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Pravidelná rubrika starosty obce 
 

V mnoha médiích se v poslední době objevila zpráva o špatné drogové situaci na Šluknovsku, 
jmenovitě i u nás v obci, jak situaci vnímáte vy? 

 
Na začátku března letošního roku jsem se zúčastnil schůzky tajemníků ORP 

Rumburk (správní obvod obce s rozšířenou působností), kde jedním z bodů programu 
byla činnost K-centra v Rumburku, které se věnuje drogově závislým. Ředitel K-
centra Bc. Vít Jelínek nás seznámil s potížemi, se kterými se Centrum potýká a 
především nám předal alarmující statistiky, z nichž jasně vyplynulo, že i mezi 
lipovskými spoluobčany mají několik klientů. (Více mi v rámci zachování důvěry 
mezi zaměstnanci a klienty Centra sdělit nemohl). Klienti získávají od Centra injekční 
stříkačky, čímž je bráněno nekontrolovatelnému nárůstu nákazy žloutenkou a jinými nebezpečnými 
chorobami. Klienti K-centra jsou dále posíláni na lékařská vyšetření a jsou pod minimálním dohledem. 
V současnosti eviduje K-centrum 27 osob nakažených žloutenkou typu C, jedna osoba je HIV pozitivní. 
Bohužel K-centru chybí na provoz v letošním roce 250 tisíc Kč. (Jen pro srovnání, léčba člověka 
nemocného žloutenkou typu C vyjde ročně na 500 až 800 tisíc Kč). Pevně věřím, že se prostředky pro K-
centrum ve veřejných rozpočtech naleznou. Obec uvolnila z rozpočtu 5 tisíc korun na provoz. Nechci 
domýšlet důsledky, kdyby tomu tak nebylo. 

V souvislosti s uvedenými informacemi apeluji na všechny rodiče, aby poučili své děti o nezbytné 
opatrnosti. Již několik osob mi hlásilo nález injekční stříkačky (já osobně jsem ji našel na Solandu a minulý 
týden zapíchnutou ve stromě na fotbalovém hřišti). Řekněte svým dětem o tom, aby stříkačku nebraly do 
ruky, neboť jediný kontakt s jehlou může znamenat nákazu. Naleznete-li někdo jehlu, volejte na tel.: 731 
583566. Neužívají se zde žádné lehké drogy, tiše se nese výběžkem, že se, mimo jiné, i v Lipové vyrábí 
pervitin. Toto budeme řešit s ostatními starosty výběžku na dalším zasedání DSO Sever -Dobrovolný 
svazek obcí Sever. 

Na závěr několik hrůzných údajů z K-centra: 
Nárůst počtu klientů v letech 2007 až 2011 je 191% na 227 osob 
Počet kontaktů vzrostl v letech 2007 až 2011 o 99% na 2458 kontaktů. 
Počet vyměněných injekčních setů vzrostl v letech 2007 až 2011 o184% na současných 41 192 kusů. 
Počet testů na infekční nemoci v roce 2011 je 43testů. 
Počet vyšetření na přítomnost drog vrostl v letech 2007 až 2011 o 614% na současných 100 vyšetření. 
 
Prosím, uvědomte si, že ani marihuana dávno není lehká droga, netolerujte ani její kouření. Konopí bývá 
často jen začátek smutných konců. Osvobodit se z drogové závislosti se podaří málokomu, a to většinou za 
odborné pomoci a především pomoci rodiny. Nemyslete si, že zrovna Vašim dětem se toto nebezpečí 
vyhne. Mládež je mnohdy v těsnějším kontaktu s drogou než by nás kdy napadlo v těch nejčernějších 
představách. V blízké době chceme pozvat do školy odborníky, kteří děti poučí. 

LLiippoovvsskkéé  nnoovviinnyy  
Březen/duben 2012; adresa redakce: Obecní úřad Lipová, � 412 391 390, lipovskenoviny@email.cz 
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Soutěž 
 

Na minulé fotografii jsme představili obraz z lipovského pivovaru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dnešní soutěžní fotografie je pro skutečné odborníky. Je to opravdu z Lipové, jen stromy povyrostly, 
světlý objekt v popředí již nestojí. Kdo si myslí, že zná místo, které je zachyceno na dnešním snímku 
může odpovědět do 15. května na mail lipovskenoviny@email.cz nebo osobně či poštou na adresu OÚ. 
Z došlých správných odpovědí vylosujeme výherce, který obdrží zajímavou knihu. 

-kms- 
 

Klub důchodců 
 

Další setkání Klubu důchodců 
se uskuteční dne 10.5.2012 v 15 hodin 
v bývalé knihovně na náměstí č.p. 419 

 
CARMEN  klasika pod hvězdami  
zámek Ploskovice – velkolepá výprava 120 členný soubor. 
Představení se koná dne 24.8.2012 od 21.00 hodin. 
Vstupné 495,-Kč (+ doprava / podle počtu přihlášených). 
Závazné přihlášení u pí. Kadlecové tel.: 412391184 nejpozději do 31.5.2012. 
 
18.4.2012 od 19.00 hodin - Zábavný pořad Šíp, Náhlovský v kině 
Šluknov.  
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Poděkování 
 

Chci jménem Společnosti pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska poděkovat za náročnou celodenní 
dobrovolnou práci na odstraňování nánosů pod mostkem před Obecním úřadem. Naše poděkování 
patří jmenovitě těmto dobrovolníkům: Marian Gajdoš, Lukáš Žák, Igor Rácz, Rudolf Vaněk, Olga 
Kolínská. Dále dětem z Dětského domova: Jan Čičák, David Čičák, Marian Pollak, Erik Jílek, 
František Šimčík a také naší mládeži Luboš Kopecký, Štěpán Vavruška, Petr Šípal, Tomáš Kamarád, 
Tomáš Diviš a Břetislav Šípal. 
 

 

Domov důchodců v Lipové 
Otevření terapeutické dílny 

 

Ve čtvrtek 15. 3. 2012 byla v Domově důchodců 
Lipová slavnostně otevřena terapeutická dílna. Úvodním 
proslovem ji otevřel ředitel Domova důchodů Bc.Jan 
Sembdner. 

Terapeutická dílna již v našem zařízení funguje delší 
dobu, ale její prostory byly pro velký zájem klientek 
nevyhovující, proto došlo k jejímu rozšíření a rekonstrukci. 
Díky novým prostorám mají klientky lepší podmínky pro 
výrobu keramiky, ruční práce a další činnosti, které jsou 
zaměřené na zachování jejich kognitivních schopností, ale 
také k vyplnění volného času. K dispozici je i koutek 
zaměřený na cvičení, masáže, bazální stimulaci a reiki.  

Velký dík patří Obci Lipová, firmám Bea, Siops, Izopor Dvořák, Zempra Dc, panu Sykáčkovi za 
finanční podporu, dále potom pracovnicím terapeutické dílny paní M. Popelkové a M. Hejlové za 
pomoc při vybavení a vyzdobení dílny a dále samotným klientkám, které s přípravami také pomáhaly.  

Mezi hosty, kteří přijali naše pozvání na slavnostní otevření dílny byli, např. pan Pavel Svoboda – 
starosta obce Lipová, Mgr. Ilona Palinkášová – ředitelka ZŠ a MŠ Lipová, PhDr. Leoš Moravec – 
ředitel Dětského domova Lipová, pan Jaromír Soukup – ředitel Domova se zvláštním režimem Krásná 
Lípa Palmovka a zaměstnanci tohoto zařízení, kolegové z Domova důchodců Filipov a další hosté. 
K dobré náladě nám zahrál „Senior band“ složený z klientů DD Filipov pod vedením p. Porty. Všem 
děkujeme za příjemně strávené odpoledne. Našim klientkám přejeme, aby se jim v nové terapeutické 
dílně dařilo a aby zde v pohodě trávily svoje volné chvíle. 

-DF 
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Zámek – co bude dál 
 

Množí se dotazy na budoucnost lipovského zámku, oslovili jsme tedy nové majitele a požádali je, 
aby nám své plány představili. Dnes tedy poprvé: 

 
Vážení přátelé a milí spoluobčané, 
po mnoho roků jste si již zvykli vídat chátrající zámek ve Vaší obci. Předpokládáme, že Vás tento 

pohled nenechával klidnými, nicméně vzhledem k tomu, že patřil soukromým majitelům pocházejícím 
z Nizozemí, zdálo se, že se nedá s tímto stavem mnoho podniknout. Ostatně přístup všech ostatních 
majitelů objektu za posledních zhruba čtyřicet let byl obdobný. Všichni se snažili zámeckou budovu 
pokud možno využít ke svému prospěchu a nikdo se nezajímal o její ochranu a posléze jen prostou 
záchranu před úplnou devastací.  

Zámek významně chátrá již od osmdesátých let minulého století a poslední roky se staly kritickými. 
Nutno nezakrytě říci, že poslední majitel, firma Obrození s.r.o. měla v úmyslu docílit totální devastace 
tohoto objektu a jeho následný zánik, spojený s vybudováním hotelu v jakýchsi architektonických 
pseudokulisách původního objektu. Velmi smutným se jeví, že jedním z majitelů firmy byl architekt, 
který se dokonce v Nizozemí věnuje vysokoškolské pedagogické činnosti. V této fázi, zhruba před 
rokem a půl jsme Vaši obec navštívili a okolí obce včetně zámku nám učarovalo. Vzhledem k tomu, že 
nám osud zámku nechtěl zůstat lhostejným, snažili jsme se přesvědčit majitele, aby začali 
s rekonstrukcí. Následně jsme se snažili přimět je k prodeji objektu, ale až po cílené snaze státních 
orgánů památkové péče, zastoupených především panem Divišem, památkářem, působícím na 
Městském úřadě v Rumburku, se nám podařilo po sérii pokut, které majitelé obdrželi, neboť o zámek 
nepečovali v souladu s platnou legislativou, zámek zakoupit, a to minulý rok v listopadu. To již bylo 
založeno občanské sdružení Via tempora nova, sdružení věnující se záchraně a obnově nemovitých 
kulturních památek, které si pod svá křídla vzalo záchranu a následnou obnovu zámku v Lipové, který 
aspiruje na to stát jedním z architektonických skvostů celého severočeského kraje, na který by mohli 
být občané Lipové právem hrdí. 

Od listopadu do současné doby, ačkoliv uplynulo velmi málo času, se nám podařilo vypracovat 
základní studii o záchraně zámecké budovy a přilehlého památkově chráněného zámeckého parku. 
V případě zámeckého parku se pilotního projektu ujal emeritní ředitel pražské botanické zahrady pan 
doktor Větvička, přední český odborník a neúnavný propagátor záchrany dalších zámeckých parků po 
celé republice. Vlastní projekt záchrany a obnovy zámku zpracovává jihočeská architektonická 
kancelář, vedená panem architektem Kamišem, který se úkolu ujal s nebývalým nadšením a 
profesionalitou.  

Ačkoliv tedy nejsme obyvateli Lipové, snažíme se od samého počátku přispět k lepšímu životnímu 
prostředí v obci především tím, že dle svých skromných možností začneme s obnovou zámeckého 
parku a s jeho zpřístupněním veřejnosti. Samozřejmě vzhledem k obrovské devastaci, ke které došlo 
v uplynulých letech, nelze čekat, že se podaří obnovit park během několika měsíců. Obnova bude trvat 
mnoho let, nicméně doufáme, že obyvatelé Lipové ocení každé viditelné změny k lepšímu a sami 
svým chováním přispějí k lepšímu vzhledu okolí zámku, který je organicky spojen s obcí. 
Předpokládáme, že jak dnes, tak v budoucnu bude park stále přístupný veřejnosti a tato prostora se 
stane významnou odpočinkovou zónou nejen pro místní ale rovněž i pro turistickou veřejnost. V této 
souvislosti bychom Vás všechny chtěli požádat nejen o trpělivost ale především o jistou 
disciplinovanost tak, aby nedošlo ke zranění osob v prostorách parku a především v nejbližším okolí 
zámecké budovy, kde stále hrozí zřícení konstrukcí budovy. 

V současné době se Via tempora nova věnuje především zajištění architektonické studie a projektu 
obnovy zámku. Jedná se o náročnou činnost organizační, která navíc polyká většinu našich financí, 
které můžeme v současné době poskytnout do záchrany zámku. Spolupracujeme s Ministerstvem 
kultury, Fondem životního prostředí, Ministerstvem pro místní rozvoj, Severočeským krajským 
úřadem, Národním památkovým úřadem, Městským úřadem v Rumburku a s mnoha dalšími 
(pokračování na straně 5) 
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(pokračování ze strany 4) 
institucemi státní správy i samosprávy tak, abychom v co nejkratší době získali stavební povolení, 
nutné k zahájení rekonstrukce zámku. Zároveň se snažíme získat finanční prostředky z jednotlivých 
fondů (evropských, ministerských i krajských), neboť záchrana zámku bude stát stamiliony korun.  

Jestliže tedy nepozorujete žádné změny na zámecké budově, neznamená to, že se neděje nic, co by 
nevedlo k záchraně zámecké budovy. Přípravné práce jsou opravdu náročné a v současnosti 
zaměstnávají celý tým profesionálů. Prosíme Vás tedy o trpělivost a zároveň Vás žádáme o podporu, 
případně o pomoc od každého, kdo by chtěl přiložit sám ruku k dílu. Vítáme kohokoli, kdo může naší 
společné věci jakkoli pomoci a těšíme se, až bude moci být opravený zámek otevřen veřejnosti a bude 
chloubou nejen obce ale celého regionu. 

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kdo do této doby přispěli pozitivně k záchraně zámku. 
Naše díky patří především Vašemu starostovi, panu Pavlu Svobodovi, který se záchraně zámku věnuje 
s neskutečným nasazením a bez jehož pomoci by práce zdaleka nepostupovaly takovým tempem jako 
dosud. Věřte nám prosím, že se snažíme být odpovědnými vlastníky zámku a naším prioritním cílem je 
zámek a park zachránit před zánikem a dovést jeho záchranu ke konečnému cíli, kterým je jeho 
zpřístupnění veřejnosti.  

V příštím článku Vás seznámíme s konkrétními kroky, které jsou v současnosti podnikány 
k záchraně zámku a zámeckého parku. Máte-li zájem získat kdykoli aktuální informace o našem 
občanském sdružení, můžete navštívit naše www stránky (www.viatemporanova.cz). 

 
Za občanské sdružení Via tempora nova Mgr. Jan Rapin 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pan doktor Větvička v parku zámku na Lipové, prosinec 2011 
 

Přehled kulturních akcí v Lipové a okolí 
3. 4. Rumburk -  Zaostřeno na Jizerky, putovní výstava vítězných snímků z fotosoutěže z 

roku 2011. Připravila Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor  
výstava trvá do 24.5. 

14.4. - 15.4 Šluknov – oba dny od15.00 hod divadelní přehlídka pohádek, vstupné 20,-Kč 
17.4. Šluknov – v 17:30 zahájené výstavy fotografií Blanky Vargové v DK. Výstava je 

každý všední den od 8:00 do 15:00. Potrvá do 25.5.2012. 
30.4. Lipová – pálení čarodějnic od 18.00 hod.   

Průvod od obce k restauraci U pytláka 
26.5. Lipová – Jarmark řemeslných trhů v krajin ě podstávkových domů 
27.5. Lipová – Den otevřených podstávkových domů – otevřeno od 10.00 hod 
2.6. Lipová – Dětský den – od 14.00 hod 

 Lipová – sranda Cross country – od 11.00 hod restaurace U pytláka 
Jízda dvou až čtyřčlenných týmů na koních okolím (koně možno zapůjčit) 

 Lipová – Country bál  U pytláka od 19.00 hod – hraje skupina Ruksak 
Po setmění ohnivá show na koni v podání Emila Šišky 
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Fejeton 
 

Cereálie, český jazyk a angličtina 
 

Nebojte se, nebudu tvrdit, že místo kapesníku se má říkat čistonosoplena, to opravdu ne! Co mne však 
již dost dlouho dost žere, jsou úplně jiné názvy, po hříchu uplatňované především v reklamě. Já moc 
nikam nejezdím, tak fakt nevím, zda se to uplatňuje i na billboardech (to je určitě také klasické české 
slovo, že), ale v televizi a rádiu už dost dlouho v reklamě melou o cereáliích. No, určitě jste to už také 
slyšeli, je to skloňováno ve všech pádech hlavně u zdravé výživy a diet a já opravdu nechám jiným, 
aby zdravost této výživy posoudili. Jde mi hlavně o to „úžasné“ slovo cereálie, které mi jde silně na 
nervy. Co to sakra vůbec česky je, ty slavné cereálie? No, když to převedete do normálního jazyka, tak 
už to tak slavně nezní, je to totiž obyčejné zrní ve slupce, nebo chcete-li více nóbl název, tak tedy 
obiloviny či obilniny, jak kdo myslí… 
A tak když běží v televizi reklama (například) na celozrnnou cereální tyčinku složenou z pravých 
cereálií, tak přeloženo do normálního jazyka je to celozrnná (tedy se slupkou a zrnem) obilná (zase se 
slupkou a zrnem) tyčinka složená z pravých obilnin. No ještě že ne z levých obilnin, viďte? A matky to 
běží koupit svým ratolestem, protože je to přece cereální, tedy zcela jistě bez vady a hany! A což 
teprve taková zdravá (samozřejmě cereální) sušenka k snídani? Jen mi v té reklamě připadá, že ta 
úřednice, které to podala nějaká horolezkyně oknem, dostala po požití sušenky epileptický záchvat, ale 
to se určitě mýlím. 
Také je plno dalších zrůdností, které používají hlavně novináři celostátních plátků, jako je briefing, 
casting, outsourcing, outplacement a další ptákoviny, pro které máme úplně normální české výrazy, ale 
to by holt páni novináři asi nebyli zase až tak moc světoví, že?  
I když přiznávám, že když manželce řeknu, že mám v místní restauraci briefing, tak mne tam pustí 
raději, než když řeknu, že jdu do hospody pít pivo a vést pivní kecy… 
Mimochodem Rakušané nás neponěmčili za 300 let, Němci za 6 let, Rusové nás neporuštili za 40 let, a 
ve své době všichni jmenovaní vždy byli ti naši nejbližší (a nejdražší), kteří to s námi mysleli vždy 
nejlépe, že? No, ti naši noví bratři to s námi myslí také určitě nejlépe, jako ti všichni před nimi, tenhle 
národ to konec konců právě z těch dějin dobře zná… 
Tak co myslíte, hodíme češtinu do stoky a všichni budeme mluvit anglicky, ať už to umíme, nebo ne? 
Anebo bude zase místo briefingu jen obyčejná krátká porada? Záleží jenom na nás…. 

–PH- 
 

 

Koutek humoru 
 
Každý má rád humor a pár vtípků nikdy neuškodí. Posílejte nám na adresu redakce své vtipy a ty 
nejhezčí uveřejníme. 
Tady je jeden pro začátek:  
 
Zlá a hodná holčička seděly spolu vysoko na zídce a plivaly na lidi, kteří chodili dole pod nimi. Zlá 
holčička se trefila dvakrát a ta hodná pětkrát. A tak zase zvítězilo dobro nad zlem a to je dobře… 
 
Uvítáme třeba i kreslený vtip, nic kromě vulgárních výrazů není vyloučeno! 
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Sport 
 Zimní příprava pro naše fotbalová mužstva skončila a nastává boj o body v mistrovských soutěžI. 
V závěru zimní přípravy se naši dospělí fotbalisté střetli v přátelském utkání s Jiříkovem na umělé trávě ve 
Varnsdorfu a potvrdili svojí vzrůstající formu vysokým vítězstvím 6:3 (6:2) Góly: Kirchberger 3x, Ing. 
Vyšohlíd, Kramer D. a Mikula E. 
 

 Mužstvo má v současné době odehrané své první jarní mistrovské utkání a to na hřišti tradičního rivala 
Spartaku Mikulášovice. V tomto utkání naši zaslouženě zvítězili 5:2 (5:1), kdy o zápasu bylo rozhodnuto již 
v první půlce. Gólově se zapsali: Kirchberger 4x a Mrkvička J.. V dalším utkání se 1.4 střetneme v Lipové na 
hřišti s mužstvem Český lev Těchlovice a bude to přímý střet o čtvrté místo v tabulce. Výkop tohoto utkání je 
v 16:30. 

 Naši žáci ukončili zimní přípravu závěrečným turnajem v Mikulášovicích, který vyhráli a stali se tak 
celkovým vítězem série zimních turnajů v hale. K tomuto úspěchu mužstvu a jeho trenérům panu Vaňkovi a 
Rácovi blahopřejeme. Nejlepším střelcem turnaje se stal Tobiáš Svoboda (Lipová) celkem vstřelil 17 gólů. 
Turnaje se účastnila mužstva: V.Šenova, Mikulášovic, Šluknova a Jiříkova. V současné době žáci trénují 
dvakrát týdně na hřišti v Lipové a první „mistráky“ je čekají již v dubnu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AKCE KLUBU: 
 
 V březnu jsme pořádali ještě dvě akce. První akce byl halový fotbalový turnaj starých gard: 15. ročník 
Memoriál J. Horáka. Tento turnaj jsme pořádali společně s fotbalovým mužstvem SG RH Lipová. Naši „staří“ 
pánové na tomto turnaji vybojovali celkově slušné třetí místo. Turnaj vyhrál SK Stap Tratec Vilémov, 2. SK 
Velký Šenov, 3. SG RH Lipová, 4. Spartak Mikulášovice, 5. FK Dolní Poustevna 
 Další akcí v tomto měsíci byl Sportovní ples, tato akce se též povedla. Děkujeme všem sponzorům, 
kteří nám s touto akcí pomohli a jenom díky nim jsme mohli tuto akci realizovat v takovém rozsahu. 

Lipovské noviny – Vydává Obecní ú řad Lipová � 412 391 390, Inko@lipova.cz. Povoleno 
Ministerstvem kultury České republiky, Odbor hromadných sd ělovacích prost ředk ů, registrováno pod 
číslem MK ČR E1 2247. Řídí redak ční rada ve složení Pavel Svoboda, Petr Halda. Grafi cká úprava a 
úprava text ů Petr Halda. Redak ční uzáv ěrka je vždy 20. dne v m ěsíci. Kontakt: 
lipovskenoviny@email.cz  
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