Lipovské
noviny

KVĚTEN 2015
Měsíčník pro občany obce Lipová • ZDARMA • tel.: +420 412 391 390 • e-mail: noviny@lipova.cz • www.lipova.cz

ZPRÁVY A INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

-----------------------------------------------------------------------------------------------Zemřel P. Hans Pietschmann, lipovský rodák
P. Pietschmann odešel v pondělí 27. dubna 2015 ve věku 86 let
v německém městě Bad Homburg.
Hans Pietschmann se narodil roku 1929 v Lipové. V roce 1944, v pouhých
15 letech, byl povolán do armády a padl do francouzského zajetí, kde byl
držen až do roku 1948, pak ztratil kontakt s vlastí.
Po dokončení střední školy ve Frankfurtu nad Mohanem studoval
ﬁlosoﬁi a teologii ve městech Königstein, Mnichov a Würzburg.
Na kněze byl vysvěcen 17. července 1955 biskupem Dr. Juliem
Döpfnerem. P. Pietschmann sloužil jako kaplan ve farnostech
v Mainaschaﬀ, Würzburg-Sankt Laurentius, Zeil a Nüdlingen, než se
v roce 1963 stal správcem farnosti Maroldsweisach. V roce 1969 se stal
prefektem Albertus Magnus College ve městě Königstein / Taunus, kde
vyučoval náboženství.
Roku 1970 přestoupil na Humboldtovo gymnázium v Bad Homburg, kde
se roku 1978 stal školním kaplanem. 1988 odešel na odpočinek. Mezi

lety 1970 až 1993 působil jako farář ve farnosti Friedrichsdorf. Do roku
1997 byl nápomocen ve farnosti sv. Bonifáce ve Friedrichsdorf. Byl
čestným občanem Bad Homburg.
Od roku 1992 se významně angažoval ve své rodné farnosti. Díky jeho
úsilí se podařilo zajistit prostředky na rekonstrukci kostela sv. Šimona
a Judy, také zajistil
např. nové vybavení
kostela.
Po h ře b s e ko n a l
v Bad Homburg
6. května 2015
a v Lipové jsme se
rozloučili při mši sv.
2. května. v kostele
sv. Šimona a Judy.
P. Hans Pietschmann (vpravo) a P. Pavel Procházka, mše sv. v lipovském kostele | foto: M. Gotthard

Přehled nezaměstnanosti

Očkování psů a koček
Očkování psů a koček proběhne v pondělí 22. června 2015 od 17:30
hodin na obecním úřadě v Lipové.
Očkování zajistí MVDr. Václav Žáček.
٠ Vakcinace proti vzteklině za 100 Kč.
٠ Kombinovaná vakcína za 350 Kč.
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Přehled poplatků pro rok 2015
V tomto čísle Lipovských novin Vám přinášíme přehled poplatků pro
kalendářní rok 2015. Poplatky můžete uhradit dvěma způsoby, a to buď
platbou na účet obce Lipová č. 213100291/0300, nebo osobně na OÚ
u paní Žákové či slečny Petrouškové.

Platbu za PSA zasílejte s variabilním symbolem 1341, poplatek činní
100,-Kč/pes/rok, senioři 30,-Kč/pes/rok.
Platbu za PRONÁJEM POZEMKU zasílejte s variabilním symbolem
3635, přičemž výše poplatku je uvedena v nájemní smlouvě.

Platbu za ODPAD zasílejte s variabilním symbolem 1340, poplatek činní
450,-Kč/trvale žijící osoba/rok a 900,-Kč/rekreační objekt/rok.

Žádáme občany, kteří budou zasílat poplatky bankovním
převodem, aby do textu ke každé platbě vždy uvedli své jméno
a číslo domu. Děkujeme.

Platbu za STOČNÉ zasílejte s variabilním symbolem 2321 + č.p. objektu,
výše poplatku je stanovena dle dohody s paní Žákovou.

PŘÍSPĚVKY OD OBČANŮ

-----------------------------------------------------------------------------------------------Co se děje na hřbitově?
Co se děje na hřbitově?
Pozůstalým zbývá málo možností, jak uctít milovanou osobu, která je
opustila. Proto pečují o hroby. Bohužel nám už opět byla tato útěcha
odepřena. Květiny, které jsme s péčí vybrali a zasadili, byly opět
okradeny. Tento skutek nás zanechává v beznaději, jelikož je
nepravděpodobné, že pachatel bude dopaden při činu.

Hrozba další loupeže nám maří naší péči o hrob. Do mysli se vkrádá
otázka: má vůbec smysl kupovat nové květiny?
Zloděj, který se dopustil tohoto skutku, by měl zvážit, že „pouze“
nekradl, ale i znesvětil hrob a také i sám sebe.
Sieberovi

KULTURA V OBCI

-----------------------------------------------------------------------------------------------Pozvánky na plánované akce
V sobotu 6. června 2015 od 15.00 hodin se uskuteční DĚTSKÝ DEN.
Letošní rok se můžete těšit opět na stopovanou s několika stanovišti.

Místo srazu a zároveň start je u stavidla zámeckého rybníka. Přijďte včas,
start bude možný jen do 16.00 hodin…

Pálení čarodějnic a stavění máje
Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se uskutečnilo PÁLENÍ ČARODĚJNIC
A STAVĚNÍ MÁJE. Průvod vyšel od obecního úřadu v 16.45 hodin
a pomalu se přesunul k Restauraci U Pytláka. Po postavení májky
proběhla soutěž o nejhezčí živou čarodějku a kouzelníka. Nebylo
zapomenuto ani na čarodějky vyrobené, které porota také ohodnotila,

a tyto pak putovaly na připravenou hranici. Malí i velcí si mohli zasoutěžit
v čarodějném klání, které se skládalo z hodu koštětem, slalomu
na koštěti a vaření lektvaru. Nechybělo ani opékání buřtů. Děkujeme
všem zúčastněným a těšíme se zase příští rok.

2

Lipovské

KVĚTEN2015

noviny

Turistický výlet
V pátek 8. května 2015 se uskutečnil první letošní turistický výlet.
Tentokrát jsme se společně vydali na Třípanský kámen. Lehce po půl
desáté jsme vyrazili od podstávkového domu, okolo Sohlanského
rybníka až na státní hranici. Odtud po hraniční stezce na Třípanský
kámen a poté přes Liščí zpět do Lipové. Celá trasa měřila přibližně 9 km.

Počasí přálo a hlavně díky němu se výletu účastnilo 24 výletníků. Příští
výlet je naplánován na měsíc červen a zavede nás přes Vlčí prameny
ke kapli sv. Anny na Anenském vrchu. Termín tohoto výletu bude včas
upřesněn. Děkujeme všem a těšíme se příště.

INFORMACE Z PODSTÁVKOVÉHO DOMU

-----------------------------------------------------------------------------------------------Aktuálně z informačního centra
V muzeu podstávkového domu si můžete stále prohlédnout výstavu
vyšívaných prostírání, která se umisťovala za kamna a umyvadla.
V galerii podstávkového domu právě probíhá výstava O FAIR TRADE,
v rámci této výstavy se dozvíte vše potřebné a důležité právě o systému
fair trade obchodu. Další částí výstavy je ukázka možností podpory
a stolek s informacemi. Od 1. června 2015 si budete moci v galerii
podstávkového domu prohlédnout výstavu s názvem PODSTÁVKOVÝ
DŮM, tato výstava zde bude k vidění až do 30. července 2015. V IC
Lipová se stále můžete informovat na možnosti levného cestování
s regionálními jízdenkami, pro všechny zájemce máme připravené
Turistické jízdní řády na rok 2015, které vydala obecně prospěšná
společnost České Švýcarsko, přičemž jsou na požádání k dostání
zdarma. Stále si u nás můžete zakoupit Kulturní pas Euroregionu

Labe/Elbe, se kterým získáte slevu 10-50% ze vstupného na vybraná
místa v sousedním Sasku, nově také malovanou mapu Děčínska, nová
trika obce Lipová a spoustu dalších upomínkových předmětů. V prodeji
máme aktuálně obě Turistické známky a nálepky obce Lipová - jak
Podstávkový dům č. 2147, tak Třípanský kámen č. 2155. 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 10.00 do 17.00
hodin a můžete nás kontaktovat na mailové adrese ic@lipova.cz nebo
na telefonním čísle 474 778 888.
Těšíme se na Vaši návštěvu, pracovnice IC Lipová

V Lipové se snídalo Férově - Férová snídaně NaZemi
V Lipové se snídalo na podporu fairtradových a lokálních pěstitelů.
V zasedací místnosti podstávkového domu č.p. 424 v Lipové se v sobotu
9. května 2015 sešlo kolem 55 lidí na pikniku Férová snídaně NaZemi.
Podpořili tak fairtradové a lokální pěstitele. Lipováci tím dali jasně
najevo, že je zajímá, kdo a za jakých podmínek pro ně pěstuje například
čaj, kávu nebo zeleninu a ovoce. Piknik proběhl na Světový den pro fair
trade. Vedle Lipové se snídalo na dalších více než 135 místech po celé
České republice.
Voňavé bábovky, vaječné omelety z domácích vajec, sladké buchty se
surovinami od místních pěstitelů, doma upečené pečivo - to byly
nejčastější pochutiny, které si účastníci doma připravili a přinesli s sebou
na férový piknik. I přes nepřízeň počasí se piknik vydařil, účastníci mohli
ochutnat fairtradovou kávu, fairtradový čaj, kozí mléko a kozí sýr z kozí
farmy na Nové Vísce a čerstvé kravské mléko z vilémovské farmy pana
Suka. Všichni si příjemně popovídali. Atmosféra byla skvělá, dospělí
ochutnávali a vyměňovali si informace o tom, kde co koupit. Dětem se
mezitím věnovaly dobrovolnice v dětském koutku, kde pro ně byly
připraveny různé omalovánky a hry. Celý piknik se tak náhle překlenul
přes oběd a poslední účastníci odcházeli po druhé hodině odpoledne.

„Férové snídaně jsou příjemnou komunitní akcí, během které se
setkávají aktivní jednotlivci i rodiny, kteří přemýšlí o dopadech svého
spotřebního chování. Loni se piknikovalo na 119 místech republiky
a nečekali jsme, že letos počet překonáme," sdělil celorepublikový
koordinátor Stanislav Komínek z neziskové organizace NaZemi, která
akci zastřešuje.
Zájem o fair trade v ČR roste. Za výrobky se známkou FAIRTRADE čeští
zákazníci loni utratili celkem 203 milionů korun. Maloobchodní obrat
s fairtradovými výrobky se tak oproti roku 2013 opět zvýšil, a to o 17 %.
Nejprodávanějším fairtradovým produktem je již několik let po sobě
káva. Vloni se jí prodalo 190 tun v hodnotě 138 milionů korun.
V ČR v současnosti máme také již 12 Fairtradových škol včetně dvou
fakult a devět Fairtradových měst – jako poslední se přidala minulý měsíc
Kroměříž.
Fair trade dává lidem z Afriky, Asie a Latinské Ameriky možnost uživit se
vlastní prací za důstojných podmínek. Zemědělci dostávají za svou kávu
nebo kakao spravedlivě zaplaceno, pěstují s ohledem na životní
prostředí a jejich děti mohou chodit do školy.
Těšíme se na Vás zase za rok, za organizační tým v Lipové Léňa a Míša
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INFORMACE Z DOMOVA DŮCHODCŮ

-----------------------------------------------------------------------------------------------Květen v domově důchodců v Lipová
Koncem dubna jsme tradičně, tak jako každý rok, upálili čarodějnici.
Naplánovali jsme tuto akci na 29. dubna, počasí nám ale moc nepřálo
a na posezení v zahradě byla docela zima. Poseděli jsme tedy na terase
a čarodějnici upálili v dostatečné vzdálenosti. Odpoledne jsme
si zpestřili hudbou a samozřejmě buřtíky a trochou piva :-).
Ke Dni matek nám ve čtvrtek 7. května přišly zazpívat děti z Mateřské
školy v Lipové pod vedením paní učitelky Jitky Bryndové. Připravily si
krásné jarní písničky a básničky. Zahrály nám také dvě pohádky –
O červené karkulce a Perníkovou chaloupku. Vystoupení se jim moc
povedlo, byla vidět dobrá příprava. Klientkám i nám zaměstnancům se
vystoupení dětí moc líbilo a těšíme se na další návštěvu.

Klientky Domova důchodců Lipová se spolu s pracovníky v sociálních
službách pilně připravují na Lipovský jarmark, kde budou mít svůj malý
prodejní stánek. Zveme tedy všechny návštěvníky Lipovského jarmarku
k našemu stánku, kde si mohou zakoupit drobné předměty (z keramiky,
papíru, dalších přírodních materiálů). Výtěžek z tohoto prodeje
použijeme na nákup terapeutických pomůcek a materiálů do naší dílny.
Těšíme se tedy na Vaši návštěvu.
Mgr. Mirka Hoštičková
ředitelka

INFORMACE ZE ŠKOLY

-----------------------------------------------------------------------------------------------Turnaj spádových škol ve vybíjené
Tentokrát jsme se zúčastnili sportovního klání, které pořádala ZŠ Velký
Šenov. Přestože měla zrovna svátek Žoﬁe, počasí nám neobyčejně
přálo. Děti soutěžily ve dvou kategoriích - mladší (1.-2. ročník) a starší
(3.-5. ročník). Ve starší kategorii jsme vybojovali 1. místo a v mladší
kategorii jsme získali 3. místo za ZŠ Velký Šenov a za ZŠ Vilémov. Žáci
2. stupně ZŠ Velký Šenov připravili pro děti, které zrovna nehrály
vybíjenou, zajímavé soutěže s odměnami. Soutěžilo se například v hodu
holinkou, v driblování, v chůzi se zavázanýma očima podle lana, v hodu
na "koš" vytvořený z obruče, v kroužení obručemi, ve skákání přes

švihadlo a podobně. Děti si mohly také opéct buřty, zakopat si na branku
nebo si stavět z písku. Po celou dobu dotvářely atmosféru roztleskávačky
ze ZŠ Velký Šenov a děti, které fandily svým kamarádům. Na závěr
si ještě mimo původní program změřili své síly žáci 3. ročníků ZŠ Lipová
a ZŠ Velký Šenov, ve kterém velice těsně zvítězil Velký Šenov. Poděkování
za příjemně prožitý den patří všem, kteří se podíleli na organizování této
akce, i dětem, které předvedly pěkné výkony. Těšíme se na turnaj PŘÍŠTÍ
ŠKOLNÍ ROK V LIPOVÉ !
I.P.
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Výměna oken
Na konci dubna začala ve škole a v dětském domově rozsáhlá
rekonstrukce budovy. Zatím se provádí oprava střechy a výměna oken
za provozu. Naší školy se týká hlavně výměna oken, která již byla
ve velice špatném stavu. Hnily okenní rámy, okna se nedala pořádně
otevírat a netěsnila. Nová plastová okna zachovávají vzhledově původní
ráz, takže si možná při pohledu z venku někdo ani nevšimne, že se
na budově něco změnilo. Uvnitř je však změna znatelná. Kromě nových

rámů jsou vyměněny i parapety a okna jsou osazena žaluziemi. Zatím
proběhla výměna na chodbách a v tělocvičně. Obtížnější situace
nastane, až se budeme stěhovat kvůli bourání oken ve třídách. Ale i to
zkusíme ve spolupráci s obcí a dětským domovem zvládnout. Chtěla
bych tímto poděkovat řediteli dětského domova, panu Leoši Moravcovi,
za to, co dělá nejen pro děti z dětského domova, ale i pro děti z Lipové.
I.P

INFORMACE ZE SPORTU

-----------------------------------------------------------------------------------------------Květen 2015
Fotbalový ročník 2014-2015 má za sebou již tři čtvrtiny odehraných
zápasů a již brzy bude rozhodnuto o konečném umístění jednotlivých
mužstev. Mužstvo dospělých zatím plní své předsevzetí o konečném
umístění v horních „patrech“ tabulky. Do konce soutěže je ještě čeká pět

zápasů a tedy boj o posledních patnáct bodů. Mužstvo žáků sice pořád
dostává na hřišti značné gólové příděly, ale důležité je, že hrají a tím
sportují. Nedávno se odhlásilo mužstvo žáků z Rumburku, a to jasně
deklaruje, jaké v současné době panují problémy v těchto kategoriích.

Jarní výsledky dospělých:

Jarní výsledky žáků:

Jiříkov

Šluknov "B"/Lipová

6:0 (1:0)

Šluknov

Lipová

19:0 (11:0)

Šluknov "B"/Lipová

Chřibská

11:0 (2:0

Lipová

Jiříkov

0:10 (0:5)

4:1 (1:0)

D. Poustevna

Lipová

19:0 (9:0)

Lipová

Šluknov

2:11 (1:4)

Union Děčín

Šluknov "B"/Lipová

Šluknov "B"/Lipová

Staré Křečany

4:3 (3:2)

D. Poustevna

Šluknov "B"/Lipová

1:1 (0:1)

Šluknov "B"/Lipová

Starý Šachov

2:1 (0:0)

OP – dospělých Děčín

Mladší žáci 7+1 – skupina sever

1.

Dobkovice

20

ĎDÈĊĐ

45

1.

Šluknov

ᾃṵ

ČL Těchlovice

19

61: 27

37

ᾃṵ

3.

Union Děčín

20

ÇÐÈDĆ

36

3.

ᾅṵ

Boletice n./L.

19

50: 36

34

ᾅṵ

DB

Krásná Lípa

19

51: 47

33

ᾇṵ

Šluknov "B"/Lipová

18

43: 41

32

7.

ĤÒðÑPW
Ō ŐBCĤB

19

49: 37

31

ᾉṵ

Jiříkov

20

49: 52

30

9.

GBĨ ŎÞŒPÑQŌM

20

41: 52

25

ᾂᾁṵ

Starý Šachov

19

57: 63

23

11.

Ì MǾÔQMǾPÒŃÑ

19

29: 36

20

ᾂᾃṵ

Staré Křečany

19

34: 52

20

13.

FOðÒNŒÔÙ

19

27: 74

9

10

EEÈĈÇ

30

Jiříkov

9

41: 21

15

D. Poustevna

9

ÇÐÈČD

12

Lipová

10

6:134

0

Připravujeme
V sobotu 1. srpna bude na hřišti v Lipové rozehrán již 19. ročník
LIPOVSKÉHO MEMORIÁLU – celodenního fotbalového turnaje, který je
určen k uctění památky všech hráčů a funkcionářů, kteří se zasloužili
o lipovskou kopanou. Pozvánky budou rozeslány mužstvům: Velký
Šenov, Mikulášovice, Sebnitz, Loko Česká Lípa, Lokomotiva Kravaře
a BSV 68 Sebnitz
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INZERCE

------------------------------------------------------------------------------------------------
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