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Kultura v obci
Den otevřených podstávkových domů 2014
V neděli 6. července 2014 se od 10.00 do 17.00 hodin
konal Den otevřených podstávkových domů. Mimo našeho
podstávkového domu č.p. 424 byly v tento den v obci
otevřeny i čtyři další domy, a to dům pana Kohouta, pana
Bárty, paní Šafaříkové a dům manželů Chaloupkových,
kterým touto cestou ještě jednou velmi děkujeme za to, že
zpřístupnili svá krásná obydlí. Od 12 hodin jste mohli
posedět před podstávkovým domem a občerstvit se za
doprovodu živé hudby v podání kapely NONSTOP
MUSIC. Program příjemně zpestřila i ukázka veteránů a
následné projížďky po okolí. Náš domeček v tento den
navštívilo přes 200 návštěvníků, tímto bychom rádi
poděkovali všem, kteří se akce zúčastnili.

Oslavy na zámku v Lipové
V sobotu 19. července 2014 od 21.00 hodin byly
v zámeckém parku zahájeny oslavy 315. výročí narození
zakladatele zámku v Lipové, starohraběte Leopolda
Antona Salma. V rámci oslav proběhl křest nové značky
vína, které je prodáváno na podporu obnovy zámku
v Lipové, dále zájemci mohli křtěné víno ochutnat.
Následovala přednáška o historii rodu Salmů, kterou
přednesl předseda společnosti Via Tempora Nova, pan Jan
Rapin. Po přednášce se návštěvníci mohli zaposlouchat do

barokní hudby v podání Komorního orchestru hudebníků
Šluknovského výběžku a sopranistky Heleny Krausové.
Po dobu koncertu byly promítány fotografie zámku, ať už
současné, či historické, a to vše na plátno natažené přímo
na samotný zámek. Oslavy navštívilo přibližně 200
návštěvníků. Děkujeme za podporu záchrany zámku,
kterou vyjadřujete svou účastí na akcích pořádaných
k tomuto účelu.

Pozvánka na Lipovský Dřevák
V sobotu 30. srpna 2014 se od 10.00 hodin uskuteční další
ročník akce Lipovský dřevák. Těšit se můžete na
dřevosochání, tradiční desetiboj, TIMBERSPORT, soutěž
v páce a v hodu kládou, prodejní stánky, občerstvení,

ukázky bojových umění, koncerty kapel Náhodou a Toxic
People, večerní veselici s kapelou NONSTOP Music,
pouťové atrakce a spoustu dalšího. Celodenní vstupné je
50,-Kč, děti do 15 let mají vstup zdarma .

Pozvání na Lipovský hudební večírek
.

Kulturní komise obce Lipová, Restaurace U Pytláka, kapela POWČEREJŠKU a Schödingerův institut pořádají v sobotu
23. srpna 2014 od 18.00 hodin na sále Restaurace U Pytláka první LIPOVSKÝ HUDEBNÍ VEČÍREK. Těšit se můžete na
kapely POWČEREJŠKU, ŠVINDL, A NEW CHAPTER, TRYSKÁČI, WWS, KOLUMBUS a GRAVE'S TONES.
Vstupné na akci je 50,-Kč.

Pozvánka na Malování na Sohlandu
V rámci tradiční akce Malovaní na Sohlandu, která se
uskuteční v pátek 5. září 2014 od 15.00 hodin, se
pokusíme nakreslit na ulici NEJDELŠÍ DRAČÍ OCAS
NAMALOVANÝ KŘÍDOU, a to od začátku Hraniční
ulice až na státní hranici. Po celou dobu bude přímo u

Sohlandského rybníka možnost posezení s občerstvením.
Pro každého účastníka je připravena malá odměna. Dále
budou mít účastníci po úspěšném ukončení pokusu
možnost objednávky certifikátu se svým jménem. Křídy
s sebou. Těšíme se na Vás u Sohlandského rybníka.

Pozvánka na Lipovské hudební slavnosti
Společnost VIA TEMPORA NOVA a Obec Lipová si Vás
dovolují pozvat na galakoncert na podporu zámku
v Lipové, který se uskuteční v sobotu 13. září 2014 od
14.00 hodin v areálu zámeckého parku zámku Lipová. Na
koncertě vystoupí pan JAROSLAV SVĚCENÝ A
CIGANSKI DIABLI a ZUŠ Rumburk. Program akce:
14.00 - zahájení a úvodní slova, informace k zámku a par-

ku, 14.30 - vystoupení ZUŠ Rumburk, 15.15 – přestávka,
16.00 - vystoupení Jaroslav Svěcený a Ciganski Diabli,
17.30 - 18.00 – autogramiáda. Vstupné v předprodeji
250,-Kč, na místě 300,-Kč Předprodej je možné zakoupit
od 1. 9. 2014 v IC Lipová, IC Šluknov, IC Rumburk, IC
Krásná Lípa a IC Mikulášovice.

Střípky z Domova důchodců
Co je u nás nového…
Už v loňském roce jsme s našimi klientkami plánovali, že
navštívíme Baziliku minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy
v Jablonném v Podještědí. Návštěvu se nám povedlo
uskutečnit až letos začátkem července. Přestože počasí
nám zrovna moc nepřálo, prošli jsme si nejprve město
a pak navštívili Baziliku minor sv. Vavřince a sv.
Zdislavy. Paní průvodkyně nám velice poutavě povídala
o historii Baziliky, kde bohatá vnitřní výzdoba umocňuje
posvátnost místa, kam byla pohřbena sv. Zdislava. V
kryptě je umístěno 24 na mědi malovaných obrázků
s výjevy z legendy o jejím životě. Chrám byl v roce 1996
povýšen na Baziliku minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy.
Navštívili jsme i katakomby, kde jsou ostatky Františka
Antonína Berky, který dal původní kostel zbourat a nad
hrobem sv. Zdislavy dal postavit důstojný chrám. Celá
prohlídka byla moc krásná a jako bonus nám paní
průvodkyně v katakombách, kde je výborná akustika,
i zazpívala. Další naší akcí byl výlet na tajemný hrad
Houska. Na nádvoří jsme navštívili nově otevřenou
expozici"Mechanické peklo" s nádherně vypracovanými
dřevěnými figurkami. Prohlídka hradu se nám také moc
líbila, i když sestup do podzemí byl docela strašidelný a
bohužel se tam nesmělo fotit. Léto netráví klientky
Domova důchodců jen výlety, ale i procházkami do okolí,
na zahradu, grilováním na terase, setkáváním se svými
blízkými a přáteli. Během července naše klientky také

několikrát navštívili naši malí kamarádi z Dětského
domova z Lipové v doprovodu tety Jany Klingerové. Čas
trávili společným povídáním nebo hraním her jako
„člověče nezlob se“ apod. Děti dokonce klientkám
přinesly borůvkový koláč, který samy upekly. Ráda bych
touto cestou dětem i paní Klingerové poděkovala za
jejich návštěvy a budeme se těšit na další.

Mgr. Miroslava Hoštičková

Děti fandily Martině Sáblíkové
Ne každý den máte možnost vidět projíždět naší malou,
vesničkou střediskovou, Lipovou, Martinu Sáblíkovou,
českou rychlobruslařku specializující se na dlouhé tratě,
trojnásobnou olympijskou vítězku a několikanásobnou
mistryni České republiky, Evropy i světa, držitelku
několika juniorských i seniorských světových rekordů.
Úspěchů taktéž dosáhla v silniční cyklistice. Má několik
medailí z mistrovství České republiky, v roce 2007 získala
bronzovou medaili v časovce na mistrovství Evropy do 23
let.
I událo se tak dne 10. 07. 2014 při příležitosti její aktivní
účasti na XXVII. ročníku mezinárodního etapového
cyklistického závodu žen TOUR DE FEMININ.
Nejdříve jsme si , v rámci esteticko výchovné činnosti,
vytvořily banner na podporu Martiny a následně se vydaly
fandit na trať. Po 15:00 hodině jsme se dočkaly a za
našeho hlasitého skandování jsme vyvolávaly její jméno.
Martinu jsme poznaly snadno, jela totiž na čele peletonu a
tak naše povzbuzování nabralo ještě více na intenzitě.

Doufáme, že jsme jí naší hlasitou podporou pomohly
k dobrému umístění.
Přejeme Martině mnoho úspěchů nejen na poli
sportovním, ale i v osobním životě.

Děti DD Lipová u Šluknova

Paintball
Milí spoluobčané, paintballový klub se začíná pěkně
rozjíždět. Teď už v podstatě každý víkend probíhá nějaká
skupinová volná paintballová hra. Nedávno zde byla i 12
členná skupina pražské metro policie (žádný zázrak, vždy
proti druhému týmu normálních spoluobčanů vyhráli o
fous a párkrát také prohráli), takže v případě zájmu o
sjednání paintballové hry volejte nebo pište kdykoliv na
tel.číslo:778035938 a email: jiri.sklenar.partner@email.cz.
Také zde nedávno na místním táboře v Ludvíkovičkách
proběhla pěkná akce pro děti. Vytvořil se asi 500 metrový
běžecký okruh s 8 různými terči po cestě, který děti
probíhaly na čas se svým vedoucím oddílu a z různých
poloh (ze stoje, pokleku a lehu) museli trefovat připravené
terče. Soutěž mezi oddíly byla bodována a posléze
vyhodnocena na konci dne. Poté ve spodní části tábora
proběhla malá přednáška a přehlídka kompletního

paintballového vybavení a všeho, co se paintballu týče.
Ukázka střelby z plně automatického značkovače a nakonec se děti nejvíce pobavili, když proběhla střelba na
nejoblíbenější terč a ten je živý, který ztvárňovali 3
oddíloví vedoucí.

Jiří Sklenář

Informační centrum Lipová
Aktuálně můžete v muzeu podstávkového domu navštívit
výstavu Hraček. A od první srpnové soboty si můžete
prohlédnout na výstavu fotografií starosty Jiřetína pod
Jedlovou, pana Josefa Zosera s tématikou Lužických hor.
Tato výstava bude v galerii podstávkového domu k vidění
do konce měsíce září. V našem informačním centru se
dozvíte nejen o plánovaných obecních akcích, ale také o

akcích okolních měst a obcí, plakátky k těmto akcím
naleznete na vývěsních tabulích ve vitrínách IC, ale také
na požádání přímo v IC. Znovu připomínáme, že máme
otevřeno každý den od 10 do 17 hodin a můžete nás
kontaktovat na mailové adrese ic@lipova.cz nebo na
telefonním čísle 412 335 411.
Těšíme se na Vaši návštěvu, pracovnice IC Lipová.

Odpověď na dopis od pana Boumy - Akát
Pane Boumo, chci Vám touto cestou sdělit, že akát na
Vašem pozemku je vskutku nádherný. Obavu z toho, že
Vám ho „někdo“ nařídí pokácet mít nemusíte. Akát sice
patří mezi u nás nepůvodní dřeviny, ale zákon o ochraně
přírody a krajiny stanovuje zákaz rozšiřování
nepůvodních rostlin a živočichů, mezi něž v naší oblasti
patří např. i modřín, vejmutovka, jedle obrovská a další.
To však platí ve volné krajině, ve zvláště chráněných
územích, nikoliv v zastavěném prostoru obce. Zvláště
chráněná území jsou zákonem stanovena, jedná se o národ-

ní parky, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace
a chráněné krajinné oblasti. Avšak ani v těchto oblastech
nedochází k radikálním řešením, příkladem toho je
Národní park Podyjí, kde v době květu akátů je v lesích
bílo. Takže si Váš akát považujte, neboť již mnoho let na
Vašem pozemku roste a jeho tloušťka a vzrůst jsou
mimořádné. A na závěr – nikdo nemůže vlastníka stromů
nutit ke kácení, pokud to sám nechce, nebo k tomu nedá
souhlas.
Hana Hentschelová

Zeleň mimo les
Na revitalizaci alejí, parčíků a mokřadu byly již
v minulých letech vypracovány projekty, na něž Obec
Lipová získala dotace od SFŽP. V rámci těchto projektů
byly mnohé stromy navrženy ke kácení. S převážným
množstvím stromů určených ke kácení jsem souhlasila a
tak v měsíci březnu byly pokáceny stromy proschlé,
vyvrácené, rozlámané apod. a v následujícím měsíci byly
V mnoha případech jsem však s pokácením stromů
nesouhlasila, takže starosta obce pozval Agenturu ochrany
přírody, která projekty doporučovala, k projednání situace.
Dne 4. 7. 2014 jsem se dozvěděla od starosty, že se má
pokácet dalších 55 stromů a s kácením se má začít ihned,
tedy ve vegetační době, plně olistěných stromů a s tím
jsem naprosto nesouhlasila. Pokácení zdravých stromů,
byť u některých se dalo předpokládat, že budou s dutinami,
což je např. u starých lip běžné, v době vegetace a v době,
kdy na nich mohou ještě hnízdit ptáci, je proti mému
lesnickému svědomí a profesní cti. Nemohu za to, že
projekt nerespektoval skutečnost, že v alejích rostou vitální

zadány ke zpracování samovýrobou. Za období, kdy jsem
byla odpovědná za zeleň mimo les, to je od 1. 3. do
4.7.2014 bylo z obecních pozemků vytěženo celkem
174,53 m3 a zisk za vytěžené dříví činí 113 969,9 Kč,
včetně DPH (94455,- Kč bez DPH). Dále byly vyrobeny
výřezy dubu, javoru a jasanu pro vlastní spotřebu obce –
dřevosochání v hodnotě 11 345,- Kč včetně DPH.
Stromková alej nebyla založena pouze z javorů, jak se
projektantka mylně domnívá, ale z různých druhů stromů
– odtud také její název. Zdravé jasany a ostatní dřeviny
tedy měly zůstat stát. Z aleje byly již jednou v minulosti
(počátkem 70. let) vyrabovány nejcennější stromy (jilmy
a javory) a prodány jako dýhárenské dřevo. Chování
k historické aleji se, bohužel, nyní opakovalo. V červenci
zde nebyla respektována lesnická pravidla a ani pravidla
ochrany přírody, činnost byla neustále chaotická, bez
možnosti mého přímého vlivu, proto jsem tedy dala k
4. 7. 2014 výpověď z této činnosti.
Na stromy v alejích se obecně pohlíží z jiného úhlu

stromy a nebyl tudíž kvalitně vyhotoven, to znamená, aby
došlo pouze k nahrazení chybějících poškozených
a nezdravých stromů. Jak jste měli možnost vidět, většina
těchto stromů, které padly, byly zdravé a v mnoha
případech byly nahrazeny polosuchými ubožáky. Je jen
otázkou, co z nich bude, když olistěné stromky byly
vysazeny za největšího tepla a sucha a již těsně po výsadbě
byly koruny stromků nevhodně ořezány tak, aby suché
větvičky nebyly vidět. Stromky byly sice s obaleným
kořenovým systémem, ten byl však vzhledem k velikosti
stromků a jejich korunám velmi malý. O tom, že byly
pokáceny zdravé stromy i s vysokým věkem se může
každý přesvědčit v javorové aleji – dnešní název, dříve
stromkové – Bäumelallee. Důkazem toho je zdravý jasan,
jehož věk je přes 150 let, což rozhodně není nálet, jak
tvrdila projektantka o jasanech. Viz přiložené foto.

pohledu, než je hospodářský význam. V naší obci tvoří
neodmyslitelný historický krajinný ráz (tvář) naší krajiny.
Případné dotazy a žádosti týkající se zeleně mimo les
předkládejte na Obecní úřad.

Hana Hentschelová

Reakce na článek ,, Zeleň mimo les“
Již v několika předešlých číslech jsme Vás za poslední dva
roky informovali o tom, že obec Lipová získala dotaci
na Revitalizaci zeleně v obci Lipová – INTRAVILÁN,
EXTRAVILÁN, ÚSES. Bohužel teprve v letošním roce
mohlo dojít k zahájení akce. Důvodem byly problémy
s vydáním rozhodnutí. Bohužel se nám krátil termín čerpání
dotace a my jsme museli jednat a zahájit realizaci.
Co tomu předcházelo! Byl vypracován projekt, kde bylo
potřeba dát dohromady požadavky obce, agentury ochrany
přírody a krajiny a především být v souladu s podmínkami
SFŽP (Státní fond životního prostředí – dále jen SFŽP).
Projekt byl vypracován tak, aby naplňoval Územní plán a
především Územní systém ekologické stability, řešil
prostorovou koncepci katastrálního území a především, aby
obecní zeleň byla upravena. Je pravda, že se pokácely desítky
stromů, ale je také pravda, že se tisícovka stromů vysadila.

Bohužel z důvodů dodržení lhůt ze strany SFŽP,jsme museli
začít práce na jaře. Vzhledem k vysokým teplotám v tobě
výsadby došlo k uschnutí asi 35ks javorů a 10lip.
Tyto stromy firma na vlastní náklady nahradí do konce září,
kdy se plánuje ukončení projektu. Pokud přes zimu uschnou
další stromy, je firma připravena na jaře tyto stromy
nahradit. Vše je ošetřeno záručními podmínkami 24 měsíců
od ukončení díla. Pevně věřím, že je většina z Vás spokojena
a že se Vám obnovená zeleň líbí. Chci také touto cestou
poděkovat paní Hentschelové za spolupráci ohledně zeleně
mimo les a jsem velmi rád, že dále vykonává lesního
hospodáře. Podařilo se jí dát do pořádku plnění lesního
hospodářského plánu, narovnat pravidla prodeje dřeva a
připravit podklady pro nový hospodářský plán v lese.
Pavel Svoboda
starosta obce

Sport červenec-srpen 2014
Turnaj v kopané pořádaný SK SKLOLUXUS Lipová
V sobotu 2. srpna 2014 se konal na hřišti v Lipové
18. Ročník turnaje LIPOVSKÝ MEMORIAL, který se hraje
na počest všech funkcionářů a hráčů, kteří v Lipové působili a
již bohužel nejsou mezi námi.
Turnaje hraného téměř za tropického počasí se zúčastnilo
6 mužstev, 3 z okresu Děčín a 3 z okresu Česká Lípa. Celý
turnaj se hrál systémem každý s každým na 2x 15 minut.

Brzy bylo poznat, že o vítězi se rozhodne mezi mužstvem
Velkého Šenova a Mikulášovic. Jejich vzájemné utkání
skončilo skórem 0:0, a muselo se tedy čekat na výsledek
utkání Šluknov – Mikulášovice. Protože neskončilo
vysokou výhrou Mikulášovic, tak se vítězem stal Velký
Šenov.

Konečné pořadí:
1. Velký Šenov
2. Mikulášovice
3. Česká Lípa
4. Šluknov
5. Kravaře
6. Nový Bor (dorost)

Vyhodnocení jednotlivců:
Nejstarší hráč
Radek Novák (Česká Lípa)
Nejlepší brankář
Jaromír Tesař (Mikulášovice)
Nejlepší střelec
František Skyva (Velký Šenov)
Nejlepší hráč
Jakub Dobeš (Šluknov)

13:0
7:0
7:8
7:4
2:9
0:15

13
11
9
7
3
0

Celý turnaj odřídilo 5 rozhodčích:
Tomáš Červený (Mikulášovice), Jan Havran (Kamenický
Šenov), Jaroslav Oborník (Děčín), Radek Procházka (Starý
Šachov), Lukáš Vlk (Děčín)
O zdravotnický dozor nad celým turnajovým dnem se velmi
dobře starala MUDr. Markéta Englerová. Celý turnaj
sledovalo 150 spokojených diváků. Ty potěšilo i závěrečné
předávání cen. Ceny předávala dcera jednoho ze současných
funkcionářů Romana Lukášová spolu se slečnou

Evou Hejtmánkovou. O fotografování celého turnaje, tvorbu
pamětních listů a diplomů se postarala slečna Lenka
Lukášová.
Závěrem je potřeba poděkovat všem, kteří se na organizaci
celého turnaje podíleli. Poděkování patří také všem
sponzorům, bez jejichž pomoci by se turnaj nemohl
uskutečnit.
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