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Otázka pro starostu
Pravidelná rubrika starosty obce
Pane starosto, dnes máme několik otázek od občanů:
Jak dlouho bude trvat uzavírka „u fruty“?
Uzavírka silnice by měla být ukončena nejdéle 30. září. Usilujeme však o
to, aby ukončení uzávěry bylo do 15. září. K dokončení prací a úplnému
zprovoznění silnice bez omezení by mělo být 31. října. Musím Vás
všechny požádat o dodržování dopravního značení, toto platí pro auta, kola
i chodce. Bohužel se pracovníci stavby setkávají s dost ostrými invektivy
ze strany některých lipovských občanů, někteří jim hrubě nadávají a
vyžadují průchod přes staveniště. Myslím, že každý rozumný člověk chápe, že taková zásadní
rekonstrukce vyžaduje určitá omezení a že je musíme trpět všichni. Věřte, že pokud by šla stavba
provést bez jakéhokoliv omezení, byla by tak provedena. A proto apeluji na tyto „agresivce“, aby
krotili svoje emoce a ani slovně nenapadali pracovníky stavby.
Jak dlouho bude trvat uzavírka mostu „u Dokoupilů“?
Tato uzávěra začala minulý týden, bohužel se práce zdržely kvůli vytyčování sítí, které proběhnou
v týdnu od 22. srpna. Předpokládaný potvrzený termín dokončení je 30. září. Stavbu by mohla
prodloužit jedině pozdní dodávka mostovky. Doufejme, že tomu tak nebude.
Podle Vašich dřívějších slov mělo být vyčištěno koryto potoka, kdy bude probíhat?
Potok byl letos vyčištěn ve dvou úsecích, bylo odtěženo cca 200 m3. Bohužel zatím povodí Ohře
neplánuje další čistění. Nepřestáváme v této věci jednat a požadujeme vyčistit koryto v celé délce.
Kolik má nyní obec k dispozici pracovníků?
V současné době má obec jednoho stálého pracovníka. Občané, kteří dlouhodobě pobírají sociální
dávky, mají možnost si přivydělat určitou částku k sociálním dávkám, pokud odpracují 22 hodin až 32
hodin měsíčně, ale v Lipové tuto možnost, bohužel, nikdo nevyužívá, ačkoliv by to obec přivítala.
Má možnost obec ovlivnit likvidaci budovy bývalého kina?
Kino zatím bylo zbouráno a já se chystám během první poloviny září dál jednat s majiteli o odklizení
sutě. Věřím, že k likvidaci přistoupí majitelé zodpovědně.
Je něco nového ve věci demolice Fruty? Všichni doufáme, že Fruta spadne, dokud je na silnici
uzavírka, nelze udělat cokoliv, aby k té demolici nyní došlo, aby se předešlo neštěstí?
Fruta změnila majitele, ale bohužel se nám s ním dosud nepodařilo zkontaktovat. Předchozí majitel
dostal pokutu od stavebního úřadu, proti niž se odvolal ke krajskému úřadu. Dále jsme podali trestní
oznámení na veřejné ohrožení na Policii ČR. Toto trestní oznámení bylo odloženo s tím, že nebyl
spáchán trestný čin.
Na přelomu června/července proběhly dvě brigády, kdy se upravoval povrch pro dětské hřiště.
Zatím se ale nic neděje. Objevily se nějaké komplikace? Bude dětské hřiště realizováno?
Žádné komplikace se neobjevily, hřiště bude instalováno v termínu od 26. do 30. srpna a mělo by být
hotové podle plánu, tedy na začátek školního roku. Tímto také zveme všechny děti a všechny občany
na oficiální otevření dětského hřiště na 1. září od 10:00hod.

Soutěž
Ze správných odpovědí na poslední soutěžní otázku jsme vylosovali pana Daniela Harabina, který
nám poslal vyčerpávající odpověď, z níž Vám přinášíme pár řádků:
„Na snímku je zachycena jedna z nejstarších a nejcennějších budov Hainspachu, tzv. první zámek.
Po výstavbě tzv. druhého zámku se z něj stala administrativní budova komplexu pivovaru a
velkostatku. Fotografie pochází přibližně z roku 1928 – Thun Salm Reifferscheidt pivovar a
velkostatek Hainspach. Budova i s komplexem byla nesmyslně zbourána po 2. světové válce z
rozhodnutí tehdejší vojenské „správy“ a národní „správy“ z nesmyslného důvodu, stejně jako
spousta jiných budov v Hainspachu – fabričky, statky, vily, ale i obyčejné chalupy – po nájezdech
tzv. „zlatokopů“ a slovenských „demoličních čet“.
Na závěr pár doplňujících informací o pivovaru Hainspach. Pivovar byl založen roku 1566 a byl
jedním z nejvyhledávanějších severočeských pivovarů. A to především kvalitou piva zapříčiněnou
hlavně výbornou kvalitou místní vody, kterou nám záviděl i Plzeňský pivovar. Pivovarský
kalendář a adresář z roku 1947 uvádí: „Haňšpach, fa Salmův pivovar Haňšpach, nár. správa, p. a
st. dr. Haňšpach, tel.: 7745, prot., sl. a spr. Větrovec Václav, úč. Pospíšil Antonín, sklep. Podráský
František. Od podzimu 1946 závod v nečinnosti. Výstav piva rok 1945 – 7672 hl.“. Přehled
pivovarů v historii severních Čech nás informuje:“Produkce Lipová (DC) 1869- 1946, 30.000
¨hl.“
(redakčně zkráceno)
Panu Harabinovi blahopřejeme a výhru si může vyzvednout na Obecním úřadě.

Dnešní soutěžní fotografie zobrazuje dům (s věžičkou), který, který již desítky let patří jen do
vzpomínek pamětníků. Stával nedaleko náměstí, ale ani dnes není prostor po tomto domě prázdný.
Váš tip nám můžete poslat do 25. září na email lipovskenoviny@email.cz nebo poštou či osobně
na Obecní úřad. Vylosovaný výherce bude za správnou odpověď odměněn.

Když nastaly deště…
Vnímavý čtenář jistě postřehl, že titulek byl vypůjčen z díla Louise Bromfielda, které je dnes již
považováno prakticky za klasiku. Jenomže i u nás v předposledním a posledním týdnu července
deště nastaly a všichni víme, že ne jen nějaké přeháňky. Tak zíráme z okna, pes doma otravuje,
protože se nudí a když přece jde ven, tak se vrátí smrdutá mokrá hromada chlupů, která vyhledává
teplo krbu, který v té době vlhka přece jen občas zapálíme. Také tak nějak uvažujeme, co asi
dělají ty děti na táboře pod lesem, když je tak „úžasné“ počasí, kdysi jsem také chodil na tyto
tábory (tehdy pionýrské) jako vedoucí, a když pršelo, tak s těmi dětmi nebylo k vydržení…
Když prší tři dny v kuse, tak to svádí k tomu, jít se podívat, co dělá Lipovský potok, který nás
v loňském srpnu velmi nemile překvapil při bleskových povodních. Protože svou zahradou
sousedím s tímto potokem, také jsem chodil
okukovat, jak se tváří, protože si velmi dobře
vzpomínám, jak jsem loni v srpnu dokončil
plovoucí podlahu v obýváku a potok se
zastavil asi 6 metrů od vchodu do domu.
Říkal jsem si tehdy, že ironií osudu dokážu,
že moje nová plovoucí podlaha je opravdu
plovoucí, i když takto jsem zrovna její stavbu
nezamýšlel. No, tehdy se to nestalo, ale
chalupy a domky v okolí to odnesly až, až…
Ale vrátím se ke dnům jen zcela nedávno
minulým, přiznám se, že okukovat potok
v místech, kde jsme s ním sousedé, jsem
chodil denně. Tedy ne, že by se hladina
nezvedla, to opravdu ano, ale nebylo to
žádné rozvodnění, dokonce i chalupa u
sousedů, která je kvůli velké vodě už rok
neprodejná, zůstala v suchu.
Nedávno jsem psal o rekonstrukci našich rybníků, také jsem se myslím zmínil, že nová hráz je
schopna zadržet až stoletou vodu. A ještě před dešti jsem navštívil místní restaurant za účelem
pití piva a vedení pivních keců s mými známými lufťáky, ale i s místními pamětníky, což mne
vnitřně obohacuje, jenže manželka to příliš nechápe. Inu ženská, no…
Když jsem jim vykládal o zadržení stoleté vody, tak se ironicky usmívali a protože co Čech, to
stavitel, tak měli všichni dost nápadů, jak se ta hráz měla udělat jinak, samozřejmě lépe, radostněji
a tak dále. Pak už se řeč stočila na různé ty
pánské záležitosti, jako že na Slapech je chytání
ryb bez znalosti terénu poněkud obtížné, ale
pokud je člověk rybář tělem i duší, tak klidně
chytí i dva candáty, pěkné okouny a podobně,
ale do toho už nemělo cenu se míchat, protože
jsme už stejně měli asi čtvrté pivo a tehdy má
povětšinou nejsilnější argumenty ten z kolegů,
který má k tomu také nejsilnější hlas, a tím tedy
rozhodně nevynikám, nehledě k tomu, že
povolenku k lovu ryb jsem na tento rok ani
nevyzvedl…
V každém případě jsem s nimi od té doby na dané
téma nemluvil, a tak jsem fakt zvědav, co budou
říkat prostému faktu, že při letošních deštích Lipová zůstala bez povodní. Že by náhoda?

Koutek akvaristy
Technika v akváriu.
Vycházím z toho, že nové akvárium je odborně postaveno a neméně odborně napuštěno, a talíř
jste už vyndali nějak ven. Nyní máme dost času popovídat si o akvarijní technice, protože sice
máme určitě dobré úmysly, jako že tam bude
spousta rostlin a jen pár rybiček, ale nakonec
to jako skoro každý přeplácáme rybkami a bez
té techniky se určitě neobejdeme.
Tedy přátelé, akvarijní techniky je tolik, že
nejen přesahuje rámec tohoto povídání, ale i
rámec nejedné odborné publikace. Zaměřím se
tedy na to, co nezbytně potřebujete k údržbě
dříve popsaného ozdobného akvária, které
jsme v minulém díle společně založili.
Dlužno podotknout, že ač se to tak nejeví, tak
technikou je i kbelík, to se nedá nic dělat…
Nejdříve něco k tomu, proč tu techniku vlastně potřebujeme a kdy ji vlastně potřebujeme nutně a
kdy ne až tolik.
Máme.li větší akvárium (alespoň 100 litrů, ale raději 300 - 500 litrů) dobře osázené rostlinami,
které se již zakořenily a dobře rostou, není třeba žádné zvláštní techniky uvnitř akvária, pokud tam
máme jen několik rybek spíše pro ozdobu. Dobře zarostlým nádržím se říká holandské, je v nich
značný počet druhů rostlin, které si navzájem příliš nekonkurují, a protože rostliny vydechují
kyslík a vdechují oxid uhličitý, který zase vydechují ryby a ty naopak vdechují ve vodě rozpuštěný
kyslík, celkem by se zdálo, že je všechno v pohodě. Rostliny také zpracovávají exkrementy z ryb
a hezky po nich rostou, že se ani nemusí hnojit. Říká se tomu biologická rovnováha a dříve se na
ni hodně sázelo.
Jenže ona ta rovnováha v našich nádržích až tak nefunguje, protože jsou to jen nádrže, nikoliv
řeky, jezera či rybníky a proto musíme pomáhat technikou. Akvárium je prostě výsek přírody
v bytě, třeba tůně, nebo tak něco, a je hezké samo o sobě, bez různých tlejících koster, potopených
starých hradů a podobných blbostí, které vám prodají v každém hypermarketu.
No, ale abych se vrátil k věci, to je hrozné, jak se někdy rozkecám, odpusťte mi to prosím, ano?
Existuje cosi, co se jmenuje biomolitan, (nebo bioakvacit, oboje je snad správně) a jedná se o
speciálně upravenou kostku molitanu, která má o hodně více komůrek než obyčejný molitan.
V těch komůrkách se zachycuje kal, ale také užitečné bakterie, které svojí přítomností pomáhají
zbavit vodu nežádoucích příměsí a dělají ji dlouho a dlouho čistou. Ty bakterie poznáte z toho, že
molitan je takový jakoby slizký, ale to je právě fajn, milé bakterie uspoří spoustu práce s výměnou
vody.
Tyto kostky prodávají v akvaristikách i na Internetu, mají modrou barvu, různou hrubost a jsou
dražší než obyčejné molitanové kostky. V tomto případě se ale určitě vyplatí ! Takovou kostku
protáhnete novodurovou trubičkou ( k dostání jako filtr), zavedete vzduchování ze vzduchovacího
strojku (začíná to být o penězích, co ?) a dáte do akvária.
Nebo navléknete na sání čerpadla (to je dražší, ale v našem případě lepší než vzduchovací strojek)
a už to maká. Bakterie se v akvarijní vodě tvoří asi týden až 14 dní. Jednou za tři neděle kostku
sundáte a vymačkáte ve kbelíku s odsátou akvarijní vodou a vrátíte zpět. To je prosím vše, když to
budete dělat častěji, zničíte si zase na nějakou dobu ty bakterie a nic tím nevyřešíte.
No, a než to uděláte, tak odsajte z akvária hadicí asi čtvrtinu vody pokud možno takovým zvonem
i s kalem ze dna a doplňte stejně teplou klidně i čerstvou vodovodní vodou. A v té odsáté právě
vymačkejte ten filtr, jo ? K tomu nějakou škrabku na řasy, které oškrábané vytáhneme spolu s tou
špinavou vodou a teď je to úplně vše, co je potřeba v údržbě !
Pokračování příště

Rozhovory s Argem
Tak jsem se zase jednou vydal i s pejskem k rybníku, neb se chci udržet alespoň trochu fit a
procházka tomu jistě přispěje. Cestou jsou dvě
odpočívadle s lavičkou a košem na odpadky, to první
vlevo má poškozenou lavici, ale když je člověk hodně
uondán, tak si tam nějak sedne, to druhé (blíže k rybníku a
vpravo) je v pořádku a docela rád si tam chvilku posedím a
koukám na louky kolem, protože jako městský člověk
pořád nemám těchto pohledů dost .
Můj Argo už to zná, a ke druhému odpočívadlu míří zcela
automaticky, chvíli tam čuchá okolo koše a pak si sedne a
spolu se mnou pohlíží do kraje a nebo mne otravuje, ať už
jdu dál.
Tentokrát však přesně uprostřed lavičky stála láhev pro nás nezvyklého tvaru a pochopitelně
prázdná. To zdůrazňuji proto, že v osmdesátých letech jsem byl na nějakém železničním školení
kádrů a tehdejší předseda ústeckého SV KSČ nám vyprávěl co všechno lidi nevyhodí. Tehdy se
vedla nějaká kampaň za šetření potravinami a ten předseda byl dobrý řečník, který se do své řeči
dokázal tak nějak vžít. A tak nám vykládal, jak byl na nějaké skládce a hrabal tam klacíkem, až
vyhrabal celé housky, spoustu koláčů, několik pecnů chleba a tak se rozohnil, že v té své řeči
vyhrabal i láhev rumu. To už jsme měli všichni dlaň na ústech, protože veřejně se nikdo smát
nemohl, pokud nechtěl spustit jeho hněv, ale když k nám velký soudruh vzhlédl, sám musel uznat,
že to přehnal. A tak pronesl větu, kterou se dlouhá léta bavilo osazenstvo ústeckých drah, pravil
totiž : „ale soudruzi, z půlky byla vypitá…“
No soudruha si vzaly dějiny, vrátím se zase k té láhvi na odpočívadle, pochopitelně jsem se
zajímal, co že je to zač. Na láhvi bylo německy napsáno, že se jedná o první webovou etiketu
piva, tedy pokud mi moje chabá němčina stačila, ale na tohle snad ano. Při tomto zjištění se zdá
dosti nepravděpodobné, že tam tu láhev nenechal ležet Čech, jednak proto, že Češi nemají
německy psané nápisy na pivu, no a jednak pijí pivo z půllitrových láhví a toto byla třetinka. Také
mne napadlo, že i proto, že nepijí zahraniční patoky, ale pořád si potrpí na dobré pivo, ale když
v poslední době vidím pivo s příchutí citronu, tak tato slova už nemusí platit všeobecně !
Tak jsem se zamýšlel nad tím, zda by Němec o nějaké dva kilometry dále za hranicemi tohle také
udělal a Argo zatím odborně očuchával láhev. Protože s ním mluvím (a jen doufám, že to není
známka mé demence), tak jsem s ním rozvíjel svoje teorie o čistotných Němcích a trochu
bordelářských Češích, ale ta láhev ty moje teorie dostávala na čistě akademickou půdu.
Argo mne moudře pozoroval a potom krátce zaštěkal a nutil mne jít dál. Tak jsem tu slavnou
flašku hodil do vedle stojícího koše a přemýšlel o tom, co by mi Argo asi tak řekl, kdyby místo
štěkání uměl mluvit. No nejspíše něco v tom, že čuňata se najdou mezi lidmi po celé zeměkouli,
tedy i mezi těmi Němci, že ?

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ!!!!
Všichni, kteří nemají zaplaceny poplatky za psi, pozemky, hroby a odpady nechť okamžitě
tyto poplatky uhradí. Buď převodem na účet č. 213100291/0300 nebo do poklady obecního úřadu.
Splatnost poplatků byla již 31.3.2011. Pokud tak neprodleně neučiníte budou vám poplatky
navýšeny dle vyhlášky. Dále žádám všechny, kteří si ještě nevyzvedly projektovou dokumentaci
přípojek na obecní kanalizaci ať tak neprodleně učiní.

LIPOVSKÝ
DŘEVÁK
TRADIČNÍ DŘEVOSOCHÁNÍ, celodenní
program, zajímavé soutěže o ceny, tombola

SOBOTA 27. SRPNA 2011
v okolí restaurace U Pytláka v Lipové

PPRRO
OG
GRRAAM
M::
10:00
10:30
12:00
13:30
14:00

16:00
16:30
17:30
18:00
19:00
20:00
21:30
22:00

22:30

Zahájení programu a desetiboje pro děti i
dospělé
Olympiáda netradičních sportů
„Znáte z televize“
Sabina Helikarová - zpěvačka

TIMBERSPORTS SHOW
mistrovský dřevorubecký sport v provedení
několikanásobného mistra Evropy Martina
Komárka a jeho kolegů
ukončení desetiboje
vyhlášení vítězů desetiboje
odhalení soch
koncert kapely Cháska (ska–reggae/Nový
Bor)
soutěže pro dospělé
večerní veselice s kapelou Nonstop Music
losování tomboly
slosování vstupenek
1. cena PILA STIHL MS 250
2. cena elektrické nůžky STIHL HSE 41
3. cena sekyra STIHL
dražba sochy (akt)

Celodenní slosovatelné vstupné 50,- Kč, děti do 15 let zdarma

SPORT - SRPEN 2011
Letní přestávka rychle utekla a již v tomto období srpna byl zahájen fotbalový ročník 2011-2012.
Naši dospělí fotbalisté, hrající pod hlavičkou SK Plaston Šluknov B mají již své první mistrovské utkání za
sebou. Mužstvo vyjelo na hřiště Unionu Děčín, který v minulé sezoně hrál krajskou 1. B třídu. Toto utkání
skončilo dělbou bodů za remízu 3:3 (1:2). V tomto utkání jsme neustále vedli a domácí museli dotahovat
náš náskok. Za stavu 2:3 v náš prospěch a asi 15. minut před koncem utkání jsme nedali pokutový kop a to
rozhodlo. Domácím se potom povedlo vyrovnat. V tomto utkání si odbyl premiéru v brance dospělých
lipovský Emil Mikula, a svými zákroky celé mužstvo podržel. Góly za nás vstřelili 2x Pavel Svoboda a
Tonda Holešovský.
V této sezóně bude Lipovou reprezentovat i mužstvo starších žáků. Soutěž jim začíná 3.září.

Pozvánka:
Mistrovské utkání II. třídy – 3. kolo
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Miikkuullááššoovviiccee
Hřiště - Lipová 28. srpna - výkop 17:00

Co se událo v červenci:
Turnaj v kopané Lipovský memoriál (17. ročník) se měl konat poslední sobotu v červenci, ale pro
velice nepříznivé počasí jsme byli nuceni v den konání turnaj odvolat. Toto nám přineslo nemalé ztráty,
protože veškeré přípravy na turnaj byly již dokončeny. Zdraví hráčů však bylo v tuto chvíli přednější. Po
šestnácti letech tedy nejhorší počasí.

Rozlosování podzimní části ročníku 2011 – 2012

II. třída

OP starší žáci
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