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PREZIDENTSKÝ PÁR NAVŠTÍVIL ŠLUKNOVSKÝ VÝBĚŽEK 

 
Na třídenní návštěvu Ústeckého kraje přijel ve dnech 15. až 
17. října prezident České republiky Václav Klaus s chotí. Na 
cestách ho doprovázel ústecký hejtman Jiří Šulc s manželkou 
a s dalšími krajskými politiky. Pondělí strávil prezident 
v krajském hlavním městě Ústí nad Labem, kde převzal 
čestný doktorát Univerzity J.E. Purkyně. Následující den, kdy 
se k prezidentovi přidala i jeho manželka Livia, věnoval 
prezidentský pár šluknovskému výběžku. Ráno navštívili 
arboretum Střední lesnické školy a Školy sociální ve 
Šluknově. Následovala návštěva Rumburku, kde setkal 
s občany města. Nabitý dopolední program pokračoval 
obědem v restauraci na Dýmníku, kde poobědval se starosty 
měst a obcí  mikroregionu Sever. Všichni účastníci se 
vzájemně představili a také představili svá města a obce. ,,Poté, co jsem panu prezidentovi představil 
naši malou obec, mi řekl, že když byl mladý, zúčastnil se pionýrského tábora v naší obci, ale že to jsem 
ještě nebyl na světě.“ Dále se neformálně diskutovalo o problémech, které nás v našem výběžku trápí. 
Nejširší diskuze probíhala na téma dopravy. Pan prezident se zeptal pana hejtmana, jak to vlastně s tou 
dopravou je. Pan hejtman slíbil, že nás zástupci kraje, kteří odpovídají za dopravu, navštíví při dalším 
jednaní sdružení pro rozvoj Šluknovska.  Po návštěvě Varnsdorfu končila návštěva prezidenta 
Šluknovského výběžku v Krásné Lípě, kde otevřel nově vybudovaný dům Českého Švýcarska. 

 
 
 

STAROSTOVÉ SEVERU SE PŘIPRAVUJÍ NA DOTACE Z EU 
 

Dne 26.9.2007 se na zámku ve Šluknově konalo setkání starostů mikroregionu Sever a starostů ze 
Saského pohraničí na workshopu, věnovanému přeshraniční spolupráci při rozvoji cestovního ruchu. 
Společně se seznamovali s programem Cíl 3, který je pokračováním programu Interreg  IIIA.  Setkání se 
zúčastnili představitelé SAB Drážďany, paní Prchalová a pan Stefan, kteří připravované a představované 
projekty zhodnotili a doporučili na nich pracovat dál a připravit je k podání. Připravované projekty 
z oblasti cestovního ruchu se týkají například propojení cyklostezek a hipostezek, tvorba turistických 
produktů - krajina rozhleden, putování bez baťohů, Via Sacra, rekonstrukce podstávkového domu 
v Lipové, rekonstrukce parků v pohraničí, propojení informačního systému, vzdělávání pracovníků IC a 
samosprávy v jazycích (němčina, čeština), apod.. Hlavním cílem workshopu bylo seznámit se 
s připravovanými projekty a najít partnery vhodné k realizaci připravených projektů. Tento cíl byl jistě 
splněn. 
 
            Ing. Eva Hamplová 
              MAS Šluknovsko 

 
POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ 

 
Zákon č.229/205Sb., kterým se mění zákon č.111/1994sb., o silniční dopravě, byly prodlouženy lhůty pro 
povinné výměny řidičských průkazů. Řidičské průkazy vydané od 1.července 1964 do 31. prosince 1993 
jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31.prosince 2007.  
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VÝMĚNA OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ 
 

Nejpozději dnem 31.prosince 2007 skončí platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů 
vydaných do 31.prosince 1998. Do konce roku je výměna občanských průkazů za strojově čitelné 
občanské průkazy bezplatná. 
 
 

UKRADLI VÁM MOBIL? ZABLOKUJTE JEHO POUŽITÍ! 
 

Co udělat, aby byl pro zloděje bezcenný? Obraťte se na vašeho operátora, který 
provede zablokování SIM karty vložené v mobilním telefonu, proti neoprávněnému 
volání (také z jiných telefonů). Obraťte se na Policii České republiky, která požádá 
všechny operátory o zablokování vašeho mobilního telefonu, podle jeho výrobního 
čísla IMEI, čímž znemožní jeho další používání. Při žádosti o zablokování na 
oddělení Policie ČR musíte předložit účtenku, fakturu, krabici nebo záruční list 
s výrobním číslem IMEI, které prokáží vlastnictví telefonu, váš průkaz totožnosti a 
pokud nejste vlastníkem telefonu musíte mít plnou moc od majitele telefonu. Při 
koupi mobilního telefonu si ověřte, zda výrobní číslo IMEI přístroje odpovídá 
výrobnímu číslu IMEI na obalu a v dokladech. Zablokováním mobilního telefonu 
přispějete ke snížení počtu případů krádeží telefonů.  

 
 

MISS 3D 
 

Dne 24.1.2007 proběhne předkolo 10. ročníku MISS 3D pro dívky ve věku 9-12let ve Varnsdorfu .Místem 
konání bude tělocvična ve škole na náměstí E. Beneše od 14:00 hod. Bližší informace na tel.: 731 574 399 
pí Vladařová, e-mail: libavladarova@seznam.cz. 
 
 

PŘIPOMÍNKY K AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ? 
 

Jak pan hejtman Jiří Šulc spolu se zástupci kraje odpovídající za dopravu slíbili, tak se také stalo. 
Navštívili nás na posledním zasedání pro rozvoj Šluknovska, konaného dne 26.10.2007 ve Starých 
Křečanech. Zde proběhla vášnivá debata s příslibem řešení našich problémů s autobusovou dopravou. Na 
jednání jsme se dozvěděli, že budou změněny jízdní řády, ale tyto změny se nás netýkají. Zastupitelé 
kraje nám slíbili, že pokud chceme předložit návrh na změny, které bychom potřebovali provést v rámci 
zkvalitnění autobusové dopravy, můžeme tak učinit písemně. Pokud to bude 
jenom trochu možné, tak tyto změny provedou k další možné změně, a to 
v březnu 2008. Proto na Vás apelujeme s tím, abyste konkrétní požadavky 
přednesli svým zastupitelům. Ty budou sepsány a předány na kraj. Dále jsme 
dostali příslib, že bude s dopravcem řešeno neustálé nedodržování návaznosti 
jízdních řádů. Hned v pondělí jsme obdrželi od ČSAD Semily, a.s. dopis, kde nás 
žádají o uvedení konkrétních případů na nedodržení návaznosti jízdních řádů a o 
jejich zaslání pro okamžité sjednání nápravy. 
 
 

OTÁZKA PRO STAROSTU 
Jak hodnotíte Váš první rok jako starosta obce? 

 
Abych pravdu přiznal, pocity mám dosti smíšené, ale než se rozepíšu o tom, jak hodnotím tento rok 
z pozice starosty, musím přiznat, že mě ta práce velmi baví. Není žádným tajemstvím, že jsem do voleb 
do obecního zastupitelstva šel s jednoznačným, cílem stát se starostou obce. Chtěl jsem a stále chci 
zapojit všechny občany do dění v obci. Jako velké plusy hodnotím kulturní a sportovní akce.(mikulášská  
(Pokračování na straně 3) 
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(pokračování ze strany 2) 

besídka, maškarní bál pro děti, jarmark, 60 let od založení sportovního klubu). V tomto roce proběhne 
znovu mikulášská besídka, kde se o zábavu bude starat kouzelník s klaunem a nově proběhne vánoční 
besídka pro seniory, kde by měly vystoupit děti ze školky a hrát na harmoniku bude pan Rudolf Hájek. 
Občané Lipové nad 60let dostanou zadarmo kávu a zákusek. Dále se snažím v rámci finančních prostředků 
co nejvíce upravovat obecní pozemky. Zároveň také chci, aby si občané sami upravovali pozemky a své 
nemovitosti. Vymysleli jsme proto i nějaké soutěže, aby se občané doopravdy zapojili a myslím si, že se 
nám to celkem daří. Odstupem času hodně kladně hodnotím letošní brigádu a doufám, že i příští rok bude 
přinejmenším takováto účast. Tak a teď o tom, kde se mě zatím nepovedlo moc pokročit - Zámecký 
rybník, kanalizace. Na první pohled se může zdát, že jsem v tomto směru nic neudělal, ale opak je 
pravdou. Technicky jsme připraveni a nyní se dělá příprava na podání žádosti na dotace z EU. Dotační 
tituly se rozbíhají právě teď. Poslední věc, o které se chci zmínit je komunikace mezi mnou a občany. Jak 
je shora napsáno, zde mám pocity nejvíce smíšené. Moc mi vadí, že pokud máte nějaký problém a nebo 
nějakou otázku, nejste schopni za mnou přijít a vyříkat si tyto věci z očí do očí. Většinu věcí se dozvídám 
zkresleně přes třetí osoby. Tudíž nejsem schopný reagovat na vaše podněty. Jsem tady opravdu pro 
každého, proto neváhejte a přijďte problémy a připomínky řešit.  
 
 

NAŠI JUBILANTI 
 

 
Gajdošová Irena  60let     

Šmejkal Miloslav  55let   Jubilanti, kteří si v budoucnu nepřejí být  
Herout Miroslav  60let   zveřejňováni v LN, nechť tuto skutečnost 
Kutílková Zdeňka  82let   oznámí na OU. 

 

G R A T U L U J E M E ! 
 
 

 
 

 

FOTBALISTÉ SE JIŽ CHYSTAJÍ NA ZIMNÍ PŘESTÁVKU 
 

Mužstvo dospělých hrajících jako Šluknov B zatím v této třídě hraje pouze průměrně a v jarních zápasech 
bude muset dohánět to, co na podzim zanedbalo. Mužstvo, které bylo na začátku soutěže pasováno na 
aspiranta předních příček, svojí roli zatím nepotvrdilo. Mužstvo má však na lepší umístění v tabulce, a tak 
věříme, že konečně přijde střelecké probuzení. 

ZERZÁNEK JIŘÍ - ZPRACOVÁNÍ KAMENE 
 

Nabízí nové služby. 
 

� Zhotovení, nových terasových a kamenných pomníků) 
� Přípisů jmen a jejich oprav 
� Leštění a broušení, řezání kamenných dílů 
� Výroba terasa, montáž a mechanické čištění 
� Opravy kamenných zdí 

 
Jiří Zerzánek 

Horní Poustevna 129 
Telefon: 412 397 722, Mobil: 607 146 506 
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Výsledky: Šluknov B/Lipová : Velká Bukovina 0:2, Start Děčín - Šluknov B/Lipová 3:5, Šluknov B/Lipová : FC Děčín 5:4, Staré 
Křečany : Šluknov B/Lipová 2:0, Šluknov B/Lipová : Malšovice 2:2, Těchlovice : Šluknov B/Lipová 3:2, Mikulášovice : Šluknov 
B/Lipová 2:0, Šluknov B/Lipová : Dolní Poustevna 2:1, Benešov : Šluknov B/Lipová 8:0!, Šluknov B/Lipová : Markvartice 8:0!, 
Šluknov B/Lipová : Jiříkov 1:3, Velký Šenov : Šluknov B/Lipová 2:1.  
 
Zbývá sehrát: Velká Bukovina : Šluknov B/Lipová (SO 10.11. od 14:00)  
Pozvánka - Šluknov B/Lipová : Františkov (NE 4.11. od 14:00)  
 

 
  TABULKA II. t řídy 

Rk.  Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav) 
1. Františkov 12 10 1 1 40: 10 31 ( 13) 

2. Těchlovice 12 9 2 1 38: 15 29 ( 11) 

3. Velký Šenov 12 8 1 3 32: 19 25 ( 4) 

4. Velká Bukovina 12 6 4 2 27: 19 22 ( 4) 

5. Jiříkov 12 6 3 3 26: 24 21 ( 3) 

6. Malšovice 12 5 3 4 23: 18 18 ( 0) 

7. Mikulášovice 12 4 3 5 27: 29 15 ( -3) 

8. Šluknov "B"/Lipová 12 4 1 7 26: 32 13 ( -5) 
9. Dolní Poustevna 12 4 1 7 22: 36 13 ( -5) 

10. FC Děčín 12 3 3 6 19: 25 12 ( -6) 

11. MSK Benešov n./Pl. 12 2 4 6 26: 27 10 ( -8) 

12. Markvartice 12 3 1 8 15: 37 10 ( -5) 

13. Staré Křečany 12 2 3 7 16: 29 9 ( -9) 

14. START Děčín 12 2 2 8 19: 36 8 (-10) 

 
Dorost: Našim dorostencům se v posledních zápasech povedlo zastavit brankové příděly a tak doufejme, že jim to vydrží i pro příští 
zápasy. 
Výsledky: Benešov B : Lipová 11:1, Lipová : Modrá 0:11, Březiny : Lipová 12:0, Lipová : Jiříkov 2:4, Lipová : Šluknov 0:6, 
Těchlovice : Lipová 4:3, Řezu Děčín : Lipová 3:2, Markvartice : Lipová 6:3 (domácí kopali 3x pokutový kop), Lipová : FC Děčín 9:0 
! 
 
Zbývá sehrát: Česká Kamenice : Lipová (SO 3.11. od 10:30) 
Pozvánka - Lipová : Union Děčín (SO 10.11. od 11:00)  
 

  TABULKA 

Rk.  Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav) 

1. Modrá 9 7 1 1 45: 15 22 ( 7) 

2. Benešov n.Pl. "B" 9 7 0 2 57: 15 21 ( 6) 

3. Řezuz Děčín 9 7 0 2 39: 24 21 ( 9) 

4. UNION Děčín 9 6 0 3 41: 16 18 ( 3) 

5. Březiny 9 5 1 3 38: 22 16 ( 1) 

6. Šluknov 9 5 0 4 32: 16 15 ( 3) 

7. Česká Kamenice 9 5 0 4 39: 26 15 ( 0) 

8. Jiříkov 8 4 0 4 24: 26 12 ( 0) 

9. Markvartice 9 2 0 7 17: 56 6 ( -6) 

10. Těchlovice 9 2 0 7 17: 62 6 ( -6) 

11. FC Děčín 8 1 0 7 10: 43 3 ( -9) 

12. Lipová 9 1 0 8 19: 57 3 ( -9) 
 
 
 

AKCE SPORTOVCÚ:   
10.11. 2007-Poslední (bleší trh) burza tohoto roku -na hřišti v Lipové od 09:00. 
Pátek 18.1.2008 – Sportovní ples pořádá -Šluknov A+B, U Pytláka od 20:00 
Sobota 15.3. - Sportovní ples pořádá SK Skloluxus Lipová, U Pytláka od 20:00 

-mb- 
 

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 


