
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

POVODNĚ 2009 
 

Zastupitelstvo obce zasedalo 29. června 2009 a jedním z bodů bylo stanovení protipovodňové komise. 
Samozřejmě jsme si všichni říkali, že nás se povodně netýkají, ale bohužel hned první červencový den 
nás vyvedl z omylu. Komise ve složení: starosta Pavel Svoboda, místostarostka Věra Neumannová a člen 
zastupitelstva Milan Brynda, tedy zasedala hned ve středu 1. července.2009.  

Liščí potok se na několika místech obce vylil z koryta 
a zatopil 11 domů. Další problém, který musela 
protipovodňová komise řešit, byla neustále se zvedající 
hladina Sohlandského rybníka. Přestože byla odstraněna 
všechna prkna z přepadu hráze, hladina se stále zvedala. 
Bylo tedy nutné odstranit i dvě prkna ze stavidla. 
Hladina stále neklesala, ba naopak ještě o několik 
centimetrů stoupla. Hrozilo, že dojte k přelití hráze a 
také k možnému protržení. Bylo tedy nezbytné zvednout 
hráz a doufat, že brzo přestane pršet a nebudou 
následovat další přívalové deště. Bohužel obec nebyla 
na tuto situaci připravena a neměli jsme protipovodňové 
pytle, abychom mohli vystavit stěnu na hrázi. 
Nezbývalo než se obrátit na občany, kteří měli pytle a zabezpečovali si dům proti vniknutí vody. Na 
požádání neváhali a spolu s dalšími občany začali pytlovat a vozit pytle na hráz. Po vytvoření stěny a 
zasypání pískem jsme kontrolovali výšku hladiny, která se i díky tomu, že přestalo pršet, ustálila. 
K záplavám došlo asi po hodině a půl přívalových dešťů a poprvé se voda vylila z koryta okolo osmnácté 
hodiny. Kulminace nastala okolo dvacáté hodiny. U Sohlandského rybníka došlo ke kulminaci okolo 
jednadvacáté hodiny. Hned druhý den ráno se začalo na zpevňování hráze Sohlandského rybníka, čištění 
koryta Liščího potoka (vyřezávání větví, čištění od uvolněných předmětů) a také shánění 
protipovodňových pytlů. Tímto bych chtěl poděkovat odboru kanceláře hejtmanky Ústeckého kraje, který 

nám bezplatně nechal dva tisíce protipovodňových pytlů 
a zapůjčil dvě plničky pytlů. Dále obec ještě objednala 
tisíc pytlů. V odpoledních hodinách byla část těchto 
pytlů naplněna a jsou připraveny ve sběrném dvoře. 
Doufáme, že již nebudou nikdy zapotřebí. Prosím touto 
cestou všechny majitelé nemovitostí, neberte na lehkou 
váhu kontaktní formulář, kde je potřeba uvést mobilní 
telefony a emailové adresy, protože v případě jakéhokoli 
nebezpečí Vás členové protipovodňové komise mohou 
včas informovat. 

 
Na závěr bych chtěl upřímně poděkovat rodině Tomanů, 
kteří místo záchrany vlastního domu pomáhali při 

zajištění hráze, dále panu Josefu Mundlovi, který poskytl písek na plnění pytlů a panu Weisgerbrovi, 
který zajistil dovoz písku na hráz rybníka. V neposlední řadě patří velké poděkování dobrovolným 
hasičům z Velkého Šenova, za jejich rychlý zásah. Všem touto cestou ještě jednou velice děkujeme. 
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OOttáázzkkaa  pprroo  ssttaarroossttuu  
  

Pravidelná rubrika starosty obce 

 
Jaká je současná situace ve věci výstavby kanalizace a revitalizace 
Zámeckého rybníka? 

 
Jak jistě všichni víte, dlouho se v naší obci mluví o výstavbě kanalizace. Omlouvám 

se za to, že jsem nemohl poskytnout písemně žádnou informaci k těmto plánovaným 
akcím, ale jak už jsem několikrát předtím psal a říkal, pokud někdo potřebuje 
jakoukoliv informaci, ať přijde na úřad a rád ho obeznámím s postupy a problémy a 
popřípadě dalšími informacemi. 

Po dlouhém a složitém vyjednávání ohledně dotace na kanalizaci, jejíž nedílnou 
součástí je i předfinancování, které musí provést přímo obec, je u konce. 
Předfinancování znamená, že obec musí celou částku zhotoviteli uhradit a následně 
může žádat o proplacení přidělené dotace. Jelikož jsme obec s malým rozpočtem, narazili jsme na problém, kde 
tuto částku sehnat. Jediným řešením byla půjčka od peněžního ústavu. V době krize si ovšem banky svoje půjčky 
dlouze rozmýšlí a prověřují ty, kdo o půjčky žádají. Po několika nezdarech jsme rozhodli pro jednoznačně poslední 
pokus oslovit peněžní ústav, který ve Šluknovském výběžku nemá pobočku a to Raiffeisenbank, a.s., která nám za 
splnění dohodnutých podmínek revolvingový úvěr poskytla (zřízení účtu u Raiffeisenbank,a.s., přes který bude 
akce financována, převedení jednoho milionu Kč na tento účet, zhotovení zástavního práva na nemovitosti č.p.422, 
č.p. 419 a č.p. 374). Na základě poskytnutého úvěru jsem z pověření zastupitelstva obce podepsal potřebné 
smlouvy a přílohy. Úvěr byl sjednán od 30. 6. 2009 do 31. 8. 2010. Na poplatcích a na úrocích obec zaplatí 
831.229,-Kč což je zhruba o 130 000,-Kč více, než bylo schváleno v rozpočtu. Přesto si dovolím tvrdit, že 
vzhledem ke krizi a zdrženlivému přístupu peněžních ústavů je tato částka přijatelná.  

Dne 2. 7. 2009 bylo realizující firmě předáno staveniště a dne 13. 7. 2009 začne samotná realizace této akce. 
Konec je naplánován na 25. 4. 2010. Vzhledem k tomu, že se nám díky nezajištěnému předfinancování zkrátil 
termín realizace, je doba na výstavbu velmi krátká. Zhotovitel musel upravit harmonogram s tím, že bude provádět 
dílo na více částech obce najednou. Dotčení občané dostanou dopis, v němž bude stanoven podle harmonogramu 
přibližný termín realizace výkopových prací u jednotlivých nemovitostí. Jak jsem již informoval občany, při osobní 
návštěvě k zajištění projektové dokumentace na jednotlivé přípojky, občané si musí sami dohlédnout na 
řemeslníky, aby nedošlo k poškození již stávajících osobních přípojek do jejich objektů. Jestliže i přesto budou na 
některých místech jednotlivé přípojky poškozeny, obraťte se ihned na zhotovitele a požadujte okamžitou nápravu. 
Upozorňujeme, že v případě, kdy v době provádění výkopových prací nebude nikdo z dotčených přítomen a 
stávající přípojky nejsou zakresleny v mapě, není zhotovitel povinen případnou škodu na své náklady opravit. 
V případě problémů se důvěrou obraťte buď přímo na mě anebo na zastupitele obce.  

Na závěr bych chtěl požádat občany, o shovívavost při samotné realizaci kanalizace, protože bude zvýšena 
prašnost a celkově nepořádek v dotčených částech obce. 
     Obec Lipová získala dotaci na Rekonstrukci Zámeckého rybníka z fondu Evropské unie, ale bohužel situace je 
trochu smutnější. Na základě schválené zadávací dokumentace Státním fondem životního prostředí (SFŽP), obec 
vypsala výběrové řízení na zhotovitele. Při jednání výběrové komise byl přítomen i zástupce poskytovatel dotace (v 
našem případě projektový manager Odboru ochrany přírody), který nás ani jednou neupozornil na nesrovnalosti při 
výběrovém řízení. Komise tedy rozhodla o vítězi výběrového řízení a zastupitelstvo na základě sdělení výběrové 
komise, schválila výběrové řízení. V době, kdy běžela lhůta pro odvolání jednotlivých účastníků výběrového řízení, 
jsme byli informováni projektovým managerem, že se SFŽP nelíbí, že vyhrál uchazeč, který neposkytl nejnižší 
cenu. Dále jsme byli upozorněni na to, že nově SFŽP při výběrových řízení hodnotí pouze cenu a ne, jako v našem 
případě, kde byli dva hodnotící faktory a to cena 60% a smluvní podmínky 40%. Na základě zjištěných skutečností, 
jsem nucen čekat na oficiální stanovisko SFŽP.  

V případě, že se nám nepodaří se SFŽP dohodnout, budu nucen zrušit a následně vyhlásit nové výběrové řízení. 
Dále také bude posunut termín realizace nejdříve na 1. 11. 2009. S největší pravděpodobností se realizace přesune 
do první poloviny roku 2010. 
 
 
 
 

 



Lipovský jarmark a hry d ětských domovů 2009 
30. května 2009 

 
I letos jsme zahájili jarmark průvodem. Vzhledem 

k nepříznivému počasí, jsme byli nuceni začátek posunout o 
hodinu. Hlavním důvodem zdržení však bylo navážení 25 
balíků sena na jarmareční louku, kterými jsme zakrývali 
rozbahněný podklad louky. I přesto, že počasí nám nepřálo 
se jarmarku včetně večerní zábavy zúčastnilo na 1500 lidí. 
Takovou účast můžeme považovat za velký úspěch, protože 
akce pořádané v okolí zůstaly hluboko za svým očekáváním. 
Předpokládali jsme však, že padne rekord a jarmark navštíví  
více jak 2500 lidí.  

Her dětských domovů se zúčastnilo asi 200 dětí, které 
soutěžily a nezastavilo je ani špatné počasí. Po ukončení 
her, které se konaly v areálu u Restaurace u Pytláka, se všichni účastníci přesunuli na jarmareční louku, 

kde vrcholily přípravy koncertu Zbyňka Drdy. V tento čas 
se mezi nás dostavili i zástupci a představitelé krajského 
úřadu, kteří ještě před začátkem koncertu předali dětem 
hodnotné ceny. Koncert Zbyňka Drdy se velmi líbil.  

Po celou dobu probíhal program šermířsko-divadelní a 
taneční společnosti Virtus Vincit, která vzhledem k počasí 
musela svoje vystoupení zkrátit, a očekávaný závěrečný 
ohňostroj byl úplně zrušen. Avšak s příslibem vedoucího 
skupiny, že pokud je pozveme i příští rok, že nám nutné 
zkrácení vynahradí. Večer byl zakončen taneční zábavou, 
ale bohužel lidé se nebavili tak jako jindy…Snad se nám 
příště počasí vydaří. 

 
 

Dětský den 
31.5.2009 

 
K ránu přestalo pršet a my doufali, že aspoň dětský den se obejde bez deště. Obloha byla sice pod 

mrakem, ale déšť už nás netrápil. Připravovaný program pro děti nemusel být omezen. Na 120 děti s chutí 
soutěžilo. Odměnou jim byly vstupenky na pouťové atrakce a sladkosti. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
SPORTOVNÍ KLUB V  LIPOVÉ 

 
Jarní část fotbalového ročníku 2008-2009 byla v průběhu června ukončena a fotbalové trávníky si 

musí na další mistrovská utkání počkat až do druhé poloviny srpna. Naše mužstvo dospělých se sice 
vyhnulo sestupovému místu, ale napínavé to bylo takřka až do posledního utkání. V celkovém hodnocení 
fotbalového ročníku 2008-09 nemůžeme být spokojeni a musí se zhodnotit fakt, že po sestupu našeho 
mužstva z krajské 1.B třídy se umísťujeme v II. třídě okresního přeboru na místech ohrožených sestupem. 
V průběhu července bude zahájena letní příprava a první mistrovské utkání ročníku 2009 - 10 se bude 
hrát 22. srpna.  
 
Výsledky (jaro 09): 
SK Plaston Šluknov B/Lipová - Chřibská 5:2 (2:1),  
Verneřice - SK Plaston Šluknov B/Lipová 1:4 (1:2),  
START Děčín - SK Plaston Šluknov B/Lipová 2:3 (1:1),  
SK Plaston Šluknov B/Lipová - Benešov n./Pl. 0:1 (0:0), 
SK Velký Šenov - SK Plaston Šluknov B/Lipová 1:3 (1:2),  
SK Plaston Šluknov B/Lipová - Horní Podluží 2:1 (1:1)  
Mikulášovice - SK Plaston Šluknov B/Lipová 3:0 (2:0) 
SK Plaston Šluknov B/Lipová – Velká Bukovina 0:3 (0:1) 
Krásná Lípa - SK Plaston Šluknov B/Lipová 1:1 (1:1) 
Malšovice - SK Plaston Šluknov B/Lipová 3:1 (1:1) 
SK Plaston Šluknov B/Lipová – Těchlovice 2:0 (2:0) 
Dolní Poustevna - SK Plaston Šluknov B/Lipová 6:1 (3:0) 
SK Plaston Šluknov B/Lipová – Jiříkov 2:1 (1:1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto z utkání Šluknov B/ Lipová : Horní Podluží 2:1 (1:1) 

 
 
 
 



 
KONEČNÁ TABULKA II. T ŘÍDY 

 Tým Záp Skóre Body 
1. Benešov n./Pl. 26 87: 46 59 
2. Horní Podluží 26 78: 43 52 
3. Malšovice 26 80: 54 45 
4. Jiříkov 26 65: 56 44 
5. Těchlovice 26 67: 54 43 
6. Mikulášovice 26 72: 62 37 
7. Krásná Lípa 26 45: 52 37 
8. Velký Šenov 26 61: 57 34 
9. Velká Bukovina 26 49: 48 33 
10. Dolní Poustevna 26 67: 52 33 
11. Šluknov "B"/ Lipová  26 39: 61 33 
12. Chřibská 26 53: 80 27 
13. START Děčín 26 41: 88 19 
14. Verneřice 26 36: 87 17 
 
V ročníku 2009 - 10 budou na našem hřišti nadále hrát mladší žáci Lipová 7+1 a navíc zde bude hrát ještě 
jedno mužstvo mladších žáků 7+1 pod názvem SK Stap Tratec Vilémov. 
 

 
Pozvánka: 

 

LL II PPOOVVSSKK ÝÝ  BBLL EEŠŠÍÍ   TTRRHH  
  

KK ddee::  LL iippoovváá  ––  hhřřiiššttěě  SSKK   SSkklloolluuxxuuss  LL iippoovváá  
KK ddyy::   ssoobboottaa  1111..77..22000099  oodd  0088::0000  hhooddiinn  

  
NNáásslleeddnněě  kkaažžddáá  ddrr uuhháá  ssoobboottaa  vv  mměěssííccii   !! !! !! !!   

((88..88..--  1122..99..  ––  1100..1100..))  
NNáákkuupp  aa  pprr ooddeejj   vvššeehhoo  mmoožžnnééhhoo  ii   nneemmoožžnnééhhoo  zzbboožžíí  ––  bbuurr zzaa..  

PPřřii jjďďttee  pprr ooddaatt   ssvvéé  nneeppoottřřeebbnnéé  vvěěccii ..  
Občerstvení zajištěno – tržní místo 10,- Kč 

Vstupné 5 Kč. 
 
 

FOTBALOVÝ TURNAJ - LIPOVSKÝ MEMORIÁL 
15. ROČNÍK  

 
1. SRPNA 2009 OD 9:00 HODIN NA MÍSTNÍM HŘIŠTI. 

 
Pozvaná fotbalová mužstva:  

SK Plaston Šluknov/Lipová, Povrly, Chlumec, Česká Lípa (dorost), Junior Děčín,  
Výběr hrá čů světa (Irsko, Skotsko, Nizozemí, Anglie) 
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