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Třídění komunálního odpadu - Biologický odpad rostlinného původu

Komunální odpad se třídí na tyto složky: 

a) Biologické odpady (minimálně rostlinného původu)

b) Papír

c) Plasty včetně PET lahví

d) Sklo

e) Kovy

f) Nebezpečné komunální odpady

g) Objemný odpad

h) Směsný komunální odpad

ch) Nápojové kartony Tetra-pack

Obec je povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování těchto složek 

komunálního odpadu.

Mezi možné způsoby třídění stanovené vyhláškou patří sběr skrze 

sběrné dvory, velkoobjemové kontejnery, sběrné nádoby nebo pytlový 

způsob sběru.

Podle nové vyhlášky platné od 1. ledna 2015 je obec povinna zajistit 

místa pro oddělené soustřeďování biologického odpadu rostlinného 

původu, a to minimálně v období od 1. dubna do 30. října kalendářního 

roku a kovy celoročně.

Povinnost zajistit místa pro oddělené soustřeďování biologicky 

rozložitelného komunálního odpadu je splněna také v případě, že obec 

má na svém území zavedený systém komunitního kompostování, 

do kterého je umožněno odevzdávat veškeré rostlinné zbytky z údržby 

zeleně a zahrad vznikající na území obce.

Jak kovy, tak bioodpad patří mezi hodnotné suroviny. Do letošního roku 

končily na skládkách spolu s obsahem kontejnerů na směsný komunální 

odpad. Čím méně těchto vytříděných odpadů skončí v černých 

popelnicích, tím méně budou obce platit za ukládání odpadů na skládky.

V naší obci je povinnost třídění komunálních odpadů zajišťována 

následovně:

Papír: -nádobový systém separačních stanovišť (modré kontejnery)

 -předání papíru do sběrného dvora

Plasty: -nádobový systém separačních stanovišť (žluté kontejnery)

 -předání plastu do sběrného dvora

Sklo: -nádobový systém separačních (zelené kontejnery), sklo 

   barevné i bílé

Kovy: -předání kovů do sběrného dvora

Nápojové kartony Tetra-pack: -předání nápojových kartonů 

do sběrného dvora (oranžové pytle)

Nebezpečné komunální odpady:  - jarní a podzimní svoz 

nebezpečných odpadů

Objemný odpad:  -odevzdání ve sběrném dvoře

Směsný komunální odpad: -odvoz odpadu v nádobách na SKO 

v určeném režimu svozu 

Biologicky rozložitelný odpad: -svoz v hnědých nádobách 120 -240 l 

v režimu 1 x 14 dní přímo od občanů

Svoz a využití biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu 

(kat. č. 200201) z domácností prostřednictvím nádobového systému. 

Nádoby o velikosti 120 l a 240 l jsou hnědé. Svoz bude prováděn 

v intervalech 1 x 14 dní. Období pro svoz bioodpadu z domácností je 

od dubna do října/listopadu (ukončení závisí na počasí). 

Definice sváženého bioodpadu v nádobách

Do hnědých nádob na bioodpad je možné ukládat pouze bioodpad 

rostlinného původu bez dalších příměsí komunálního odpadu. Na každé 

nádobě bude viditelně označeno, které složky bioodpadu mohou být 

do nádob ukládány - ovoce, zelenina, listy a natě zeleniny, odpad 

ze zeleně v domácnosti, zbytky pečiva a obilovin, travní hmota, plevele, 

listí, jemné nebo drcené větve, hobliny a piliny. V případě uložení 

odpadu, který nesplňuje kritéria bioodpadu, nebude nádoba vyvezena.

BIOODPAD 

Biologický odpad je možno ukládat do speciálních nádob (hnědé 

popelnice). Do těchto nádob se ukládá veškerý bioodpad (slupky 

od ovoce a zeleniny, listí, drobné větvičky atd..). Tento odpad musí být 

100% vytříděn. Nesmí obsahovat složky komunálního odpadu (plasty, 

papír, kov, sklo, živočišné zbytky). Vývoz bude probíhat 1 x 14 dní 

v týdnech, kdy se nevyváží komunální odpad. První svoz bude 6. dubna 

2016.

Tříděním bioodpadu se sníží množství odpadu ukládaného na skládku 

a tím klesnou náklady na svoz a uložení komunálního odpadu. Bioodpad 

bude svážen do kompostárny, kde bude přeměněn k dalšímu využití. 

Popelnici na bioodpad si můžete objednat u paní Žákové osobně 

na obecním úřadě, telefonicky na čísle 412 391 390, 731 583 637 nebo 

e-mailem na info@lipova.cz. 

Cena za likvidaci bioodpadu pro občana na rok 2016:

nádoba 120 litrů:  200,- jednorázový poplatek na rok

nádoba 240 litrů:  400,- jednorázový poplatek na rok

Zbylé náklady za likvidaci bioodpadu hradí obec.
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Strategie MAS Český sever 2014 – 2020 byla odeslána ke schválení
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Český sever 

za období 2014 - 2020 byla 2. března 2016 odeslána Ministerstvo pro 

místní rozvoj ČR k hodnocení. Dokument byl schválen Valnou hromadou 

MAS 19. ledna letošního roku ve Chřibské.

Jakým směrem se bude ubírat rozvoj území v novém programovém 

období 2014 – 2020, napovídá Strategie komunitně vedeného místního 

rozvoje MAS Český sever, z. s.   (SCLLD). Nejde však o dokument, který 

byl připraven tzv. „od stolu“, ale vychází ze zkušeností, názorů a přání 

místních obyvatel. Tvorbě strategie předcházela řada komunitních 

projednání, workshopů, specializovaných dotazníkových šetření 

a anket, určených pro širokou veřejnost, ale i vymezené cílové skupiny - 

živnostníky, zemědělce, zájmové spolky, neziskové organizace, obce, 

učitele a žáky základních a středních škol. Součástí příprav byly 

strukturované rozhovory se starosty obcí a zmapování projektových 

záměrů obcí. 

Strategie CLLD byla členskou základnou MAS jednomyslně schválena 

na Valné hromadě ve Chřibské 19. ledna tohoto roku. Po finálních 

úpravách byla Strategie odeslána 2. března na Ministerstvo pro místní 

rozvoj ČR ke konečnému hodnocení.

Kompletní dokument SCLLD, který obsahuje popis území, analytickou, 

strategickou a implementační část a přílohy včetně financování, 

je uveřejněn na www.masceskysever.cz.

Tisková zpráva MAS Český sever, z. s.

Ve Varnsdorfu dne 4. 3. 2016

Přehled poplatků pro rok 2016

V tomto čísle Lipovských novin Vám přinášíme přehled poplatků pro 

kalendářní rok 2016. Poplatky můžete uhradit dvěma způsoby, a to buď 

platbou na účet obce Lipová č. 213100291/0300, nebo osobně na OÚ 

u paní Žákové či slečny Petrouškové.

Platbu za ODPAD zasílejte s variabilním symbolem 1340, poplatek činní 

450,-Kč/trvale žijící osoba/rok a 900,-Kč/rekreační objekt/rok.

Platbu za STOČNÉ zasílejte s variabilním symbolem 2321 + č.p. objektu, 

výše poplatku je stanovena dle dohody s paní Žákovou.

Platbu za PSA zasílejte s variabilním symbolem 1341, poplatek činní 

100,-Kč/pes/rok, senioři 30,-Kč/pes/rok.

Platbu za PRONÁJEM POZEMKU zasílejte s variabilním symbolem 

3635, přičemž výše poplatku je uvedena v nájemní smlouvě.

Žádáme občany, kteří budou zasílat poplatky bankovním 

převodem, aby do textu ke každé platbě vždy uvedli své jméno 

a číslo domu. Děkujeme. 

KULTURA V OBCI
------------------------------------------------------------------------------------------------

Lipovská zabijačka
V sobotu 12. března 2016 se na návsi v Lipové uskutečnila další Domácí 

zabijačka. Od 10.00 do 18.00 hrála k tanci a poslechu kapela NONSTOP 

Music, celý den si návštěvníci mohli pochutnávat na zabijačkové 

polévce, zabijačkovém guláši, teplém ovárku, jitrnicích, kroupácích, 

prejtu a tlačence s cibulí. Během dne probíhaly různé soutěže. Děkujeme 

všem účastníkům, že akci přišli podpořit a poseděli i v chladném počasí 

v tak hojném počtu – akci navštívilo odhadem zhruba 600 účastníků. 

Velké poděkování patří také těm, kteří se podíleli na přípravách akce, 

tedy všem dobrovolníkům, zaměstnancům obecního úřadu, členkám 

klubu důchodců a ostatním organizátorům, bez kterých by se akce 

neuskutečnila. Těšíme se na Vás zase příští rok na další Domácí zabijačce. 

Velikonoční koncert
V neděli 27. března 2016 se v kostele sv. Šimona a Judy v Lipové konal 

Velikonoční koncert, na kterém se nám představilo uskupení Musica 

Da Chiesa a jejich soubor historických hudebních nástrojů. Děkujeme 

všem zúčastněným a těšíme se příště.
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Pozvánka na PÁLENÍ ČARODĚJNIC A STAVĚNÍ MÁJE
V sobotu 30. dubna 2016 se uskuteční PÁLENÍ ČARODĚJNIC A STAVĚNÍ 

MÁJE. Průvod bude vycházet v 16.45 hodin od obecního úřadu. Poté 

akce bude probíhat tradičně v okolí Restaurace U Pytláka. V 17.00 hodin 

nás čeká stavění májky a následně soutěže pro všechny. Hodnotit 

budeme nejhezčí živou, ale i vyrobenou čarodějnici. Nebude chybět 

ani opékání buřtů na čarodějnické hranici.

Pozvánka na Lipovský jarmark
V sobotu 28. května 2016 od 10.00 hodin se můžete těšit na Lipovský 

jarmark. Při letošním jarmarku se vrátíme ke klasické jarmareční 

tématice plné trhovců a trhovkyň. Vstupné na celý den je 50,- Kč, děti 

do 15-ti let mají vstupné zdarma.

Férová snídaně NaZemi
I letos se v Lipové uskuteční akce na podporu fair trade obchodu, 

a tou je projekt Férová snídaně. V letošním roce se snídaně uskuteční 

v sobotu 14. května od 10.00 hodin na břehu Zámeckého rybníka. 

Průběžné informace a novinky získáte na facebookových stránkách 

Obce Lipová https://www.facebook.com/events/1526856710949353/

Myšlenka Férové snídaně NaZemi je velmi prostá: sejděte se v parku, 

na nábřeží nebo na náměstí ve svém městě se známými, sousedy, 

kamarády nebo rodinou a společně posnídejte fairtradové a lokální 

suroviny. Jednoduše a zároveň moc příjemně tak stejně jako tisíce lidí 

na světě oslavíte Světový den pro fair trade a dáte najevo svůj zájem 

o téma spravedlivého obchodu a odpovědné spotřeby vůbec. Spousta 

lidí vyjadřující společnou snídaní podporu fair trade bude signálem, 

že nám nejsou lhostejné podmínky, za jakých se produkuje a obchoduje 

zboží, které běžně spotřebováváme.

Loni ve 137 městech a obcích po celé republice lidé snídali fairtradové 

a lokální produkty. Téměř čtyři a půl tisíce lidí tak daly najevo, 

že podporují produkty, při jejichž výrobě nebyla porušována lidská 

práva, poškozováno životní prostředí či zneužita dětská práce. Letos 

proběhne piknik v ČR již popáté.

Co je vlastně Férová snídaně NaZemi…?

Férová snídaně NaZemi je piknikový happening, na kterém místní 

fanoušci fair trade společně posnídají na veřejném místě, 

aby netradičním způsobem oslavili Světový den pro fair trade (druhá 

sobota v květnu). Účastníci si na snídani přináší vlastní dobroty, 

ať už fairtradové (káva, čaj, buchty z fairtradových surovin) nebo lokální 

(sýry, med, zelenina). Můžete snídat na dekách v parku, u stolu 

na náměstí nebo na jiném oblíbeném a veřejně přístupném místě. 

Fairtradové dobroty se rády kamarádí s těmi lokálními. Můžete si upéct 

buchtu z fairtradového kakaa a cukru, biomouky, medu od místního 

včelaře a vajíček od souseda a k tomu si uvařit do termosky fair trade čaj 

nebo kávu. Nemáte čas ani chuť na pečení? Pak stačí chleba namazaný 

marmeládou z jahod z vaší zahrádky, fairtradovou čokoládovou 

pomazánkou nebo sýrem od místního farmáře. Deka, hrníček, talíře, 

ubrousky, nože a lžičky by ve vašem košíku taky neměly chybět!

Těšíme se na Vás a doufáme, že se nás sejde opět tak hojný počet jako 

v minulých letech. 

                             Za organizační tým v Lipové, L. a M.

INFORMACE Z PODSTÁVKOVÉHO DOMU
------------------------------------------------------------------------------------------------
Aktuálně z informačního centra
Od 12. do 29. dubna 2016 si můžete přijít prohlédnout výstavu fotografií 

Filipa Holiče. Vernisáž této výstavy se uskuteční v sobotu 16. dubna 2016 

v 15.00 hodin. Výstavu můžete navštívit každý den od 10.00 do 17.00 

hodin. Do muzea se můžete přijít podívat na výstavu výrobků paní 

Jaroslavy Bryndové.

Dále si u nás aktuálně můžete zakoupit Kulturní pas Euroregionu 

Labe/Elbe na rok 2016, se kterým získáte slevu 10-50% ze vstupného 

na vybraná místa v sousedním Sasku. Cena pasu je 30,- Kč. 

Stále si u nás v IC můžete zakoupit lipovská trika a trika s motivem 

Lipovského dřeváku. V našem informačním centru se dozvíte nejen 

o plánovaných obecních akcích, ale také o akcích okolních měst a obcí, 

plakátky k těmto akcím naleznete na vývěsních tabulích ve vitrínách IC, 

ale i na požádání přímo v IC. Znovu připomínáme, že máme otevřeno 

každý den od 10.00 do 17.00 hodin a můžete nás kontaktovat 

na mailové adrese ic@lipova.cz nebo na telefonním čísle 474 778 888.

  

        Těšíme se na Vaši návštěvu, pracovnice IC Lipová.
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Březen v domově důchodců
Koncem února jsme našim klientkám uspořádali masopustní 

odpoledne. V Domě dětí a mládeže v Rumburku jsme si vypůjčili některé 

kostýmy, nějaké jsme připravili vlastními silami a pár kousků bylo 

zapůjčeno i z Divadelního spolku z Velkého Šenova. Moc děkujeme 

za zapůjčení. Odpoledne se moc povedlo, kostýmy oblékly jak klientky, 

tak zaměstnanci a o zábavu a legraci nebyla nouze. 

Naše klientky také zavítaly na koncert Václava Neckáře do divadla 

ve Varnsdorfu. Připomněly si jak staré hity, tak i novější písničky. Koncert 

si moc užily a těší se na nějakou podobnou kulturní akci.

Oslavili jsme také MDŽ. V malém předstihu nám 7. března přišly zpestřit 

den svými písničkami děti z Dětského domova v Lipové v doprovodu 

svých vychovatelů. Vystoupení jsme si moc užili, navíc jsme si i pěkně 

popovídali. Děti klientkám donesly přáníčka k MDŽ, která samy vyrobily 

a která jim udělala moc velkou radost. 

8. března našim klientkám přišel s květinami popřát k MDŽ i pan starosta 

Pavel Svoboda, tak jako každý rok.

                                                        Mgr. Miroslava Hoštičková ředitelka

BŘEZEN 2016

Klub důchodců Lipová pořádá další setkání s programem 
Setkání se uskuteční v úterý 8. března 2016 od 15.00 hodin v zasedací místnosti podstávkového domu.

INFORMACE ZE ŠKOLY
------------------------------------------------------------------------------------------------
Děti z Neukirchu v Lipové
16. 3. 2016 jsme přivítali děti z Neukirchu u nás ve škole. Děti 

se vzájemně představily a pak se rozdělily na ty, co si chtěly hrát 

se stavebnicemi, a na ty, které chtěly kreslit  velikonoční omalovánky. 

Potom jsme dali na magnetickou tabuli obrázky. Děti vedle obrázků 

napsaly česky a německy, co je na obrázku, a jednotlivá slova přečetly. 

Německé děti četly česky a české děti četly německy. Dost jsme se při 

tom nasmáli. Pan Vaněk měl nového pomocníka. Marco Sebastian, žák 

1. třídy, mu pomáhal překládat do němčiny a zhostil se této úlohy velice 

dobře. Nejprve se trochu styděl, ale po chvíli už s německými dětmi 

mluvil bez ostychu. Říkal jim, co mají dělat, vysvětloval jim a ukazoval, 

jak to u nás ve škole chodí. Při malém občerstvení jsme si říkali, 

jak probíhají Velikonoce u nás a jak v Německu a čím se liší. Také jsme 

ukázali, jak se plete pomlázka. Chlapci hned aktivně předvedli, jak se 

u nás hoduje. Symbolicky vyšupali všechna německá děvčata a chtěli po 

nich, aby jim uvázala mašli na pomlázku. Takto vyzdobenou pomlázku 

jim potom dali na památku. Prošli jsme si školu a zazpívali jsme si pár 

lidových písní. Nejvíc se líbila píseň Kočka leze dírou, kterou jsme zpívali 

dvojjazyčně. V tělocvičně jsme šplhali na tyči, skákali přes švihadlo, 

házeli na koš, zkusili jsme si pořadová cvičení, ping-pong a zahráli jsme 

si "Na jelena" a "Na mrazíka", který děti obzvláště bavil. Na závěr jsme 

poděkovali za návštěvu, předali jsme dárky a budeme se těšit na další 

setkání.

PS: Webové stránky školy jsou na adrese:

 http://www.zsmslipova.estranky.cz
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POVĚSTI A PŘÍBĚHY ŠLUKNOVSKÉHO VÝBĚŽKU
------------------------------------------------------------------------------------------------
Jak vznikly oba Šenovy
V dávných dobách, kdy tuto liduprázdnou krajinu pokrývaly jen husté, 

často jen těžce přístupné lesy, projížděl tudy se svou družinou jakýsi rytíř 

z Míšeňska. Po namáhavé cestě trvající delší dobu přijel se svojí družinou 

do širokého, avšak nezalesněného údolí táhnoucího se od východu 

k západu a po spatření tohoto rozsáhlého prostoru porostlého čerstvou, 

zelenající se trávou prohlásil ve své rodné řeči: „Das ist eine schöne Au!,“ 

znamenající v češtině: „To je krásná louka (lučina,luh,niva),“ a tak vznikl 

německý název Schönau, ze kterého pak bylo odvozeno české 

pojmenování Šenov.

Onen rytíř pak zde měl založit jakési své sídlo a je-li pověst alespoň 

trochu založená na skutečné události, pak k tomu mělo dojít kolem roku 

1100. Celá tato oblast náležela tehdy k biskupství a markrabství 

míšeňskému a roku 1158 přešla i s Horní Lužicí (Budyšínskem) pod 

českou správu. Matriky míšeňského biskupství se v r.1346 skutečně 

zmiňují o rytířském sídle s hradbami a dvorem v Šenově. To bývalo tehdy 

na parcelách čísel 1,6,7 a 16 pozdější Leopoldky (Leopoldova), přičemž 

č. 6 sloužilo jako obydlí šafáře.

Panské sídlo na místě domu č. p. 133 bývalo jakousi tvrzí obehnanou 

valy, které byly ještě koncem 20. století na tamnější louce bourány. 

Tvrz však byla úplně rozbořena už v roce 1430 husitským vojskem, které 

v té době ve zdejším kraji napáchalo mnoho škod, a už nikdy nebyla 

obnovena. Její zbylé zdivo bylo kolem roku 1500 převezeno do Lipové, 

tehdejšího Hanšpachu, na výstavbu starého zámku, pozdějšího 

pivovaru. Obnoveno bylo pouze opevnění, které vytrvalo až do roku 

1768 a poté bylo ponecháno osudu. 

Dosti složité, ale docela zajímavé je vše, co se názvu týče. Od počátku 

to byl Schönau, avšak v místním dialektu se vyslovoval jako „šíne“, 

a to se udrželo až po dnešní časy. Na starých listinách se setkáváme také 

s názvy Schone, Schonaw nebo také Schönaw. Vzhledem k tomu, 

že na Němci osídlených územích existovalo několik Šenovů s názvem 

Schönau, používalo se kvůli jejich odlišení ještě názvu doplňujícího, 

který oznamoval oblast, ve které se ten který Schönau (Šenov) nachází, 

a proto se v tomto případě užíval název Schönau in Böhmen (Šenov 

v Čechách), ve zkratce pak Schönau i. B. Když byl Šenov spojen 

s ostatním světem 14. prosince 1884 železnicí, přešlo se poté dokonce 

k sáhodlouhému názvu Schönau an der böhmische Nordbahn (Šenov na 

české Severní dráze), kde i samotná zkratka názvu byla dost dlouhá 

Schönau a. d. B. N. B.

Až teprve 3. června 1914 byl výnosem císařsko-královského ministerstva 

vnitra ustaven název Groß Schönau in Böhmen (Velký Šenov v Čechách). 

Tento název se udržel ale pouze do podzimu r. 1938, kdy město připadlo 

do německé provincie Sudety pod názvem Groß Schönau - bez dodatku 

„in Böhmen“(v Čechách), který byl užíván do konce  války v roce 1945 

a poté se oficiálně začal v plné míře používat český název Velký Šenov.

Koncem 17. a počátkem 18. století začala na jihovýchod od Šenova 

vznikat z různě roztroušených domků samostatná osada, která měla 

charakter malé vesničky. Protože se rozkládala ve značné blízkosti 

Šenova, začalo se jí říkat Malý Šenov (Klein Schönau). Poprvé je Malý 

Šenov zmíněn roku 1745 a název Malý Šenov je tudíž mnohem starší než 

Velký Šenov, který v té době byl stále ještě Šenovem v Čechách 

a přejmenování na Velký Šenov se dočkal až v roce 1914. Oba Šenovy 

byly úředně spojeny v jednu obec roku 1847.

V době 2. světové války tyto názvy docela komplikovaly situaci 

německým úřadům, neboť nedaleko odsud, v Horní Lužici, 

také existoval Groß Schönau (na trase z Varnsdorfu do Žitavy) a Klein 

Schönau (v těsné blízkosti Žitavy). Jelikož však byla Horní Lužice 

v minulosti začleněna do Saska, tak se přidával k těmto názvům ještě 

název doplňující a vznikl tak Groß Schönau in Sachsen (v Sasku) a taktéž 

i Klein Schönau. Když pak po válce v roce 1945 vznikla na řece Nise 

německo-polská hranice, zůstal Groß Schönau v Německu, zatímco 

Klein Schönau se ocitl na území Polska, kde jej známe dnes pod názvem 

Śieniawka jako obec s významnými tržnicemi.

                   Eduard Steun

INFORMACE ZE SPORTU
------------------------------------------------------------------------------------------------

Březen 2016
v sobotu 26. 3. se rozehrála jarní část fotbalového ročníku Okresního přeboru 

dospělých 2015-2016. V prvním utkání naše mužstvo podlehlo domácím 

Březinám 4:2 (1:1). Utkání bylo zahájeno minutou ticha, při které jsme 

si zavzpomínali na nedávno zemřelého trenéra mužstva, pana Milana 

Korejse. V dalším utkání budeme v neděli 3. 4. od 16:30 bojovat na domácím 

hřišti o body v „derby“ s Mikulášovicemi. Naši starší žáci začnou svoji soutěž 

na domácím hřišti 10. 4. proti Chřibské.  

Q�ÔŎŐ odjezd

SO 26.03. Březiny Šluknov B/Lipová 15:00 13:00

NE 03.04. Šluknov B/Lipová Mikulášovice 16:30

SO 09.04. Verneřice Šluknov B/Lipová 16:30 14:30

NE 17.04. Šluknov B/Lipová St. Křečany 17:00

SO 23.04. Ji řetín Šluknov B/Lipová 17:00 15:45

NE 01.05. Šluknov B/Lipová Ji říkov 17:00

SO 07.05. D.Habartice Šluknov B/Lipová 17:00 15:15

NE 15.05. Šluknov B/Lipová Boletice 17:00

SO 21.05. Šluknov B/Lipová D.Poustevna 17:00

NE 29.05. Šluknov B/Lipová K.Lípa 17:00

SO 04.06. Těchlovice Šluknov B/Lipová 17:00 14:45

NE 12.06. Šluknov B/Lipová St.Šachov 17:00

SO 18.06. Markvartice Šluknov B/Lipová 17:00 15:30

Q�ÔŎŐ odjezd

NE 10.04. Lipová Chřibská 10:30

NE 17.04. Jiříkov Lipová 10:00 9:00

NE 24.04. Lipová Šluknov 10:30

NE 01.05. Lipová volno

ST 04.05. Lipová Mikulášovice

NE 08.05. V.Šenov Lipová 14:00 13:00

NE 15.05. Lipová Mikulášovice 10:30

NE 22.05. Lipová D.Poustevna 10:30

NE 29.05. Chřibská Lipová 10:00 9:00

05.06. Lipová volno

NE 12.06. Lipová Mikulášovice 10:30

Okresní přebor Děčín (dospělí)

Okresní přebor Děčín – skupina sever (starší žáci 7+1)

SK Skloluxus Lipová, z.s. děkuje všem malým i velkým sponzorům, všem 

účastníkům a pořadatelům za uspořádání SPORTOVNÍHO PLESU, který 

se uskutečnil 19. 3. na sále při Restauraci U Pytláka, a za jeho „hladký průběh“.  
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