
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OOttáázzkkaa  pprroo  ssttaarroossttuu  
  

Pravidelná rubrika starosty obce 
 

Co může obec, respektive její občané, dělat s vandaly? 
 
V naší obci se vžilo označení těchto vandalů jako omladina. Bohužel 
v poslední době jejich aktivita je čím dál častější a škody jimi způsobené vyšší. 
Nevím, zda jim dochází, že se svým hloupým chováním a skutky stávají 
vandaly. Můžete je upozornit, ačkoliv to bych doporučil pouze urostlejším 
spoluobčanům, popřípadě při početní převaze, neboť není jisté, kam až jsou 
schopni zajít. Dalším poměrně efektivním řešením je zavolat policii nebo 
zastupitele obce. Je škoda, že ve většině případů se o jejich činech na obci 
dozvídáme s velkým zpožděním. Rovněž legislativa nám v tomto případě není 
příliš nápomocná, neboť jednotlivé způsobené škody nepřesáhnou hranici 
trestného činu, ačkoliv v celkovém součtu už se jedná o poměrně vysoké 
částky. 
Největším problémem podle mého názoru je fakt, že jejich rodinám bylo a je úplně jedno co jejich 
„dětičky“ dělají, mnohdy se raději tváří, že o ničem neví a velmi často se jich zastávají s růžovými 
brýlemi na očích a prohlášeními, že jejich dítě v žádném případě nic neničí! Za příčinu si dovolím označit 
skutečnost, že tato omladina nemá žádné zájmy krom popíjení a pokuřování. Byl bych rád, kdyby se 
zapojili do dění v obci, velice rádi je přivítáme ve fotbalovém oddíle nebo v kulturní komisi, kde mají 
šanci prosadit za podpory obce aktivity, které by je zajímali, místo toho abychom po nich museli uklízet 
pohozené lahve od alkoholu nebo likvidovat škody, které napáchají (naposledy rozebrané převodnění přes 
stavidlo Zámeckého rybníka). Je to pouze na nich. Nedovedu si dost dobře představit, že jednou povedou 
naši obec. Jak rád bych se mýlil. Chci jim jen vzkázat, že dveře mají na obecním úřadě otevřené, že 
v případě jejich zájmu nebo podnětu jim rádi pomůžeme cokoliv zorganizovat. 
 
 
Chtěl bych touto cestou poděkovat sponzorům, bez jejichž podpory by se Jarmark nemohl konat: 
 

GESSO s.r.o. - Praha 4; AXIM s.r.o. - Praha 5; SIOPS spol. s.r.o. – Vilémov; 3L studio s.r.o. – Česká 
Lípa; Svoboda Rudolf Služby a řemesla – Vilémov; Conmetron spol. s r.o. – Lipová; Společnost pro 
trvale udržitelný rozvoj Šluknovska – Lipová; Bea – CS, s.r.o. – Lobendava; Samat, spol. s.r.o. – 
Jiřetín pod Jedlovou; NOPROSU – Varnsdorf; Svoboda Pavel – Lipová; Brynda Jiří STIHL- Lipová; 
Dědovská Květa – Praha; Bryndová Květa Prodej potravin – Lipová; Kominictví Brůna, s.r.o. – 
Rumburk; Autoservis Skukálek – Velký Šenov; Jiřinec Karel – Velký Šenov; Pila Václav Žák - Horní 
Poustevna; Ing. Novák Josef – Praha; Restaurace u Pytláka – Lipová; Rác Igor – Lipová; Vinárna 
pod Lípou – Lipová; Laštůvka Tomáš – Šluknov; STAP, a.s. – Vilémov; FANTA – Velkoobchod 
s.r.o., - Ústí nad Labem; BW nářadí s.r.o. – Praha 5; Kozí farma na Nové Vísce – Dolní Poustevna; 
Neumannová Věra – Lipová; Svobodovi – Lipová; Charvát Pavel – Velký Šenov; Šatník Robert – 
Varnsdorf; Ing. Hejl Zdeněk – Děčín; Pila Hana Čáchová – Lipová. 
 
Rovněž si poděkování zaslouží sponzoři Dětského dne: 
 

Volfová Kateřina – Lipová; Palinkášová Ilona - Lipová; Svobodová Klára – Lipová; Šeda Pavel – 
Lipová; Jandus Petr – Velký Šenov; Cermanová Naďa – Lipová; Sudová Jana – Lipová. 
 
Všem upřímně děkujeme. 

LLiippoovvsskkéé  nnoovviinnyy  
Květen 2010 ● Adresa redakce: Obecní úřad Lipová,  412 391 390, lipovskenoviny@email.cz



 
SOUTĚŽ 

 
Na fotografii v minulém čísle byly zachyceny následující objekty: činžovní dům paní Lenky Novákové, 
Večerka (bývalé Bistro u Slaninů) a dům rodiny Duškových, dům v popředí stával na místě dnešní sochy 
sv. Jana Nepomuckého. Za správnou odpověď získává knihu pan Petr Toman, blahopřejeme. Výherce si 
může knihu vyzvednout na OÚ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dnešní fotografie je vskutku zajímavá. Nenechte se zmást a napište nám, která část obce je na ní 
zachycena. Za správnou odpověď máme pro Vás opět připravenu zajímavou publikaci. Odpověď můžete 
odevzdat osobně na OÚ nebo na email: lipovskenoviny@email.cz do 24. června 2010. 
 
 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
 
se konají ve dnech 28. a 29. května 2010 
Pátek 28. května od 14:00 hod do 22:00 hod 
Sobota 29. května od 8:00 hod do 14:00 hod. 
Sídlo volebního okrsku: Obecní úřad č. p. 422, 1.poschodi 
 

Den otevřených dveří podstávkových domů 
 
30. května 2010  od 10:00 do 17:00 hodin 
 

Již pravidelně se Společnost pro trvale udržitelný rozvoj šluknovska zapojila do této mezinárodní akce. 
Letos bude Den otevřených dveří o to zajímavější, že máte možnost si prohlédnout, jak probíhá 
rekonstrukce sídla společnosti. 
 

11. ročník Míčových her dětských domovů 
 
bude probíhat 29. května 2010 od 8:30 na sportovišti u restaurace U Pytláka, vyhlášení výsledků 
proběhne v rámci „Lipovského jarmarku.“ 
 
 



 
LIPOVSKÝ JARMARK 

sobota 29. 5. 2010  
zahájení v 9:30 průvodem od kostela sv. Šimona a Judy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dětský den - soutěže o ceny 
V neděli 30. 5. 2010 od 13:00  

 

Turistický výlet 
 

v průběhu měsíce června se bude konat další turistický výlet. Podrobnosti zveřejníme v předstihu na 
vývěsce a na internetových stránkách. Máte-li zájem být informován o připravovaných výletech, můžeme 
Vám informace zasílat mailem. V případě zájmu o mailové informace nám napište na redakční email 
lipovskenoviny@email.cz, do předmětu uveďte heslo „turistický výlet“. Informace Vám také můžeme 
zasílat prostřednictvím sítě Facebook, kde má naše obec rovněž prezentaci. 
 

Prodej lipových alejí a Zámecký rybník 
 
Vzhledem k množství dopisů, mailů a podnětů, které jsme obdrželi, se tomuto tématu budeme obšírněji 
věnovat v červnovém čísle. 
 

Z okolí 
 

Občanské sdružení CEDR – komunitní centrum, nabízí v rámci projektu „Mám práci“ pomoc pro 
znevýhodněné osoby na trhu práce (mladiství, osoby vyžadující zvláštní pomoc,…). Pomoc je 
orientována na občany s nevyhovujícím vzděláním. Sdružení nabízí rekvalifikaci v dovednostech, které 
zvýší uplatnitelnost na trhu práce (v technických službách, v lesním hospodářství, v zahradnictví). 
Rekvalifikace bude probíhat formou šestiměsíčního akreditovaného rekvalifikačního kurzu. V průběhu 
rekvalifikace bude zájemcům nabídnuto odborné sociální poradenství (zadluženost, bydlení, sociální 
situace). Úspěšným absolventům budou vytvořena pracovní místa na dobu šesti měsíců. Projekt bude 
probíhat v Krásně Lípě do 30. dubna 2012 a je financován z prostředků ESF, z Operačního programu 
Lidské zdroje.  
Kontaktní osoba: Miroslav Řebíček (předseda sdružení), tel.: 775 223 703, rebicek@os-cedr.cz 
 
Dne 5. 6. 2010 bude v 16:00 zahájena výstava Pavla Mizery Sochy z depozitáře v Kostelíčku v Dolní 
Poustevně. Úvodní slovo Martin Kolář. Výstava potrvá do 28. 6. 2010. (otevřeno v každé pondělí a středu 
od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 18:00, po domluvě na tel.: 777 153 056 i mimo otevírací dobu). 
 
Protidluhová kampaň – 28. května 2010 byla otevřena ve Šluknovském zámku v rámci Šluknovských 
slavností putovní výstava, která upozorňuje na „nebezpečí života na dluh a přiblíží problém předlužení 
nízkopříjmových skupin obyvatelstva. Návštěvník se doví o rizicích půjček, jak pozná seriózní 
společnosti od neseriózních a co znamená magická zkratka RPSN“.  
Výstavu pořádá Kostka Krásná Lípa p.o. a v rámci výstavy bude probíhat soutěžní anketa, jejíž výherci se 
mohou těšit na let balonem. Podrobnosti na http://kostka.krasnalipa.cz 



 
Sport 

 

Mužstvo dospělých fotbalistů se pomalu a jistě dostává z pásma sestupu do nižší třídy. 
Napomohly k tomu především dobré výsledky na domácím lipovském hřišti. Z pěti utkání na vlastním 
hřišti jsme pouze jeden prohráli a v ostatních čtyřech jsme soupeře přehráli a s přehledem zvítězili. Horší 
je to potom v zápasech na hřištích soupeřů, kde jsme ze čtyř utkání zvítězili pouze jednou. Poslední dvě 
porážky na hřištích soupeřů nás můžou mrzet obzvlášť.  

V Krásné Lípě proti domácímu SK jsme si v úvodních třiceti minutách vypracovali převahu a 
slibné gólové šance, ale brankáře domácích se nám nepovedlo překonat. Naopak domácí vytěžili z 
minima maximum a hned takřka první lehkou střelou se ujali vedení. V druhém poločasu jsme sice 
vyrovnali a hned v zápětí jsme mohli vsítit vedoucí gól, tomu však zabránila tyč branky. Domácí nakonec 
zvítězili 3:1. Poslední zápas jsme sehráli v Mikulášovicích. Všichni jsme se na vyhecované derby těšili, 
protože jsme měli v tabulce stejný počet bodů a tak šlo o to, kdo koho předstihne. V náš neprospěch však 
zasáhla marodka. Dva klíčoví hráči sestavy nemohli nastoupit pro zranění z předešlého utkání a přibyly 
ještě dvě omluvenky. Do zápasu na těžkém rozmoklém terénu jsme tedy nastoupili bez náhradníků. 
Postupně jsme vedli 1:0 (Vyšohlíd) a 2:1 (Svoboda), ale závěrem poločasu domácí vyrovnali. V úvodu 
druhé půlky se nám zranil hráč a tak jsme pokračovali pouze v deseti. Domácí potom svojí "přesilovku" 
zvládli a třemi góly stanovili skóre na 5:2.  

Do konce ročníku zbývají ještě sehrát čtyři utkání a čekají nás mužstva z čelních míst tabulky a 
tak to ještě bude těžký boj. 

 

JARO II.třída dospělých – výsledky a zápasy, které nás ještě čekají. 
 
14.kolo - 21.04.2010 – Středa  - 175:00 - Šluknov B/Lipová : Dolní Poustevna 3:4 (0:2) 
15.kolo - 28.04.2010 – Středa  - 17:00 - Šluknov B/Lipová : Markvartice   6:1 (3:1) 
16.kolo - 10.04.2010 – Sobota - 16:30 - Velká Bukovina : Šluknov B/Lipová 1:0 (1:0) 
17.kolo - 18.04.2010 – Neděle - 17:00 - Šluknov B/Lipová : Dolní Habartice 4:0 (2:0) 
18.kolo - 24.04.2010 – Sobota - 17:00 - Horní Podluží : Šluknov B/Lipová 1:2 (0:0) 
19.kolo - 02.05.2010 – Neděle - 17:00 - Šluknov B/Lipová : Těchlovice 4:1 (3:1) 
20.kolo - 08.05.2010 – Sobota - 17:00 - Krásná Lípa : Šluknov B/Lipová 3:1 (1:0) 
21.kolo - 16.05.2010 – Neděle - 17:00 - Šluknov B/Lipová : Boletice  2:0 (0:0) 
22.kolo - 22.05.2010 – Sobota - 17:00 - Mikulášovice : Šluknov B/Lipová 5:2 (2:2) 
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 
 

Zveme všechny fanoušky na nedělní (30.5.) utkání, kdy od 17:00 hodin hostíme v místním derby 
mužstvo SK Velký Šenov. 

 

TABULKA II. třídy (Děčín) 

1. UNION Děčín 22 15 5 2 55: 34 50 ( 17) 

2. Dolní Poustevna 22 15 2 5 71: 31 47 ( 14) 

3. FK Malšovice 22 14 5 3 60: 27 47 ( 14) 

4. FK Těchlovice 22 11 5 6 50: 30 38 ( 5) 

5. Sp. Jiříkov 22 10 7 5 57: 45 37 ( 4) 

6. Horní Podluží 22 10 1 11 47: 51 31 ( -2) 

7. Krásná Lípa 22 9 3 10 47: 43 30 ( -3) 

8. Sp. Boletice "A" 22 8 5 9 43: 40 29 ( -4) 

9. SK Velký Šenov 22 8 5 9 44: 46 29 ( -4) 

10. Mikulášovice 22 7 4 11 47: 58 25 ( -8) 

11. Šluknov "B"/Lipová 22 7 1 14 37: 54 22 (-11) 
12. SK Markvartice 22 6 3 13 49: 63 21 (-12) 

13. Dolní Habartice 22 5 1 16 22: 74 16 (-17) 

14. Velká Bukovina 22 4 3 15 35: 68 15 (-18) 
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