
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OOttáázzkkaa  pprroo  ssttaarroossttuu  
  

Pravidelná rubrika starosty obce 

 
Jak jste se postarali o občany z vyhořelého domu č.p. 419 a jak postupují práce na 

opravách? 

 
Této otázky jsem se malinko bál, ale přesto jsem věděl, že s blížící se zimou se 
jistě objeví.  
Nejdříve tedy odpovím na první část. Všem lipovským občanům se podařilo 
najít ubytování v místě, až na V.Š. Tomu jsme, díky pomoci města 
Mikulášovice, zajistili ubytování ve zdejším pečovatelském domě. Ten však 
spolu s občankou Dolní Poustevny Z.S. udělal dva přestupky proti domovnímu 
řádu a hrozilo mu vystěhování z toho zařízení. Přesto jsem pro něj domluvil se 
starostou Mikulášovic poslední šanci. Bohužel trvalo pouze týden a porušili 
domovní řád potřetí. Nezbylo nic jiného, než uvolnit zapůjčený pokoj a omluvit 
se za jejich chování. Na zastupitelstvu obce jsem navrhl, aby tento 
nepřizpůsobivý občan si ubytování zajistil sám. Podal jsem vysvětlení, že ještě v době, kdy bydlel v dnes 
již vyhořelém domě, byl několikrát napomenut za porušování domovního řádu. Již před třemi lety soud 
vydal příkaz na jeho vystěhování bez zajištění náhradního ubytování. Přesto jsme ho v domě nechali 
bydlet. Po jednání zastupitelstva a vystěhování z Mikulášovic, jsem naše stanovisko a postoj sdělil 
příbuzným V.Š., kteří naše  rozhodnutí chápali. Přes všechna úskalí jsem vyjednal ubytování pro V.Š. 
v Azylovém domě v Rumburku. V.Š. mi však sdělil, že potřebuje čas na rozmyšlenou a co že bude s paní 
Z.S.? Má odpověď zněla, že tato nabídka platí pouze pro něj samotného a v případě, že s rozhodnutím 
bude dlouho váhat, může se stát, že kapacita azylového domu bude naplněna. Paní Z.S. je občankou 
Dolní Poustevny, tak by si měla požádat o byt v místě trvalého bydliště. Pokud V.Š. tuto šanci nevyužije, 
nejsem schopný mu už pomoci, protože nejen já osobně, ale i mnoho lipovských občanů mu po požáru  
materiálně a finančně pomohlo. Každý dobrý skutek musí být bohužel po zásluze potrestán.  
 

Odpověď na druhou část otázky je veselejší. Byly 
zahájeny opravy, které se protáhly z důvodu 
prodloužení vypořádání pojistné události. 
V případě příznivého počasí, si myslím, že se 
nájemníci z přízemí a druhého nadzemního 
podlaží budou moci nastěhovat do Vánoc tohoto 
roku. Vzhledem k havarijnímu stavu jsme oslovili 
pouze jednu firmu, která nám vyčíslila škodu na 
obecním majetku a zároveň dala příslib, že pod 
jejich odborným dohledem námi vykonané práce, 
nám z celkové ceny budou odečteny. Zaměstnanci 
obecního úřadu vybourali příčky a osekali omítky 
ve III.N.P. a nyní škrábou malbu v I. a II.N.P. 
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SOUTĚŽ 
 
Vážení čtenáři,  
 
vyhlašujeme poprvé soutěž Lipovských novin. Nabízíme Vám fotografii a Vaším úkolem je poznat, kde 
se tento dům nacházel. Za správnou odpověď jeden vylosovaný obdrží hodnotnou publikaci. Odpověď 
můžete odevzdat osobně na OÚ nebo na email: lipovskenoviny@email.cz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Oznámení OÚ 
 
 

Proběhlo výběrové řízení na revitalizaci Zámeckého rybníka. Po konzultaci na fondu Životního 
prostředí, která se uskuteční příští týden, by měla začít rekonstrukce. Předpokládané zahájení, vzhledem 
k dodržení všech zákonných lhůt, je přelom roku 2009 – 2010. Uděláme vše pro to, aby byla revitalizace 
zahájena již tento rok, ale s největší pravděpodobností se s pracemi započne v lednu 2010. 
 
 

Dne 23. října 2009 byla podána žádost o dotaci z programu Rozvoje venkova na 2. část 2. etapy 
kanalizace. Žádost byla úspěšně zaregistrována. To, zda uspějeme, budeme vědět v průběhu března 
příštího roku. V případě podpory touto dotací by měla být zahájena 2. část této etapy kanalizace ve druhé 
polovině roku 2010. 
 
 

Žádáme občany obce o trpělivost a shovívavost ohledně výstavby kanalizace. 
 
 
 

Vítání občánků se bude konat 28. listopadu 2009 od 10 hodin na Obecním úřadě. 

 

 



 

 

Poutní slavnost k poctě apoštolů 
 

ve středu 28. října 2009 od 10 hodin 
 

v kostele sv. Šimona a Judy 
 

 

Varhanní koncert 
 

ve středu 28. října 2009 od 18 hodin 
 

v kostele sv. Václava ve Šluknově 
 

varhanní mistr Harald Nietzschmann přednese z díla: J.S. Bacha, J.G. Rheinbergera, a 
dalších 

 

 

Návštěva Stavovského divadla 
 

Dlouho plánovaný zájezd za kulturou se blíží. 
 

6.11.2009 proběhne návštěva Stavovského divadla. V hlavní roli v představení Don Juan nás 
potěší Miroslav Donutil.  

 
Doprava tam i zpět je zajištěna autobusem. Odjezd autobusu je stanoven na 15 hodinu od 

OÚ Lipová. Předpokládaný návrat je kolem 24 hodiny. 
 

 

Koncert pro mladé 
 

Další plánovanou akcí, která by měla oslovit hlavně mládež. Termín konání a další 
podrobnosti upřesníme formou plakátu a na obecním webu. 

 
Předpokládáme vystoupení tří kapel. Toxic People, Wrata Wot Stodoli a třetí kapela bude 

upřesněna. Doufáme, že právě mládež si koncert nenechá ujít a účast bude hojná. 
 

 

Koncert skupiny SoliDeo 
 

29.11.2009 od 17 hodin 
 

Adventní koncert v kostele sv. Šimona a Judy 
 

Instrumentální, vokální hudba od gotiky po baroko 
 

 

 



 
 

Fotbalový podzim. 
 

V právě rozjeté sezoně se našim mužstvům nedaří právě nejlépe. Mužstvo dospělých hrající pod názvem 
SK Plaston Šluknov B zatím podává nevyrovnané výkony a ze sedmi zápasů si zatím připsalo pouhé 4 body. Jaké 
problémy trápí toto mužstvo? Tak právě na to jsme se zeptali trenéra dospělých fotbalistů pana Milana Korejse: 

 „V současné době mužstvo trápí nedostatek hráčů. Během letní přípravy a prvních podzimních zápasů se 
z obou mužstev A i B zranilo celkem osm hráčů a jednalo se o hráče, kteří prakticky tvořili základ. V utkání potom 
nastupuje nekompletní a hráči, s kterými se počítalo v béčku musí vypomáhat v A-mužstvu. Abychom potom 
mohli vůbec odjet na utkání musí mužstvu vypomáhat hráči hrající za gardu Šluknova nebo RH Lipová. Za jejich 
pomoc jsme jim však vděční,“ řekl trenér pan Korejs. 

 
V některých utkání nás provázela i smůla, kdy nám třeba ve třech utkání nebyl uznán gól, který měl rozhodný vliv 
na vývoj utkání. Do dalších kol musíme věřit, že se situace v kádru mužstva srovná a nalezneme tolik potřebnou 
sebedůvěru. Do jarních zápasů potom snad i vkročíme s nějakými posilami. 
 
Utkání podzimu:  
D. Poustevna – Šluknov B/Lipová 2:0, Markvartice - Šluknov B/Lipová 3:1, Šluknov B/Lipová – V. Bukovina 1:1, 
D.Habartice - Šluknov B/Lipová 3:2, Šluknov B/Lipová – H.Podluží 2:3, Těchlovice - Šluknov B/Lipová 3:0, 
Šluknov B/Lipová – K. Lípa 3:1, Boletice - Šluknov B/Lipová 5:0. 
Zbývá sehrát: 
 V.Šenov - Šluknov B/Lipová (so.24.10. 14:30), Šluknov B/Lipová – Mikulášovice (st.28.10. 13:00 – hřiště 
Šluknov), Šluknov B/Lipová – Union Děčín (ne. 1.11. 14:00), Malšovice - Šluknov B/Lipová (so.7.11. 14:00), 
Šluknov B/Lipová – Jiříkov (ne15.11.14:00) 

 
Tabulka: 
1 Union Děčín 8 7 1 0 22:10 22  
2 Dolní Poustevna 8 6 1 1 23:12 19  
3 Malšovice 8 5 3 0 26:12 18  

4 Jiříkov 8 4 3 1 20:13 15  

5 Těchlovice 8 4 1 3 15:11 13  
6 Horní Podluží 8 4 1 3 21:23 13  
7 Mikulášovice 8 2 3 3 18:20 9  
8 Boletice 8 2 2 4 19:17 8  
9 Markvartice 8 2 2 4 19:19 8  

10 Velký Šenov 8 2 2 4 13:16 8  

11 Krásná Lípa 8 2 1 5 13:22 7  

12 Dolní Habartice 8 2 1 5 10:22 7  

13 Velká Bukovina 8 1 2 5 15:25 5  
14 Šluknov B/Lipová 8 1 1 6 9:21 4  
 
Starší žáci 7+1: 
 
V současnosti pod naším vedením hrají dvě mužstva. Jedno mužstvo je Lipová a druhé mužstvo dostalo název 
Vilémov. Obě mužstva jsou složená z dětí naší obce. Dost velká věková nevyrovnanost dětí v kádru, kdy spolu 
hrají děti s několika letým rozdílem potom přináší problém, že oba týmy na většinu mužstev nestačí a dostávají 
velké brankové příděly. Však důležité je, aby je to neodradilo a třeba již za rok se situace otočí v náš prospěch. 
Práce s fotbalovými nadějemi je náročná a proto je třeba všem trenérům a vedoucím poděkovat za jejich trpělivost 
(pp. Vaněk R., Korejs M., Herout M., Rác K.) 

 
Co se připravuje:  
 
Již tradiční a vyhlášený SPORTOVNÍ PLES se bude konat 20. března 2010 od 20:00 na sále U Pytláka. K tanci a 
poslechu bude tentokrát vyhrávat skupina NOVAMIX. 
           -mb- 
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