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Otázka pro starostu
Pravidelná rubrika starosty obce

Vzhledem k tomu, že nám do redakce nedorazila žádná konkrétní
otázka, požádali jsme pana starostu o shrnutí událostí posledních
měsíců.
Během prázdnin jsme připravili plochu pro dětské hřiště. Chci
touto cestou poděkovat dětem z dětského domova a brigádníkům
z řad rodičů našich školáků a dětí z mateřské školky a samozřejmě
dětem, bez Vaší pomoci bychom hřiště nezvládli otevřít v první
školní den.
Na konci prázdnin se konal nepřehlédnutelný Lipovský dřevák, který byl letos zpestřen
vystoupením s názvem TIMBERSPORTS SHOW. I přes nepříznivé počasí lze i letos Dřevák
považovat za úspěšnou akci a těšíme se na příští ročník. Za náročnou přípravu a úklidové
práce po Dřeváku chci poděkovat všem zúčastněným.
Během prázdnin jsme připravili a podali čtyři žádosti o dotaci na revitalizaci obecní zeleně
do operačního programu „Životní prostředí“. Všechny žádosti byly postoupeny k hodnocení
na Státní fond životního prostředí. Držme si palce! Budou-li naše žádosti podpořeny,
přiblížíme vám podrobnosti v Lipovských novinách.
Závěrem Vás chci informovat o situaci na Šluknovsku. Zúčastnil jsem se mnoha schůzek,
kde jsme řešili problematiku nepřizpůsobivých občanů a problémy, které nás na Šluknovsku
nejvíce trápí. Jako je velký nárůst kriminality (ve Šluknově), nezaměstnanost a příliv
nepřizpůsobivých občanů. Myslím si, že Šluknovské desatero vystihuje nejlépe potřeby
představitelů měst a obcí, i samotných občanů. Je také pro nás velmi důležité, že se budou
zpřísňovat a kontrolovat výplaty sociálních dávek. Připravili jsme tzv. Šluknovské desatero,
které jsme předali vládě a kompetentním úřadům.
Šluknovké desatero
My, zástupci měst a obcí Šluknovského výběžku žádáme Vládu a Parlament České republiky,
Policii České republiky a příslušné orgány státní správy o prosazení těchto našich, níže
uvedených požadavků, ve kterých spatřujeme řešení problematiky nejen Šluknovského
výběžku, ale i dalších měst a obcí celé České republiky:
(pokračování na straně 2)
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1.

Požadujeme posílení, nebo přinejmenším zachování stávajícího počtu policistů ve
Šluknovském výběžku, a to především ve výkonu hlídkové služby.
2. Požadujeme změnu rozpočtového určení daní ve prospěch všech měst a obcí České
republiky na úkor čtyř největších měst (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň), která v současné
době pohltí cca 50 procent všech daňových příjmů z rozpočtového určení. Deklarujeme, že
část navýšených příjmů mandatorně použijeme na zvýšení zaměstnanosti v našich obcích.
3. Požadujeme rychlé schválení novely loterijního zákona v té podobě, jak je navrhována
Senátem ČR.
4. Požadujeme rychlé vydání prováděcí vyhlášky k Zákonu o odpadech, která by měla
zpřísnit režim výkupu železa a barevných kovů.
5. Požadujeme zavedení Centrálního rejstříku přestupků.
6. Žádáme o důrazné řešení, v současné době již nezvladatelné, drogové kriminality na
Šluknovsku a současně požadujeme aktivní řešení obtěžující pouliční kriminality ve
Šluknovském výběžku.
7. Žádáme o jasné nastavení hygienických norem, stanovujících počet m2 na jednu osobu v
bytové jednotce, které zajistí důstojné bydlení všech občanů a zamezí jejich
nekontrolovatelnému sestěhovávání.
8. Klademe důraz na vymahatelnost práva v ČR, na rychlejší a důslednější postižitelnost
trestných činů a přestupků. Rychlé vynesení trestu má výchovný a výstražný účinek na
celou společnost.
9. Rozdělování sociálních dávek musí být motivační a spravedlivé pro všechny občany ČR.
10. Důrazně žádáme o rychlé a efektivní řešení zaměstnanosti, zejména v oblasti Veřejně
prospěšných prací a Veřejné služby.

Soutěž
Vítězem minulého kola je pan Lukáš F. Fišer, který poznal tzv. Špitál, který stál v místech
dnešní autobusové zastávky. Blahopřejeme, výhra je k vyzvednutí na OÚ.

Poznáte -li dům na dnešním snímku, napište nám na redakční email lipovskenovinymail.cz
nebo odpověď doručte na OÚ (osobně, poštou) do 20. listopadu 2011. Jako nápověda vám
poslouží skutečnost, že tento dům stále stojí
-kms-
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Upozornění
Chceme požádat všechny spoluobčany, kteří si dosud nevyzvedli projektovou dokumentaci ke
kanalizaci, ať tak učiní co nejdříve. Pokud nebude dokumentace vyzvednuta do konce
listopadu tohoto roku, bude jim k poplatku za projektovou dokumentaci (3.000,- Kč)
účtováno penále, které musí uhradit obec za pozdní platbu projektantovi. Děkujeme všem za
rychlé vyřízení.

Přivítání prvňáčků
V tomto školním roce nastoupilo do 1. třídy 9 prvňáčků. Přinesli si kornouty, nadšení, trochu
rozechvělé nejistoty, ale i vědomosti ze školky.
Protože se všichni docela dobře známe, tak děti nešly
do neznámého prostředí. Na tabuli každý našel své
začarované jméno, které jsme potom proměnili
zaklínadlem v žáčka. Trochu jsme si zazpívali,
přivítali jsme pana starostu Pavla Svobodu, který
přinesl na uvítanou školákům dárky od obce Lipová,
ale největší dárek všechny teprve čekal…. Takže
rychle domů, převléknout do sportovního, vzít
rodiče, babičky, známé,… a v 10 hodin se sejdeme
na slavnostním otevření nového dětského hřiště!!!
I.Palinkášová

Zvířecí návštěva v naší škole nebyla jen příjemná,
ale také naučná
Do naší základní a mateřské školy 14. října
zavítali dva velmi příjemní hosté. A to
cvičitelka psů a její krásný pejsek Alan.
Nejprve byli děti poučeni o tom, jak se mají
chovat k cizím psům na ulici. Byla jim ukázaná
i poloha, ve které se mohou bránit před útokem
cizího psa a také se dozvěděli mnoho
zajímavých informací o tom, jak pejska krmit,
jak je důležité učení povelů. Když děti i paní
učitelky prošli touto přednáškou, tak konečně
dorazil Bernský salašnický pes Alan a potom,
co předvedl, co všechno umí a jak je poslušný si ho mohli děti dle libosti hladit. Po hodině a
půl strávené společně v tělocvičně bylo loučení těžké, proto děti doufají, že budou mít ve
škole brzy zase nějakou přednášku se zvířaty.
-LL-
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PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych touto cestou poděkovat panu Karlu Jiřincovi a jeho firmě za sponzorsky
provedenou montáž automatického otvírání dveří a zvonění v naší škole.
Zvonění se líbí nejen žáčkům, ale i učitelkám.
Zatím kupodivu i na začátku hodiny.
Za kolektiv školy: I.Palinkášová

Životní jubileum
Dne 30. 8. 2011 oslavila paní Olga Rutová své životní jubileum – 90. narozeniny. K této
mimořádné události ji přišli pogratulovat a popřát hodně zdraví a štěstí syn, rodina a přátelé a
také klientky a zaměstnanci Domova důchodců Lipová, kde v současné době paní Rutová
žije.
Syn, pan Pavel Ruta přichystal pro maminku velkolepou oslavu narozenin. Do Domova
důchodců Lipová přijela zahrát Jablonečanka. Tento hudební soubor, který pochází z města
Jablonec nad Nisou, je pokračovatelem dechového orchestru, který v r. 1945 založil pan
Václav Kebort jako tzv. „městskou hudbu“. Po úmrtí zakladatele byl soubor znám dlouhá léta
pod názvem „Károvanka“. V současné době má soubor cca 15 muzikantů. Činnost souboru je
zaměřena především na české lidové skladby dřívějších i současných autorů, tedy českou
dechovku. Jablonečanka zahrála paní Rutové 4 pochody v Domově důchodců Lipové, poté se
oslava přesunula do nedalekého Vilémova, do restaurace pana Mrkvičky U staré cihelny, kde
hrála k poslechu a tanci. Tady probíhala oslava narozenin v okruhu blízkých a přátel paní
Rutové. Nechybělo dobré jídlo, pití a velký dort, dary a květiny. Venku před restaurací byla
uspořádána hudební produkce i pro veřejnost.
Paní Rutové přejeme do dalších let hodně zdraví.
-mh-

Budování a otevření dětského hřiště
Mnozí už ani nevěřili, že slavnostní otevření dětského hřiště 1. září bude opravdu
skutečností, protože se blížil konec prázdnin a stále byly na pozemku jen vykopané díry. V
dírách už se při deštích hromadila voda, občas se tam
koupaly i divoké kachny, ale prolézačky, houpačky,
kolotoč,...nikde! Až ve čtvrtek 25. 8. 2011 přijel
kamion s nákladem… Pár silných chlapů z vesnice
těžký neforemný náklad skládalo v 35 stupňovém
vedru. Také jsou na fotkách určitě vidět jejich
vyrýsované svaly! Blížil se Lipovský dřevák, takže
další dny se všichni věnovali přípravám a soutěžím
na tuto dřevařskou akci. Do předpokládaného
otevření hřiště zbývaly pouhé 3!! pracovní dny.
V pondělí ráno se už na hřišti rojilo pár
zapálených nadšenců včetně několika dětí, kteří nenechali starostu na holičkách a začaly se
kopat díry na usazení atrakcí.
(pokračování na straně 6)
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Ono se to jednoduše řekne, ale hůř udělá! Protože je pozemek na bývalé bouračce, musely
se občas dobývat i velké kameny, které dřív sloužily jako základy domu.
Velký dík patří těmto obětavcům, kteří vydrželi až do večerních hodin připravovat terén na
usazení jednotlivých prvků a přišli potom i následující dny. Druhý den se betonovalo a začal
se navážet kačírek do dopadových ploch. Tentokrát se přidalo pár dalších lidí z obce a děti z
dětského domova. Byl to dlouhý a náročný pracovní den. Ve středu přišlo zase o pár lidí i dětí
více. Také se muselo všechno dokončit, protože ve čtvrtek se mělo hřiště v 10 hodin ráno
slavnostně otevřít pro veřejnost. Všude bylo cítit radostné vzrušení a lidé chodili kolem hřiště
s úsměvem…. Děkujeme všem, kteří přispěli svým úsilím k uskutečnění tohoto dětského
snu! Možná to byl i sen některých dospělých….
A konečně je tu 1. září 2011 a s radostí očekávané slavnostní otevření dětského hřiště u
školy v centru obce. Tak to chlapi přece jen stihli! Po krátkém projevu pana starosty P.
Svobody, paní ředitelky školy I. Palinkášové, pana ředitele dětského domova L. Moravce a
zástupce Tomových parků, byly předány klíče od hřiště a přestřižena stuha. Poté již nic
nebránilo tomu, aby mohli netrpělivé děti
vyzkoušet
houpačky,
prolézačky,
horolezeckou stěnu, klouzačku, lanovou
průlezku, domečky, koš na košíkovou,
housenku, kolotoč, tabuli na malování křídou,
lávku, domečky, pískoviště, lavičky,…. Z
centra obce se ozývalo šťastné dětské výskání,
hlahol a smích až do setmění. A co mělo
největší úspěch? Možná, že to byla lanovka, na
které se děti vozily až do večera. Přejeme si
jistě všichni, aby nám toto pěkné hřiště
vydrželo co nejdéle a aby se na něm mezi
sebou chovaly děti vždycky tak ohleduplně,
jako ten první den. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se zasloužili o realizaci tohoto
netradičního dárku pro naše děti.
I.Palinkášová, M. Petroušková

Lipovský dřevák
Všichni jsme se těšili na tuto poslední veselou prázdninovou akci. Po tropických teplotách
se v sobotu ochladilo a začalo pršet. Přesto se skalní přívrženci nenechali nepříjemným
počasím odradit a opět s vervou soutěžili dospělí i děti. Klasické soutěže: hod polenem nebo
kládou, kuželky, opičí dráha, přechod po laně a hod míčkem na buvola, byly doplněny
soutěžemi novými: vědomostní soutěží,
poznáváním přírody hmatem, bludnými
placáky, hodem na koš a dráhou šikovnosti.
Někteří mohli mezi soutěžemi hrát nohejbal
nebo si zatancovat u pódia, kde moderoval
osvědčený pan Weis "vypečené" hry a
soutěže pro děti. Těchto soutěží se s chutí
zúčastnili i dospělí. Líbil se například
dětský model čtyřtaktního motoru a soutěž
"kdo dál dočůrá", ve které paradoxně
zvítězila dívka.
(pokračování na straně 7)
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Během těchto činností vyřezávali na louce sochy 4 dřevosochaři. Opět vznikla velice
pěkná díla: 3 různé včelí úly, volavka a akt, který se večer dražil. Všichni byli zvědaví také na
TIMBERSPORTS SHOW, ve které vystupoval několikanásobný mistr Evropy Martin
Komárek se svým kolegou Janem Kamírem. Martin Komárek je držitel několika rekordů v
Guinesově knize rekordů ve vyřezávání motorovou pilou a také několikrát obsadil 3. místo na
mistrovství světa v dřevorubeckém sportu. Při vystoupení jsme se dověděli spoustu
zajímavostí o tomto netradičním sportu a zasoutěžili si muži, ženy i děti. Obecenstvo
fantasticky povzbuzovalo všechny borce. A závěrečná soutěž chlapů v řezání "kaprovkou", to
byla legrace a podívaná! Zúčastnilo se asi 10 zdatných mužů odevšad. Vyhrál pan starosta
Pavel Svoboda, který pro jistotu musel řezat ještě jednou, aby potvrdil svůj výkon. A on
výkon ještě zlepšil! Je pravda, že zlí jazykové povídají, že všichni, kteří se zúčastnili této
soutěže mají "o kolečko víc". Možná, že důkaz tohoto tvrzení najdete na fotografii.....
I. Palinkášová

Rozhovory s Argem
Po vydatných srpnových deštích jsem usoudil, že bude dost na místě
v místních lesích sbírat houby, které tam porostou v sevřených
desetistupech. Tak jsem se také sebral a vydal se do lesa, nedbaje
varování sousedky, která mi tvrdila, že na ně ještě není ta pravá doba a
co se v lese urodí, stejně vyberou lufťáci. Jo to v září, to je ten správný
měsíc, kdy se do lesa chodí pomalu s kosou a nůší, to už jsou děti ve škole a lufťáci
samozřejmě doma. No, v září jsem tedy šel také a našel doslova houby, holt to v tom září
nějak s houbami není ono. Argo vesele lítal kolem mne a ke všemu čuchal, inu pes….
Když jsem už pomalu sedal do auta, které parkuji na lesní křižovatce směrem na Sohland,
pořád mi tam jako něco chybělo, a protože nejsem nijak zvlášť všímavý, dalo mi dost práce
přijít na to, co by to mohlo být. Nakonec mi to docvaklo, vždyť tady pod přístřeškem býval
stůl s lavičkou, a teď je tam prázdné místo… No co ty lidi všechno neukradnou, pomyslel
jsem si a bylo mi z toho dost smutno. V tom Argo začal štěkat, neb je pes vesnický, a auta
příliš nesnáší, zvláště pak, když jedou z lesa a tak jsem zvedl oči a uviděl, jak terénní osobák
veze na přívěsu myslivecký posed i s žebříkem a tak jsem jen zadoufal, že povědomý fousáč
za volantem je členem nějakého toho spolku (nevím jakého, nejsem nimrod), který si veze
posed s povolením hajného na opravu a nikoliv ukradené vyschlé dřevo na spálení. Naložil
jsem psa, ještě jednou se smutně zadíval na prázdné místo pod přístřeškem a v autě rozvíjel
úvahy o tom, že pokud je něco jen trochu společné,
tak se to holt musí ukrást a tím se to stane
soukromým a o té naší podivné povaze, kdy si věcí,
které dělají naše okolí hezčím a zajímavějším, prostě
neumíme vážit. Argo moje úvahy poslouchal s mírně
nakloněnou hlavou a zřejmě si myslel své, patrně
něco o tom, že by takové lidi kousnul, ale pořádně,
aby se už trochu probrali. Nebo se opravdu budeme
muset smířit s tím, že za hranicemi to hezké být
může, ale u nás ne?
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POZOR NOVÉ OP
Od 1.1.2012 se budou vydávat nové typy občanských průkazů se strojově čitelnými
údaji a s kontaktním elektronickým čipem, takzvané elektronické občanské průkazy. Tuto
agendu budou zajišťovat obce s rozšířenou působností na stávajícím technickém zařízení pro
agendu elektronických pasů. Pro obce v naší působnosti to znamená, že již nebude možné
nabrat žádost o e-OP na matrikách, ale pouze na pracovišti OP v Rumburku. Totéž se týká i
výdeje dokladů. Novely přinesly i další novinky, jako je možnost požádat o OP pro děti od
narození do 15 let za 50,-Kč s platností na 5 let. Od 15 let bude možno si vybrat občanský
průkaz bez čipu, který bude bez poplatku nebo s čipem za poplatek 500,-Kč, oba typy budou
mít platnost 10 let. Odpadá také nutnost přinést fotografie, protože se bude na oba typy
občanských průkazů fotit na úřadě, jako je tomu u cestovních dokladů. K nepohyblivým
občanům bude vyjíždět mobilní pracoviště. Zatím je připraveno pro celou Českou republiku
deset těchto pracovišť.
V souvislosti s přípravou na vydávání nových občanských průkazů budou probíhat odstávky
systému cestovních dokladů, to znamená, že nebude možné zpracovávat žádosti o vydávání
cestovních pasů 18.11, a dále 24.12.2011 až do konce roku.
O vydání stávajícího občanského průkazu je možno požádat nejpozději do 14.prosince 2011 u
úřadu příslušného pro vydání OP. U matričních úřadů nejpozději do 30.listopadu 2011.
Žádosti o vydání cestovních pasů bude možné nabrat pouze do 19.prosince 2011. Do stejného
data lze také požádat o zapsání titulu do vydávaného pasu. Od 1.ledna 2012 se tituly do
cestovních dokladů zapisovat nebudou.
Odstávka systému nebude mít vliv na žádosti o vydání cestovních pasů typu blesk.

DŮLEŽITÉ
Upozorňujeme obyvatele obce, kteří mají trvalý pobyt hlášen v sídle OÚ Lipová, že
jsou povinni si vyzvednout došlou poštu.
Kdo nemá zaplacen poplatek na likvidaci odpadu, poplatek ze psů, pozemky a hrobová
místa, ať tak učiní do 15. listopadu 2011. V případě nesplnění povinností budou poplatky
vymáhány exekučními příkazy s navýšením částky.

BOURÁNÍ FRUTY
Jak jste si všimli, došlo k demolici Fruty, která byla již delší dobu ve velmi špatném
stavu.(padání cihel, částečně propadlá střecha, narušená statika zdiva) Došlo k demolici
domu, který je přímo u hlavní komunikace. Podrobnosti přineseme v dalším čísle.
Upozorňujeme občany a především naší mládež, že i zbylá
část je ve velmi špatném stavu. Je tak zcela nepřípustné, aby
kdokoliv do objektu lezl a bral z něj železo nebo další stavební
materiál. Mohlo by tím pádem dojít k okamžitému zřícení
objektu a eventuálním
ztrátám na lidských
životech.
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Lipovský soutěžní den
V pátek 26. 8. 2009 se uskutečnil 3. ročník Lipovského soutěžního dne. Pozvání přijalo 8
zařízení sociálních služeb z blízkého okolí, ale přijeli i hosté ze Staré Olešky, nebo přátelé
z německého Oberlandu. Soutěžilo tedy 9 družstev v různých sportovních i méně sportovních
disciplínách jako například knoflíkyáda, hod na terč, smotávání ponožek, hod na plechovky,
střela na branku a podobně.
Takovou akci by z důvodu nedostatku prostoru nebylo možné uskutečnit v našem domově.
Proto nám vyšel vstříc náš zřizovatel, obec Lipová, a umožnil nám využít prostor připravený
pro Lipovský dřevák, který se konal následující den – v sobotu 27. 8. 2009 vedle Restaurace u
Pytláka. Rádi bychom proto poděkovali panu starostovi Pavlu Svobodovi a samozřejmě všem
zaměstnancům obecního úřadu a dobrovolníkům, kteří připravili veškeré zázemí (kvůli naší
akci o den dřív). Samozřejmě také děkujeme všem zaměstnancům Domova důchodců Lipová,
kteří se podíleli na přípravách a realizaci celého dne.
Velký dík samozřejmě patří i všem těm, kteří nám pomohli jak finančně, tak i formou svého
zboží. I díky nim si mohli klienti užít pěkný slunečný den plný soutěží, legrace a uvolnění a
odnést si pěkné ceny, které byli připraveny i pro soutěžící na posledních místech. Družstva,
která se umístila na předních pozicích, si kromě věcných cen odnesla i dort, diplom a
keramickou medaili, která byla vyrobena v terapeutické dílně Domova důchodců Lipová. Na
třetím místě se umístil Ústav sociální péče Lobendava, druhý skončil Domov pro osoby se
zdravotním postižením Stará Oleška a první příčku obsadilo domácí družstvo Domov
důchodců Lipová. Vyhlášeny byly ještě dvě kategorie navíc. Nejstarší účastnice - paní
Irmgard Schmid z německého družstva a nejstarší účastník – pan André Truska z Domova
důchodců Filipov.
Hudební doprovod po celý den zajistila skupina Rytma z Mikulášovc – pánové Hádek a
Matějka.
Myslím, že se našim hostům v Lipové líbilo a příští rok se můžeme opět těšit nashledanou.
Ještě jednou děkujeme všem, kteří přispěli na uspořádání akce Lipovský soutěžní den.
Obec Lipová, Restaurace u Pytláka – Lipová, Varnsdorfské uzeniny s.r.o – Varnsdorf, United
Bakeries a.s.Rumburk, Haback - Šluknov, Batlička zelenina, Jizerské pekárny – Česká Lípa,
Uhlí Chadima – Šluknov, Květinářství Vyšohlíd – Šluknov, Velmar – Ústí nad Labem,
Alimpex – Česká Lipa, Lékárna Herba – Šluknov, Lékárna Brada – Šluknov, K+H Bryndová
Minimarket – Lipová, Wilhelm drogerie – Šluknov, Papírnictví Šlachtová – Velký Šenov,
Formánková – Šluknov, Tabák Venclák – Šluknov
-mh-

Koutek akvaristy
Technika v akváriu.
Dříve jsem vodu z nádrže do hadice nasál
ústy a pustil do kbelíku, což pro laika má
za následek nedobrovolnou ochutnávku
špíny z akvária, nyní prodávají hadice se
zvonem a ruční pumpou, kde už nic
nevypijete
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Vnější filtr je fakt bezva, je bez problémů, nemusí se tak často čistit a neruší pohled do
nádrže, cena už však tak bezva není…
Podstatné je vždy, aby se pohybovala hladina vody (jemné vlnění), nikoliv proud bublinek
z nějakého kamínku. Ty to moc neokysličí, protože kyslík se ve vodě až tak ochotně
nerozpouští, zatímco pohyb hladiny udělá své, a nemusí být vůbec prudký. Kdo tam chce mít
mermomocí bublinky, protože se mu to líbí, ať si udělá na hadičce rozdvojku a na jeden
konec dá filtr a na druhý kamínek, ale není to o ničem, než o efektu těch bublin, protože
každý filtr vám pohybem hladiny vodu spolehlivě okysličí.
Tak po dlouhém povídání jsme společně došli k tomu, že do akvária patří molitanový bio filtr
při větším počtu ryb a mám pocit, že větší počet je jedna rybka na méně než 10 litrů vody. To
je ale orientační, protože, u větších ryb (Astronatus ocelatus) je těch 10 litrů málo, a u neonek
zase až moc. Jinak čím více ryb, tím větší molitan a větší výkon filtru, to je jasné.
Také by neměl chybět teploměr, kterým kontrolujete teplotu vody. Jsou jak ponorné, tak
plovoucí, tak i nalepovací z venku. Zde pozor na to, jakou máte teplotu v bytě, protože nahoře
v akváriu se voda ohřívá od osvětlení a dole zůstává chladnější, dobrý filtr to pak krásně
nenásilně promíchává a voda je v nádrži všude stejně teplá, což rybky, ale i rostliny ocení.
Elektrická topná tělíska s termostatem, který udržuje nastavenou teplotu pak potřebují ti, jimž
teplota v bytě kolísá, a potom ti, kdo se rozhodli chovat choulostivější druhy ryb. Běžné
akvárium v bytě s centrálním vytápěním se bez toho obejde, což je dobře, neboť tělíska jsou
jak drahá, tak žerou nejvíce elektřiny z celé spotřeby akvária.
Tak si to shrneme:
Filtr s molitanem (čím větší akvárium, tím větší molitan i filtrační trubice)
Vzduchovací strojek nebo čerpadlo
Kbelík a hadice s odkalovacím zvonem
U vzduchovacího strojku ještě přívodní hadička na vzduch, čím ji budete mít delší, tím menší
výkon, což není zrovna dobré, a pozor: strojek umístěte výše, než je hladina akvária. Když
vypnou proud a to se občas stane a váš strojek bude někde dole pod akváriem, může vám
akvárium vypustit na koberec i k sousedům pod vámi…
Teploměr – je jedno jaký, hlavně aby na něj akvarista viděl. Já bych například bez brejlí
potřeboval na teploměru údaje o velikosti zhruba půl metru, což jsem zatím nikde nesehnal…
Topné tělísko s termostatem (někdy, jak výše popsáno)
Škrabka na řasu – žiletková, magnetická, jak kdo myslí
Taky nějakou síťku na odchyt rybek, že?
Ještě k těm čerpadlům a vnějším filtrům s čerpadlem: jsou téměř bezhlučná, což se o
vzduchovacím strojku říci nedá….
Pokračování příště
-INZERCE--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Sport
Zápasy fotbalového ročníku 2011-2012 se již rozjely naplno. Mužstvo dospělých má již za
sebou pět zápasů. Cíl pro tuto sezonu bylo umístění v lepší půlce tabulky a to se zatím daří.
Velice nás mrzí těsná domácí porážka s Heřmanovem, který spolu s Velkým Šenovem ještě
neutrpěli žádnou porážku, a jsou na čele tabulky.
Starší žáci po nevydařeném začátku, kdy utrpěli poměrně velké porážky si konečně zajeli
pro první výhru do Chřibské. Naše mužstvo pořád trápí různorodé věkové složení a pokud se
proti nim postaví mužstvo s většinou hráčů atakující patnáctiletou hranici, tak na mě prostě
nestačíme. V této soutěži jsou však důležitější věci než vítězství…
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.
Zbývá sehrát: Šluknov B / Lipová – Chřibská (NE 25.9.-16:30), Boletice A - Šluknov B / Lipová
(SO 1.10.- 16:00), Šluknov B / Lipová – Velký Šenov (NE 9.10.-16:00), Jiříkov - Šluknov B /
Lipová (SO 15.10.-15:30), Šluknov B / Lipová – Malšovice (NE 23.10.-15:30), Šluknov B / Lipová
– K.Lípa (NE 6.11.-14:00), Jiřetín - Šluknov B / Lipová (SO 12.11.-14:00). (tučně označené zápasy
se hrají na hřišti v Lipové)

Mužstvo Dolní Poustevny se odhlásilo ze soutěže II. třídy.

Výsledky: OP starších žáků
Jílové - Lipová 8:2, Lipová - Česká Kamenice 2:15, Chřibská – Lipová 4:5
Zbývá sehrát: Lipová – D.Poustevna (NE 25.9.-10:30), Lipová – K.Lípa (NE 28.9.-10:30), Březiny
– Lipová (SO 1.10.-10:00), Lipová – Velký Šenov (NE 9.10.-10:30), Union Děčín – Lipová (NE
16.10.-10:30), Lipová – H.Podluží (NE 23.10.-10:30), Markvartice – Lipová (SO 29.10.-10:00),
Lipová – Junior ROMA Děčín (NE 6.11.- 10:30) (tučně označené zápasy se hrají na hřišti v
Lipové)

II. třída
1. Velký Šenov
4 4 0 0 23: 5 12 ( 6)
2. Malšovice
5 4 0 1 14: 5 12 ( 6)
3. Heřmanov
4 4 0 0 14: 5 12 ( 6)
4. Mikulášovice
5 3 0 2 13: 11 9 ( 3)
5. Těchlovice
5 3 0 2 11: 13 9 ( 3)
6. Šluknov B/Lipová 5 2 1 2 13: 9 7 ( 1)
7. Chřibská
4 2 0 2 10: 10 6 ( 0)
8. Boletice n.L.
4 2 0 2 10: 11 6 ( -3)
9. Markvartice
4 1 1 2 7: 8 4 ( -5)
10. UNION Děčín
5 1 1 3 9: 20 4 ( -5)
11. Krásná Lípa
5 1 0 4 9: 16 3 ( -3)
12. Jiříkov
5 1 0 4 10: 19 3 ( -6)
13. Jiřetín p.J.
5 0 1 4 3: 14 1 ( -5)

OP starší žáci
1. Horní Podluží 3 3 0 0 17: 4 9 ( 6)
2. Krásná Lípa
3 3 0 0 6: 1 9 ( 6)
3. Česká Kamenice 3 2 0 1 26: 4 6 ( 0)
4. Březiny
3 2 0 1 22: 7 6 ( 0)
5. Dolní Poustevna 2 1 0 1 11: 5 3 ( 0)
6. Jílové
3 1 0 2 10: 9 3 ( 0)
7. ROMA Děčín 2 1 0 1 4: 3 3 ( -3)
8. Velký Šenov
2 1 0 1 5: 6 3 ( 0)
9. Lipová
3 1 0 2 9: 27 3 ( 0)
10. Chřibská
2 0 0 2 4: 11 0 ( -6)
11. Markvartice
1 0 0 1 1: 11 0 ( 0)
12. UNION Děčín 3 0 0 3 1: 28 0 ( -3)
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