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Otázka pro starostu
Pravidelná rubrika starosty obce

Kdy bude obec kultivovat Jarmareční louky a ostatní „neupravená“ místa?
Terénní úpravy obecních pozemků se pomalu stávají mou noční můrou. Je
pravda, ţ e jsem některé z Vás informoval o termínech, které zrovna neplníme,
ale snad nám bude přát počasí a my budeme moci v úpravách pokračovat. Jsem
přesvědčen, ţ e jsou změny vidět. Za hřištěm bude práce téměř hotova a na
ostatních pozemcích jiţ práce probíhají nebo v nejbliţ ší době začnou. Tyto
pozemky budou na podzim osety travou a projdou parkovou úpravou. Začátkem
července by mělo proběhnout jednání s projektantem o vytvoření parku na
jarmareční louce. Na tyto úpravy budeme ještě letos ţ ádat o dotaci. Chceme, aby
zde vzniklo např. dětské hřiště, sportoviště nebo ohniště. Vím, ţ e současný stav
není povzbudivý, ale toto jsou změny, které budou pro naší obec v dlouhodobém
horizontu velkým přínosem.
Rovněţ Vás chci poţ ádat o shovívavost při sekání trávy. Je evidentní, ţ e sekání trávy neprobíhá tak
dynamicky jako v minulém roce, coţ je zapříčiněno faktem, ţ e obecní úřad má podstatně méně
pracovníků. Chci jim touto cestou poděkovat, neboť vidím, ţ e pod vedením pana Krobota odvedli
ohromný kus dobré práce.
Prosím, buďte trpěliví.

Turistický výlet
V neděli 4.7.2010 od 10:00hod.
Sraz je před Obecním úřadem
Vydáme se na Sohlandskou jezerní přehradu,
výlet je vhodný i pro rodiče s dětmi, kočárek není
překáţ kou. S sebou: jídlo na celý den, nějaké euro na
občerstvení, popřípadě na zapůjčení lodiček či
šlapadel a plavky.
(Celková délka trasy 16 km, předpokládaný návrat
v 18 hodin)
Na Vaši účast se těší členové Kulturní komise.

SOUTĚŽ
Minulá fotografie zobrazovala továrnu společnosti
Conmetron a ulici před ní. Většina soutěţ ících nedbala
naší rady, nechala se zmást a dům s nápisem „ESSIG
– LIKORFABRIK“ označila za dům rodiny
Neumannových. Bohuţ el tomu tak není. Dům s
nápisem dávno nestojí, ale nacházel se v místech, kde
bývalo javorové stromořadí a dnes je jiţ jen chodník a
malá louka. Za správnou odpověď tentokrát získává
knihu
paní
Petra
Neidhartová.
Knihu
si
můţ e vyzvednout na obecním úřadě. Srdečně
blahopřejeme.

Dnešní soutěţ ní fotografie je skutečným oříškem,
avšak věříme, ţ e někteří z Vás budou natolik všímaví,
ţ e se nám sejde zase mnoho správných odpovědí.
Za tu můţ ete opět získat hodnotnou publikaci.
Odpověď můţ ete odevzdat osobně na OÚ nebo na
email: lipovskenoviny@email.cz do 24. července
2010.

Prodej lipových alejí a Zámecký rybník
Do redakce nám bez bezprostředně po vypsání níţ e uvedené petice přišlo několik reakcí. Vybíráme
několik z nich:
Poděkování občanům Lipové
Děkujeme všem občanům obce Lipová, kteří se seznámili se zněním PETICE NA ZACHOVÁNÍ
LIPOVÝCH ALEJÍ A ZÁMECKÉHO RYBNÍKA V MAJETKU OBCE LIPOVÁ, a vyjádřili tímto
zájem o dění v naší obci.
Petice byla vypracována na základě těchto faktů :
1. Usnesení č.449/2010 ze zasedání zastupitelstva obce Lipová ze dne 28.4.2010 , ve kterém se
projednávala ţ ádost pana Petra Zázvorky na koupi alejí, některých komunikací a pronájem
Zámeckého rybníka s následným prodejem za 1,- Kč do soukromého vlastnictví.
2. Katastrální mapy ověřené Kú Rumburk zachycující dotčené parcely (uvedené v Usnesení
č.449/2010)
3. Text: „Spolupráce obce Lipová s panem Zázvorkou“, ve kterém byli občané informováni o
moţ nosti pronájmu a následného prodeje Zámeckého rybníka a o moţ nosti prodeje pozemků, na
nichţ se nacházejí památkově chráněné lipové aleje.
Cílem bylo vyslovit nesouhlas s prodejem alejí a Zámeckého rybníka za symbolickou 1,-Kč.
Děkujeme všem občanům, kteří tuto petici svým podpisem podpořili. Zvláštní poděkování těm,
kteří seznamovali občany s obsahem petice.
Nešlo o rozpoutání vášní, nýbrţ o svobodné vyjádření širší veřejnosti k dané problematice.

VYHODNOCENÍ PETICE
na zachování lipových alejí a Zámeckého rybníka v majetku obce Lipová
PETICE na zachování Lipové aleje včetně
ostatních komunikací obce Lipová
PETICE na zachování Zámeckého rybníku
v majetku obce Lipová

242 podpisů
237 podpisů

Podpisová akce byla ukončena poté, kdyţ pan starosta obce Lipová P.Svoboda zveřejnil , ţ e - citujeme :
„ … byla jednání s panem Zázvorkou ukončena“.
Za organizátory petice
Ing. Antonín Bláha
Anna Sklenářová
Igor Rác

Váţ ená redakce,
Chci se s Vámi podělit o zajímavý záţ itek. Nedávno nás navštívila paní z petičního výboru. Pozdravila,
ale uţ nám zapomněla říci své jméno. Takţ e se pouze domýšlíme. A hned zdali víme, ţ e starosta
zmanipuloval zastupitelstvo a chce prodávat aleje a Zámecký rybník za korunu. Nechtěli jsme jí to věřit,
ale „petiční paní“ tvrdila, ţ e to viděla napsané ve smlouvě. Tedy krom svého jména paní opomněla ještě
informaci o věcných břemenech a provázaností prodeje s rekonstrukcí zámku. Co však neopomněla, byly
nepříliš lichotivé soudy na adresu p. Zázvorky a jeho spolupracovníků. Na závěr nás paní obšťastnila
seznamem pochybení pana starosty (kanalizace, odmítnutí nabídky bezplatného oţ ivení a udrţ ování
dobrého stavu alejí, atd.) Nemohu se zbavit dojmu, ţ e má na pana starostu políčeno. Prý schválně chodí
po „lufťácích“, aby také věděli, jaké věci se tu dějí.
P.O.
(redakce zná autora dopisu, ale na jeho ţ ádost jeho jméno nezveřejňuje)

(redakčně upraveno)

Stalo se
11. ročník míčových her dětských domovů
Letos jsme jiţ započali druhou desítku tradičních turnajů v míčových hrách a načali jsme ji vskutku
úspěšně. Děvčata se ve vybíjené umístila jiţ po šesté na prvním místě a chlapci skončili na krásném
druhém místě. Celkově se náš domov umístil na 1. místě mezi všemi účastníky.
Turnaj byl spojen Lipovským jarmarkem se stánky a atrakcemi, který přivedl i mnoho zvědavců, kteří
přišli fandit pořádajícímu domovu.
Výsledková listina
Vybíjená děvčat:
1.
Lipová
2.
Česká Lípa
3.
Hamr na Jezeře
Malá kopaná chlapců:
1.
Liberec
2.
Lipová
3.
Jablonné v Podještědí
Rádi bychom poděkovali všem sponzorům, kteří byli v průběhu turnaje několikrát jmenováni a
především Obecnímu úřadu v Lipové a místnímu fotbalovému oddílu za výbornou spolupráci při
organizaci míčových her.
Obecnímu úřadu děkujeme samozřejmě nejen za samotné míčové hry, jelikoţ během posledního roku
došlo mezi oběma institucemi k navázání nadstandardních vztahů.
Za Dětský domov Josef Varga vychovatel

Diamantová svatba
Manţ elé Květuše a Jiří Číhalovi oslavili tento měsíc překrásné
jubileum – 60 let společného ţ ivota. Upřímně blahopřejeme.

Poděkování voličům
MO ČSSD děkuje všem voličům, kteří dali ve volbách do PS PČR svůj
hlas právě ČSSD. Tímto Vám děkujeme za projevenou důvěru

Děkujeme všem voličům za účast ve volbách do PS PČR. Především chceme poděkovat voličům ODS za
to, ţ e i přes nepříliš optimistické společenské nálady, naší stranu ve volbách podpořily. Srdečně
děkujeme.

Z okolí
Nový regionální portál MůjVyběţek
MAS Šluknovsko zprovoznila dne 15. 6. 2010 nový regionální portál
www.MujVybezek.cz, jehoţ cílem je poskytovat sluţ by a informační servis všem
skupinám jeho návštěvníků. Co na něm naleznete?








Novinky a aktuality z regionu (články, reportáţ e, akce, pozvánky, upoutávky)
Přímé odkazy na všechny města a obce Šluknovského výběţ ku
Přehledný rejstřík státních institucí, neziskovek, spolků, škol, lékařů apod.
Rejstřík firem a podnikatelů
Moţ nost bezplatné prezentace podnikatelských aktivit
Bezplatné zadání poptávky po výrobcích či sluţ bách a jejich rozeslání regionálním dodavatelům
Aktuální pracovní nabídky

Moţ nost bezplatné soukromé inzerce on-line
Kam za kulturou, zábavou, sportem či na výlet
Prostor pro vaše náměty, postřehy, rady a zkušenosti
Uţ itečné odkazy, které vám usnadní hledání toho, co potřebujete (práce, podnikání, ţ ivotní situace
apod.)
www.MujVybezek.cz, kontakt: Info@mujvybezek.cz
-rk




Anenská pouť
Ve dnech 31.7 a 1.8.2010 se bude v obci Lobendava konat tradiční Anenská pouť.
Zveme dospělé i děti na pouťové atrakce, stánkový prodej, spoustu zábavy

Odlehčovací služba 2v1
Jsem manţ elkou, matkou dvou dětí a zároveň dcerou svojí maminky, které je sedmdesát pět let.
Mám třináctiletou dceru, která navštěvuje Speciální základní školu ve Šluknovském výběţ ku. Brzy po narození
dcera prodělala těţ kou infekci CNS. Lékaři nám sdělili, ţ e u ní došlo k poškození mozku, tj. DMO - těţ ká porucha
hybnosti a lehká mentální retardace.
Tato zpráva byla pro naši celou rodinu veliký šok a bylo třeba se k dané situaci nějak postavit a rozhodnout se, jak
ţ ít dál. Boj jsme nevzdali a po celou dobu se snaţ íme naší dceři ukazovat, ţ e normální plnohodnotný ţ ivot se dá
ţ ít i s postiţ ením. A můţ u s radostí říci, ţ e ona je velmi statečná a naopak my se od ní pořád něčemu novému
učíme.
Donedávna nám s péčí o dcerku pomáhala moje maminka. Našim dětem se vţ dy se trpělivě věnovala. Nejraději
pekla, vařila a přicházela vţ dy s nějakým novým nápadem. Zajímala se o turistiku, historii a zvířata. Svým
vnoučatům nenásilně předávala své ţ ivotní zkušenosti.
Bohuţ el maminku před čtvrt rokem postihla mozková mrtvice. Ochrnula na levou stranu a k tomu začala špatně
vidět a slyšet. Situace u nás v rodině se citelně zkomplikovala a bylo potřeba vymyslet, jak o dceru a maminku
kvalitně pečovat dál. Chvíli jsem veškerou péči o obě zvládala sama, po čase jsem věděla, ţ e takovou kaţ dodenní
zátěţ není v mých silách vydrţ et, ţ e si potřebuji odpočinout a také mít moţ nost zajistit spoustu dalších věcí (lékaře,
úřady, nákupy). Coţ z domova nelze.
Kontakt na odlehčovací sluţ bu jsem dostala od svého obvodního lékaře a po získání všech potřebných informací
jsem se rozhodla tuto sluţ bu vyuţ ít. A jsem moc spokojená.
Maminku navštěvují 2x týdně v dopoledních hodinách asistentky odlehčovací sluţ by v době, kdy já nejsem doma.
Pomohou přichystat snídani, jsou nápomocné při koupání a oblékání. Mamince poskytují sociálně terapeutické
činnosti a vyuţ ívají alternativní komunikaci. Vyuţ íváme také různé kompenzační pomůcky, které nám pomohla
obstarat odlehčovací sluţ ba. Dceru kaţ dý den ráno odváţ ejí do školy a přiváţ ejí zpět.
Musela jsem opustit svoji oblíbenou práci učitelky v mateřské školce a přizpůsobit se dané situaci. Stala se ze mne
celodenní pečující o osobu blízkou.
Můj manţ el je mou velikou oporou a pomocníkem. A nedávno k nám přibyly asistentky odlehčovací sluţ by.
Děkuji za ně !!!

(uţ ivatelka sociální sluţ by)

Veškeré informace o terénní a ambulantní odlehčovací sluţ by získáte na tel.č.: 777 291 359 nebo na e-mailu:
odlehcovacisluzby@krasnalipa.cz..
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu z OPLZZ a rozpočtu ČR.
(rk)

Napsali jste nám
I přes velký odpor pana starosty zveřejňujeme následující dopis.
Pavel Svoboda
Říkáme tomu chodba. Je velice důleţ itou součástí domu. Ostatně, jak uţ chodby bývají. Je to spojnice mezi
místnostmi. Někde, snad na Moravě, mají síň. Coţ je vlastně totéţ , ale u nás, myšleno v Čechách, je síň vţ dycky
něco slavnostnějšího. Proto do ní bývají uváděny osobnosti. Více méně symbolicky, protoţ e by se do síně třeba
nevešly. Uţ jsou tam jiní slavní, třeba je tam i zima, moţ ná příznačné šero prozařované mýtickým fluidem těch,
kteří v ní připomínají, ţ e byli, ţ e se zaslouţ ili a ţ e si zasluhují naše vzpomínky.
V chodbě našeho domu ve Vilémově, chcete-li síni, visí několik fotografií. Na místě nejčestnějším, kam se kaţ dý
z nás tu bydlících, denně nejméně stokrát podívá, je foto obzvlášť významné. SK Stap Tratec Vilémov tehdy
postoupil do vyšší fotbalové soutěţ e. Psal se rok 1999 a ve skupině mladých muţ ů, kteří dobyli další stupeň
fotbalového Olympu nechybí jedna z nejvýznamnějších opor vilémovského fotbalu, dlouholetý kapitán Pavel
Svoboda. Dnešní starosta obce Lipová. Na stadionu budil vţ dy respekt soupeřů. Fotbal hrál především srdcem.
Nedbal na různé šrámy a fauly rivalů, kteří neměli na jeho fotbalové umění. Ţel, roky pádí a zastává-li člověk tak
časově náročnou a odpovědnou funkci jako je starosta obce, fotbal nakonec musí stranou. Takţ e Vilémov
s dnešním lipovským starostou hrál ve skupině A, byl jedničkou v krajském přeboru a získává si jméno i v divizi.
Obec s necelou tisícovkou obyvatel je díky fotbalu známá ve světě kopané doma i v sousedním Německu. Známý
je i Pavel Svoboda. Divizní kopačky pověsil na pomyslný hřebík aţ v závěru loňského roku. Lipová a její
obyvatelé dostali přednost. Pavlovo starostování je v obci vidět. Všechno dělá naplno. Tak jako fotbal. Namísto
soupeřů se ale musí potýkat s realizacemi něčeho, co je pro Lipovou důleţ ité. Nejsou to jen finance, dotace a
granty. Je to především péče o ţ ivotní prostředí, lidi, sport i kulturu. Lipovský jarmak uţ patří k místnímu koloritu
a vidět starostu, jeho zástupkyni a další v historických krojích mezi stánky, podiem s hudbou nebo šermíři je něco,
co obec jakoby pozdvihuje u místních nebo návštěvníků. Vţ dyť tu máme něco, čím se můţ eme chlubit.
Nejsem místní a tak nevím, co všechno se v Lipově děje a nebo co bude za rok, dva, za deset. Vím jen, ţ e má
dobrého kapitána. Denně se na mě usmívá z - uţ ! - historické fotbalové fotografie. Stejně tak ho znají Lipovští. Je
to úsměv odhalující jeho dobré srdce, smysl pro pořádek, spravedlnost, fér plej. Přál bych si, abych někdy
k fotbalové fotce v naší síni mohl přiřadit ještě jednu. Z Lipové s Pavlem Svobodou. Za nejméně dalších 11 let.
Pokud ho nebudou bolet nohy a starostování ho bude tak těšit jako kdysi vrcholová kopaná. Takţ e – Do toho!
Antonín Dohnal, publicista

Sport
Muţ stvo dospělých fotbalistů se v průběhu jara značně „oklepalo“ z podzimních nezdarů. Po podzimním
katastrofickém posledním místě a ziskem sedmi bodů si na jaře připsalo dvacet dva body a s celkem 29 body se dostalo
z pásma sestupu do niţ ší soutěţ e. Podíl na tom mělo doplnění muţ stva o zkušené fotbalisty jakými, jsou Svoboda,
Kirchberger, Rýdl a Jírův. Kádr muţ stva se i rozrostl o nadějného Martina Jarábka, kterého však více vytěţ ovalo A-muţ stvo
Šluknova. Pomohlo i uzdravení naší obranné opory Jardy Kulhavého. Je dobré, ţ e i do dalšího ročníku 2010-2011 budou tito
hráči k dispozici a tak snad budeme hrát na důstojnějším místě v tabulce.
JARO II.třída dospělých – výsledky a zápasy:
14.kolo - 21.04.2010 – Středa - 175:00 - Šluknov B/Lipová : Dolní Poustevna
15.kolo - 28.04.2010 – Středa - 17:00 - 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 Podluţ í : 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

3:4 (0:2)
6:1 (3:1)
1:0 (1:0)
4:0 (2:0)
1:2 (0:0)
4:1 (3:1)
3:1 (1:0)
2:0 (0:0)
5:2 (2:2)
5:2 (2:1)
1:1 (1:1)
3:2 (0:2)
2:1 (1:1)

Konečná tabulka ročník 2009-2010¨
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Union Děčín
Malšovice
Dolní Poustevna
Těchlovice
Jiříkov
Velký Šenov
Krásná Lípa
Boletice
Horní Podluţ í
Mikulášovice
SK Plaston Šluknov B/ Lipová
Markvartice
Dolní Habartice
Velká Bukovina

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

18
17
16
14
11
11
11
10
11
9
9
7
5
4

6
5
3
5
7
5
3
6
3
5
2
4
1
3

2
4
7
7
8
10
12
10
12
12
15
15
20
19

73:35
80:30
94:50
70:41
66:72
58:51
60:53
53:47
52:56
55:63
47:61
58:82
23:94
35:89

60
56
51
47
40
38
36
36
36
32
29
25
16
15

Naši mladší ţ áci téţ dokončili svá utkání, a i kdyţ se jim moc nedařilo, tak nasbírali řadu zkušeností. Je dobře, ţ e je gólové
příděly od svých zkušenějších soupeřů neodradily. Za čas jim to určitě vrátí. Za trpělivost je třeba poděkovat trenérům obou
muţ stev Karlu Rácovi a Rudovi Vaňkovi.
Po skončené sezóně budou probíhat různé práce na místním hřišti a vše se bude připravovat na nejbliţ ší akci, kterou bude
fotbalový turnaj - Lipovský memoriál.
Ţádáme tímto všechny, kteří si na hřiště přijdou jen tak zakopat, aby nám laskavě neničili hrací plochu a zařízení, dále
by byla slušnost alespoň po sobě uklidit. O tom ţe odejdou a na hrací ploše nechají odpadky mluví o jejich přístupu.
Nechceme úplně zamezit vstupu na trávník jako to běţně dělají všude, ale ţádáme ohleduplnost a slušné chování…
Je potřeba si uvědomit, ţe se jedná o soukromý majetek a tak se tam také budou návštěvníci chovat, jinak to budeme
muset řešit společně s Policií ČR !!!
Děkujeme firmě SIOPS a panu Petrovi Kulíškovi, za bezplatné přestěhování obytných buněk do areálu hřiště. Tyto
buňky v blízkém období rozšíří zázemí našeho klubu.
POZVÁNKA: V sobotu 31.07.2010 od 8:30 hodin se bude na místním hřišti konat jiţ 16. ročník fotbalového turnaje

LIPOVSKÝ MEMORIÁL.

Proti sobě nastoupí muţ stva: Šluknov B/Lipová, Velký Šenov, Mikulášovice, IFK Praha (světový výběr), Arsenál Česká
Lípa, Kamenický Šenov.
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