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Otázka pro starostu
Co byste popřál občanům do Nového roku?

Chtěl bych všem spoluobčanům popřát především hodně zdraví, ale také pevné nervy, protože bez nich se
v novém roce neobejdeme. Nechci si stěžovat, ale myslím si, že opatření, která začnou platit od nového roku
budou přinejmenším hodně tvrdá. Spoluobčané mějte se rádi a buďte k sobě tolerantní. I když to na první
pohled třeba někdy nevypadá, ale věřte, že se snažíme pro vás-nás dělat opravdu maximum. Neváhejte a
pokud budete potřebovat pomoc, oslovte nás. Zároveň bych touto cestou chtěl poděkovat pracovnicím
obecního úřadu, zastupitelům, pí. ředitelce a zaměstnancům ZŠ a MŠ, panu řediteli a zaměstnancům Domova
důchodců a v neposlední řadě všem brigádníkům, kteří se velkou měrou podílí na chodu obce. Vám všem
patří opravdu velký dík. Jménem obecního úřadu Vám všem spoluobčanům přeji šťastné a veselé vánoce,
úspěšný nový rok 2008.

Naši jubilanti
Horvátová Růžena
Šmejcová Marie
Strunzová Anna
Králová Vlastimila
Mundlová Růžena

84 let
83 let
70 let
84 let
60 let

Gratulujeme!!!

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

Příspěvek do novin
Ještě nikdy jsem nepsala do novin, ale tentokrát cítím velkou potřebu. My starší si často stěžujeme, že mladí
nemají zájem o naší obec, ale zdá se mi, že je to právě naopak. Důkazem toho je náš pan starosta a pí.
místostarostka, právě asi pro nás zprostředkovali krásné pozdní odpoledne, na které byli zváni všichni
důchodci. Patří jim za to veliký dík. Bohužel účast ze strany zdejších důchodců byla velice malá. Čím to asi je?
To už jsme opravdu tak neschopní umět se bavit? Neprojde ani výmluva, že na to nemáme, protože vše bylo
zdarma, neplatil se vstup ani občerstvení. I pro malou účast se setkání povedlo, bylo veselo a hudba vynikající.
Ještě jednou našim představitelům vřelý dík, a doufám že příště se důchodci probudí.
Irena Gajdošová

Vítání občánků
Dne 12.12.2007 byli v obřadní síni obce Lipové uvítáni do života naši
nejmenší.
Roman Staník, Matyáš Korejs,Štěpán Kadlec, Adam Jahna, Vojtěch Miler,
František Lukáš, Jan Václav Holk, Lucie Žáková, Petr Čácha, Adéla
Kučerová, Michaela Kopasová, Sára Kopasová.
Gratulujeme a přejeme hodně štěstí do dalších let.

Příjemné prožití Vánočních
svátků hodně zdraví, štěstí a
úspěchů v roce 2008 přeje
obecní úřad v Lipové.
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