
 
 
 
 
 

Malování ve škole  
 

   Po dohodě s paní ředitelkou jsme požádali Ministerstvo školství o prodloužení 
prázdnin o 14 dnů do 14.9.2007. Důvodem naší žádosti bylo abychom stihli při 
jednom nepořádku domalovat chodby. Naší žádosti bylo ze strany ministerstva 
vyhověno. Proto dáváme všem rodičům na vědomí, že nástup dětí do základní 
školy je dne 17.9.2007. Mateřská škola bude otevřena normálně. Při nástupu dětí  
Vám bude sděleno zda bude školka otevřena ve škole nebo provizorně 
v knihovně. Zároveň žádáme rodiče, kteří nám budou moci ještě během těchto 
čtrnácti dnů pomoci, aby tak učinili. Jsme vděčni za každou pomoc. Děkujeme 
za pochopení a zároveň se omlouváme za komplikace, které Vám rodičům 
způsobíme. Bližší informace u paní ředitelky a u pana starosty. 

 
 

Volné pobíhání psů 
 

  Občané, opětovně Vás žádáme o zabezpečení svých mazlíčků a uklízení výkalů 
po nich.  Pokud tak neučiníte do 17.9.2007, budou vaši mazlíčci odchytáváni a 
následně se budou vozit do útulku v Děčíně. Jeden odchyt stojí od 6 000,-Kč. 
V případě, že se přestupky budou opakovat bude obec tyto věci řešit přes Policii 
ČR a přestupkovou komisi ve Šluknově. Myslíme si, že  peníze a úsilí, které se  
bude muset vynaložit na řešení tohoto problému by se dalo vynaložit na 
potřebnější věci. 
 

 
KOMUNÁLNÍ ODPAD A T ŘÍDĚNÝ ODPAD 

 
   Do 30. září 2007 musí být uhrazen poplatek za likvidaci odpadu pro rok 2007. Dále Vás 
žádáme o důslednější třídění odpadů. Na kontejnerech je vyznačen odpad, který se tam 
ukládá. Prosíme Vás, abyste  si před vhozením odpadu do kontejneru přečetli co se kam hází. 
Dne 29.8.2007 hořel kontejner u prodejny smíšeného zboží. Byli jsme nuceni zavolat sbor 
dobrovolných hasičů z Velkého Šenova, pokud se viník vypátrá budeme po něm vyžadovat  
zaplacení výjezdu. 
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Molnárová Blanka 65let 
Sieberová Anna 86 let 
Slanina Jaromír 85 let 
Radová Božena 82 let 
Palocsanyiová Helena 60 let 
Pohl Otakar 60 let 
Flašárová Marie 55 let 

 
 
 

Otázka pro starostu 
Jak jste prožil prázdniny a co říkáte malování školy? 

 
   Začátek prázdnin jsem prožil v mírném chaosu, protože hned druhý týden jsem odjížděl na 
čtrnáctidenní  dovolenou. Po návratu mě čekal stůl plný papírů a zahlcený email.Druhý měsíc 
prázdnin jsem ve škole z důvodu malování. Musím se přiznat, že jsem mírně zklamán z toho, 
kolik rodičů přišlo pomoc s  malováním. Bohužel, ale ještě víc mě mrzí, když posloucháte 
takové ohlasy jako např. ,, když si to vymyslel tak, ať si to vymaluje“, ,, proč bychom šli 
pomáhat,když to má jeho firma zaplacený“. Bohužel jsem si malování nevymyslel já, ale paní 
ředitelka. Jak jistě víte, budova není naše, ale jsme v nájmu, proto jsme se spolu s paní 
ředitelkou obrátili na pana ředitele dětského domova  a ten nám řekl, že bohužel na malování 
nemá žádné prostředky. Slíbil jsem tedy, že se pokusím sehnat alespoň  finanční prostředky na 
malování a spoléhal jsem nato, že nám rodiče pomohou vymalovat. Povedlo se mi od 
sponzorů sehnat 50 000,-Kč na barvy, a proto jsme se s paní ředitelkou rozhodli, že školu 
vymalujeme. A proč bychom šli malovat když …, no snad  proto, že tady společně všichni 
bydlíme a chceme, aby ta naše malá obec byla pěkná. Uráží mě, když si někdo myslí, že to 
malování má  moje firma zaplacený. Do této funkce jsem nastoupil,  protože chci, aby naše 
obec byla hezká, aby se tu něco dělo a aby se naše obec zviditelnila. Zároveň jsem si taky 
myslel, že když lidé uvidějí výsledky, tak pomohou a přiloží taky ruku k dílu. Bohužel obec 
nemá tak velký rozpočet, aby mohla platit firmy. Já doufám, že lidi pochopí,že to nedělám pro 
sebe, ale pro nás všechny co tady žijeme. 
   Myslím si, že až si lidé přestanou navzájem závidět, přestanou se  navzájem pomlouvat a 
naopak si začnou pomáhat a  všímat si svých problémů, zjistíme, že se toho dá udělat daleko 
víc a potom se můžeme všichni společně těšit a radovat z naší vzkvétající  obce a okolí..   
   Dovolte, abych na závěr ještě jménem obce a ředitelky ZŠ poděkoval všem, kteří nám 
pomohli při malování školy. Paní Polákové, paní Pavlíkové, paní Němcové, slečně Svobodové 
Kamile, slečně Svobodové Kláře, paní Svobodové Lee, paní  Sejkorové, paní Klingerové, paní  
Kolcové, paní Neumannové, panu  Krobotovi, panu Voigtovi, panu  Markovi, panu  Štěpánovi, 
panu Křepelkovi, panu Sejkorovi, panu Hejtmánkovi, panu Dokoupilovi Hynkovi, panu 
Klingerovi, panu Kolcovi, panu Pálinkášovi Romanovi, panu Pálinkášovi Radovanovi, panu 
Bláhovi Antonínovi nejml., panu Bláhovi Jakubovi.       
     

 
 



 
 

5.9.2007 
Hala – Vilémov 

 
Každé pondělí a středu od 20:00 hod. 

 
6.9.2007 

Tělocvična DD Lipová 

 
Každý čtvrtek od 17:00 hod. 

 

 
Od 7let 

Každý čtvrtek od 18:00 hod. 
 

Wellness Centrum                                                                             Dotazy na tel.:776 884 335 
 
 
 

SPORT  V OBCI 
 

Lipovský memoriál - 13.ročník fotbalového turnaje. 
 
 V sobotu 28.7.2007 se na místním hřišti uskutečnil tradiční fotbalový turnaj. V turnaji se 
spoluutkalo pět mužstev. Šluknov B/Lipová, Kravaře, Bělá nad Radbuzou, Heřmanov Junior Děčín. 
Celý turnaj začal s problémem, neboť se nedostavilo pozvané mužstvo Jiřetína nad Jedlovou a tak se 
musel narychlo přepracovat rozpis zápasů. Dalším problémem se stalo počasí, které nám vysloveně 
nepřálo a tak se většina utkání musela sehrávat za vydatného deště. Přesto si na tento turnaj našlo cestu 
dost příznivců a i za špatného počasí byly k vidění kvalitní a dramatické zápasy. V hodnocení 
uplynulých dvanácti ročníků, bylo tento turnaj nejhorší počasí. Po sportovní a společenské stránce 
však tento ročník svůj cíl splnil. Sportovní klub děkuje všem, kteří se na tomto turnaji podíleli a 
největší dík patří všem sponzorům, kteří nám finančně pomohli tuto akci zajistit. 
 
Výsledky turnaje: 
Pořadí: 
1. TJ Heřmanov     10:2 13 
2. SK  Start Bělá nad Radbuzou   13:5 11 
3. SK Plaston Šluknov B/LIPOVÁ    7:8  9 
4. FK Junior Děčín      8:4  6 
5. FK LOKO Kravaře     5:9  4 
 
Nejlepší hráč :   Horvát Emil (Heřmanov) 
Nejlepší střelec:  Slánský Roman (Heřmanov) 
Nejlepší brankář:  Demke František (Junior Děčín) 
 
Rozhodčí: Sabo, Michek, Červený, Hýbl, Beneš K. 
Lékařský dozor: Mudr. Englerová Markéta 



 
V neděli 19.8. byl zahájen fotbalový ročník 2007- 08.  
V minulém ročníku jsme neúspěšně bojovali v krajské 1. B třídě, kdy jsme jako nováček tuto soutěž 
nezvládli a opět po roce spadli do II. třídy okresu Děčín.  
V prvním utkání tohoto ročníku jsme hostili mužstvo z Velké Bukoviny, které minulý ročník vyhrálo 
III. t řídu a postoupilo. V tomto utkání jsme na domácím hřišti byli favorité, ale průběh zápasu se 
vyvinul úplně jinak a po mdlém výkonu jsme dostali ostudně za vyučenou, prohráli 0:2 a postarali se o 
překvapení 1. kola. V dalším utkání jsme zavítali na hřiště FK Start Děčín. Po špatném prvním 
poločasu a za stavu 3:1 v náš neprospěch jsme se ve vidině další ostudy vzchopili a otočili zápas na 
naše vítězství 3:5. V neděli 2.9. od 17:00 hostíme na našem hřišti v Lipové mužstvo FC Děčín (dříve 
FC ROMA Děčín). Na toto sportovní odpoledne zveme všechny fanoušky.  
 
Náš dorost svoji soutěž začíná tento víkend, kdy zajíždí v 1. kole okresní dorostenecké soutěže na 
hřiště Benešova n./Pl., kde se v neděli 2.9. od 14:30 utkají s domácí dorosteneckou rezervou Benešov 
B.   
 
V nové sezóně přejeme všem mužstvům hodně úspěchů. 
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Rozpis utkání – PODZIM 2007  
 
SK Plaston Šluknov B / Lipová - II.třída  SK Skloluxus Lipová (dorost) 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
    

 
    
    
  
 
 
 
 
 

 

 datum   výkop odjezd 

Ne 19.08. Šluknov B V.Bukovina 17:00  
So 25.08. Start DC Šluknov B 17:00 15:15 
Ne 02.09. Šluknov B FC Děčín 17:00  
So 08.09. S.Křečany Šluknov B 17:00 15:45 
Ne 16.09. Šluknov B Malšovice 16:30  
St. 19.09. Těchlovice Šluknov B 16:30 14:30 
So 22.09. Mikulášovice Šluknov B 16:30 15:30 
Ne 30.09. Šluknov B D.Poustevna 16:30  
So 06.10. Benešov Šluknov B 16:00 14:30 
Ne 14.10. Šluknov B Markvartice 16:00  
Ne 21.10. Šluknov B Jiříkov 15:30  
So 27.10. V.Šenov Šluknov B 14:30 13:30 
Ne 04.11. Šluknov B Františkov 14:00  
So 10.11. V.Bukovina Šluknov B 14:00 12:15 

 datum   výkop odjezd 

Ne 02.09 Benešov B Lipová 14:30 12:45 
So 08.09. Lipová Modrá 11:00  
Ne 16.09. Březiny Lipová 15:00 13:30 
So 22.09. Lipová Jiříkov 11:00  
So 29.09. Těchlovice Lipová 10:30 8:30 
So 06.10. Lipová Šluknov 11:00  
So 13.10. Řezuz DC Lipová 13:00 11:15 
So 20.10. Markvartice Lipová 10:00 8:45 
So 27.10. Lipová  FC Děčín 11:00  
So 03.11. Č.Kamenice Lipová 10:30 9:15 
So 10.11. Lipová Union DC 11:00  
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