Lipovské
noviny

KVĚTEN 2016
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

-----------------------------------------------------------------------------------------------Žádost o vyplnění formulářů
Vážení spoluobčané,
v červenci roku 2015 jsme Vám všem posílali dva formuláře potřebné
k vyplnění. Vzhledem k tomu, že ho někteří z Vás neodevzdali, jsme se
rozhodli formuláře poslat znovu. Obracíme se na Vás s prosbou
o vyplnění již zmíněných dvou formulářů, a to buď v podobě papírové,
nebo na webové adrese http://www.lipova.cz/registrace-kontakt, kde je
nejdříve formulář kontaktní a poté formulář krizový. Je potřeba vyplnit
oba dva a zároveň je nutné vyplnit jméno, příjmení, telefon, adresu
a e-mail. Bez těchto informací Vás nemůžeme zaevidovat, a tím
i předcházet přírodním katastrofám.
Někteří se již zaevidovali sami, a to na uvedené webové adrese, ale chybí
vyplněný druhý, krizový formulář. V tomto případě jsme Vám odeslali

e-maily na uvedené e-mailové adresy s přiloženým krizovým
formulářem a čekáme na jeho vyplnění a zaslání zpět.
S Vaším e-mailem a vygenerovaným heslem, které jste obdrželi ihned po
registraci do databáze na Váš e-mail, si můžete zkontrolovat, popřípadě
doplnit informace týkajících se Vaší nemovitosti.
V následujících dnech se budou znovu roznášet oba formuláře těm,
kterým jsme nemohli odeslat e-mail nebo těm, kteří vůbec neodevzdali
ani jeden formulář.
Věříme, že tento způsob sdělování informací i komunikace zpříjemní
dorozumívání jistým způsobem nám všem.
Oba formuláře jsou také dostupné na Obecním úřadě Lipová.

Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají
i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit
při cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou
do členských států Evropské unie a dalších vybraných evropských
zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?

a rodný list dítěte. V případě, že má dítě vydán již platný občanský
průkaz
nebo cestovní doklad, lze tento předložit místo rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí
maximálně 30 dnů. V případě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů
je možné požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě
6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem u dětí zpoplatněn poplatkem
ve výši 2 000 Kč. Bližší informace k vyřizování osobních dokladů lze
nalézt na webu Ministerstva vnitra na adrese:
www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.

Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři či do hor
za hranice České republiky. Pro cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým
rokem platí, že i dítě musí mít vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012
došlo nařízením Evropské unie ke zrušení možnosti cestovat na zápis
v cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem neznamená, že se jim
kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti dovolená nějak zásadně
prodraží. Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu
platnosti má stanovenou na 5 let. Vzhledem k nestabilní bezpečnostní
situaci v některých zemích, které byly dlouhodobě turistickými
destinacemi, jako například Egypt nebo Turecko, se dá letos očekávat
nárůst zájmu o cestování po Evropě, a proto jistě potěší možnost
cestovat po většině států Evropy pouze s občanským průkazem. Na ten
je nyní možné vycestovat do zemí Evropské unie a také do Albánie,
Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie, Norska, Srbska,
Švýcarska a na Island. Cena za vydání občanského průkazu pro dítě
do 15 let je 50 Kč a doba jeho platnosti 5 let.

Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se
předem informovat u zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou
podmínky vstupu, pobytu a vycestování s nezletilým dítětem. Je také
třeba dát si pozor na to, že některé státy mimo Evropskou unii mohou
vyžadovat určitou minimální dobu platnosti cestovního dokladu při
vstupu na jejich území nebo ukončení pobytu – nejčastěji činí
požadovaná minimální doba platnosti 6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost) lze
zjistit u zastupitelského úřadu daného státu, popřípadě je lze nalézt na
webu Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“
a dále v části „Státy a území – informace na cesty“.

Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let
žádá zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému stačí s dítětem
zajít na nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou působností. K žádosti,
kterou na místě zpracuje úředník, není nutné přikládat fotograﬁi;
úředník pořídí fotograﬁi dítěte přímo na úřadu při podání žádosti.
Při podání žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz totožnosti

Mgr. Jana Vildumetzová
náměstkyně ministra vnitra
pro řízení sekce veřejné správy
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Přehled poplatků pro rok 2016
V tomto čísle Lipovských novin Vám přinášíme přehled poplatků pro
kalendářní rok 2016. 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

-----------------------------------------------------------------------------------------------Reakce OÚ
Dělám to velmi nerad, ale musím reagovat na dopis pana Ladislava
Fehera.
V době kanalizace se dělala také regulace Liščího potoka a obě tyto akce
mohly mít negativní dopad na odvod vody stávajícím potrubím
ze sklepa. Jsem ale přesvědčen, že pan Feher měl vodu ve sklepě již před
zahájením těchto akcí. Byl jsem u pana Fehera minimálně třikrát kvůli
vodě ve sklepě a říkal jsem, že to potrubí je staré a s největší
pravděpodobností je za ta léta zacpané. Spolu s ﬁrmou jsme hledali
řešení, i když jsem zcela přesvědčen, že za vodu ve sklepě nemůže
vybudovaná kanalizace. Firma, v případě, že přetrhla jakoukoliv odpadní
nebo vodovodní trubku, okamžitě vše opravila. Všechny občany jsem
navíc upozorňoval, aby si dělníky pohlídali. Zpátky k náštěvě u pana
Fehera. Se zástupci ﬁrmy jsme nabídli panu Feherovi nerezové čerpadlo
s plovákovým ventilem. Pan Feher na to přistoupil a čerpadlo si vzal.
Vysvětlil jsem mu, že si musí jímku vyčistit a případně prohloubit a do ní
následně osadit čerpadlo a natáhnout novou kanalizační trubku do
škarpy před domem. Následně jsme se rozloučili s tím, že je vše
ukončené. Je také pravda, že se panu Feherovi poškodil plot a následně
ho ﬁrma opravila, následně vyčistila škarpu u plotu, která byla již léta
zanesená. Ohledně koryta Liščího potoka, které je dle názoru pana
Fehera špatně udělané a zanáší se, řeknu pouze tolik: Povodí Ohře po
povodních v roce 2013 nechalo koryto Liščího potoka vyčistit a udělalo
zde několik staveb pro zlepšení průtočnosti potoka. Všechny stavby,
které se dělaly, se dnem dostaly na původní výšku dna koryta Liščího
potoka. Liščí potok je dimenzován na pětiletou vodu.
V rámci kanalizace máme ještě několik terénních nedodělků, o kterých
víme a řešíme je. Liščí potok je v naprostém pořádku. To, že se někde
tvoří náplavy, je naprosto normální jev a je i na nás, abychom si potok
čistili.
Jsem opravdu velmi rád, že všichni víme, jaká máme práva, ale že máme
také nějaké povinnosti vůči obci, společnosti a lidskosti, je nám mnohdy
cizí.
Pavel Svoboda
starosta obce
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KULTURA V OBCI

-----------------------------------------------------------------------------------------------Pálení čarodějnic a stavění máje
V sobotu 30. dubna 2016 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 živé
čarodějky a čarodějové soutěžili o nejhezčí z nich. Vyrobené čarodějky

poté 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 v čarodějnickém příbytku. Nechybělo ani
opékání buřtů. Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se zase příští rok.

Pozvánky na plánované akce
V sobotu 28. května 2016 se od 10 hodin uskuteční LIPOVSKÝ
JARMARK a řemeslné trhy v krajině podstávkových domů. V okolí
Restaurace U Pytláka se můžete těšit na řemeslné i prodejní stánky,
celodenní program ve stylu středověké tržnice, lunapark, staročeský
trdelník, večerní zábavu pod širým nebem a tradiční ohňovou show.
Celodenní vstupné je 50,- Kč, děti do 15-ti let mají vstup zdarma.

vzduchovky a spoustu dalších. V 16.00 hodin je pro malé i velké
připravena ukázka hasičské techniky a požárního útoku SDH Velký
Šenov.
V pátek 10. června 2016 se uskuteční NOC KOSTELŮ. Zrekonstruovaný
kostel sv. Šimona a Judy v Lipové bude přístupný od 18.00 do 24.00
hodin. V průběhu celého programu bude otevřena věž s hodinovým
strojem a více než 500 let starým zvonem. Dále výstava v půdním
prostoru chrámové lodi a uskuteční se i promítání fotograﬁí jak
současných, tak historických. Občerstvení zajištěno.
Program:
18.00
Otevření kostela a zvonění na uvítanou
18.30
Vystoupení dětí z dětského domova v Lipové
19.00
Komentovaná prohlídka kostela
19.30
Úvodní slovo a koncert Vilémovského chrámového
sboru pod vedením P. Englera
20.30
Vystoupení dětí z dětského domova v Lipové
21.00
Varhanní koncert a povídání o varhanech
22.00
Komentovaná prohlídka kostela
23.00
Komentovaná prohlídka kostela
24.00
Ukončení programu

V neděli 29. května 2016 se od 10.00 hodin můžete těšit na DEN
OTEVŘENÝCH PODSTÁVKOVÝCH DOMŮ, který tradičně proběhne na
návsi v okolí našeho podstávkového domu č. p. 424, kde bude
připraveno posezení s občerstvením. V rámci tohoto dne můžete
navštívit prostory podstávkového domu a všechny probíhající výstavy.
Na zahradě bude probíhat ukázka práce s hlínou. V letošním roce bude
pro účastníky tohoto dne také otevřeno pět domů v obci Doubice,
přesné informace Vám sdělíme v našem informačním centru.
V sobotu 4. června 2016 se od 15.00 hodin na fotbalovém hřišti SK
SKLOLUXUS Lipová uskuteční DĚTSKÝ DEN. Letošní ročník jsme pojali
tak trochu nostalgicky, proto bychom název rádi doplnili o dovětek V DUCHU MLÁDÍ KULTURNÍ KOMISE. Těšit se můžete na soutěže jako
skákání v pytlích, chůzi na chůdách, přetahování lanem, střelbu ze

INFORMACE Z PODSTÁVKOVÉHO DOMU

-----------------------------------------------------------------------------------------------Aktuálně z informačního centra
V galerii podstávkového domu si můžete do 31. května 2016
prohlédnout komiksovou výstavu Pověsti a příběhy poutních míst
Šluknovska. Výstavu můžete navštívit každý den od 10.00 do 17.00
hodin. Poté bude následovat výstava obrazů paní Aleny Hořejší, kterou
u nás budete moci navštívit do 31. července 2016. Do muzea se stále
můžete přijít podívat na výstavu výrobků paní Jaroslavy Bryndové, která
potrvá do konce května.
Turistická známka No.2271 – Zámek a zámecký park Lipová je spolu
s turistickou vizitkou No.3734 – Podstávkový dům v Lipové již v prodeji
v našem IC. Krom těchto sběratelských suvenýrů si u nás můžete
zakoupit i nové turistické deníky a cyklodeníky. Dále jsme si pro Vás

připravily spoustu krásných dřevěných suvenýrů jako jsou káči, jo-ja,
klíčenky, magnetky, svícny, tužky, tužkovníky, obrázky, záložky do knih
a další. Vše si můžete zakoupit v otevíracích hodinách našeho IC.
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 i na požádání přímo
v IC. Znovu připomínáme, že máme otevřeno každý den od 10.00
do 17.00 hodin a můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese
ic@lipova.cz nebo na telefonním čísle 721 213 700.
Těšíme se na Vaši návštěvu, pracovnice IC Lipová
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V Lipové se snídalo Férově - Férová snídaně NaZemi
V Lipové se snídalo na podporu fairtradových a lokálních pěstitelů.
Na břehu Zámeckého rybníka v Lipové se v sobotu 14. května 2016 sešlo
kolem 46 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 160 místech v ČR a piknikářů se sešlo
na 6 500.
Voňavé bábovky, 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. Počasí nám letos
docela přálo, 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. Již nyní se všichni těšíme na příští rok.
Za organizační tým v Lipové L., M. a R.

-----------------------------------------------------------------------------------------------Klub důchodců Lipová pořádá další setkání s programem
Setkání se uskuteční v úterý 28. června 2016 od 14.00 hodin v zasedací místnosti podstávkového domu.

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

INFORMACE Z DOMOVA DŮCHODCŮ

-----------------------------------------------------------------------------------------------Květen v domově důchodců
V pátek 29. 4. 2016 jsme v Domově důchodců Lipová pálili čarodějnici.
Odpoledne jsme si zpestřili několika soutěžemi o drobné ceny, opekli
jsme si buřty. Naše pozvání přijaly děti z Dětského domova v Lipové.
Nálada byla veselá a nakonec jsme čarodějnici upálili. Odpoledne
se moc povedlo, přestože počasí nebylo úplně ideální.
Druhou květnovou neděli jsme oslavili Den matek. V malém předstihu
nám k němu přišly zazpívat a zarecitovat děti z Mateřské školy v Lipové.
Přišly v doprovodu svých učitelek. Pásmo básniček a písniček měly moc
hezky nacvičené a připravené. Všem se vystoupení moc líbilo.

9. 5. 2016 jsme se vydali na procházku, na jejímž konci nás čekalo
občerstvení v místní Restauraci U Pytláka. Bylo krásné počasí, a tak jsme
poseděli venku. Každý si dal, na co měl chuť. Po občerstvení jsme se zase
pomalinku vrátili zámeckým parkem do našeho Domova. Klientky
si moc pochvalovaly, jak se prostředí zámecké zahrady a rybníka
změnilo k nepoznání k lepšímu.
Mgr. Miroslava Hoštičková
ředitelka
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INFORMACE ZE ŠKOLY

-----------------------------------------------------------------------------------------------Den matek
Dne 8. května slavily naše maminky svátek. Na tento den se naše děti
připravovaly už s předstihem, protože chtěly potěšit svoji maminku,
babičku nebo tetu vlastnoručně vyrobeným dárečkem. Starší děti již
v průběhu března ozdobily umělohmotné květináče ubrouskovou
metodou a vysadily semínka různých květin. Pak se jen čekalo,
zda zásluhou naší láskyplné péče kytičky vyrostou. Podařilo se! Ze směsi

různých květin nám vyrostly a vykvetly krásné macešky. Mladší děti
vyrobily pro svoje maminky květinový zápich, na kterém se ukrývalo
sladké překvapení - bonbónový motýlek. Teď už jen stačilo vydržet
a vyčkat na druhou květnovou neděli a popřát maminkám k jejich
krásnému svátku.

Pálení čarodějnic a stavění máje
V sobotu 30. dubna se jako každý rok uskutečnila slavnost Pálení
čarodějnic a stavění máje. Děti z naší školy se rozhodly vyrobit si školní
čarodějnici a pak, jak je známým lidovým zvykem, tuto čarodějnici upálit.
Na výrobě čarodějnice se podílela celá třída. Děti čarodějnici vycpaly,
oblékly, obuly, namalovaly a také naší čarodějnickou parádnici učesaly.
Čarodějnice se dětem moc povedla a bylo jim líto tu naší „Dlouhonožku“
upálit, tak čarodějnici „Dlouhonožku“ místo čarodějnického ohně čekala
pěkná židle u vchodu do školy, kde dohlížela na naše žáčky a také
na přicházející návštěvníky.

Poděkování maminkám
Protože 8. května slavily svátek všechny maminky, tedy i ty naše,
přemýšlely jsme, čím je překvapíme a potěšíme. Celý rok se učíme nové
písničky, recitujeme a hrajeme na hudební nástroje, a tak nás napadlo
připravit a nacvičit pro maminky malou besídku za to, co pro nás dělají
a jak se o nás starají. Maminky se sešly ve středu 4. 5. v podstávkovém
domě a přišly skoro všechny! Jaké bylo naše překvapení, když jsme
viděly, co všechno donesly! Samé dobroty. Na ty jsme se těšily zase my.
A tak bylo překvapení na obou stranách. Vystoupení se nám povedlo,
maminky dostaly kytičku a malý dáreček a my děti máme zase o jeden
hezký zážitek navíc. Nezbývá než všem maminkám a babičkám
poděkovat za pomoc a spolupráci a všem popřát hodně zdraví
a trpělivosti s námi, protože i když někdy zlobíme, máme Vás rády!
Vaše děti z MŠ Lipová
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POVĚSTI A PŘÍBĚHY ŠLUKNOVSKÉHO VÝBĚŽKU

-----------------------------------------------------------------------------------------------Chvályhodná louka Lobendava
vyslovovaný místními Němci až po dnešní časy jako „lóbndau“. U většiny
německých názvů končících příponou –au se tato přípona pak v českém
jazyce překládá jako –ov (Schluckenau - Šluknov) nebo jako –ava (Ostrau
- Ostrava). Z původního německého názvu Lobendau tedy vznikla
zvukovou nápodobou Lobendava.
Po druhé světové válce tu byly snahy za každou cenu dokázat, že zdejší
kraj byl obýván v minulosti slovanskými kmeny nebo přímo lužickými
Srby a hledaly se za tím účelem původy pojmenování ve slovanských
jazycích. Např. ještě dnes Wikipedie uvádí jako původní název obce
Lobendov, který má mít základ ve staroslovanském Lubyja, což prý
znamenalo „krásný potok“. Tato úvaha nejenže není dost dobře
srozumitelná, ale je zřejmě i mylná.
Pravdou je, že na některých listinách z 15. století je Lobendava uváděna
pod názvem Lobdo nebo také Lobdaw, později pak ještě jako Lobedow
a Lobenthau. Význam ani vznik těchto názvů však není zcela jasný,
a proto existují oprávněné domněnky, že zřejmě došlo v záznamech buď
k omylům v názvu nebo k chybám při psaní, když písař asi řádně
nerozuměl diktovanému textu v místním německém dialektu.
Jak známo, dříve se mnoho listin psalo také latinsky, a proto i to mohlo
vést k odlišnosti názvů.
Po zániku statusu samostatné obce Severní byla tato připojena
k Lobendavě jako místní část a Lobendava se tak stala nejsevernější obcí
České republiky.

O vzniku Lobendavy nevíme nic více a nic méně než o vzniku většiny
okolních obcí, o nichž jsou první písemné zprávy z roku 1346, avšak
jakýsi dokument ze dvora Wiprechta z Grojče uvádí, že Lobendava byla
založena kolem roku 1086. Podle nálezů pazourků z doby mladšího
paleolitu v nedaleké Lipové a starověkého hradiště poblíž Severního
se lze domnívat, že osídlení jakéhosi neznámého původu už zde mohlo
být od pradávna, nic však nelze s určitostí doložit.
Neznámého původu byly také zbytky mohutných kamenných zdí
ve směru k Severnímu, jejichž kámen byl později použit na jiné stavby,
prokazatelně však na stavbu hotelu „Blauer Stern“ (Modrá hvězda), který
byl v padesátých letech 20. století rozbourán.
Jisté je, že zeť českého krále Vratislava II., Wiprecht z Grojče
(von Groitsch), začal na králův popud zdejší kraje, které byly pokryty
hlubokými pralesy, postupně osidlovat německým obyvatelstvem, které
sem přicházelo z Míšeňska a k jejich deﬁnitivnímu osídlení došlo, když se
stal v r. 1123 míšeňským a hornolužickým markrabětem.
Také čeští Ronovci, jejichž rodová větev Berkové z Dubé, vlastnili
Honštejnsko, Vildštejnsko (v Sasku) a Tolštejnsko, které zaujímalo celý
šluknovský výběžek, se podíleli na osídlení této oblasti německým
obyvatelstvem ze svých panství. Do zdejších pralesů přicházeli nejprve
dřevorubci, pak uhlíři a za nimi poté řemeslníci a pochopitelně
i zemědělci a zakládali tak nové vesnice, většinou podél potoků, a proto
je i Lobendava uváděna jako přípotoční ves.
Po vykácení lesů vznikly pak takzvané „lobende Au“, v českém jazyce
znamenající „chvályhodné luhy“ nebo „nivy“. Podle toho také ve zdejším
lidovém ústním podání vznikl německý složený název Lobendau,

Eduard Steun
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-----------------------------------------------------------------------------------------------Květen 2016
Fotbalový ročník 2015-2016 pomalu spěje ke svému konci a do konce
už zbývá měsíc a čtyři utkání. V první části jsme byli s výkony spokojeni
a v celkem rychlém sledu jsme nasbírali jedenáct bodů. V současné době se
nám již tak nedaří a třikrát po sobě jsme prohráli. V posledních zápasech
došlo k vyloučení nebo zranění hráčů, kteří nám potom v následných
utkáních chyběli. Máme tedy na závěr co napravovat. Starší žáci ve svých
zápasech na své soupeře nestačí a nemohou konkurovat ostatním týmům.
Z tak již úzkého kádru žáků nám odpadli další hráči a to z Dětského domova,

kteří byli přemístěni do jiného DD. Není to jednoduchá situace a celé vedení
fotbalu bude muset danou situaci řešit a přemýšlet co dál a jakou soutěž
na ročník 2016-2017 přihlásit.
30. července se na místním hřišti bude konat již 20. ročník fotbalového
turnaje LIPOVSKÝ MEMORIÁL. Tento výroční ročník chceme „vylepšit“
o doprovodné akce a na závěr tento den ukončit taneční slavností za tónů
country pod širým nebem.

Výsledky jara:
Okresní přebor Děčín – dospělí

Starší žáci – skupina SEVER

Březi ny

Šl uknov „B“ /Li pová 4:2 (1:1)

I ÒŐŎQÙ - Chřibská – odloženo na 25.5.

Šl uknov „B“ /Li pová

Mi kul á š ovi ce 3:2 (2:1)

Ji říkov - Lipová 13:2 (8:2)

Verneři ce

Šl uknov „B“ /Li pová 1:1 (1:0) PK 3:5

Li pová - Šluknov 2:17 (1:6)

Šl uknov „B“ /Li pová

Sta ré Křeča ny 1:0 (0:0)

Li pová - Dolní Poustevna 2:6 (1:1)

Ji řetín p./J.

Šl uknov „B“ /Li pová 2:2 (0:2) PK 4:3

Vel ký Šenov - Lipová 28:1 (15:0)

Šl uknov „B“ /Li pová

Ji říkov 1:1 (0:1) PK 6:5

Li pová - Mikulášovice 4:15 (2:8)

Dol ní Ha ba rti ce

Šl uknov „B“ /Li pová 4:1 (1:1)

Li pová – Dolní Poustevna 0:12 (0:6)

Šl uknov „B“ /Li pová

Bol eti ce na d La bem 1:2 (1:1)

Šl uknov „B“ /Li pová

Dol ní Pous tevna 1:4 (0:2)

Tabulka: Okresní přebor Děčín – dospělí
Kl ub

Z

Tabulka: Starší žáci – skupina SEVER

V

R

P

S

B

Kl ub

Z

V

R

P

S

B

1.

Ji řetín p./J.

21

16

0

5 61:31

47

1.

V. Šenov/Vi l émov

15

15

0

0 175:8

45

2.

Ji říkov

21

15

0

6 69:35

45

2.

Chři bs ká

13

10

0

3 85:35

29

3.

Bol eti ce n./L.

21

13

0

8 53:43

40

3.

Mi kul á š ovi ce

15

9

0

6 68:42

28

4.

D. Ha ba rti ce

21

12

0

9 65:52

37

4.

Šl uknov

14

8

0

6 83:38

24

5.

Ma rkva rti ce

21

11

0

10 56:41

34

5.

Ji říkov

15

6

0

9 73:59

17

6.

Mi kul á š ovi ce

21

12

0

9 56:50

33

6.

D. Pous tevna

15

3

0

12 36:141

10

7.

Březi ny

21

11

0

10 57:47

32

7.

Li pová /Vi l émov

15

0

0

15 26:223

0

8.

ČL Těchl ovi ce

21

11

0

10 50:48

32

9.

Šl uknov "B"

22

10

0

12 49:46

30

10.

D. Pous tevna

22

11

0

11 60:65

30

11.

Sta ré Křečany

21

8

0

13 27:49

25

12.

Krá s ná Lípa

21

7

0

14 43:60

23

13.

Verneři ce

21

7

0

14 36:71

22

14.

Sta rý Ša chov

21

4

0

17 26:71

14

PING PONG v Lipové
Sportovní kroužek ping pongu pod vedením pana Haldy je
každý čtvrtek v tělocvičně dětského domova od 19.00 hodin do 21.00
hodin. Právě jsme zakoupili nový ping pongový stůl. Pokud nemáte potřebné
sportovní náčiní, rádi Vám je zapůjčíme. Kroužek je určen pro děti, ženy
i muže. Těšíme se na Vás.
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