
 
 
 
 

 
 
 

ŠLUKNOVSKO A SCHENGENSKÝ 
PROSTOR 

 
 Zapojení České republiky do Schengenského prostoru je podle posledních informací naplánováno 
již na konec roku 2007 a  tím dojde k posunutí vnějších pozemních hranic mimo území ČR. Čechům se 
tak otevře prostor  pokrývající území všech států zapojených do schengenské spolupráce. Na to by se 
mělo připravit především české pohraničí, kterého se tato změna dotkne zřejmě nejvíce. O tom, co se 
změní pro jednotlivé občany, ale také pro samosprávy pohraničních měst a obcí, informoval starosty 
Šluknovska oblastní ředitel cizinecké a pohraniční policie ČR plk. Milan Babičík. Občané budou od 
nového roku překračovat  vnitřní hranice bez jakýchkoliv formalit, na kterémkoliv místě a kdykoliv, 
pouze s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Výjimku budou tvořit některé cesty a 
silnice národních parcích, kde je nutné zajistit ochranu přírody,což by zvýšený pohyb osob mohl ohrozit. 
K 31.12.2007 zanikne výkon služby cizinecké a pohraniční police ĆR tak, jak ho známe dnes.V 
souvislosti s tím je podle plk. Babičíka připravena reorganizace cizinecké a pohraniční policie, která již 
nebude hlídat hraniční přechody, turistické stezky a zelenou hranici. Tyto složky však budou i nadále 
ochraňovat hranice na mezinárodních letištích a budou plnit úkoly ve vnitrozemí, například 
rozpoznávání falešných dokladů, zjišťování pohybu a pobytu nelegálních migrantů na území státu, 
odhalování pašování drog, zbraní a dalších komodit a další specifické úkoly. Důraz bude kladen na 
spolupráci a součinnost pohraničních složek  s pohraničníky ostatních států. V pohraničí se i nadále 
budou pohybovat smíšené hlídky, které ve spolupráci s pořádkovou policií ČR budou zodpovídat za 
bezpečnost na celém území. Zrušení kontrol na vnitřních hranicích však není absolutní. V případech, 
kdy by mohl být ohrožen některý ze zájmů státu (veřejné zdraví, bezpečnost apod.) může vláda 
rozhodnout o dočasném znovuzavedení kontrol. Policie by pak prováděla kontrolu podezřelých vozidel 
a vytypovaných osob na některých komunikacích na hranici a na mezinárodních letištích. Nedávno 
k takovému kroku přistoupilo Německo, a to během Mistrovství světa ve fotbale. Kromě vyloučení 
hrozby teroristického útoku bylo účelem kontrol zabránit vstupu na území státu fotbalovým výtržníkům. 
Na první pohled viditelnou změnou na hranicích budou stavební úpravy na místě současných hraničních 
přechodů. Vozovky, dosud uzavřené pro účely hraniční kontroly, budou nyní otevřeny pro volný pohyb 
vozidel, kontrolní kabiny ve 
středních pruzích bránící v pohybu rychle projíždějícím vozidlům budou demontovány, stejně jako 
zastřešení vozovek. Plk. Babičík upozornil starosty, že bude nutné, aby se postarali o zrušení 
rychlostních omezení na silnicích v blízkosti hraničních přechodů tak, aby byla zajištěna bezpečnost 
provozu. Z tohoto důvodu bude nutná spolupráce starostů obcí na obou stranách hranice. Dále plk. 
Babičík připomenul, že nepotřebné objekty na přechodech budou nabídnuty k prodeji především 
organům státní správy a příhraničním obcím nebo právnickým osobám. Někteří ze starostů o tuto 
nabídku okamžitě projevili veliký zájem. Přestože by se již  za několik měsíců měla stát Česká republika 
plnoprávným členem Schengenského prostoru, o ,,Schengenu“toho naši občané mnoho nevědí. Z toho 
důvodu byla 11.července 2007 odstartována masivní informační kampaň, jejímž cílem je seznámit 
občany České republiky s podmínkami, výhodami a povinnostmi, které jim tato změna 
přinese.Propagace probíhá pomocí článků, informačních spotů, diskuzí ve všech médiích, ale také 
pomocí letáků a informačních brožur. 
 

Lipovské noviny 
Ročník XII. Srpen 2007 ● Adresa redakce: Obecní úřad Lipová, � 412 391 390, lipova@interdata.cz 



 
1.9. – 8.9.07,  15.9. – 22.9.07 

CENA: 4500Kč (doprava,ubytování,pojištění CK) 
ODJEZD: Vdf, Rbk, Č.Kamenice, DC, ČL, NB 

C.K.POHODA, s.r.o., Varnsdorf 
Tel.: 412 331 300, e-mail: info@ckpohoda.cz 

 
 
 
 
 
 

NA ŠLUKNOVSKU STÁLE KLESÁ MÍRA 
NEZAM ĚSTNANOSTI 

 
 Míra nezaměstnanosti ve Šluknovsku  prolomila třináctiprocentní hranici. Je to nejnižší hodnota od 
roku 2000.  V naší obci dokonce míra nezaměstnanosti klesla pod deset procent. 
 

Nezaměstnanost na Šluknovsku k 30.6.2007 
 

Obec/Město Počet osob 
Červen 2007 

% 
Červen 2007 

Počet osob 
Květen 2007 

% 
Květen 2007 

Rozdíl osob 

1. Vilémov 46 8,16% 42   7,45% +4 
2. Lipová 31 9,87% 36 11,46% -5 
3. D.Poustevna 101 10,20% 108 10,91% -7 
4. H.Podluží 42 10,45% 41 10,20% +1 
5. D.Podluží 67 10,72% 71 11,36% -4 
6. Rumburk 643 10,94% 653 11,11% -10 
7. Varnsdorf 1002 11,79% 979 11,52% +83 
8. Jiřetín p. Jed. 36 13,04% 37 13,41% -1 
9. Mikulášovice 179 13,85% 185 14,32% -6 
10. V.Šenov 142 14,05% 156 15,43% -14 
11. Doubice 7 14,29% 6 12,24% +1 
12. Krásná Lípa 249 14,46% 269 15,62% -20 
13. Šluknov 425 14,75% 432 14,99% -7 
14. Rybniště 58 16,67% 59 16,95% -1 
15. Chřibská 130 17,83% 122 16,74% +8 
16. Staré Křečany  97 17,83% 101 18,57% -4 
17. Jiříkov 333 17,98% 345 18,63% -12 
18. Lobendava 29 19,33% 27 18,00% +2 
      
Varnsdorfsko 1335 12,27% 1309 12,03% +26 
Šluknovsko 953 13,23% 986 13,69% -33 
Rumbursko 1329 13,23% 1374 13,68% -45 
Šluk. výběžek 3617 12,86% 3669 13,04% -52 



Nové pracovní místo pro obyvatele Lipové 
Domov důchodců v Lipové vyhlašuje pracovní výzvu na obsazení funkce  

 
Firma:   Domov důchodců Lipová 
Pracoviště:   Lipová 273, 407 81 Lipová 
Název funkce:  Účetní 
Počet míst:   1 
Platová třída:  6-8 
Pracovní úvazek:  plný, nástup možný ihned 
Vzdělání:   odborné s maturitou, podmínkou je znalost práce na PC 
Směnnost:   jednosměnný provoz 07.00 – 15.00 
Doložit:   jednoduchý profesní životopis, doklad o vzdělání 
 
Kontakt:   412 391 301 – ředitel ing. Vlček 
    412 391 390 – starosta Pavel Svoboda     

 
 
 
 
 
     Hilleová Alžběta  86 let  
     Veselá Želmíra  75 let 
     Hentschelová Marie  82 let   
     Šmejkal Václav  60 let 
     Lukášová Helena  65 let 

     Palková Marta   80 let 
     G R A T U L U J E M E !!! 
     Jubilanti, kteří si v budoucnu nepřejí být  
     zveřejňováni v LN, nechť tuto skutečnost 
     oznámí na OU 
 
 

Otázka pro starostu 
Proč nejsou posekané travnaté plochy, krajnice u místních komunikací ? 

 
,, Důvodem proč nejsou posekané travnaté plochy a krajnice u místních komunikací je hned několik. 
Důvodem číslo jedna je, že bohužel v tomto roce počasí přeje tomu, aby tráva rostla  tak jak roste. 
Důvodem číslo dvě je nedostatečná a stará technika na sekání, proto jsme byli nuceni v rámci rozpočtu 
zakoupit sekačku na trávu pro sekání parků a hřbitova, a protože také křovinořezy, které má obec 
k dispozici jsou opotřebované a dáváme je neustále opravovat, zakoupili jsme nový křovinořez. 
Největším problémem je ovšem odvoz trávy. Vari systém, který obec vlastní je také ve velmi špatném 
stavu a proto si pohráváme s myšlenkou zakoupit malotraktor se sklápěcím valníkem. Tuto investici 
v řádově statisících korunách chceme dát do rozpočtu na příští rok. Stroj by byl zakoupen buď na úvěr 
nebo na leasing. Posledním důvodem je nedostatek zaměstnanců, kteří  pomáhali při realizaci jarmarku a 
při pořádání 60 let založení sportovního klubu. Tady bych se chtěl spoluobčanům malinko omluvit, že 
zaměstnanci obecního úřadu nesekali trávu v obci, ale myslím si, že tyto dvě významné akce si tuto 
pomoc zasloužili. Dovolte, abych ještě jednou na závěr oslovil všechny, kteří mohou pomoci při 
malování školy, aby od pondělka 30.7. přišli pomoc.“    
                                                                                                      



Oslavy 60 let založení sportovního klubu  
 
30. června proběhly na místním hřišti oslavy 60. výročí založení sportovního klubu 
v Lipové. V rámci této oslavy bylo připraveno sportovní odpoledne a o závěr této 
akce se postarala country skupina Ruksak. V odpoledních zápasech se nejdříve 
střetl lipovský dorost s ženským týmem III. ligy FK Chřibská. Tento zápas skončil 
vítězstvím našich dorostenců v poměru 4:1. V penaltovém rozstřelu však děvčata 
z Chřibské zvítězily 2:1. Jako druhý v pořadí byl zápas mužstva SK Plaston Šluknov 
B/Lipová proti BSV 68 Sebnitz II., který skončil smírnou remízou 2:2. Vyvrcholením 
oslav byl dále zápas výběru bývalých hráčů RH Lipová a sponzorů, proti staré gardě 
Bohemians 1905. Toto mužstvo vedené jednou z legend českého fotbalu Antonínem 
Panenkou nakonec ve velmi zajímavém zápase zvítězilo v poměru 9:5. Všichni 
přítomní diváci a hráči hojně využili přítomnosti Antonína Panenky a společných 
fotografií bylo ten den nafoceno velké množství. Večer už byla připravena skupina 
Ruksak a tak se s prvními hvězdami rozjela zábava pod širákem. Celý tento 
slavnostní den byl důstojnou oslavou 60 let sportu v Lipové. Na závěr je potřeba 
poděkovat všem sponzorům, kteří se na této akci finančně podíleli a bez kterých by 
se tato akce dala jen těžko uspořádat. Zvláště potom je potřeba poděkovat všem, 
kteří tuto akci připravovali a velké díky patří obecnímu úřadu v Lipové, který nám 
s touto akcí významně pomohl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Další sportovní akcí je již tradiční fotbalový turnaj Lipovský memoriál . Tento turnaj 
bude mít výkop již tuto sobotu 2.7. v 8:45 hodin. Vzájemně se spolu setkají mužstva: 
Šluknova B/Lipová (II.t řída – Děčín), Bělé nad Radbuzou (1.B t řída - Domažlice), 
Krava ř (1.B - Česká Lípa), Junioru D ěčín (divizní dorost), He řmanova (1.B – Ústí 
nad L.),  Ji řetín pod J. (III. – D ěčín). Zveme tedy všechny fotbalové příznivce do 
areálu fotbalového hřiště v Lipové. Zveme i ty, kteří rádi stráví odpoledne u voňavé 
uzené klobásky a pěnivého moku.  
  
Fotbalová sezóna 2007-08 bude na hřišti v Lipové zahájena v neděli 19. srpna 
prvním mistrovským utkáním, kdy přivítáme na našem hřišti mužstvo z Velké 
Bukoviny.          -mb- 
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