
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

OOttáázzkkaa  pprroo  ssttaarroossttuu  
  

Pravidelná rubrika starosty obce 

 
Je moţné sdělit termín, kdy bude v obci pořádek? 

 
Není snadné na tuto otázku odpovědět. Velice mě mrzí, ţe neutěšená situace 

v obci trvá, ale je skutečně nemoţné realizaci kanalizace a rekonstrukci 

Zámeckého rybníka provést bez určité míry nepořádku. Neustále osobně řeším 

neupravené a poničené komunikace, ploty a zahrady. Většinu škod řešíme jiţ 

nyní, některé však budou odstraněny po dokončení kanalizace, konkrétně po 

zhotovení asfaltových povrchů. Předpokládaný termín dokončení je 6. května 

2010.  

Velmi mě mrzí přístup některých obyvatel obce. Nedokáţu pochopit, ţe 

někteří z nás nedokáţou přenést přes vlastní sobectví a jejich přístup, ţe vše, co 

se děje za jejich vlastním plotem se jich absolutně netýká. To jak se někteří 

bezohledně chováme, otravuje ţivot všem ostatním. Nyní mám konkrétně na 

mysli vypouštění splaškových a odpadních vod, intenzivní kouř z komína, odhazován odpadů v přírodě, 

likvidace posekané trávy a prořezaných větví na cizích pozemcích (i obecních!) a jiné. Uvědomme si, 

prosím, všichni, ţe to jak obec vypadá a jak se v ní ţije, nevypovídá o mně jako starostovi obce a 

obecním zastupitelstvu, ale především o nás všech. Nebudou příliš platné opravené komunikace, 

upravená veřejná prostranství, pokud se budeme navzájem obtěţovat. V této souvislosti jsem zvědav, 

kolik se nás sejde na jarním úklidu obce, který se bude konat 17. dubna 2010. 

Rád bych touto cestou poděkoval panu Janu Weisgerbrovi, který zajišťoval v naší obci zimní údrţbu. 

Opět prokázal, ţe je to člověk na správném místě a, ţe jsme jako vţdy patřily mezi nejlépe vyčištěné a 

upravené obce. Honzo, moc děkujeme. 

 
Váţení čtenáři, 

účelem této rubriky je především lepší informovanost Vás občanů. Proto pokud Vás zajímá cokoliv, co se 

týká naší obce, napište nám svou otázku a my ji panu starostovi poloţíme za Vás. Kontaktovat nás 

můţete mailem na lipovskenoviny@email.cz nebo na poštovní adrese Obecního úřadu. 

 
Blahopřání 

 
Dne 19. ledna přibyl do naší obce občánek Štěpán Varga.  

Rodičům blahopřejeme a přejeme štěstí, radost a zdraví. 

 

LLiippoovvsskkéé  nnoovviinnyy  
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SOUTĚŽ 

 

Děkujeme za Váš stále větší zájem o soutěţ Lipovských novin. Na obrázku v minulém čísle byly 

zobrazeny domy, které dříve stávaly na místě dnešní samoobsluhy. Za správnou odpověď získává knihu 

paní Mirka Hoštičková, blahopřejeme. Výherkyně si můţe knihu vyzvednout na OÚ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dnes je Vaším úkolem poznat objekt, který stále stojí, ale jeho podoba je značně změněná. Napište nám, 

kde je tento dům. Za správnou odpověď máme pro Vás připravenou zajímavou publikaci. Odpověď 

můţete odevzdat osobně na OÚ nebo na email: lipovskenoviny@email.cz 

 

Velikonoce 

Obřady Svatého týdne 

 v kostele sv. Václava ve Šluknově 

Kvĕtná nedĕle (28. března 2010): 8.30 hod.  
 

Zelený čtvrtek (1. dubna 2010): 17.00 hod.  
 

Velký pátek (2. dubna 2010):  

Poboţnost kříţové cesty na Kreuzbergu: 15.00 hod.  

Obřady v kostele: 17.00 hod.  
 

 Bíla sobota (3. dubna 2010)  

 Velikonoční vigilie: 20.00 hod.  
 

 Nedĕle velikonoční (4. dubna 2010)  

 Slavnost Zmrtvýchvstání Pánĕ: 8.30 hod.  
 

 Pondĕlí v oktávu velikonočním (5. dubna 2010): 8.30 hod. 



 
Turistický výlet 

 

První letošní turistický výlet se bude konat 25. dubna 2010. Zamíříme na Vilémov starou alejí (dnes spíše 

lesem) ke kříţku, dále na Markétu a okruţní cestou zpět přes Vlčí prameny. Cestou se posilníme 

v nějakém vhodném zařízení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fotografie z výletu na Sohlandskou rozhlednu 

 
Velikonoční soutěž 

 

Vyhlašujeme výtvarnou soutěţ pro nejširší veřejnost. Zúčastnit se můţe 

kaţdý, kdo nakreslí obrázek nebo vyrobí jiný výtvarný počin 

s velikonoční tematikou a předá jej na Obecním úřadě. V prostorách 

OÚ budou obrázky označené pouze čísly zveřejněny a kaţdý 

návštěvník úřadu je zde můţe ohodnotit. Soutěţ bude ukončena 12. 

dubna 2010 a výherci získají hodnotné ceny. Ţádáme případné 

účastníky soutěţe o označení díla na rubové straně jménem. 

 
 

Jarní úklid obce 
 

Zveme všechny spoluobčany, kterým není lhostejné, jak se v naší obci ţije, k účasti na úklidu obce, který 

se bude konat 17. dubna 2010 od 9 hodin, sraz bude před OÚ. Občerstvení zajištěno. Vezměte si 

s sebou hrábě, lopaty, košťata, kolečka,  

 

Muzikál zrušen 
 
pro malý zájem nebude Kulturní komise organizovat cestu na muzikál Johanka z Arku. Hledáme jiné 

moţnosti kulturního vyţití. Uvítáme také Vaše případné nápady. 

 



 

Sport 
 

Těsně před začátkem jarní části fotbalového ročníku 2009-2010 byl dohrán zimní fotbalový turnaj 

dospělých, který pořádal místní fotbalový oddíl.  
 

Výsledky: 
Šluknov B - Velký Šenov 3:4, Mikulášovice - Horní Podluţí 1:3, Horní Podluţí – Lipová  0:4, 

Mikulášovice - Velký Šenov 3:1, Šluknov B - Horní Podluţí 3:4, Lipová - Šluknov B 2:6, Mikulášovice 

- Šluknov B 2:1, Velký Šenov – Lipová 11:1, Mikulášovice - Lipová 13:0, Velký Šenov - Horní Podluţí 

1:3 
 

Konečná tabulka: 

1. Horní Podluţí 4   3  0  1  10 : 09   9 

2. Mikulášovice 4   3  0  1  19 : 05   9 (horší vzájemné utkání s H. Podluţím) 

3. Velký Šenov 4   2  0  2  17 : 10   6 

4. Šluknov B  4   1  0  3  13 : 12   3 

5. SG Lipová  4   1  0  3  07 : 30   3 
 

Střelci Šluknova B: Rýdl 3x, Charvát 3x, Jarábek M. 3x, Svoboda 2x, Vyšohlíd 1x, Dvořák 1x, 

Střelci SG Lipová: Jarábek D. 3x, Pohl 2x, Mikula 1x, Fišer 1x,  
 

Nejlepší hráč: Vitek R. (Mikulášovice). Nejlepší střelec: Skyva F. (V.Šenov). Nejlepší brankář: Tesař J. 

(Mikulášovice). 
 

Sportovní ples:  
SK Skloluxus Lipová děkuje všem účastníkům našeho sportovního plesu, který se konal v sobotu dne 

20.3.2010 na sále restaurace U Pytláka. Na této akci se nás tentokrát sešlo 360. Doufáme, ţe se ples všem 

líbil. Veliké poděkování patří i všem malým i velkým sponzorům, kteří nám velkou měrou pomohli na 

uspořádání tomboly. Děkujeme i všem, kteří se na této akci podíleli organizačně. 
 

JARO II.třída dospělých 
 

14.kolo - 28.03.2010 – Neděle - 15:00 - Šluknov B/Lipová : Dolní Poustevna (odl. na 14.4. středa 

16:30) 
15.kolo - 04.04.2010 – Neděle - 16:30 - Šluknov B/Lipová : Markvartice 

16.kolo - 10.04.2010 – Sobota - 16:30 - Velká Bukovina : Šluknov B/Lipová 

17.kolo - 18.04.2010 – Neděle - 17:00 - Šluknov B/Lipová : Dolní Habartice 

18.kolo - 24.04.2010 – Sobota - 17:00 - Horní Podluţí : Šluknov B/Lipová 

19.kolo - 02.05.2010 – Neděle - 17:00 - Šluknov B/Lipová : Těchlovice 

20.kolo - 08.05.2010 – Sobota - 17:00 - Krásná Lípa : Šluknov B/Lipová 

21.kolo - 16.05.2010 – Neděle - 17:00 - Šluknov B/Lipová : Boletice 

22.kolo - 22.05.2010 – Sobota - 17:00 - Mikulášovice : Šluknov B/Lipová 

23.kolo - 30.05.2010 – Neděle - 17:00 - Šluknov B/Lipová : Velký Šenov 

24.kolo - 05.06.2010 – Sobota - 17:00 - Union Děčín : Šluknov B/Lipová 

25.kolo - 13.06.2010 – Neděle - 17:00 - Šluknov B/Lipová : Malšovice 

26.kolo - 19.06.2010 – Sobota - 17:00 - Jiříkov : Šluknov B/Lipová 
 

-mb- 

Turnaj 
 

Dne 27.2.2010 se v rámci zimní přípravy zúčastnili naši mladší ţáci turnaje ve Šluknově. Na turnaji si 

nevedli nejhůře. Nejvýše prohráli s praţským Stříţkovem, který neměl mladší ţáky. Po dvou remízách a z 

celkového počtu devíti muţstev skončili na osmém místě. Dále musíme ţáky pochválit za to, ţe v cenách 

které získali, byly plyšové hračky, které následně věnovali mateřské školce Lipová. Za tento akt budiţ jim 

chvála a jsme toho názoru, ţe nad tímto jejich kladným počínaním by se měl ledajaký dospělý zamyslet. 

Dne 13.3.2010 se zúčastnili i turnaje v Dolní Poustevně a tento turnaj jim vůbec nevyšel, skončili na 

posledním místě. Zde bylo také poznat, ţe naši mladší ţáci nemohou trénovat v hale, kdeţto ostatní 

muţstva tuto výhodu mají. Snahu ţákům, ale i tak nelze upřít. 
Rudolf Vaněk - trenér 
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