
------------------------------------------------------------------------------------------------KULTURNÍ KALENDÁŘ 2022

8. 1. Koncert v kostele svatých Šimona a Judy
od 17.00 hodin Česká mše vánoční – J. J. Ryby „Hej mistře

12. 3. Sportovní ples
od 20.00 hodin, tradiční ples pořádaný SK SKLOLUXUS Lipová na
sále Restaurace U Pytláka

19. 3. Zabijačka
od 10.00 hodin na návsi až do večerních hodin

2. 4. Ukliďme Česko
v 10.00 hodin setkání před Obecním úřadem

16. 4. Velikonoce v podstávkovém domě
od 14.00 hodin, velikonoční tradice (malování kraslic, pečení,
pletení pomlázky, výroba paškálu)

17. 4. Velikonoční koncert v kostele
od 15.00 hodin v kostele sv Šimona a Judy v Lipové

30. 4. Filipojakubská noc a stavění máje
v 16.45 hodin slet před Obecním úřadem odkud půjde průvod
k Restauraci U Pytláka, program pro děti

7. 5. Druhý Školní ples
od 20.00 hodin na sále Restaurace U Pytláka

14. 5. Férová snídaně na podporu Fair trade obchodu
od 10.00 hodin, místo bude upřesněno na plakátech - ZRUŠENO

10. 6. Noc kostelů 2022 v kostele sv. Šimona a Judy
od 18.00 hodin, promítání, koncerty, prohlídky, dílny pro děti

11. 6. Zkoleduj se – Benefiční koncert ZŠ a MŠ Lipová

18. 6. Něco bude „ Morava na severu“
program bude upřesněn na plakátech

30. 7. Lipovský fotbalový memoriál
od 10.00 hodin na fotbalovém hřišti

20. 8. Lipovský dřevák
celodenní akce od 10.00 hodin na pivovarské louce (vstupné 50,-
Kč, děti do 15 let zdarma)

9. 9. Malování na Sohlandu
od 15.00 hodin u Sohlandského rybníka

15. 10. Oslava dne seniorů
program bude upřesněn na plakátech

29. 10. Koncert v kostele svatých Šimona a Judy
Slavnostní koncert od 17.00 hodin

21. 10. Lipovská drakiáda
od 15.00 hodin u letiště (u nově opravené piety), hry, opékání
vuřtů

25. 11. Rozsvícení vánočního stromu
program bude upřesněn na plakátech

8. 12. Česko zpívá koledy
od 18.00 hodin u podstávkového domu č.p. 424

10. 12. Mikulášská veselice
program bude upřesněn na plakátech

17. 12. Betlémské světlo v podstávkovém domě
v podstávkovém domě od 14.20 do 16.00 hodin

24. 12. Štědrý večer v kostele sv. Šimona a Judy
vánoční setkání o půlnoci v kostele

26. 12. Lucerničkový pochod
setkání v 15.00 hodin u podstávkového domu č.p. 424

30. 12. Vánoční turnaj ve stolním tenise
od 10.00 hodin na sále restaurace U Pytláka (zápisné 50,-Kč, děti
do 15 let zdarma)

Kulturní kalendář je předběžný soupis plánovaných akcí v obci Lipová.
Podrobné informace naleznete vždy na plakátech akce, které budou

zveřejňovány na webových a facebookových stránkách obce, v informačním
centru a vývěskách. Pokud nebude možné akci uspořádat, budeme

Vás o tom informovat.


