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Otázka pro starostu
Pravidelná rubrika starosty obce
Pane starosto, jak pokračuje úsilí o kanalizaci obce směrem na Liščí?
.K tomu mohu říci jen to, že jsme včas podali žádost o dotaci a byl jsem
vyrozuměn, že tato žádost nemá žádné formální nedostatky a byla proto
přijata k posouzení administrativní úplnosti. Dosud však neznáme termín, kdy
bude o dotaci pro tuto část kanalizace rozhodnuto. Z neoficiálních zdrojů se
proslýchá, že o dotaci bude rozhodnuto do konce tohoto roku. Doufám, že
dotace bude udělena, protože bude-li zamítnuta, nevidím dokončení
kanalizace v obci nijak růžově.
Jak bude pokračovat zamýšlená oprava kostelní věže ?
Ano, snažíme se ve spolupráci s farností Lipová věž opravit. Farnost uvolnila 40000.-Kč na
projektovou dokumentaci věže včetně její opravy. Projektant zde již byl a zhruba do 14. dnů má dodat
projektovou dokumentaci jak věže, tak i krovu přímo nad kostelem, kde je třeba také několika výměn
výdřevy a jejího doplnění. Zde však se nejedná o rozsáhlé opravy, spíše menší zásahy. Až budeme mít
projektovou dokumentaci připravenu, požádáme o udržovací práce stavby na stavebním úřadě ve
Šluknově, a vzhledem k povaze stavby také Památkový úřad Rumburk. Musím k tomu však
podotknout, že obec není majitelem kostela, tím je církev katolická, nicméně jsem přesvědčen, že je
naší občanskou povinností přispět k zachránění kostela, který tvoří neodmyslitelnou dominantu obce a
v tomto roce slavil 500 let od osazení prvního zvonu. Budeme proto hledat dotace ať již přes místní
akční skupinu Šluknovsko, tak i přes Památkový úřad či příslušná ministerstva.
Co se chystá v předvánočním a vánočním čase v obci?
Bude tradiční zdobení a rozsvícení stromečku na náměstí, a to v pátek 30. listopadu 2012 od 18 hodin,
kam zvu všechny občany a také počítáme s tím, že na štědrý večer se sejdeme o půlnoci u kostela na
také již tradiční setkání občanů a malé popovídání a zazpívání několika vánočních koled.. Při obou
akcích nebude chybět hudba, občerstvení a horký svařáček, který zahřeje i při případném nepříznivém
počasí.
Máte podněty občanů k plánované změně územního plánu obce ?
Dobře, že jste na to narazil, vyzývám všechny občany obce Lipová, kteří mají nějaké podněty
k územnímu plánu obce, aby tak učinili nejpozději do konce března příštího roku. Pokud by žádné
podněty nebyly, musíme vycházet z toho, že lidé jsou s územním plánem spokojeni a na další
připomínky již nebude možno od dubna 2013 brát zřetel. Územní plán je na Obecním úřadě
k dispozici, a nejlépe po telefonické dohodě je možné do něj nahlížet a já podám zájemcům i případná
doplnění či vysvětlení.
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Splněná přání
Každé klientce u nás v Domově se vytváří individuální plán. Do něj se vpisují přání našich klientek.
Jednou z našich klientek je i p. Šůchová, jejíž dcera
bydlí velmi daleko od Lipové, jejím přáním bylo
vidět se s dcerou. Rozhodli jsme se tedy přání ji
splnit. Naplánovali jsme výlet do vesnice, ve které
dcera p. Šůchové bydlí. Slavice, leží nedaleko
Mariánských Lázní a proto jsme se rozhodli
návštěvu spojit i s výletem. Společně s p.
Šůchovou jelo dalších 5 klientek.
Protože před námi byla dlouhá cesta, vyjeli jsme
brzo ráno, už v šest hodin. Cesta trvala přes 4
hodiny, ale přesto ji klientky zvládly. Aby nám čas
ubíhal, luštili jsme křížovky a povídali si. Aby byl
výlet výletem, usmažily nám s sebou kuchařky
řízky, které jsme poobědvali. Paní Šůchovou jsme vyložili ve Slavicích, kde na ni čekala dcera. Dcera
pro ni měla připravené občerstvení a naplánovala bohatý program. Neviděli se několik let a měly si
opravdu co říct. My jsme odjeli směrem na Mariánské Lázně, kde v jednu hodinu v lázeňském parku
hrála zpívající fontána.
Podle hudby se měnil směr, síla i způsob, jak voda
tryskala. Klientky byly nadšené. Protože jsme byly v
lázeňském městě, nezapomněli jsme si koupit
lázeňské sušenky a drobné upomínkové předměty. Z
Mariánských Lázní jsme vyjeli směrem na Teplou,
kde se nacházel Klášter premonstrátů. Klášter byl
zrovna v rekonstrukci a z venku k návštěvě příliš
nelákal ,nenechali jsme se ovšem zmást venkovním
vzhledem a vyrazili jsme na prohlídku. A dobře jsme
udělali. Klášter byl vevnitř opravdu nádherný,
průvodce nám pověděl něco o jeho historii,
dozvěděli jsme se kdo byli premonstráti, a aby nám
dokázal, jaká je v kostele akustika, zazpíval nám. Prohlídka tedy byla se vším všudy.
Z Teplé jsme odjížděli kolem 18h rovnou pro p.
Šůchovou. Dcera se s maminkou rozloučila na
cestu jí dala novou pletenou vestu a na obou bylo
vidět, že jsou velmi spokojené. Cesta zpět už byla
za tmy, ale dorazili jsme v pořádku kolem 23:30.
Výlet byl tedy opravdu výletem a klientky si
dovezly spoustu příjemných zážitků.

Bc. Adéla Žítková
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Ohlédnutí za koncem října
Ačkoliv stávající ráz počasí neustále připomíná, že je podzim v plném proudu, konec října tomu vůbec
nenasvědčoval.
Varování meteorologů, že přijde sněhová nadílka den před státním svátkem založení samostatného
Československa celkem nikdo nebral moc vážně, což u občanů masírovaných dřívějšími předpověďmi
ani moc nepřekvapí. Jenže oni ti meteorologové teď už často mají pravdu, jen my si pořád myslíme,
že jejich předpovědi jsou založeny především na rosničkách pochodujících po žebříku v lahvi, ale oni
na místo toho koukají na sled počasí rovnou přes satelit a mají přehled, co se k nám žene.
Bohužel to jejich varování neberou vážně ani silničáři, jak jinak si vysvětlit, že 27.10.2012 byl kopec
zvaný Šébr celý den nesjízdný. No ony se tam
patrně podepsaly i letní gumy desítek kamionů, a
také pak to, že sněhu napadlo na říjen až
nezvykle dost.
V naší obci díky včasnému zásahu místních
zaměstnanců při Obecním úřadu žádný vážný
problém se sněhem nebyl, a tak se spíše
využívalo nečekané sněhové nadílky k zimním
sportům a stavění sněhuláků. A když se
následující den ukázalo sluníčko, tak ten kdo by
se v sobotu oběsil, tak by toho v neděli litoval,
jak říkávala moje maminka. Ostatně dokladem je
i ze zmíněné neděle pořízený snímek.

Předvánoční zamyšlení.
Tak už se zase brzy sejde rok s rokem a bude tady prosinec a k němu neodmyslitelně patří vánoce.
Ačkoli v posledních letech ovlivnila především výzdobu vlna zahraničních trendů, tradiční symboly
Vánoc a vánoční zvyky zapomenuty nebyly, naopak začínají v záplavě zahraniční komerce opět mít své
místo, a to je dobře.
Hezkým příkladem je stavění a zdobení vánočních stromečků, a to jak ve městech, tak i v menších
obcích, jako je ta naše. Lidé se tam sejdou, povídají si a tak nějak mají k sobě právě o těch vánocích
trochu blíž. Mimochodem, u nás v obci je zdobení naplánováno na pátek 30.
listopadu od 18.00 hodin, tak se přijďte podívat, určitě to stojí za to. Ostatně
na to upozorňuje i pan starosta ve své pravidelné rubrice.
Také jsem se dočetl, že podle výzkumu 96% Čechů tráví vánoce doma. Je to
určitě i proto, že Vánoce patří k nejvíce prožívaným, připravovaným a rodinným
svátkům v roce. Jen stěží si je představíme bez stromečku, cukroví, kapra,
bramborového salátu, (někde se již „oprášil“ i tradiční vánoční kuba), vánočních
koled a našich nejbližších.
Také je třeba vzpomenout i dalších hezkých českých tradic, když už ten Santa i
s těmi jeho soby u nás čím dál, tím více prohrává. Je to například čekání na zlaté
prasátko, tedy půst, stavění betléma, krájení jablíčka, louskání vlašských ořechů,
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(jak jablíčko, tak oříšky řeknou, zda budeme příští rok zdrávi), rozsvícená hvězda v okně, společná
návštěva půlnoční mše, nebo ukrývání rybích šupin pod ubrus, či talíř. Také se doporučuje kapří
šupina do peněženky, že prý se vás budou příští rok držet peníze, tak tohle nefunguje, sám jsem to
ověřil…
Nejvíce si prý ceníme vánoční večeře, pak samozřejmě dárků a jako třetí se umístilo pečení vánočního
cukroví. Jak se mnou jistě budete souhlasit, to pořadí je správné, i když tedy pečení vánočního cukroví
zrovna není má oblíbená kratochvíle - ale prosím, uznávám, že to k vánocům patří.
Co však k vánocům patří také, ( a já jsem přesvědčen, že to mělo být na prvním místě průzkumu ještě
před tou večeří) je to, že lidé mají k sobě blíže a hezky se k sobě chovají. Pravda, ve velkých městech se
to tak již bohužel nebere, ale na vesnicích, jako je ta naše, to pořád ještě platí. Třeba to některým
starousedlíkům až tak nepřijde, ale já jsem tu teprve třetí zimu a tak to vnímám patrně trochu více,
zvláště pak proto, že v Ústí n.L., (ze kterého jsem přišel), je tato atmosféra již úplně pryč a o té naší
stověžaté matičce raději ani nemluvě.
Před lety napsal Antoine De Saint – Exupéry tuto větu: „Čím více dáváš, tím více ti zůstává“, a nejen

já si myslím, že to až tak neplatí o dárcích pod stromečkem, jako o vztahu člověka k člověku. Zde to
však pochopitelně platí nejen o vánocích, ale vždycky, to jen o vánocích to v té krásné atmosféře více
cítíme.
A tak bych tuto svoji úvahu zakončil dalším citátem: štěstí se počítá vždy jen na minuty, to ostatní je
život . Tak si to štěstí nepokažme tím, že místo vánočního usmíření budeme živit staré (a většinou
nesmyslné) spory, nebo že budeme chtít koupit obrovské množství dárků, (viz loňská reklama typu
„co ještě, ještě pod stromeček…“), ale pamatujme, že i jeden dárek dávaný opravdu z lásky je víc, než
si mnohdy myslíme. Ale ať je to opravdu z lásky - úvahy typu: „koupím babičce pod stromeček
bačkory a ona na mne přepíše svůj barák“ , tak ty k vánocům opravdu nepatří….

Soutěž
Kdo poznal v minulém čísle dům manželů Cvrkalových hádal správně stejně jako paní Hüfnerová,
které tímto blahopřejeme a cenu si může vyzvednout na obecním úřadě.
Dnešním úkolem je poznat místo, které je "k nepoznání". Bylo to oblíbené výletní místo a celkový raz
místa zůstal do dnešního dne zachován. Svoje tipy nám posílejte do 15. prosince 2012. ...

~5~

Zámecké ohlédnutí
Vážení přátelé a milí spoluobčané,
Máme možnost Vás opět oslovit a tak se pokusíme přinést některé informace, které Vás snad zaujmou.
V těchto dnech uběhl právě jeden rok, co naše občanské sdružení zakoupilo zámek ve Vaší obci. Za tu
dobu se podařilo odvést hodně práce především při obnově zámeckého parku, který prokoukl
především zásluhou Lipovských občanů, kterým tímto z celého srdce děkujeme. Zámecký park je
místo, které uchvátí každého, kdo toto místo navštíví, jak o tom svědčí slova i houslového virtuosa
Jaroslava Svěceného, kterého jsme měli možnost zažít při jeho vystoupení na prvních Lipovských
hudebních slavnostech, které se uskutečnily za hojné účasti návštěvníků v polovině září.
Jaroslav Svěcený píše doslova: ,, Zámek Lipová je nádherné místo, kde je přítomen Genius loci! Měl
jsem tu čest před jeho zbylými, úžasnou atmosférou naplněnými zdmi s mojí
dcerou Julií koncertovat a alespoň maličko podpořit to zámecké znovuvzkříšení. Všem, co právě v této
době napnou síly a pokusí se o ,,nápravu věcí lidských"(J. A. Komenský), přeji neutuchající vervu,
pevné
nervy,
celkové
zdraví
a
několik
nákladních
vlaků
naložených
pozitivní energií. Smekám před touto aktivitou a jsem jednoznačně přesvědčen, že si zámek v Lipové
zaslouží plnou obnovu, jedině tak ho budou moci obdivovat a hlavně účelně využívat i další generace.
Po této velmi vydařené zářijové akci jsme však nesložili ruce do klína a pokračujeme dále.
Momentálně se intenzivně pracuje na projektu záchrany zámeckého parku, přičemž bychom byli rádi,
kdyby tyto přípravné práce byly dokončeny do konce roku tak, abychom na počátku roku příštího
mohli zažádat o první dotační příspěvky z fondů kraje i z fondů Ministerstva kultury. Tam jsme zatím
předali kompletně zpracovanou žádost o zařazení zámku do Programu záchrany architektonického
dědictví. Zatím byla schválena po administrativní stránce, nyní čekáme na vyjádření, zdali bude náš
projekt opravdu zařazen do tohoto programu a jakou finanční výší bude podpořen.
V polovině listopadu nás opět po roce přijel navštívit pan doktor Větvička, světoznámý český
dendrolog, aby zkontroloval, co jsme za ten rok udělali se zámeckým parkem. Byli jsme pochváleni a
pochopitelně nám bylo uloženo opět značné množství úkolů na rok příští, abychom měli dostatek
motivace. Panu doktoru Větvičkovi máme již nyní hodně co děkovat za vzorné metodické vedení i za
krásné diskuze, které vedl v zámeckém parku s panem starostou a místostarostou, zástupci NPÚ a
dalšími zájemci a mimo jiné i za text, který si dovolím odcitovat:
,, Díky svému dlouhodobému působení v „salmovském,“zámku ve Štiříně, mám stejně tak
dlouhodobý a přiznám se příjemný vztah k rodu Salm-Reiferscheidt-Hainspach, nosícího i šlechtický
titul „starohrabě“, Altgraf. Proto jsem uvítal možnost, podílet se na vzkříšení historické salmovské
památky, zámku a parku v Hainspachu alias Lipové ve Šluknovském výběžku.
Nepřísluší mně, vyjadřovat se ke stavu zdejšího zámku; první dojem vyznívá v to, že to je obraz
vývoje naší současné společnosti, protože k jeho radikálnímu zruinování došlo až po roce 1989.
Naštěstí i v této společnosti se najdou lidé, kteří se s takovým vývojek nechtějí smířit. V případě
Lipové, jejího zámku i parku to je občanské sdružení Via tempora nova.
Aby to byla cesta nových časů, je třeba zastavit devastaci a začít s obnovou. Za svůj obor, dendrologii
a sadovnictví, jsem se pokusil přiložit ruku k dílu. Provedli jsme inventarizaci porostů, posléze na náš
návrh byly odstraněny džunglovité náletové dřeviny, následovala zdravotní probírka nejvíce
poškozených stromů a plevelných keřů, takže dnes, tj. v listopadu 2012 se začíná lipovský park
vylupovat z nánosů minulosti. To vše ve spolupráci a pod dohledem pracovníků Národního
památkového ústavu resp. jeho pobočky.
Park má dvě, respektive tři tváře.V předzámčí, směrem k zámeckému rybníku je to rozvolněný porost
vysokých stromů, jehož dominantami byly dvě skupiny dřevin (duby, javory) mezi nimiž byla dlouhá
vyhlídka přes vodní hladinu do krajiny. Tato část už příliš mnoho dalších zásahů nepotřebuje. Kdyby
se někdo chtěl poučit v minulosti, pěkný pohled na zámek přes rybník ze třetí třetiny 19. století byl
uveřejněn v knize Karla Hiekeho „České zámecké parky a jejich dřeviny“ (SZN 1984). Pod někdejším
čestným dvorem býval snížený parter s kašnou (barokním bazénem); dnes je plocha zatravněná a bude
nutno ji upravit v duchu pravidelných barokních zahrad. Třetí tváří je jednak volná výsadba na
severovýchodní straně zámku s cennými jedinci (Pseudotsuga glauca, Tsuga canadensis) a rozptýlená
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vysoká zeleň při obvodu barokního parteru a na jižní straně, v níž vynikají nádherné červenolisté buky
(Fagus sylvatica f. purpurea).
Staré stromy jsou kostrou, na níž bude navazováno; zcela novou ovšem musí být pasáž někdejší
hospodářské zahrady, v níž stávaly i skleníky. Tady bude nutno vytvořit nový charakter osazení
plochy tak, aby z ní byly atraktivní pohledy na zámek - a vice versa.
Je mou milou povinností poděkovat občanskému sdružení Via tempora nova jak za přizvání ke
spolupráci, tak za vlastní počin, záchranu této nádherné barokní památky.
Václav Větvička, vedoucí správy zámeckého parku ve Štiříně, bývalý ředitel Botanické zahrady UK.
Bylo by toho ještě hodně, co bych Vám chtěl říci, ale předpokládám, že zájemci běžně navštěvují naše
webové stránky www.viatemporanova.cz, kde jsou všechny aktuality průběžně zveřejňovány.
Pochopitelně ne vše se daří tak, jak bychom chtěli, ale myslím si, že ten první rok na zámku je vidět.
Za to bych chtěl moc poděkovat všem, kteří na tom mají zásluhu a doufám, že tomuto projektu
zachovají svojí přízeň i v budoucnu.
Vzhledem k tomu, že se blíží konec roku a především krásné svátky vánoční, přijměte prosím od
celého kolektivu občanského sdružení přání všeho nejlepšího, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti
v celém příštím roce a držte palce svému zámku, ať nám společně vykvete do krásy a stane se
chloubou celého regionu.
Všem lidem dobré vůle připíjíme naším oblíbeným

CHÂTEAU LIPOVÁ

~7~

Den otevřených dveří ZŠ a MŠ Lipová
23. 10. 2012
Den otevřených dveří byl tentokrát ve znamení interaktivních tabulí. Děti ze 4. a 5. ročníku si
připravily prezentace na téma: "Pravidla a já" a "Spolupráce s Neukirchem". Také předvedly práci na
počítačích a na interaktivních tabulích. Dospělí si mohli vyzkoušet, jak se interaktivní tabule ovládá a
jak se pracuje s výukovými programy. Docela jsme se u toho všichni pobavili. V ostatních třídách byly
nainstalovány výstavy pracovních sešitů, učebnic, výtvarných prací a fotografií z projektového dne . V
mateřské škole si mohli návštěvníci prohlédnout hračky, stavebnice, ložničku i WC. Šikovné děti z
různých ročníků provedly hosty po škole i školce a ukázaly jim i tělocvičnu se zrcadly. K nahlédnutí
byla také školní kronika, u které jsme se zasmáli a zavzpomínali.... Poděkujme dětem, které tuto akci
připravovali, i rodičům, prarodičům, bývalým žákům a známým, kteří se na jejich snažení a výsledky
práce přišli podívat.
I.P.

Personální změny ve škole:
ZŠ a MŠ:

Martina Hollerová

ŠD a účetnictví:

Anna Justová
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Otevřený dopis panu starostovi v Lipovských novinách-článek Od vás (říjen a listopad 2012)
Veřejně chci poděkovat paní Holičové a dalším deseti rodičům, kteří se pod její názor
podepsali. Vážím si toho, neboť v dnešní době je velmi vzácné zastat se druhých!
Krátká reakce na odpovědi paní Palinkášové a pana starosty Svobody
Náhradní práce dva dny před závěrem školního roku mi byla nabídnuta. Tato práce byla pro
mne neakceptovatelná jak finančně, tak i časově, tzn. za vyšší počet odpracovaných hodin podstatně
nižší finanční ohodnocení než jsem měla jako učitelka na poloviční úvazek. Jednalo se o práci, kterou
může zastávat méně kvalifikovaný pracovník – práce v MŠ několik vyučovacích hodin na ZŠ. Co vše
ale této ‘‘nabídce‘‘ předcházelo, jaké nekorektní kroky byly učiněny paní ředitelkou, ví jen ona sama
(viz. SMS).
K odpovědím pana starosty a paní Palinkášové chci jen podotknout, že se musí se svým
svědomím vyrovnat sami z jakého důvodu mně neprodloužili smlouvu. Vím, že personální obsazení je
sice pravomoci paní ředitelky, ale pan starosta jí toto rozhodnutí svým jednáním umožnil.
Pokud má zřizovatel školy zájem, ráda vše osobně vysvětlím.
Eva Žáková

Na začátek musím říct, že i naše rodina je podepsaná pod dopisem paní Holičové a já požádal
paní Holičovou, aby obešla rodiče s tím, že nesouhlasí s odchodem paní Žákové. Ano, paní Žáková má
pravdu, že se svým svědomím se musíme vyrovnat sami a tímto mohu říct, že mám svědomí čisté.
Udělal jsem dvě chyby. Za prvé, že jsem zasahoval do pravomocí ředitelky z hlediska personálníchměl jsem požadavek, aby paní ředitelka prodloužila smlouvu s paní Žákovou. Za druhé, že jsem
neudělal výběrové řízení na ředitele školy, protože tím bych předešel mnohým spekulacím. Na závěr
chci říct, že mi je líto jak vše dopadlo, protože paní Žáková je bezesporu skvělá učitelka a kvůli
odchodu paní Polákové do důchodu nemusel nikdo ze zaměstnanců opouštět pedagogický sbor. Jinak
považuji celou záležitost za uzavřenou. Ještě si dovolím říct, že všichni nespokojení rodiče, kteří
ukazují na mě a na paní ředitelku se mohli obrátit na školskou radu, kde mají svého zástupce, protože
školská rada má daleko větší pravomoce než zřizovatel školy.
Pavel Svoboda, starosta obce.

POZOR!
Žádám všechny občany, kteří jsou již napojeni na obecní kanalizaci, ať přijdou uzavřít
smlouvu o vypouštění odpadních vod a ty co napojený nejsou tak ať se neprodleně napojí.
Dále vyzýváme všechny občany a podnikatelé, kteří nemají ještě zaplacený poplatky za rok 2012,
aby tak neprodleně učinili. Poplatky: Pes, hrobové místo, pozemky, odpady, stočné, nájemné.
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SPORT - listopad 2012
V současné době většina hřišť utichla a nastala zimní přestávka. Zimní přestávka však nebude dlouhá a
hned v prvním týdnu příštího roku začne zimní příprava. Pro zimní přípravu se bude využívat hala ve
Vilémově a umělá tráva v nedaleké Sebnitz. Přípravná utkání se začnou hrát od začátku února.
Po posledním mistrovském utkání přišla chvíle k hodnocení právě ukončené poloviny fotbalové
sezóny. „Mužstvu se nakonec povedlo nasbírat 21 bodů a obsadit v tabulce sedmé místo. Protože se
ještě budou dohrávat odložená utkání, můžeme skončit i osmí. S počtem bodů můžeme být spokojení,
ale s umístěním v tabulce ne. Protože však je tabulka až na první Mikulášovice bodově vyrovnaná, tak
ztráta pěti bodů na druhou pozici je pro nás jasná výzva do jarních bojů“ řekl trenér mužstva
dospělých Milan Korejs.

Výsledky odehraných zápasů:
Šluknov B/Lipová : Mikulášovice 4:4, Markvartice : Šluknov B 0:3, Šluknov B/Lipová : Jiřetín 3:1,
Heřmanov : Šluknov B 8:1!, Šluknov B/Lipová : Union Děčín 1:2, St. Křečany : Šluknov B/Lipová
1:3, Šluknov B/Lipová : Chřibská 7:2,
Těchlovice : Šluknov B/Lipová 4:2, Šluknov B/Lipová : Jiříkov 1:6, Boletice : SK Plaston Šluknov
B/Lipová 1:1, SK Plaston Šluknov B/Lipová: Dobkovice 8:2, Krásná Lípa : SK Plaston Šluknov
B/Lipová 2:2, SK Plaston Šluknov B/Lipová: Malšovice 1:0.
http://www.sluknov.cz/fotbal/klub/ - ma tomto vebu můžete číst zprávy z utkání a sledovat
videosestřihy z utkání.

TABULKA II. třídy
Rk. Tým
1. Mikulášovice
2. Boletice n./L.
3. Malšovice
4. Jiřetín p.J.
5. Heřmanov
6. Krásná Lípa
Šluknov
7.
B/Lipová
8. UNION Děčín
9. Jiříkov
10. Těchlovice
11. Chřibská
12. Staré Křečany
13. Markvartice
14. Dobkovice

Záp
12
13
13
13
12
13

Skóre Body
61:16 34
29:21 26
35:19 23
32:28 23
57:27 22
37:23 22

13

37:33 21

13
12
13
13
13
12
13

33:32
33:32
33:44
33:45
12:59
20:42
23:54

21
19
12
11
8
6
2

TABULKA starších žáků
Rk. Tým
Záp
1. Markvartice
9
2. Dolní Poustevna 8
3. Březiny
9
4. Jiříkov
8
5. Jílové
9
6. Chřibská
8
7. Lipová
9

Skóre Body
44:18 22
50:12 19
71:31 14
39:20 14
36:34 12
11:51 2
10:95 1
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Výsledky odehraných zápasů:
Lipová : D.Poustevna 0:6, Březiny : Lipová 21:1, Lipová : Jílové 1:9, Markvartice : Lipová 13:4,
Lipová : Jiříkov 0:9,
Chřibská : Lipová 3:3, Březiny : Lipová 14:0, Lipová : Jílové 0:10, Jiříkov : Lipová 10:1
Mužstvo starších žáků také ukončilo svojí podzimní část ročníku 2012/2013. Fotbal pro ně však
nekončí a zajišťuje se jejich účast na okolních halových turnajích. Nejbližší turnaj je v Mikulášovicích
a hned následně se účastníme turnaje v Dolní Poustevně. Tréninky našich mladých fotbalistů budeme
v nepříznivém počasí směřovat do haly ve Vilémově a tak se jistě nebudou přes zimu nudit.

SK Skloluxus Lipová připravuje:
V sobotu 16. března 2013 od 20:00 se bude u Pytláka konat tradiční sportovní ples. K tanci a poslechu
bude hrát CONTINENTÁL BAND z Liberce.
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