
Ohlédnutí za jarmarkem 
 

Pojďme se na tomto místě 
ohlédnout za letošním jarmarkem, 
který se v naší obci konal v sobotu 
31.května a pokračoval nedělním 
dětským dnem.  

Jarmark byl tentokrát zahájen 
průvodem od kostela na místo konání 
celé akce. Již zde jsme mohli vidět 
pana starostu a paní místostarostku 
v historických krojích (viz foto). 
Starosta pak za výstřelů salev zahájil 
jarmark a mohlo se začít. Celou akci 
moderoval všem již známý pan Vais 
z Krásného Buku  a o zábavu se 
starala i skupina EXHEREDIS, jež 
postavila dobové ležení, předvedla 
staré kroje a v průběhu dne sehrála i 
celkem povedenou šarvátku na tržišti, 
ukončenou hromadnou bitkou, po 

které zůstali téměř všichni na zemi „v tratolišti krve“. Stejně jako vloni byly zejména pro mladé návštěvníky 
postaveny kolotoče a  různé další pouťové atrakce. O občerstvení se postarali místní gastronomové, kteří 
měli po celý den plné ruce i nohy práce.  

Okolní obce předvedly své prezentace a vystoupením svých mladých umělců ze základních škol. 
Prezentovány byly i zahraniční obce. Stejně jako v loňském roce nás návštěvou poctil starosta obce Neukirch 
Gottfried Krause, který s sebou přivezl mladé hudebníky z místní střední školy a při prezentaci své obce se 
vyslovil pro neustálé rozvíjení přeshraniční spolupráce a poté se na důkaz svých slov svezl spolu s naším 
starostou na populárním „řetězáku.“ Druhou vystupující zahraniční obcí byl Sohland, zastoupený 
místostarostkou a ředitelkou místní základní školy, které představily skupinu mladých flétnistů. Bohužel 
z časových důvodů nemohli jarmark navštívit zástupci Centra ochrany přírody z Neukirchu, podařilo se nám 
však zastihnout starostu Taubenheimu, který ocenil kvalitu celé akce a přislíbil účast i v příštím roce.  

Na večer byla připravena veselice v duchu country, doprovázená kapelou Ruksak, která se i přes 
počáteční technické potíže nakonec 
starala o zpestření večera. Vrcholem 
dne byla ohňová show v režii 
skupiny Exheredis.  

V neděli se pak uskutečnil 
dětský den, kde byla připravena 
spousta soutěží, které připravila 
lipovská kulturní komise a úspěšní 
mladí soutěžící byli odměněni 
volným lístkem na jednu 
z pouťových atrakcí. Velmi 
zajímavé bylo i vystoupení 
sokolníků ze střední lesnické školy 
ze Šluknova. 

Věříme, že se Vám opět 
jarmark i dětský den líbily a že jste 
si odnesli spoustu pěkných zážitků. 
Již nyní se společně můžeme těšit na 
příští ročník. (wh) 
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Kulturní dění v Lipové  
rubrika lipovské kulturní a sportovní komise 

 
Na tomto místě se budete pravidelně setkávat s informacemi a připravovanými akcemi místní 

kulturní a sportovní komise. A rovnou začínáme pozvánkou: 
 

Kulturní a sportovní komise zve všechny na první 
 

turistický výlet v neděli dne 29. června 2008 
 

Sraz bude před budovou Obecního úřadu ve 13:00 hod.  
Desetikilometrový okruh, který  povede do Sohlandu na zdejší rozhlednu a na hraniční 
cestu, je vhodný i pro děti a starší občany. 
 

A na co se dále můžete těšit? 
 

 Koncem srpna proběhne zábavné odpoledne s večerní veselicí 

 Máme zajištěny vstupenky do divadla Radka Brzobohatého na představení „Klec bláznů“ 

 Koncem října se uskuteční pro děti drakiáda 

Termíny a podrobnosti k těmto akcím upřesníme v dalších vydáních LN. Vaše připomínky popřípadě 
návrhy můžete sdělit pracovníkům obecního úřadu. 

 

NNaaššii  jjuubbiillaannttii  
 

Frajtová Marie    99 let 
Bednářová Anna         83 let 
Křepelka Josef    80 let 

Vincenc Milan    75 let 
Molnár Josef    70 let 
Dokoupil František   65 let 
Hentschelová Hana   60 let 

Popelková Marie    50 let 
              
           Gratulujeme!!! 
 
Jubilanti, kteří nechtějí být LN zveřejňováni, 
Nechť tuto skutečnost oznámí na OÚ.Děkuji. 

Poděkování 
 

Rádi bychom tímto poděkovali 
všem spoluobčanům, kteří se 
podíleli na jarním úklidu a 
na úklidu a sekání trávy před 
jarmarkem. Všem Vám patří náš 
velký dík, neboť bez Vás by 
se tato fantastická akce 

nemohla uskutečnit. Zároveň 
chceme poděkovat kulturní 
komisi, zaměstnancům OÚ a 
v neposlední řadě všem 

sponzorům 
 

Pavel Svoboda 
starosta obce 

Vysoké pokuty jako trest za neudržování pozemku 
 

Podle zákona o přestupcích se přestupku dopouští ten, kdo 
neudržuje čistotu a pořádek na svém nebo jím užívaném 
pozemku tak, že naruší vzhled obce. Za tento přestupek může 
obec nepodnikající fyzické osobě uložit pokutu až deset tisíc 
korun. Je-li vlastníkem pozemku právnická osoba nebo 
podnikající fyzická osoba, tak v jejich případě lze 
neudržování čistoty a pořádku na svém nebo jím udržovaném 
pozemku pokutovat částkou až do výše jednoho sta tisíc 
korun.  
Pokud vlastník dlouhodobě neudržuje svůj pozemek – neseče 
trávu nebo dochází jeho nečinností k zaplevelování 
sousedních pozemků, přichází v úvahu postup podle zákona o 
rostlinolékařské péči. Fyzická osoba může být podle tohoto 
zákona pokutována za neudržování pozemku do výše třiceti 
tisíc korun, právnická a podnikající fyzická osoba až do výše 
půl milionu korun. 
Výnos pokut uložených obecními úřady obcí s rozšířenou 
působností je příjmem rozpočtů těchto obcí. Obce jsou 
povinny oznamovat příslušným správním orgánům přestupky, o 
nichž se dozví, nejsou-li samy příslušny k jejich projednávání. 
 



OOttáázzkkaa  pprroo  ssttaarroossttuu  
Tentokrát se ptá slečna Hana Kittelová 

Co v současné době považujete za největší problémy Lipové? 
 

 Mezi největší problémy naši obce řadím požívání 
alkoholických nápojů mladistvých  na veřejnosti, stejně 
tak zlatokopy sbírající železný šrot. Zásadním problémem 
jsou také chybějící možnosti k veřejnému koupání.  

Požívání alkoholických nápojů chceme řešit 
obecně závaznou vyhláškou, kterou jsme probírali na 
posledním zasedání zastupitelstva. Chtěli bychom, aby 
vyšla do konce letošního roku v platnost. Zároveň 
apelujeme na rodiče, aby se více zajímali o to, kde a 
jakým způsobem tráví jejich ratolesti svůj volný čas.  

Co se týče železného šrotu, zde obec nemá 
prakticky žádné pravomoci a pokud není pachatel 
dopaden přímo při činu, je takové jednání téměř nepostižitelné. Dnes ráno (pátek 27.6.2008 – 
pozn.red.) byla zjištěna další krádež, tentokrát litinových poklopů z vodojemu, což způsobilo 
přerušení dodávky pitné vody. S notnou dávkou nadsázky lze snad jen  říci, že v budoucnu budu 
takovéto vandaly osobně trestat fyzickými tresty.  

Situace kolem veřejného koupání by se měla významně zlepšit po rekonstrukci 
zámeckého rybníka, do budoucna plánujeme po vypršení nájemní smlouvy p. Milerovi 
s rekonstrukcí koupaliště s předehříváním. Nyní doporučujeme využívat vodní plochu v lomu a 
hlavně koupaliště v okolních obcích a v Německu. 
 

Větrné elektrárny 
 
 Vážení občané, dovolte, abychom Vás informovali o možnosti výstavby větrných elektráren na území 
katastru obce Lipová. Byli jsme osloveni společností, sídlící ve Varnsdorfu, s možností vybudování cca. 2 
větrných elektráren ENERCON E82 o výkonu 2 megawatty (celkový výkon větrné farmy 4 MW) a 
předpokládaná výška tubusu je 98 metrů. Přesný počet, umístění, typ, výška objektu, se určí teprve na 
základě provedených odborných studií (krajinný ráz, hluk, připojení do energetické sítě) podléhajících 
přísným normám. Tyto studie zpracované nezávislými odborníky budou veřejně přístupné.  

Zastupitelstvo obce přistoupilo na prvotní jednání na základě předložených ekonomických podkladů. 
Zisk obce by se měl v případě realizace projektu pohybovat okolo 400 – 600 tisíc korun z jedné elektrárny. 
Obracíme se na vás s přiloženým anketním letákem, abyste se k této choulostivé problematice mohli 
vyjádřit. Zároveň vás zveme na sezení na sále v restauraci U Pytláka, které proběhne 29.srpna od 18 hodin. 
Prosíme, abyste tuto anketu nebrali na lehkou váhu, protože se jedná o významný zásah do krajinného rázu 
obce, na druhou stranu by získané prostředky byly investovány do rozvoje obce. (ps) 

 

Občané děkují… 
 
Starosta obce jistě již několikrát poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě lipovského jarmarku. Pokládáme 
za správné a velmi důležité touto cestou také poděkovat panu starostovi a paní místostarostce za jejich úsilí a 
čas, jež věnovali přípravám této báječné akce. DĚKUJEME! 
        Kolektiv a příznivci Vinárny Pod lípou 

 

INZERCE 
 

 

 

ZPROSTŘEDKUJEME 
NEJLEVNĚJŠÍ HYPOTÉKU!!! 
PORADENSTVÍ ZDARMA! 

 
KONTAKT  

 

E-mail: eva.hamplova@golemfinance.cz 
Tel: 602 490 840 

 

 
Až 5.000,- kč měsíčně bez 
práce!Udělejte ze svého 
auta, domu či plotu 
reklamní plochu! 
Tel.: 411 411 455 



SSppoorrtt  vv  oobbccii  
 

Jarní výsledky II. t řídy dosp ělých:  Šluknov B/Lipová - Start Děčín 3:4,  FC Děčín - Šluknov B/Lipová 3:4, 
Šluknov B/Lipová - Staré Křečany 1:2, Malšovice - Šluknov B/Lipová 4:0, Šluknov B/Lipová – Mikulášovice 
0:5, Dolní Poustevna - Šluknov B/Lipová 4:1, Šluknov B/Lipová – Benešov n./Pl. 2:2. 
Markvartice - Šluknov B/Lipová 2:0, Jiříkov - Šluknov B/Lipová 1:1, Šluknov B/Lipová – Velký Šenov 3:0, 
Františkov - Šluknov B/Lipová 6:0, Šluknov B/Lipová – Těchlovice 1:6. 
Do 1.B t řídy postupuje Františkov, z 1.B t řídy do II. t řídy sestupuje Krásná Lípa a Horní Podluží. Do III. 
Třídy sestupují Markvartice, Staré K řečany a FC Děčín. 
 
Výsledky dorostu:  Lipová – Union Děčín 2:8, Modrá – Lipová 7:0, Lipová – Březiny 2:5, Jiříkov – Lipová 
6:0, Lipová – Těchlovice 7:2, Šluknov – Lipová 5:0. 
Lipová - Řezuz Děčín 3:6, Lipová Markvartice 4:6, FC Děčín – Lipová 2:5, Lipová – Česká Kamenice 3:0, 
Union Děčín – Lipová 11:2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Připravované mužstvo mladších žáků sehrálo svůj první zápas v německém Lichtenhainu  

s výsledkem 3:3. Naši mladí fotbalisté tedy odstartovali svojí možná hvězdnou kariéru. 
Toto mužstvo se na své působení v okresní soutěži začne připravovat v průběhu srpna. Tímto 

žádáme  mladé fotbalisty a fotbalistky ve v ěku do 12 let, aby se p řihlásili u pana Herouta Miroslava 
nebo u trenér ů pana Vaňka a Korejse. 
 

Ročník 2007 – 2008 právě skončil a začátek ročníku 2008 – 2009 je stanoven na 23. srpna. Do té 
doby se bude areál hřiště připravovat na tradiční turnaj LIPOVSKÝ MEMORIAL, který proběhne  v sobotu 2. 
srpna  od 09:00. V současné době proběhlo vypískování hřiště, kdy se na hřiště rozmetlo 20 000 kg 
štukového písku. V této akci nám významně pomohli hoši z místního dětského domova, kterým touto cestou 
děkujeme. (mb) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V sobotu 12. července prob ěhne od 8:00 hodin na místním h řišti tradi ční burza (bleší trh) a tak 
neváhejte a p řijďte nakoupit či prodat vše co Vám doma p řekáží.   

 

Vedení obce spolu s redakcí LN přejí všem dětem a 

mladistvým z Lipové fantastické prázdniny 
 

 

  TABULKA – II. třída 
1. Františkov 26 84: 29 62 

2. Těchlovice 26 83: 33 62 

3. Mikulášovice 26 77: 53 45 

4. Jiříkov 26 59: 48 44 

5. MSK Benešov n./Pl. 26 69: 45 42 

6. Dolní Poustevna 26 67: 71 41 

7. Velký Šenov 26 57: 50 39 

8. Malšovice 26 56: 51 37 

9. Velká Bukovina 26 49: 52 34 

10. START Děčín 26 52: 73 27 

11. Šluknov "B"/Lipová 26 47: 76 25 

12. Markvartice 26 40: 90 25 

13. Staré Křečany 26 34: 72 19 

14. FC Děčín 26 37: 68 15 
 

  TABULKA – okresní dorost 
1. Březiny 22 115: 39 55 

2. Modrá 22 119: 25 54 

3. Benešov n.Pl. "B" 22 124: 36 54 

4. Řezuz Děčín 22 96: 62 41 

5. UNION Děčín 22 101: 51 40 

6. Šluknov 22 76: 43 34 

7. Jiříkov 22 67: 73 31 

8. Česká Kamenice 22 71: 81 29 

9. Markvartice 22 52:130 19 

10. FC Děčín 22 42:106 12 

11. Lipová 22 49:126 12 

12. Těchlovice 22 29:169 6 
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