
JARMARK A D ĚTSKÝ DEN 
 

 Dovolte mi, abych zhodnotil z mého pohledu průběh Lipovského jarmarku. Hned na začátku chci moc poděkovat všem 
brigádníkům za pomoc při přípravě, v průběhu a po skončení této akce, protože bez této pomoci bychom to nezvládli. Jarmark 
navštívilo během celého dne asi  2 000 lidí, večerní zábavy se zúčastnilo asi 350 lidí a konečně dětského dne se zúčastnilo asi 150dětí 
a rodičů. Já sám jsem spokojen s průběhem celého jarmarku, jak s účinkujícími, řemeslníky tak i s lidmi, který náš jarmark navštívili a 
chovali se velmi slušně. Jsem samozřejmě moc rád za počasí, které nám přálo, a tudíž práce všech, kteří se podíleli na této akci 
nepřišla vniveč. Hned po skončení jarmarku jsme s paní místostarostkou začali přípravy na další ročník. Budu moc rád pokud budou 
nějaké záporné ohlasy na jarmark, abyste mě navštívili a mi mohli vaše připomínky prodiskutovat a případně zjednat nápravu. 
  
 

PSY A JEJICH MAJITELÉ 
 

 Vážení, spoluobčané, protože stále trvá problém s volně pobíhajícími psy rozhodlo se zastupitelstvo na můj popud tuto 
situaci řešit. Já jsem dal návrh na několika násobné navýšení poplatků za psy, ale zastupitelé správně toto řešení shodilo ze stolu s tím, 
že by defakto byly potrestaní majitelé psů, který se o své mazlíčky starají. Shodli jsme se na tom, že by se měl vybudovat jeden kotec 
v zahradě obecního úřadu na uzavření psů, který by ohrožovali občany.Pes se známkou by byl v kotci uzavřen nejdéle tři dny,ale 
pokud by si ho majitel do té doby nevyzvedl tak by ho odvezla odchytová služba do útulku v Děčíně. Pokud si ho majitel vyzvedne 
zaplatí veškeré náklady spojené s odchytem tak i s krmením psa. Pes bez známky by byl v kotci uzavřen do doby než by přijela 
odchytová služba. Dále chceme potrestat i ty majitelé psů, kteří své mazlíčky pouštějí venčit do parků a jiných veřejných prostranství.  
Pokud se tato situace nezlepší do konce prázdnin jsme rozhodnutí tuto situaci řešit změnou vyhlášky a v rámci zákona potrestat 
majitele psů. Zároveň Vás žádám kdo ještě nemá známku pro svého psa popřípadě své psi ať si je vyzvednou na obecním úřadě u p. 
Procházkové. Upozorňuji na to, že známku by měl mít Váš pes na krku a pokud ne i v tomto případě budete potrestáni, protože 
majitele psa se známkou jsme schopni okamžitě oslovit, aby si svého psa zabezpečil. 
 
 

PODĚKOVÁNÍ  
Helena Němečková, Lipová č.p.273 

 
Vážení občané, 

u příležitosti mého odchodu z Lipové bych ráda projevila srdečné díky všem, se kterými jsem se během svého sedmiletého pobytu 
v domově důchodců v Lipové setkala a kteří mi byli přátelsky nakloněny. Zvláště děkuji pracovnicím obecního úřadu Lipová, jeho 
minulému i současnému starostovi, kteří mi byli vždy nápomocni při řešení obtížných životních situací.Děkuji také personálu a vedení 
domova důchodců za projevenou péči a přeji všem pevné zdraví,spokojenost a pracovní úspěch. Prožila jsem mezi Vámi sedm 
nezapomenutelných let za, které jsem vděčná. 
 

ZMĚNY V JÍZDNÍCH ŘÁDECH 
 

 Od 10.6.2007 proběhly změny v dopravní obslužnosti. O změnách rozhodla Rada Ústeckého kraje na své schůzi dne 
9.5.2007. Cituji z dopisu z vedení odboru dopravy a silničního hospodářství. Bylo vyhověno nejčastějším požadavkům měst, obcí a 
cestujících. Z našich šesti požadavků na změnu časů na různých linkách bylo vyhověno pouze v jednom případě a to, že školní 
autobus odjíždí z Lipové 7:25h místo 7:37h. Ostatní starostové ze šluknovského výběžku jsou na tom stejně, proto jsme se rozhodli 
všichni starostové s regionu Sever tuto nelichotivou situaci řešit. Chceme sami zapracovat naše požadavky do jízdních řádů a námi 
upravené jízdní řády poslat na odbor dopravy Ústeckého kraje ke schválení. 
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SRPŠ 
(sejdeme se rodiče před školou) 

 
Obecní úřad a vedení školy Vás prosí o pomoc při malování mateřské a základní školy. 

Pojďte se s námi vrátit o pár X let zpět a svou fantazii vybít na školních stěnách. 

Od začátku do konce prázdnin!! 

 

V případě zájmu o pomoc volejte na obecní úřad, kde si poznamenáme kontakt na Vás a taky kdy můžete 
přijít. Víme dobře, že nikdo nemá moc času, ale myslíme si, že každý může obětovat aspoň jeden víkend na 

to, aby se naše škola změnila.  
Třídy nemusí být přeci jen bílé, chceme je barevné a veselé, říkají sami děti….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
PŘÍJMEME! 

 
Firma:   Biopark s r.o. 
Pracoviště:  jatka Lipová 
Název funkce:  uklízečka 
Počet míst:  1 
Platová třída:  dohodou 
Pracovní úvazek:  poloviční 
Vzdělání:  základní 
Směnnost:  ranní dle dohody cca 4hod. denně 
 
 
V případě zájmu se obracejte na p. Hájkovou přímo v areálu nebo na telefonním čísle 412 391 280. 
 

 
POPLATKY ZA ODPADY 

 
Kdo nemá zaplacené poplatky za popelnice ať tak učiní pokud možno co nejdříve! 

 
 
 



STUDNY 
 

Po konzultaci s vedoucím odboru životního prostředí v Rumburku mi dovolte Vám v příloze dát nevyplněný formulář prohlášení o 
stáří studny. Vyplněný formulář si ponechte doma a v případě kontroly ho předložte. 

 
 

PODĚKOVÁNÍ A ROZLOU ČENÍ 
 

Ukončením tohoto školního roku odchází do důchodu dlouholetá ředitelka základní školy  paní mgr. Vlasta Procházková, která dělala 
v naší škole ředitelku od roku 1970 a to hned po půlroce co k nám do školy přišla. Ředitelku zde dělala až do roku 2005, kdy jí 
vystřídala paní mgr. Ilona Palinkášová. Jménem obce jsme jí spolu s  pracovnicemi obecního úřadu byli poděkovat za roky strávené 
v naší škole a předali dárek na památku spolu s kyticí. Popřáli jsme jí mnoho šťastných a zdravých let v jejím zaslouženém 
odpočinku. Myslím, že mluvím za všechny občany Lipové, že na Vás budeme rádi vzpomínat a také, že Vás strašně rádi vždy 
uvidíme.   
 

Nejsevern ější sportovní klub v ČR SK Skloluxus Lipová  
slaví 60 let od svého založení. 

 
Po ukončení fotbalového ročníku 2006-2007 se naplno rozjely přípravné práce na naplánovaných akcí. 
 
Již tuto sobotu 30.6. se od 13:00 hodin rozjede oslava 60. výročí založení sportovního klubu v Lipové.  
Program:  13:00 hodin fotbalový zápas dorost Lipová – FK Chřibská (III. liga žen) 
  14:15 hodin fotbalový zápas SK Plaston Šluknov B/Lipová – BSV Sebnitz II 
  16:15 hodin fotbalový zápas SG RH Lipová – SG Bohemians 1905 
  17:00 hodin zábava se skupinou RUKSAK 
Celý tento program se bude odehrávat na hřišti a kurtech v Lipové. Zlatý hřeb odpoledne bude jistě utkání výběru 
bývalých hráčů a sponzorů Lipové proti staré gardě Bohemians. Za mužstvo Bohemians nastoupí řada známých fotbalistů 
a reprezentantů ČR pod vedením světoznámého fotbalisty Antonína Panenky. Mezi jednotlivými zápasy bude připraveno 
vystoupení místní taneční skupiny vedené pani Neumannovou. Před restaurací u Pytláka bude pro zájemce připraven na 
ochlazení vodní fotbal. Přejme si tedy ať se pro tento den vydaří počasí. 
 
Další akcí na našem fotbalovém hřišti bude již tradiční burza a bleší trh, tato akce se začíná pozvolna rozjíždět a tak opět 
zveme všechny, kteří něco shání nebo prodávají. Burza je v sobotu 14.7.2007 od 8-9 hodin.   
 
V sobotu 28.7. 2007 se uskuteční již tradiční fotbalový turnaj LIPOVSKÝ MEMORIÁL, který je pořádán jako 
vzpomínka na všechny fotbalové lipováky, kteří již nejsou mezi námi. V tomto turnaji se střetnou zatím předběžně FK 
Kravaře, SK Bělá nad Radburou, TJ Heřmanov, FK Junior Děčín (divizní dorost), mužstvo ze SRN a domácí SK Plaston 
Šluknov B/Lipová. Výkop turnaje je v 9:00. 
 
Mistrovská utkání ročníku 2007-08 budou zahájena 18. srpna. Rozlosování soutěže bude  provedeno na losovacím aktivu 
ve Šluknově v úterý 3.7.2007. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



KONEČNĚ PRÁZDNINY 
 

 Vážení spoluobčané, 
dovolte abych Vám za obecní úřad a za zastupitelstvo obce popřál. Dětem krásný dva měsíce prázdnin plný zážitku, ale jenom těch 
hezkých. Dospělým zaslouženou dovolenou a všem hlavně slunečné počasí. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

HLEDÁTE MOŽNOSTI JAK ŘEŠIT SVÉ BYDLENÍ NEBO FINANČNÍ PROBLÉM? 
VYUŽIJTE SLUŽEB HYPOTÉČNÍHO MAKLÉŘE ZDARMA. 

 
Informace C.K.POHODA,s.r.o. 

Tel.:412 331 300, e-mail: info@ckpohoda.cz 
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