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Přípravy na jarmark vrcholí
(wh) Přípravy na lipovský jarmark jsou v plném proudu. Větší,
lepší, zábavnější, takový by měl být letošní trh tradičních
řemesel, který se uskuteční ve dnech 2. a 3. června. Obec
získala pro jarmark významnou dotaci z Fondu malých projektů
Interreg IIIA prostřednictvím Euroregionu Nisa a tudíž se může
postarat o akci na lipovské poměry nevídaných rozměrů. „Jsou
připraveny dvě varianty jarmarku – mokrá a suchá.
Z bezpečnostních i prostorových důvodů jsme se rozhodli
jarmark uskutečnit na louce naproti bývalému kinu, v případě
několikadenních srážek před termínem konání by však louka byla
promočená a byli bychom nuceni umístit trh na náves tak, jak
tomu bylo minulý rok. To by však znamenalo značná omezení a
pro návštěvníky jarmarku by to byla škoda“ vysvětluje starosta
obce Pavel Svoboda a jedním dechem dodává: „chtěli bychom
zde vytvořit tradiční akci, která by v budoucnu mohla být
alternativu pro slavnosti Tolštejnského panství“. Program, který
čeká na návštěvníka jarmarku je opravdu bohatý. Společnost
Curia Vítkov připraví ucelený vojenský tábor velmože z raného
středověku s řemesly, historickými stany a nábytkem a předvede dobové bojové umění. Obce Šluknovského výběžku pro Vás připraví
krátké prezentace, vystoupí okolní taneční a pěvecké sbory, své dovednosti předvede i loutkové divadlo z Dolní Poustevny, v domečku
424 společnosti TUR bude připravena výstava na téma Podstávkové domy a celý den bude zakončen country zábavou. V neděli pak
program bude pokračovat Dětským dnem. Občerstvení pro Vás zajistí místní gastronomové, kteří si rovněž dají záležet na tom, aby
účastníci jarmarku byli spokojeni. Jelikož se vedení obce zasadilo i o náležitou prezentaci akce včetně zahraniční akvizice u starosty
Sohlandu p. Pilze a v Naturschutzzentru Neukirch, očekává se účast daleko přes tisícovku návštěvníků. Věřme, že nás nezklame
počasí ani organizace a o lipovském jarmarku 2007 se bude ještě dlouho v dobrém vyprávět.

* * * Nevypalujte trávu! * * *
Současné teplé počasí nahrává všem, kteří chtějí co nejdříve probudit své zahrádky ze zimního spánku. Jaro je pro mnohé
z nás to nejhezčí období v roce, ale hasičům v tuto dobu často přidělává vrásky na čele.
Když je málo sněhu a srážek nehrozí nám příroda ve formě povodní, hrozí nám podobné nebezpečí od samotného člověka.
Než poctivě a namáhavě hráběmi zbavit větší plochy zahrad starého porostu, raději stále velká řada lidí bere do ruky zápalky a stařinu
vypaluje. Pomáhá k tomu i přežívající názor, že popel z vypáleného trávníku je dobrým hnojivem přispívajícím k lepšímu růstu
nového porostu. Pro život v přírodě má biologická rovnováha mezi různými druhy hmyzu a drobné zvěře nesmírný význam. Jestliže
sáhneme k vypalování trávy, narušíme tuto rovnováhu natolik, že trvá řadu let, než se vrátí do původního stavu. Mezitím může dojít
k přemnožení škůdců, kteří by v normálních podmínkách k překročení obvyklého množství nikdy neměli podmínky. Když pomineme
negativní zásah do živé přírody a také silné obtěžování okolních obyvatel, většina lidí si stále neuvědomuje, že vypalování suché
trávy je zákonem o Požární ochraně striktně zakázáno a i patřičným způsobem „oceněno“ v podobě pokut až do výše pětadvaceti tisíc
korun českých! Je to zejména z toho důvodu, že vypalování trávy často způsobuje požár, ohrožující nejen zdraví, ale i život osob a
zvířat a v neposlední řadě značné škody na majetku. Při silném větru dochází velmi snadno k rozšíření ohně mimo ohniště a lidé
mohou v takový okamžik podlehnout panice, ztrátě orientace nebo zdravotním problémům jako například otrava kouřem, přehřátí či
vyčerpání.
Omezením však podléhají i další typicky jarní aktivity, kupříkladu spalování listí nebo shrabané trávy na zahrádce či pálení
klestí v lese. Zákon tyto činnosti sice výslovně nezakazuje, ale spalování jakýchkoliv hořlavých látek ve větším množství na volném
prostranství a v lesích je nutné předem ohlásit operačnímu středisku Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje (telefon: 950 43
10 10), které může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě ji může úplně zakázat. Při ohlášení musí občan uvést datum a
čas začátku a konce pálení, co nejpřesněji určit lokalitu, osobu odpovědnou za pálení včetně telefonického kontaktu na ni, přijatá
protipožární opatření a dbát pokynů operačního důstojníka. Včasným a správným nahlášením těchto údajů na uvedené číslo zabráníte
planému poplachu a výjezdu jednotek požární ochrany. Je třeba zdůraznit, že zásady požární bezpečnosti musí dodržovat nejenom
podnikající subjekty, povinnosti se vztahují i na jednotlivé občany!
Přejeme Vám všem hezké jarní dny bez „perných“ chvilek s hasiči

Jiří Sucharda, požární preventista

Malá účast na semináři na podporu domácího cestovního ruchu ve
Šluknovském zámku
Marcela Haubertová

V pondělí 30. dubna. 2007 se v odpoledních hodinách konal seminář na podporu domácího cestovního ruchu ve
Šluknovském zámku. Byli pozváni zástupci informačních středisek z celého Šluknovského výběžku a cca. 30
poskytovatelů služeb (penziony, hotely, rekreační zařízení) z mikroregionu Sever. Překvapivě se však semináře
zúčastnilo jen málo poskytovatelů ubytovacích služeb a ne všechna Informační střediska.
Byla to příležitost, jak začít v této oblasti lépe spolupracovat. Informační střediska jsou jedna z prvních, která s turisty
přijdou do styku a mohou jim velmi pomoci ve výběru ubytování, služeb apod. Je velkou škodou, že poskytovatelé o
spolupráci zájem nemají.
Na semináři jim byla, kromě jiné spolupráce, nabídnuta také bezplatná reklama na stránkách mikroregionu Sever
(www.mikroregionsever.cz), možnost prezentace na tradičních českých, ale i německých veletrzích atd. Dále měli
účastníci možnost jako jedni z prvních vidět zrekonstruované prostory 1. patra zámku.
Chtěla bych poděkovat touto cestou firmě Dlask, která pro nás připravila výborné pohoštění.

Pozvánka do rumburské Lorety
Od středy 2. května 2007 je v ambitech rumburské lorety k vidění
výstava Pohledy do minulosti nejsevernějších Čech. Třicet panelů obsahuje
desítky kolorovaných a černobílých pohlednic, které přibližují zaniklou
podobu měst i výletních cílů Rumburska, Krásnolipska, Šluknovska a
Varnsdorfska. Jednotlivé záběry jsou popsány českými i německými
popisky. "Výstavu Pohledy do minulosti nejsevernějších Čech připravila
obecně prospěšná společnost České Švýcarsko a Klub českých turistů
Krásná Lípa ze soukromých sbírek rodiny Václava Hiekeho. Výstava je
financována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky. V únoru a březnu letošního roku se představila v galerii Českého
Švýcarska v Krásné Lípě," uvedla k výstavě Dana Štefáčková z o.p.s. České
Švýcarsko. Výstava bude zahájena opožděnou vernisáží během Loretánské
noci v pátek 11. 5. 2007. K dostání zde bude i nově vydaná stejnojmenná
kniha. Návštěvníci se na výstavu mohou přijít podívat do 22. června 2007.

Naši jubilanti
Jan Hentschel
Zdeňka Hanáková
Miroslava Peťurová
Antonie Mundlová
Jiřina Mikulová
Mária Doktorová
Milan Kubičina
Helena Pohlová
Ivana Pacáková
Iva Boumová

85 let
82 let
65 let
60 let
60 let
55 let
55 let
55 let
50 let
50 let

Jubilanti, kteří si v budoucnu nepřejí být
zveřejňováni v LN, nechť tuto skutečnost
oznámí na OU

Vítaná zpráva pro majitele psů v Lipové
Věra Loukotková,, Lipová č.p. 397
Žádné „hlídejte si je, ať neběhají bez dozoru!“ Klidně je pusťte volně ze zahrad i z vodítek. Ať se pěkně proběhnou a pobaví.
Nevadí, když budou honit a strhávat zvěř, nevadí, když srazí někoho z kola, motorky, nedovolí mu vylézt z auta. Nevadí, když někoho
porazí, podrápou, vyděsí děti. Že budou napadat jiné psy a děsit jejich majitele? Nevadí!
O tom jsme se přesvědčili dne 19. dubna 2007 při jednání s Ing. Cahovou na Obecním úřadě v Lipové. Pracovník ochrany
přírody z Rumburka odmítl svědectví asi deseti lidí, prohlásil, že se jedná o davovou psychózu. Ani je nevpustil do jednací místnosti.
Co už třetí rok provádí pes paní Cahové, nevadí ani majiteli honitby, ani myslivecké stráži, ani policii to nezajímá.
Protože před zákonem jsme si všichni rovni, můžeme své miláčky vypustit na volno, ani pokuta nehrozí. Já budu první, kdo
toho využije. Kdo se přidá?

Pozvánka
Vedení obce zve všechny občany – dobrovolné nadšence – na BRIGÁDU, která se
uskuteční dne 26.května 2007 od 800 hodin
Program brigády: úklid obce, sekání plochy na jarmark, úklid okolo hřbitova, čištění
příkopů
Věříme ve velkou účast! ! !

* * * nová rubrika* * * nová rubrika* * * nová rubrika* * * nová rubrika* * * nová rubrika* * * nová rubrika* * * nová rubrika* * * nová rubrika* * * nová rubrika* * * nová rubrika* * * nová rubrika* * *

Otázka pro starostu
Jaký je další postup vedení obce při budování obecní kanalizace a obnovy zámeckého rybníka?
„V měsíci červnu by měla ministerstva zemědělství a pro místní rozvoj
vydat dotační titul na obnovu rybníků a na zhotovení kanalizací a čistíren
odpadních vod pro obce do 2000 obyvatel. Na obě tyto akce máme velkou
šanci tuto dotaci získat, protože máme jak projektové dokumentace tak i
stavební povolení. V případě zámeckého rybníka by se tato dotace čerpala
koncem léta, v případě kanalizace v průběhu roku 2008. Dále žádáme
občany, kteří ještě neodevzdali žádosti na připojení na kanalizaci, která byla
přílohou minulého čísla LN, aby tak učinili co nejdříve. Jsem velmi rád, že
lidé, kteří neporozuměli obsahu žádosti, se dotazovali na informace zde na
Obecním úřadě a nehledali odpovědi na své otázky při diskuzi
v restauračních zařízeních. V tuto chvíli se nám vrátilo na úřad 108
vyplněných žádostí, což je polovina rozeslaných žádostí. Co se týče ceny přípojek ke kanalizaci, tato je závislá
na délce připojení do obecní kanalizace. Rád občanům ukáži přímo v projektové dokumentaci místo jejich
připojení a zároveň lze společně spočítat přibližnou cenu nákladů na konkrétní připojení.
Co se týče obnovy zámeckého rybníka, v případě získání dotace by mělo být vytěženo cca. 60 tisíc
kubíků bahna, zámecký rybník by měl být rozšířen do původní rozlohy, která je dnes asi o půl hektaru menší
než původně. Dále bude rekonstruováno stavidlo, v místě stavidla bude prokopána hráz, kde je dnes
přepadová trubka o průměru jednoho metru a po rekonstrukci zde budou dvě trubky, každá o průměru 1,5
metru. Toto opatření vyplývá z rozsáhlých povodní v roce 2002 a proto každá vodovodní stavba musí být
projektována na stoletou vodu. Jestliže ale tato dotace nevyjde, máme zde příslib soukromého investora, že by
stavidlo včetně přepadových trubek zainventoval na své náklady a následně by rybník ve spolupráci s panem
Neumannem, který se na základě předloňského výběrového řízení stane po rekonstrukci nájemcem a toto
vodní dílo by společně využívali k chovu ryb. Podmínkou obce je, že obec bude moci využívat rybník
k rekreačním účelům, například koupání, lodičky či bruslení v zimním období.“

Pozvánka pro mladé občany 16 až 25 let – přijďte si promluvit se starostou a místostarostkou!!!
Starosta obce zve mladé spoluobčany na setkání s vedením obce dne 18. května 2007 ve 20:30 v Restauraci U
Pytláka. Co chcete změnit k lepšímu v obci? Co Vám zde chybí? Co pro Vás vedení obce může užitečného udělat? Na
nejen tyto, ale i další otázky Vám rádi odpoví starosta obce Pavel Svoboda a místostarostka Věra Neumannová. Na
oplátku bychom byli velmi rádi, kdybyste nám byli nápomocni při realizaci plánovaných kulturních a sportovních akcí,
dále při zvelebování naší obce a v neposlední řadě při pomoci seniorům. Doufáme, že přijdete v hojném počtu, malé
občerstvení je pro Vás zajištěno.

   Panenka navštíví Lipovou   
(wh) Potvrzeno! Legenda českého fotbalu Antonín Panenka navštíví Lipovou. Poslední červnový
den sehraje tým Antonína Panenky – Stará garda Bohemians Praha při příležitosti Oslav 60 let lipovské
kopané utkání s domácím výběrem.
Věříme, že si nenecháte ujít hvězdy fotbalového nebe a zároveň přijdete podpořit naše domácí
hráče. Bohemka přijede se všemi těmito hvězdami: Hruška Zd., Dobiáš K., Prokeš Zd., Jakubec Fr.,
Němec J., Koukal Zd., Ondra J., Boháč Mil., Novák Mir., Knížek V., Mlejnek Mir.,
Sadílek Lad., Chytra Mir., Mojžíš V., Novák Jiří, Veselý Fr. A samozřejmě Panenka
Antonín – vedoucí. Takže nezapomeňte – 30. června to propukne!
VIZITKA ANTONÍNA PANENKY
Narozen:
2. 12. 1948
Hráčská kariéra:
Bohemians Praha (1967-1981), SK Rapid Vídeň, Rakousko (1981-85), St. Pölten, Rakousko (1985-1987)
Reprezentace:
59 zápasů, 17 branek (26. 9. 1973 – 24. 6. 1982)
Největší úspěchy:
Mistr Evropy 1976 v Jugoslávii, 3. místo na ME 1980 v Itálii, účastník mistrovství světa 1982 ve Španělsku, 2x mistr
Rakouska (1981, 1982), finalista PVP 1985, nejlepší střelec PVP 1985 s 5 góly, autor Gólu století v rakouské lize, vítěz
ankety Fotbalista roku 1980

SPORT V OBCI
(mb) Krajská soutěž 1.B třídy ve které bojují dospělí
fotbalisté se přehoupla do své poslední čtvrtiny zápasů a situace
zatím pro naše mužstvo SK Plaston Šluknov/Lipová B není nijak
růžová. Po posledním utkání v Prackovicích nad Labem, kdy jsme
utrpěli porážku 3:1 jsme opět spadli z 10. místa na 14. poslední
místo v tabulce. Za předpokladu, že do okresních přeborů budou
sestupovat poslední dvě mužstva, jsme zatím na "dobré" cestě vrátit
se do soutěže, z které jsme před rokem postoupili. Vzhledem k
vyrovnanému počtu bodů u mužstev ze spodní části tabulky se však
ještě dá pro záchranu hodně udělat a ve hře je ještě 15. bodů. Dá se
tedy předpokládat, že o konečném pořadí rozhodnou až závěrečné
zápasy v soutěži.
Jak se hrálo na jaře: Union Děčín – B. 2:2, B. – Horní Podluží
2:3, Úštěk – B. 3:0, B. – Heřmanov 2:1, Chabařovice – B. 1:1, B. –
Libouchec 3:2, Prackovice n.L – B. 1:3. Zbývá sehrát: B. –
Chuděrov (13.5.-17:00), Březiny – B., B. – Liběšice, Vaňov - B.,
B. – Junior Děčín.

1

Junior Děčín

21

17

2

2

64:25

53

2

Heřmanov

21

12

4

5

56:35

40

3

Mojžíř

21

11

6

4

41:25

39

4

Horní Podluží

21

10

4

7

41:34

34

5

Úštěk

21

9

4

8

38:30

31

6

Březiny

21

10

1

10

39:47

31

7

Chuderov

21

8

5

8

39:38

29

8

Vaňov

21

9

1

11

39:48

28

9

Libouchec

21

7

5

9

36:34

26

10

Prackovice

21

7

2

12

36:57

23

11

Union Děčín

21

6

4

11

41:53

22

12

Liběšice

21

6

3

12

32:42

21

13

Chabařovice

21

5

5

11

18:34

20

14

SK Plaston Šluknov/Lipová B

21

6

2

13

28:46

20

Aktuální tabulka po 22.kole

Naši dorostenci v okresní soutěži zatím hrají se střídavými
úspěchy. Hlavně závěrečné zápasy se jim příliš nepodařili a tak jim
popřejme do závěrečných bojů hodně úspěchů.

Jak se hrálo na jaře: Lipová - Boletice n./L. 2:0 (0:0),
Lipová - SK Plaston Šluknov 2:3 (1:0), Březiny - Lipová 4:1 (3:0)
Lipová - Česká Kamenice 0:3 (0:1) FC Děčín - Lipová 5:2 (2:1).
Zbývá sehrát: Modrá – Lipová, Lipová – Union Děčín, Boletice –
Lipová, Řezuz Děčín – Lipová, Velký Šenov - Lipová.

1

Velký Šenov

14

12

1

1

57:13

37

2

SK Plaston Šluknov

14

11

1

2

42:24

34

3

ŘEZUZ Děčín

14

9

2

3

51:20

29

4

Union Děčín

14

8

2

4

48:31

26

5

Březiny

13

6

1

6

34:34

19

6

Modrá

12

5

2

5

32:26

17

7

Česká Kamenice

14

4

2

8

34:52

14

8

Lipová

13

3

1

9

25:43

10

9

FC Děčín

13

2

0

11

23:67

6

10

Boletice n./L.

13

1

0

12

23:59

3

Aktuální tabulka po 16.kole
Činnost oddílu kopané: V současné době je nejhlavnějším úkolem starost o travnatou plochu hřiště. Nejdůležitější bylo v těchto
dnech intenzivní zavlažování trávy, hnojení a sekání. V současnosti byla dokončena přípojka elektrického vedení k čerpadlu, kdy byl
za významné pomoci pana Weisgerbera J. položen kabel k čerpadlu. Dále bylo ukotveno a zabezpečeno čerpadlo. V přípravách je
výstavba dřevěného altánu pro diváky a zábradlí okolo hřiště dostane stejně jako střídačky nový nátěr.
V tomto roce jsou připravovány i některé akce: Již tuto sobotu bude v 9:00 hodin u hřiště probíhat "bleší trh" a burza různých
předmětů. Doufáme, že tato akce se již začne patřičně rozšiřovat.
Jako jedna z nejdůležitějších a finančně nejnáročnějších akcí, bude oslava 60. let Lipovské kopané. Tato akce proběhne v sobotu
30.6.2007 a součástí oslavy budou zápasy všech věkových kategorií. Jako závěr proběhne zápas mezi starou gardou bývalých
Lipovských hráčů a sponzorů se starou gardou Bohemians Praha včele s Antonínem Panenkou a některými známými fotbalovými
reprezentanty ČR. O této akci bude veřejnost ještě dostatečně informována.
Další akce se uskuteční 28.7.2007 a to bude již tradiční fotbalový turnaj "Lipovský Memoriál"
Věřme, že se tyto akce zdárně povedou a budou významně reprezentovat náš klub a naší obec.
HLEDÁTE MOŽNOSTI JAK ŘEŠIT SVÉ BYDLENÍ NEBO FINANČNÍ PROBLÉM?
VYUŽIJTE SLUŽEB HYPOTÉČNÍHO MAKLÉŘE ZDARMA.
Informace C.K.POHODA,s.r.o.
Tel.:412 331 300, e-mail: info@ckpohoda.cz
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