
 

 

 

 

  

OOttáázzkkaa  pprroo  ssttaarroossttuu  
Pravidelná rubrika starosty obce 

Co plánuje obec v nejbližší době? 

Obci se povedlo získat dotaci programu  Ministerstva pro místní rozvoj, „Obnova 
obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromu po povodních 
2010“. Konkrétně obec získala dotaci na opravu vodní nádrže nad obcí Lipová 
,,KAČÁK“, opravu vodní nádrže Koupaliště a soustavy dvou nádrží v Liščím za paní 
Tauberovou. Dotace dosahuje hranice 10mil korun s 10% spoluúčasti obce. Dále byly 
podpořeny dva projekty, o které žádal ústecký kraj. Jedná se o sanaci mostu na silnici 
III/26610 (u Dokoupilů) - náklady na sanaci 706 tis korun s 50% spoluúčastí - a o opravu 
opěrné zdi na silnici III/2669 mezi Frutou a domem manželů Novákových (náklady na 
opravu 8,8 mil korun s 50% spoluúčastí). V obou případech bude úplná uzavírka silnic III 
třídy. U mostu se jedná o uzavírku na dobu zhruba jednoho měsíce, provoz bude pro osobní vozidla veden přes 
místní komunikaci a pro nákladní dopravu bude vyznačena objízdná trasa přes Velký Šenov. V druhém případě 
bude úplná uzavírka zhruba od konce června do konce srpna, provoz osobních vozidel bude veden přes místní 
komunikaci pomocí dopravního značení a semaforů. Pro nákladní dopravu bude vyznačena objízdná trasa přes 
Lobendavu, Severní a Liščí. Žádám všechny občany, aby tuto nelehkou situaci vydrželi. Věříme, že vybrané firmy 
budou postupovat tak, aby nám všem tuto situaci co možná nejvíce zjednodušily.  

 

Dále bych Vás chtěl informovat, že obec zdárně pokračuje v odstraňování nátoku balastních vod do kanalizace. 
S tím, že úplné zamezení balastních vod bude odstraněno během jednoho maximálně dvou týdnů. Chtěl bych touto 
cestou také ještě jednou apelovat na občany, kteří jsou napojeni na kanalizaci a nejsou přihlášeni k vypouštění 
odpadních vod do kanalizace, ať tak neprodleně učiní, jinak se vystavují riziku udělení pokuty a zaplacení nákladů 
na velice podrobné kamerové zkoušky na zjišťování černých odběratelů. 

 

Na závěr chci popřát dětem krásné a radostné prázdniny a všem občanům krásné léto, příjemnou a klidnou 
dovolenou  
 

 

Příprava dětského hřiště 
Chci požádat všechny občany a především rodiče našich dětí, aby přišli pomoci upravit povrchy pro víceúčelové 

hřiště vedle školy, a to 30.června 2011 v 16 hodin, V rámci této pomoci chceme upravit terén v areálu tak, 

aby plocha byla rovná. Sebou si vezměte prosím hrábě krumpáče, lopaty a kolečka na rozvoz zeminy. Hřiště 
chceme vybudovat během prázdnin a otevřít ho v první školní den. Předem děkujeme všem občanům a především 
rodičům za účast. 

 

 

 

LLiippoovvsskkéé  nnoovviinnyy  
Červen 2011 adresa redakce: Obecní úřad Lipová, � 412 391 390, lipovskenoviny@email.cz 



 

Soutěž 
Na dnešní soutěžní fotografii je zachycen dům, který byl zbourán před mnoha desítkami let. Byl součástí místa, 
které svědčilo o významu naší obce. Domníváte-li se, že znáte odpověď, zašlete nám ji na redakční mail nebo 

osobně na obecní úřad do 15. srpna 2011. Za svůj správný tip můžete opět obdržet zajímavou knihu. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Školní výlet do IQ parku v Liberci  
Podařená akce ZŠ a MŠ Lipová 

Tentokrát jsme vyrazili do Liberce, 
abychom si trochu procvičili mozkové 
závity a možná také rozšířili naše znalosti z 
různých oborů. Co se nám líbilo v IQ parku 
nejvíce? Bylo z čeho vybírat, takže pro 
přiblížení: bludiště, stavění vodních 
mlýnků, pumpování vody různými 
pumpami, místnost se všemi stěnami 
šikmými, vzduchové dělo, seismograf, 
vesmírná váha, vláček na infračervené 
světlo, obrovské bubliny, Braillovo písmo, 
Morseova abeceda, poměření s nejvyšším 
člověkem planety, maxižidle, běžecká 
dráha, sjíždění po požární tyči, prolézání 
tunelem, televizní předpověď počasí, 
zrakové klamy, vytváření elektrické 
energie, odstředivá síla, čtyřtaktní motor, 
průřez splachovacím WC, stroj na psaní, 

skládání hlavolamů, co dokáže statická elektřina, magnetické pole, duté zrcadlo, houpačky, vodní vír, 
potopení balónku pumpováním bublin,.... K tomu jsme měli objednaný program na procvičování smyslů, 
kde děti ochutnávaly, očichávaly, ohmatávaly, poslouchaly, pozorovaly...... Zkrátka: povedený výlet se 
spoustou zážitků. 

Za kolektiv učitelek: Mgr. Ilona Palinkášová 

 



 

LIPOVSKÝ DŘEVÁK 

27.8.2011 

I v letošním roce pro Vás chystáme soutěže, ukázky dřevosochání, tombolu, kulturní program, všechno tak jak má 
být a ještě o mnoho více.  

Sochaři pro nás připraví celkem čtyři sochy. Tři ke včelínu, jednu do parčíku, který vznikne „u Roubíčků“. 

Podrobný program v příštím čísle. 

 

 

 

 

 

 

 

Koutek akvaristy 

V minulém čísle jsme končili napouštěním akvária přes talíř, 
který zamezí přílišnému zvíření písku, a ten jsme po 
napuštění samozřejmě vydali. Tak budeme pokračovat, ano? 
� za dva dny se voda ohřeje na pokojovou teplotu, zbaví se 

škodlivých plynů (chlór, nadbytek kyslíku)a vy můžete 
nasázet rostliny 

� rostlin si pořiďte (obchod, známí) více kusů ve více 
druzích a sázejte každý druh pohromadě, ne na 
přeskáčku. Rostlin raději hodně, myšlenka, že se časem 
rozrostou je cestou do pekel. Na sto litrů 20 kytek není 
moc, opravdu. Časem zjistíte, že některé druhy rostou a 
jiné odumírají, tak ty odumírající vyhoďte a přidejte ty 
rostoucí. O kytkách už toho je moc a moc publikací, to tady nejde psát, prostě vezměte na vědomí, že ne každá 
kytka roste v přítomnosti jiné. Jistě, dalo by se to vyřešit tím, že nasázíme jenom jeden druh, ale zase to 
akvárko není tak hezké… 

� záměrně tu nepíšu, jak rostliny sázet, je to individuální a na dlouhé povídání, zeptejte se v obchodě na každý 
druh zvlášť. Tedy pokud tam nebude krásná slečna s dlouhými nehty a zasněným pohledem. Té se můžete tak 
leda zeptat, zda má večer čas, ale zkušenosti mne naučily, že tyto slečny o akvaristice vědí snad jen to, že ryby 
plavou ve vodě a ani tím si nejsou příliš jisté… 

� tak dál, máme zasázeno a trpělivě čekáme dalších 5 dní. Má to svoje důvody, věřte mi. 
� někdo může právem namítnout, že existují různé vodičky, které ovlivňují chemismus vody natolik, že pohltí 

všechny škodliviny včetně chlóru, přebytku kyslíku a podobně. No, opravdu existují, a můžete je vy 
netrpělivější nasadit dle návodu. Já se chemii vyhýbám, pokud to jde a v tomhle případě to jde celkem dobře.  
Jsou ovšem situace, kdy to jinak nejde, jako léčení ryb, ale o tom jindy. 

� tak tedy po týdnu vpustíme ryby. Jaké? No, to přece záleží na vás, ne? Musím vás ujistit, že v takto 
připraveném akváriu je to v podstatě jedno, ryby přežijí, pokud jste neměli to “štěstí” a nekoupili nemocné 
kusy. 

(Pokračování příště) 

 



 

Sport 
 

V polovině června se ukončil fotbalový ročník 2010 – 11. Obě naše mužstva tedy mají chvilku klidu, ale 
v červenci již začne letní příprava. Nový ročník 2011 – 12 začne 20. srpna. Rozlosování zápasů na novou sezonu 
proběhne v Chřibské 7. července. 

 

Ohlédnutí za uplynulou sezonou: Mužstvo dospělých v této sezoně splnilo očekávání a umístilo se na šestém 
místě. Je zajímavé, že jsme se ze 14 mužstev okresního přeboru v tabulce domácích zápasů umístili na prvním 
místě, ale v tabulce zápasů na hřištích soupeřů jsme skončili třetí od konce tabulky. Vylepšit tak naší bilanci ze 
zápasů „venku“ bude náš cíl pro novou sezonu. Na našich devadesáti vstřelených gólech se podílelo celkem 
sedmnáct střelců. 
Naši mladší žáci už v této ukončené sezoně začali konečne střílet soupeřům góly, ale stačilo to pouze na 
předposlední místo. V této kategorii však nejde o umístění, ale o to, aby se děti fotbalem bavily a získávaly první 
zkušenosti. 
 

Výsledky II. t řída:  
D.Poustevna – Šluknov B/Lipová 4:2, Šluknov B/Lipová – Mikulášovice 4:2, H.Podluží - Šluknov B/Lipová 3:3, 
Šluknov B/Lipová – Těchlovice 4:1, S.Křečany - Šluknov B/Lipová 1:0, Šluknov B/Lipová – Heřmanov 6:5, 
Boletice A - Šluknov B/Lipová  5:3, Šluknov B/Lipová – Verneřice 19:0, Jiříkov - Šluknov B/Lipová 6:2, Šluknov 
B/Lipová - V.Šenov 2:2, Malšovice - Šluknov B/Lipová 3:2, Šluknov B/Lipová – K.Lípa 7:2, Markvartice - 
Šluknov B/Lipová 1:2 
. 

Výsledky žáci: 
Benešov – Vilémov/Lipová 5:0, Vilémov/Lipová – Jílové 4:2, Modrá - Vilémov/Lipová 11:3, Vilémov/Lipová – 
Verneřice 6:2, Markvartice - Vilémov/Lipová 1:3, Vilémov/Lipová – V.Šenov 1:11, Šluknov - Vilémov/Lipová 
9:2, Vilémov/Lipová – Benešov 2:8, Verneřice - Vilémov/Lipová 12:3, Vilémov/Lipová – V.Šenov 1:14, 
Vilémov/Lipová – Šluknov 1:17.  
Sportovní klub děkuje všem hráčům, funkcionářům, sponzorům a fanouškům za bezproblémový průběh sezony 
2010 – 11. Do letních měsíců potom všem přejeme hezké prázdniny a dovolenou.  
 

Připravujeme: Sobota 30. července – fotbalový turnaj - LIPOVSKÝ MEMORIAL .  
Mužstva: Šluknov/Lipová, Mikulášovice, Heřmanov, Velký Šenov, Kravaře, Hloubětín.  
 
          Konečná tabulka II. t řídy Konečná tabulka ml. žáků. 
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