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ODSTRANĚNÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK
Zastupitelstvo obce na svém minulém zasedání rozhodlo o odstranění dopravního značení na místních
komunikací. Důvodem je norma EU, která nařizuje, že do konce roku 2007 musí být všechny dopravní značky
vyměněny za reflexní dopravní značky. Upozorňujeme tedy všechny účastníky dopravního provozu, aby se
řídili pravidly silničního provozu.
DOTACE
Obec podala dne 26.11.2007 žádost na státní zemědělský intervenční fond o dotaci z programu rozvoje
venkova na akci ,, Lipová- kanalizace, etapa II – intravilán“. Z tohoto programu můžeme žádat částku do 40
milionů, což je přibližně polovina nákladů potřebných na odkanalizování obce. Obec žádá 39,97 milionů a
pokud dotaci obec dostane bude odkanalizována, přibližně někam k dětskému domovu. Nejdříve v únoru
příštího roku budeme vědět jestli jsme dotaci získali. Realizace by se uskutečnila od poloviny příštího roku do
konce roku 2009. Následně bude obec žádat o dotaci na druhou etapu.
Dále připravujeme podklady pro podání žádosti na státní fond životního prostředí o dotaci na akci
,,Rekonstrukce Zámeckého rybníka lipová u Šluknova“. Termín podání žádosti je do konce ledna příštího roku.
Chceme podat žádost ještě v tomto roce.
SLUŽBY V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ ZDRAŽÍ
Služby v odpadovém hospodářství v roce 2008 zdraží minimálně o 7,1%. Tvrdí to výkonný ředitel
České asociace odpadového hospodářství Petr Měchurka. Důvodem pro růst cen budou především zvýšení
dopravních nákladů a meziroční nárůst mezd, dodal. Proto se budeme dokola opakovat, třiďte. Jestliže nedojde
k růstu tříděného odpadu v obci, obáváme se, že budeme nuceni zdražit poplatky za komunální odpad.
NEZAMĚSTNANOST V OBCI STÁLE KLESÁ
Míra nezaměstnanosti ve Šluknovsku prolomila dvanáctiprocentní hranici. V naší obci míra nezaměstnanosti klesla pod 9%.
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SCHENGENSKÝ PROSTOR
Zrušení kontrol na hranicích se blíží. Již od 21.12.2007 bychom neměli na hraničních přechodech
potkávat cizineckou a pohraniční policii ČR. Zastupitelstvo pověřilo starostu, aby jednal se starostou Sohlandu
p. Pilzem o zachování překážek průjezdnosti státní hranice. Tato schůzka se uskutečnila dne 27.11.2007 ve
Šluknově v kanceláři pana starosty ing. Kořínka. Obě strany se dohodly, že se překážky zachovají.
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Vážení rodiče,
Dovolujeme si Vás pozvat
k slavnostnímu zápisu a přivítání
novorozených občánků do života,

které se koná 12.12.2007

Očekáváme Vás s Vaším děťátkem
v 15:00 hodin v obřadní místnosti OÚ Lipová.

Restaurace „U Pytláka“
Letos vám děti Mikuláš nadělí místo sladkostí
KOUZELNÍKA S KLAUNEM

Pátek 7.12. 2007

MAGIC DUO
Radek a Simona

Vstupné pro děti:
vyrobit zvířátko z přírodního materiálu

14.12. 2007 pátek od 17:00 hod

K tanci a poslechu hraje

R.Hádek – V.Matějka
Soutěž

Přineste ochutnat své cukroví a zapojte se do soutěže
vstupné pro všechny zdarma
Zdarma – káva, zákusek

/ pro seniory nad 60 let

Pořádá OÚ Lipová

/

NAŠI JUBILANTI
Corradini Karla
Kulíšek Pavel
Langová Marta
Horníková Božena
Volková Hildegarda

50let
70let
84let
86let
81let

Jubilanti, kteří si v budoucnu nepřejí být
zveřejňováni v LN, nechť tuto skutečnost
oznámí na OU.

GRATULUJEME!

SPORT V OBCI
Tento rok nastoupilo špatné počasí a zima o něco rychleji než v jiných letech a tak se
nepovedlo sehrát všechna utkání a muselo se odkládat na jaro roku 2008. Dospělí fotbalisté sehráli
svůj poslední zápas na hřišti Velké Bukoviny a přivezli do tabulky alespoň bod za remízu 3:3. Toto
utkání se již hrálo na sněhu a povrch hřiště byl na samé hranici regulérnosti. Smůlou v tomto utkání
bylo, že stav 3:3 a konečnou remízu jsme zařídili nešťastným vlastním gólem. Dali jsme tedy čtyři
góly a stejně nevyhráli. Odložené utkání s Františkovem se odehraje na jaře 23. března, zde na hřišti
v Lipové. Dorost poslední utkání též nehrál a z podzimu mu tedy chybí odehrát zápas s Unionem
Děčín.
Hodnocení obou mužstev za uplynulé zápasy podzimu se nedají hodnotit pozitivně a jistě jsme si přáli
lepší výsledky a to hlavně v kategorii dospělých. Mužstvo dospělých sestoupilo do této třídy z krajské 1.B třídy
a tak se očekávalo, že bude atakovat čelo tabulky a opak se stal pravdou. Věřme, že se v jarních zápasech
povede oběma mužstvům lépe. K tomu je ale potřeba, aby proběhla co nejkvalitnější zimní příprava. V
současné době se připravuje program přátelských utkání na umělé trávě v Sebnitz. Dorost již v tuto dobu
navštěvuje halu ve Vilémově.
Během podzimu se v našem oddíle začalo tvořit mužstvo žáků, pod vedením pana Korejse a Vaňka.
Bylo by velice prospěšné, aby se nám toto mužstvo povedlo utvořit a po skončení jara 2008 přihlásit žáky do
okresní fotbalové soutěže. Snad největším problémem je věková nevyrovnanost dětí a tak někteří by mohli hrát
za starší žáky, někteří za mladší žáky a jiní mají věk na soutěž elévů. I pře tento problém věříme, že se nám náš
záměr povede realizovat.
Všechny příznivce plesů a dobrých zábav by jsme již teď chtěli pozvat na sobotu 15.3.2008, kdy se na
sále u "U Pytláka" bude konat SPORTOVNÍ PLES. Jak již je tradicí, bude bohatá tombola a nebude chybět ani
zajímavý doprovodný program. O hudbu se postará skupina ROXEL.
Tabulky po ukončeném podzimu 2007.
TABULKA II. třídy
1. Těchlovice
2. Františkov
3. Velký Šenov
4. Malšovice
5. Jiříkov
6. Velká Bukovina
7. Mikulášovice
8. Dolní Poustevna
9. Šluknov "B"/Lipová
10. Staré Křečany
11. FC Děčín
12. MSK Benešov
13. Markvartice
14. START Děčín

14
12
13
14
14
14
13
13
13
13
13
13
14
13

44: 17
40: 10
34: 22
28: 19
29: 30
33: 27
35: 30
27: 39
29: 35
23: 29
19: 26
28: 29
16: 48
20: 44

33
31
25
24
24
23
18
16
14
12
12
11
10
8

TABULKA - dorost
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Modrá
Benešov n.Pl. "B"
Březiny
UNION Děčín
Řezuz Děčín
Česká Kamenice
Šluknov
Jiříkov
Markvartice
Těchlovice
FC Děčín
Lipová

54: 16
62: 17
59: 23
47: 17
40: 30
44: 28
34: 21
24: 35
23: 62
19: 83
16: 49
21: 62

25
24
22
21
21
18
15
12
7
6
4
3
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