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Finanční příspěvek obci 
  

Obec Třeština, která se nachází v olomouckém kraji, 

uspořádala ve své obci sbírku za účelem finanční pomoci 

lidem zasaženými povodněmi 2013. V této sbírce bylo 

vybráno celkem 21 000Kč, dokonce se našel i jedinec, který 

daroval novou mikrovlnou troubu. Sbírku věnovali naší 

obci, protože jsme byli nejvíce zasaženou obcí bleskovou 

povodní z  9. 6. 2013. Zástupci Obce Třeština osobně 

přivezli výtěžek sbírky a mikrovlnou troubu ve čtvrtek 25. 

7. 2013. Zástupci jejich obce i se starostou Františkem 

Laštůvkou navštívili zasažená místa, byli provedeni naším 

podstávkovým domem a seznámili se s okolím Zámeckého 

rybníka i zámku. Svou návštěvu do naší obce zakončili 

obědem v Restauraci u Pytláka. Obec v nejbližší době 

rozdělí rovným dílem tuto částku mezi občany, kteří byli 

zasaženi povodněmi 9. 6. 2013.  

 

 

Stav potoka po bleskových povodních 

 

Přestože  již další povodeň v naší obci nechceme zažít, je 

potřeba učinit vše potřebné, abychom na ni byli připraveni. 

Spoustě problémům přitom můžeme předejít sami. Jedná se 

o hromady posekané trávy, větví i palivového dříví 

v blízkosti potoka. Tento volný materiál ucpává při povodni 

propustky i mosty, které se musí pracně a nebezpečně 

uvolňovat. Pro začátek by obec uvítala, pokud by občané 

takovýto volně ležící materiál odstranili, a pokud to není 

v jejich silách, nahlásili problém na Obecní úřad. Obec jim 

je samozřejmě schopna zajistit pomoc.   Jedná se také 

zabezpečení předmětů, které by mohla případná velká voda 

odnést, jako jsou dřevěné lávky, vany, barely, trámy, tedy 

vše, co by mohlo přispět k ucpávání mostků a propustků při 

velké vodě.  

 

Oprava opěrné zdi pod kostelem 
 

Obec uvolnila finanční prostředky na opravu opěrné zdi 

pod kostelem. Zeď byla již v dezolátním stavu, a jak 

všichni víme v dnešním provozu i nebezpečně bránila ve 

výhledu. Při její opravě dojde ke zvětšení prostoru pro 

výhled do křižovatky i na horizont kopce. Oprava bude 

probíhat za plného provozu, a proto žádáme řidiče, aby 

dbali při průjezdu zvýšené opatrnosti a snížili svou rychlost.  

 

Oprava místních komunikací 

 

Obec Lipová po povodních opravuje místní komunikace, 

které byly značně poničeny bleskovou povodní  

z  9. 6. 2013. Spousta těchto komunikací bylo úplně 

splaveno až na hrubé podloží, a ve velké části se vytvořila 

až půlmetrová vyplavená koryta. Předběžný odhad 

prvotních nákladů  na úpravu sjízdnosti těchto komunikací 

byl odhadnut na 500 000Kč. Tuto částku již obec začala 

čerpat ze státního povodňového příspěvku.   

Další náklady budou na konečnou povrchovou úpravu 

těchto komunikací. Tyto náklady se podle předběžného 

odhadu odborné firmy budou pohybovat mezi 6 až  

7 miliony korun. Tato částka se samozřejmě v obecním 

rozpočtu nenachází. Obec bude žádat o tyto finanční 

prostředky z fondu na likvidaci povodňových škod.
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Do redakce nám dorazily dva dopisy obsahující poděkování lidem, kteří pomáhali  

při bleskové povodni.  

Rodina Dokoupilova 

 

 

 

Občané Mlýnské ulice 

 

Setkání rodáků     

  

V sobotu 3. srpna 2013 se bude od 10.30 hodin konat slavnostní mše v kostele sv. Šimona a Judy s farářem 

Pietschmannem a Arci děkanem Proházkou. Po mši se bude slavnostně blahopřát panu Hansu  Pietschmannovi  

k  85. narozeninám a panu Hermannu Nadlerovi  k 90. narozeninám a zároveň poděkování za organizaci darů 

pro kostel v Lipové. 

 

Střípky z Domova důchodců 
  

ZOO Ústí nad Labem 

(AŽ) V pondělí ráno, a to i přes nepřízeň počasí vyrazily 

naše pracovnice společně s několika klientkami do 

Zoologické zahrady v Ústí nad Labem. Aby klientky 

nemusely od hlavní brány stoupat celou prohlídku do 

kopce, zastavil jim pan řidič u horní brány. Tak mohly  

v klidu, a bez větší námahy projít celou zoologickou. 

Zastavily se u slonů, žiraf, oslíka, lvů a mnoha dalších 

zvířat. Během prohlídky se jim poštěstilo a viděly 

ošetřovatele na procházce se slony, take se fotografovaly  

s maketou geparda. V zoologické zahradě si daly k obědu 

řízek, který jim připravily naše paní kuchařky. Cestou 

zpátky se celá výprava zastavila v Petrovicích, kde je 

umístěno vyřazené letadlo, ze kterého je zbudovaná 

restaurace. Klientky si daly palačinky, poháry, kávičku  

a vyrazily na cestu domů domů. Na výletě se jim velmi 

líbilo a těší se na další. 

 

Domov důchodců Lipová vyhlašuje soutež  

s názvem  HLEDÁ SE ZNAK 

 

 

 

 

Napsali nám občané obývající Mlýnskou ulici, kde také 

řádila velká voda. Dostala se do zahrad, studní, sklepů, 

ale i obytných domů. Tak jako i mnohých jiných 

lokalitách naší obce. Obyvatelé Mlýnské ulice píší, že 

s takovou ochotou, s jakou jim pomáhali zaměstnanci 

OÚ Lipová, a to včetně zastupitelů a starosty, se dosud 

nesetkali. Rozváženy byly čistící a desinfekční 

prostředky, ale i košťata či pitná balená voda,  a všichni 

byli připraveni pomáhat tam, kde to bylo nejvíce 

zapotřebí. Občané Mlýnské ulice tímto všem moc a moc 

děkují a redakce jejich dopis ráda otiskla. 

Poděkování za pomoc při povodních  

Naše rodina by chtěla velice poděkovat všem, kteří nám 

pomohli při povodních 9. června. Hlavně bychom rádi 

poděkovali paní Holkové, panu Kučerovi a panu 

Hnízdilovi a také zaměstnancům obecního úřadu. Jejich 

pomoc pro nás byla nedocenitelná v těchto těžkých 

chvílích. 

Cílem soutěže je navrhnout a nakreslit znak, který by se stal 

oficiálním znakem Domova důchodců. Své návrhy a kresby 

zasílejte na adresu Domov důchodců Lipová, Lipová 273, 

407 81 Lipová nebo na e-mail a.zitkova@ddlipova.cz. 

Zástupci domova poté vyberou nejhezší znak a autor bude 

odměněn.  

2 

mailto:a.zitkova@ddlipova.cz


 

Obrátila se na nás Policie ČR se žádostí o uveřejnění následujícího článku. 

Rádi vyhovujeme a přejeme mnoho zdaru při objasňování trestné činnosti. 

Loupeže objasnili obratem 
DĚČÍN - Mladík skončil v policejní cele. VARNSDORF - 

V rukou varnsdorfských policistů skončil nad ránem místní 

mladý muž, jenž má podle získaných výpovědí na svědomí 

dvě loupežná přepadení. K těm mělo dojít dnes, dvanáctého 

července, kolem páté hodiny ranní nedaleko hlavní 

varnsdorfské třídy. Mladík se tou dobou potuloval městem. 

První  nezletilou dívku oslovil v Poštovní  ulici. Přistoupil 

k ní a požadoval po ní vydání mobilního telefonu. Svůj 

požadavek podpořil fyzickým kontaktem, kterému 

napadená dívka musela čelit několik minut. Navíc jí měl 

vyhrožovat znásilněním. Ze strachu o svůj život vydala 

mobilní telefon. V zápětí se jí podařilo utéct. Když začali 

zdejší strážci zákona hledat muže odpovídajícího popisu 

napadené mladé ženy, přijal mezitím operační důstojník 

další oznámení jiné mladé ženy z Varnsdorfu. I ona čelila 

incidentu se stejným scénářem nedaleko od původního 

místa činu, jen  

o několik minut později. Popis muže se shodoval. Také ona 

přišla o svůj mobilní telefon. Policisté ze 

zdejšího obvodního oddělení a hlídkové služby započali 

pátrání, na jehož konci bylo nalezení hledaného. Mládenec 

byl zadržen a po vyslechnutí bude obviněn z dvojnásobné 

loupeže. Zítřejšího dne rumburští kriminalisté 

chystají podání návrhu na vzetí do vazby na mladistvého. O 

výši trestu rozhodne soud. Vzhledem k věku poškozených 

dívek i osoby možného pachatele nebudeme sdělovat bližší 

informace k jejich osobám. Děkujeme za pochopení. 

Děčín, 12. července 2013  

        nprap.  Petra  Trypesová 

Preventivně informační skupina Děčín 
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Sport v obci - Srpen
 

 
Na konci července se již rozeběhla letní příprava na 

fotbalovou sezónu 2013-2014. V této sezoně budou naší 

obec reprezentovat dvě mužstva. Bude to mužstvo mladších 

žáků a mužstvo dospělých, hrající pod hlavičkou SK 

Plaston Šluknov B. Mužstvo dospělých bude hrát opět 

v okresním přeboru Děčín. U dospělých je naším cílem 

tentokrát hrát na čelních místech tabulky. U mladších žáků 

bude cílem především to, aby se fotbalem bavili.    

V novém ročníku nás čekají novinky v pravidlech, které 

jsou postupně do fotbalu zaváděny. Jedná se například o to, 

že již žádné utkání nebude končit remízou, po skončení 

takového utkání se bude kopat pět pokutových kopů na 

každé straně a vítěz bude oceněn bodem navíc. V utkání se 

bude moci střídat pět hráčů místo dosavadních tří. Většina 

těchto změn má napomoci zatraktivnit fotbal pro diváky. 

 
 

 

Rozpis zápasů na podzim 2013 
 
Rozpis dospělých         Rozpis dětí 

 

 

 

. 

 

Turnaj na hřišti v Lipové 

Dne 27. 7. 2013 se na našem hřišti konal již sedmý ročník 

v minikopané, který pořádá GARDA Lipová. V tropickém 

počasí se turnaje zúčastnilo šest týmů, a i t tomto vedru si 

fotbálek užili. 

 
Konečné pořadí    1) BÍLÝ BALET 

   2) TRATEC 

   3) PRAŽÁCI 

   4) HOKEJISTI ŠLUKNOV 

   5) GARDA LIPOVÁ 

   6) ŠTAMPRLATA 
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Nejlepším brankářem byl vyhlášen Emil Mikula  

a nejlepším hráče Filip Křehký, oba z týmu Bílý balet.  

A nejlepším střelcem Milan Vichterey z týmu Tratec. 

Velké poděkování patří fotbalovému výboru obce Lipová 

za přípravu hřiště, občerstvení a společenskou organizaci 

celého turnaje! 

 


