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Pravidelná rubrika starosty obce                
Pane starosto omlouvám se, ale mám na Vás tentokrát dvě otázky. 

 
Proč jste jel na Slovensko?  
Co hodláte dělat s neustálým nepořádkem v autobusové zastávce 
a v zámecké zahradě? 

 
Byl jsem osloven předsedkyní společnosti MAS Šluknovsko ing. Evou Hamplovou a pozván 
spolu s mnoha dalšími zástupci Šluknovského výběžku (zástupci samospráv, zemědělci, 
podnikatelé, turisté) na návštěvu partnerské MAS Svornosť. Naše MAS spolupracuje s Místní 
akční skupinou Svornosť od roku 2010. Tato MAS je jednou z 29 Místních akčních skupin 
podpořených v programu Leader na Slovensku. Má 16 892 obyvatel a rozlohu 179,54 km2. 
Rozkládá se na území 17 obcí v kraji Nitranském, okres Topolčany. V loňském roce, 
v červnu, nás zástupci MAS navštívili a my jim ukázali náš region. Teď na oplátku pozvali 
oni nás.Při této příležitosti byla podepsaná partnerská smlouva. Obě MAS připravují projekt 
spolupráce na téma cestovní ruch. Naše obec žádala dotaci z naší MAS Šluknovsko na 
vybudování víceúčelového dětského hřiště pro děti. Realizace projektu proběhne v průběhu 
druhé poloviny letošního roku. Původně plánována pětidenní návštěva byla pouze třídenní 
s velmi obsáhlým a pečlivě připraveným programem. Musím přiznat, že jsem byl nadšen 
z toho, jak nás v jednotlivých obcích přivítali. V krátkosti nám představili obce, jejich 
památky a samozřejmě jsme projednávali problémy, které nás trápí. Povšiml jsem si, že 
problémy v obcích máme přibližně stejné. Co mě ale nejvíce zaujalo a také uchvátilo, bylo to, 
že občané a podnikatelé jednotlivých obcí (přibližně stejné velikosti jako je naše obec) jsou 
hrdí na to, odkud jsou. Vzájemně si pomáhají a hlavně se starají o obec. V mnoha případech 
pomáhají nejenom fyzicky, ale i finančně. Pokud je něco potřeba a vedení obce se na své 
občany obrátí, tak jdou a pomůžou. Mladí místo toho, aby dělali nepořádek, se scházejí 
v jednotlivých spolcích (kopaná, pěvecké sbory, dobrovolní hasiči a jiné). Co mě asi nejvíc 
překvapilo, že měli všude čisto. Všechno posekáno, uklizené místní komunikace i parky. To 
je asi hlavně o tom, že občané nevidí jen na hranici svého pozemku, ale rozhled mají daleko 
větší. Pravdou je, že i u nás v obci je pár takových, ale je jich dosud málo. Doufám však, že se 
to časem změní. 
 
Ke druhé otázce, já bohužel musím konstatovat, že zde jsem prakticky bezmocný. Důvod je 
prostý. Rodiče, policie a zákony. Myslím, že jsem to napsal částečně už v první otázce. Zde je 
potřeba apelovat hlavně na samotnou mládež a na rodiče, ale ono je to těžké, protože dnešní 
mládež je prostě nedotknutelná. Není žádná úcta ke starším. To je vlastně bezpředmětné, když 
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nemá dnešní mládež ani úctu k vlastním rodičům. Mladíci místo, aby uchvacovali dámy 
sportem, kulturou, hudbou nebo snad květinou, tak jim ukazují nepořádek v zámecké zahradě 
a v okolí Lipové, kde se všude schází. Nejlepší  je ten, kdo toho nejvíc vypije, vykouří víc 
trávy nebo jede ještě  v tvrdších drogách.  
Ale pozor! Právě po návštěvě Slovenska jsem si řekl, že to ještě jednou zkusíme a vybudovali 
jsme naší mládeži krom ohniště u Pytláka ještě jedno ohniště u zámeckého rybníka. Jsou zde 
lavičky a sud na odpadky. Při úklidu obce se vyklidily obaly a odpadky z okolí zámku a ještě 
se zruší dvě ohniště, která jsou v zámeckém parku. Pokud si naše mládež bude udržovat 
pořádek, jak u Pytláka a také u zámeckého rybníka, bude vše v pořádku. 
 

 
 
Pokud ale nebude nepořádek uklizen, ohniště zrušíme a místo vstřícného kroku vznikne 
vyhláška na omezení otevřeného ohniště (ohně) a na zákaz pití alkoholických nápojů na 
veřejných prostranstvích. S tím, že budu chtít, aby za porušení těchto vyhlášek byly 
udělovány ty nejvyšší možné pokuty za přestupky. Já doufám, že k tomuto kroku vedení obce 
nebude muset přistupovat, protože všichni se chceme bavit, ale to neznamená, že musíme mít 
všude nepořádek. Mládeži, rodiče a občané - snad všichni chceme mít obec čistou a nechceme 
se stydět, když jsem přijedou naši rodinný příslušníci, známí a turisté na návštěvu nebo 
rekreaci. Děláme tím ostudu jenom sami sobě. 
 

Poznámka redaktora: já to vidím pozitivně, přistěhoval jsem se nedávno z Ústí n./L. a při 
srovnání obou míst vychází Lipová a její mládež asi milionkrát lépe ! 
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Pálení čarodějnic a stavění máje 
 
Dne 30. dubna se v naší obci konalo již tradiční PÁLENÍ ČARODĚJNIC. Vše začalo 
průvodem, který v 18:00 vycházel od Obecního úřadu. Cestou k restauraci U Pytláka se 
porota zaměřila na malé i velké převlečené čarodějky. Objevilo se nám i několik unikátních 
čarodějek jako např. čarodějky na koních nebo na kolech a porota nakonec vyhlásila 6 
s nejlepším kostýmem. Nejen převlečené čarodějky, ale i ostatní děti si podvečer užily a to 
hlavně díky soutěžím, které jsme připravili. Děkujeme za účast a těšíme se na další společnou 
akci. Za kulturní komisi LL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Liščí potok, mosty, mostky a lávky. 
 

Jak jsme vás již informovali, probíhá dokončování lávek přes potok a vnější úprava okolí. 
Vzhledem k náročnosti se úpravy trochu protáhly, nový termín jejich dokončení je do konce 
května tohoto roku. Budou zhotovena nová zábradlí přes lávky, doladí se i přístupy a terénní 

úpravy okolo mostků a lávek. 
 To však není všechno, v krátké době se 
začne s čištěním koryta potoka, 
rekonstrukcí mostku u Dokoupilových. a 
na zpevnění zdi po obou stranách potoka 
mezi objektem bývalé Fruty a domkem 
Novákových. Práce provádí Povodí Ohře 
a Krajský úřad Ústeckého kraje a vše je 
stejně jako u rybníků zaměřeno na 
snížení rizika bleskových zátop, které 
nás v posledních letech postihly. Jistě 
všichni chceme, aby se  naše potoky zase 
staly především romantickým koloritem 
obce, ve kterých můžeme obdivovat trsy 

nádherně zelených vodních rostlin, mezi kterými se občas mihne i rychlý pstruh číhající na 
svoji kořist v podobě neopatrného hmyzu. (Tedy pokud je „taky rybáři“ nezničí elektrickým 
proudem, že…) 
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ZA KERAMIKOU DO ČESKÉHO ŠVÝCARSKA 

18. 6. – 19. 6. 2011 
 

Vyrobte si pod vedením Josefa Vraje originální keramiku. 
Josef Vraj je držitelem značky regionální produkt Ústeckého 

kraje. 
Lektoři:  
Petra Vrajová a Josef Vraj, více na www.fler.cz/josef-vraj 
Program: 
 
Sobota 

• 9:00 – 13:00 hod. výroba šperkovnice ze šamotové hmoty přírodního 
vzhledu.  

• Odpoledne výlet do Národního parku Českého Švýcarska 
Neděle 

• 9:00 – 13:00 hod. výroba kameninového hrnku s patinovaným povrchem, 
zdobeného rytím jedinečných vzorů, malováním speciálními engobami. 
Výrobek bude vypálen na vysokou teplotu 1230°C 

• Odpoledne exkurze do Domu Českého Švýcarska 
 

Cena kurzu 600,- Kč/os. 
zahrnuje materiál, výpal, nápoje, vstupné 

 
Dále Vám můžeme zajistit: 

• ubytování v penzionu cena se snídaní 350,-Kč za osobu/noc 
• oběd, večeři v restauraci, jednotné menu za 65,-Kč 
• zaslání hotových výrobků na Vaši adresu za 130,-Kč 

 
 
Přihlášky zasílejte na:  
e-mail: kc@krasnalipa.cz ,tel: +420 412 354 842, http://kostka.krasnalipa.cz 
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Sohlandský rybník . 
 

Kdo má rád procházky, jízdu na kole či na kolečkových bruslích, ten si jistě při svých aktivitách 
povšiml na první pohled pronikavé změny okolí Sohlandského rybníka. Ve směru od silnice zmizely 
náletové dřeviny i několik stromů, břeh je upraven a jsou na něm nově vysazeny mladé doubky, které 
se časem rozrostou v takovou malou dubovou alej. Také vlastní hráz rybníka a stavidlo jsou nově 
postaveny a na rybníku již lze zahlédnout divoké kachny a labutě.  
Samozřejmě se vnucuje otázka, proč to všechno, zvláště pak staromilci teskní po „přirozeném 
prostředí“ starého rybníka. Jenomže … 
Rybník poprvé udělal problémy při bleskových povodních v roce 2009, kdy jeho stará hráz hrozila 
protržením a jen s velkým nasazením se podařilo tuto katastrofu pro Lipovou odvrátit. Jenže v roce 
2010 přišla další blesková povodeň a bylo 
jasné, že v původním stavu již rybník 
dlouho ochranou nebude.  
Obec požádala o dotaci z MMR ve výši 6 
milionů korun a mohla začít oprava, která 
byla na konci roku 2010 dokončena. Ač se 
to nezdá, Sohlandský rybník je nyní schopen 
zadržet i stoletou vodu, zvláště pak když při 
pozorném sledování předpovědí počasí se 
jeho hladina odpouštěním včas sníží. Nové 
stavidlo z pevné betonové masy zajistí 
bezproblémové upouštění a nešťastné 
bleskové povodně by se pro Lipovou měly 
od letošního roku stát jen varující minulostí.  
Dále pak díky svému umístění bude rybník 
sloužit i jako retenční nádrž, což zajistí 
stálou vodu v potoce. 
Podobným způsobem byl opraven již v loňském roce Zámecký rybník, jehož funkce je stejná jako u 
Sohlandského rybníka, jen ta retence je zde ještě výraznější.  
Tak pánové, vyveďte své dámy na procházku k našim romantickým rybníkům, ony to jistě ocení. A 
kdo ví, třeba se zde najde i nový Karel Hynek Mácha, a napíše báseň, která oslaví tyto rybníky ještě 
více, než  Máchovo jezero, které je mimochodem také jen rybníkem… 
 

A pozor soutěž ! 
Posílejte nám básně s tématikou zaměřenou na naše rybníky a naší obec, nejlepší tři zveřejníme a 
vítěze oceníme ! 

 

Oznámení občanům 
 
Obecní úřad Lipová Vám oznamuje,že je připraven k převzetí projekt na kanalizační přípojku 
pro Vaší nemovitost v  k. ú. Lipová u Šluknova, cena za projekt činí 3000,-Kč. Částku uhraďte 
v pokladně OÚ Lipová, převodem na účet č. 213100291/0300,var. Symbol 2321, kon. Symbol 558 
nebo složenkou. Při převzetí PD je nutné doložit způsob a provedenou platbu. Před napojením 
kanalizační přípojky do kanalizace obce se dostavíte na Obecní úřad Lipová k podpisu 
Prohlášení o souhlasu s předáváním podkladů o odběru vody firmy Severočeské vodovody a 
kanalizace a.s. ve Varnsdorfu, které budou sloužit k vyúčtování stočného.  Při podpisu 
Prohlášení bude dohodnuta výše zálohy na stočné. Ke dni připojení bude zapsán stav vodoměru 
pro první vyúčtování, které bude provedeno v září po odečtu vodného. Cena stočného bude činit 
35,77 kč s DPH/m3. 
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Koutek akvaristy 

 
V minulém čísle jsme si povídali o umístění akvária v bytě. Já mám například akvárium na 
jižní straně, ale na zadní stěně proti oknu, a rostou mi rostliny dobře a řasy málo. No, 
z osobních zkušeností bych vynechal severní stranu, jenomže když si pořídím pořádné 
osvětlení (bude předmětem dalších kapitol), tak kytky porostou také dobře. 
Při tom umístění pamatujte také na to, že co litr vody, to jeden kilogram, písek také není 
zrovna vylehčený molitan, a něco váží i stojan a samotné sklo.  Tak pozor, aby jste se 
nenabourali k sousedům o patro níž. Platí, že raději u nosné stěny a kdo má dřevěné podlahy, 
ať se nejdřív poradí se statikem. Zase musím říci, že můj kamarád má ve třináctém patře 
paneláku 9000 litrů vody, o sklu a stojanech nemluvě, ale to už jsou extrémy, které nebudu 
doporučovat, i když vzpomenu-li knihy či filmu Skleněné peklo, možná, že při požáru toho 
věžáku by odpálení té jeho pěstírny celkem slušně přispělo k uhašení ohně.  
 
Jinak akvárko do 500 litrů v paneláku 
úplně v pohodě kamkoliv ke stěně,  
jasný ?Tak mne teď napadlo, kde v Lipové 
seženu panelák, co ?  No, vy si s tím 
v rodinných domcích s opatrností také 
poradíte, ne ? 
 
Tak teď už víme kam s ním, ale nevíme 
jaké akvárium?  
Tož pokračujme za druhé: 
Teď mi musíte věřit, protože vysvětlení je na odbornou publikaci, a tohle povídání si na nic 
takového nečiní nárok, ale platí zásadně jedno: čím větší, tím lepší ! Řeknu k tomu alespoň 
tolik, že když si pořídíte 50 litrů, tak při veškeré  technice nedosáhnete tak čiré vody a 
spokojených ryb, jako u nejméně dvojnásobné litráže. Tak tedy akvárium alespoň 100 litrů, 
raději více, nikdy méně, chceme-li ho jako ozdobné !  
Nyní prodávají ve speciálních prodejnách krásné komplety ve složení stolek, akvárium a 
osvětlení, vypadá to opravdu dobře a elegantně, můžete si tam vybrat i tvar odpovídající 
vybranému místu v bytě, klidně se dá koupit i rohové, nebo s vypouklou čelní stěnou, prostě 
v podstatě všechno, na co si vzpomenete. Tyto komplety vám jako ozdobné mohu jen 
doporučit, jsou opravdu vynikající a když je něco vynikající, tak to má také vynikající cenu. 
Ne každý si to může dovolit, jedná se o tisíce a nebo i desetitisíce korun českých. 
Také se množí inzeráty v odborných časopisech o takzvaných setech (kde tohle slovo kdo 
vyhrabal, já fakt nevím), tam je v nabídce  nádržka mezi třemi až deseti litry a je k tomu i 
malé světýlko a ještě topení, tak to bohužel funguje jen na těch obrázcích…. 
Akvárium se dá samozřejmě pořídit i levněji, třeba i nějaké starší a šikula si stojan i osvětlení 
vyrobí sám. To prosím je na vás, jen bych chtěl říci, že akvárium zásadně lepené, žádné 
v železném rámu, to už je dávno  překonáno. Lepené akvárium je lehčí, hezčí a praktičtější, 
protože nezrezne a po vypuštění a novém napuštění neteče. Tedy to vlastně trochu kecám, 
někdy začne téci i starší lepené akvárium, zvláště pak takové, co bylo kdysi lepeno 
Cenusilem, který vyráběli naši bývalí východoněmečtí bratři. Ne snad, že by v tomto případě 
udělali soudruzi někde chybu,  jak je řečeno v jednom z mých oblíbených filmů, ale holt je to 
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už staré, prorostlé řasou a ta tomu zrovna neprospívá. Ale tekoucí místa stačí odmastit a 
vymáznout zevnitř pečlivě silikonovým akvarijním lepidlem a máte zas na pár let pokoj, jo? 
Tvar akvária je také na vás, mrkněte se v obchodě nebo na Internetu, jak už jsem uvedl, 
akvária se vyrábějí jak klasická, tak vypouklá, rohová, poschoďová a co já vím… 
Jinak starší akvárium koupíte od dvou do čtyř korun za litr, dejte si při koupi pozor na to, jak 
starší akvárium vypadá, jestli není moc poškrábané, jako když si jeden můj známý kupoval 
220 litrové akvárko za šest stovek a šikovný zmetek mu nabídl ještě jedno stejné, to celé za 
1000.-Kč. No nekupte to, že jo pani ? Doma pak zjistil, že to druhé akvárko je sice moc 
pěkné, ale tak poškrábané, že do něj dost mizerně vidět. Výše zmíněné komplety  jsou 
krásnější, ale pochopitelně dražší, jak už jsem také říkal.  Ovšem, jedná se o investici na celý 
život, šetření většinou v konečném důsledku přijde ještě dráž. Ale co vám kecám do financí, 
já tady  přece nejsem žádný finanční poradce… 
Ještě něco k rozměrům, důležitá je výška akvária, ty ostatní rozměry sice také, ale ne až tolik. 
Proč výška? 
No protože shora svítíte a když bude akvárko moc vysoké, tak světlo špatně dosáhne ke dnu a 
neporostou vám rostliny. A v ozdobném akváriu jde o rostliny mnohem  více než o rybky ! 
Tak když nepřesáhnete 50 cm výšky, nenaděláte si zbytečné problémy a  rostliny porostou i 
v zimě.  
Tak za třetí: akvárium máte doma, postavené v rovině podle vodováhy na pevném stojanu, 
podložené měkkou podložkou (používám polystyrén o výšce 2 cm) a chcete ho zařídit. 
První rada: nespěchat ! Rychlým napuštěním a vpuštěním rybek se vám to zakalí a ryby 
zajdou. Fakt, věřte mi, nemusíte dělat stejné blbosti, které jsem jako kluk dělal já.. 
Tak teď ty další  rady: 
� je na vaší úvaze, jak bude vypadat zadní sklo akvária. Ovšem nechat ho průhledné proti 

nějaké bílé zdi nevypadá zrovna dobře, a ani ryby z toho nebudou příliš nadšené. 
V odborných obchodech zase prodávají různé umělé zadní stěny, které si můžete 
přiříznout na míru a je to třeba imitace nějaké skály. . Někomu třeba stačí, když zadní 
stranu natře nějakou barvou (zvenčí, jo?), prodávají se tapety s fotkami  zarostlého 
akvária, ty také přilepíte zvenčí, ale průhledným lepidlem, avšak nějak zvlášť je 
nedoporučuji, protože časem vyblednou. Já sprostě kopíroval jednoho svého kolegu, který 
na zadní stranu akvária z vnější strany nalepil rozstříhané černé pytle do odpadkových 
košů, no a protože to je maličko nevypnuté, tak to vypadá také jako ta skála. Výhodou pak 
je, že až za pár let přední stranu akvária poškrábáte natolik, že ho budete chtít otočit, tak 
ty pytle uchycené kouskem lepící pásky jdou určitě lépe dolů než barva… 

� pořiďte si písek o hrubosti jednotlivých zrn 1 - 4 mm. Perte ho v čisté vodě( nikdy 
v akváriu nikam žádný saponát !)třeba ve kbelíku tak dlouho, až je čistý. Naprosto 
čistý, žádné blbé nápady, že tam alespoň bude hnojivo pro rostliny !  Ti movitější si 
můžou písek koupit v odborné prodejně, mají i písky různě barvené, ale stojí to balík a 
prát ho musíte také, i když ne tak dlouho. 

� ten písek rozprostřete po dně (zatím prázdného) akvária, a to tak, aby u předního skla byl 
ve výšce asi 5 cm, u zadního skla pak asi 10 cm, čili bude mít sklon k přednímu sklu.  

� Teď máte vlastně poslední příležitost zkontrolovat vyrovnání akvária podle vodováhy do 
roviny, tak to pro jistotu ještě jednou udělejte,  až v něm bude voda, bude pozdě…. 

� na ten písek dejte pevnou podložku (třeba talíř) a hadicí napusťte na ten talíř studenou 
vodu z vodovodu tak, aby od horního okraje bylo max. 5 cm místa. 

� talíř, který bránil přílišnému zvíření vyndejte a dva dny (!) čekejte s dalším. 
 

Pokračování příště                                                                                
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SPORT -  KVĚTEN  2011 
 
 V probíhající soutěži okresního přeboru dospělých se fotbalistům poměrně daří a již několik kol se 
úspěšně drží na pěkné páté příčce tabulky. Hlavně v domácích zápasech padá poměrně dost gólů a tak je zatím 
na co koukat. V zatím posledním domácím utkání se naši fotbalisté postarali o historický rekord v počtu 
vstřelených gólů ve II. třídě děčínského okresního přeboru , kdy na hřišti v Lipové nastříleli svému soupeři 
z Verneřic rovných devatenáct gólů (19:0). Soupeř přijel oslaben o jednoho hráče a tak si naši pěkně zastříleli.  
 
Radost nám v jarní části soutěže začali dělat naši mladší žáci, kteří konečně začali ve své kategorii i vítězit a tak 
je jejich výkony konečně začaly posouvat v tabulce na vyšší příčky. Bylo by také potřeba, aby i rodiče věnovali 
svým dětem trochu času a přišli je na naše hřiště povzbudit. Naši žáci hrají soutěž mladších žáků 7+1 pod 
hlavičkou SK Stap Tratec Vilémov. (dohoda mezi kluby SK Skloluxus Lipová a SK Stap Tratec Vilémov) 
 
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. 
 
Zbývá sehrát: Jiříkov - Šluknov B/Lipová (22.5.), Šluknov B/Lipová - V.Šenov (29.5), Malšovice - Šluknov 
B/Lipová (4.6.), Šluknov B/Lipová – K.Lípa (12.6), Markvartice - Šluknov B/Lipová (18.6.) – výkop všech 
utkání je v 17:00. 
 
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. 
 
Zbývá sehrát: Šluknov - Vilémov/Lipová (22.5), Vilémov/Lipová – Benešov (29.5), Verneřice - 
Vilémov/Lipová (5.6.), Vilémov/Lipová – V.Šenov (12.6.), Vilémov/Lipová – Šluknov (19.6.), výkop domácích 
utkání je v 10:30.  
 
Aktuální tabulka II. t řídy.         Aktuální tabulka ml. žáků. 
 
1 Horní Podluží 21 15 2 4 68:34 47 

2 Heřmanov 21 14 0 7 64:39 42 

3 Jiříkov 21 13 2 6 57:43 41 

4 Malšovice 21 13 1 7 62:40 40 

5 Šluknov B/Lipová 21 11 3 7 75:49 36 

6 Mikulášovice 21 10 5 6 48:49 35 

7 Těchlovice 21 10 3 8 57:45 33 

8 Krásná Lípa 21 10 2 9 53:35 32 

9 Boletice 21 9 3 9 53:50 30 

10 Dolní Poustevna 21 8 1 12 44:60 25 

11 Velký Šenov 21 6 4 11 58:56 22 

12 Markvartice 21 4 5 12 44:67 17 

13 Staré Křečany 21 4 3 14 28:67 15 

14 Verneřice 21 2 2 17 31:108 8 

 
 
            -mb- 

1 Šluknov 16 13 1 2 153:19 40 

2 Velký Šenov 16 13 1 2 129:16 40 

3 Modrá 16 10 2 4 82:34 32 

4 Benešov n./Pl. 16 10 2 4 63:24 32 

5 Jílové 16 5 1 10 51:71 16 

6 Vilémov/Lipová 16 5 1 10 39:106 16 

7 Verneřice 16 4 0 12 36:97 12 

8 Markvartice 16 0 0 16 12:198 0 


