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Malování na Sohlandu
28.8.2008
Od 15:00h – sraz u rybníka Sohlandu
Malíři dostanou odměny a diplomy
BAREVNÉ KŘÍDY SEBOU!!!

Lipovský dřevák
30.8.2008
Od 10:00h – Jarmareční louka
Slosovatelné celodenní vstupenky
Hledáme dobrovolníky k soutěžím od 10:00 – 14:00 hod.

Turistický výlet
14.9.2008
Od 13:00h – sraz před OÚ
Trasa: Vlčí prameny – Jáchym

Byla by v budoucnu možná výstavba sportoviště pro mladou generaci???
V příštím roce chceme zrekonstruovat dva kurty u hřiště. Připravuje se úprava plochy u restaurace
Pod Lipou, kde by do budoucna mělo vzniknout další hřiště. Pohráváme si s myšlenkou vybudovat
betonovou plochu o rozměrech hrací plochy na hokej i s mantinely. V letních dnech by se využívala na
všechny sporty, jako je floorball, hokej na kol.bruslích, basketball aj. V zimě by se plocha zavodnila
a využívala na bruslení. Tato akce by zatížila rozpočet na cca 250 – 300 tis.Kč., a to ještě za
předpokladu, že si práci uděláme sami. Jinak se počítá s vybudováním prolejzek pro děti na 4ha ploše
za úřadem. Vše je závislé na financích a dotačních titulech.

Nejstarší občanka Lipové slavila 99 let!!!

Naši jubilanti
Ohmann Walter
Laksar Václav
Effenbergerová Marie
Palková Marta

75 let
65 let
65 let
81 let

Gratulujeme!!!
Jubilanti, kteří nechtějí být LN zveřejňováni,
Nechť tuto skutečnost oznámí na OÚ.Děkuji

Paní Frajtová Marie, narozena 31.7.1909,
v Lovosicích, k nám přišla z Liberce. Pracovala jako
účetní.

„Asistenční služby pro rodiny s dětmi“
Výsledky prvního pololetí roku 2008

Asistentky této služby poskytovaly v 1.pololetí tohoto roku službu v devíti rodinách. Služba je rozšířena
nejen v Rumburku, ale i v okolních městech. Služba byla poskytnuta celkem 56i osobám. Asistentky
zajišťovaly přímou práci s klienty v jejich domácnostech. Pro rodiny připravily i sedm jednorázových
akcí. Podle klientů měla největší úspěch akce s názvem „Zábavné odpoledne s muzikou“. V rámci služby
spolupracovaly asistentky s Frauen-Euro-Zentrem Zittau, které pořádá akce pro česko-německo-polské
trojzemí. Tímto bychom chtěli poděkovat všem dobrovolníkům a sponzorům, bez kterých by se naše
služba neobešla.
Dáša Minaříková, asistentka

„Žijeme spolu“- nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Klub „Žijeme spolu“ získal Osvědčení o úspěšném absolvování hodnocení kvality České asociace
streetwork o.s.. Zařízení, kterým Farní charita Rumburk pomáhá sociálně znevýhodněným dětem a
mládeži od 6 do 26 let, je v provozu již od r. 1999. Tento nízkoprahový klub úspěšně absolvoval proces
hodnocení kvality sociálních služeb realizovaný Českou asociací streetwork o. s..
Další informace o poslání, cílové skupině, poskytovaných službách tohoto klubu nebo o jiných službách,
naleznete na web.stránkách www.charitarumburk.cz.
Martina Škodová, ředitelka

INZERCE
ZPROSTŘEDKUJEME
NEJLEVNĚJŠÍ HYPOTÉKU!!!
PORADENSTVÍ ZDARMA!
KONTAKT
E-mail: eva.hamplova@golemfinance.cz
Tel: 602 490 840

Až 5.000,- kč měsíčně bez
práce!Udělejte ze svého
auta, domu či plotu
reklamní plochu!
Tel.: 411 411 455

Zhodnoťte své úspory a zabezpečte rodinu
-

Stavební spoření se státní podporou
Pro děti s cílovou částkou 50.000,-Kč založení smlouvy zdarma
- Penzijní připojištění se státní podporou
- Běžné účty – modrá konta
- Supervýhodné studentské účty

Zajistěte si kvalitní bydlení podle svých přestav
-

Úvěry
Hypotéky
Spotřebitelský úvěr – modrá půjčka
Kreditní karty – finanční rezerva ve Vaší peněžence

Pojistěte sebe i svůj majetek
-

Životní pojištění
Pojištění nemovitosti
Pojištění domácnosti
Povinné ručení

Kontaktujte Vašeho finančního poradce:
Lenka Žáková
Mob: 775 94 94 76
Email: zaková.pyramida@seznam.cz
Nebo nás navštivte na OÚ každé pondělí a středu od 14:00 – 16:30 hod.

DŘEVOSOCHÁNÍ 2008

Od 10:00 – 17:00 h
SOBOTA 30.8. 2008
JARMAREČNÍ
JARMAREČNÍ louka - Lipová

1. CENA

20:00h Veselice se skupinou
„KONTAKT“

1. cena - motorová pila STIHL , 2. cena – přilba STIHL , 3. cena – sekerka FISKARS
PROGRAM

Soutěž o „LIPOVSKÉHO DŘEVÁKA“ 10:00 / 14:00 soutěže pro celou rodinu / hod kládou,
sekání na přesnost, zatloukání hřebíků, bludiště, slalom se sekačkou, šipky, třídění odpadu, vědomostní
soutěž, opičí dráha /
10:00 zahájení, soutěže – pojídání dřevorubeckého chleba a další, 11:00 DISCO pro děti - taneční
vystoupení, 12:00 dechovka – Rytma , 13:3O soutěže – řezání kaprem a další, 15:00 taneční
vystoupení, 15:30 skupina TOXIC PEOPLE, 16: 30 další soutěže, 17:00 odhalení sochy, 17:30
skupina NEŘESTI, 18:30 další soutěže, 20:00 veselice se skupinou KONTAKT, 22:00 Losování o
hlavní ceny
Ceny do soutěží darují: Prodejna STIHL Jiří Brynda, Obec Lipová, Restaurace „U Pytláka“
Sponzoři: Gesso s.r.o., Poslt Aleš, Svoboda Pavel stavební řemesla, Lika plus s.r.o., Obec Lipová
Celodenní vstupné: Dospělí 50,- Kč
Děti do 15 let zdarma
Pořadatel OÚ Lipová
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