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Očkování vztekliny 150 Kč.
Kombinovaná vakcína 350 Kč.
Pes musí být v doprovodu dospělé osoby a na vodítku, musí mít náhubek. Očkovací průkaz s sebou.
Očkování bude provádět MVDr. Václav Žáček, Rumburk

Očkování psů a koček v sobotu 15. 6. 19 od 16.00 hodin u obecního úřadu.

Oznámení o termínech provádění pravidelných odečtů ČEZ Distribuce a.s.

Pravidelný přehled poplatků za likvidaci odpadu a poplatek za psa

LIPOVSKÝ QIKOT

Provozní hodiny mobilního zákaznického centra
Šluknov, ulice Mlýnská 221

V době od 1. 5. 2019 do 30. 9. 2019
pondělí lichý týden 8.00 – 11.00 hodin
pondělí sudý týden 13.00 – 15.00 hodin

V době od 1. 10. 2019 do 30. 4. 2019
pondělí lichý týden 10.00 – 11.30 hodin
pondělí sudý týden 13.00 – 14.00 hodin

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49099451
Korespondenční adresa:
Přítkovská 1689, 415 01 Teplice

Pracoviště:
5. května 68, 407 47 Varnsdorf
Tel.: +420 417 808 111, +420 601 267 267
Mobil: +420 607 830 520 ( 417 807 842 )

Vážení zákazníci,

Dovolujeme si Vás informovat, že ve dnech 31. 5. 2019 - 13. 6. 2019
budou naši pracovníci provádět pravidelné odečty elektroměrů
na Vašich odběrných místech.
Dovolujeme si Vás proto požádat o umožnění volného a bezpečného
přístupu k elektroměru.
Z důvodu bezpečnosti našich pracovníků, Vás žádáme také

V tomto čísle Lipovských novin Vám přinášíme přehled poplatků pro
kalendářní rok 2019. Poplatky můžete uhradit dvěma způsoby, a to buď
platbou na účet obce Lipová č. 213100291/0300, nebo osobně na OÚ
u paní Žákové nebo paní Weisgerberové.

Platbu za ODPAD zasílejte s variabilním symbolem 1340, poplatek
činní 540 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
Weisgerberovou.

V sobotu 18. 5. se v Letním kině konal benefiční koncert pro ZŠ a MŠ
Lipová, který pořádala kapela Powčerejšku za podpory Obce Lipová.
Výtěžek ze vstupného ve výši 10 000 Kč předali organizátoři ještě ten
samý den zástupcům školy.

o zabezpečení Vašich psů po dobu realizace návštěvy.
Odečtem a vizuální kontrolou Vašeho elektroměru předcházíme
případným nesrovnalostem při vyúčtování. Toto oznámení se týka
všech zákazníků na distribučním území ČEZ Distribuce, a.s., bez ohledu
na zvoleného dodavatele eletřiny.

Děkujeme za spolupráci.

Platbu za PSA zasílejte s variabilním symbolem 1341, poplatek činní
150 Kč/pes/rok, senioři 50 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. U platby za odpady prosíme o uvedení všech občanů,
za které je poplatek hrazen. Děkujeme

Děkujeme tímto organizátorům za tento skvělý nápad a jeho realizaci.
Koncert se velice povedl a vše bylo skvěle připraveno.
Doufáme, že se podobné akce ještě uskuteční.

Zákaznické centrum Severočeské vodovody a kanalizace a.s.

KULTURA V OBCI------------------------------------------------------------------------------------------------
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V pátek 24. května se od 18.00 do 22.00 hodin konala již tradiční Noc
kostelů. Měli jsme připravené promítání historických fotografií
a komentované prohlídky. Děkujeme dětem z Dětského domova
za velice hezké divadelní a pěvecké vystoupení a také dětem z Lidové

V neděli 26. května se konal mezinárodní den otevřených
podstávkových domů. Tradičně jsme měli k prohlídkám otevřený
podstávkový dům č.p. 424 a opět jsme rádi přijali nabídku majitelů
domů č.p. 11, kde jsme prováděli návštěvníky, kteří si zde, a ve dvou

školy umění ve Šluknově, které pod vedením pana Patrika Englera měli
připravený moc pěkný koncert. Děkujeme všem, kteří nám s organizací
pomohli, příští rok se opět s naším kostelem přidáme.

dalších domech, mohli dopřát výborné pohoštění. Chceme tímto velice
poděkovat všem majitelům domů v této ulici, kteří umožnili přístup
do svých domů a zahrad, za jejich milou pohostinnost a vstřícnost
k návštěvníkům.

Noc kostelů

Den otevřených podstávkových domů

Pálení čarodějnic a stavění máje

Rybářský kroužek v Lipové

V úterý 30. dubna jsme se sešli u obecního úřadu a společně jsme došli
k fotbalovému hřišti, kde byla postavena májka. Pro děti byl připraven
kouzelný les, kde si našly talisman na cestu, vybíraly houby do lektvaru,
proletěly ohníčkový slalom na koštěti, poskládaly si své jméno z run

Ve středu 22. května 2019 byl zahájen rybářský kroužek pod vedením pana Vladimíra Neumanna. Setkání rybářů se koná každou středu od 16.00
hodin u Restaurace U Pytláka. Iinformace ke kroužku získáte na telefonním čísle +420 606 834 866.

Příspěvky za OÚ, kulturu a IC Klára Svobodová

a na závěr prolézaly obří pavučinou.
V Restauraci U Pytláka bylo občerstvení na speciálním nápojovém lístku
plném čarodějných názvů. Tradiční zapálení hranice a opékání vuřtů
završilo tento den.



Lipovské
noviny

KVĚTEN 2019

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

Setkání seniorů se koná dne 25. 6. 2019 ve 14.00 hod. v podstávkovém domě s pohoštěním a programem.

SPOLEK SENIORŮ LIPOVÁ

PŘÍSPĚVKY OD OBČANŮ

INFORMACE ZE ŠKOLY

V dubnovém vydání Lipovských novin se psalo ohledně čistoty potoka
a jak bychom se měli k potoku i jeho okolí chovat.
Já bych se chtěl zmínit o rybnících v naší obci, které jsou v majetku
obce. V loni na jaře byly vypuštěny rybníky Koupaliště a Kačák, v době,
kdy už se příroda probudila a začal zde nový život ptáků, obojživelníků,
zkrátka celé přírody. Rybníky byly vypuštěny v polovině dubna 2018.
Nedalo mi to a šel jsem se informovat na Obecní úřad, kde jsem věc
ohledně vypuštěných rybníků konzultoval s panem starostou.
Jsem členem Rybářského svazu ve Velkém Šenově a vím,
že na rybnících se hospodaří tak, aby příroda byla co nejméně
poškozována. Pan starosta se mnou souhlasil, že by se rybníky v tomto
období neměly vypouštět, a tak jsme se dohodli, že už se to nebude
opakovat a toto ujištění jsem obdržel i v písemné formě. Co se nestalo
o rok později, tedy letos na jaře, konkrétně 27. 3. 2019. Došlo
k vypuštění a k výlovu Zámeckého rybníka. Neotálel jsem a šel jsem se
zeptat pana starosty co že to má znamenat, že rybník, ten největší
v naší obci je vypuštěn a opět na jaře. Panu starostovi se to také
nelíbilo, a proto se ptám, kde je zakopaný pes, že se to opakuje?

Za Zámeckým rybníkem jsou vrty obecního vodovodu. Zámecký rybník
vytváří bariéru a zadržuje vodu v této lokalitě. Rok od roku je stále větší

Na začátku května se taneční kroužek pod vedení Jeniffer Hudákové
zúčastnil své první taneční soutěže a odvezl si medaile za krásné
3. místo. Moc gratulujeme a přejeme ještě spoustu tanečních úspěchů!

Před jedním z volných dnů jsme se školáky spali ve škole. Celé
odpoledne a večer se nesl v duchu pirátů, pirátských soutěží a úkolů.
Děti vyráběly vlajky, vymýšlely název pro svou pirátskou tlupu a pokřik.
Večer jsme po třídách rozložili spacáky, karimatky, někteří i celé
matrace a peřiny a unaveni plněním úkolů usnuli.

V Mateřské škole si paní učitelky s dětmi připravily ke Dni matek pásmo

Bohužel musím dát za pravdu panu Svobodovi ohledně zmiňovaných
rybníků v naší obci.

Zámecký rybník byl ze strany nájemce opakovaně vypuštěn na jaře
v době hnízdění. V den výlovu mi nejdříve volala občanka, která má
u zámeckého rybníku nemovitost a následně mě navštívil pan Zdeněk
Svoboda ohledně vypuštění Zámeckého rybníka.

Pan Svoboda se podivoval nad tím, jak je možné opakovaně porušit
slib, který jsemmu dal ohledně vypuštění rybníka. Celou záležitost jsme
probrali a pan Svoboda mě požádal, abych ho pozval na zasedání
zastupitelstva obce. Na zasedání zastupitelstva obce byl dále
předvolán nájemce pan Vladimír Neumann z důvodu vypuštění
Zámeckého rybníka a také z důvodu údržby a dalších věcí, které ve své

sucho a měli bychom se podle toho chovat. Všiml jsem si, že okolo
Zámeckého rybníka vznikla naučná stezka, která je osazena
informačními tabulemi, na kterých jsou obrázky zvířat, rostlin a všeho,
co můžeme v dané lokalitě vidět. Přĳde mi úsměvné (viz foto),
co návštěvníci mohou zahlédnout „bahno“. Na fotografii je plocha
na hnízdění vodních ptáku? ! :(.

Děkuji za otištění mého příspěvku. S pozdravem všem přátelům
přírody Zdeněk Svoboda.

písní, se kterým potěšily klientky Domova důchodců a o den později
i maminky, babičky a tety.

18. května proběhl Benefiční koncert pro školu, který organizoval pan
Roman Řádek. Tímto bych chtěla ještě jednou poděkovat za nápad
a celou realizaci koncertu. Za peníze ze vstupného pořídíme nový
notebook na výuku informatiky.

Rádi bychom také všechny pozvali 26. června na pasování předškoláků
a na rozloučení s dětmi z 5. třídy. Připraven bude mimo pasování
program a drobné občerstvení.

nabídce při výběrovém řízení slíbil. Zasedání zastupitelstva se také
zúčastnil pan Svoboda a chtěl vysvětlení k vypuštěnému Zámeckému
rybníku. Pan Svoboda chtěl také slib, že se to nebude opakovat. Tento
slib jsem mu dal s výhradou, pokud bude z oprávněných důvodů
(poškození hráze, znečištění vody chemickými látkami apod.) potřeba
vypustit Zámecký rybník, nebo jiný rybník v majetku Obce v jarních
měsících, tak potom tak bude učiněno. Pokud bude vypuštěn bez
těchto oprávněných důvodů, bude vše nahlášeno na dotčené orgány
MěÚ Rumburk na vodoprávní úřad a na Agenturu ochrany přírody a
krajiny v Ústí nad Labem. V tomto případě budeme požadovat
potrestání a to finančním postihem, dle daných sazebníků.

Ještě jednou se panu Zdeňku Svobodovi a všem občanům obce
omlouvám za vypuštění Zámeckého rybníka.

Reakce starosty
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Naše škola se školkou nemá žádné logo a velice ráda bych toto změnila. Vyhlašuji tedy soutěž na LOGO pro ZŠ a MŠ Lipová. Návrhy můžete zasílat
na email: zsms.lipova@seznam.cz nebo přinést do kanceláře školy do 15. 9. 2019. Nejlepší návrh bude vybrán učitelkami ZŠ a MŠ.

Hana Šulcová

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACE Z DOMOVA DŮCHODCŮ

OBECNÍ KNIHOVNA

Květen v Domově důchodců Lipová

Informace o otevření lipovské knihovny

Druhou květnovou neděli se slaví Svátek matek. Nám tento svátek
přišly připomenout a popřát našim klientkám děti z Mateřské
a Základní školy v Lipové. Přišly sice až v pondělí, ale to vůbec nevadilo.
Menší děti nám zazpívaly krásné písničky pro maminky, které
si připravily a s paní učitelkou nacvičily. Větší školní děti nám zahrály
pohádku o Červené karkulce z filmu Tři bratři Jana Svěráka. Bylo moc
hezké, jak si představení připravily, vypořádaly se i s omezeným
prostorem. Bylo to krásné zpestření jinak všedního dne. Děti nám
udělaly velikou radost a rádi je zase uvidíme.
V květnu jsme také vyrazili na výlet. Tentokrát jsme zamířili na Státní
zámek Lemberk. Zámek leží v obci Lvová u Jablonného v Podještědí.

Milý čtenáři a návštěvníci lipovské knihovny,

z důvodu náročnosti stěhování lipovské knihovny do nových prostor
jsme bohužel nuceni odložit otevření lipovské knihovny
až na 18. června. Děkujeme za pochopení.

Těšíme se na vás tedy 18. června v nových prostorách a s několika
novými tituly, s již známou paní knihovnicí a ve známé otvírací době –
v úterý od 15:30 do 17:30 hod.

Na Lemberku žila svatořečená Zdislava, proslulá dobrosrdečností
a svými schopnostmi z oblasti léčitelství. Její památku připomíná
Zdislavina světnička a také Zdislavina studánka, která se nachází pod
zámkem. Ve studánce se podle legendy nachází zázračná léčivá voda,
která pomohla mnoha lidem s očními nemocemi. Její účinky jsme raději
nezkoušeli. Výlet se nám ale moc líbil, a těšíme se, kam zase příště
vyrazíme.
Věnujeme se i zahrádce. Jahody v mobilním truhlíku už kvetou
a na záhon v zahradě jsme zasadili rajčátka. Tak jen aby počasí přálo
a byla pěkná úroda.

Mgr. Mirka Hoš�čková
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TISKOVÉ ZPRÁVY
Hráli u nás čeští reprezentanti
V pátek 3. května hráli na našem stadionu čeští fotbaloví reprezentanti.
Nešlo o profesionály, ale o reprezentační tým starostů České republiky,
který se utkal s mužstvem staré gardy Šluknova. Na podrobnosti této
události jsme se zeptali trenéra mužstva, emeritního starosty Jiřetína
pod Jedlovou Josefa Zosera.

Jaká je ve zkratce historie vašeho týmu?
Náš tým tvoří kolem čtyřiceti starostů z celé republiky a schází se
pravidelně čtyřikrát ročně již sedmým rokem v různém složení podle
časových možností starostů na různých místech v Česku, a to i na
charitativních akcích. Občas hrajeme i v zahraničí. Doposud jsme hráli
v Polsku, Německu, Itálii a na Slovensku. V roce 2012 jsme získali titul
ME v kopané starostů v polských Tychách a o čtyři roky později v roce
2016 jsme na III. ME starostů v Uherském Hradišti skončili na třetím
místě.

Co starostové z naší oblasti?
Do akcí týmu se z našeho výběžku ještě zapojují starostové Rybniště
Roman Forfera, Jiřetína pod Jedlovou Bohuslav Kaprálik, Starých Křečan
František Moravec a Pavel Svoboda, starosta Lipové. A já.

Jste v našem regionu poprvé?
Podruhé. Od poslední návštěvy více jak dvaceti starostů z fotbalové
reprezentace ČR u nás v regionu uplynulo šest let.

Hrajete jen fotbal nebo máte i jinou náplň? A jak dlouho vaše mise
trvá?
Tentokrát jsme pro ně společně s kapitánem tohoto týmu Pavlem
Svobodou, starostou Lipové, a starostou Kamenického Šenova
Františkem Kučerou připravili bohatý program. Během tří dnů jsme
společně navštívili sklárny Crystalex v Novém Boru, Preciosa
v Kamenickém Šenově, prohlédli si čedičové varhany a odtud přejeli do
Saska na pevnost Königstein, v 15. stol. spadající do majetku Českého
království. Odtud jsme přes Lipovou, kde jsme v restauraci U pytláka
poobědvali, prošli se zámeckým parkem a prohlédli velmi pěkně
rekonstruovanou podstávku s informačním střediskem, pokračovali na
zámek do Šluknova. Zde nás přivítala paní starostka Eva Džumanová.
Po prohlídce zámku jsme přejeli na nedaleký fotbalový stadión
a po vyrovnaném průběhu utkání prohráli s domácí starou gardou 4:2.
Po zápase jsme přejeli do varnsdorfského pivovaru Kocour, kde většině
týmu již před šesti lety chutnalo, na večeři.

To byl první den. Co následovalo?
V sobotu ráno nás překvapilo špatné počasí, které se stále zhoršovalo
a tím pokazilo část plánovaného dopoledního programu. Tak jsme
si v jiřetínském Sportcentru, kde tým celé tři dny též spal, zahráli stolní
tenis a na oběd odjeli na hrad Tolštejn. Odtud jsme přejeli do areálu
našeho jiřetínského poutního místa a prošli si část křížové cesty.
Po prohlídce podstávky na náměstí, kterou by obec v případě získání
dotace ve výši cca 4 mil. Kč ráda rekonstruovala, jsme navštívili místní
firmu Eurogreen ČR, zabývající se mimo jiného rekonstrukcemi
a automatickým zavlažováním fotbalových trávníků, prodejem
komunální techniky a dodávkou bezpečnostních přenosných branek.
Mezitím začalo dokonce chumelit a tak se nám moc nechtělo po
odpoledním kafíčku v místní galerii z tepla na hřiště. Zápas proti staré
gardě Jiřetína jsem přesto odehráli. Tentokrát jsme byli úspěšnější
a zvítězili 6:4.

Ale prý následovala ještě jedna příjemná záležitost?
Po fotbale jsme část pozdního odpoledne strávili společně s hráči
soupeře v pěkném prostředí baru, který je součástí našeho sportovního
areálu (škoda, že to ve Šluknově nebylo obdobné, do stísněné
kuchyňky zavřené restaurace jsme se všichni nevešli). Odtud jsme se
ještě jednou vrátili do galerie na náměstí a oslavili trenérovy odložené
kulaté narozeniny.
Tady musíme prozradit, že Pepa Zoser v únoru v plné formě oslavil 70 let.

Třetí den?
Z pětadvaceti hráčů, kteří se našeho setkání zúčastnili, se na ranní
snídani sešla zhruba polovina, neboť někteří hráči postupně během
sobotního večera odjížděli do vzdálených koutů na Moravu a do jižních
Čech.

Co plánujete do budoucna?
Je krátce po komunálních volbách, tým po sedmileté aktivní činnosti
stárne. Nejsme uzavřenou partou starostů a potřebujeme před IV. ME
starostů, které se bude s největší pravděpodobností konat příští rok na
Slovensku omladit. Očekáváme od kolegů, kteří aktivně hrají kopanou
v různých soutěžích, že se ozvou. Bližší informace na
www.starostovefotbal.cz

Odpovídal Josef Zoser – trenér týmu a emeritní starosta Jiřetína p. J.
Otázky dával Milan Kořínek – emeritní starosta Šluknova
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Insolvence zdarma a odborně
Míra zadluženosti a exekucí ovlivňuje významně život jednotlivců
i rodin v našem městě. Podle mapy exekucí je v Krásné Lípě podíl osob
v exekuci 22,88 %. Tedy z celkového počtu 2.919 osob starších 15 let je
668 z nich v exekuci (a pak další co neplatí své závazky a ještě v exekuci
nejsou). Celkový počet exekucí je 3.168, průměrný počet exekucí
na osobu je 4,7 a průměrná jistina na osobu je 174.745 Kč.

V Kostce je pro nás důležité, aby se člověk, který chce řešit své dluhy,
měl kde poradit. Aby mu někdo s řešením odborně pomohl.
Poskytujeme Odborné sociální poradenství, které může pomoci
s řešením dluhů, a také pomoci s přípravou na oddlužení. Poradce
s klientem projde všechny dokumenty a posoudí, zda je oddlužení
možné, doporučí mu, jak postupovat. Následně právník sepíše návrh
a odešle soudu. Díky dotaci EU můžeme platbu právníkovi ve výši
4.000Kč za jednotlivce a 6.000 Kč za manžele ještě asi za 20 klientů
zaplatit. Aktuálně soud schválil oddlužení 34 našim klientům.

Od 1. června 2019 nabyde účinnosti novela Insolvenčního zákona, která
by měla umožnit podání návrhu na povolení oddlužení širšímu okruhu
osob. Kromě jiného jde zejména o zrušení podmínky, podle které měl
dlužník při podání návrhu prokázat, že je schopen v průběhu
insolvenčního řízení zaplatit minimálně 30 % svých dluhů a odměnu
insolvenčního správce. Novela pouze ukládá dlužníkovi povinnost
vynaložit veškeré úsilí k uspokojení svých věřitelů. Musí však být
schopen zaplatit na dluhy stejnou částku jako na odměnu

Pro posílení našeho obchodního týmu hledáme nové zaměstnance
Požadavky: dobrá znalost německého jazyka slovem i písmem, ukončené středoškolské vzdělání

obchodního nebo technického směru výhodou, řidičský průkaz sk. B, ochota cestovat,
znalost práce na PC

Nabízíme: dobré mzdové ohodnocení, zázemí stabilní společnosti, po zapracování služební osobní
automobil, možnost karierního růstu, práce v příjemném prostředí s přátelskou
atmosférou.

Místo je vhodné i pro absolventy středních škol.

V případě zájmu o práci u naší firmy nas kontaktujte prostřednictvím e-mailu na adrese: info@orion-stadtmoeblierung.de

insolvenčního správce. Tedy i když nedokáže splatit 30 % svých dluhů,
má šanci na oddlužení. Insolvence trvá 5 let. Po této době soud
posoudí úsilí dlužníka a schválí oddlužení. Další podstatnou změnou,
kterou novela přináší je 3letá varianta oddlužení. Dlužník však musí
zaplatit minimálně 60 % svých dluhů. Novela pamatovala i na seniory
s přiznaným starobním důchodem a invalidy ve druhém či třetím stupni
invalidity. V těchto případech může trvat oddlužení rovněž pouze
3 roky.

V roce 2018 jsme poskytli poradenství 99 klientům z regionu.
Pomáháme nejen s dluhy, exekucemi a insolvencí, ale také s rodinnými
problémy v případě rozvodů a dělení majetku, pracovně-právními
vztahy, vyřizováním sociálních dávek apod.

Poradenství je poskytováno bezplatně, díky finanční podpoře projektu
„Poradna v kostce“ z prostředků „Evropského sociálního fondu“
prostřednictvím „Operačního programu Zaměstnanost“.

Je možné přĳít do Kostky nebo si domluvit návštěvu poradce doma.
Na konzultace je vhodné se objednat telefonicky na číslech
777 925 302 a 770 125 690, nebo elektronicky na e-mailových adresách
hanzlicek@komunitnicentrum.com.

JUDr. Miloš Hanzlíček, Kostka Krásná Lípa, p.o.
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SPORT
Květen 2019

Výsledky SK Plaston Šluknov B/Lipová (Okresní přebor dospělých – podzim 2019)

Výsledky SK Skloluxus Lipová (Okresní přebor starších
přípravek skupina SEVER - podzim 2019)

Tabulka okresního přeboru dospělých ročník 2018/2019

Tabulka okresního přeboru dospělých ročník 2018/2019

Tabulka zákl. skupiny starších přípravek SEVER 2018/2019

Měsíc květen byl na fotbalová utkání našich dvou mužstev nejplodnější.
Naši dospělí fotbalisté, hrající nejvyšší okresní soutěž, sice přišli o první
místo v tabulce soutěže, ale z druhého místa ještě na první místo
mohou úspěšně zaútočit. Z prvního místa je pak možno postoupit
do krajské B. třídy, ale to není naším prioritním cílem. Nejsme ještě
rozhodnuti tuto soutěž případně hrát. Čekalo by nás značné cestování
a těžcí soupeři.

Šluknov B/Lipová - Malšovice, spolek 2:1 (1:1) Pen: 4:3, Šluknov B/Lipová - Boletice nad Labem.,z.s. 2:0 (2:0)
Horní Podluží - Šluknov B/Lipová 0:3 (0:0), Šluknov B/Lipová - Rybniště 3:0 (Kontumačně)
Jiřetín pod Jedlovou - Šluknov B/Lipová 3:1 (2:1), Šluknov B/Lipová - Velký Šenov 3:5 (0:3)
Krásná Lípa - Šluknov B/Lipová 1:2 (1:0), Těchlovice - Šluknov B/Lipová 2:1 (0:1) Pen: 4:3, Šluknov B/Lipová - FK Mikulášovice 6:1 (4:0)

Ještě se bude hrát:
Neděle 2. 6. 2019 17:00 Šluknov B/Lipová - Verneřice
Sobota 8. 6. 2019 17:00 TJ Heřmanov – Šluknov B/Lipová
Sobota 15. 6. 2019 17:00 Dolní Poustevna – Šluknov B/Lipová

Lipová - Varnsdorf 9:8 (5:3), Velký Šenov - Lipová 1:5 (0:2), Chřibská
- Lipová 3:9 (1:4), Dolní Poustevna – Lipová 6:7 (2:5),
Lipová - Krásná Lípa 9:1 (4:0), Rumburk - Lipová 5:8 (1:4)

Výsledky SK Skloluxus Lipová (Okresní přebor starších
přípravek finálová skupina 1-6 – podzim 2019)

Lipová – Šluknov 8:5 (5:3) , Lipová - SK Verneřice 7:10 (2:7) , Benešov
nad Ploučnicí - Lipová 14:5 (6:1)
Ještě se bude hrát: Neděle 2. 6. 2019 10:00 Lipová - SK Markvartice,
Neděle 9. 6. 2019 10:00 Jiříkov - Lipová

Naše starší přípravky s úspěchem ukončily druhým místem skupinu
SEVER a postoupily do finálové skupiny o 1.-6. místo. V této finálové
skupině po prvním vítězství nad Šluknovem dvakrát podlehly
mužstvům ze skupiny Jih. Stejně ale účast našich ve finálové skupině
považujeme za úspěch.

1 TJ Heřmanov, spolek 23 123:27 57
2 SK Plaston Šluknov „B“ Lipová 23 80:26 54
3 SK Verneřice z.s. 23 86:45 49
4 Tělovýchovná jednota Čechie Horní Podluží 23 88:44 48
5 FK Malšovice, spolek 23 63:61 43
6 FK Český lev Těchlovice, z.s. 23 53:42 40
7 SK Slovan Jiře�n pod Jedlovou z.s. 23 60:50 37
8 Tělovýchovná jednota Krásná Lípa, z.s. 23 61:56 35
9 SK Velký Šenov 23 52:58 32
10 FK Mikulášovice 23 45:89 25
11 TJ.Dolní Habar�ce - spolek 23 46:100 22
12 Fotbalový klub Dolní Poustevna 23 39:101 17
13 TJ Spartak Bole�ce nad Labem.,z.s. 23 40:76 16
14 TJ Tatran Rybniště, z.s. 23 30:91 8

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body
1 TJ Spartak Jiříkov, z.s. 3 3 0 0 22:4 9
2 MSK Benešov nad Ploučnicí z.s. 3 2 0 1 22:17 6
3 SK Verneřice z.s. 3 1 1 1 15:19 4
4 Tělovýchovná jednota SK Markvar�ce 3 1 0 2 15:16 3
5 SK SKLOLUXUS Lipová, z. s. 3 1 0 2 20:29 3
6 SK Plaston Šluknov, z.s. 3 0 1 2 10:19 1

Rk. Družstvo Záp. Skóre Body
1 TJ Spartak Jiříkov, z.s. 16 252:38 45
2 SK Skloluxus Lipová, z.s. 16 120:69 39
3 SK Plaston Šluknov, z.s. 16 150:67 36
4 Fotbalový klub Dolní Poustevna 16 117:117 21
5 SK Velký Šenov 16 50:76 21
6 Fotbalový klub Rumburk 16 79:128 21
7 FK Varnsdorf, z.s. 16 90:122 15
8 FK Chřibská - spolek 16 47:139 15
9 Tělovýchovná jednota Krásná Lípa, z.s. 16 50:199 3

Milan Brynda


