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ZPRÁVY A INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

-----------------------------------------------------------------------------------------------Hledáme knihovníka/knihovnici
Od 1. 8. 2018 se uvolnilo místo knihovníka/knihovnice v obecní
knihovně. Pokud máte o tuto pozici zájem a chcete vědět více, volejte na
telefonní číslo 731 583 566, nebo Vám je sdělíme přímo na obecním
úřadě.

Z těchto důvodu bude knihovna v měsíci srpnu uzavřena.
Děkujeme za pochopení

Realizace Lipovského „ létajícího“ dřeváku“
Poslední sobotu v srpnu 25. 8. 2018 se bude konat Lipovský “létající“
dřevák, chtěli bychom poprosit ty, kteří by nám chtěli s přípravou
alespoň trochu pomoci, že je možné se domluvit přímo na obecním
úřadě, nebo na telefonním čísle 731 583 637. Sháníme také

dobrovolníky k disciplínám desetiboje v den konání od 9.30 hodin
do 16.30 hodin.
Děkujeme za případný zájem

Provozní doba obecního úřadu v měsíci srpnu:
středa 8. 8. 2018 otevřeno do 15. 30 hodin
středa 15. 8. 2018 otevřeno do 15. 30 hodin
čtvrtek 9. 8. 2018 zavřeno
pátek 10. 8. 2018 zavřeno
úřední hodiny v ostatní dny zůstávají nezměněny

Pravidelný přehled poplatků za likvidaci odpadu a poplatek za psa
V tomto čísle Lipovských novin Vám přinášíme přehled poplatků pro
kalendářní rok 2018. 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 Svobodové.

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.

Platbu za ODPAD zasílejte s variabilním symbolem 1340, poplatek činní
540 Kč/trvale žijící osoba/rok a 900 Kč/rekreační objekt/rok.

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.

Platbu za STOČNÉ zasílejte s variabilním symbolem 2321 + č.p. objektu,
výše poplatku je stanovena dle dohody s paní Svobodovou.

OBECNÍ ROZHLAS
Vážení spoluobčané, rádi bychom Vám připomněli možnost poslechu
hlášení obecním rozhlasem přes mobilní telefon či pevnou linku.
V případě, že neuslyšíte nebo nebudete rozumět hlášení obecním
rozhlasem, vytočte telefonní číslo:+420 607 014 586, kde je hlášení
nahráno a bude Vám přehráno přímo do telefonu. Do schránky tohoto
čísla je nahráno okamžitě každé hlášení, které proběhne.

Doufáme, že tento pohodlný způsob získání informací se osvědčí.
V případě nejasností se, prosíme, obraťte na zaměstnance obecního
úřadu.
Toto telefonní číslo také naleznete na webových stránkách obce
v důležitých informacích pro občany v odkazu Obecní rozhlas

Sběrný dvůr
Otevírací doba:

každá středa od 14.00 do 16.00 hodin
sudá sobota od 09.00 do 12.00 hodin
Uložení odpadu mimo otevírací dobu je možné domluvit na telefonním čísle: 720 993 632.
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KULTURA V OBCI

-----------------------------------------------------------------------------------------------Program letního kina
3. 8. od 21.30 hodin: Fantastická zvířata a kde je najít
Dobrodružný / Rodinný / Fantasy
Velká Británie / USA, 2016, 133 min
10. 8. od 21.30 hodin: Jak utopit Dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách
Komedie / Fantasy
Československo, 1974, 96 min
17. 8. od 21.15 hodin: Pán prstenů: Společenstvo Prstenu
Fantasy / Dobrodružný / Akční
USA / Nový Zéland, 2001, 172 min

Vstupné 50 Kč, děti do 15-ti let 20 Kč.
V případě špatného počasí se promítání přesune na sobotu,
nebo na neděli.
Pokud nebude dostatečná tma, promítání se může
posunout o pár minut.
V areálu letního kina není instalováno posezení,
pro Vaše pohodlí si vezměte sedačky, deky a jiné s sebou.
Občerstvení nezajišťujeme.

24. 8 od 21.00 hodin: Dunkerk
Akční / Drama / Historický / Válečný
Velká Británie / Nizozemsko / Francie / USA, 2017, 106 min

Filmy jsou s českým dabingem.

31. 8. od 20.30 hodin: Trollové
Animovaný / Dobrodružný / Rodinný / Fantasy / Muzikál
USA, 2016, 92 min
7. 9. od 20.00 hodin: Cesta do pravěku
Dobrodružný / Fantasy / Rodinný / Sci-Fi

Lipovský „ létající“ dřevák - 25. srpna 2018 od 10.00 hodin
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INFORMACE Z PODSTÁVKOVÉHO DOMU

-----------------------------------------------------------------------------------------------Aktuálně z informačního centra
V galerii podstávkového domu se již chystá výstava naivních obrazů
Alexandry Dětinské, které Vás opravdu potěší od 3. srpna do 28. září.
V informačním centru si stále se slevou můžete zakoupit Lipovský
kalendář stolní za 30 Kč a nástěnný za 50 Kč. Nabízíme kozí sýry z farmy
Nová Víska a pivo z Pivovaru Falkenštejn. V našem sortimentu naleznete
také kalendář na rok 2019 s historickými fotograﬁemi Šluknovského

výběžku, Varnsdorfský betlém, ručně šité panenky, nebo keramiku
od paní Simony Machorkové. Dále si můžete pořídit různé suvenýry:
pohledy, mapy, keramiku, trika, kšiltovky a deštníky.
Služby: kopírování, tisk nebo laminování.

INFORMACE ZE ŠKOLY

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

Časopis Lipováček k dostání na obecním úřadě.

INFORMACE Z DOMOVA DŮCHODCŮ

-----------------------------------------------------------------------------------------------Červenec v Domově důchodců Lipová
Letos začátkem léta se v areálu Domova důchodců Lipová konal již
10. ročník Lipovského soutěžního dne. Je to akce pro naše klientky
a klienty okolních zařízení sociálních služeb, kterou vyplňují soutěžní
disciplíny zaměřené jak na pohyb, tak na motoriku nebo procvičení
paměti. Letos k nám zavítalo rekordních 11 družstev, družstvo Domova
důchodců Lipová bylo 12. Soutěžilo se např. ve cvrnkání kuliček,
shazování kuželek, hodu kostkou nebo byly disciplíny zaměřené
na jemnou motoriku – loupání jablek, odemykání zámků atd. Kromě
soutěží patří k našemu soutěžnímu dni i tanec a dobré jídlo. K tanci
i poslechu nám tradičně přijel zahrát pan František Veselý a o výborné
občerstvení se postaral tým naší kuchyně.
Velké obavy jsme měli z počasí, naštěstí nám přálo, nepršelo a dokonce
vysvitlo i sluníčko. Na první příčce se letos umístilo družstvo Domova
Krásná Lípa Palmovka. I letos jsme měli připravenou disciplínu pro
vedoucí družstev, tedy pracovníky, kteří své klienty k nám do Lipové

doprovázeli. Naše sociální pracovnice pro ně připravila, pro některé dost
složitou disciplínu – měli přiřazovat jména sportovců ke sportu, kterému
se věnovali. V této disciplíně uspěla vedoucí družstva z Domova srdce
v dlaních soc. služby Jiříkov.
Díky našim sponzorům jsme mohli všechny soutěžící odměnit pěknými
cenami a vlastně vůbec realizovat celý den. Tímto všem - jak sponzorům,
tak zaměstnancům a kamarádům děkuji za pomoc při přípravách
a průběhu celého dne. Moc si vaší pomoci vážíme. Zároveň také děkuji
studentům ze Střední odborné školy sociální Šluknov, kteří nám pod
vedením paní Ducháčové moc pomohli s obsluhou našich hostů.
Myslím, že celý den se velmi povedl, budeme se těšit zase příští rok.
Mgr. Miroslava Hoštičková
ředitelka
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SPORT

-----------------------------------------------------------------------------------------------Starostové hrají fotbal
Postupně jsme zde vkládali události a foto z jednotlivých dnů našeho
pobytu na Sicílii. Nyní rekapitulace zápasů v turnaji včetně sestav:
Starostové ČR vs. Novináři Sicílie 2:1 (poločas 0:0, branky Pavel Svoboda
a Tomáš Pintér).
Gólman: Josef Hutěčka (Březnice), stopeři: Radek Haloun (Horní
Řasnice), Zdeněk Porubský (Vigantice), obránci: Jiří Ulvr (Studenec),
Tomáš Koryčánek (Horní Újezd), záložníci: Tomáš Zvěřina (Mirošovice),
Pavel Drda (Vidče), Tomáš Grégr (Strážné), Libor Švardala (Slavkov
u Uherského Hradiště), útočníci: Tomáš Pintér (Planá), Pavel Svoboda
(Lipová)
Střídání: Michal Štěpánek (Němčice u Holešova)
Druhý zápas:
Starostové Itálie vs. Starostové Jižní Tyrolsko 4:0
Zápas o 3 – 4 místo:
Novináři Sicílie vs. Starostové Jižní Tyrolsko 5:1
Finále:
Starostové ČR vs. Starostové Itálie 4:0 (poločas 0:0, branky 2 Michal
Štěpánek, 2 Václav Vokáč).
Gólman: Aleš Salibor (Hlavnice), stopeři: Milan Brandejs (Teplice nad
Metují), Zdeněk Porubský (Vigantice), obránci: Jiří Ulvr (Studenec),
František Kučera (Kamenický Šenov), záložníci: Tomáš Grégr (Strážné)
Pavel Drda (Vidče), útočníci: Tomáš Pintér (Planá), Pavel Svoboda
(Lipová)
Střídání: Václav Vokáč (Drahonice), Radek Haloun (Horní Řasnice), Tomáš
Koryčánek (Horní Újezd), Tomáš Zvěřina (Mirošovice), Libor Švardala
(Slavkov u Uherského Hradiště), Vladimír Velísek (Machová), Jindřich
Krušina (Břestek)
Realizační tým:
Hlavní trenér: Bohumil Škarpich (Rusava), asistenti: František Moravec
(Staré Křečany), Jiří Řezníček (Tučín), Josef Smažinka (Litenčice), masér
a kustod: Petr Tlach (Slavkov u Uherského Hradiště).
Dále je zapotřebí uvést, že jsme při slavnostním vyhlášení předali místní
charitě ﬁnanční dar ve výši 1000 eur (viz foto), na který částečně přispěli
všichni členové týmu ze svých vlastních prostředků plus prostředky
z účtu našeho sdružení. Podobně se samozřejmě zachovaly i ostatní
týmy.
Článek z italského tisku:
https://www.vaitaormina.com/taormina-mayors-of-europe-forsolidarity-torneo-di-calcio-con-raccolta-fondi-per-lavulss/
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