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Pravidelná rubrika starosty obce 
 

Co bude se sochami z Lipovského dřeváku, které jsou nyní  před sběrným dvorem? 
Co připravujete pro letošní rok? 

 
 

 
Nejdříve mi dovolte všem spoluobčanům a čtenářům popřát do 

nového roku všechno nejlepší, hodně zdraví, ale také pevné nervy, 
vzájemnou toleranci a pochopení. Tento rok nás všechny čeká mnoho 
změn v rámci celé republiky, které mají, mimo jiné, za následek další 
výdaje z rodinných rozpočtů. Je velmi důležité, aby lidé neutráceli 
více, než jaké jsou jejich měsíční příjmy. Proto šetřeme a utrácejme za 
potřebné a důležité věci. Ale nyní k otázkám. 
 Sochu volavky jsme již umístili k Solandskému rybníku.  
Socha je upevněná na kmen borovice, která byla pokácena při 
rekonstrukci hráze. Tři sochy, které zůstaly před sběrným dvorem, 
budou na jaře umístěny na okraji obce, kde budou sloužit jako včelí úly. Nyní jsou ve výrobě 
dvířka na úly, které nám věnoval pan Jan Lemfeld st. a firma Tratec Velký Šenov. Včelstva nám 
věnuje pan Břetislav Šípal st., který se nám o úly bude starat. Všem chci touto cestou velice 
poděkovat. Doufám, že první med s nálepkou Lipovský med bude k prodeji již na Lipovském 
dřeváku. 
 V letošním roce budeme pokračovat v přípravě projektu na třetí etapu revitalizaci zeleně 
v obci. Pokud budou podpořeny naše žádosti na druhou etapu revitalizaci zeleně, tak chceme tyto 
projekty již letos realizovat. Jestliže bude vyhlášen program na zhotovení kanalizace, budeme 
žádat o prostředky na dokončení kanalizace. Připravujeme další projekty na protipovodňová 
opatření. Mezi nejvýznamnější části těchto opatření patří obnova náhonu od Tomanu až k frutě a 
především suchý poldr mezi Lipovu a Liščím (Mlýnský rybník), který by v případě stoleté vody 
zachytil až 95.000 m3 vody. Je to jediný rybník na Liščím potoce. Dále jsme podali žádost o 
dotaci na Lipovský jarmark řemeslných trhů v krajině podstávkových domů. 
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Soutěž 
 
Děkujeme všem soutěžícím za odpověď. Správně všichni soutěžící poznali místo v Horní 
Lipové. Na snímku je dům p. Heroutové, který byl již jednou v naší soutěži. Z ostatních domů 
na snímku již neexistuje žádný, pouze kříž v pravé části snímku je dosud částečně zachován. 
Vítězky máme z této soutěže hned dvě, ovšem poslaly jednu odpověď a odměnou jim budiž 
jedna velice zajímavá kniha. Vítězkami jsou p. Lucie Šafaříková a Johana Hnízdilová. Kniha 
je k vyzvednutí na OÚ. Blahopřejeme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dnešní fotografie nám představuje jeden z lipovských hostinců, dnes již bohužel nestojí. 
Znáte-li správnou odpověď, napište nám na redakční email: lipovskenoviny@email.cz nebo 
můžete odpověď doručit osobně nebo poštou na adresu OÚ a to do 20. února 2012.         -kms- 
 

Malý povánoční fejeton 
 
Veselé vánoce nám přál kde kdo, v televizi nám je přálo dokonce i spodní prádlo, což byla 
proti tradičním gratulantům zajímavá změna, ale nakonec jsme ty vánoce i navzdory 
ekonomické recesi většinou přežili ve zdraví.  Příroda se dokonce na štědrý večer u nás 
v Lipové vytáhla a alespoň na pár hodin přikryla naši obec bílou pokrývkou, což byla 
příjemná změna při cestě na adventní kytarový koncert v místním kostele. Silvestr byl také 

bez úrazů a požárů a nový rok 2012 je tu. Přál bych si, aby 
v roce, který zřejmě nebude pro mnohé z nás nejlehčí 
(narážím na tu ekonomickou situaci, o které mluvil i náš 
prezident), jsme žili alespoň tak, jako v tom roce minulém 
a dokázali se radovat i z maličkostí. Vždyť děti tu mají 
nový sníh, což vždycky potěší, ale zase ho není příliš 
mnoho, což by naopak příliš nepotěšilo.  
Sportovci se chystají na sezonu, je tu nový Klub důchodců, 
škola, školka i dětský domov fungují bezvadně, tak teď už 

záleží jen na nás! Nenechme se otrávit různými maličkostmi, berme život více s úsměvem a 
hlavně si i za rok přečtěme Lipovské noviny všichni ve zdraví a s dobrou náladou, bez které 
to prostě nejde! 
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Klub důchodců  
 

Motto: Každý den stojí za to, aby ho člověk žil! 
 
Oznamujeme všem občanům Lipové, že dne 16.1.2012 byl založen Klub důchodců, 
který se bude pravidelně scházet a svoji činnost zaměří jak na kulturní, tak na 
turistické akce. 
 
Možné programy ve šluknovském výběžku leden a únor 2012 : 
 
Dům kultury Šluknov pořádá  taneček „Šramlík „ dne 12.2.2012 ve 14. hodin. 
Měst. divadlo Varnsdorf „Zdeněk Izer „ dne 24.2.2012 v 19. hodin. 
Měst. divadlo Varnsdorf  „ Škola základ života „– hudební komedie veselé písničky 30 let dne 
1.3.2012 v 19. hodin. 
DK Rumburk – velký sál „Nebyla to pátá, byla to devátá „ dne  21.2.2012 v 19.hodin. 
Restaurace U pytláka Lipová : Maškarní ples 25.2.2012 ve 20. 00 hod 
 
Pokud počasí dovolí je možné od 2.2. 2012 do 5.2. 2012  navštívit  brtnické ledopády.  Datum 
a hodina odjezdu bude dodatečně upřesněna. Budeme informovat na nástěnce OÚ, ve večerce, 
samoobsluze. Je také možné se informovat na tel. 412391184 
 
Pozvánka pro všechny důchodce v Lipové: další setkání v klubu důchodců se 
uskuteční dne 16.2.2012 v 15. hodin v bývalé knihovně na náměstí č.p. 419. 
Program připraven. 

 
Ohlédnutí za uplynulým rokem 2011 z naší školy a školky 

 
V závěru minulého roku se uskutečnilo několik akcí.  
Příjemné a milé bylo setkání při zdobení vánočního stromečku. 
Opět nás navštívili čerti, andělé a Mikuláš, kterým tímto děkujeme.  
Před začátkem zimních prázdnin paní učitelky připravily s dětmi „Vánoční besídku“, na 
kterou byli pozváni rodiče, prarodiče, známí, příbuzní, hosté a samozřejmě i pan starosta 
Pavel Svoboda. Tentokrát jsme využili tělocvičnu dětského domova. Nesměl chybět ani 
vánoční stromeček a spousta krásných dárků a dárečků.  

Fotografie z těchto akcí a informace nejen 
z běžného života školy, jsou na webových 
stránkách naší školy: 
www.zsmslipova.estranky.cz  . 
   Koncem roku také proběhly volby členů do 
Školské rady Základní školy a Mateřské školy 
Lipová z řad rodičů a zákonných zástupců dětí 
a z řad pedagogů. Za zákonné zástupce byla 
zvolena paní M. Hoštičková a za pedagogické 
pracovníky paní Mgr. M. Petroušková. Za 
obec byla jmenována paní V. Neumannová. 

 
Přála bych si, aby i rok 2012 byl pro vás všechny šťastný a radostný tak, jako jsou děti. 
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Vánoční poděkování sponzorům 
 

Chtěli bychom tímto poděkovat za tyto příjemné sponzorské dary, 
které pomohl získat pro naši školu pan starosta Pavel Svoboda: 

 
1. Za finanční částku 10 000,- Kč na nákup materiálu pro dětské tvoření z keramiky. 
 
2. Za sponzorský dar, díky kterému jsme mohli do školy pořídit nové notebooky. 

Můžeme tak opustit naší miniaturní 
počítačovou učebnu a pracovat na 
internetu i ve třídě. Děti oceňují pěkné 
nové počítače a hlavně jejich výkon. 
Původní "stařečci" u nás sloužili již 
přes 10 let a poněkud nestíhali načítat 
soubory dostatečnou rychlostí. 
Počítače využíváme při hodinách i na 
počítačovém kroužku, kde se děti 
podílejí na tvorbě žákovských 
webových stránek a pracují na různých 
(už i mezinárodních!) projektech. 
 

 
            DĚKUJEME, JEŽÍŠKU!! 

 

Mgr.M.Petroušková 
za děti ze ZŠ a MŠ Lipová 

 
 

Plánované kulturní akce v letošním roce  

 
25.2. Maškarní zábava (děti 15h,senioři18h,zábava 20h) 

17.3. Ples sportovců (od 20hod) 

30.4. pálení čarodějnic (od 18hod) průvod od obce 

26.5. Jarmark řemeslných trhů v krajině podstávkových domů (od 10hod) 

27.5. Den otevřených podstávkových domů (od 10hod) 

2.6. dětský den (od 14hod) 

16.6. Lipovský Qikot (od 20hod) 

7.9. malování na Solandu (od 16hod) 

1.9. Lipovský dřevák (od 10hod) 

14.10. Drakiáda (od 15hod) 

listopad koncert 

 30.11. zdobení stromečku (18hod) 

8.12. Mikulášská zábava (děti 15h,senioři18h,zábava 20h) 
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Naše škola a mezinárodní školní projekt 
 
V tomto školním roce jsme se společně s jednou italskou, tureckou, polskou a švédskou 
školou zapojili do celoročního mezinárodního projektu "RULES AND ME" (Pravidla a já). 
Děti zde mají přemýšlet, kde všude se setkávají s pravidly, proč vlastně jsou pravidla a jaká 

by měla být ve škole. Zatím jsme splnili 
první  úkol - sestavili jsme myšlenkovou 
mapu některých oblastí, kde se 
setkáváme s pravidly. Mapu jsme 
vymýšleli v češtině a pak jí překládali 
do angličtiny. Protože se v projektu 
pracuje podle metody šesti klobouků Dr. 
Edwarda de Bono (první úkol – bílý 
klobouk), vyrobili jsme si klobouky 
z papíru při      pracovní  činnosti. 
 
 
 
 
 

 

Projekt Propojená škola 
2. místo v soutěži škol a 2. místo v soutěži článků o počítači 

 

V prosinci proběhlo vyhodnocení soutěže o nejlepší webové stránky školy v rámci projektu 
Propojená škola. Soutěžilo celkem šest škol. My tyto stránky (zsmslipova.propojena-skola.cz) 
používáme jako žákovské, děti se zde učí pracovat s redakčním systémem. Hodnotilo se 
bodováním přes internet – nám se podařilo dosáhnout druhého místa. V rámci této soutěže 
ještě měly děti podle zadání vytvořit příspěvek na tyto stránky. Jejich práce byly hodnoceny 
porotou. Náš žák Jakub Kerbl získal za druhé místo mp3 přehrávač, ostatní obdrželi diplom za 
účast. 
Mgr. M.Petroušková 
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SPORT 
V lednu se postupně rozjíždí zimní příprava obou mužstev. Mužstvo dospělých začalo 
přípravu již 14. 1. Naše žáky budeme přihlašovat na okolní halové turnaje a jejich příprava 
venku začne až na konci zimy. 
 

Přátelská utkání dospělých v zimní přípravě: 
 

ne 12.2.12 Šluknov B/Lipová  v. Mikulášovice výkop 14:00 / umělá tráva Sebnitz  
so 18.2.12 Šluknov B/Lipová  v. Horní Podluží          16:00 / umělá tráva Varnsdorf  
so 25.2.12 Šluknov B/Lipová  v. SG RH Lipová         18:00 / umělá tráva Sebnitz  
so 03.3.12 Šluknov B/Lipová  v. Staré Křečany         17:30 / umělá tráva Sebnitz  
ne 11.3.12 Šluknov B/Lipová  v. Rybniště                 14:00 / umělá tráva Varnsdorf     
 
Poděkování našemu žákovskému mužstvu: V prosinci se naše žákovské mužstvo zúčastnilo 
Mikulášského turnaje v kopané v Mikulášovicích a celkově obsadilo druhé místo. Jako 
nejlepší brankář turnaje byla vyhlášena Blanka Bannertová z lipovského týmu. 
Gratulujeme… 

Pozvánka: 
 

V sobotu 17.3.2012 se bude konat od 20:00 na sále U Pytláka 

SPORTOVNÍ PLES 
Již tradi čně bude připravena bohatá tombola a doprovodný program o 

ceny. 
Nebude chybět ani ohňová a taneční show. 

Předprodej vstupenek s místenkou bude zahájen 20.2.2012.  
(Brynda Milan 606 220 425 a Herout Miroslav 606 576 241) 

 
SSppoorr ttoovvnníí  kklluubb  vv  LL iippoovvéé  ppřřeejj ee  vvššeemm  oobbččaannůůmm  nnaaššíí  oobbccee  mmnnoohhoo  

ššttěěsstt íí,,  zzddrr aavvíí  aa  úússppěěcchhůů  vv  rr ooccee  22001122  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redakce Lipovských novin se k přání našich fotbalistů připojuje a také jim 
přeje   

mnoho sportovních úspěchů v roce 2012. 
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 HOSPODAŘENÍ A ROZPOČET SK SKLOLUXUS LIPOVÁ 
 Finanční hodnocení roku 2011 
 VÝDAJE KČ PŘÍJMY KČ 
1. cestovné na utkání 22 100 převod z roku 2010 16 000 
2. sportovní činnost-startovné-kauce OFS DC 6 914 společenská činnost 18 685 
3. pronájmy hřišť 4 100 sponzorské dary 74 160 
4. údržba areálu hřiště 50 445 vstupné 4 693 
5. nájem a elektřina 19 024 příspěvky 0 
6. povinné výplaty rozhodčím 19 666 ostatní činnost - turnaje 3 339 
7. praní dresů 5 375 dotace OÚ Lipová 100 000 
8. aministrativa-poštovné+telefon 9 393 dotace OFS+ČSTV 3 695 
9. sportovní výstroj 26 505     
10. odměna trenérovi 3 340  0 
11. ostatní - turnaj, ceny(Lipovský memorial) 14 510  0 
 celkem 181 372 celkem 220 572 
 zůstatek na účtu 39 200   
 Rozpočet na rok 2012 
 VÝDAJE Kč PŘÍJMY Kč 
1. cestovné na utkání 25 000 převod z roku 2011 39 000 
2. sportovní činnost-startovné-kauce OFS DC 20 000 společenská činnost 30 000 
3. pronájmy hřišť na zimní přípravu 5 000 sponzorské dary 37 000 
4. údržba areálu hřiště 84 000 vstupné 5 000 
5. nájem a elektřina 20 000 příspěvky 3 000 
6. povinné výplaty rozhodčím 24 000 ostatní činnost - turnaje 25 000 
7. praní dresů 7 000 dotace OÚ Lipová 100 000 
8. administrativa-poštovné+telefon 9 000 dotace OFS+ČSTV 5 000 
9. sportovní výstroj 12 000     
10. odměna trenérovi 12 000   
11. ostatní - turnaj, ceny(Lipovský memorial) 15 000   
 celkem 233 000 celkem 244 000 
 předpokládaný zůstatek na účtu 11 000   

 vysvětlivky k položkám    

 VÝDAJE    
1. Proplácené cestovné na utkání + na tréninky + přípravná utkání.  

2. Startovné na turnajích (žáci), kauce(startovné) na OFS, přestupy hráčů.  

3. Pronájem hřiště v Sebnitz a Varnsdorfu (umělá tráva) zimní příprava.  

4. Hřiště-benzín-sekání, údržba sekačky, údržba čerpadla, vápno, hnojivo (9000 kč), barvy, sítě, opravy zázemí. 

5. Nájem za kabiny (10000Kč), spotřeba el.energie (10000Kč)   

6. Mzda a cestovné rozhodčích.    

7. Praní dresů a jejich údržba. (100 Kč za sadu)-cca žáci  25x a dospělí 35x utkání za rok  

8. Poštovné, telefon (trenér 10 x 500 kč), tiskoviny (plakáty, papíry, náplně do tiskárny, školení trenérů) 

9. Nutné nákupy sportovních pomůcek - míče, štulpny, rukavice brankářů, zdravotní pomůcky a další. 

10. Odměna trenérovi dospělých - zahrnuje - cestovné měsíční odměnu   

11. Přímý náklad na uspořádání letního turnaje - Lipovský memorial.  

 PŘÍJMY    

1. Převod zůstatku z minulého roku    

2. Příjem z vlastních aktivit.    

3. Dary od sponzorů - ples, turnaj, z reklam.    

4. Vstupné na domácí utkání.    

5. Příspěvky od mužstva dospělých.    

6. Příjmy z turnajů a ostatních sport.aktivit     

7. Dotace OÚ Lipová     

8. Dotace na mládež. (OFS)    
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