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Pravidelná rubrika starosty obce 
 

Jak pokračuje připojování občanů ke zbudované kanalizaci? 
 

Musím říci, že je ještě řada občanů v obci, kteří se ke kanalizaci 
nepřipojili, ačkoliv k tomu již byli vyzváni. Chtěl bych upozornit, že ke 
kanalizaci se nemusí připojit pouze majitelé vlastních čističek odpadních 
vod, kteří si čističky vybudovali ještě před stavbou centrální kanalizace a 
mají povolení s nakládáním s odpadními vodami. Tam je jejich povolení 
na deset let a nemusí se tudíž zatím připojovat. Nicméně i je prosím, aby 
se ke kanalizaci připojili. Jsem jedním z nich a připojení chci realizovat 
začátkem června. Ostatní občané jsou však ze zákona povinni se ke 
kanalizaci připojit. Termín připojení je do konce září 2012 a já bych byl 
velice rád, abych nemusel po tomto termínu uplatňovat proti těm, co se 
ještě nepřipojili, zákonné sankce. 
 

Jaký je výhled na výstavbu kanalizace v ostatních částech obce? 
 

Touto otázkou jsem se samozřejmě zabýval a oslovil specializovanou firmu s tím, aby propočítala 
rozpočet na výstavbu druhé etapy kanalizace směrem na Liščí. Naskytla se totiž možnost požádat o 
dotaci na výstavbu kanalizace, bohužel však musíme celou žádost přepočítat oproti cenám platným 
před dvěma lety. Tam jsem již návrh se žádostí podal ke Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu 
rozvoje venkova. Nyní je žádost třeba podat ke Státnímu fondu životního prostředí s přesně 
spočítanými náklady, a to včetně ceny, kterou budou občané platit za stočné. To vše se uvede do 
speciální tabulky, ze které se pak vypočítá i případná míra dotace. Pokud se vše podaří prosadit, což je 
podmíněno velkým množstvím nejrůznějších podkladů, kde na prvním místě je to, že zde je ochranné 
vodní pásmo prvního a druhého stupně,  Zde je třeba souhlasů jak z Krajského úřadu, tak i z Agentury 
ochrany přírody životního prostředí, Odboru životního prostředí v Rumburku a Povodí Ohře.  
Veškeré podklady chceme připravit do konce srpna 2012 a bude-li výzva, tak v říjnu podat žádost o 
dotaci. Pokud bude naše žádost úspěšná, mohlo by se s výstavbou začít dle mého odhadu v druhé 
polovině roku 2013. O co však chci v každém případě usilovat, je napojení na kanalizaci u Dětského 
domova, pokračováním pod kostel okolo vpravo stojících Okálů až pod kopec u kostela, kde by bylo 
výhledově možno připojit zámek. 
 

LLiippoovvsskkéé  nnoovviinnyy  
Květen 2012; adresa redakce: Obecní úřad Lipová, � 412 391 390, lipovskenoviny@email.cz 
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V minulém čísle jste se zamýšlel nad nepříliš dobrou situací u části mládeže v obci, kde hrozí reálné 
nebezpečí drogové závislosti zejména pubertální mládeže. 

 
Tohle je opravdu velmi akutní věc, často vidíme v obci mládež s PET lahví, kde by dle nálepky mělo 
být nealko, ale nápoje jsou smíchány s alkoholem a místa, kde se tito mladí lidé scházejí, jsou místy 
neuvěřitelného nepořádku, který po sobě zanechávají. To pochopitelně není pěkná vizitka pro obec, 
kterou prochází mnoho turistů, kteří to velmi negativně vnímají, včetně pak „společensky unavených“ 
mladých lidí. 
Jako další věc mne trápí to, že tito mladí alkoholici začali s oblibou navštěvovat dětské hřiště, což je 
naprosto nevhodné. Obec k tomu musí zaujmout jednoznačný postoj, a to i za cenu příslušné vývěsky 
na dětském hřišti, zakazující zde jak konzumaci alkoholických nápojů, tak i pobyt podnapilých osob na 
hřišti. 
Již v minulém čísle jsem psal o drogové problematice, situace se nijak nelepší, jeden z našich občanů 
po napomenutí poživatelů drog měl následující den zabodnutou v plotě injekční stříkačku. Zde bude 
nutno přijmout obecní vyhlášku, která bude upravovat požívání alkoholu, na veřejných prostorech 
v obci. Osobně si uvědomuji, že se jedná o nepopulární opatření a opravdu z toho nejsem nadšen, 
protože jsme samozřejmě všichni byli mladí a občas došlo k nějakému výstřelku, leč znali jsme určitou 
míru, za kterou se nešlo, a určitě jsme nedělali ostudu uprostřed obce.  

 
 
 

Soutěž 
 

Blahopřejeme paní Daně Heroutové, která správně určila fotografii z minulé soutěže. Snímek 
zachycoval silnici na Velký Šenov směrem na horní Lipovou a Liščí. Bílý objekt stával před 
hřbitovem. Knihu si výherkyně může vyzvednout na Obecním úřadě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Určit objekt na dnešní soutěžní fotografii nebude obtížně. Je to velmi známá stavba, a přestože již 
nestojí, většina z nás ji zná. Pokud znáte odpověď, kde se tento objekt nacházel a jak se jmenuje, 
odpovídejte do 20.6. 2012 na mail lipovskenoviny@email.cz nebo můžete odpověď doručit osobně 
nebo poštou na adresu OÚ. 
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Děti z dětského domova v rámci volnočasových aktivit 

uklízely nepořádek v obci 
 

Mezi sociální pořádky patří také udržování okolního prostředí ve stavu odpovídajícího společenským 
zvykům a návazně i povinnostem. Je důležité děti, které připravujeme do života, k tomu vést, podílet 
se tak na kultivovanosti jejich osobností přímo i zprostředkovaně. 
V úterý 24.4.2012 se Ti, kteří se podílejí na činnosti motokroužku v našem dětském domově, rozhodli 
posbírat nepořádky, které zůstaly po jiných. V místním parku, u zámku, ale i podél komunikace do 
Velkého Šenova. Bylo by fajn, kdyby alespoň 
jednou za čas, každý přiložil ruku ke společnému 
dílu podle té které potřeby v prostředí, ve kterém 
žijeme. 
Zdraví děti DD Lipová 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Za redakci pak nezbývá než dodat: jen více takových akcí, které povedou k zvelebení obce a pozvou 
k nám další návštěvníky z domova i ciziny. 
 

Děti na návštěvě v domově důchodců - duben 2012 
Stalo se již milou tradicí, že před velikonočními prázdninami navštíví děti z naší školy a 
školky babičky v domově důchodců. K velikonočnímu přáníčku jsme opět přidali pásmo veselých 
písniček a velikonočních básniček. Těšilo nás, že si s námi některé babičky  lidové písně zanotovaly a 
některé i dojetím plakaly. Na závěr chlapci babičky symbolicky ,,vyšupali“. Celý den  probíhal ve 
znamení projektu ,,Mládí, stáří a ochrana zdraví". Ve škole jsme si povídali o životních etapách, o tom, 
jak se máme chovat ke starším lidem a že si musíme chránit své zdraví. Děti se chovaly k babičkám 
velice hezky a snad potěšily svým vystoupením nejedno srdíčko....Tak tedy: ŠŤASTNÉ  A  VESELÉ  
VELIKONOCE! 
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Duben v Domově důchodců Lipová 
 

Duben začal přípravami na Velikonoce. V terapeutické dílně našeho Domova se ve čtvrtek 5. 4. 
konala soutěž o nejlépe nazdobené velikonoční vajíčko. Klientky pod vedením M. Popelkové a M. 
Hejlové zkoušely různé techniky zdobení vajíček, ať už barvení, malování, technika voskem nebo 
broušením, či lepení na vajíčka např. těstovin, pohanky apod. První tři místa byla odměněna diplomem 
a záložkou do knihy. 

4. dubna přišly do Domova důchodců Lipová děti z MŠ a ZŠ Lipová se svým pásmem 
velikonočních básniček a písniček.  

6. dubna odpoledne se klientky sešly k Velikonočnímu posezení. Jako občerstvení byly připraveny 
různé sladké dobroty jako velikonoční beránek, sušenky, bábovka, slané pečivo a ostatní. Zpívaly se 
různé písničky a hrálo se na drobné hudební nástroje. 

12. dubna odpoledne se v Domově důchodců Lipová konalo hudební odpoledne. K tanci a poslechu 
nám přijel zahrát pan František Veselý. Hrál písně i na přání klientek, které si užily i tanec. 

24. dubna jely klientky na zámek do Šluknova, kde probíhala výstava rekvizit a oděvů 
z pohádkového seriálu „Arabela“. Výstava se jim moc líbila a poté navštívily cukrárnu na zámku, kde 
se občerstvily kávou a dortíkem. 

26. dubna jsme jeli odpoledne na 
návštěvu do německého domova pro 
seniory Pflegestift Oberland v Ebersbachu. 
Klienti tohoto domova se pravidelně účastní 
našich letních Sportovních her a na oplátku 
nás zvou každoročně na soutěž ve zdobení 
velikonočních vajíček. Poseděli jsme u kávy 
a dortíku a poté si prohlédli tamní Domov. 
Duben jsme v Domově zakončili tradičním 
pálením čarodějnice. Před samotným 
zapálením čarodějnice, kterou si klientky 
samy na hranici připravily, jsme si čas 
krátili soutěžemi na zahradě jako let na koštěti kolem břízy, lovení čarodějnických artefaktů v mouce, 
skládání netopýra apod. Přiletěla mezi nás i „opravdová“ čarodějnice, ve které naše klientky odhalily 
paní provozářku S. Kubíkovou.  Odpoledne se vydařilo, vyrobenou čarodějnici jsme úspěšně upálili. 
Nechyběly ani opékané buřty, které nám připravoval sám pan ředitel J.Sembdner. 
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Stránka humoru 
 

Každý má rád humor a pár vtípků nikdy neuškodí. Posílejte nám na adresu redakce své vtipy a ty 
nejhezčí uveřejníme. 
 

Chlapec volá přes plot na paní na zahradě: 
„Paní, prosím vás, můžete mi přinést můj šíp?“ 

„Ale ano chlapče“, odpovídá paní. „Kdepak je ?“ 
„Vaše kočka ho má v zádech.“ 

 

Uvítáme třeba i kreslený vtip, nic kromě vulgárních výrazů není vyloučeno! 
 

Senzace v Lipové! 
 

Narodila se čtyřčata 
Když jsem tu zprávu uslyšel, nemohl jsem uvěřit svým uším! Čtyřčata a přímo tady u nás? 
Hned druhý den jsem se je vydal navštívit, hlavně pak proto, že jsem chtěl vidět senzační novorozence 
na vlastní oči. Přiznám se, že jsem z počátku ani nevěřil, že by to bylo možné, ale je tomu skutečně 
tak.  
Jak vidíte na přiložené fotografii, všem 
novorozencům se daří dobře, také matka je 
v pořádku.  
Pokusil jsem se o krátký rozhovor, zde je 
doslovný záznam:  
Redakce: věděla jste již dopředu, (například 
z ultrazvuku) kolik potomků a jakého pohlaví 
porodíte? 
Odpověď:  bé  
Redakce: jednalo se o těžký porod, musel být 
přivolán lékař, nebo jste se spokojila s pomocí 
porodní báby? 
Odpověď: bé, bé 
Redakce: jsou všichni potomci v pořádku? 
Odpověď: bé, bé, bé, bé 
Redakce: dovolte, abych vám jménem redakce popřál hodně radostí při výchově potomků a jim stálé 
zdraví a dobrou pastvu. 
Pro pořádek dodávám, že se jedná o jednoho beránka a tři ovečky, všichni čtyři pak spatřili světlo 
světa 29.4.2012 ve večerních hodinách.  
Tak ať se jim daří! 
 

Dneska by to přece šlo! 
 

Jak všichni vědí, 30.4.2012 bylo v naší obci zorganizováno pálení čarodějnic. Bohužel organizátoři 
přistoupili ke své práci poněkud neprofesionálně, jak zjistil náš investigativní novinář při stovkách  
rozhovorů s návštěvníky celé akce. Všechny čarodějnice se vrátily zpět domů, že by málo košťat ? 
Stížnosti přicházely zejména z řad chatařů a chalupářů, kteří si od akce v mnoha případech slibovali 
mnohem víc !  Za všechny uvedu jednu stížnost chalupáře v celé své šířce, a nebojím se říci, že i 
zatrpklosti : při cestě domů se zastavil na krátký rozhovor a řekl nám doslova toto: „ technická úroveň 
pálení čarodějnic zcela selhala“, řekl se vzlyknutím tento dobrý muž a protože mu lítost sevřela hrdlo, 
tak jen ukázal na tu svoji čarodějnici, která se z akce klidně vracela zase po jeho boku.  
Za muže v redakci k tomu můžeme jen smutně dodat: „tak takhle jsme si to nepředstavovali…“ 



~ 6 ~ 

Pozvánka na Severní stopu - 36. ročník 
v sobotu 12. května 2012 

 
Poznámka redakce: jedna z tras vede i přes na obci 
 
Pořadatelé: Klub českých turistů Dolní Poustevna ve spolupráci 

 s Městem Dolní Poustevna 

Termín: sobota  12. května 2012 
 
Start č. I:  800 - 1100 hod. - turistická chata za hřištěm v Dolní Poustevně 

900 - 1100 hod. - pro krátké trasy 3, 5, 8 km a všechny cyklotrasy 
Start č. II:  800 - 1100 hod. - Velký Šenov, Centroflor, u nádraží 

Startovné: děti    15,- Kč 
dospělí    25,- Kč 

 
Trasy:  Trasy letošní Stopy nepovedou přes Německo. 
  3 km, 5 km, 8 km, 10 km, 15 km, 18 km 
  cyklo 10 km, 25 km, 35 km 
  15 km a cyklo 18 km z Velkého Šenova 
 
Cíl:  výletiště Čtverec v Dolní Poustevně 
 
Turistický pochod Severní stopou má již dlouhou tradici.  Letos se uskuteční již 36. ročník této 
oblíbené akce. 
 
Turistickou atrakcí  letošní STOPY bude kaplička na Markétě a Vlčí prameny. 
Opět bude organizován doplňkový start ve Velkém Šenově. 
Novinka - všechny pěší trasy z Dolní Poustevny mohou být absolvovány stylem Nordic Walking 
(chůze s hůlkami). Na startu bude možnost si hůlky zapůjčit. 
Trasa Nordic Walking v cíli na Čtverci (kondiční 2km okružní trasa navíc). 
Na Čtverci bude možnost si hůlky zapůjčit. 
 
Trasa 3 km, vhodná pro zdravotně postižené, navštíví poustevenský kostelík (Centrum setkávání), 
pokračuje po vyhlídkové cestě přímo do cíle na Čtverec. 
Trasa 5 km projde kolem pomníčku Bílá paní, Maxovy boudy, bývalého lesního divadla do Horní 
Poustevny, okolo Karlínského rybníku do cíle na Čtverec. 
Trasa 8 km zavede účastníky navíc ještě ke kapličce na Markétě. 
Trasa 10 km projde z Horní Poustevny kolem Špičáku, přes Markétu na Čtverec. 
Trasa 15 km projde kolem Špičáku, přes Lobendavu, Anenský vrch, Ječný vrch a Markétu. 
Trasa 18 km projde přes Anenský vrch na Vlčí prameny, Ječný vrch, Markétu a Čtverec. 
Cyklotrasy 10 km, 25 km, 35 km. 
 
Trasy z Velkého Šenova: 
Pěší trasa 15 km zavede turisty přes Křížovou cestu, bývalý zámek v Lipové, Vlčí prameny, Ječný 
vrch, Markétu a na Čtverec. 
Cyklotrasa 18 km. 
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Na kontrolách obdrží účastníci zajímavá razítka (vtipné barevné kontrolní etikety). 
Na krátkých trasách (5 km a 8 km) budou pro děti připraveny soutěže o bonbóny. 
 
Cíl pochodu bude jako každoročně na Čtverci v Dolní Poustevně. 
 
Každý účastník obdrží barevný pamětní list a suvenýr z keramiky. 
Odměna bude též pro 3 nejmladší a 3 nejstarší účastníky. 
Zajištěn je prodej občerstvení a turistických zajímavostí. 
Celý den bude hrát country kapela Srdíčko. 
Na Čtverci bude probíhat akce - Turistika pro zdraví (každý obdrží dárek). 
 
 
Loňská účast byla 1687 účastníků při velmi dobrém počasí. 
Nejvyšší účast je z jubilejního 30. ročníku v roce 2006 s 1917 účastníky. 
 
 
Podrobnější informace o trasách naleznete v propozicích Severní stopy 2012. 
Propozice jsou ke stažení na www.severnistopou.cz. 
Informace i propozice obdržíte též přes e-mail: leksa@centroflor.cz. 
Telefon:  412 315 903 
Mobil:     602 126 390 
       Ing. Jaroslav Leksa 
       předseda KČT Dolní Poustevna 

 
 
 

OZNÁMENÍ  O  MOŽNOSTI  PODÁVÁNÍ  PODNĚTŮ   
A  NÁVRHŮ  NA  POŘÍZENÍ  ÚZEMNÍHO  PLÁNU  LIPOVÁ 

 
 

Zastupitelstvo obce Lipová na svém 4. zasedání konaného dne 14.března 2011 (usnesení 
č.71/2011) rozhodlo o pořízení nového Územního plánu Lipová. V souladu s § 6 odst. (5) a  §§ 44 a 46 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. 
 Podněty a návrhy občanů obce, fyzických nebo právnických osob, které mají vlastnická práva nebo 
obdobná práva k pozemkům nebo stavbám na území obce a jejich záměrem je v budoucnu jiné využití 
pozemku nebo stavby než je uvedeno v závazné části dosud platného územního plánu ( ÚPO Lipová, 
schválený 12. prosince 2005, s nabytí účinnosti 30.prosince 2005) je možné dle § 46 zákona 
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, podávat včetně všech 
požadovaných náležitostí uvedených na příslušném formuláři na podatelnu Obecního úřadu Lipová do 
30.8.2012. Příslušný formulář je k dispozici na Obecním úřadu Lipová a na internetových stránkách 
obce Lipová. 
Informace a konzultace k podávání podnětů a návrhu na pořízení nového Územního plánu Lipová jsou 
poskytovány na Obecním úřadu Lipová, nebo  telefonicky na čísle 412 391 390 u pí.Jiřincové, p. 
Svobody. 
 
V Lipové dne 11.května 2012 
 
Pavel Svoboda 
Starosta obce Lipová 
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Zámek 

 
Vážení přátelé, milí spoluobčané 
     Využívám příležitosti danou mi redakcí tohoto časopisu, abych mohl představit současné aktivity týkající se 
záchrany zámku a zámeckého parku ve Vaší obci. Zdá se to z dnešního pohledu až neuvěřitelné, ale je to právě 
pouze jeden rok (25. dubna 2011), kdy jsem jako předseda občanského sdružení oslovil Vašeho pana starostu 
s žádostí o spolupráci při záchraně zámku v Lipové. Tehdy jsme ještě zámek ani nevlastnili, měli jsme pouze 
jasnou představu, že nemůžeme nečinně přihlížet jeho zániku. Od té doby se již mnoho věcí změnilo, ale přáli 
bychom si, aby práce na záchraně pokračovaly ještě mnohem rychleji. Toto naše přání je však podmíněno 
jednak dokončením přípravných projektových prací, které se podaří dotáhnout do konce asi až počátkem 
příštího roku, a jednak, a to především, získáním dotací, které umožní nejen nastartovat záchranu ale především 
pokračovat s rekonstrukcí až do zdárného konce. Ten vidíme v ideálním případě v horizontu zhruba deseti let.  
     V současnosti pokračují práce na revitalizaci zámeckého parku, který je chráněnou kulturní památkou, čehož 
si jistě většina z obyvatel Lipové ale i turistů, kteří sem přijíždějí, jistě dosud asi nevšimla. Nicméně jak 
pokračují práce, objevila se hodnotná a poměrně velmi dobře zachovalá barokní kašna v parteru bývalé barokní 
zahrady. Ten bude v následujících měsících upraven alespoň do základní podoby tak, aby se mohl využívat 
k procházkám a odpočinku v blízkosti centra obce. Postupně jsou také odkrývány zahradní zdi, které budeme 
rekonstruovat, jakmile to dovolí finanční situace. Ta je dnes největší brzdou záchrany nejen parku ale především 
samotného zámku. V současnosti finišují projekční a administrativní práce, nezbytné pro získání patřičných 
stavebních povolení, bez kterých není možné žádat o dotace nejen krajské ale především o dotace z ministerstva 
kultury i evropských fondů. Věříme, že v této fázi budou všichni zainteresovaní státní úředníci konat tak, 
abychom mohli včas požádat příslušné instituce o dotace na záchranu zámeckého objektu, a tyto dotace nám 
také budou přiznány. Zatím se snažíme být maximálními optimisty, a věříme, že v letošním roce dostaneme 
alespoň minimální objem dotací nutných pro základní zabezpečení statiky objektu tak, aby nedošlo k dalšímu 
zřícení střech a zdí.  
     A tak bychom se jistě všichni chtěli přenést někam k roku 2020, 
kdy bude možné pozvat Vás všechny na prohlídku právě otevřeného 
zámku a jeho interiérů, které budou ukrývat nejen informační 
středisko s prodejnou místních specialit, knihkupectvím či 
antikvariátem, ale pozvou návštěvníky i na sklenku dobrého 
zámeckého vína (Chateau Lipová, zemské přírodní víno ze 
soukromých sklepů je ke koupi již nyní) či na koflík pravé zámecké 
kávy z daleké Keni či Hondurasu, anebo na šálek kakaa anebo 
čokolády… Přízemí zámku bude ukrývat i depozitáře muzea 
v Děčíně a pochlubí se výstavními prostorami, které budou 
přibližovat dějiny obce. První patro zámku bude klasickým 
prohlídkovým okruhem, který ve své instalaci představí život na zámku v době baroka a rokoka, tedy v takovém 
prostředí, v jakém zámek vznikl a sloužil svým zakladatelům, kterými byla starohraběcí rodina Salm 
Reifferscheidtů. Druhé poschodí pak poskytne útočiště kulturně vzdělávacímu centru, které bude poskytovat své 
služby především vysokým školám a univerzitám jak českým, tak německým a přispěje k vzájemnému 
poznávání a sbližování národů v rámci Evropské unie. Využito by mělo být i podkroví objektu a to jako 
ubytovací kapacity sloužící nejen vzdělávacímu centru ale i obci jako možné sociální ubytování. Pochopitelně 
v současnosti ještě zvažujeme všechny varianty tohoto uspořádání, ale tato základní rozvaha budoucího využití 
zámku by se již neměla příliš měnit. Také zámecký park bude otevřen široké veřejnosti pro chvíle odpočinku i 
relaxace a doufáme, že se nám podaří realizovat projekt zámeckého kulturního léta, který by měl představit 
špičkové hudební interprety nejen české ale i evropské.  
    Je toho ještě hodně, co bychom chtěli představit Vám všem, je toho ještě hodně, co bychom sami chtěli uvést 
do života tak, aby zámek v Lipové byl chloubou nejen celého kraje ale i celé republiky. Počítáme při realizaci 
našich plánů také s Vaší podporou, neboť veškeré naše snažení je nasměrováno především ve prospěch obce a 
jejích obyvatel. Veškeré informace týkající se našeho snažení, včetně všech novinek najdete na webových 
stránkách www.viatemporanova.cz.  
     Jménem našeho občanského sdružení Vám přeji hodně krásných dnů a těším se na společná setkávání.                             
Mgr. Jan Rapin 
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Sport 
 Z jarních fotbalových zápasů II. třídy okresu Děčín je již polovina odehrána a našim dospělým fotbalistům se daří 
průměrně. Po posledním utkání jsme sice přišli o čtvrté místo v tabulce, ale do konce sezóny je ještě k mání 15 bodů, o 
které se ještě popereme. V posledních čtyřech utkáních jsme nastupovali do zápasů neustále s jinou sestavou, neboť nás 
neustále trápí marodka hráčů. Před začátkem sezóny jsme si naplánovali umístění v horní půlce tabulky a toto předsevzetí 
zatím plníme.  
Jarní výsledky a zápasy, které nás ještě čekají.  
 

Mikulášovice Šluknov B/ Lipová 1:5 Šluknov B/ Lipová Těchlovice 3:2 
Heřmanov Šluknov B/ Lipová 2:0 Šluknov B/ Lipová Markvartice 3:4 
Chřibská Šluknov B/ Lipová 3:1 Šluknov B/ Lipová Boletice 4:1 
Velký Šenov Šluknov B/ Lipová 3:0 Šluknov B/ Lipová Jiříkov 13.5. 
Malšovice Šluknov B/ Lipová 19.5. Krásná Lípa Šluknov B/ Lipová 2.6. 
Šluknov B/ Lipová Jiřetín 10.6. Šluknov B/ Lipová Union Děčín 17.6. 

 
Aktuální tabulky:   
 
II. t řída         starší žáci 

1 Velký Šenov 18 76:26 46 

2 Heřmanov 19 52:40 38 

3 Malšovice 18 42:24 37 

4 Těchlovice 19 40:42 30 

5 Šluknov B/Lipová 19 50:42 28 

6 Mikulášovice 19 48:45 28 

7 Chřibská 18 31:40 27 

8 Krásná Lípa 19 39:38 24 

9 Jiříkov 18 50:53 22 

10 Union Děčín 18 33:49 22 

11 Boletice 18 38:43 20 

12 Markvartice 18 25:54 13 

13 Jiřetín pod Jedlovou 19 28:56 12 

 
 Našim starším žákům se zatím moc nevede, ale jak již jsme tu psali, tak v těchto soutěžích je hlavní zapojení dětí 
do sportu. Největším problémem jaký máme, je věková nesourodost hráčů. Někteří hráči spadají do kategorie mladších 
žáků a někteří do starších, najdou se i takoví, kteří by ještě mohli hrát za elévy. Mužstva z větších měst sestaví věkově 
mužstvo daleko lépe než my. Rozdíl potom ve výkonu je značný když mají převážně mužstvo sestavené z hráčů mezi 13. a 
15. rokem. Chceme však pokračovat dále a koncem května již budeme vědět do jaké kategorie žatstva přihlásíme žáky pro 
ročník 2012-2013.  

 
Žáci svá domácí utkání hrají vždy v neděli od 10:30 hodin  
a tak žádáme rodiče, aby své sportovce přišli podpořit!!! 

 
Jarní výsledky a zápasy, které nás ještě čekají.  
 
Česká Kamenice Lipová 14:1 Lipová Chřibská 0:3 
Dolní Poustevna Lipová 5:0 Lipová Březiny 0:17 
Velký Šenov Lipová 19:0 Lipová Union Děčín 13.5. 
Horní Podluží Lipová 19.5. Lipová Markvartice 27.5. 
Lipová Junior ROMA DC 3.6. Krásná Lípa Lipová 10.6. 
Lipová Jílové 17.6.    

 
 
 

1. ROMA Děčín 15 129: 32 39 

2. Velký Šenov 15 100: 22 37 

3. Krásná Lípa 16 44: 28 36 

4. Březiny 16 97: 31 29 

5. Horní Podluží 16 76: 33 29 

6. Česká Kamenice 16 78: 28 28 

7. Jílové 16 51: 31 27 

8. Dolní Poustevna 16 45: 43 23 

9. Markvartice 16 24: 80 11 

10. Chřibská 16 25: 83 9 

11. Lipová 16 23:170 6 

12. UNION Děčín 16 12:123 5 

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. Grafická úprava a úprava text ů Petr 
Halda. Redak ční uzáv ěrka je vždy 20. dne v m ěsíci. Kontakt: lipovskenoviny@email.cz  



LIPOVSKÝ JARMARK LIPOVSKÝ JARMARK 

v krajině podstávkových domů / in der landschaft der umgebindehäuser

26.5.2012 od 10.00 hodin26.5.2012 od 10.00 hodin
Pro děti zajištěn celodenní provoz kolotoče a lunaparku - houpačky, dětský vláček, skákací hrad, jamping-závěsný, řetězák velký,
labutě, BREAK DANC, střelnice, řetězák dětský, prolézačka (dětský svět), dětský kolotoč, autodrom, atd.

Hlavní sponzoři akce: 

  
                                                                                     

Obec Lipová, Evropská unie –  fond malých projektů v EuroregionuElbe/Labe, Dětský domov a školní jídelna Lipová u Šluknova ,
Společnost pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska, Aleš Posselt, 3L studio s.r.o., Land spol. s r.o.

Celodenní vstupné 50,-Kč děti do 15 let zdarma a jako dárek vstupenku na atrakci 

JAHRMARKT IN LIPOVÁ
a remeslné trhy - und Handwerksmarkt

10.00

10.30
11.00
11.30
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.15
15.00
15.30

16.00
16.30
17.00
17.30

20.00

histor. Umzug von der Kirche der hl. Simon u. Juda

Gaukler - Eröffnung des großen Piraten -Spiels
Kinder Darbietung
Piraten Darbietung
Tanz Darbietung
Henker Handwerk
Gaukler
Tanz Darbietung
Kinder Darbietung
Auswertung -  Ballspiele der Kinderheime
Piraten Darbietung
Übergabe der Zertifikate an Fachleute 
in der Umbgebindebauweise
Tanz Darbietung
Henker Handwerk
Gaukler
Abschluss des großen  Piraten  Spiels 

18.00 Programm mit dem Moderator Mirek Vais
Jahrmarkt Tanzabend mit der Kapelle  
NON STOP MUSIC

22.00 Feuershow - Piraten aus dem Karibik mit Feuerwerk

10.15  Ballspiele der Kinderheime

Für Kinder sind ganztägig verfügbar : Karusselle des Lunaparks, Schaukeln, Kinderzug, Springburg, Hängejamping ,
Kettenkarussell - groß und klein, Klettergerüst (Kinderwelt) BREAK DANC, Schießstand, Autodrom.

Hauptsponsoren:
Gemeinde Lipová,Europäische Union – Kleinprojekt Fond im Euroregion Elbe/Labe, Kinderheim u Speiseraum Lipová u Šluknova, 
Gesellschaft TUR des Schluckenauer Gebietes, Aleš Posselt , 3L studio GmbH, Land GmbH.
            Eintrittspreis für den ganzen Tag : Erwachsene 50,- Kč, Kinder bis 15 Jahre Eintritt frei und als Geschenk 1 Ticket auf eine Attraktion.    

PROGRAM PROGRAMM
10.00
10.15 míčové hry dětských domovů
10.30 kejklíř - zahájení velké pirátské hry
11.00 dětské vystoupení
11.30 pirátské vystoupení
12.00 taneční vystoupení
12.30 katovské řemeslo
13.00 kejklíř
13.30 taneční vystoupení
14.00 dětské vystoupení
14.15 vyhodnocení míčových her dětských domovů
15.00 pirátské vystoupení
15.30 předání certifikátů odborníkům 

na podstávkvé domy
16.00 taneční vystoupení
16.30 katovské řemeslo
17.00 kejklíř
17.30 ukončení pirátské hry
18.00 program s moderátorem Mirkem Vaisem
20.00 jarmareční veselice - hraje s kapelou 

NON STOP MUSIC
22.00 ohnivá show - piráti z Karibiku s ohňostrojem

průvod od kostela sv. Šimona a Judy


	kveten-2012.pdf
	Plakát A4 CZ-DE-3
	Stránka 1


