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Otázka pro starostu
Pravidelná rubrika starosty obce

Fruta zmizela, čeká stejný osud i lipovský zámek?
Skoro to tak může vypadat. Vytrvale jsme upomínali majitele
prostřednictvím památkového i stavebního úřadu, abychom zajistili
alespoň minimální bezpečnost pro kolemjdoucí, protože zámek hrozí
zřícením. Majitel zámku – společnost Obrození s.r.o., kterou vlastnili
holandští majitelé – přes nejrůznější výzvy problém neřešila. Podali
jsme tedy trestní oznámení na veřejné ohrožení, s podobným
výsledkem jako u objektu Fruty, Policie oznámení odložila
s argumentem, že nebyla spáchána skutková podstata trestného činu.
Naštěstí se podařilo s památkovým úřadem vyjednat udělení pokuty
v rozmezí 1 až 2 milionů korun, což přimělo majitele k prodeji objektu. Přistoupili jsme do
jednání s několika subjekty, které projevily o koupi zámku zájem. Novým majitelem se stala
Via Tempora Nova, o.s., která vznikla za účelem pomoci zachránit některé ohrožené památky.
Společnost si vybrala deset ohrožených památek, které se pokusí zachránit. Osobně jsem se
zúčastnil výstavy fotografií těchto objektů. Některé z památek byly dokonce v horším stavu,
než je lipovský zámek. Bohužel je možné, že stav zámku už rekonstrukci neumožní a jeho
záchrana není zcela jistá. Nový majitel se o to přesto pokusí a připravuje představení svého
záměru veřejnosti. Pokud se z časových či organizačních důvodů nepodaří uspořádat veřejnou
prezentaci, pak záměr společnosti představíme alespoň v našich novinách.
Farnost Lipová musí rekonstruovat věž kostela, bude obec nápomocna?
Rozhodli jsme se pomoci při záchraně našeho kostela. Je jednou z dominant naší obce a naši
pozornost si zaslouží.
Opláštění a trámoví věže jsou značně poškozené a vyžadují důkladnou opravu. Opláštění je
navrženo, vzhledem k životnosti, měděné. Celková rekonstrukce je předběžně oceněna na cca
950.000,- Kč a při stavbě lešení se cena navýší nejméně o 250.000,- Kč.
Dovoluji si apelovat na občany obce, aby – i v této době plné nejistot a finančních schodků –
přišli podpořit tento záměr, formou dobrovolného vstupného na koncert 3.12.2011 a na
Vánočním setkání 24.12.2011. Podrobnosti o těchto událostech naleznete v pozvánkách.
Výtěžek z akcí bude použit obecním úřadem pouze na rekonstrukci. Jednáme s farností a
památkovým úřadem, ale je potřeba především naší pomoci a sám to považuji za svou
morální povinnost. Uvědomujeme si, že těžko mohou občané přispívat tisícikorunami,
obzvlášť v této nelehké době, ale věřte, že každý příspěvek má svůj význam. Samozřejmě se
v rámci úspor nákladů zvažuje i plechové opláštění nebo vynesení nové věže jeřábem – budeli to cenově výhodnější - (což by jistě obec pozitivně zviditelnilo, přilákalo by to televizní
kamery).
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Existuje možnost zachránit kapli sv. Jáchyma?
Podařilo se zajistit pomocí dobrovolníků projektovou dokumentaci a rozpočet na rekonstrukci
kaple a křížové cesty na vrchu Jáchym. Kaple však leží v katastru obce Lobendava. Přesto
bychom chtěli tento zajímavý objekt zachránit.
Rodí se idea rozhledny na Ječném vrchu a zbudování naučné stezky přes rozhledny v okolí
(na české i německé straně), tedy i přes tuto novou rozhlednu a součástí této stezky by byla
kaple sv. Jáchyma. Stezka by měla začínat v Německu a vést přes Sohland na vrch Jáchym,
dále na Annaberg, přes novou rozhlednu na Ječném vrchu, Vilémov, Poustevnu na Tanečnici
do Hinterhernsdorfu. O budoucnosti rozhledny také rozhodnou České radiokomunikace, které
vlastní na Ječném vrchu vysílač, existuje alternativa, že by vysílač byl rozhlednou obestavěn.
Pokud by však ani tato varianta nebyla akceptována, plánujeme naučnou stezku, včetně zimní
běžkařské stopy, navazující na stezky v Sohlandu a okolí, neboť tato lokalita je natolik
turisticky zajímavá, že se dá očekávat vysoká návštěvnost turisty i cyklisty. Ovšem všechny
tyto plány a jejich realizace závisí na jednáních se všemi zainteresovanými stranami.

Soutěž
Vítězkou minulé kola je paní Anna Justová, která poznala dům č.p. 354, který stojí u hlavní
silnice na Lobendavu. Výherkyni blahopřejeme, výhru si může vyzvednout na OÚ.

Místo na dnešní fotografii není snadné poznat. Nápovědou budiž fakt, že jeden z domů se už
v naší soutěži objevil. Odpovědi pošlete do 20. prosince 2011 na redakční email:
lipovskenoviny@email.cz nebo osobně nebo poštou na adresu OÚ.
-kms-
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Demolice Fruty
11. října 2011 v 7:30 ráno bylo
zjištěno, že se část obvodové zdi
směrem k potoku zřítila. Při tomto
pohybu došlo k vychýlení až o 25 cm a
prasknutí štítové stěny u silnice. Velmi
reálně hrozilo zřícení celého objektu.
došlo
během
dopoledne
Proto
k uzavření silnice. Na místo byl
povolán zástupce stavebního úřadu,
hlídka Policie ČR a statik. Statik po
obhlídce navrhnul, společně se
zástupcem stavebního úřadu, demolici
objektu
s tím,
že
jakékoliv
zabezpečovací práce by byly velmi
drahé. Ovšem demolice není možná
bez souhlasu majitele objektu, protože
ten by mohl požadovat náhradu škody.
Právník nám tento fakt potvrdil.
Přizvali jsme Policii ČR z Velkého
Šenova, aby zajistila prohlídku
objektu, aby nedošlo ke zranění osob,
které by mohly ve Frutě být přítomny,
avšak ta to odmítla s argumentem, že
to není jejich práce. Asi nás ochrání a
pomohou někdy jindy.
Fruta má nového majitele (společnost
Novoměstská stavební s.r.o. – získala objekt od původního majitele p. Plechatého, který se o
Frutu celé roky zodpovědně nestaral). Novoměstskou stavební jsem se snažil ještě týž den
osobně vypátrat a po jedné marné cestě do Liberce a po druhé úspěšné noční cestě tamtéž
jsem získal souhlas s demolicí a
písemný příslib úhrady nákladů
demolice. Následující den ráno byl
vydán demoliční výměr a demolice
začala ještě týž den. Jen ještě na závěr
bychom Vás chtěli informovat o
skutečnosti, že o stavu Fruty jsme
jednali již 4 roky, soustavně jsme
vyzývali majitele neúspěšně k jednání,
byl dvakrát pokutován Stavebním
úřadem, ale vše bezúspěšně. Proto jsme
podali před několika měsíci trestní
oznámení pro trestný čin obecného
ohrožení, které bylo odloženo, protože se naštěstí nikomu nic nestalo.
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Zveme Vás
na kulturní a vzdělávací akce nejen v naší obci

Adventní koncert
3. prosince 2010 od 17 hodin
v kostele sv. Šimona a Judy
Vystoupí: Martin Vosátko (kytara) a hosté
občerstvení zajištěno
Dobrovolné vstupné bude použito na opravu kostelní věže

MIKULÁŠSKÁ VESELICE
v sobotu 10.12.2011
sál restaurace „U Pytláka“
hraje DJ Růžička a DJ Čáp
od 15 hod do 18 hod děti
vstupné: vlastnoruční výrobek

od 18 hod do 20 hod senioři
od 20 hod do ranních hodin večerní veselice
vstupné: 50,-Kč

soutěže celý den i večer
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Vánoční koncert
V kostele sv. Šimona a Judy
24.12.2011 o půlnoci
Dobrovolné vstupné bude věnováno na opravu kostelní věže

Společnost pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska
Vás srdečně zve

Workshop
„Možnosti tepelných izolací podstávkových domů“
Organizátoři:

Společnost pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska
Holzhaus Bautzen e.V.

Čas/místo:

2. prosince 2011 od 10.00 hodin
407 81 Lipová 419
společenská místnost, dům na náměstí č.p. 419 (bývalá
knihovna)

Program:

„Úvod do problematiky dodatečné tepelné izolace podstávkových
domů“Ing. arch. Tomáš Efler, FA ČVUT - Ústav památkové péče
„Vnitřní izolace hrázděných a roubených fasád"Ing. Pavel Šťastný, fa
Remmers CZ, s.r.o.
„Energetické cíle a jejich realizace“ - Dr. Gunter Hanke, diplomovaný
inženýr a Thomas Kurze, odborník na práci s jílem

Workshop je bezplatný, je určen odborné i laické veřejnosti
Prosíme o potvrzení účasti na email:
svobodovaklara@tur-sluknovsko.cz
nebo gajdosovairena@tur-sluknovsko.cz

Šluknov
Výstava fotografií Lukáše Černého „Lidé a příroda“, která bude k vidění ve výstavních prostorách
Šluknovského zámku od 1. prosince 2011 až do 29. února 2012. Slavnostní vernisáž proběhne 6.
prosince 2011 od 17:00 hodin.

Advent
2. 12. 15.00 – 17.00 h Řemeslné a vánoční trhy, občerstvení, prostor u kostela sv. Václava
2. 12. 15.30 h
Vánoční vystoupení dětí z MŠ, ZUŠ a studentů SLŠ a SOŠS, koledy,
tanec, prostor u kostela sv. Václava
2. 12. 16.30 h
Staročeská adventní varhanní hudba, kostel sv. Václava
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2. 12. 17.00 h

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu a světelné výzdoby města,
požehnání vánočnímu stromu
(čajové svíčky s sebou), náměstí Míru
2. 12. 19.00 h
Vánoční koncert pro citeru a hlas – Michal Müller, Zámek Šluknov
16. 12. 18.00 h Věneček tanečních kurzů pro žáky, rodiče, učitele a veřejnost (taneční ukázky,
soutěže, hry), Dům kultury
18. 12. 13.00 h Vánoční šramlík, Dům kultury
18. 12. 16.00 h Čtvrtá adventní neděle: staročeské Vánoce a vánoční zvyky, Zámek Šluknov

Vánoce
24. 12. 16.00 h
25. 12. 8.30 h
26. 12. 8.30 h
27. 12. 17.00 h
30. 12. 18.00 h
6. 1. 16.30 h
25. 12. – 5. 2. 2012

První mše vánoční – Slavnost narození Páně – vigilie, kostel sv.
Václava
Druhá mše vánoční – Slavnost narození Páně, kostel sv. Václava
Druhá mše vánoční – Svátek sv. Štěpána, kostel sv. Václava
Vánoční koncert z děl českých mistrů – trio MUSICA DOLCE VITA,
Zámek
Česká mše vánoční Jana Jakuby Ryby v provedení Vilémovského
chrámového sboru a orchestru, kostel sv. Václava
Svátek zjevení Páně – žehnání vody, kadidla a křídy, zahájení
Tříkrálové sbírky, kostel sv. Václava
Prohlídka betlémů v kostele sv. Václava (jen každá druhá neděle, 14.00
– 16.00 h)

Knihovna Varnsdorf
V sobotu 26.11.2011 od 9:00 do 11:30 – tradiční celostátní DEN PRO DĚTSKOU KNIHU –
děti se mohou těšit na hry, hříčky, rébusy, malování, vyrábění a účastníky nemine sladká
odměna. Akce je vhodná pro děti od 5 do 12 let.
V úterý 29.11.2011 od 18:00 autorské čtení a povídání cestovatelské babičky s názvem
„Babka Ťapka na kraji světa aneb Nový Zéland očima české babičky.“

Rumburk
Zveme Vás na prohlídku klášterního betléma v kostele sv. Vavřince v Rumburku. Poprvé se
veřejnosti představí v sobotu 26.11.2011 mezi 9 a 16 hodinou. Ve stejnou dobu se koná
celoměstská akce Zahájení adventu 2011. Betlém bude přístupný od úterý do soboty mezi 9 a
16 hodinou. Vstupné je 30 a 15 Kč.
V Loretě jsou přístupné obnovené Svaté schody a k vidění výstava tragická místa paměti.

Advent
27. 11. – 2. 2. 2012
5. 12. 16.00 h
7. 12. – 10. 12. 15.00 h
8. 12. 17.00 h
18. 12. 18.00 h
22. 12. 17.00 h
22. 12. 16.30 h

Výstava „Hanka a Bjarnat Krawcovi“, Muzeum Rumburk
Veřejná mikulášská nadílka, Lužické náměstí
Advent Na kopečku, Domeček Na kopečku
Adventní koncert ZUŠ, Gymnázium Rumburk, aula
Vánoční koncert Rumburského komorního orchestru, Gymnázium
Rumburk, aula
Vyrábíme vánoční dárky na poslední chvíli, Dům dětí a mládeže
Adventní koncert sboru Šenováček a Tyršovské zvonky, předání
Betlémského světla, kostel sv. Vavřince

Vánoce
24. 12. 15.00 h
26. 12. 17.00 h
29. 12. 18.00 h

Vánoční divadelní hra, evangelický kostel, Krásnolipská ulice
J. J. Ryba – Česká mše vánoční, kostel sv. Vavřince
Vánoční struny: J. Svěcený (housle), J. Navrátilová (cembalo),
Gymnázium Rumburk, aula
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Vánoční fejeton
Občas se každému občanu Lipové stane, že navštíví nějaký velký obchodní řetězec. No teď
před vánoci, v době přemýšlení o tom, jak potěšit pod stromečkem své blízké, tak teď je to
mnohdy i dobrá inspirace, že? Hypermarkety jsou již vánočně vyzdobeny a kromě
načinčaných stromečků jsou vlastně všude k vidění saně tažené soby a na nich Santa Claus
v barvách nejmenovaného výrobce nápojů. Tak jsem přemýšlel o tom, jak dlouho už do nás
cpou tyto obchody tvrzení, že dárky na vánoce vozí ten již zmiňovaný Santa Claus. Vyšlo mi
22 let a to není zrovna málo. Před tím do nás 41 let zase cpali, že dárky vozí děda Mráz, my
dříve narození si vzpomínáme, jak jsme jako děti chodily na podnikové jolky, kde po
Mikuláši nebylo ani stopy, zato děda Mráz býval k vidění i v několika vyhotoveních. Ale ať
už děda Mráz, či Santa Claus, nějak nás Čechy neoslovil ani jeden. Pravda, občas vidím na
nějakém domku figurku Santy, jak šplhá po žebříku do nějakého okna, (mnohdy výtvarně
připomíná spíše oběšence) a na ploché střeše rejdí světélkující saně tažené soby, ale to jsou
opravdu jen výjimky. Ostatně i
za komančů se našlo pár lidí,
kteří fandili tomu dědovi
s plnovousem. Mimochodem,
všimli jste si, že Santu, dědu
Mráze i Mikuláše spojuje právě
než jen ten plnovous? No, to ale
jen tak mimochodem, třeba by
se těch spojitostí našlo daleko
víc. Vlastně jsem chtěl jen
upozornit, že nejsme zase až tak
přizpůsobivý, nebo chcete-li,
tak podřízený národ, jak se mnohde prezentuje. Na západě mají Santu, na východě Mráze a u
nás? U nás dárky nosí Ježíšek, nosil Ježíšek a bude nosit Ježíšek, co na tom změní nějaká
propaganda? Jo, a nosí je 24. prosince večer, nikoliv 1. ledna či 25. prosince dopoledne. Tak
to prostě u nás je, a když to tak jinde není, my za to opravdu nemůžeme, nikomu to
nevnucujeme, ale také se nebudeme někomu přizpůsobovat, ať už napravo, nebo nalevo jen
proto, že u nich to mají jinak.
Tak vám všem přeji hezké vánoce s naším Ježíškem, nějakým tím dárečkem daným od srdce a
s láskou ke svým bližním, té je myslím třeba mnohem více než těch dárků.
Tak šťastné a veselé vánoce všem!

Zastoupíme Vás v péči o Vaše blízké
Cílem a posláním naší sociální služby je dlouhodobě udržet člověka, který má sníženou
soběstačnost z důvodu věku, akutního či chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení, v jeho přirozeném prostředí domova i v době, kdy jeho pečující (příbuzní, přátelé)
nemohou z jakéhokoliv důvodu svou péči vykonávat. Zároveň se snažíme předcházet
psychickému a fyzickému vyčerpání sil pečujících osob.
Službu poskytujeme v domácnostech uživatelů po celém Šluknovském výběžku.
Klientům nabízíme pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při
osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zajištění stravy a
při obstarávání osobních záležitostí. Službu si lze objednat na tel.čísle 777 291 359 nebo
prostřednictvím e-mailu odlehcovacisluzby@krasnalipa.cz
Dita Wimmerová
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Sport
Soutěžní fotbalové klání se v listopadu zastavilo a fotbalové trávníky utichly. Fotbalový ročník 2011 - 2012
se rozjede až 24. března 2012, kdy dospělí fotbalisté pojedou ke svému prvnímu jarnímu mistrovskému utkání na
horkou půdu do Mikulášovic. V zimní přípravě, která začne pár dní po Novém roce bude připravena řada
přípravných utkání na umělých trávnících ve Varnsdorfu a v Sebnitz. V hodnocení uplynulé poloviny soutěže
můžeme být vcelku spokojeni. Mužstvo dospělých, které hraje pod hlavičkou Šluknov B, dosáhlo potřebného
počtu bodů, které zajišťují dobrou výchozí pozici do jarních zápasů. Nejlepším střelcem mužstva se stal společně
Pavel Svoboda s Ing. Jaroslavem Vyšohlídem. Oba nastříleli shodně pět gólu. Na našich celkových 34
vstřelených gólech se podílelo celkem 11 hráčů. Z lipováků byly tedy nejúspěšnější: 5x Svoboda P., 3x Jarábek
M., 3x Kramer D., 2x Mikula E., 1x Kramer L. Jediné, co se nám na podzim nepovedlo, je uhájení domácí
neporazitelnosti. Ve třech případech jsme byli v domácím prostředí poraženi. Porážky jsme sice odčinili na
hřištích našich soupeřů, ale ztráty bodů na vlastním hřišti nás mrzí.
Starší žáci Lipové se ve své první polovině soutěže potýkali s nevyrovnanými výsledky. Však o této
problematice jsme se zde již zmínili. V této soutěži máme mužstvo rozmanitě věkově rozložené a rozdíl mezi 7.
a 15. roky je neskutečně propastný. Jestliže potom naši přijedou někam do města, kde mají žáky složeny z věku
12. až 15. let, tak naši nemají šanci. Připomínáme však, že v těchto soutěžích jde především o zapojení dětí do
zájmové činnosti a body v tabulce jsou až druhořadé.
Podzimní výsledky: II. třída
Union Děčín - Šluknov B / Lipová 3:3, Šluknov B / Lipová - Mikulášovice 4:0,
Těchlovice - Šluknov B / Lipová 1:0, Šluknov B / Lipová - Heřmanov 3:4,
Markvartice - Šluknov B / Lipová 1:3, Šluknov B / Lipová – Chřibská 0:2, Boletice A - Šluknov B / Lipová
3:1, Šluknov B / Lipová – Velký Šenov 5:1, Jiříkov - Šluknov B / Lipová 4:5, Šluknov B /
Lipová – Malšovice 1:3, Šluknov B / Lipová – K.Lípa 3:1, Jiřetín - Šluknov B / Lipová 2:6.
Mužstvo Dolní Poustevny se odhlásilo ze soutěže II. třídy.
Podzimní výsledky: OP starších žáků
Jílové - Lipová 8:2, Lipová - Česká Kamenice 2:15, Chřibská – Lipová 4:5
Lipová – D.Poustevna 1:7, Lipová – K.Lípa 1:6, Březiny – Lipová 19:2, Lipová – Velký
Šenov 0:20, Union Děčín – Lipová 3:4, Lipová – H.Podluží 1:10, Markvartice – Lipová
3:1, Junior ROMA Děčín Lipová 16:3.
TABULKA II. TŘÍDA OP Děčín.
Tým
Záp Skóre
1. Velký Šenov
12
56: 21

Body
30

2. Malšovice

12

32: 16

28

3. Heřmanov
Šluknov
4.
B/Lipová
5. Mikulášovice
6. UNION Děčín
7. Těchlovice
8. Chřibská
9. Boletice n.L.
10. Krásná Lípa
11. Jiříkov
12. Jiřetín p.J.
13. Markvartice

12

38: 25

26

12

34: 25

19

12
12
12
12
12
12
12
12
12

28: 29
25: 29
26: 31
20: 26
29: 27
27: 29
31: 41
15: 37
13: 38

18
18
18
18
16
16
12
5
4

TABULKA OP ST. ŽÁKŮ 7+1
Tým
Záp Skóre
1. ROMA Děčín
11 101: 26
2. Velký Šenov
11 64: 19
3. Krásná Lípa
11 35: 20
4. Horní Podluží
11 55: 21
5. Jílové
11 38: 19
6. Březiny
11 65: 26
7. Česká Kamenice
11 55: 22
8. Dolní Poustevna
11 35: 35
9. Markvartice
11 16: 67
10. Lipová
11 22:111
11. UNION Děčín
11 11: 81
12. Chřibská
11 17: 67

Body
27
27
27
21
21
19
19
14
7
6
4
3

Závěrem děkujeme všem našim hráčům, činovníkům klubu, příznivcům a sponzorům za podporu
v naší činnosti. Přejeme, aby všichni bez úhony přežili zimní měsíce a sváteční přípravy na
prosincové svátky. Všem co nejpříjemnější závěr roku 2011.
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