
 
 
 
 
 
 
 
 

Jak probíhají přípravy na jarmark? 
 

Letošní jarmark bude ve stejném rozsahu jako minulý rok. Většina organizačních věcí 
(trhovci, občerstvení, finance apod.) je v této době z velké části zařízena.  O program se letos 
postará agentura EXHEREDIS. Po celou dobu trvání jarmarku, bude vystaveno malé ležení 
(dobové stany), ukázky výroby šípů do luků a šipek do kuší. Bude zde vystavěna střelnice pro 
veřejnost (luky, kuše) – součástí je i unikátní v ČR jedinečná sbírka replik šípů z celého světa. 
Jarmark zahájí historický průvod obcí. Program je složen z prezentací a vystoupení 
základních škol okolních obcí a měst ( Jiříkov, Šluknov, Vilémov, Milulášovice, Dolní 
Poustevna, dokonce i naši němečtí sousedé souhlasili s účastí na jarmarku, prezentovat se zde 
budou obce Neukirch a Sohland) a z jednotlivých vstupů agentury ( dobové, renesanční a 
dvorské tance, dobová hudba, vystoupení ekvilibristy, balancování skla, divadelní šermířské 
představení, kladivo na čarodějnice). Ukončení jarmarku je plánováno na 17:00h. Od 20.00h 
začíná Country večer. O hudební doprovod se postará kapela „RUKSAK“. Těšit se můžete i 
na „OHŇOVOU SHOW“. 
Těší se na vaší účast a doufám, že se letošní jarmark bude líbit. 

  
 Pavel Svoboda - Starosta 
 
 

Kam s elektroodpadem ??? 
  

 Rádi bychom vás upozornili, že máte možnost vyhazovat své drobné elektrospotřebiče 
do obecních kontejnerů k tomu určených. Tyto se nacházejí ve sběrném dvoře, který je 
otevřen každou sudou sobotu od 10:00 do 12:00.  

    
Mezi drobné elektrospotřebiče patří:  mobilní telefony, walkmany, rychlovarné  konvice,        
                                                                 fény, toustovače, holící strojky apod. 

 
 

Autobusová spojení  
 

Vážení spoluobčané, pokud máte nějaké připomínky k jízdnímu řádům autobusů, máte 
možnost nahlásit je na OÚ – změny budou projednány s provozovatelem. V minulosti se 
podařilo na základě podání připomínek změny prosadit a zapracovat je do nových jízdních 
řádů.  

 

 

 

 

Lipovské noviny 
Ročník XII. Květen 2008 ● Adresa redakce: Obecní úřad Lipová, � 412 391 390, lipova@interdata.cz 



 

 

 

 
  
 Hentschel Jan     86 let   
 Hanáková Zdeňka     83 let 
                            Pitáková Miluše       Gratulujeme!  60 let 
 Augusta Jiří     55 let 
 Kamarádová Jana     50 let 
 
 
 
 
       Jubilanti, kteří v budoucnu nechtějí být zveřejňování, nechť tuto skutečnost oznámí na OÚ. 
Děkujeme. 
 
 

!!! UPOZORNĚNÍ !!! 
 
      Splatnost poplatků za pozemek a psa končila 31.3.2008. Žádáme občany, kteří ještě tyto 
poplatky nemají uhrazeny, aby je ihned uhradili ! 
 
 

  

 

 

  Dovolujeme si vás pozvat dne 30.4.2008 na 
slavnostní stavění máje a pálení čarodějnic, které 
proběhne na prostorách „Restaurace U Pytláka“ od 
18:00 h. Průvod čarodějnic začíná od 17.30.Sraz u 
OÚ. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Šluknovské Regionální informační centrum reprezentuje město 
Šluknov i mikroregion SEVER na veletrzích cestovního ruchu 

 
V rámci právě probíhajícího projektu „Zřízení stabilního 

pracoviště cestovního ruchu pro mikroregion SEVER“ reprezentovalo 
šluknovské Regionální informační centrum naše město i mikroregion 
SEVER na veletrzích cestovního ruchu - v lednu na mezinárodním 
veletrhu turistických možností v regionech REGIONTOUR v Brně a 
ITF SLOVAKIATOUR v Bratislavě a v únoru pak na 
středoevropském veletrhu cestovního ruchu HOLIDAY WORLD 
v Praze. Naše výstavní expozice na výstavní ploše Ústeckého kraje 
byla podpořena finančními prostředky Společného regionálního 
operačního programu Evropské unie.  

 
 

Ing. Ivana Lukešová  
Regionální informační centrum 

 
Regionální informační centrum 
Zámecká 642 
407 77  Šluknov 
e-mail: ic@mesto-sluknov.cz 
www.mesto-sluknov.cz 
 
 
 

   
Tento projekt „Zřízení stabilního pracoviště služeb cestovního ruchu pro mikroregion 
SEVER“ je spolufinancován Evropskou Unií. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPORT V OBCI. 
 
 Jarní počasí zatím fotbalistům nepřálo a tak úvodní zápasy jarní části fotbalového ročníku 
2007-2008 musely být odloženy. Na hřišti v Lipové se tedy tento rok zatím nehrálo. Dospělí fotbalisté 
zatím sehráli dvě utkání. První zápas se hrál v Děčíně s místním FC Děčín. Toto utkání, i přes 
nepříznivý stav v prvním poločase, kdy již naši prohrávali 3:0, dopadlo pro naše barvy příznivě a 
konečný stav 3:4 nám přinesl první jarní body. V dalším utkání se hrálo na náhradním hřišti ve 
Šluknově, kdy jsme hostili v dohrávce (odložené utkání z podzimu) první mužstvo v tabulce FK 
Františkov. Františkov potvrdil své kvality a po boji nás porazil 3:1. Další plánovaná utkání byla zatím 
odložena a budou se hrát v termínech: Šluknov B/Lipová v. Start DC (čt.1.5.2008 od 17:00),  
Šluknov B/Lipová v. Staré Křečany (st.14.5.2008 od 17:00). Tento víkend hraje béčko v sobotu v 
Malšovicích. 
 
 Naši dorostenci sehráli zatím pouze jeden zápas, a to s vedoucím mužstvem tabulky Jiskrou 
Modrá. Utkání se hrálo na umělé trávě v Děčíně a Modrá jasně zvítězila 7:0. Domácí zápasy dorostu 
se také odkládaly a dohrávají se v termínech: Lipová v. Benešov (čt. 1.5.2008 od 11:00) a Lipová v. 
Union Děčín (čt. 8.5.2008 od 11:00) O tomto víkendu se snad už konečně na hřišti v Lipové sehraje 
utkání mezi našim dorostem a dorostem Březin. Toto utkání se hraje tuto sobotu 26.4. od 11:00.  
 
Burzy:  
 

Již druhou sobotu v měsíci květnu (10.5.) budou na místním hřišti zahájeny burzy a 
bleší trhy. Tato akce bude pořádána vždy od 8:00 hodin a vždy každou druhou sobotu v 
měsíci. Termíny: SO - 10.5., 14.6, 12.7., 9.8., 13.9., 11.10., 8.11. Vstupné na tuto akci je 5 
Kč. Všechny zájemce tedy zveme na místní hřiště, kde můžou levně nakoupit, směnit i 
prodat potřebné i nepotřebné věci. Občerstvení po celou akci je zajištěno. 

 
 

 

Aktuální tabulka II třídy po 17.kole :  

1 Františkov 17 15 1 1 59:14 46 

2 Těchlovice 17 12 3 2 56:23 39 

3 Jiříkov 17 8 5 4 36:35 29 

4 Velký Šenov 16 9 1 6 40:29 28 

5 Dolní Poustevna 17 9 1 7 49:45 28 

6 Malšovice 16 7 3 6 30:26 24 

7 Benešov n./Pl. 17 6 5 6 44:31 23 

8 Velká Bukovina 16 6 5 5 35:33 23 

9 Mikulášovice 14 5 3 6 38:36 18 

10 Šluknov /Lipová 15 5 2 8 34:41 17 

11 FC Děčín 17 3 4 10 26:43 13 

12 Staré Křečany 15 3 3 9 24:39 12 

13 Markvartice 16 3 1 12 18:64 10 

14 START Děčín 16 2 3 11 24:54 9 
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Foto z utkání s FC Děčín 
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