
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OOttáázzkkaa  pprroo  ssttaarroossttuu  
  

Pravidelná rubrika starosty obce 
 
 

 
Existuje záměr využití bývalého koupaliště? 

 
V letošním roce skončila nájemní smlouva. Záměrem obce je tento rybník využívat jako 

vodní nádrž s možností koupání (ovšem na vlastní nebezpečí) Rybník v současné době 

není v příliš dobrém stavu i jeho okolí je zanedbané. Chceme zpracovat projektovou 

dokumentaci na opravu rybníka (tzn., na vybudování sdruženého objektu, zpevnění hráze, 

vybudování nové opěrné zdi u skákadla, zhotovení písečné pláže a úpravu okolí). 

 

Pozvánka 
 

 

 
 

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



 
SOUTĚŽ 

 
V minulé soutěži většina z Vás poznala Farní ulici a dům paní Petrouškové. Soutěž opět vyhrál pan Petr 

Toman, blahopřejeme. Vzhledem k tomu, že byl již jednou vylosován a knihu tedy vlastní, nabízíme 

vítězi některý z upomínkových předmětů s motivem naší obce nebo, bude-li chtít, může znovu získat 

knihu Vlastivěda šluknovského výběžku. 

 

 
Ani dnešní soutěžní snímek není zcela obvyklý. Místo, které zachycuje, vypadá dnes výrazně jinak, ale 

některé objekty se zachovaly dodnes. Poznáte-li toto místo, napište nám svůj tip. Vylosovaný soutěžící 

může opět získat hodnotnou publikaci. Odpověď můžete odevzdat osobně na OÚ nebo na email: 

lipovskenoviny@email.cz do 17. září 2010. 

 

Malování na Sohlandu 
 

Malování se bude konat ve středu 1. září od 16.00 hod jako netradiční zahájení školního roku. Děti 

zde budou moci předvést své malířské umění a budou za to odměněny nejen diplomem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Povodeň srpen 2010 

 
Dne 7, srpna zasáhla i naší obec velká voda, největší za posledních 50 let. Byla postižena nejen Lipová, 

celý děčínský okres, ale také Ústecký a Liberecký kraj. 

Chceme Vás informovat o krocích, které jsme byli nuceni učinit. Neprodleně po příchodu velké vody 

byla svolána povodňová komise, jejímiž členy jsou starosta p. Svoboda, místostarostka p. Neumannová a 

zastupitel p. Brynda. Starosta a místostarostka byli mimo obec, kvůli uzavírkám v okolních obcích se 

dokázali vrátit do Lipové s určitým zpožděním. To již p. Brynda spolu s dobrovolníky začal napouštět 

Zámecký rybník, který fungoval jako retenční (záchytná) nádrž, což velice zmírnilo následky povodně. 

Byli jsme nuceni začít odpouštět Sohlandský rybník, kde byla voda až na hrázi a hrozilo reálné nebezpečí, 

že se hráz protrhne. Dosud tento rybník není zařazen v rámci systému kategorizace vodních děl a nemá 

vlastní manipulační řád, tzn., že v případě protržení hráze by veškeré náklady, vzniklé s úhradou škod, 

musela platit obec. Naštěstí k tomu díky včasnému zásahu nedošlo a nemusíme řešit tyto problémy a 

především bylo zabráněno potenciálním ztrátám na lidských životech. Přes nezbytné odpouštění byl (po 

dobu cca 2 hodin) stále přítok větší než odtok a množství vody v rybníce se výrazně nezměnilo. 

Se zástupcem Povodí Ohře budeme řešit nezbytná opatření, 

která by měla zamezit důsledkům dalších povodní. Mezi tato 

opatření patří následující: předělání mostových propustí a 

úprava koryta Liščího potoka (vyhloubení, oprava opěrných 

zdí). Samozřejmě budeme požadovat po Povodí i další návrhy 

na řešení vzniklé situace. Rovněž se snažíme již delší dobu 

řešit špatný stav rybníků a rybníčků a snažíme se získat 

finanční prostředky na jejich opravu. Na zasedání obecního 

zastupitelstva 9. srpna 2010 bylo rozhodnuto, že členy povodňové komise budou všichni zastupitelé.  

Na popud několika málo hlasů některých našich spoluobčanů, že za dopady velké vody v naší obci stojí 

terénní úpravy na Jarmareční louce a zatrubnění stoky u OÚ bychom rádi vysvětlili, že zatrubnění zvýšilo 

hladinu vody před školou maximálně o 10 cm a úpravy Jarmareční louky neměly žádný vliv. Vody 

zkrátka přišlo moc najednou. V okolních obcích nemají žádnou Jarmareční louku a trubku na návsi a 

dopady byly obdobné, v mnoha případech i horší, stejně tak v Lipové v místech, která leží na toku potoka 

před zmiňovanými místy.  

Na OÚ jsou Vám nyní k dispozici vysoušeče a Savo.  

V současné době také připravujeme protipovodňový plán, se kterým Vás samozřejmě seznámíme. Na 

závěr Vás chceme všechny vyzvat, máte-li nějaké návrhy či připomínky k preventivním opatřením, 

abyste nám je sdělili. 

Chceme také poděkovat všem dobrovolníkům, kteří pomáhali zmírňovat následky velké vody. Bohužel 

jich byla menšina a většina občanů jen „pěstovala povodňovou turistiku“ a necítila potřebu pomoci 

druhým. 

 



 
 

Několik fotografií z povodní 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  hráz Sohlandského rybníka              „řeka“ na cestě ke hřbitovu 

 
 
 
 

 
 
 

 
            zahrada, dům č.p. 128                               Novákovi 

 
 
 
 
 
 

 
               Potoční ulice                      náves 
 

Co se děje 
 

Obec získala dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj z programu ,,Obnova obecního a krajského majetku 

postiženého živelní nebo jinou pohromou -pohromy 2009“ na opravu vodní záchytné nádrže nad obcí 

Lipová u Šluknova (Sohlandský rybník) ve výši 6 306 000,-Kč. Dotace je poskytnuta ve 100%. Obec na 

opravu nepotřebuje tedy žádné prostředky. Obec musí zpracovat kategorizaci vodního díla, manipulační a 

provozní řád. Na to bude muset vydat z rozpočtu cca 30 000,-Kč. 
 

Obec dále žádá po loňských povodních o dotaci na opravu mostů, propustků a lávek ze stejného projektu. 

Ministerstvo si vyžádalo znalecký posudek na posouzení stavu a následně rozhodne o přidělení nebo 

zamítnutí dotace. 
(pokračování na straně 5) 

 



 

(pokračování ze strany 4) 

A do třetice obec neúspěšně žádala na opravu tří nádrži po loňských povodních. Jednalo se o nádrž 

v Liščím (za p. Tauberovou), o bývalé koupaliště a o tzv. Kačák nad Lipovou. Pracovník Ministerstva 

při místním šetření doporučil tuto žádost nepodpořit, protože tvrdil, že rybníky jsou poškozený spíše 

stářím než povodněmi. Bohužel letošní povodně dokonali dílo zkázy. Kačák jsme museli protrhnout, 

protože hráz u přepadu byla na tolik porušená a také zde docházelo k značnému průsaku. že reálně hrozilo 

nekontrolovatelné protržení. U  rybníku v Liščím je v hrázi cca 80 cm díra v hrázi, kterou odtéká voda. 

Bývalé koupaliště se zase samo napustilo, i když je vypuštěné, zde je také na hrázi díra u stavidla. Pokud 

bude vyhlášená nová výzva, budeme opět žádat. 

 

Obec již má splacený úvěr u Raiffeisenbank a.s.. Kde jsme si brali úvěr na předfinancování kanalizace. Je 

potřeba pouze dodělat nějaké terénní úpravy a napojit objekty na kanalizaci. 

 

Dále se nám povedlo zkolaudovat přivaděč kanalizace, který končil na hranici katastru. Zajímavostí je, že 

přivaděč je 16 let starý a doposud nebyl zkolaudován. 

 
Z naší školy 

 

Školní rok 2010-2011 začíná dne 1. září 2010. Do 1. třídy nastoupí 6 prvňáčků. Celkem bude ve škole 34 

žáků. Školka bude otevřena také od 1. září a bude jí letos navštěvovat 24 dětí. Tím je plně obsazena její 

kapacita a od září zde budou zaměstnány dvě paní učitelky. 
 

Naše škola se zapojila do projektu „Propojená škola“díky kterému jsme získali pro naše žáky interaktivní 

tabuli, kterou budou moci využívat již od ve školním roce 2010/2011. 

 

„Fandíme Fandovi“ 
 

František Šimčík z lipovského Dětského domova postoupil do semifinále z cca 6.500 účastníků 

v televizní soutěži „Česko Slovensko má talent“. Soutěž bude vysílat TV Prima od září toho roku. 
 

 
 
 
 
 

 



 
Sport 

 
Již tento týden se rozeběhne podzimní část okresní fotbalové soutěže dospělých ročník 2010-2011. V neděli 
přivítáme na svém hřišti v místním derby mužstvo Dolní Poustevny. Výkop tohoto utkání je od 17:00 hodin 
na místním hřišti. 
 

 
Rozlosování PODZIM 2010 – II. třída okresní soutěže. 

1.kolo   02.08. ned. 17.00  Šluknov/Lipová-Dolní Poustevna  
2.kolo   28.08. sob. 17.00  Mikulášovice- Šluknov/Lipová  
3.kolo   05.09. ned. 17.00  Šluknov/Lipová- Horní Podluží  
4.kolo   11.09. sob. 17.00  Těchlovice-Šluknov/Lipová  
5.kolo   19.09. ned. 16.30   Heřmanov-Šluknov/Lipová  
7.kolo   03.10. ned. 16.00  Šluknov/Lipová-Boletice  
8.kolo   09.10. sob. 16.00  Verneřice-Šluknov/Lipová  
9.kolo   17.10. ned. 15.30  Šluknov/Lipová-Jiříkov  
10.kolo   23.10. sob. 15.30  Velký Šenov-Šluknov/Lipová  
11.kolo   31.10. ned. 14.30  Šluknov/Lipová-Malšovice  
12.kolo   06.11. sob. 14.00  Krásná Lípa-Šluknov/Lipová  

 
13.kolo   14.11. ned. 14.00  Šluknov/Lipová-Markvartice 

 
Na konci července proběhl na místním hřišti tradiční fotbalový turnaj LIPOVSKÝ MEMORIAL. Hrál se již 16. 
ročník. Pořadatelé tohoto turnaje děkují všem sponzorům, kteří svými finančními dary tento turnaj podpořili. 

 

 
Konečná tabulka turnaje: 

1. ARSENAL Česká Lípa B  5  4  1  0  08:01  13  
2. SK Velký Šenov     5  3  1  1  10:03  10 
3. TJ Heřmanov    5  2  1  2  06:04   7 
4. SPARTAK MIKOV Mikulášovice  5  2  0  3  04:10   6 
5. SK Plaston Šluknov A+B   5  1  2  2  03:03   5 
6. IFK Praha    5  0  1  4  02:12   1 
  
 
 
 
 
 

Č.Lípa - Mikulášovice   2:0    Nejlepší brankář: Jan Chadraba   (Arsenal Č. Lípa) 
Výsledky: 

Heřmanov – Praha  2:0   Nejlepší střelec: František Skyva  (SK Velký Šenov) 
V.Šenov – Šluknov  0:0   Nejlepší hráč: Radek Rojko  (TJ Heřmanov) 
Č.Lípa – Heřmanov  0:0  
Mikulášovice – Šluknov 2:1   
Praha - V.Šenov  1:5   
Heřmanov – Mikulášovice 4:0   
V.Šenov – Č.Lípa  0:1 
Šluknov – Praha  0:0 
Heřmanov – V.Šenov  2:0 
Mikulášovice - Praha  1:0 
Č.Lípa – Šluknov  1:0 
V.Šenov – Mikulášovice  3:1  
Šluknov – Heřmanov  2:0 
Praha – Č.Lípa   1:4 
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