
  
 

 

 

 

 

JARMARK A DĚTSKÝ DEN PROBUDÍ ŽIVOT V LIPOVÉ 
(wh)  A je to konečně tady! Dlouho očekávaná akce se 

uskuteční ve dnech 2. a 3. června v naší obci. Jarmark, trh starých 
řemesel a dětský den jsou relativně novou tradicí v Lipové, letošní 
rozměr je však nevídaný. Díky významné evropské dotaci připravilo 
vedení obce vskutku pestrý program. Moderátor akce představí 
okolní obce a některé projekty týkající se Lipové, zejména 
přeshraniční spolupráci, vystoupí rovněž okolní pěvecké či taneční 
sbory a do akce se dostane i loutkové divadlo z Dolní Poustevny.  

Jarmarku se zúčastní i zástupci našich saských sousedů ze 
Sohlandu a z Centra ochrany přírody v Neukirchu.Nejen na děti 
čekají kolotoče a další zajímavé atrakce a akce. Hlavním lákadlem 
však bude vojenský tábor středověkého velmože společnosti CURIA 
VÍTKOV. Návštěvník bude mít možnost vyzkoušet si dobové zbraně, 
zbroje, či některá stará řemesla. Součástí komplexu bude i malá 
historická střelnice s možností vyzkoušet si střelbu z luků a kuše.  

„Příprava celé akce byla velmi náročná, nový jarmark ve větším balení by však měl v budoucnu představovat 
jakýsi protipól ke slavnostem Tolštejnského panství. Pevně věřím ve velkou účast a spokojenost návštěvníků jarmarku“ 
uvádí k prvnímu červnovému víkendu starosta obce Pavel Svoboda. Vedení obce se v letošním roce velmi intenzivně 
zasadilo o propagaci jarmarku v tuzemském i zahraničním tisku i rádiích a v celém okolí byly vylepeny plakáty v českém i 
německém jazyce. V podstávkovém domečku č.p. 424 bude ke shlédnutí výstava s tématikou podstávkových domečků, 
které jsou jedním z klasických znaků zdejšího kraje.  O občerstvení se budou starat místní gastronomové p. Neumann a 
p. Šulc. Večer se mohou návštěvníci jarmarku těšit na Country zábavu pod širým nebem, kde živě vystoupí kapela 
Ruksak. Neděle pak bude patřit zejména dětem, na které čekají velmi zajímavé soutěže a samozřejmě i program Curia 
Vítkov a další jarmarkové atrakce. „V posledních dnech pečlivě sledujeme předpověď počasí, protože předpokladem 
k uskutečnění programu v plném rozsahu je počasí bez vytrvalých či hustých srážek. I na ně jsme však připraveni a 
máme zpracovánu takzvanou mokrou variantu, kdy bychom narychlo umístili jarmark před Obecní úřad tak, jako 
v minulých letech. Snad, ale k takové situaci vůbec nedojde, byla by to velká škoda“ dodává starosta Svoboda.  

Redakce Lipovských novin Vás všechny tímto srdečně zve na tuto akci roku, která je v posledních letech v naší 
obci nevídaná a podpořte tak vznikající novou tradici, která může proslavit naší obec široko daleko. 
                   Projekt je podpořen z Fondu malých projektů Interregn IIIA prostřednictvím Euroregionu Nisa a spolufinancován 
        z ERDF (Evropského fondu pro regionální rozvoj) 

                   Der Projekt wird us dem Kleinprojektefonds des Interregn IIIA – Programms durch die Euroregion Nisa gefordet und aus dem 
 ERDF kofinanziert.  

 

Pohotovost ve Velkém Šenově bude fungovat dál 
 
 Ambulance pohotovostní péče (APP) ve Velkém Šenově bude i nadále 
pokračovat v plném rozsahu. Dohodli se na tom zástupci kraje s jednotlivými 
starosty Svazku obcí Sever provozovatelem ordinace APP, kterým je 
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, oblastní středisko Děčín a 
s jednotlivými praktickými lékaři ochotnými se podílet na výkonu služeb APP.  
 Ústecký kraj na provoz ordinace přispěl částkou 423 750 korun, dále se 
na financování ordinace podílejí jednotlivá města a obce mikroregionu Sever. 
Ve Šluknovském výběžku fungují v současné době pouze dvě ordinace APP, 
jedna v e Velkém Šenově pro spádovou oblast Rumburk a druhá ve Varnsdorfu 
pro spádovou oblast Varnsdorf. Provozovatelem Varnsdorfské pohotovosti je Nemocnice Varnsdorf. Šenovská i Varnsdorfská 
ordinace zajišťují péči pro dospělé , děti i dorost. Jedna nejistota však přetrvává: dodnes není jisté, zda budoucnu bude APP dojíždět 
k pacientovi nebo zda pacient bude dojíždět do ordinace APP.  

 
Vytvářejte Lipovské noviny s námi 

Máte dotaz k zastupitelstvu? Zajímá vás problematika týkající se obce? Máte návrh jak zlepšit vzhled obce, či máte nápad 
vztahující se ke kulturnímu dění, vyžití mládeže? Trápí Vás nějaký problém a nevíte co s ním? Máte návrh, jak zlepšit 

Lipovské noviny? Jsme tu pro Vás – pište na e-mailovou adresu lipova@interdata.cz, a to slušně, otevřeně, neanonymně 
a my rádi Váš příspěvek zveřejníme v následujícím vydání Lipovský novin. 
Lipová je Vaše obec, podílejte se proto spolu s námi na dění v Lipové! 

LLiippoovvsskkéé  nnoovviinnyy  
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APP Velký Šenov 
Vilémovská 500, Velký Šenov 

Tel: 412 391 444 
Ordinační doba: 

PO-PÁ 18:00 – 6:00 hod. 
SO, NE, svátky:  7:00 – 6:00 hod. 



 
Svatby se konají dvakrát do měsíce 

 
 Po dlouhých 43 letech se na Lipovském Obecním úřadě konala svatba, 
když si své „ano“ řekli Werner Hentschel a Tereza Aldorfová. Na starostovi 
obce Pavlu Svobodovi sice byla patrná nervozita, nakonec se však své nové 
role oddávajícího zhostil na výbornou a za přítomnosti matrikářky oddal 12. 
Května první novomanželský pár. Svatby se mohou konat každou sudou 
sobotu v měsíci za předpokladu, že alespoň jeden z novomanželů má trvalé 
bydliště v Lipové. Stačí si jen domluvit se starostou datum a hodinu obřadu, 
vyřídit na matrice v e Velkém Šenově potřebné formality a svatba může 
propuknout. „Svatba je velmi důležitým životním krokem pro každého, jsem 
proto rád, že se nám podařilo v naší obci tuto tradici obnovit“ dodal oddávající 
starosta Svoboda. 

 

SOUTĚŽE 
 
Obec Lipová vyhlásila před časem dvě soutěže pro naše spoluobčany:  
Jak zlepšit obec a Soutěž o nejhezčí zahrádku. Rádi bychom Vám tyto soutěže 
připomněli a zároveň vyhlašujeme zbrusu novou soutěž: 
Blíží se čas prázdnin a dovolených. Čeká na vás spousta nevšedních zážitků ať už doma nebo v cizině. Byli bychom rádi kdybyste se 
s námi podělili o Vaše zážitky a proto vyhlašujeme SOUTĚŽ o nejhezčí fotografii z prázdnin či dovolené. Kulturní komise pak 
vybere z Vašich prázdninových snímků ten nejhezčí a na autora pak čeká pěkná věcná cena. Takže neváhejte a foťte! 
 

Otázka pro starostu 
Jakým směrem se vyvíjí spolupráce vedení naší obce se zahraničními partnery? 

 
„Hned od začátku působení nového zastupitelstva jsme pokračovali 

v trendu podpory přeshraniční spolupráce. Naším přímým přeshraničním 
partnerem je již dlouhá léta město Sohland, jejíhož starostu pana Pilze jsem 
v nedávné minulosti několikrát navšívil spolu s kolegou ze zastupitelstva 
Wernerem Hentschelem. Podařilo se nám podepsat důležitý dokument o 
spolupráci, který byl velmi podstatnou součástí naší žádosti o dotaci na 
letošní jarmark, kterou jsme nakonec dostali. Sohland nám významně 
pomohl i při propagaci jarmarku, když uveřejnil námi dodaný plakát 
v místních i regionálních novinách, na městském webu i v oblastním rádiu.  

Dalším významným partnerem pro nás je centrum ochrany přírody 
Naturschutzzentrum Neukirch, jejichž vedení jsme rovněž nedávno navštívili 
a shodli jsme se na některých plánech do budoucna, zejména pak výuku němčiny v naší základní škole, 
výměnné pobyty, sportovní utkání, účast na projektech trvale udržitelného rozvoje zdejšího okolí a vzájemnou 
propagaci.  

Oba partneři budou zastoupeni a náležitě prezentováni i na blížícím se jarmarku, stejně tak jako celá 
přeshraniční spolupráce. Centrum Neukirch bude mít vyhrazeno místo i pro svou vlastní tvorbu. 

Věřím pevně v to, že se nám podaří mezistátní spolupráci nejen udržovat, ale i rozvíjet, neboť jsme si 
názorově dosti blízcí a dokážeme si zajisté v mnohých plánech a projektech podat pomocnou ruku a vzájemně 
si vyjít vstříc.“  

 
 

MMoožžnnoossttii  ččeerrppáánníí  ddoottaaccíí  zz  EEvvrrooppsskkýýcchh  pprrooggrraammůů  
vv  lleetteecchh  22000077  aažž  22001133  

 
 V současné době se Česká republika připravuje na druhé programovací 
období čerpání dotací z evropských fondů. Mikroregion Sever i jeho jednotliví 
členové (města Dolní Poustevna, Jiříkov, Mikulášovice, Velký Šenov a obce Lipová, 
Lobendava, Staré Křečany a Vilémov) se hodlají ucházet o významné finanční 
prostředky na realizaci připravovaných projektů. 
 Základní podmínkou pro podávání žádostí do jednotlivých programů je 
zpracování Komplexního rozvojového dokumentu mikroregionu Sever (dále jen 
„dokument“), který bude mimo jiné zahrnovat i veškeré připravované projekty 
v uvedeném období. Jedná se o společné projekty v rámci mikroregionu, individuální 

Naši jubilanti 
 

Markéta Zakouřilová 94 let 

Věra Bartoníčková    87 let 

Dana Heroutová       60 let 

František Neidhardt  50 let 
 

Gratulujeme ! ! ! 
 
Jubilanti, kteří si v budoucnu nepřejí být 
zveřejňováni v LN, nechť tuto skutečnost 

oznámí na OU 



projekty místních samospráv i projekty podnikatelských subjektů a neziskových organizací, které budou po projednání do 
dokumentu zahrnutya ve fázi podávání žádostí získají písemnou podporu Dobrovolného svazku obcí  Sever (čímž se 
výrazně zvýší jejich šance na získání dotace). 
 Pokud nebude dokument správně zpracován, není možno čerpat finanční prostředky z Evropské unie stejně tak 
jako není možné čerpat dotace na záměr, který nebude obsažen v dokumentu.  
 V rámci zpracování dokumentu je připravována série informačních seminářů. V Lipové se tento seminář bude 
konat dne 15.06.2007 v prostorách OÚ 
 Veřejnost zde bude seznámena se způsobem zpracování dokumentu a připravovanými záměry naší obce, které 
budou uvedeny v zásobníku projektů a pro které budou následně zajišťovány finanční zdroje z jednotlivých programů. 
Veřejnost bude vyzvána k předkládání dalších námětů, jak zlepšit stávající situaci v naší obci. Podnikatelské i neziskové 
subjekty budou seznámeny s možnostmi čerpání dotací na realizaci svých projektů. Zároveň budou vyzvány k předložení 
a projednání připravovaných projektů tak, aby se mohly následně objevit v zásobníku. 
 Zástupci místních samospráv Vás vyzývají k účasti na informačním semináři a zároveň požádat o spolupráci, 
abychom nepromarnili nabízenou šanci. 
 

Jak se následn ě znovu využijí odpady?  
 
Recyklace papíru:  Vytříděný papír se zpracovává v papírnách, kde poslouží k výrobě nového papíru, stejně jako když se vyrábí ze 
dřeva, přidává se do směsi na výrobu papíru. Papír je možno takto recyklovat asi pětkrát až sedmkrát. Z recyklovaného papíru lze 
například vyrobit novinový papír, sešity, lepenkové krabice, obaly na vajíčka, toaletní papír apod. 
Recyklace skla: Vytříděné sklo se vyčistí, rozdělí a přidá do výchozí směsi k výrobě nového skla. Nejčastěji se tak to vyrábějí láhve 
na minerálky a pivo a jiné skleněné výrobky. Ušetří se přitom mnoho energie a surovin, přičemž sklo se dá takto používat vlastně 
donekonečna. 
Recyklace plastů:  Každý druh plastů je zpracováván jinou technologií, protože mají odlišné složení a vlastnosti. Z PET lahví se 
vyrábějí vlákna, která se používají jako výplň zimních bund a spacích pytlů nebo se přidávají do zátěžových koberců. Z folií (sáčků a 
tašek) se opět vyrábějí folie a různé pytle, například na odpady. Pěnový polystyren slouží k výrobě spaciálních cihel nebo izolací. Ze 
směsí plastů lze vyrábět odpadkové koše, zahradní nábytek, zatravňovaní dlažbu, protihlukové stěny u dálnic apod. 
Recyklace nápojových kartonů:  Nápojové kartony je možné recyklovat dvěma způsoby a to buď v papírnách nebo na speciální lince. 
Papír tvoří většinu tohoto obalu, takže je možné jej zpracovávat v papírnách stejně jako starý papír. Zbytky hliníku a polyetylenu lze 
využít přímo v papírně při výrobě páry nebo pro ohřev vody či dále zpracovat na palety apod. Druhou možností je zpracování na 
speciální lince, kde se nápojové kartony rozdrtí a drť se za tepla lisuje do desek, které je možné použít např. jako stavební izolaci. 
Taková linka funguje také v České republice. 
  

 
 
 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ZÁMECKÉ SLAVNOSTIZÁMECKÉ SLAVNOSTIZÁMECKÉ SLAVNOSTIZÁMECKÉ SLAVNOSTI    
se slavnostním otevřením 1. patra zámku 

 
ve Šluknově 

sobota 30.6.2007 
od 9.30 do 20.00 hodin 

 
Program:  

 
9:30 hod. -Dobové renesanční tance v dobových krojích  

9:45 hod. -Loutkové divadlo pro děti LS Rolnička Šluknov  
Ukázky výcviku dravých ptáků (sokolníci) – SLŠ Šluknov  

10:30 hod. -Teatrum Cirkus Dominus  
11:00 hod. -Dobové renesanční tance v dobových krojích  

14:00 hod. – Oficiální otevření 1. patra zámku  
15:30 hod. -Historický šerm – Řád Černých rytířů  

16:15 hod. -Teatrum Cirkus Dominus  
16:45 hod. -Dobové renesanční tance v dobových krojích  

 

 
 

17:00 hod. -Dobová hudba – pěvecký sbor Salve Radix z 
Mikulášovic  

18:00 hod. -Historický šerm – Řád Černých rytířů  
18:45 hod. -Variace na dobovou hudbu – Dvořák (kytara) + Habich 

(flétna)  
19:30 hod. -Teatrum Cirkus Dominus  

Po celou dobu zámeckých slavností bude probíhat:  
Výstava historických fotografií města v zámku  

Promítání fotografií o rekonstrukci zámku  
Prohlídka zámeckých prostor  

Historické trhy  
Teen Challange Císařský  

Chráněná dílna U Markétky Šluknov 
 

Vstupné: 20,-Kč, děti zdarma 
Vstupenka bude mít podobu hliněné mince s motivem zámku. 

Kupte si pohlednici 
 
Obec Lipová vydala pohlednici 
s vyobrazením podstávkového domečku. 
Cílem je získat i touto cestou 
finanční prostředky na opravu této 
obecní památky.  
Pohlednici lze zakoupit na Obecním 
úřadě, v místních restauracích, 
k mání bude i na letošním jarmarku. 
Cena pohlednice je 20 Kč a veškerý 
výtěžek z jejího prodeje se použije 
na záchranu domečku č.p. 424 



SPORT  V OBCISPORT  V OBCISPORT  V OBCISPORT  V OBCI    
 

 (mb) Mužstvo dospělých fotbalistů si v 1. B třídě svojí prohrou na vlastním hřišti s Liběšicemi (0:2) velice 
zkomplikovalo situaci. Do konce soutěže zbývají poslední dvě kola a je velice pravděpodobné, že po roce účinkování v 
této krajské soutěži sestoupí do okresního přeboru. I v případě, že se poslední zápasy povedou vyhrát, tak bude záležet 
na výsledcích ostatních mužstev. Závěr tedy bude ještě dramatický, ale poslední zápasy ukázaly, že tato soutěž, je zatím 
pro nás nad naše síly. Tato roční zkušenost však jistě není k zahození a donutila nás alespoň zkvalitnit naše fotbalové 
zázemí. V příští sezóně tedy zřejmě budeme na našem hřišti opět vítat tradiční soupeře z okolí jakými jsou Mikulášovice, 
D.Poustevna, Velký Šenov a Jiříkov.  
 
Jak se hrálo na ja ře: 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. B. – 
Chuděrov 3:1, Březiny – B. 5:3, B. – Liběšice 0:2, Zbývá 
sehrát:   Vaňov  - B., B. – Junior Děčín.   
 
 
 

Naši dorostenci v okresní soutěži po sérii porážek 
konečně zabodovali na hřišti Boletic. Do konce sezóny jim 
zbývají poslední dvě utkání, kdy sehrají těžká utkání z čelem 
tabulky a tak uvidíme, jestli se jim ještě povede zabodovat. 

Jak se hrálo na ja ře: 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). Modrá – Lipová 10:0, Lipová – Union Děčín 
2:4, Boletice – Lipová 2:3, Zbývá sehrát: Řezuz Děčín – 
Lipová, Velký Šenov -  Lipová.  

Aktuální tabulka po 24.kole  

 
 

Činnost oddílu kopané  
 
V květnu proběhl tento rok první "bleší trh" na našem hřišti a 
slibně se vyvíjející akci nakonec překazil silný déšť a tak 
nezbylo nic jiného, než celou akci zrušit. Protože se burzy 
konají každou druhou sobotu v měsíci, další "bleší trh" a 
burza r ůzných p ředmětů se koná již  v sobotu 9.6.07 v 
areálu lipovského h řišt ě od 9:00 hodin.   
 
 
Oslava 60. let Lipovské kopané  se již přiblížila a tak 
bychom rádi informovali jak bude asi vypadat program této 
akce.                             
 

Aktuální tabulka dorostu  po 16.kole  
 
V sobotu 30.6.2007 by celé slavnostní odpoledne začalo zkráceným zápasem našeho dorostu, následně by sehrálo svůj 
zápas mužstvo dospělých (soupeři jsou zatím v jednání). Od 16:30 hodin by potom celé fotbalové odpoledne vyvrcholilo 
závěrečným utkáním mezi bývalými hráči Lipové ve věkové hranici nad 45. let a starou gardou Bohemians Praha 1907, 
vedenou Antonínem Panenkou. Celé toto odpoledne bude zajištěno občerstvení a na kurtech bude probíhat hudební 
produkce k tanci a poslechu. O přesném a podrobném plánu budeme včas informovat.   

 
 
 
 
 
 

1 Junior Děčín 24 19 3 2 74:31 60 

2 Mojžíř 24 13 6 5 52:34 45 

3 Heřmanov 24 13 4 7 63:45 43 

4 Horní Podluží 24 11 5 8 47:41 38 

5 Úštěk 24 10 5 9 40:33 35 

6 Březiny 24 11 2 11 46:57 35 

7 Chuderov 24 9 6 9 47:44 33 

8 Vaňov 24 10 1 13 45:54 31 

9 Libouchec 24 8 6 10 42:38 30 

10 Liběšice  24 8 4 12 38:43 28 

11 Chabařovice 24 7 6 11 23:36 27 

12 Union Děčín 24 7 4 13 45:58 25 

13 SK Plaston Šluknov/Lipová B 24   7 2 15 34:54 23 

14 Prackovice 24 7 2 15 42:70 23 

1 Velký Šenov 16 12 2 2 64:21 38 

2 ŘEZUZ Děčín 16 11 2 3 61:22 35 

3 SK Plaston Šluknov 16 11 3 3 45:30 35 

4 Union Děčín  16 9 3 4 57:38 30 

5 Modrá 15 8 2 5 48:28 26 

6 Březiny 15 8 1 6 43:37 25 

7 Česká Kamenice 16 4 2 10 39:59 14 

8 Lipová 16 4 1 11 30:59 13 

9 FC Děčín 15 2 1 12 26:75 7 

10 Boletice n./L. 15 1 0 14 25:69 3 

Lipovské noviny – Vydává Obecní ú řad Lipová � 412 391 390, lipova@interdata.cz , Povoleno ministerstvem 
kultury České republiky, Odbor hromadných sd ělovacích prost ředk ů, registrováno pod číslem MK ČR E1 2247. 
Řídí redak ční rada ve složení Pavel Svoboda, V ěra Neumannová a Werner Hentschel. Grafická úprava a  úprava 
text ů Werner Hentschel. Redak ční uzáv ěrka je vždy 21. v m ěsíci 

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 
 


