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ZPRÁVY A INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

-----------------------------------------------------------------------------------------------Informace z obecního úřadu

Nyní nás čekají kamerové zkoušky, čištění od sedimentů naplavených při
výstavbě a do konce listopadu by mělo dojít ke kolaudaci kanalizace.

Další velkou dokončovanou akcí je rekonstrukce a oprava kostela
sv. Šimona a Judy. Veškeré hlavní práce spojené s rekonstrukcí skončí
27. 10. 2015. Poté už bude probíhat úprava okolí a výsadba trávníku.
Ve vnitřních prostorech kostela se provádí po mnoha a mnoha letech
generální úklid, čištění soch, oltáře, oken a v neposlední řadě
i hloubkový úklid půdních prostor. V půdních prostorech bude upraven
prostor pro výstavu sakrálních památek.

Velké množství se Vás ptá, kdy je potřeba se na kanalizaci napojit?
Napojení bude možné až po kolaudaci hlavní stoky, tj. konec listopadu.
Přípojky bude možné realizovat i na jaře příštího roku, protože
z časových (počasí) i ﬁnančních důvodů Vám nechceme určovat nějaký
„šibeniční“ termín.

Všechny Vás tímto srdečně zveme na slavnostní otevření 28. 10. 2015
od 10.00 hod, kdy mši svatou celebruje litoměřický biskup,
Mons. Mgr. Jan Baxant.
Od tohoto data pak bude kostel a jeho ostatní prostory (půda,věž)
možno po předchozí domluvě kdykoliv navštívit.

Vážení občané,
chtěli bychom znovu poděkovat za shovívavost a trpělivost většiny z Vás
při problémech a omezeních způsobených výstavbou II. části obecní
kanalizace a následné pokládky nového asfaltového povrchu.

Připravme se na kotlíkovou dotaci
Možné mikroenergetické opatření:
Zateplení střechy nebo půdních prostor
ź Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy
ź Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)
ź Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace
tepelných mostů
ź Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního
(např. zádveří)
ź Dílčí výměna oken
ź Výměna vstupních a balkonových dveří
ź Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních
dveří
ź Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla

Operační program životního prostředí (dále jen OPŽP) ve svém
programu umožňuje získat ﬁnanční prostředky na výměnu zastaralých
kotlů domácností za nové. O peníze z OPŽP si požádají kraje a ty je
následně rozdělí mezi domácnosti. Alokace první takzvané kotlíkové
výzvy činí 3 miliardy korun a kraje musí o dotaci pro občany zažádat do
30. září.

ź

Občané mohou požádat až o 85 % z maximální částky 150 tis. Kč – tedy
o 127,5 tis. Kč na výměnu starého kotle na pevná paliva za jiný,
ekologičtější zdroj (typu Ekodesign) a takzvaná mikroenergetická
opatření. Výše dotace je odstupňována podle typu kotle (na nový uhelný
zdroj je dotace nejmenší (70%), na kotel jen na biomasu či tepelné
čerpadlo je dotace nejvyšší – 80%) a podle umístění v rámci znečištěných
oblastí (oblasti s překračovanými limity znečištění ovzduší mají
5% výhodu). Seznam schválených výrobců kotlů, tepelných čerpadel
a solárních termických panelů pro kotlíkovou dotaci bude zveřejněn na
stránkách OPŽP.

Nutné přílohy k žádosti:
Žádost o poskytnutí dotace (budou k dispozici na krajských
úřadech).
ź Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou
soustavu a komínové těleso, uvedení jeho typu (odhořívací,
prohořívací apod.), materiálu (ocel, litina) a jmenovitého výkonu.
Prohlášení o jeho funkčnosti a používaném palivu či palivech.
ź Písemný souhlas spoluvlastníků domu v případě, že je jich více.
ź Písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy je vlastník
nemovitosti odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům
nachází.
ź

Pokud dům nesplňuje požadavky na energetickou třídu C, bude nutné
spolu s výměnou kotle udělat také minimálně jedno takzvané
mikroenergetické opatření. Míra dotace na mikroenergetická opatření
je stejná jako u kotle, nejvýše však z částky 20 000 korun, které jsou
součástí max. celkové částky 150 tisíc korun. Případně bude možné
využít kombinaci s programem Nová zelená úsporám, pokud se občan
rozhodne pro komplexnější zateplení. S určením nejvhodnějších
opatření občanům může pomoci energetický specialista, kterého bude
také možné hradit z dotace, stejně jako případné vypracování projektu.
Spolu s instalací nového kotle bude nutné realizovat další technické
úpravy. Například novou otopnou soustavu, vyvložkování komína
či propojení plynové přípojky z hlavního uzávěru plynu na vlastním
pozemku do domu. I takové úpravy může hradit kotlíková dotace.

Další přílohy deﬁnované příslušným krajem dle jeho individuálních
potřeb a související s nastavením přidělování podpory.
Závěrem je nutné říct, že Ústecký kraj předpokládá zahájení příjmů
žádostí v 1. čtvrtletí 2016. Informace je možné sledovat na stránkách
krajského úřadu.
http://www.kr-ustecky.cz/kotlikova-dotace/ds-99776/p1=204744
Info kontakt: kucera@masceskysever.cz
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Slavnost u příležitosti dokončení rekonstrukce kostela sv. Šimona a Judy
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Dva příběhy ze života
Před mnoha lety
u nás ve městě
Krásná Lípa byla
delegace několika „odborníků“
z Prahy, která se
byla podívat na
naší práci se
sociálně vyloučenými. Šli jsme společně po městě a v tom k nám přijíždí Ruda Puža na
kole a křičí na mě: „Ahoj Zbyňo! Neviděls´ ty dva cikány, co tady kopou ty
díry na lavičky?“ Než jsem mu stačil říci, že jsou asi na svačině, už se do
něj pustila jedna z těch expertek se slovy: “Pane, neříká se cikán, ale Rom
!“ a on na to neangažovaně: „Paní, podívejte se na mě, no, jaký já jsem
Rom, já jsem cikán …“, sedl na kolo a jel na Technické služby. Do té doby
nerušená návštěva nabrala trochu jiný spád a debatu na hodně
teoretická témata. Naštěstí brzy odjeli.

také snažíme, např. ve spolupráci s různými organizacemi. Byla to opět
plochá debata o ničem. Po obědě jsme se ještě chvilku potkali a ta paní
mi měla potřebu ještě vysvětlit svou zkušenost z našeho města
s poskytováním služeb. No, že jsme v ekonomicky slabém regionu a ne
v Praze jí asi nedocházelo… A tak mi říkala, jak byla na obědě v jednom
restauračním zařízení a jak tam byla špatná obsluha. Pomalá, trochu
popletená a úplně jí tam prý nechutnalo. Neodpustila si poznámky toho
typu, že jako starosta bych na to snad mohl dohlédnout a alespoň tedy,
když už pochopila, že je to soukromý podnik, tak mi vysvětlila,
že bych jim měl dávat nějakou zpětnou vazbu… To do doby, než jsem
jí stihl vysvětlit, že se jedná o tzv. sociální podnik zaměstnávající právě ty
různě hendikepované lidi! A že to tedy tudíž holt má i nějaké důsledky.
A že když je někdo po obrně anebo má ochrnutou ruku, tak to prostě
někdy nejde normálně… No, ještě mi poradila (protože jí to asi i došlo),
že by tedy - aby hosté měli pochopení - měla mít takováto obsluha
na sobě nějakou cedulku či že by to mělo být nějak zřetelně napsáno
alespoň v té restauraci a pak odjela.

Druhý příběh se mi stal vloni. To tady byla nějaká asistentka
a „zkoumala“ (asi aby mohla nám i jinde poradit) uplatňování žen a mužů
v zaměstnávání… No, v Krásné Lípě i bez radilů a kvót máme
místostarostku města, tajemnici městského úřadu, dvě vedoucí odborů
úřadu (ze čtyř), dvě ředitelky příspěvkových organizací (máme dvě
organizace), atp. Dlouhodobě. A také se zajímala o uplatňování
hendikepovaných a jinak postižených lidí ve městě a zaměstnání. O to se

Přesně to vystihuje, jak tito, tak či tak z našich daní placení teoretici, jsou
úplně, ale opravdu úplně mimo a jak i zadarmo jsou drazí… Bohužel,
takovéto návštěvy nejsou úplně ojedinělé. A bohužel pro ně, ale i pro
nás, si z takovýchto příběhů neodnáší vůbec nic!
Zbyněk Linhart, místostarosta města Krásná Lípa, senátor

České Švýcarsko, o.p.s. má nového ředitele
v následujících třech letech, aniž bychom dopředu zodpovědně řešili
spoluﬁnancování a především nutné a podmiňující předﬁnancování
projektů. To znamenalo i první rozkoly mezi některými zakladateli
a tehdejším předsedou Správní rady společnosti. V roce 2011 se OPS
tímto dostala do neřešitelné ﬁnanční situace a tak jsme museli přijmout
půjčku od organizace Ústeckého kraje za podmínky, že kraj se stane
čtvrtým zakladatelem.
Po odchodu Marka Mráze z pozice ředitele na konci roku 2010
a následném období dočasných ředitelů jsme následně měli po dobu
necelých 4 let ředitele F. Brodského z Velkého Března, který byl na
začátku letošního června odvolán. S důsledky ne vždy zodpovědného
rozhodování z období roku 2009 i následně se OPS vypořádávala
několik let. Za poslední měsíce pak provedl dočasný ředitel Radim
Burkoň základní konsolidaci společnosti, započal nutné změny, provedl
základní analýzu společnosti a načrtl i další aktivity nejen v provozních
záležitostech. Po výběrovém řízení byl pak k 1. 10. 2015 správní radou
jmenován nový ředitel OPS ČŠ, a to Ing. Jiří Tutter. Zkušený manažer,
znalý oboru a činností neziskových organizací, jazykově vybavený.
Doufám, že nám chvilku vydrží. V současné době má OPS po dlouhé
době relativně málo, tj. jen 11 zaměstnanců. Je ale podáno několik
žádostí o dotace na projekty a v případě úspěšnosti je předpoklad,
že se po jistém zeštíhlení opět mírně rozrosteme. Před OPS je období
nadále náročné, především z hlediska ﬁnancování a vypořádání závazků.
Ale snad i vhodnější pro systematičtější práci, kdy musí více jít o smysl
a kvalitu, než o ﬁnanční objemy a kvantitu. Je před námi období širší
spolupráce a větší komunikace v regionu i s partnery jak na české, tak
i saské straně.

Více než rok po založení Národního parku České Švýcarsko jsme založili
obecně prospěšnou společnost České Švýcarsko. Zakladateli byla města
Krásná Lípa, Správa NP a ZO ČSOP Krásná Lípa. Během několika let se
z naší „opéesky“ stala jedna z největších v republice. Bylo to především
zásluhou akceschopnosti orgánů společnosti (malý počet lidí), velmi
dobrým ředitelem s vizí Markem Mrázem a díky mnohým
zaměstnancům a lidem, kteří nám pomohli. Získali jsme významného
podporovatele Antonína Koláčka a začali jsme získávat velké dotace na
regionální rozvoj, životní prostředí a cestovní ruch. V roce 2007 jsme již
byli na vrcholu našeho počínání, roční rozpočet se začal pohybovat
kolem 20 a více milionů korun. Začali jsme provozovat Dům Českého
Švýcarska, některá další regionální infocentra vč. toho v Děčíně, vydávali
mnoho tiskovin, kalendáře, zpracovávali dokumenty, nové webové
stránky, výstavy, atp. V té době jsme již zaměstnávali až 20 lidí. V roce
2005 jsme také započali významnou spolupráci se svazem cestovního
ruchu Saské Švýcarsko z Pirny, která trvá dodnes. Založili jsme tzv.
destinační fond, v rámci kterého se snažíme dělat některé aktivity pro
širší region, v zásadě v celém bývalém okrese Děčín.
Bohužel, také to vedlo až k tomu, že jsme se stali mj. i předmětem zájmu
lidí, kteří si angažovaností v OPS hledali své různé osobní zájmy. OPS
měla být větší a větší, asi aby bylo více zakázek. A tak jsme v roce 2009
přijali dotace na projekty za cca 80 mil. Kč, realizovaných

Zbyněk Linhart, předseda Správní rady o.p.s. České Švýcarsko,
spoluzakladatel o.p.s.
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Svoz bioodpadu
Vzhledem k pěknému počasí byl zajištěn svoz nádob na bioodpad ještě po celý měsíc listopad.

PŘÍSPĚVKY OD OBČANŮ

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

Tak se po mnoha letech našla
kašna která byla u mého domu.

I ptáci mají své nadřízené.

Miroslav Bouma
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KULTURA V OBCI

-----------------------------------------------------------------------------------------------Lipovská drakiáda
V sobotu 17. října 2015 se od 15.00 hodin na louce u hřbitova
uskutečnila tradiční Lipovská drakiáda. Přestože nám počasí moc
nepřálo, stejně jsme si pouštění draků užili. Všichni účastníci byli

odměněni malou odměnou. Ohodnocen byl i nejhezčí doma vyrobený
drak. Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se zase za rok.

INFORMACE Z PODSTÁVKOVÉHO DOMU

-----------------------------------------------------------------------------------------------Aktuálně z informačního centra
V našem informačním centru právě probíhá výstava experimentálních
fotograﬁí a dírkových fotoaparátů Petry Malé, která bude přístupná
až do 27. listopadu 2015. V úterý 17. listopadu 2015 pro Vás máme
připravené již druhé BEZLEPKOVÉ VAŘENÍ s ochutnávkou pod vedením
paní Mgr. Martiny Petrouškové. Cena kurzu je 30,- Kč/osoba. Prosíme
zájemce, aby se hlásili přímo u nás v IC Lipová, a to nejdéle
do 13. listopadu 2015.
Dále bychom chtěli informovat o uzavření informačního centra, a to ve
čtvrtek 19. listopadu 2015. Uzavření se jedná pouze tohoto dne, dále
bude informační centrum otevřené dle stálé provozní doby. Děkujeme
za pochopení.
Pomalu, ale jistě se nám blíží doba Adventu, a tak pro Vás opět
připravujeme výstavu Betlémů. Celá výstava bude zahájena při

Rozsvěcení vánočního stromku 27. listopadu 2015. Dále pro Vás
připravujeme seznam vánočních trhů u našich sousedů v Německu.
I na tyto trhy se Vám vyplatí zakoupení Kulturního pasu Labe/Elbe. Více
informací získáte přímo v IC Lipová.
Stále si u nás v IC můžete zakoupit lipovská trika a trika s motivem
Lipovského dřeváku. 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

Klub důchodců Lipová pořádá další setkání.
Setkání se uskuteční v úterý 10. listopadu 2015 od 15.00 hodin v zasedací místnosti podstávkového domu.

Výstava NA STROMECH
Výstava NA STROMECH probíhala od soboty 3. října 2015 do soboty
10. října 2015 v rámci Týdne důstojné práce, instalována byla v Lokálním
biocentru (park naproti bývalému kinu). K této výstavě byl po celý týden
připraven i doprovodný program. Již v sobotu 3. října si první návštěvníci
mohli prohlédnout výstavu jako takovou. V neděli 4. října následovalo
zábavné odpoledne v biocentru, návštěvníci výstavy mohli ochutnat
fairtradovou kávu, čaj a čerstvý domácí jablečný mošt. Pro děti byla
připravena výtvarná dílnička a hry. Dospělí v kvízu zjistili, kolik toho
vlastně ví o fair trade. A všichni se mohli zapojit do vědomostní soutěže.
Ve středu 7. října se od 19.00 hodin uskutečnilo promítání

v podstávkovém domě, společně jsme se podívali na dokument
Průvodce férového pijáka kávy (ti z Vás, kteří promítání nestihli,
si dokument mohou pustit na této webové adrese:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10604713149-cesi-namisi/214562262010001-pruvodce-feroveho-pijaka-kavy/ ) a v pátek
9. října se uskutečnila kreativní dílnička v podstávkovém domě. V prvé
řadě bychom moc rády poděkovaly všem, kteří se zastavili v parku
a výstavu si prohlédli, také děkujeme těm, kteří se zúčastnili
doprovodného programu. Uvidíme se opět při Férové snídani…
Těšíme se na Vás zase příště, L. a M.
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INFORMACE Z DOMOVA DŮCHODCŮ

-----------------------------------------------------------------------------------------------Říjen v domově důchodců
25. září se v Domově důchodců konal již 7. ročník Lipovského soutěžního
dne. Je to akce, kterou pořádáme za přispění našich obchodních
partnerů a přátel pro naše klientky a klienty dalších zařízení sociálních
služeb. Snažíme se den naplnit soutěžemi, které přinesou klientům
jednak zábavu, potěšení a legraci, ale mají i možnost si procvičit, jak jsou
na tom s motorikou nebo s pamětí.
Letos poprvé jsme uspořádali tuto akci v areálu Domova důchodců
Lipová. Naše pozvání přijalo 7 družstev plus družstvo klientek Domova
důchodců Lipová. Počasí nám opravdu přálo, přestože byl konec září.
O zábavu se nám postaral „náš“ pan František Veselý, který přijel zahrát
k poslechu i tanci. Svým vystoupením nás přišly potěšit děti z lipovské
mateřské školy v doprovodu paní Jitky Bryndové. Zazpívaly a pak si
i vyzkoušely naše disciplíny, které zvládly s přehledem, tak jako ostatní
soutěžící. Soutěžní klání vyhrálo družstvo z německého Oberlandu, naše

družstvo se umístilo na krásném druhém místě. Soutěžní den se moc
vydařil. Ráda bych touto cestou poděkovala především zaměstnancům
Domova důchodců Lipová, kteří se podíleli na přípravě a realizaci této
akce, také našim obchodním partnerům a přátelům a v neposlední řadě
našemu zřizovateli – Obci Lipová za poskytnutí stanů, stolů a lavic.
V pondělí 5. 10. 2015 byl zahájen Týden sociálních služeb pořádaný
Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR ve spolupráci
s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, jenž se konal letos již po
sedmé. Letos se dveře Domova důchodců Lipová otevřely již počtvrté,
a to 8. října. Bohužel marně. Dne otevřených dveří se zúčastnili 3 dospělí
a 2 děti – rodinní příslušníci našich zaměstnanců. Děkujeme jim za
podporu.
Mgr. Miroslava Hoštičková, ředitelka

INFORMACE ZE ZÁMKU

-----------------------------------------------------------------------------------------------Rekonstrukce a revitalizace zámeckého parku v Lipové u Šluknova
V březnu roku 2015 byla zahájena fyzická realizace projektu
Rekonstrukce a revitalizace zámeckého parku v Lipové u Šluknova.
Projekt byl podpořen dotací z Regionálního operačního programu
NUTS II Severozápad, a to dotací do předpokládané výše
10.918.113,51 Kč. Jeho cílem je revitalizovat rozsáhlé území v intravilánu
obce, které by mělo představovat její reprezentativní infrastrukturu.
Prostory zámeckého parku budou volně přístupné veřejnosti a budou
sloužit jak pro účely rekreace, tak pro kulturní a komunitní akce.
Zámecký park se nachází v nadmořské výšce 370 metrů a zdejší
mikroklima je závislé na atlantském proudění vzduchu. Toto klima místní
mikroklimatická anomálie předurčuje druhovou skladbu rostlin v parku
i jejich novou výsadbu. Před zahájením revitalizace bylo celé území
zanedbané, porostlé náletovými dřevinami a ponecháno od druhé
světové války chátrání kulturnímu i biologickému.
Park ve svém vývoji však procházel obdobími, kdy byl příkladnou
ukázkou soudobých snah v oboru zahradnictví. Byl tak jistě krajinnou
dominantou v polovině osmnáctého století, v době budování celého
zámeckého areálu, kdy byl centrem veškerých krajinných úprav, které se
týkaly celého salmovského panství. V této době měl park barokní
podobu vycházející z francouzských módních vzorů, což dodnes

dokumentuje barokní zámecký parter lemovaný zdmi se stromořadím,
které bylo původně tvarováno do zelených stěn a centrálním barokním
bazénem. Svého rozkvětu se dočkala zahrada i park i v devatenáctém
století, kdy za její podobu zodpovídal Andreas Birnbaum, rodák
z Lipové, který se ve službách Salmů proslavil po celé Evropě (jak se
dodnes můžeme přesvědčit na stránkách dobového vídeňského
či pařížského tisku). Dvacáté století pak znamená postupnou degradaci
parku i zahrady, které vyvrcholilo koncem století, kdy byl park takřka celý
pohlcen náletovou zelení a zámecká zahrada postupně propadla těmto
dřevinám nulové druhové i estetické hodnoty, čímž se vytvořila jednolitá
neprostupná houština v průběhu vegetačního období zcela
nepřístupná.
V tomto stavu zámecký areál převzal nový majitel, spolek Via Tempora
Nova, který s mimořádnou pomocí Obce Lipová, ale i s pomocí
dotačních titulů EU se nyní snaží navrátit místu jeho původní účel
a význam. Budovány jsou nové cesty pro návštěvníky, obnovovány jsou
opěrné zdi a v následujících fázích rekonstrukce parku bude
vybudováno i zázemí pro návštěvníky včetně oranžerie a fíkovny, staveb,
které by měly sloužit k výchovným a edukačním programům.
Jan Rapin
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INFORMACE ZE ŠKOLY

-----------------------------------------------------------------------------------------------Říjen ve škole
Od začátku října byla ve škole opět zahájena činnost kroužků.
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

dětského domova, základní i mateřské školy. V současné době se
připravuje projektová dokumentace pro výměnu světel ve škole. Mělo
by se postupně modernizovat osvětlení v jednotlivých třídách základní
a mateřské školy.

14,00 - 15,00 VÝTVARNÝ KROUŽEK - H. Kittelová
14,30 - 16,00 KERAMICKÝ KROUŽEK - A. Justová
14,00 - 15,00 SPORTOVNÍ KROUŽEK - Bc. E. Hejtmánková
13,30 - 14,30 MULTIMEDIÁLNÍ KROUŽEK - Mgr. M.
Petroušková
13,45 - 14,30 NĚMECKÝ JAZYK - R. Vaněk (Pokud budou
zájemci, začne v listopadu.)

Nově zrekonstruovaná budova je nyní večer nasvícena.
Poděkování patří nejen panu Leoši Moravcovi, řediteli dětského
domova, ale i všem zaměstnancům, kteří zajišťovali bezproblémový
chod, bezpečnost a čistotu uvnitř celé budovy po celou dobu
rekonstrukce. DĚKUJEME !!!
I.P.

Byla také dokončena oprava střechy, fasády a výměna oken, která začala
na konci dubna. Všechny činnosti probíhaly převážně za provozu

INFORMACE Z DĚTSKÉHO DOMOVA

-----------------------------------------------------------------------------------------------Nedělní pracovně-terapeutická akce pro Obec Lipovou
V neděli 11. 10. 2015 jsme opět udělali kus práce (dle slov pana starosty
Pavla Svobody) v okolí kostela sv. Šimona a Judy. Jednalo se
o zasypávání potrubí pro odvod dešťové vody. Této akce se zúčastnila
2. RS jakožto organizátor a dále pak 5. RS a 3. RS. Jak jsme se již zmínili,
dle slov pana starosty jsme vykonali za cca 2 hodinky velký kus práce,
za kterou nám pan starosta poděkoval. Samozřejmě budeme i nadále

konat různé pracovní činnosti, jelikož každoročně od obce dostáváme
několik desítek volných vstupenek na pouťové atrakce při míčových
hrách a čerpáme další výhody, které nám obec a pan starosta nabízí.
Zde chceme poděkovat i my, děti a vychovatelé z Dětského domova
Lipová u Šluknova.
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INFORMACE ZE SPORTU

-----------------------------------------------------------------------------------------------Říjen 2015
Fotbalové zápasy podzimní části ročníku 2015/2016 se již dostaly do své
poslední čtvrtiny. Fotbalové mužstvo dospělých zatím zdaleka neplní
očekávání a již teď je zřejmé, že bude muset na jaře dohánět. Mužstvu se
hlavně nedaří na hřištích soupeře. Ze všech šesti zápasů hraných na
hřištích soupeře mužstvo „přivezlo“ pouze jeden bod za remízu v Dolní
Poustevně. Do konce podzimní části mužstvo dospělých sehraje dva
zápasy na domácím hřišti a jeden venku. Z těchto třech utkání je nutno
vytěžit co nejvíce. V případě, že se povede uhrát 9 bodů, tak se situace
mužstva o dost vylepší.

Starší žáci se v posledních utkáních značně vylepšují. V utkáních sice
prohrávají, ale již nedostávají takové gólové příděly. Situace se
v žákovském mužstvu značně vylepšila, když se začlenil do mužstva nový
hráč Juraj Kaleja. Tento hráč alespoň z části vyrovnal věkovou a výškovou
nevýhodu našeho žákovského mužstva, kterou jsme doposud měli
oproti našim soupeřům.
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