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Ohlédnutí za Lipovským dřevákem
(wh) Poslední srpnovou sobotu se na
jarmareční louce uskutečnila velmi zajímavá a
podařená akce s mnohém vypovídajícím názvem
Lipovský dřevák. Účast byla oproti některým obavám
dobrá, bylo napočítáno 488 platících návštěvníků. Z
nich se 127 odvážlivců všech věkových kategorií vydalo
vstříc nástrahám devítiboje, jehož disciplíny byly hod
kládou, sekerka, zatloukání hřebíků, bludiště,
vědomostní soutěž, opičí dráha, slalom se sekačkou,
šipky a třídění odpadu. Opodál mezitím své umění s
motorovou pilou předváděl dřevosochař Jan Švadlenka,
který pro obec vyrobil vskutku povedenou sochu, kterou
pak mohli návštěvníci obdivovat hned vedle podia. Akci
nemoderoval nikdo jiný než všem notoricky známý pan
Vais, který nás opět s vtipem provedl celým dnem.
Velmi povedená byla také taneční vystoupení, děti se
však soustředily na kolotoč a několik dalších aktrakcí, které měly nejen ony k dispozici. Celý den pak
zakončila tradiční veselice. O občerstvení se opět perfektně starali lipovští gastronomové.
Ukázalo se, že nejen jarmark, ale i další akce mohou být významnými lipovskými dny, věříme že se
všichni návštěvníci dobře bavili a již teď se společně můžeme těšit na další podobné akce.

Pozvánka
Chcete se dozvědět více k tématu číslo 1 v posledních týdnech? Využijte možnosti exkurze k
větrným elektrárnám! Dne 25.10.2008 do Zittau a Jindřichovic pod Smrkem. Odjezd v 8:30 od budovy OÚ.
Zájemci ohlašte co nejdříve Vaši účast na OÚ.

Kulturní dění v Lipové
rubrika lipovské kulturní a sportovní komise

***Cvíčo pro všechny***
Tělocvična DD Lipová – NOVĚ každé pondělí
16:00 / 17:00 h rodiče a děti
(děti od 2 let s dioprovodem)
17:00 / 18:00 h předškolní děti 4-7 let
18:00 / 19:00 h ženy
NOVĚ zajištěno hlídání maminkám s dětmi
Každý čtvrtek

Nenechte si ujít...
Radka Brzobohatého
v divadelní hře Klec bláznů !!!
kdy? Dne 14.10.2008 od 19 hodin
odjezd autobusem v 16 hod. od OÚ Lipová,
návrat kolem půlnoci
Vstupenka včetně dopravy 470,- Kč

18:00 / 19:00 h žákyně 7 – 15 let
Sportovní hala Vilémov – každou středu
20:00 / 21:00 h ženy
více na www.wellnesscentrum.estranky.cz

Pozor!!! Vstupenky budou v předprodeji
na OÚ už jen do 3.října! Poté budou
nabídnuty okolním obcím,
kde je o ně velký zájem!

Co dělat při nálezu hendikepovaného živočicha?
Najdete-li zraněného či nemocného živočicha, kontaktujte prosím stanici, která má na starosti danou
oblast. Pro naše území je to stanice FALCO v Dolním Týnci – okr. Litoměřice. Její zaměstnanci se s vámi již
domluví na dalším postupu, kam si pro zvíře dojedou či zda byste vy měli možnost ho někam dovézt.
Program Národní sítě záchranných stanic koordinuje činnost 24 center pečujících o poraněné či jinak
handicapované volně žijící živočichy s cílem připravit je na návrat do přírody. Záchranné stanice pokrývají
svou působností území celé České republiky. Každá s členských stanic má přiděleno území, na kterém
zajišťuje komplexní péči o poraněná zvířata (odvoz, první pomoc, zajištění veterinární péče, rehabilitaci,
přípravu před vypuštěním a samotné vypuštění do volné přírody).
Kontakt: FALCO Dolní Týnec 39, 412 01 Litoměřice tel: 416 791 114, 606 280 121, 721 940 170

Otázka pro starostu
Jak pokročily přípravné práve k vybudování kanalizace a
rekonstrukci zámeckého rybníka?
V současné době mám na stole návrhy zadávací
dokumentace pro výběrová řízení na dodavatele stavby
obou projektů. V minulém týdnu jsem se účastnil
jednání v Praze, kde se řešily změny v zadávací
dokumentaci a konečný návrh bych měl mít na stole do
3. října. U kanalizace budeme moci zahájit výběrové
řízení na dodavatele stavby a u zámeckého rybníka je
potřeba dát ke schválení návrh zadávací dokumentace
na Státní fond životního prostředí. Po odsouhlasení
fondem můžeme následně přistoupit k samotnému
výběrovému řízení. Termín zahájení prací byl posunut o dva měsíce, není však ohrožen
původní termín dokončení obou akcí.

Naši jubilanti
Poděkování
Loyová Berta
Mallá Radoslava
Sieber Petr

88 let
55 let
50 let

Touto cestou bychom chtěli všem poděkovat
za pomoc při pořádání cyklistických závodů
Tour de Zeleňák a Pahorkáč 2008 a těšíme
se společně s Vámi na další ročníky těchto
atraktivních závodů.

Gratulujeme!!!

TJ Rumburk a Kola Brabec Rumburk

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

e-shop a více na www.kolabrabec.cz

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

Místní organizace ČSSD děkuje všem za
účast na předvolebním mítinku s Ing.
Jaroslavem Sykáčkem a Jaroslavem
Foldynou. Tímto Vás zveme k volbám dne
17. října a přejeme Vám šťastnou volbu!

Vítáme prvňáčky v naší základní škole
Opět je tu škola. Prázdniny skončily
a začíná nový školní rok. Do první třídy
jsme tentokrát přivítali 8 prvňáčků. Všichni
přišli trochu rozpačití a trochu natěšení.
Přivítal je pan starosta Pavel Svoboda,
který donesl pro všechny děti ve škole i ve
školce balónky a pro prvňáčky dárkový
balíček.
Po krátkém seznámení se školou
odcházeli noví žáčci s rozzářenýma očima
domů. Někteří nebyli přes obrovské
kornouty málem ani vidět. Vypadalo to, že
se jim bude v naší škole líbit.
(zdroj: www.zsmslipova.estranky.cz).

Turistický pochod na Jáchym
Dne 14. září se uskutečnil další pochod
pořádaný kulturně – sportovní komisí při
naší obci. Pochod vedl kolem lipovského
lomu na Vlčí prameny, pokračoval dále na
Anenský vrch a cílem bylo bývalé poutní
místo Jáchym s opuštěnou kaplí. Zde se
dříve uskutečňovaly podobné mše, tak jako
dodnes na Anenském vrchu. Součástí
poutního místa byla i křížová cesta, ze které
již bohužel zbyly jen trosky, stejně jako ze
sakristie. Pochod čítal dvacet dva účastníků,
mezi nimiž byli jak ti nejmenší, tak i
senioři. Protože si myslíme, že se akce opět
povedla, zveme tímto všechny občany bez rozdílu věku, aby si udělali čas na další výlety, které již
pro vás připravujeme.

Happy Hour Pod Lípou
Každý pátek a sobotu od 18 do 20 hod.
Pivo Krušovice Mušketýr pouze 16,- Kč!!!
Otevřeny všechny prostory vinárny
nový sortiment alkoholických i nealkoholických
míchaných nápojů
Nově nabízíme billiard 1 Kč / min, šipky 0,50 Kč / min
Na požádání zajištěn odvoz zdarma firemním autem

Vepřové hody Pod Lípou
ve dnech 24.-25.října
ve Vinárně Pod Lípou !!!

Podzimní turnaj v billiardu
přihlášky do 15. října u ředitele turnaje
Miroslava Boumy tel: 724 587 632
startovné 120,- Kč

Sport v obci
(mb) Mužstvo dospělých fotbalistů pod vedením nové trenérské trojice Novotný, Hrobár a Korejs má za sebou již šesté
kolo nejvyšší okresní třídy. Po rozpačitém úvodu se výkony mužstva začínají vylepšovat a tak je do budoucna naděje na
lepší umístění než v posledním ročníku, kde mužstvo do posledních kol bojovalo o setrvání v této třídě.
Výsledky z odehraných zápasů:
Šluknov B/Lipová : Verneřice 3:0 (3:0), Chřibská : Šluknov B/Lipová 1:0 (0:0), Šluknov B/Lipová : Start Děčín 3:0
(1:0), Benešov n./Pl. : Šluknov B/Lipová 4:0 (4:0), Šluknov B/Lipová : Velký Šenov 4:3 (1:2), Horní Podluží :
Šluknov B/Lipová 2:2 (2:1).

Aktuální tabulka po 6.kole :
1

Benešov n./Pl.

6

21:13

14

2

Horní Podluží

6

14:12

11

3

Jiříkov

6

14:12

11

4

Krásná Lípa

6

12:9

10

5

Malšovice

6

20:13

9

6

Těchlovice

6

13:10

9

7

Mikulášovice

6

17:16

9

8

Chřibská

6

10:15

9

9

SK Plaston Šluknov B / Lipová

6

12:13

8

10

Velký Šenov

6

14:12

7

11

Velká Bukovina

6

13:14

5

12

START Děčín

6

9:16

5

13

Verneřice

6

10:18

3

14

Dolní Poustevna

6

8:14

2

Následující zápasy na hřišti v Lipové:
Neděle - 05.10. od 16:00
Šluknov B/Lipová : Mikulášovice,
Neděle - 19.10. od 15:30
Šluknov B/Lipová : Krásná Lípa
Neděle - 26.10. od 15:30
Šluknov B/Lipová : Malšovice

Mladší žáci.
Mladší žáci od počátku této sezóny hrají svojí
soutěž v okresu Děčín systémem 7+1. Tato soutěž
byla zavedena jako novinka teprve tento rok a má
sloužit k zapojení fotbalových oddílů, kteří nemají
dostatek hráčů k naplnění klasického mužstva o
jedenácti hráčích. Naše mužstvo je složeno z hráčů,
kteří s fotbalem teprve začínají a prakticky se vše
učí od prvopočátku. Z těchto důvodů zatím vypadají
výsledky děsivě, ale je potřeba přihlédnout k tomu,
že v zápasech nastupují proti mužstvům, které již
soutěže hráli a věkově naše žáky převyšují. Nějak se
ale musí začít a tak to chce čas a trpělivost trenérů.
Toto mužstvo vedou tři trenéři licence "C" a to
pánové Korejs, Vaněk a Rác K. Přejeme jim a
našim malým fotbalistům hodně trpělivosti a vůle.
Výsledky z odehraných zápasů:
Dolní Poustevna : Lipová 22:0, Lipová : Modrá 0:27 (0:6), Jiříkov : Lipová 22:0.

Následující zápasy na hřišti v Lipové:
Neděle 5.10. od 10:00 Lipová : Vilémov, neděle 12.10. od 10:00 Lipová : Dolní Poustevna,
! ZVEME RODIČE A PŘÍBUZNÉ, ABY PŘIŠLI NAŠE NADĚJE POVZBUDIT!
Akce fotbalového klubu:
Sobota 11.10.2008 od 8:00 – burza – bleší trh na místním hřišti.
Sobota 18.10.2008 od 20:00 taneční zábava – sál při restauraci U PYTLÁKA – hraje skupina KONTAKT
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