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Pozvánka pro obyvatele a rekreanty obce Lipová Vám byla dána do schránek. Pozvánku není nutné nosit s sebou.

Dokončení prostoru kolem kašny před kostelem
Po velmi dlouhé době se nám podařilo dokončit položení žulových
kostek před kostelem u nově usazené kašny, která je před vstupem
k památníku obětem světových válek. Do kašny je také napojená voda
a poslouží k osvěžení.

Jsme velice rádi, že další kousek v obci je upraven. Děkujeme
za trpělivost a všem zúčastněným za pomoc.

Pr ̌íspěvky za OÚ, kulturu a IC Klára Svobodová
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V informačním centru máme v prodeji nůž „Rybička“ s logem obce
Lipová za cenu 90 Kč. Můžete si také přijít koupit kozí sýr různých
příchutí z Farmy Nová Víska. Od srpna bude v prodeji pivo
z Pivovaru Falkenštejn.
Medy od místních včelařů, medoviny, kšiltovky, deštníky, tašky

a spoustu dalších pěkných věcí. Můžete si také zakoupit vstupenky
na koncert kapely Čechomor, který se koná ve Slovanském domě
v Mikulášovicích dne 11. 10. 2019 od 20.00 hodin. Cena vstupenky
v předprodeji je 450 Kč.

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

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

Pravidelný přehled poplatků za likvidaci odpadu a poplatek za psa

Program Letního kina do září 2019

Prosba o pomoc s údržbou zeleně

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.

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

Opět se na Vás obracíme s prosbou o pomoc s údržbou zeleně.
Každé posekání, vypletí nebo péče o okolí sakrálních památek nám
všem velice pomůže. Budeme vděční i za pomoc při pořádání
Slavnostního předání vesnice roku Ústeckého kraje a Lipovského
dřeváku k prasknutí. Ohledně pomoci s údržbou zeleně se prosím
obracejte na starostu Pavla Svobodu 602 581 265, ohledně pomoci
s kulturními akcemi na Kláru Svobodovou 607 964 815.

Pokud se rozhodnete nám pomoci s realizací a údržbou před
Slavnostním předání ocenění, obraťte se na nás prosím
do 5. srpna. Pokud budete chtít pomoci s Lipovským dřevákem tak
do 20. srpna. Hodnotící komise pro celostátní kolo soutěže Vesnice
roku přijede 3. září v 8.00 hodin. Rádi bychom komisi ukázali naší
obec upravenou a na to bohužel sami nestačíme.

INFORMACE Z PODSTÁVKOVÉHO DOMU

KULTURA V OBCI
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Pozor změna času setkání.
Setkání Spolku seniorů se koná v úterý 3. září 2019 od 10.00 hodin. Program je připraven a prosíme Vás o účast.

Spolek seniorů Lipová pořádá dne 28. září 2019 od 14.00 hodin Den seniorů na sále Restaurace U Pytláka. Program bude s hudbou
i s pohoštěním. Přesný program bude zveřejněn na plakátech.
Není pravdou, že zábava je jen pro seniory a tímto srdečně zveme všechny občany Lipové.

SPOLEK SENIORŮ LIPOVÁ
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Pozvánka na Den seniorů

INFORMACE Z DOMOVA DŮCHODCŮ------------------------------------------------------------------------------------------------
Červenec v Domově důchodců Lipová
Každý rok náš Domov pořádá Lipovský soutěžní den. Letos se konal
již 11.ročník. Termín jsme vybrali těsně před prázdninami,
ale teploty byly vyloženě letní, až tropické. Zvažovali jsme náš
soutěžní den odložit na jiný termín, ale spoléhali jsme na to,
že začneme dopoledne a všechny soutěže jsou umístěny do stínu
zahrady. Také občerstvení a posezení bylo pod stany
a samozřejmostí bylo dostatečné množství tekutin pro všechny
účastníky. Účastnilo se dohromady 9 družstev po 4 soutěžících
s doprovody. Disciplíny připravujeme opravdu pečlivě, aby byly
soutěže zaměřené jak na motoriku a trošku pohybu, tak na
přemýšlení a paměť. S výsledky zamíchalo hezky „kolo štěstí“,
protože opravdu záleží na štěstí, kolik bodů si soutěžící vytočí.
Po soutěžích byl oběd, potom vyhodnocení a předání cen. Přišly
také děti z Mateřské školy v Lipové, aby si zasoutěžily s ostatními.

Nejlépe se jim dařilo u hádání pohádkových postav, protože
pohádky znají. Nezklamali ale ani dospělí. Hudební doprovod nám
zajišťoval František Veselý. Je nutné poděkovat všem, kteří se na
přípravách našeho dne podíleli od zaměstnanců, dobrovolníků –
rodinných příslušníků a kamarádů, sponzorů, kteří nám pomohli se
zajištěním občerstvení a cen pro všechny soutěžící až po studentky
ze šluknovské Střední školy sociální, které nám pod vedením paní
Ducháčové pomohly s obsluhou našich hostů.
Celý den se vydařil a přestože bylo opravdu velké horko, všichni
jsme to zvládli. Děkujeme za účast všem, kteří přijeli a těšíme
se zase za rok.

Vedoucí sociálního úseku Dana Filausová

ČERVENEC 2019

INFORMACE ZE ŠKOLY
Červen v ZŠ a MŠ Lipová
------------------------------------------------------------------------------------------------

Měsíc červen se nese v duchu těšení se na prázdniny. V naší škole
se nesl v duchu školních výletů, které jsme letos pojali jinak,
než bylo zvykem a třídy se vydaly každá zvlášť. Prvňáci spolu
s druháky se vyřádili v Jump aréně v Ústí na Labem, kde stihli i ZOO.
Stejně tak i třeťáci měli možnost podívat se do Ústecké zoologické
zahrady. Čtvrtá a pátá třída navštívilyzzzzy také ZOO, ale tentokrát
v Děčíně.
A nakonec školka, jako malí indiáni, navštívili indiánskou vesničku
v Růžové.

Těsně před vysvědčením nás čekala ještě jedna velmi důležitá věc,
a to bylo pasování předškoláčků a rozloučení se s žáky 5. třídy.

Ačkoliv bylo opravdu velké teplo, myslím, že tato akce se vydařila
i nějaká slzička ukápla.

A kdo by si myslel, že ve škole se přes prázdniny neděje nic, tak ten
by se mýlil. Je tu hodně napilno a věřím, že mnozí budou změnami
překvapeni.

Chtěla bych poděkovat všem, kdo nás během celého roku
podpořili, účastnili se našich akcí. Moc si toho vážíme a věříme,
že nám zachováte přízeň i v dalším školním roce.
Všem přejeme krásný zbytek prázdnin a těšíme se na 2. září,
kdy vás opět ve škole přivítáme.

Hana Šulcová
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SPORT
------------------------------------------------------------------------------------------------

INZERCE
------------------------------------------------------------------------------------------------
Prodám palivové dřevo: cena za PRM 300 Kč z odvozního místa (množstevní sleva). Václav Žák, telefon 602 200 339.
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