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ZPRÁVY A INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

-----------------------------------------------------------------------------------------------Projekty kanalizace
Tímto informujeme všechny občany, kteří již netrpělivě čekají
na stavební povolení pro kanalizační přípojky ve II. etapě, že již došlo
k jejich dokončení. Omlouváme se za dlouhou dobu vyřizování, nicméně
získat všechna povolení a vyjádření bylo skutečně zdlouhavé. Stavební
povolení a projektovou dokumentaci si nyní můžete vyzvednout

na obecním úřadě, přičemž platbu za tento úkon nám uhradíte
na základě faktury, která Vám bude doručena domů v průběhu června.
Před přijetím faktury platbu, prosíme, nehraďte. Pokud si z nějakého
důvodu budete chtít domluvit splátkový kalendář na tuto platbu,
dohodněte se se slečnou Petrouškovou v budově OÚ nebo na
telefonním čísle +420 731 585 727.

Uložení odpadu do sběrného dvora
Vážení spoluobčané, tímto Vás informujeme, že objekt a okolí sběrného
dvora je monitorován kamerovým systémem s nahráváním a ukládáním
dat. Kamerový systém jsme se rozhodli nainstalovat z důvodu
nadměrného ukládání odpadu do sběrného dvora nejen obyvateli naší,
ale i okolních obcí. Vývoz jednoho kontejneru stojí 4.000 až 5.000 Kč
a v současné době je necháváme vyvézt i několikrát do měsíce.
Do sběrného dvora je možné uložit zdarma elektrospotřebiče, tříděný
odpad, nebezpečný odpad a kovošrot. Objemný a stavební odpad,
prosíme, hlaste na obecním úřadu u paní Svobodové (případně na
telefonním čísle: 731 583 637), kde po upřesnění množství bude
sjednána cena za uložení odpadu. Cena nepokryje plnou výši, je to spíše

příspěvek na úhradu nákladů, které jsou v současné době opravdu
vysoké.
Sběrný dvůr nezamykáme, protože otevírací doba nebyla respektována,
odpad byl ukládán i mimo otevírací dobu před bránu dvora a vznikal tak
nepořádek v okolí. Do sběrného dvora můžete odpad ukládat kdykoliv,
nicméně je potřeba o tom informovat zaměstnance obecního úřadu.
Prosíme také ty, kteří odvezli odpad do sběrného dvora a ještě
neuhradili příspěvek na odvoz, aby tak učinili co nejdříve. Pokud tak
neučiníte sami, na základě kamerových záznamů Vás budeme
kontaktovat.
Velice děkujeme

PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC PŘI ÚDRŽBĚ OBECNÍ ZELENĚ
Snažíme se rok co rok zvyšovat kvalitu údržby veřejné zeleně,
a tím i celkový vzhled naší obce. Musíme přiznat, že udržovat čím dál tím
větší plochy je již pomalu nad naše možnosti. Najmout si ﬁrmu, která by
vše udržovala, je ﬁnančně neúnosné a při současném počtu
zaměstnanců nelze vše stihnout.
Proto bychom chtěli poděkovat Vám všem, kteří udržujete nejen svoje
zahrádky, ale i okolí. Mnoho z Vás nám pomohlo při vyhlášených akcích

„Ukliďme si Lipovou“, kdy se po Lipové a okolí posbíralo velké množství
odpadu, zametla se spousta ploch a posekalo se velké množství
trávníků.
Mnoho z Vás nám pomáhá i se zaléváním květin, pletím plevele
a v neposlední řadě i s dosypáváním krajnic drtí.
Všem, kteří takto přiložili (a doufáme, že ještě přiloží) ruku k dílu, velice
děkujeme.
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Přehled poplatků pro rok 2017
V tomto čísle Lipovských novin Vám přinášíme přehled poplatků pro
kalendářní rok 2017. Poplatky můžete uhradit dvěma způsoby, a to buď
platbou na účet obce Lipová č. 213100291/0300, nebo osobně na OÚ
u paní Svobodové či slečny Petrouškové.

Platbu za PSA zasílejte s variabilním symbolem 1341, poplatek činní
150 Kč/pes/rok, senioři 50 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
540 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. U platby za odpady prosíme o uvedení všech občanů,
za které je poplatek hrazen. Děkujeme.

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

KULTURA V OBCI

-----------------------------------------------------------------------------------------------Pálení čarodějnic a stavění máje
V neděli 30. dubna 2017 se v okolí Restaurace U Pytláka uskutečnilo
tradiční PÁLENÍ ČARODĚJNIC A STAVĚNÍ MÁJE. Průvod od obecního
úřadu v Lipové dorazil k Restauraci U Pytláka. Po postavení májky jsme
odměnili všechny živé čarodějky i čaroděje. Vyrobené čarodějky poté
putovaly na připravenou hranici, na které letos čekala i krásná

vyřezávaná čarodějnice v nadživotní velikosti. Malí i velcí si mohli
zasoutěžit na stanovištích, kde pro ně bylo připraveno vaření lektvarů,
keltské runy, hod koštětem nebo vybarvování. Nechybělo ani tradiční
opékání buřtů. Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se zase příští rok.

INFORMACE Z PODSTÁVKOVÉHO DOMU

-----------------------------------------------------------------------------------------------Aktuálně z informačního centra
Do neděle 4. června 2017 si můžete v galerii podstávkového domu
prohlédnout výstavu na téma Vyrobeno za každou cenu. Tato výstava
nám zase o něco více přiblíží důležitost férového obchodu.
V pátek 9. června 2017 bude IC Lipová otevřeno pouze do 16.00 hodin
z důvodu přípravy Noci kostelů a v sobotu 10. června 2017 bude
přístupné pouze ve 13.00 a v 15.00 hodin, kdy jsou naplánované

komentované prohlídky. V neděli je IC otevřeno podle klasické otevírací
doby.
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.

Férová snídaně NaZemi
V sobotu 13. května 2016 se od
10.00 hodin před podstávkovým
domem uskutečnila férová
snídaně NaZemi. V Lipové se letos
zúčastnilo 48 piknikujících osob.
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 164 místech v ČR a piknikářů se sešlo
na 7 800. V Lipové si všichni příjemně popovídali a ochutnali připravená
jídla. Atmosféra byla skvělá. Již nyní se všichni těšíme na příští rok.
Za organizační tým v Lipové L., M. a R.
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Noc Kostelů 2017
V pátek 9. června 2017 se v lipovském kostele svatých Šimona a Judy
uskuteční další NOC KOSTELŮ. Zrekonstruovaný kostel svatých 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, uskuteční se i promítání fotograﬁí, jak současných, tak
historických. Těšíme se na Vaši účast. Občerstvení zajištěno.

18.00
18.15
19.00
19.30
21.00
22.00
23.00
24.00

3

Otevření kostela a zvonění na uvítanou
Vystoupení dětí z Oblastí charity Šluknov
Vystoupení dětí z dětského domova v Lipové
Koncert hudebníků pod vedením Patrika Englera
Komentovaná prohlídka kostela
Povídání o křížových cestách
Komentovaná prohlídka kostela
Ukončení programu
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INFORMACE Z DOMOVA DŮCHODCŮ

-----------------------------------------------------------------------------------------------Květen v Domově důchodců Lipová
18. května jsme navštívili sklárnu Slavia v Nového Boru. Prohlídka byla
velmi zajímavá. Nejprve jsme si vyslechli výklad o výrobě skla a také něco
z historie. Potom následovala praktická ukázka toho, jak se sklo fouká.
Nakonec jsme od sklářů dostali i malou skleněnou pozornost. Výlet
v Novém Boru jsme zakončili návštěvou cukrárny, kde jsme si dali
kávičku a dortík. Výlet se nám moc líbil.
Další naší květnovou akcí byla naše účast na Soutěžním klání
v Podbořanech. Je to akce, která se koná každý rok. Přestože je to pro nás
dost „z ruky“, rádi se vždy účastníme. Tentokrát jsme si vyzkoušeli různé
disciplíny na procvičení pohybu, jemné motoriky nebo paměti. např. kop

na cíl, šroubování petlahví, cvrnkaná atd. Neumístili jsme se sice na
prvních příčkách, ale to nám nevadí, i tak se rádi takovýchto akcí
účastníme.
Klientky, jejichž zdravotní stav neumožňuje absolvovat nějaký výlet
nebo soutěž, chodí nebo jezdí na vozíku v doprovodu personálu na
procházky po okolí. Snažíme se vždy využít pěkného počasí k pobytu
venku. Když počasí nepřeje, věnujeme se aktivitám v domově.
Pracujeme i na zahrádce. Využíváme k tomu naše mobilní truhlíky
(zahrádky), které máme umístěné na terase. Klientky letos zasadily
i bylinky, které mohou využít např. pro přípravu čaje.

SPOLEK SENIORŮ LIPOVÁ

-----------------------------------------------------------------------------------------------Spolek seniorů Lipová pořádá setkání dne 13. 6. 2017 v podstávkovém domě od 15.00 hodin

INFORMACE ZE ŠKOLY

-----------------------------------------------------------------------------------------------Den matek ve školce a Den otců v družině
Den matek v mateřské škole byl ve znamení nacvičování pásma pro
maminky, které potom děti předvedly v Podstávkovém domě. Každé
z dětí také namalovalo úžasný portrét své maminky a tyto obrázky byly
vystaveny v chodbě školy. Děti ze školní družiny také myslely na tatínky

a jako dárek jim udělaly novou kravatu. Ale není to jen tak obyčejná
kravata. Je to kravata pro „Nejlepšího tátu“ nebo pro „100% tátu“.
I.P.

Den matek ve školce a Den otců v družině
23. 5. 2017 jsme měli ve škole velice příjemnou akci. Klobouky, vestičky,
šaty, riﬂe, kostkované košile a chuť tančit. To všechno znamenalo, že nás
navštívil opět pan Procházka, který vede taneční soubor Šumaváček. Učil
naše děti již podruhé tancovat country tance. Děti byly rozděleny
do dvou skupin podle věku. Pan Procházka jim ukázal další kroky a ﬁgury
z country tanců. Nejprve se tancovalo ve skupinách a pak ve dvojicích.
V průběhu kurzu jsme si vyzkoušeli tance s různou choreograﬁí.
Tentokrát to byl opět kvapík, vláček, brána, ale i řecký tanec a tanec

z hradních slavností. Do tanečního reje se na chvíli přidala i mateřská
škola. Také paní učitelky se s elánem zapojily. Starší žáci si na závěr
vyžádali ještě pár tanečků navíc jako přídavek. Kurz jsme ukončili
propocení, unavení, ale nadšení. Těšíme se, že si takhle zase někdy
společně zatančíme.
I.P.
fotograﬁe na další straně
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INFORMACE ZE ZÁMKU

-----------------------------------------------------------------------------------------------Květen na zámku - ARCHITEKT GIROLAMO COSTA
Severoitalská oblast Como dala Evropě již od šestnáctého století celou řadu
vynikajících umělců. Z této země rozkládající se na pomezí švýcarskolombardské hranice pak pochází mnoho tzv. Vlachů, architektů, stavitelů
a kameníků, kteří vytvořili v Čechách většinu staveb překrásného barokního
slohu, který dodnes utváří českou krajinu a na něž jsme hrdí, přestože
značnou část z těchto stavebních skvostů dnes neumíme řádně udržovat
a zachovat je tak pro další generace.
Překrásná krajina podhůří Alp, čarokrásná údolí a kopce doplněné potoky,
říčkami a především jezery (např. jezero Luganské či Comské) lákají
návštěvníky od pradávna k pobytu i trvalému usazení. Romantické kouzlo
však nestačilo nikdy k obživě zdejších obyvatel, a tak se lidé z tohoto kraje
vždy snažili o uplatnění nejen v centrální Itálii, ale i za Alpami, v minulosti
především v Bavorsku a v zemích Koruny české. Právě zde po třicetileté
válce, která tato území značně zpustošila, našli zdatní řemeslníci a umělci
z kraje Como uplatnění nejen při obnově, ale zejména při nové výstavbě,
do které bylo masivně investováno nejen aristokracií a vzmáhajícím se
měšťanstvem ale i panujícím habsburským rodem, který neváhal utrácet
obrovské sumy (z dnešního hlediska v řádech mnoha desítek miliard korun)
za nové profánní i sakrální stavby.
Uprostřed kraje Como, v Lombardii, na náhorní plošině s překrásným
výhledem do neskutečných dálek zahalených lehkým oparem, leží obec
Pellio Inferiore (Pelsotto). I dnes tato obec nemá více jak tisíc obyvatel,
bylo tomu tak vždy a přesto dala světu hned několik významných
stavitelských rodin stejně tak jako další nejbližší obce nacházející se v údolí
Intelvi. Snad nejznámější je rodina Luragů a s ní spolupracující rodiny
Orsolini, zejména pak Giovanni Domenico Orsi. Dalšími pak jsou Francesco
Della Torre či Giovanni Battista Passarini pocházející ze sousedního
Ramponia. Nás však nejvíce zajímá stavitel, malíř a zejména projektant
lipovského zámku, Geronimo Costa, snad nejzáhadnější umělec tohoto
období. O jeho životě a práci máme dodnes zachovány jen neúplné útržky
a přesto se svými jasně dochovanými a datovanými díly řadí
k nejvýraznějším osobnostem barokního stavitelství.
Girolamo Costa se narodil roku 1671 a o jeho mládí, dospívání a dokonce
ani o jeho odborné přípravě nemáme dosud žádných zpráv. Víme pouze,
že se uplatnil jako architekt a malíř, což v době baroka nebylo až tak
výjimečné. Alespoň v Evropě. V tehdejších zemích Koruny české to však
výjimečné bylo. Costa se poprvé v Čechách objevuje již kolem roku 1700,
a to ve službách Hrzánů z Harasova na stavbě jejich zámku Červený Hrádek
u Chomutova. Vzhledem k tomu, že se zde tehdy jednalo o přestavbu
a dokončovací práce, nemáme přesné dispozice, jaké práce zde Costa
prováděl, a ani dosud nevíme, zda-li pro Hrzány vypracoval nějaký
samostatný projekt. Další jeho pobyt je doložen v Manětíně, kde pracoval
nejméně dva roky. Podle posledních stavebně-historických průzkumů byl
architektem, jemuž Manětín vděčí za barokní podobu zámku, kostela
i urbanistickou koncepci náměstí, Tomáš Hafenecker (1669-1730).
Uznávaný odborník, pozdější císařský stavitel, pravděpodobně vypracoval
projekt manětínského zámku v letech 1712-1715 a jako dohlížející architekt
vedl stavbu téměř do konce, až do roku 1730, kdy zemřel. Pracoval pro
zadavatele stavby, jímž byl Václav Josef Lažanský, a jeho ženu Marii
Gabrielu, která po smrti svého muže (ovdověla ve svých dvaceti letech)
stavbu zámku i přestavbu celého města vedla. Realizační práce pak měl na

starosti jeho krajan, Jan Jiří Hess, polír z tyrolského Reuttu, který do
Manětína přišel se skupinou zedníků na počátku druhého desetiletí
18. století. Mezi těmito lidmi byl dozajista i Girolamo Costa a rozhodně v té
době již nepatřil jen mezi řadové zaměstnance na stavbě zámku. Spíše
můžeme spekulovat o jeho přímé účasti na realizaci zámecké stavby s tím,
že je pravděpodobné, že stavbu po nějakou dobu vedl anebo se účastnil
dokončovacích prací, zejména pak výmalby objektu. Můžeme i spekulovat
o tom, že navrhoval měšťanské domy na náměstí, které bylo koncipováno
jako organický barokní celek včetně špičkové barokní sochařské výzdoby.
Paní hraběnka ostatně zaměstnávala jen špičkové umělce, mezi které patřil
i Petr Brandl, který rovněž v té době několik roků na Manětíně pobýval.
Další práce, kterou můžeme prokazatelně připsat Costovi, je stavba kostela
sv. Jana Nepomuckého v Praze na Hradčanech. Kostel byl postaven jako
novostavba, přičemž základní kámen k jeho stavbě byl položen již v roce
1720 a jako stavitel chrámu byl určen pražský architekt Kryštof
Dientzenhofer. Ten však roku 1722 zemřel, a proto následně práce na
klášterním kostele pravděpodobně převzal jeho syn Kilián Ignác, který také
přepracoval původní projekt, na kterém ale pracoval i Girolamo Costa.
A o autorství či spoluautorství Dientzehoferově můžeme pochybovat.
Nicméně toto musí být ještě předmětem dalšího výzkumu. Deﬁnitivně byl
chrám dokončen až v roce 1728 a následujícího roku se dočkal také
slavnostního vysvěcení. Stal se součástí nevelkého kláštera voršilek,
jednoho ze dvou nejstarších v Praze. Klášter však neměl dlouhého trvání,
protože již v roce 1784 jej svým dekretem zrušil císař Josef II. Další stavbou,
kterou Girolamo Costa stavěl a která patří mezi jeho vrcholná díla, je kaple
Božího Těla v Hostíně. Tuto kruhovou kapli, která beze sporu patří mezi naše
nejskvělejší barokní stavby, zadal Costovi Filip Hyacint Vilém, 4. kníže
z Lobkowicz a vladař domu lobkowiczkého, vévoda ze Zaháně a majorátní
pán na Roudnici nad Labem, rytíř Řádu zlatého rouna, a jeho druhá
manželka Anna Marie Vilemína hraběnka z Althannu. Costa tedy
pravděpodobně vystřídal v roli hraběcího stavitele a architekta
roudnického stavitele Petra Pavla Columbaniho a Oktaviána Broggia
z Litoměřic. Kapli nejen narhl a postavil, ale rovněž celou vyzdobil
nástěnnými malbami. Pro Lobkowicze posléze navrhl i kostel v Ledčicích,
který se stavěl v letech 1737 až 1752. Pro nás je však důležité, že hraběnka
Anna Marie Vilemína z Althannu byla blízká příbuzná první ženy Leopolda
Antona Salma Reiﬀerscheidta, hraběnky Marie Anny z Althannu. Ta také
s největší pravděpodobností Costu, tehdy již skoro sedmdesátiletého,
doporučila Leopoldu Antonovi jako svého dvorního architekta vynikajících
kvalit. Costa pak pro starohraběte Salma Reiﬀerscheidta navrhl zámeckou
budovu v Hainspachu, dnešní Lipové, v roce 1737, pravděpodobně však již
o rok dříve. Stavba zámku pak byla realizována zčásti až po Costově smrti.
Zámek sám je stavba, která sice vychází z klasických barokních kánonů a je
nepochybné, že se na projektu podílel i sám stavebník (jak ostatně v té době
bylo rovněž častým zvykem, neboť představitelé tehdejší aristokracie byli
všeobecně velmi vzdělaní a zevrubné povědomí o soudobých
architektonických trendech patřilo k základnímu vybavení tehdejší šlechty),
ale ve své minimalistické podobě předešla svoji dobu a její pozdně barokní
a raně rokokové projekty o celou generaci. Stavba tehdy patřila mezi
avantgardní architektonické skvosty, které se stavěly v Paříži či v německých
zemích na dvorech předních evropských velmožů.

5

Lipovské

KVĚTEN 2017

noviny

POVĚSTI
A PŘÍBĚHY ŠLUKNOVSKÉHO VÝBĚŽKU
-----------------------------------------------------------------------------------------------Hřbitovní rybník
Temný a hlubobý les stoupající nad malebným údolím od Dolní Poustevny
k Horní Poustevně a k saskému Rugiswalde býval kdysi lesem panským, do
kterého chodívali lidé z přilehlých obcí vykonávat robotu. Tato místa jsou
proto dnes na mapách pojmenována jako Roboty. Tady se také ještě
poměrně nedávno nacházel malý rybník či spíše tůň patřičné hloubky
s názvem Hřbitovní rybník nebo také Panský či Robotní rybník.
Kdysi dávno prý na místě tohoto lesa stávalo městečko Frohnstadt, jehož
název by v českém překladu dával význam jako „robotní“ nebo „panské“
město. Obyvatelé toho městečka byli prý hašteřiví, nepoctiví a vedli život
bezbožníků. Nedbali domluv a mnohá boží znamení i výstrahy nebrali
vážně. Boha nakonec rozhněvali natolik, že jednoho dne jeho trpělivost
dostoupila vrcholu a boží rukou ztrestal městečko takovým způsobem, že
se celé ponořilo do nitra země, která se za ním zavřela a nezanechala po
něm žádné stopy. Pouze na místě hřbitova vznikl prý rybník, ze kterého se
čas od času ozývají vzdechy a nářky oněch bídných duší, které nemohou
ani po mnoha letech nalézt žádného klidu.
POZNÁMKA: Roboty jsou v tomto případě pásmo lesů stoupajících od
samých hranic města Sebnitz s Dolní Poustevnou, podél státní hranice
směrem k Horní Poustevně, Nové Vísce a k Rugiswalde v Sasku.

V německém jazyce se toto zalesněné území nazývá Frohnbusch, v dialektu
pak Frombusch nebo Frommbusch s významem jako „robotní“ nebo
„panský“ les, v němž se skutečně robotní práce vykonávaly. Pověst o městě
Frohnstadt je s největší pravděpodobností skutečně lidovou pověstí bez
jakéhokoliv historického podkladu. Tichá, černá tůň v tmavém a hlubokém
lese působila za podvečerního šera možná na některé lidi poněkud děsivě
a dala tak vzniknout této pověsti. Díky mnoha změnám v lesním
hospodaření bychom však už dnes jen stěží našli alespoň stopy po onom
rybníku či spíše tůňce.
Neexistuje žádný důkaz, ba ani jediná písemná zmínka o tomto zaniklém
městečku. Faktem ale zůstává skutečnost, že až do dnešních dob nebyl
nikdy proveden žádný průzkum oněch míst, který by mohl alespoň
naznačit, že „není šprochu, aby v něm nebylo pravdy trochu, a nebo naopak
s jistotou dokázat, že zde žádné osídlení nikdy neexistovalo.
V místech, kde lesy dosahují nejvyššího bodu (značně vzdáleného
od Maxovy boudy), spadlo v době druhé světové války německé vojenské
letadlo, zřejmě při cvičném letu. Kolik si havárie vyžádala obětí nebylo
oﬁciálně oznámeno.
Eduard Steun

SPORT
-----------------------------------------------------------------------------------------------Sport v dubnu

Tabulka Okresního přeboru dospělých

Jarní část fotbalového ročníku 2016-2017 pomalu končí a do konce
sezóny již zbývají sehrát pouze tři soutěžní kola. Naši dospělí fotbalisté si
na jaře zatím vedou obstojně a z osmi zápasů zatím prohráli pouze
dvakrát, a to s mužstvy, která vévodí tabulce. Výkony mužstva jsou velkým
příslibem do další sezóny, která se „rozjede“ na konci letošního srpna.
V posledních dvou utkáních jsme hráli v místních derby, a to v Dolní
Poustevně a na lipovském hřišti s Mikulášovicemi. V obou zápasech jsme
jasně zvítězili a upevnili si čtvrté místo v tabulce.
Soutěž starších přípravek už bude také pomalu končit, naši tuto soutěž
ukončili turnajem v Lipové v neděli 28. května. Výsledkově to sice pořád
není to pravé, ale už přišla i první vítězství. Do dalšího ročníku počítáme
i v této soutěži se spoluprací s partnerským Šluknovem, který nám i teď
v turnajích vypomáhá. Spolupráce se šluknovským fotbalem už funguje
dlouhých sedmnáct let, a to bez vážných problémů.

ĈB

Dobkovi ce

19

102:24

54

2.

Březi ny

19

101:23

49

3.

Ji řetín pod J.

19

72:31

38

4.

Šl uknov "B"/ Lipová

19

37:26

34

5.

Ma l š ovi ce

19

38:44

30

6.

Těchl ovi ce

20

36:58

24

7.

Krá s ná Lípa

19

40:44

23

8.

Mi kul á š ovi ce

20

35:86

23

9.

Dol ní Ha ba rti ce

19

42:59

21

10.

Ma rkva rti ce

19

31:73

18

Pozvánky:
V neděli 4. 6. od 17:00 hodin se v Lipové hraje utkání Šluknov B / Lipová
a Krásná Lípa, přičemž naše mužstvo bojuje o bronzovou příčku v tabulce!

11.

Rybni š tě

19

28:59

17

12.

Dol ní Pous tevna

19

31:66

14

Další neděli , tedy 11. 6. se od 11:00 hodin koná Okresní ﬁnálový turnaj
mladších přípravek o titul PŘEBORNÍK OKRESU DĚČÍN.
Naše SK se již začala připravovat na tradiční fotbalový turnaj LIPOVSKÝ
MEMORIÁL, který se bude konat v sobotu 5. srpna 2017 od 8:30 hodin
na místním hřišti.

Tabulka starších přípravek – skupina sever

Výsledky mužstva dospělých:
Markvartice - Šluknov/Lipová 0:2, Šluknov/Lipová – Těchlovice 2:0,
Rybniště - Šluknov/Lipová 0:0 PK 1:4, Šluknov/Lipová – Dobkovice 2:4,
Jiřetín - Šluknov/Lipová 1:2, Šluknov/Lipová – Březiny 2:3,
Dolní Poustevna - Šluknov/Lipová 1:5, Šluknov/Lipová – Mikulášovice 4:0
Zbývá sehrát: Dolní Habartice - Šluknov/Lipová (28.5.), Šluknov/Lipová –
Krásná Lípa (4.6.), Malšovice - Šluknov/Lipová (10.6.)

ĈB

Dol ní Pous tevna

82

2.

Rumburk

65

3.

Šl uknov

63

4.

Va rns dorf

41

5.

Rumburk

29

6.

Lipová

6
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