
 
 
 
 
 
 
 
 

Co se Vám v obci nelíbí? 
Těch věcí je hned několik. Mezi ty co mě trápí nejvíce patří poflakování mládeže, výkaly 
psů a  lhostejnost občanů vůči dění v obci. Všechny tyto věci jsou  během na dlouhou 
trať. Nemyslím si ale, že zastupitelstvo obce může tyto věci vyřešit samo. Je potřeba 
zapojit občany, ale zde je velký kámen úrazu, protože kromě pár výjimek se jich do dění 
v obci moc zapojit nechce. Pokud se nám toto nepovede zlepšit, tak určitě ani jednu 
z těchto otázek nevyřešíme. Je potřeba najít alespoň dvě dospělé osoby, které by 
jezdily s dětmi na florbal. Dále je potřeba najít nové členy do kulturní komise. Nemůžu 
se nezmínit o výkalech psů. Pokud vezmete svého mazlíčka na procházku dejte si do 
kapsy sáček a psí výkaly seberte. Děkuji!!! Tajně doufám, že se nám více povede propojit 
zastupitele a občany. Na závěr se budu opakovat, pokud chcete spoluobčané  nějakou 
informaci nebo pokud máte nějakou připomínku přijďte na obecní  úřad a my se Vám 
pokusíme pomoci.   
 
 
  
 
 
Dětský karneval, který proběhl 15.3.2008 v Restauraci U Pytláka navštívily děti 
od 4 do 15 let.  Karnevalové odpoledne trvalo cca 2h. po celou dobu děti tančily a 
soutěžily. Vzhledem k věkovému rozdílu zúčastněných dětí, byly soutěže 
rozdělené do  tří kategorií (děti od 4 let, děti předškolního věku, děti školního 
věku). Soutěžilo se v obíhání židliček (nejmenším pomáhaly maminky), nafukování 
balónků, nošení balónků, dále proběhla hra na sochy a montování autíček. Na konci 
karnevalu vyhlásila porota nejhezčí masku v každé kategorii, protože všechny 
masky byly krásné a nápadité bylo rozhodování pro porotu velice těžké. 
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SPORT V OBCI 
 
 V současné době našim fotbalistům končí zimní příprava a jarní zápasy jsou 
již na dohled. Přípravná utkání dospělých a dorostenců se hrála na umělém hřišti v 
Sebnitz. Dospělí fotbalisté sehráli přípravná utkání postupně s fotbalisty 
D.Poustevny, V. Šenova, K.Lípy a Heřmanova. Ve všech zápasech však ani jednou 
nevyhráli a tak poslední možnost na nápravu mají v "přáteláku" s mužstvem Velké 
Bukoviny (30.3. 17:00 - Sebnitz). V tomto utkání už by měla nastoupit sestava, která 
nás bude reprezentovat v jarních kolech II. třídy. V neděli 23.3. se již měl na našem 
hřišti sehrát odložený zápas z podzimu  a to s mužstvem FK Františkov, ale nepřízeň 
počasí tomu opět zabránila. Musíme tedy doufat, že v následujících dnech opravdu 
začne jaro a hřiště bude schopné tak, aby se začalo podle plánu. 
 
 Dorostenci si v Sebnitz dvakrát zahráli proti staré gardě RH Lipová, a i když podali 
docela slušný výkon tak ani jednou "staré pány" z Lipové nepřemohli. Své první přátelská 
utkání sehrálo i nově se tvořící mužstvo mladších žáku. V prvním "přáteláku" se utkali ve 
vilémovské hale proti ml. žákům FK Teplice a v druhém si zahráli na umělce v Sebnitz proti 
stejně starým hráčům domácích. Oba zápasy skončili jejich porážkou, ale tady opravdu nešlo 
o výsledek.  
 

Rozpis zápasů JARO 2008. 
 

II.třída 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dorost 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 datum   výkop odjezd 

?? ??? Šluknov B/Lipová  Františkov ???  
Ne 6.4. Šluknov B/Lipová Start DC 16:30  
Ne 13.4. FC Děčín Šluknov B/Lipová  16:30 14:30 
Ne 20.4. Šluknov B/Lipová St.Křečany 17:00  
So 26.4. Malšovice Šluknov B/Lipová 17:00 14:15 
Ne 4.5. Šluknov B/Lipová Mikulášovice 17:00  
So 10.5. D.Poustevna Šluknov B/Lipová 17:00 15:45 
Ne 18.5. Šluknov B/Lipová  Benešov 17:00  
So 24.5. Markvartice Šluknov B/Lipová 17:00 15:15 
So 31.5. Jiříkov  Šluknov B/Lipová 17:00 15:45 
Ne 8.6. Šluknov B/Lipová V.Šenov 17:00  
So 14.6. Františkov Šluknov B/Lipová 17:00 15:15 
Ne 24.6. Šluknov B/Lipová Těchlovice 17:00  
      

 datum   výkop odjezd 

So 5.4. Lipová Union DC 11:00  
So 12.4 Lipová BenešovB 11:00  
Ne 20.4. Modrá Lipová 10:30 8:15 
So 26.4. Lipová Březiny 11:00  
Ne 4.5. Jiříkov Lipová 10:30 9:30 
So 10.5. Lipová Těchlovice 11:00  
So 17.5. Šluknov Lipová 13:30 12:30 
So 24.5. Lipová Řezuz DC 11:00  
So 31.5. Lipová Markvartice 11:00  
Ne 8.6. FC Děčín Lipová 10:30 8:45 
So 14.6 Lipová Č.Kamenice 11:00  
Ne 22.6. Union Dc Lipová 10:30 8:30 



Ostatní činnost: 
 

V sobotu 15. března proběhl na sále při restauraci U Pytláka již tradiční 
SPORTOVNÍ PLES. Sportovní klub by chtěl poděkovat touto cestou všem malým i 
velkým sponzorům, kteří nám svojí přízní pomohli uspořádat tuto tradiční akci. O 
tento ples byl mimořádný zájem a nás to velice těší. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Již druhou sobotu v m ěsíci kv ětnu budou na místním h řišti zahájeny 

burzy a bleší trhy. Tato akce bude po řádána vždy od 8:00 hodin a vždy každou 
druhou sobotu v m ěsíci. Poslední burza by se potom konala druhou sobo tu v 
listopadu 2008. Všechny zájemce tedy zveme na místn í hřiště, kde můžou levn ě 
nakoupit, sm ěnit i prodat pot řebné i nepot řebné věci. Tuto akci se budeme 
snažit tento rok více propagovat a její v ěhlas zase o kousek posunout vp řed. 

 
 

                                                                                                          -mb- 
 
  Lipovská Garda 
 
V měsíci březnu se garda zúčastni 2 turnajů a to v německém Hinterhelmsdorfu, kde bojovala 
o prvenství. V posledním zápase však domácí Hinterhelmsdorf nezvládla a po porážce 4:1 se 
propadla na 4. místo. Další turnaj proběhl ve Varnsdorfu, kde se gardě nezadařilo a o 1 bod 
nepostoupila ze skupiny. Celkově skončila na 11. místě. 
Tímto by garda chtěla poděkovat panu Pavlu Markovi, který svou iniciativou a s pomocí 
sponzorů – Služby a řemesla  (P. Svoboda) a Siops (p. Kulíšek) zajistil pro gardu jednotné 
sportovní oblečení. 
 Rudolf Vaněk 
 
             

 
ROZLOUČILI JSME SE 

 
s paní Annou Kulíškovou 

 
To, že čas rány hojí, je jenom pouhé zdání. 
Stále je v srdci bolest a tiché vzpomínání  



 
 
 
 
 

Dne 11.4.2008 zavítá do Lipové přední světový 
chůdoherec  Lennoire Montaine s vynikající komedií 
Don Quijote de la mANCHA – nejhranějším 
představením v Evropě. Tuto „didaktickou klauniádu“  
v režii pana Bolka Polívky můžete shlédnout dne 
11.4.2008 od 18:00 v sále restaurace „U 
Pytláka“. Představení je vhodné i pro rodiče s dětmi, 
přináší pohodu a spoustu smíchu , také však potěšující 
dárečky.  

 
Vstupné:Dospělí: 40Kč 
Děti do 15 let: 20Kč 

Senioři nad 60 let: 20Kč 
 
Předprodej na OÚ Lipová.  
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