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Zprávy a informace z obecního úřadu
Jarmareční a pivovarská louka
Na revitalizaci této louky, která se rozkládá od obecního
úřadu, až k domu Neumannových jsme získali dotaci
z operačního programu životního prostředí. Celkové
náklady činí 10 200 000 Kč. Tato dotace je stoprocentně
hrazena, a tudíž zde není finanční spoluúčast obce.
Vybudování tohoto lokálního biocentra zahrnuje i část

přilehlého potoka, a také tři terénní lavice, které pomohou
při záplavách. Aby se zde protékající potok mohl bezpečně
a bez škod rozlít, tím pádem se zabrání záplavám v části
obce směrem na Vilémov. Za potokem bychom chtěli
vysázet malý ovocný sad a v prostoru podél silnice až
k potravinové večerce budou nasázeny stromy.

Blesková povodeň
Dne 9. června 2013 naši obec zasáhla blesková povodeň. Za
necelou hodinu napadlo na jeden metr čtvereční zhruba 100
až 200 litrů vody. Zdůrazňujeme, že v té době nedocházelo
k jakémukoliv upouštění zrekonstruovaných rybníků.
V Manipulačním provozním řádu je nastavena retence
(zadržování vody) u Zámeckého i Sohlandského rybníka
okolo 10 cm vodní plochy. To ovšem neznamená, že se
jedná o jedinou možnost zadržení vody, protože v případě
velkého přítoku se voda o přelivné hrany tzv. štosuje. Pro
představu uvádíme, že Zámecký rybník přetékal přes hranu
stavidla 11 cm vody, což je na 11. hektarech zadržení 30
cm vody. Také Sohlandský rybník přes přelivnou hranu
přetékal o 30 cm, tedy zadržel asi 40 cm vody na čtyřech
hektarech. V rámci uvedených zátop vzniklo mnoho škod
jak na soukromém majetku občanů, tak i na majetku obce.
Obec vyčíslila prvotní náklady na 2 241 000 Kč, náklady na
obnovu obecního majetku, kde se především jedná o
obnovu místních komunikací a také o jeden mostek u
školky, tam jsou škody odhadovány asi na 510 000 Kč.
Prvotní škody v Ústeckém kraji byly odhadnuty na 310 mil.
korun. Vláda uvolnila z původně plánované částky 50 mil.
korun. Po mediální kampani pana Oldřicha Bubeníčka –
hejtmana Ústeckého kraje bylo vládou uvolněno 323 mil.
korun a z této sumy byla obci Lipová zaslána částka
2 206 000Kč tak, abychom mohli finančně pokrýt prvotní
náklady na povodeň. Zde se jedná především o očištění
silnic tak, aby se po nich dalo jezdit, dále o odvoz věcí,
které byly povodní zaplaveny a spoustu dalších věcí, jako
zajištění čerpadel, hygienických prostředků, vysoušečů, ale
jedná se o lopaty, krumpáče, kolečka a podobně. Zde se
ovšem velkou měrou podíleli také občané naší obce, opět se

ukázalo, že neštěstí dokáže lidi semknout, a nesmíme
zapomínat na jednotlivé instituce jako povodňový štáb
Ústeckého kraje, tak i krizového řízení ORP Rumburk,
potažmo pak i všechny složky záchranných sborů.
Obrovskou práci zde odvedli například dobrovolní hasiči
z Vilémova, také jejich práce a technika dokázala velmi
rychle dostat postižené z nejhoršího. Předpověď počasí na
noc po povodni nevěstila nic dobrého, a tak jen pro
představu udáváme, že dobrovolníci naplnili 4000 ks
protipovodňových pytlů, které urychleně rozvezli po obci,
aby se dalo čelit dalšímu případnému náporu vody.
V sobotu 29. června 2013 bylo na náměstí setkání po velké
vodě, kdy se sdělovaly různé užitečné informace související
s likvidací škod. Akce se odhadem účastnilo asi 300
občanů. Liščí potok je hodně zanesen, a proto vyvíjíme tlak
na správce, kterým je Povodí Ohře, aby potok řádně
vyčistil, opravily se poškozené opěrné zdi, vytrhaly se
pařezy vrostlé do koryta a předešlo se tak nebezpečí dalších
záplav. Na opravě potoka se již začalo pracovat.
V následujícím týdnu budeme zdarma organizovat rozbory
vody ve studnách. Obecní voda již rozborem prošla a je
naprosto v pořádku. Ještě je třeba uvést, že na náš účet pod
speciálním variabilním symbolem vznikla sbírka na pomoc
poškozeným, s tím, že již nyní je k dispozici 33 500 Kč.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 24. června 2013
rozhodlo, že tato částka bude rozdělena rovným dílem mezi
poškozené. Další částka ve výši asi 40 000 Kč, kterou
poslali sponzoři a přátelé Lipové, bude použita v rámci
pokrytí těch prvotních nákladů na zabezpečení majetku
obce, včetně prostředků civilní obrany tak, aby bylo možno
těmto
přírodním
katastrofám
včas
čelit.

Střípky z Domova důchodců
Jaro je ideální čas pro výlety
(AŽ) Jaro je stále ještě tady. Počasí nám chvílemi i přeje, a
proto jsme se s klientkami rozhodli vyrazit na několik
výletů. Na začátku května jsme navštívili výstavu hraček
z let 1880 -1980, která se konala na zámku ve Šluknově.
Klientky si hračky prohlédly, a na chvíli se vrátily do
dětských let. Další výlet byl do Rumburka, kde jsme
navštívili místní Loretánskou kapli. Průvodkyně poutavě
vyprávěla o její výstavbě, využití a všeobecně o historii
tohoto poutního místa. Klientky si mezitím mohly
prohlédnout historické fresky.

Konec května jsme pojali sportovně. Přijali jsme pozvání
Domova pro seniory v Podbořanech, kde se konal 12.
ročník soutěžního klání. Soutěží byla celá řada. Od kuželek,
přes lov rybek, až ke skákání panáka a naše klientky se
zúčastnily všech těchto připravených soutěží. Po skončení
dostaly výborný oběd a následovala hudební zábava. Celý
den se velmi povedl, klientky přijely sice unavené ale
spokojené. Věříme, že nám během léta bude počasí přát a
my vyrazíme na spoustu dalších výletů.

.

Dětský den v Lipové
(LL) V sobotu 8. června se v okolí restaurace U Pytkáka
konal dětský den. Pro děti bylo připraveno několik soutěží
o sladké odměny. Počasí nám naštěstí přálo, a tím pádem si
děti i dospělí celé odpoledne opravdu užili. V průběhu
odpoledne bylo pro děti připraveno i překvapení v podobě
návštěvy dobrovolných hasičů z Vilémova. Hasiči dětem
ukázali nové auto, které získali v rámci přeshraniční
spolupráce z programu CÍL 3. Poté následovala ukázka
práce s vodou, a děti si mohly samy vyzkoušet práci
s proudnicí, a nejen to. Na závěr celého překvapení se děti
mohly s hasiči svést v autě i se sirénou.

Podpora rodin
V rámci poskytování Sociálně aktivizačních služeb pro
rodiny s dětmi, bylo od července roku 2011 podpořeno 28
rodin. V současné době službu využívá 17 rodin. Dvě
pracovnice dochází do rodin uživatelů a podporují rodiny
takovým způsobem, aby bylo dosaženo stabilního
rodinného prostředí pro vývoj dítěte. Poskytují jim pomoc
při řešení životní situace, podporují jejich samostatnost při
zvládání problémů každodenního života. Rodiny také
mohou využívat ambulantní službu v prostorách
komunitního centra Kostka, zejména při pomoci dětem v
přípravě na vyučování, předškolní výchově, volnočasových
aktivitách a individuálních konzultací s pracovnicemi
služby v kanceláři. Pro rodiče byly uspořádány přednášky.

Byly zaměřeny na tato témata: Vztahy rodičů a dětí, vhodné
styly výchovy. Prevence rizikového chování dětí.
Vzdělávání dětí – pomoc rodičů dětem při přípravě na
vyučování. Povinné očkování, zdravá výživa. Dětem jsou
také poskytovány skupinové činnosti s prvky arteterapie.
Projekt Aktivizace rodin je financován z prostředků ESF
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Mgr. Renata Kučerová, Kostka Krásná Lípa
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Povodeň v Lipové
(PH) S úlevou sledovali občané naší obce, jak stoletá voda
v Labi a dalších českých řekách pomalu ustupuje a
evakuovaní lidé se začínají vracet do svých domovů.
Vytrvalé deště totiž způsobily to, co v takové míře již nikdo
nečekal, a obdoba povodní z roku 2002 ničila vše, co jí
stálo v cestě. Samozřejmě, že jsme byli všichni v obci rádi,
že nejsme v sousedství velkých řek, a povodeň se nám tedy
vyhnula. Jenomže: přišel 9. červen 2013 a kolem poledne se
obloha zatáhla tak, že bylo nutné v domech svítit. Asi ve
12.45 hod pak přišla bouřka s kroupami, a co bylo nejhorší,
s prudkým přívalovým deštěm. Lesy a stráně, včetně údolí,
kde se naše obec nachází, byly skropeny takovým přívalem
vody a ledových krup, které si nepamatují ani nejstarší
obyvatelé. A protože vše bylo nasáklé po předchozích
deštích, voda stékala po loukách do potoků a rybníků, které
ji prostě nemohly pobrat. Potopa světa prý trvala 40 dní,
tady stačilo k ničivé záplavě pouhých 40 minut… Ukázalo
se však, že lidé se živlům jen tak nedají. Ještě ani nepřestalo
pršet a silnice byly dosud proměněné v řeky, když se zvedla
vlna obrovské lidské solidarity a troufám si říci, že byla

mnohem větší než ta, co nám „nadělila“ příroda. Také se
ukázalo, že zástupci obce včetně hasičů mají
protipovodňové práce dobře připravené. Panovaly totiž
obavy, (podporované meteorologickou předpovědí), že
obdobná bouře přijde v brzké době znovu a tak se plnily a
rozvážely pytle s pískem do všech míst, kde hrozilo byť jen
vzdálené nebezpečí dalších záplav. Předpověď počasí
naštěstí nevyšla odpoledne a další dny se sčítaly a
odstraňovaly škody

Poděkování
Jménem občanů Lipové a všech zasažených 9. června
bleskovou povodní chceme poděkovat:
povodňové komisi,
p. Františku Žákovi, místostarostovi,
všem zaměstnancům obce,
dobrovolníkům,
dětem z Dětského domova v Lipové,
dobrovolným hasičům
a dalším, kteří pomáhali v tak těžké situaci.
Veliké poděkování patří především panu starostovi Pavlu
Svobodovi, za jeho ochotu, obětavost a nasazení při
záchranných pracích, a ve dnech následujících.
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Sport v obci - Červenec
V tomto měsíci již brzy fotbalové trávníky utichnou
a bude čas na hodnocení sezóny 2012-2013. Díky nedělní
povodni v obci se nemohlo odehrát poslední domácí utkání
s Krásnou Lípou a bylo odloženo na sobotu 22. 6. Od
17.00. Bude to tedy tečka za mistrovskými zápasy
dospělých fotbalistů. Nová sezóna potom začne v třetím
týdnu měsíce srpna. Na konci staré sezony jsme se na
předběžné hodnocení zeptali trenéra dospělých pana Milana
Korejse: „Do konce sezony nám ještě chybí dvě utkání
a tak na konečné hodnocení je ještě čas. Na začátku jsme si
jako cíl určili umístění do pátého místa a to se nám zatím

povedlo docílit. V posledních zápasech jsme zabrali
a třikrát za sebou jsme si připsali na naše konto tři body.
Toto nám vyneslo čtvrté místo v tabulce. Toto místo jsme
ztratili díky tomu, že jsme nemohli odehrát nedělní utkání
pro povodeň v Lipové. Není však ještě konec, ale bylo by
dobré si tuto pozici opět vybojovat. S čím nejsem
spokojený je mizerná tréninková morálka a to bude jeden
velký cíl do další sezóny. Zlepšit a zkvalitnit tréninky
považuji za stěžejní záležitost v mužstvu dospělých“.

Výsledky:
Šluknov B/Lipová - Heřmanov 1:3
Union Děčín - Šluknov B/Lipová 0:4,
Šluknov B/Lipová – Staré Křečany 4:2
Chřibská - Šluknov B/Lipová 3:1
Šluknov B/Lipová – Těchlovice 1:2
Jiříkov - Šluknov B/Lipová 1:3
Dobkovice - Šluknov B/Lipová 1:2
Malšovice - Šluknov B/Lipová (SO 15. 6. 17.00)

Mikulášovice - Šluknov B/Lipová 6:3
Šluknov B/Lipová – Markvartice 4:1
Jiřetín pod J. - Šluknov B/Lipová 2:1
Šluknov B/Lipová – Boletice 5:1
Šluknov B/Lipová – Krásná Lípa (přeloženo na SO 22. 6.)

Našim starším žákům již chybí odehrát poslední utkání
v Markvarticích, které bylo odloženo pro nepřízeň počasí
z 2.6. Odehrají ho v pátek 14. 6. od 17.00. V příští sezoně
bude náš klub přihlašovat do soutěže mužstvo mladších
žáků. V červenci (27. 7.) se měl konat již tradiční fotbalový

turnaj LIPOVSKÝ MEMORIÁL. Výbor SK se dohodl,
že tento rok se tento turnaj konat nebude a další ročník je
naplánován až na příští rok. Místo turnaje však SK plánuje
na stejný termín připravit sportovní odpoledne spojené se
setkáním bývalých hráčů a fandů lipovského fotbalu.

TABULKA – II. třídy 2012-2013
1. Mikulášovice
25 107: 40 62
2. Heřmanov
3. Jiříkov
4. UNION Děčín

TABULKA – starší žáci
1. Dolní Poustevna 16 138: 19 43
2. Březiny
17 126: 51 32
3. Markvartice
16 66: 37 28
4. Jílové
16 80: 52 28
5. Jiříkov
15 52: 46 21
6. Chřibská
16 38: 98 8
7. Lipová
16 14:211 1

25 123: 45 58
24 74: 52 45
25 70: 67 43

5. Malšovice
25 59: 41 41
6. Šluknov B/Lipová 24 67: 56 39
7. Jiřetín p.J.
24 54: 54 38
8. Těchlovice
9. Boletice n./L.

24 66: 57 37
25 47: 53 36

10. Krásná Lípa
11. Chřibská
12. Dobkovice

24 55: 53 30
25 52: 83 21
25 48: 94 15

13. Staré Křečany
14. Markvartice

25 43: 92 14
24 25:103 10
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