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21. 4. 2012Co se na Lípě změnilo?

Přehled akcí     Jak jsme už zmínili, zaznamenali jsme zvýšený zájem 

o pobyty v zimním období. To může být způsobeno zlepšením 

finanční situace ve státě, ale také vyšším komfortem – vytápění budovy. 
  

   Misijní služba „Christlicher Schriftenmissionsdienst Rissbrücke“ - Dobrá setba – už nejsou 

jediní zahraniční hosté. Také křesťané z Polska si začínají zvykat na  pobyty na Lípě. 

V minulém roce jich tam bylo 74 ve dvou turnusech. Na letošní rok už mají dva termíny 

objednané. Je to mládež z Bładnic a pěvecký sbor "Cześć" z Wisły Malinki.
   

     Když vidíme, že nejen děti a mládež ale všechny generace touží trávit svůj volný čas ve 

společenství věřících a u Božího Slova je to pro nás velikým povzbuzením.

   I když venkovní práce nejsou plně dokončeny, okolí  chaty už není 
pohybu nebezpečné. Potřebujeme dokončit některé terénní úpravy 
a dodělat některé, spíše kosmetické úpravy.
   Manželé Maroszovi z Oldřichovic udělali na posedové schody, krásné 
dřevěné lavičky. 
  Ještě loni jsme vysadili živý plot okolo plánovaného dětského hřiště. 
Žel, přesto že jsme sadbu natřeli speciální barvou, údajně odpuzující 
zvěř,  značná část se stala potravou pro srnky a zajíce.
   Jak jsme už naznačili i v interiéru je dost změn. Nejen estetických což 
je rekonstrukce obýváku, ale i technická a to je změna vytápění 

některých pokojů. Pro správce to přináší 
sice práci navíc s údržbou dalšího 
topeniště a s přípravou paliva, ale je to 
značným přínosem pro zimní pobyty. 
Uplynulá zima byla zkušebním provozem 
a tak jsme neúčtovali žádnou přirážku za 
topení, to se ale do budoucna bude 
muset upravit.  
   Postupně se snažíme, jak je to možné, 
obnovovat i inventář chaty. Nejviditelnější 
změnou jsou pro návštěvníky nové 
polštáře, přikývky a ochranné povlaky na 
matrace. 
  V kuchyni jsme koupili nové talíře 
a dokoupili nové nerezové hrnce. Jsme 
moc rádi, když nás upozorňujete na to co 
vám na chatě chybí. 

Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. 
Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své 
spravedlnosti.  Iz.41,10.

Jak tvé jméno, Bože, tak i tvoje chvála zní až do končin země. Tvá pravice je plná spravedlnosti.
Žalm 48,11.


