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PÁLENÍ ČARODĚJNIC - Filipojakubská noc
(vn) Ve čtvrtek 30. dubna 2009 jsme se opět po roce dočkali
Filipojakubské noci, tzv. pálení čarodějnic, chcete-li,
„čaroděk“. Před začátkem průvodu začalo pršet a vypadalo
to, že se celá akce bude muset přeložit. Déšť však netrval
dlouho a tak mohla celá akce začít. Na samotný průvod se
tím pádem sešlo jen pár čarodějnic a ostatní postupně
docházeli k restauraci „U Pytláka“. Pan starosta se ujal
organizace silných hochů ke stavění májky a tak se s pomocí
traktoru pana Weisgerbera podařilo májku postavit. Poté byl
zahájen program na kurtech za restaurací. Všechny čarodějky
si společně zakřepčily a naučily se pár kroků za pomoci
čarodějnických předtanečnic. Během tohoto reje měla porota nelehký úkol. Hodnotil se účes, ohoz a
celkový dojem vždy ve dvou kategoriích. Všechny ostatní čarodějky pak dostaly sladkou odměnu. Po
vyhlášení výsledků se čarodějky ještě předháněly v soutěži „Hod koštětem“ a byly úspěšné, všem se
dařilo. Tento rok se nám představily děti z Lipovského Dětského domova, které si připravily taneční
vystoupení a zazpívaly v doprovodu kytary. Povedlo se jim moc hezké vystoupení, které si zaslouží
pozornost našich občanů. Pak byl čas na zapálení hranice, ve které již byly zapíchané hadrové čarodějky.
Připraveno bylo i malé ohniště pro opékání vuřtů. I když to na začátku vypadalo s počasím všelijak,
nakonec se vydařilo a někteří poseděli do ranních hodin. I letos se hlídala májka a tak bude vidět z dálky
po celý májový měsíc.
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Povedlo se! Varnsdorfská taneční skupina Stars vystupovala v polovině dubna ve dvaceti
severočeských obcích včetně Lipové. Pikantní na celé akci bylo, že jak aktérky, tak i diváci byli oděni do
žlutých oděvů. V Lipové se sešlo 105 občanů a tím pomohli ke splnění zápisu do Guinessovy knihy
rekordů.

Nezapomeňte – Den otevřených podstávkových domů je za dveřmi
Již pátým rokem se v Saském, ale i Českém Švýcarsku vždy v poslední květnový den otevírají dveře
podstávkových domů. Tyto úžasné a jedinečné zástupce lidové architektury si bude moci každý zájemce
prohlédnout od sklepa až po půdu, bude moci pohovořit s majitelem nebo se staviteli a v některých
domech se bude moci seznámit i s ukázkami lidových řemesel nebo kulinářskými specialitami předků.
Organizátoři, kterými jsou zástupci saského okresu Görlitz, připravili pro účastníky této zajímavé akce
několik místních prohlídek po otevřených domech, cyklovýlety, řadu informačních center, ale přispěchali
i s opatrovnickou službou pro děti umožňující dospělým užít si v poklidu celé květnové odpoledne bez
svých ratolestí.
Den otevřených podstávkových domů se koná 31. května 2009 od 10 do 17 hodin. S přestávkou na oběd
mezi 12.00 a 13.00 hodinou. Akce bude zajímavá nejen pro návštěvníky, ale i pro samotné hostitele.
Proto organizátoři akce vyzývají všechny majitele domů s podstávkou, kteří by se chtěli zúčastnit a
otevřít dveře svého domu veřejnosti, aby se přihlásili co nejdříve saské straně na email
info@umgebindeland.de nebo na adresu Okres Zhořelec, místní pobočka Žitava, Geschäftsstelle
Umgebindeland, Hochwaldstraße 29, 02763 Zittau
Pro další konzultaci jsou k dispozici spolupracovníci zastupitelství Umgebindeland (tel.: 03583-721113).

Stav ankety na www.lipova.cz
Přejete si, aby byly odklizeny kameny na hraničním přechodu Lipová - Sohland? Počet hlasujících: 207
Ano: 33 hlasů (16%)

Ne: 174 hlasů (84%)

Otázka pro starostu
Pravidelnná rubrika sttarosty obcee
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knovský výběěžek.
Poořadatel výstaavy, Římskokaatolická farnoost - děkanstvíí Rumburk, prroto reagoval na zájem návvštěvníků a přřipravil doplňňující
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d
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Doubicee, Světlík a Skkřivánčí Pole. V ambitech loretánské
l
kapple v
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M
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Teermín: soboota 16. květtna 2009
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d. - turistickáá chata za hhřištěm v Do
olní Poustevvně
9.00 - 11.00 hod
d. - start všecch cyklotrass
a kráttkých tras do
d 3 - 10 km
m
Sttartovné: děti
d 15,-Kč , dospělí 25,-Kč
2
Trrasy:
•

•
•

3km - pro zdravo
otně postiženné
5km, 8km, 10km
m, cyklo 20kkm - pouze po
p českém území
ú
15km
m, 20km, 24kkm, 28km, cyklo 25km
m, 30km, 40
0km - přes Německo
N

Prro absolvovvání tras přees Německoo je nutný ceestovní pas nebo občannský průkaz.
Cíl: Na výlettišti ČTVER
REC v Dolnní Poustevněě.

SPORTOVNÍ KLUB V LIPOVÉ
(mb) Fotbalové
F
sooutěže jsou v plném prouudu a z jarních zápasů roočníku 2008//2009 je již odehrána takkřka
poolovina. Našši dospělí footbalisté si oproti
o
podzim
mu vedou sk
kvěle a z šessti zápasů see jim podařiilo vyhrát v pěti
přřípadech. Zeeptali jsme se
s trenéra muužstva SK Plaston
P
Šluk
knov B / Lippová pana K
Korejse M. v čem vidí jarní
ússpěchy: „Mu
užstvo konečně hraje ve
v stabilnějšíím složení a kvalitou přispěli
p
i zk
kušení hráči, kteří ukon
nčili
v nedávné doobě působen
ní v A mužsttvu. Mužstvvo si začalo věřit a to nám
n
na podzim chybělo
o. K výsledk
kům
náám dopomáhá i kvalitní mladý gólm
man z Varn
nsdorfu. Dou
ufám, že se nám
n
bude d
dařit i nadálle a vyhnem
me se
seestupovým místům
m
v tab
bulce“.
Výýsledky:
1

Aktuální tabbulka po 19. kole:
k
19 15 4 0
Benešov n./Pl.

66:32

49

2

Jiříkov

19 11 4 4

49:35

37

3

Těchlovicee

19 11 1 7

53:36

34

4

Malšovice

19 9

6 4

61:40

33

5

Horní Podluží

19 9

4 6

49:36

31

6

Velká Bukoovina

19 7

5 7

36:33

26

7

SK Plaston
n Šluknov B/L
Lipová

19 8

2 9

32:44

26

8

Mikulášoviice

19 7

4 8

49:47

25

9

Velký Šenoov

19 6

6 7

46:43

24

100 Krásná Líppa

19 7

2 10 34:44

23

111 Chřibská

19 5

5 9

39:61

20

122 Dolní Pousstevna

19 5

4 10 44:40

19

133 START Děěčín

19 3

4 12 32:67

13

144 Verneřice

19 2

5 12 26:58

11

SK Plaston Š
S
Šluknov B/Liipová C
Chřibská
5:2 (2:1)
V
Verneřice
- S
SK Plaston Šluknov
Š
B
B/Lipová
1:4 ((1:2)
S
START
Děččín - SK Plaston
Š
Šluknov
B/Lippová 2:3 (1:1)
S Plaston Š
SK
Šluknov B/Liipová B
Benešov
n./Pl.. 0:1 (0:0)
S Velký Šeenov - SK Plaston
SK
Š
Šluknov
B/Lippová 1:3 (1:2)
S Plaston Š
SK
Šluknov B/Liipová H
Horní
Podluží 2:1 (1:1)

Naši mladší žáci
ž
hrající soutěž 7+1 zatím dostávaají značné gó
ólové přídělyy, ale hlavněě že to nevzzdávají. Bohuužel
prroti nim hrají věkově staarší hráči a v tomto věkuu je každý ro
ok znát. Do příští
p
sezónyy se bude uv
važovat o zřízzení
m
mužstva
elévůů.
Výýsledky:
Dolní Poustevvna – Lipová 25:0, Modráá – Lipová 21:0, Lipová – Jiříkov 0:10.

Poozvánka:
LIPOVSKÝ BLEŠÍ TRH
Kde: Lipová – hřiště SK
Skloluxus Lipová
Kdy: sobota 9.5.2009 od
08:00 hodin
Následně každá druhá
sobota v měsíci !!!!
(13.6. - 11.7. - 8.8.- 12.9. a
10.10.)

Nákup a prodej všeho
m ož ného i nem ož né ho
zboží – burza.
Přijďte prodat své
nepotřebné věci.
Občerstve
ení zajištěn
no
tržní mís
sto 10,- Kč
č
Vstup
pné 5 Kč.
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