s úbory se 
pøipravuje tinktura, která dezinfikuje rány, hodí se na pohmoždìniny i jako mazání 
kolem bércového vøedu. Vnitønì se používá jen omezenì a po dohodì s lékaøem. Droga 
zvyšuje krevní tlak, pùsobí moèopudnì, pøidává se do èajù pøi nachlazení nebo ke 
zlepšení chuti. Pozor, pøíliš silný vývar má dráždivé úèinky.

(rie)

Máte nízký tlak?
Kdo má nízký krevní tlak, mùže trpìt závratìmi a pocity nestability. Projevuje se 
toèením hlavy, postižení bývají èastìji, a to nejen veèer, ale i pøes den, více unavení a 
navíc mohou mít i problémy s dýcháním. K prostøedkùm zvyšujícím krevní tlak patøí 
káva. Ovšem tento nápoj bychom nemìli pít hned po ránu, ale až po obìdì a maximálnì 
dva šálky dennì. Na povzbuzení nízkého krevního tlaku a krevního obìhu je možné pít 
tøikrát dennì èaj z kokošky pastuší tobolky, který osladíme medem. K regulaci krevního 
tlaku se doporuèují potraviny s obsahem draslíku, vápníku èi hoøèíku. Všechny terapie 
na zvýšení krevního tlaku úzce souvisejí s pøíjmem energie. Napøíklad se doporuèuje 
cvièení a sport, koupele èi kartáèování celého tìla.

(maj)
Z èasopisu 11/2011 vybírala Zdenka Vídeòská

21

Vložený soubor EPS
Na této stránce je vložený soubor EPS.Aplikace Adobe Acrobat nepodporuje zobrazení tohoto typu objektu, ale jeho tisk do postscriptového zaøízení nebude ovlivnìn.



Chystáte se oslavit výroèí svatby? 
Chtìli bychom upozornit lipské obèany, kteøí budou slavit významné výroèí sòatku (50, 
60, 65,…..) a chtìjí, aby toto jubileum bylo uvedeno ve zpravodaji, popø. by ho rádi 
oslavili v zasedací místnosti OÚ v Lípì nad Orlicí, aby nám toto vèas oznámili. 
Dìkujeme.

Monika Vrátilová – starostka obce

11

Nenechte klouby zrezivìt
Bolavé klouby už dávno nejsou jen výsadou starší generace, trpí jimi lidé s nadváhou a 
mladí sportovci. Problémy s klouby postihují ve vyspìlých státech okolo dvaceti procent 
obyvatelstva, ženy zasahují problémy s klouby èastìji než muže. 
Správná výživa
Léèivì pùsobí strava s nízkým obsahem tukù, zejména živoèišných, a pøevaha složitých 
sacharidù obsažená pøedevším v celozrnných produktech, ovoci a zeleninì. Tento typ 
stravy – diety snižuje množství tukových usazenin ve stìnách drobných cév a umožòuje 
vìtší pøítok krve bohaté kyslíkem a výživnými látkami do kloubù.  Konzumujeme 
dostateèné množství potravin bohatých na vitamín A nebo provitamin betakaroten, 
obsažený v oranžové a žluté zeleninì a ovoci. Pozitivnì pùsobí na støevní sliznici, takže 
se potravou dostane ménì škodlivin do krevního obìhu, a tudíž jich i ménì pronikne k 
samotným kloubùm. Vápník je potøebný ke stavbì kostí a chrání klouby pøed 
opotøebováním. Vitamin 
D podporuje metabolismus vápníku. Také antioxidanty jako vitaminy C, E a zinek chrání 
kloubní buòky pøed poškozením. Bohatým zdrojem tìchto látek je zelenina a ovoce, 
celozrnné produkty, rostlinný olej, dýòová, sluneènicová a sezamová semena, luštìniny a 
melasa. Dùležité omega-3-mastné kyseliny blokují zánìtlivé reakce v tìle, dochází k 
menším otokùm a ztuhlosti kloubù. Tyto látky jsou obsažené hlavnì v mase z tuèných 
moøských ryb, jako je makrela, sleï, tuòák, sardinky a podobnì.
Teplo nebo chlad?
Teplo pomáhá zmíròovat bolest, podporuje prokrvení a uvolòuje ztuhlost kloubù. Pro 
oteklé a horké klouby je však vhodnìjší chlad. Úlevu poskytne obklad z malého ruèníku, 
který namoèíme buï do studené nebo do horké vody. Dobøe ho vyždímáme a položíme na 
postižený kloub. Skvìlým pomocníkem je gelový polštáøek, který podle potøeby dáme do 
mraznièky nebo ho vložíme do horké vody, poté zabalíme do ruèníku a pøiložíme na 
postižený kloub. 
Klouby potøebují pohyb
Bolestivé klouby mají zùstat v klidu, ale jakmile se stav léèbou zlepší, je dobré každý den 
provádìt cvièení, abyste prokrvili svaly kolem postiženého kloubu a podpoøili tvorbu 
kloubního mazu. Vhodné je cvièení z jógy, které pøinese celkové uvolnìní, udrží pružné 
svaly a klouby. Ideální je také plavání, které pomáhá posilovat postižené klouby.

(žuk)

Kouzelník celer
Celer patøí do èeledi mrkvovitých. Všechny èásti rostliny obsahují silici a glykoid apiin, 
které se vyznaèují velmi silnou moèopudností. Na• i koøen jsou velmi bohaté na vitaminy. 
Celer dobøe èistí zanesenou krev, podporuje trávení, posiluje pocuchané nervy. Léèí 
revmatismus, vodnatelnost, ledvinové choroby a choroby moèového ústrojí. Trpíte-li 
žaludeèním katarem, vyzkoušejte následující lidovou medicínu.  Nakrájejte na tenké 
plátky èerstvý celerový koøen a pomalouèku ho kousejte. Odvarem z hlízy se mohou léèit 
omrzliny. Výbornì chutná a zároveò léèivý je celerový èaj. Staèí ètyøi èajové lžièky 
drceného sušeného koøene na ètvrt litru vaøící vody. Užívají se dva šálky dennì.

(eva)
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Vítání obèánkù
V nedìli 20. bøezna 2011 probìhlo v 
zasedací místnosti Obecního úøadu v Lípì 
nad Orlicí letos první slavnostní vítání 
obèánkù. Dìti z naší základní školy si pod 
vedením paní øeditelky Jitky Jéglové 
pøipravili spoustu básnièek a písnièek, 
kterými mezi námi pøivítali 
Ellenku Kollertovou, Šimonka Tomka 

a Barborku Kopeckou.

Dìtem a paní øeditelce ještì jednou moc 
dìkujeme. Našim novým obèánkùm 
pøejeme  do života hodnì zdraví, štìstí, 
lásky a spokojenosti.

                                                                                                                    
                                                                                         

za  SPOZ   Helena Tichá 
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i léèitelství. Nedráždivý olejový výtažek z kvìtù se pøidává do protizánìtlivých a 
regeneraèních krémù, do výrobkù vlasové kosmetiky, koupelnových pøísad a podobnì. 
Uplatnìní nachází v mastích na akné a na bolavé klouby a svaly. Z kvìtù i s úbory se 
pøipravuje tinktura, která dezinfikuje rány, hodí se na pohmoždìniny i jako mazání 
kolem bércového vøedu. Vnitønì se používá jen omezenì a po dohodì s lékaøem. Droga 
zvyšuje krevní tlak, pùsobí moèopudnì, pøidává se do èajù pøi nachlazení nebo ke 
zlepšení chuti. Pozor, pøíliš silný vývar má dráždivé úèinky.

(rie)

Máte nízký tlak?
Kdo má nízký krevní tlak, mùže trpìt závratìmi a pocity nestability. Projevuje se 
toèením hlavy, postižení bývají èastìji, a to nejen veèer, ale i pøes den, více unavení a 
navíc mohou mít i problémy s dýcháním. K prostøedkùm zvyšujícím krevní tlak patøí 
káva. Ovšem tento nápoj bychom nemìli pít hned po ránu, ale až po obìdì a maximálnì 
dva šálky dennì. Na povzbuzení nízkého krevního tlaku a krevního obìhu je možné pít 
tøikrát dennì èaj z kokošky pastuší tobolky, který osladíme medem. K regulaci krevního 
tlaku se doporuèují potraviny s obsahem draslíku, vápníku èi hoøèíku. Všechny terapie 
na zvýšení krevního tlaku úzce souvisejí s pøíjmem energie. Napøíklad se doporuèuje 
cvièení a sport, koupele èi kartáèování celého tìla.

(maj)
Z èasopisu 11/2011 vybírala Zdenka Vídeòská

21

Vložený soubor EPS
Na této stránce je vložený soubor EPS.Aplikace Adobe Acrobat nepodporuje zobrazení tohoto typu objektu, ale jeho tisk do postscriptového zaøízení nebude ovlivnìn.



Vzpomínání...
V loòském roce v prosinci se jako každý rok èlenky SPOZ vydaly na návštìvy u našich 
seniorù s vánoèními balíèky, ale o tom už jsme psali podrobnìji v prosincovém èísle 
Lipských ozvìn. Dovolte mi  nyní ještì jednou se vrátit a pøiblížit vám jeden zážitek z 
této návštìvy.
Když jsme spoleènì s kolegyní navštívily rodinu pana Josefa Podolského, abychom 
jemu a jeho manželce Anežce pøedali vánoèní balíèek, pozvali nás dál a pøi velmi 
hezkém posezení a povídání jsem se rozlédla kolem sebe a nevycházela jsem z údivu. 
Celou jednu stìnu pokoje zdobí poháry, vázy, a• už kovové nebo keramické, v podobì 
talíøù, dále pak diplomy, vlajeèky a další ocenìní, která tento chovatel získal za celý svùj 
dlouhý život za dosažené chovatelské úspìchy. Na mùj dotaz, jak dlouho se vìnuje této 
zálibì a jak to všechno zaèalo, jsme jen ve zkratce prošli jeho letité pùsobení ve Svazu 
chovatelù, a tak jsem ho požádala o laskavost, jestli by bylo možné, aby sám 
zavzpomínal a alespoò ještì jednou zrekapituloval svoji práci v této oblasti zájmové 
èinnosti. Byl velmi skromný a nechtìl se, jak øíká on sám, chlubit. Nakonec jsem ho 
pøemluvila a výsledkem bylo naše další setkání, kdy ve spolupráci s jeho dcerou paní 
Marií Rázkovou jsem mohla jen obdivovat celoživotního koníèka u èlovìka, který 
mimo své povolání a rodinu vìnoval svùj volný èas, námahu a veškeré úsilí tomu, co 
zaèalo už v jeho dìtství, chovatelské èinnosti. Je to koníèek, který jej zcela pohltil, 
pøinášel nejen úspìchy a radost, ale také mnohé musel obìtovat, i když s odstupem let to 
všechno dnes už hodnotí s nadhledem, a pøi vzpomínání nebyla nouze o veselé 
vzpomínky. Jak on sám øíká a dcera potvrzuje, nešlo by to všechno bez podpory rodiny a 
zejména bez pochopení, tolerance a obìtavosti ze strany jeho manželky Anežky, se 
kterou spoleènì vychovali 3 dcery. Život nebyl vždy jen veselý nebo jednoduchý. Ani 
jim se nevyhnuly problémy, nemoci, ztráty tìch nejbližších a milovaných, jak to život 
pøinesl. Letos, když se blíží významné výroèí jejich sòatku, vzpomínají na uplynulá léta 
spoleènì s dcerami, vnouèaty, pravnouèaty. Je to široká rodina, která se schází a 
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Blahopøejeme k životnímu jubileu:
Františce Mazurové 91 let
Jindøe Weinhauerové 86 let
Vlastì Uhnavé 86 let
Josefu Bartošovi 85 let
Josefu Vašíèkovi 84 let
Anežce Vašíèkové 83 let
Anežce Podolské 82 let
Marii Cablkové 81 let
Zdeòku Bìlkovi 80 let
Jiøinì Tomšové 78 let
Vìøe Štìpánové 78 let
Václavu Bartošovi 76 let
Ingeborg Koldinské 76 let
Jaroslavu Hrubešovi 71 let
Dobromile Kohoutkové 69 let
Miloši Zemánkovi 67 let
Pavlu Pohlovi 66 let
Janu Bartošovi 66 let
Jiøinì Karlíkové 64 let
Zdeòku Štìpánkovi 64 let
Zdence Chaloupkové 64 let
Hanì Kohoutkové 63 let
Marii Kopecké 62 let
Zdeòku Charvátovi 62 let
Jaroslavu Kociánovi 61 let
Vladislavu Mynaøíkovi 61 let
Janì Koutské 60 let
Zdence Vídeòské 60 let

Vítáme mezi námi:
Ellen Kollertová   nar. 12. ledna 2011
Šimon Tomek nar. 14. ledna 2011
Barbora Kopecká nar. 5. února 2011 

  Rozlouèili jsme se
Josef  Øièaø                        7. 2. 2011       (*1938)
Ladislav Nìmèanský    26. 2. 2011     (*1928)

9
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spoleènì prožívá všechny události. Chovatelství se zaèal v dìtství vìnovat i vnuk Pavel 
Rázek, mìl i první úspìchy v chovu a ocenìní, ale okolonosti tuto zálibu pøerušily a 
pozdìji už se k chovatelství nevrátil. Zde tedy ètìte sami, tak jak mi to pan Podolský 
pøipravil, uvidíte, že to je opravdu úctyhodný výèet ocenìní, úspìchù, ale za tím vším je 
nutno vždy vidìt i druhou stranu mince... žádná dovolená, žádná rekreace, žádné volné 
víkendy s rodinou, mnoho práce se shánìním krmiva, tedy v minulosti i každoroèní 
sušení sena, sekání trávy, a to vždy ráno pøed odjezdem do zamìstnání, což obnášelo 
vstávat za svítání nebo ještì døíve, starost o veterinární péèi atd. Dcera sama vzpomíná, 
jak s otcem místo na rùzné výlety jezdila na výstavy chovatelù, ale bylo to hezké, 
protože byli spoleènì s otcem, kterého si celá rodina váží za jeho starostlivost a lásku. 

Chov králíkù
S chovem králíkù jsem zaèal v roce 1940, když mi bylo 13 let. První králíci byli malé 
plemeno Støíbøité žluté. V øíjnu roku 1940 jsem v parku v Týništi nad Orlicí vystavoval 
ètyøi mláïata, která byla ocenìna I. cenou. Tyto králíky jsem vystavoval v Novém 
Mìstì nad Metují, Náchodì i na dalších výstavách.
Od roku 1960 jsem se již vìnoval pouze králíkùm Castorex.
Od roku 1978 jsem èlenem Rex Klubu králíkù Castorex a barevných Rexù.
Do roku 1985 byly poøádány speciální výstavy v Chocni. Od té doby se poøádání výstav 
pøesunulo do Týništì nad Orlicí.

2x mistr klubu - kolekce šesti  kusù
2x vítìz ramlíkù
3x vítìz ramlic
1x vítìz Memoriál pøítele Horáka
1x vítìz Memoriál pøítele Remeše
17 èestných cen

Vystavoval  jsem v Brnì, Slavkovì u Brna, 
Roudnici nad Labem, Hlinsku a na dalších 
výstavách. 
V roce 1998 jsem získal èestné uznání od Rex 
Klubu za dlouholetou šlechtitelskou a 
plemenáøskou èinnost v chovu Rexù, když jsem 
vyšlechtil 4. linii u králíkù, po dovozu ramlíka z 
Nìmecka a ramlice z mého chovu. Tato linie je 
chována u chovatelù jak v Èeské, tak Slovenské 
republice. 
V roce 2010 mi Rex Klub udìlil titul Èestný èlen 
k 50. výroèí založení Rex Klubu ÈR.

Chov holubù
Holuby chovám již od roku 1951. 40 let chovám Èeské bubláky bílé.
Od roku 1971 jsem èlenem Klubu Èeských bublákù.
Na speciálních výstavách Klubu jsem získal 10x vítìznou kolekci Èeských bublákù 
bílých - Memoriál Františka Bálka, a 5x šampion Klubu.
V roce 1985 jsem reprezentoval Èeskoslovenskou republiku s kolekcí Èeských 
bublákù bílých na mezinárodní výstavì v Lipsku a v roce 1988 v Sofii.

23
8

Vložený soubor EPS
Na této stránce je vložený soubor EPS.Aplikace Adobe Acrobat nepodporuje zobrazení tohoto typu objektu, ale jeho tisk do postscriptového zaøízení nebude ovlivnìn.



Celkem jsem získal na výstavách jak králíkù, tak holubù 132 pohárù a162 diplomù.
Jako èlen základní organizace v Týništi nad  Orlicí pùsobím již 71 let.
Ústøední výbor Èeského svazu chovatelù v Praze mi udìlil titul:

v roce 1977 èestný odznak III. stupnì za zásluhy o chovatelství
v roce 1984 zasloužilý chovatel odznak II. stupnì za zásluhy o chovatelství
v roce 1996 Zlatý odznak I. stupnì za zásluhy o chovatelství
v roce 1998 Èestné uznání za zásluhy o chovatelství

Ze zdravotních dùvodù jsem chov králíkù i holubù omezil, o chov se stará dcera Marie 
Rázková.
Chovatelství je opravdu nároèný koníèek a v dnešní dobì, kdy je mnoho nových oborù, 
kterým se lidé vìnují, patøí k tìm, o nichž se pøíliš nemluví. V naší obci mìlo ale dobrou 
tradici a v minulosti i mnoho úspìchù, za všechny vzpomeneme pana Josefa Minaøíka, 
který už bohužel není mezi námi a který se rovnìž s velkým úspìchem vìnoval chovu 
holubù a získal také mnohá ocenìní a patøil k uznávaným chovatelùm. Dnes se tomuto 
koníèku vìnují další naši spoluobèané, jsou jimi napøíklad pan Jaroslav Marek, pan 
Václav Hromek. Každý ve svém oboru už dosáhl významných úspìchù. Dalším, kdo se 
vìnuje celý život chovatelství, je pan Jaroslav Uhnavý, z tìch mladších pak pan Jaroslav 
Charvát.

Alena Kapuciánová

Sportovní ples
Klub bývalých fotbalistù (døíve Venda Team) poøádal 19. 2. 2011 další ze svých 
sportovních plesù v místním pohostinství. Úèast navzdory chøipkové epidemii byla 
hojná, letos jsme obsadili dokonce i balkón. Je vidìt, že lidem v obci chybí víc kulturních 
akcí a že  za dobrou hudbou a zábavou jsou schopni vyrazit. K poslechu hrála skvìlá 
kapela POKROK z Kostelce nad Orlicí. I když jsme zachytili nìjaké záporné 
pøipomínky, tak celkovì se akce vydaøila.
Závìrem bych chtìl podìkovat všem, kdo se na pøípravì podíleli, jak sponzorsky, tak i 
pracovnì. Hlavnì bych vyzvedl pomoc rodiny Pamánkových, která si na dlouhou dobu 
udìlala za svého domu skladištì výtvarného materiálu.
Dík patøí též panu Bartošovi a spol., kteøí se o nás starali až do ranních hodin. 
V létì by KBF chtìl s touto kapelou uspoøádat pou•ové posezení na høišti Sokola. Pokud 
bude zájem, budeme spokojeni. Vždy• zábava je taková, jakou si ji udìláme.

Za KBF Milan Køíž

Zapisování dìtí do cestovních dokladù rodièù bude zrušeno
Podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 444/2009, které je závazné pro 
všechny státy Evropské unie, nebude možné do cestovního dokladu rodièe zapisovat 
údaje o dìtech do 10-ti let vìku. Z tohoto dùvodu je zákonem è. 329/1999 Sb. /§ 10/, o 
cestovních dokladech, ve znìní pozdìjších pøedpisù, zrušeno zapisování dìtí do 
cestovních dokladù rodièù dnem 1. èervence 2011. Naøízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) è. 444/2009 stanoví, že zápisy dìtí v cestovních dokladech rodièù jsou platné 
do 26. èervna 2012. To znamená, že po 26. èervnu 2012 bude moci dítì (obèan mladší 10 
let) cestovat do zahranièí pouze s vlastním cestovním dokladem.
Obèanský prùkaz slouží jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele. Rodiè prokazuje 
údaje k dítìti zapsanému v obèanském prùkazu pouze na území Èeské republiky.

Slezáková Helena, referentka SO - cestovní doklady, MÚ Kostelec nad Orlicí
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Sèítání lidu, domù a bytù 2011
Sèítání lidu, domù a bytù se v Èeské republice uskuteèní na jaøe 2011. Rozhodným 
okamžikem, ke kterému sèítání probìhne, bude pùlnoc z 25. na 26. bøezna 2011. Poprvé 
v historii se budou sèítat všechny zemì EU z naøízení Evropské komise v jeden spoleèný 
rok.
Novinky sèítání lidu 2011
Sèítání lidu, domù a bytù v roce 2011 pøinese celou øadu novinek, které souvisejí s tím, 
jak se vyvíjejí informaèní technologie, ale také se zkušenostmi z pøedchozích sèítání:
! Formuláøe pružnì reagují na vývoj ve spoleènosti a s tím související legislativní 
opatøení, novì tak pøibude napø. dotaz na registrované partnerství.
! Èeský statistický úøad pøi sèítání lidu 2011 žádným zpùsobem nezjiš•uje vybavenost 
domácností ani jejich pøíjmy a výdaje. Ve sèítacích formuláøích tak nejsou žádné otázky 
na vlastnictví lednièky, automobilu, chaty, televizoru ani dalších vìcí. Z hlediska 
vybavení domácnosti je pro statistiku dùležitá pouze otázka, zda má rodina možnost 
využívat osobní poèítaè a pøipojení k internetu.
! Novì bude možné vyplòovat sèítací formuláøe na internetu a odesílat je on-line nebo 
prostøednictvím datových schránek. Tento zpùsob pøedávání informací patøí v 
souèasnosti mezi nejbezpeènìjší vùbec.
! Sèítacími komisaøi budou asi v 95% pøípadù pracovníci Èeské pošty.
Základní termíny sèítání lidu
26. února 2011
Zaèíná fungovat call centrum pro veøejnost, na bezplatnou linku 800 87 97 02 se mohou 
lidé obracet s dotazy a nejasnostmi ohlednì sèítání každý den od 8:00 do 22:00. Sèítací 
komisaøi zaènou zároveò roznášet domácnostem do schránek informaèní letáky o 
blížícím se sèítání. Zároveò s letákem vhodí každý komisaø do schránky lísteèek s 
návrhem termínu, kdy do které domácnosti pøinese sèítací formuláøe. Každá domácnost 
najde ve schránce letáèek nejpozdìji 6. bøezna.
7. bøezna 2011 
Sèítací komisaøi zaèínají navštìvovat domácnosti a roznášet formuláøe. Každý obèan 
dostane zelený SÈÍTACÍ LIST OSOBY. Majitelé a uživatelé bytù dostanou navíc žlutý 
BYTOVÝ LIST a majitelé èi správci domù ještì oranžový DOMOVNÍ LIST. Roznáška 
formuláøù konèí 25. bøezna 2011.
25./26. bøezna 2011 
Pùlnoc z 25. na 26. bøezna je tzv. rozhodným okamžikem sèítání. Informace do sèítacích 
formuláøù se vyplòují podle skuteènosti platné v tento rozhodný okamžik. Pøíklad: 
Pokud se miminko narodilo dvì hodiny po pùlnoci, tak ještì nebylo v rozhodný okamžik 
na svìtì a do sèítání se nepoèítá. Pokud se ale narodilo hodinu pøed pùlnocí, tak bylo v 
rozhodný okamžik mezi námi a je tøeba tuto radostnou novinu do sèítání uvést.
26. bøezna 2011
V tento den je možné zaèít odevzdávat vyplnìné sèítací formuláøe. Existují tøi základní 
cesty: ! Internet (www.sèítání.cz)

! Pøedání sèítacímu komisaøi
! Odeslání poštou v obálce nebo odevzdání na kterékoliv poštì

14. dubna 2011 
Do tohoto dne mají všichni podle zákona odevzdat formuáøe - a• už je budou odesílat 
pøes internet, poštou v obálce nebo osobnì pøedávat sèítacímu komisaøi.

Informace Èeského statistického úøadu
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Fotbal - to je hra
Rozpis okr. pøeboru 2. tøídy  - SYNYT jaro 2011
2. dubna so 16.30 Lípa n. O. A : Kos. Lhota  A (2:1)
10. dubna ne 16.30 Vamberk B : Lípa n. Orl. A(1:5)
16. dubna so 17.00 Lípa n. Orl. A : Èerníkovice B (4:0)
23. dubna so 17.00 Èastolovice A : Lípa n. Orl. A (2:0)
1. kvìtna ne 14.00 Lípa n. Orl. A : Rychnov n. Kn. B (2:0)
8. kvìtna ne 17.00 Dobré A : Lípa n. Orl. A (2:9)
15.  kvìtna ne 14.00 Lípa n. Orl. A : 1. FC Rokytnice (0:0)
22. kvìtna ne 14.00 Dobruška B : Lípa n. Orl. A (2:1)
29. kvìtna ne 14.00 Lípa n. Orl. A : Zdelov (1:2)
4. èervna so 17.00 Solnice A : Lípa n. Orl. A (1:4)
11. èervna so 17.00 Lípa n. Orl. A : Žïár n. Orl. (0:2)
19. èervna ne 17.00 Doudleby B : Lípa n. Orl. A (1:2)

Rozpis okr. pøeboru 4. tøídy jaro 2011
24. dubna ne 14.00 Lípa n. Orl. B : Dobré B (1:1) 0:1p.k.
30. dubna so 17.00 Èermná n. Orl. : Lípa n. Orl. B (3:4)
7. kvìtna so 17.00 Lípa n. Orl. B : Slatina (4:4) 3:4 p.k.
14. kvìtna so 17.00 Kos. Lhota B : Lípa n. Orl. B (1:5)
21. kvìtna so 17.00 Lípa n. Orl. B : Olešnice v O.h. (1:1) 7:6
28. kvìtna so 17.00 Køovice : Lípa n. Orl. B (0:3)
5. èervna ne 14.00 Lípa n. Orl. B : Èastolovice B (0:4)
12. èervna ne 10.00 Javornice B : Lípa n. Orl. B (1:3)
18. èervna so 17.00 Lípa n. Orl. B : Solnice B (4:2)

Pøátelské zápasy jaro 2011
29. 1.  Lípa n. Orl. : Stárkov 7:3 (3:2) UT N. Mìsto
           branky - Vašata 2x,, Kafka 2x, Tulka, Rektor, Koláø
5. 2. Lípa n. Orl.  - 1. FC Rokytnice 4:1 (2:0) UT Èerníkovice

branky - Kafka, Vašata, Kamš, Csontos R. 
12. 2. Lípa n. Orl.  - Vamberk 4:1 (2:0) UT Èerníkovice

branky - Koláø 2x, Prošvic, Jícha
20. 2. Lípa n. Orl.  - Èerníkovice 8:1 (3:1) UT Èerníkovice

branky - Koláø 2x, Vašata 2x, Šreibr 2x, Sikora, Pamánek T.
26. 2. Lípa n. Orl.  - Žïár n. Orl. 5:0 (2:0) UT Èerníkovice

branky - Vašata, Koláø, Sikora, Pamánek T., Vašata
5. 3. Lípa n. Orl.  - Bílá Tøemešná 2:6 (2:4) UT Èerníkovice

branky - Èepelka, Vašata
12. 3. Lípa n. Orl.  - Albrechtice nehrálo se
19. 3. Lípa n. Orl.  - Labu• UT Rychnov n. Kn.   7:2
               branky - Vašata 3x, Èepelka 2x, Rektor 1x, Koláø 1x
27. 3. Lípa n. Orl.  - Petrovice høištì Petrovice 16.00
støelci branek: Vašata 11x, Koláø 7x, Kafka 3x, Sikora 2x, Šreibr 2x, Tulka, Rektor 2x, 
Kamš, Csontos R., Prošvic, Jícha, Èepelka 3x, Pamánek T. 2x.
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Myslivecké hodnocení
Tak jako každá organizace i èlenové mysliveckého sdružení v obci  na své výroèní 
èlenské schùzi v  minulých dnech zhodnotili své konání za rok pøedešlý a naplánovali si 
své úkoly na rok následující.
Ve svém hodnocení konstatovali, že ke své èinnosti jsou schopni si svou brigádnickou 
èinností zajistit dostatek finanèních prostøedkù, a tak nejsou závislí na jakýchkoliv 
pøíspìvcích. 
Aby mohli vykonávat právo myslivosti, musí uhradit nájem z honitby, nakoupit krmivo 
a léèiva pro zvìø, provádìt údržbu a výstavbu mysliveckého zaøízení v honitbì a postarat 
se o to, aby zvìø v zimním období nestrádala. V jarním období zajistit klid v honitbì, aby 
zvìø mohla  v pohodì odchovat své potomstvo. K tomuto není dobré, aby docházelo k 
volnému pohybu psù v honitbì, a tak vás žádáme o nerušení zvìøe hlavnì v tomto jarním 
období, kdy jsou mláïata obzvláš• zranitelná.
Naší honitbu postihuje øada nepøíznivých vlivù. 
Frekventovaná silnice a železnièní tra• protínající støed naší honitby dokáží usmrtit 
mnoho kusù zajícù, srn i divoèákù.
Rovnìž tak rozvodnìná Orlice, 
hlavnì v jarním období, kdy jsou 
mladí zajíèci a zvìø pernatá sedící 
na svých vajíècích nejvíce ohroženi.
Toto všechno ovlivòuje stavy zvìøe. 
V posledních letech dochází k 
velkému poklesu bažantù a naopak 
se nám daøí držet na vcelku dobré 
úrovni stav zajícù.
V podzimním období pøichází doba 
lovu. Množství odlovené zvìøe je 
podmínìno pøírùstkem v tom 
daném období a není možné odlovit 
svévolné množství.
Pokud by k tomu došlo, v 
následujícím roce  by  nemìlo co 
vyvést svá mláïata a na podzim by 
nebylo co lovit.       
 Veškerá èinnost je urèována plánem 
chovu a lovu.
Snažíme se dodržovat myslivecké 
tradice tak, aby byly zachovány i 
pro další generace.
                                                                
Za myslivecké sdružení

                                                                           
V. Hromek
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9) Dodatek è. 8 Smlouvy o odbìru a uložení odpadu s fa ODEKO.
10) Rozpoètový výhled Obce Lípa nad Orlicí pro roky 2012 – 2014
11) Na základì posouzení výbìrovou komisí souhlasí zastupitelstvo s uzavøením 

smlouvy na rekonstrukci komunikace K II s firmou STAVITESTVÍ EU, s.r.o. 
Vamberk za celkovou èástku 4.050.516,00 Kè.

12) Zastupitelstvo bere na vìdomí informaci o prodeji podílu pana xxxx ve spoleènosti 
ODEKO a povìøuje starostku obce jednáním o koupi pomìrné èásti tohoto podílu 
pro Obec Lípa nad Orlicí.

13) Zastupitelstvo souhlasí s vyplácením pøíspìvku na životní pojištìní pro starostku 
obce xxxxxxxxxx ve výši 18.000,-Kè za rok (1500,- Kè/mìs.) s tím, že nedojde ve 
výdajích ke zvýšení výdajù v rozpoètu.

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA LÍPA NAD ORLICÍ è.4
ze dne 24.2.2011

Usnesení:
1) Zastupitelstvo revokuje bod è. 11 z usnesení 3. veøejného zasedání,  ruší výbìrové 

øízení na akci rekonstrukce komunikace K II. 
2) Zastupitelstvo schvaluje vypsání výbìrového øízení na dodavatele akce 

Rekonstrukce komunikace KII v Lípì nad Orlicí.
3) Zastupitelstvo bere na vìdomí jmenování výbìrové komise na dodavatele 

Rekonstrukce komunikace KII v Lípì nad Orlicí 
4) Zastupitelstvo souhlasí s pøíspìvkem na realizaci cyklostezky Lípa nad Orlicí – 

Kostelec nad Orlicí ve výši 500.000.,- Kè
5) Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o vìcném bøemeni uzavøenou mezi Obcí Lípa nad 

Orlicí a panem xxxxxx na zøízení elektropøípojky na parcele è. 1127/1 v k.ú. Lípa 
nad Orlicí.

6) Zastupitelstvo schvaluje dodatek è. 11 ke smlouvì o komplexním provozování 
infrastrukturního majetku s AQUA Servisem a.s. Rychnov nad Knìžnou.

7) Zastupitelstvo schvaluje mandátní smlouvu s RNDr. xxxx na organizaci výbìrového 
øízení na akci „Rekonstrukce komunikace K II Lípa nad Orlicí“

8) Zastupitelstvo schvaluje smlouvu na dodávky oken do hasièské zbrojnice a sálu 
obecní hospody s firmou Svìt oken HK.

9) Zastupitelstvo schvaluje I. rozpoètové opatøení takto:                                
Ve výdajích byla snížena položka financování   8115    o              781.764,00

   Výdaje  byly zvýšeny  o tyto èástky:
- Pøíspìvek na cyklostezku                        500.000,-
- Výmìna oken na sále v hospodì              115.000,-

   - Elektronické zabezpeèení budov               55,000,-
- Pøíspìvek na žáky ZŠ Týništì n.O          137.540,-
- Èlenský pøíspìvek DSO                              9.200,-
- Investice – komunikace K II                     30.000,-
- Snížení financování                                                      - 781.764.00       

Kompletní rozpoètové opatøení je pøílohou tohoto zápisu. 
10) Zastupitelstvo  schvaluje zámìr prodeje pozemku è. 1/2011 na prodej pozemku 

2 2è. parc. 67/5 o výmìøe 957 m  v k.ú. Lípa nad Orlicí za cenu   650,-  Kè/m .

5

Vzpomínka na fotbalová mužstva Sokola Lípy v minulém století

Mužstvo tøicátých let:
Stojící: Mazura Jos., Bìlka Vl., Kobrè Fr., Martínek L., Chaloupka Jos., Horèièka Lad.
Kleèící: Horèièka Old., Zeman L., Bøíza, Horský, Horèièka Fr.
Èinovníci mužstva: vlevo Zeman J., vpravo Bìlka K. a Kopecký L.

Mužstvo pozdìjších let:
Stojící: Jindra J., Marek Ol., Bartoš Pavel., Bartoš Petr, Zaòka Jos., Charvát Jar.
Kleèící: Kopecký St., Nemazal Zd., Bìlka Vl., Kovaøíèek J., Hrubeš Jar.
Èinovníci: Horèièka Jar., Mazura Jos., Bìlka Vl. st.

Vladislav Bìlka
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- Zastupitelstvo souhlasí s bezúplatným pøevodem majetku v hodnotì 111.006,-Kè 
organizaci TJ Sokol Lípa nad Orlicí. Inventurní seznam pøevádìného majetku a 
smlouva o pøevodu je pøílohou tohoto zápisu.                                                                            

- Zastupitelstvo bere na vìdomí zprávu o èinnosti svazku obcí Podorlicko za poslední 
volební období 2007 – 2010.

- Zastupitelstvo schvaluje uzavøení plné moci s JUDr. xxxxxxxxxx – advokátem  -  
zmocnìní ke všem úkonùm souvisejících s vymáháním pohledávky za panem 
xxxxxxxxxx (neuhrazená èástka za vyúètování spotøebovaného plynu v hostinci èp. 
29).

- Zastupitelstvo neschvaluje uzavøení mandátní smlouvy o poskytnutí právní pomoci  s 
advokátní kanceláøí JUDr. xxxxxxxxxxx.

- Zastupitelstvo bere na vìdomí oznámení o zmìnì ceny vodného a stoèného – AQUA 
Servis – cena vodného se zvyšuje od 1. 1. 2011  ze souèasných 34,10 Kè na 35,- Kè.

Usnesení bylo schváleno poètem 9 hlasù.

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA LÍPA NAD ORLICÍ è.3
ze dne 27.1.2011

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje:
1) Zastupitelstvo schvaluje tyto smìrnice obce: 
     a) 1l/2010 smìrnice pro èasové rozlišení
     b) 2/2010 podrozvaha a evidence pro zpracování pøílohy úèetní závìrky
2) Zastupitelstvo schvaluje interní pokyn è.1/2010 – o ocenìní a úètování reálné hodnoty 

majetku urèeného k prodeji  - platnost pro rok 2010. Jedná se o smìrnice a pokyn, 
které jsou povinné pro obec podle úèetních standardù. 

3) Zastupitelstvo schvaluje dodatek è.1 ke smlouvì na pronájem hostince/dodatek 
upravuje povinnosti nájemce – péèe o budovu a také o její okolí, dále upravuje zpùsob 
úhrady spotøebované elektøiny a plynu, a to tak, že stanovuje prùbìžnou úhradu záloh 
obci nájemcem./

4) Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o vìcném bøemeni mezi VÈP NET a Obcí Lípa nad 
Orlicí – jedná se o trasu vysokotlakého plynu pro obec Žïár n.O. vedoucí po pozemku 

2è.parc.1208/1 v rozsahu 381 m
5) Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemkù è.parc.stav.è.223 a è.parc.698/6 za cenu 

2 2500,-Kè/m  a pozemek è.parc.698/2 a è.parc.698/9 za cenu 100,-Kè/m  manželùm 
xxxxxxxx, s tím že úhrada ceny se uskuteèní pøi podpisu smlouvy do 15.2.2011. 
Pokud k úhradì nedojde v tomto termínu, bude pozemek prodán dalšímu zájemci, 
který provede okamžitou úhradu.

6) Zadání è. 3 územního plánu Obce Lípa nad Orlicí dle § 47 odst. 5 v souladu s § 55 odst. 
2 zákona è. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním øádu, ve znìní 
pozdìjších pøedpisù (stavební zákon)

7) Dodatek ke smlouvì o zápùjèce modulu informaèního systému MUNIS eDok – 
elektronické dokumenty od fa TRIADA

8) Dodatky smluv na pronájmy obecních pozemkù v souvislosti s digitalizací, pøi které 
došlo ke zmìnì výmìr a èísel nìkterých pozemkù (jedná se o pozemky è. parc. 698/1, 
708/2, 60/1, 473, 685/2, 172/1, 67/1, 67/2, 688/1, 457/1, 457/3, 404/7, 404/14, 457/2, 
373/6) v ostatních bodech zùstávají dosavadní smlouvy beze zmìny.

4

Zprávy z knihovny:

Lipský knihovník pan Miloš Zemánek patøí mezi ocenìné 
knihovníky Královéhradeckého kraje roku 2010!

V Lipských ozvìnách è. 2/2008 jste si mohli pøeèíst èlánek Aleny Kapuciánové o panu 
Miloši Zemánkovi a o jeho práci v obecní knihovnì. O tom, že si mezi knížkami vede 
skuteènì skvìle, svìdèí i titul KNIHOVNÍK KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE, 
kterým byl ocenìn.
Následující èlánek je pøevzatý z materiálù Studijní a vìdecké knihovny v Hradci 
Králové. Pøinášíme jeho zkrácenou verzi:

Knihovníci Královéhradeckého kraje roku 2010
Autor: Oddìlení služeb knihovnám
Vyšlo 7.12.2010 v èísle Roèník 20 (2010), Èíslo 4, v sekci Naše téma

V loòském roce byli poprvé samostatnì oceòováni knihovníci našeho kraje (viz èlánek 
Knihovníci Královéhradeckého kraje roku 2009, U nás, roè. 19, 2009, è. 4, str. 41–43, 
http://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/1087.pdf). Ocenìní udìluje krajská 
knihovna ve spolupráci s regionálním výborem SKIP za mimoøádnì dlouhé pùsobení v 
knihovnictví èi za pøíkladnou knihovnickou práci (pro knihovníka, který pùsobí v 
knihovnì déle než 5 let). Jedná se o ocenìní práce, nikoliv o soutìž. Ocenìní v kategorii 
neprofesionální knihovník nominují povìøené knihovny a v kategorii profesionální 
knihovník nominuje krajská knihovna ve spolupráci se SKIPem.
Letos se tato malá knihovnická slavnost konala v rámci Mìsíce èeské a slovenské 
vzájemnosti a jako hosté zde byli zástupci Obce Slovákù a delegace z družební SVK v 
Banské Bystrici. Pozvání pøijaly i Ing. Václava Domšová, pøedsedkynì výboru pro 
kulturu a památkovou péèi, Bc. Jaroslava Vydarená z oddìlení kultury a památkové 
péèe Krajského úøadu Královéhradeckého kraje a Bc. Kateøina Hubertová, 
pøedsedkynì regionálního výboru SKIP. Na slavnostní pøedání do konferenèního sálu 
Studijní a vìdecké knihovny v Hradci Králové byli kromì ocenìných knihoven 
pozváni i starostové jejich obcí, øeditelé a metodici povìøených knihoven, zástupci 
krajské knihovny roku z Batòovic a Mìstské knihovny ve Vamberku, která získala 
zvláštní ocenìní a diplom v kategorii Informaèní poèin v rámci celostátní soutìže 
Knihovna roku.
Program setkání byl velmi pestrý a byl malou ukázkou toho, co vše lze v knihovnì 
poøádat. Po krátkém úvodním slovì øeditelky SVK HK Mgr. Evy Svobodové a Ing. 
Václavy Domšové následovalo krátké baletní vystoupení Evy Rufertové. Se struèným 
pøehledem knihovnických ocenìní v letech 2000–2010 vystoupila pracovnice SVK 
HK Božena Blažková. Tato prezentace je zájemcùm k dispozici na webové stránce 
SVK HK http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/E--metodika/Vyroci-a-osobnosti.aspx 
(oddíl Pro knihovny, rubrika Výroèí a osobnosti). Následovalo malé poetické zastavení 
s verši Vìry Kopecké, kterou na kytaru doprovázel Martin Gregor.
A pak nastala slavnostní chvíle pro knihovníky. Vyznamenaným knihovníkùm pøedaly 
ocenìní Mgr. Eva Svobodová, Ing. Václava Domšová a Bc. Kateøina Hubertová.



rekonstrukcí na klubovnu, a také budou vymìnìna okna v sále místního hostince. 
Pøipravuje se také nové výbìrové øízení na dodavatele akce „Rekonstrukce komunikace 
K II v Lípì nad Orlicí“ (druhá jednosmìrná ulice). Na tuto akci bylo již jedno výbìrové 
øízení vypsáno, to bylo na veøejném zasedání dne 24.února 2011 zrušeno.
     První dubnovou nedìli 3.4.2011 se uskuteèní „Setkání døíve narozených“. Všichni 
obèané, kteøí byli „døíve narození,“ byli již pozváni osobnì. Touto cestou Vás pozvané 
znovu zvu a tìším se na setkání s Vámi. Pøipravili jsme pro Vás zajímavý program a 
drobné pohoštìní. Ze setkání pro Vás ostatní pøipravíme pøíspìvek do dalších Ozvìn.
    S  pøicházejícím jarem Vám všem pøeji krásné jarní poèasí a veselé prožití 
velikonoèních svátkù.

Monika Vrátilová

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA LÍPA NAD ORLICÍ è. 2 
ze dne 15.12.2010

Usnesení:
- Zastupitelstvo bere na vìdomí složení komisí a výborù
- Zastupitelstvo schvaluje 4. rozpoètové opatøení takto: 

                                                pøíjmy                12.380.194,-
                                                       výdaje                10.129.522,-

                                                              financování          2.250.672,-
- Zastupitelstvo schvaluje obecnì závazné vyhlášky:
   È.1/2010  O místních poplatcích
  È.2/2010 O místním poplatku za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy, 

tøídìní , využívání a odstraòování komunálních odpadù.
  È./2010  O místním poplatku za provozovaný výherní pøístroj nebo jiné technické 

herní zaøízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního 
pøedpisu

-    Zastupitelstvo schvaluje rozpoèet obce na rok 2011 takto:  
           pøíjmy                                                            5.913.206,-
           výdaje                                                            5.913.206,-
           financování                                                    1.638.504,-
           pøedpokládaný zùstatek z roku 2010              5.000.000,- Kè
- Zastupitelstvo schvaluje povodòový plán obce
- Zastupitelstvo schvaluje smlouvy o vìcném bøemeni: Telefónica O2 – telefonní kabel 

na pozemcích 692/1 a 694/4.
- Zastupitelstvo schvaluje uzavøení smlouvy o smlouvì budoucí a smlouvu o vìcném 

bøemeni  ÈEZ Distribuce – pøipojení RD  na pozemku 704/13.
- Zastupitelstvo projednalo možnost zøízení stavební parcely na pozemku è.parc. 67/4 

(zahrada u obecního úøadu ) a smìnu èásti pozemku è .parc. 187   s panem xxxxxxxxx 
za obecní pozemky è.parc. 188/4, 185/2 a èást pozemku è.parc.188/3  tak, aby vznikla 

2stavební parcela  o výmìøe cca 850 m .  V této souvislosti ukládá zastupitelstvo 
místostarostovi zajistit zamìøení pøedmìtných pozemkù a pøipravit smlouvu na 
výmìnu pozemkù tak, aby mohl být následnì zveøejnìn zámìr smìny a prodeje obou 
stavebních parcel. Cena pozemkù bude stanovena po jejich zamìøení.

- Zastupitelstvo ruší èást usnesení ze dne 30. 6. 2010 stanovení ceny za pozemky è.parc. 
2698/6, 698/2, 698/5, st. 223 ve výši 500,-Kè/m  a stanoví ceny takto: è.parc.st.223 a 

2 2698/6 – 500,-Kè/m . Pozemek è.parc .698/2 a èást pozemku 698/5 – 100,-Kè/m . O 
tomto rozhodnutí budou informováni zájemci o koupi s tím, že pozemek bude prodán 
tomu zájemci, který realizuje odkoupení v lednu 2011.

3

Krátké pøedstavení oceìných knihovníkù:
Miloš Zemánek
Obecní knihovna Lípa nad Orlicí, okr. Rychnov nad Knìžnou
Pan Miloš Zemánek vykonává èinnost knihovníka od roku 1969 a patøí asi k služebnì 
nejdéle pracujícím obecním knihovníkùm v rychnovském okrese. Do knihovny ho 
pøivedla láska ke ètení, byl také aktivním ochotníkem v divadelním souboru v Týništi 
nad Orlicí.
V obci Lípa nad Orlicí navštìvuje knihovnu 20 % obyvatel a knihovna se zapojuje do 
spoleèenského života obce. Pan knihovník dbá na pøíjemné prostøedí pro návštìvníky, 
provozuje donáškovou službu a v Lipském zpravodaji pravidelnì seznamuje obèany s 
novinkami ve fondu obecní knihovny. Pan Zemánek ovládá práci s internetem a 
pravidelnì se zúèastòuje setkání dobrovolných knihovníkù regionu.

Ze zdravotních dùvodù si ocenìní osobnì nepøevzali paní Dana Vágenknechtová z 
Tøtìnice, pan Miloš Zemánek z Lípy na Orlicí a paní Mgr. Jana Vacinová. Z pracovních 
dùvodù se omluvili i kolegové z MìK Dobruška. Všem budou ocenìní pøedána 
prostøednictvím povìøené knihovny za úèasti zástupcù SVK Hradec Králové na 
nejbližší akci v jejich regionu.

Blahopøejeme panu Zemínkovi k ocenìní a pøejeme mu, aby se brzo uzdravil a abychom 
se s ním mohli zase v knihovnì pravidelnì setkávat.

Milí ètenáøi,
pøejeme Vám veselé Velikonoce
plné pohody, radosti a sluníèka.

 

Redakèní rada
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Slovo starostky
Vážení spoluobèané,
     dovolte mi prostøednictvím našeho zpravodaje Vám podìkovat, že jste témìø všichni    
v termínu uhradili poplatky pro rok 2011. Èekali jsme pøi výbìru poplatkù za odpady, 
které byly pro tento rok zvýšeny na 500,- Kè na obèana, zvýšený poèet obèanù, kterým 
se tato skuteènost nebude líbit, ale až na nìkolik výjimek se tak nestalo, za což Vám 
dìkuji. Po témìø roèním zkušebním provozu našeho sbìrného místa na dvoøe obecního 
úøadu jsme toto sbìrné místo legalizovali na odboru životního prostøedí na Mìstském 
úøadì v Kostelci nad Orlicí. V souèasné dobì mají obèané naší obce možnost 
vyseparovat témìø veškerý odpad zdarma. V okolních menších obcích obèané tuto 
možnost nemají a musejí se obracet na sbìrné dvory vìtších mìst, kde uložení odpadu 
musí samozøejmì hradit. 
   Musím se ale také zmínit o tom, že i když jsou všechny kontejnery na tøídìný odpad 
øádnì oznaèeny, kam se má jaká komodita tøídit, stejnì se najdou tací, kteøí snahu nás 
všech maøí a odpad ukládají tak, jak se jim zrovna zlíbí.
     Spoleènì s poplatky za odpady se vybíraly také poplatky za psy. V naší obci je 
poplatek za psa velmi nízký.  Bohužel pøi pohledu na naše veøejná prostranství a 
chodníky, které jsou plné psích exkrementù, se tato skuteènost odráží. Zastupitelstvo již 
jednalo o tom, zda poplatky za psa nezvýšit. Myslím si, že pro majitele pejska není žádný 
problém vzít si sebou na vycházku sáèek a po svém miláèkovi uklidit. Pokud se situace 
nezlepší, budeme nuceni zmìnit veøejnou vyhlášku a poplatek za psa zvýšit (zákon o 
místních poplatcích umožòuje zvýšení až na èástku  1.500,- Kè/za 1. psa na rok a za 
každého dalšího psa èástku 2.250,- Kè), protože se  zvyšují náklady na úklid obce. 
Doufám, že k tomuto opatøení nebudeme muset pøistoupit a majitelé psù se ve svém 
chování zlepší.
     Jaro nám již •uká na dveøe, ale dovolte mi, abych se ještì na chvíli vrátila do doby, 
kdy venku mrzlo a padal sníh. Zimní období je vlastnì romantický èas, kdy se všichni 
vracíme do dìtských let a pøi pohledu na zasnìženou krajinu zavzpomínáme na zimní 
radovánky. To, že je zima, samozøejmì znamená, že padá sníh,  venku to klouže, a tak mì 
udivuje, že nìkteøí z nás si vùbec neuvìdomují, jakou námahu stojí to, že je venku 
prohrnutý sníh na silnici a chodnících, že je posypáno. Tímto dìkuji panu Havlíkovi a 
jeho synovi, že celou zimu pro naši obec provádìli zimní údržbu a že ji provádìli stejnì 
dobøe jako v letech minulých. Na sezení starostù jsem se dozvìdìla, že je naše obec 
dávána pøíkladem jinde právì díky zimní údržbì. Takže, chlapi, DÌKUJI !!! Doufám, 
že na nás v letech následujících nezanevøete a dále se na Vás budeme moci spolehnout. 
Není jednoduché v dnešní dobì sehnat firmu, která by zimní údržbu provádìla, o èemž 
svìdèí i fakt, že v Albrechticích provádí již po ètyøi roky zimní údržbu pokaždé jiná 
firma a ta, která ji provádìla letos,  již také skonèila. Samozøejmì také musím podìkovat 
našim technickým pracovníkùm, kteøí se celou zimu starali o to, že chodníky, zastávky, 
prostranství byly udržovány  øádnì a vèas. 
     Co se týká ostatního dìní v naší obci, zažádali jsme o stavební povolení na 
rekonstrukci hostince, zpracováváme žádost na územní rozhodnutí na umístìní 
biologického septiku a koøenové èistírny odpadních vod u hostince a také žádost o 
stavební povolení na plynové vytápìní v budovì hasièské zbrojnice. Dále se již vyrábìjí 
plastová okna do budovy bývalé hasièské zbrojnice, která v letošním roce projde
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Zprávy od vody
Vzpomeòme si, jak to vypadalo s naší rybáøskou organizací v minulém století.
Rybáøská organizace sluèovala rybáøe z Lípy, Èestic, Olešnice a pracovala pod jménem 
LRS Èestice. Hranice našeho povodí byly od Èastolovských horek až k soutoku øek 
Tichá a Divoká Orlice u Albrechtic. V roce 1955 mìla organizace tyto èleny výboru: 
pøedsedou byl Valenta Rud., místopøedseda Ehl Mir., hospodáøem byl Uhlíø Jos, 
zástupce Bìlka Vl. ml., jednatel Weinhauer Jos., Pokladník Hašek Kar., kulturní 
referent Prokop Mir, referent pro èistotu vod Müller Jar a Barotš V. Èlenové výboru - 
Luština L, Èepelka R., Žid Jos., Kapucián J., Kopecký L. Revizoøi úètu: Zeman K., 
Èihák Jar., Holický K.
V roce 1956 mìl náš spolek 62 èlenù. V tomto roce bylo uloveno 689 ks ryb o váze 435 
kg, z toho bylo 76 kaprù, 29 štik, 87 lipanù.

Vladislav Bìlka
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Dva medvìdi
Je tu jaro. Snìhy tají.
Medvìd s bratem medvìdem
na bøehu si povídají.
Kampak letos pojedem?”

“

Obleva už ledy boøí.
Co abychom, pane bratøe,“

vyrazili tøeba k moøi? 
Mùžeme tam doplout na køe.”

A tak ti dva hnìdí bratøi
zapøáhli dva úhoøe.
Za týden a nebo za tøi
vylodí se u moøe.

Užijí si vlnky slané,
vodu hebkou jako samet.
A pak jeden øekne: Pane,“
pojïme domù, mám chu• na med.”

Vladislav Bìlka
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TOMACON, s.r.o.
Høibiny 15, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Tel., fax: 494 323 191, www.tomacon.cz, email: info@tomacon.cz

POZVÁNKA
Tímto Vás zveme na firemní dny naší spoleènosti, které se konají ve dnech 

20. 4. a 21. 4. 2011 od 9,00 hodin v sídle spoleènosti TOMACON, s.r.o.

Tento den poøádáme pro Vás ve spolupráci s tìmito spoleènostmi: 

AKZO NOBEL Coatings CZ, a.s. - výrobce interiérových a 

exteriérových nátìrových hmot a lazur DULUX  TRADE – 12.000 

barevných odstínù: RAL, NCS

BASF, SGW Terranova – výrobce a nositel zateplovacího systému

Baumit – sádrové omítky, anhydritové podlahy, zateplovací systémy 

ROCKWOOL, a.s. – výrobce èedièové zateplovací vaty

DCD IDEAL spol. s r.o. – výrobce pìnového polystyrenu.

BACHL – výrobce izolaèních a stavebních materiálù

PORTA DOORS – výrobce interiérových a exteriérových dveøí

Schiedel – výrobce komínových systémù

H+H, YTONG, PÓROBETON – zdící materiály pro rodinné domy

HPI – CZ –pøíslušenství pro zateplovací systémy – ETICS 

Pøi objednávce stavebních materiálu výše uvedených výrobcù dne 

20.4. - 21.4. 2011 máme pro Vás pøipraveny velmi výrazné slevy

Dále je pro Vás pøipraveno grilované obèerstvení a piveèko z Plznì a pro 

dìti je pøipravena ètyøkolka J.

Tìšíme se na setkání s Vámi

Kolektiv firmy TOMACON, s.r.o.
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ètvrtletník obce Lípa nad Orlicí

Lipské ozvìny
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LIPSKÉ OZVÌNY - ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚØADU LÍPA NAD ORLICÍ        
Odpovìdné redaktorky Alena Kapuciánová a Jana Hromková      Náklad 210 kusù        
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