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V sobotu 5. října 2019 se od 10.00 hodin na bývalé pivovarské louce
konalo slavnostní předávání cen soutěže Vesnice roku 2019. Naše
obec jako výherce celostátního kola uspořádala slavnost, na kterou
byly pozvané všechny obce z celostátního kola, vyhlašovatelé,
spoluvyhlašovatelé, zástupci Ústeckého kraje, obyvatelé Lipové
i okolních obcí a další hosté.
V dopoledních hodinách byla předána ocenění za přítomnosti
předních zástupců vyhlašovatelů soutěže. Starosta Pavel Svoboda,
místostarosta František Žák a předsedkyně kulturní komise Klára
Svobodová oficiálně převzali titul „Vesnice roku 2019“, šek na
částku 2,6 milionu korun. Tyto peníze obec získá formou dotace
z Ministerstva pro místní rozvoj a 100 tisíc korun
od Svazu měst a obcí. Oficiálně byl také předán vůz ŠKODA SCALA
od společnosti ŠKODA AUTO, který zůstane natrvalo obci.
Valašská obec Ratiboř, která se umístila na stříbrné příčce
v celostátním kole, převzala šek na částku 1,9 milionu korun a obec
Libovice, která se umístila na třetím místě, převzala šek na částku
1,8 milion korun.
Byly také vyhlášeni další vítězové. V kategorii Inovativní obec, která
byla letos hodnocena historicky poprvé, získala prvenství obec
Velatice z Jihomoravského kraje. Od partnera soutěže, společnosti
ŠKODA AUTO, převzal zástupce obce poukaz na půlroční užívání
vozu Citygo e-Pilot. Cenu naděje pro živý venkov roku 2019, jehož

garantem je Sdružení místních samospráv ČR, získala obec Vítonice
ze Zlínského kraje. S tímto oceněním je spojená finanční odměna
100 tisíc korun od sdružení.
Na závěr slavnosti předal hejtman Ústeckého kraje Oldřich
Bubeníček vyznamenání starostovi Pavlu Svobodovi.

Počasí nám vůbec nepřálo, ale vše se podařilo připravit tak,
že i přes neustálý déšť a zimu se oslava výtečně vydařila. Koncerty,
dřevosochochání, ledosochání, světelná show, ohňostroj, dětské
hry, zpěv a tanec, program byl opravdu nabitý. Výborné jídlo,
příprava stanového městečka, organizace na místě, s tím vším
pomohli desítky lidí, kterým bychom tímto chtěli velice poděkovat
a víme, že bez Vás by se to nepodařilo. Děkujeme také Ústeckému
kraji a sponzorům za finanční podporu realizace slavnosti.

Důležité poděkování patří také Obci Vilémov, Městu Dolní
Poustevna a jejich zaměstnancům, kteří naší obci pomohli
se sekáním, úklidem zeleně, zapůjčení a postavení stanů a setů
na slavnost a s dalšími přípravami. Městu Velký Šenov za zapůjčení
stanů a setů a za jejich postavení i sklizení a Obci Lobendava
za zapůjčení stanu. Je skvělé mít mezi obcemi ve výběžku takovou
oporu.
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Další fotografie ze slavnosti naleznete na straně č. 6.

Fotografie: Jana Vlčková, Martin Staník, Milan Baťha, Jiří Fišer
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Podařilo se nám získat dotaci na nákup kompostérů na bioodpad
(Compostar K-1380), které budou k dispozici zdarma všem, kteří
mají nemovitost v katastru obce Lipová u Šluknova a Liščí.

Od 1. 11. 2019 po předchozí domluvě a uzavření smlouvy
o výpůjčce si můžete tyto kompostéry vyzvednout. Bezplatná
výpůjčka je na dobu pěti let, pak Vám kontejner bude přenechán
do vlastnictví zdarma.

Svoz biologicky rozložitelného odpadu bude prodloužen do konce
měsíce listopadu, poslední svoz se uskuteční ve středu 27. 11.
2019. Po skončení svozu si nádoby na bioodpad zazimujte. Svoz

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.

V případě zájmu a pro bližší informace
volejte: +420 731 583 637 - Pavlína
Weisgerberová.

Přesto, že je možné získat kompostér
do výpůjčky zdarma, zůstává možnost
svozu popelnice na bioodpad.

v roce 2019 bude zahájen v měsíci dubnu, o podrobnostech Vás
budeme včas informovat. Pokud nemáte již o svoz bioodpadu
zájem, je nutné poplatek zrušit na obecním úřadu a nádobu vrátit.

Doufáme, že tento pohodlný způsob získání informací se osvědčí.
V případě nejasností se, prosím, obraťte na zaměstnance obecního
úřadu.

Toto telefonní číslo také naleznete na webových stránkách obce
v důležitých informacích pro občany v odkazu Obecní rozhlas.

Kompostéry na bioodpad

Biologicky rozložitelný odpad

Obecní rozhlas

Pravidelný přehled poplatků za likvidaci odpadu a poplatek za psa
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

------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMACE Z PODSTÁVKOVÉHO DOMU
V podstávkovém domě si můžete zakoupit Lipové pivo z limitované
edice, které bylo vyrobeno v pivovaru Kocour. Dále nová trika,
která byla zhotovena k příležitosti výhry v soutěži Vesnice roku
2019, magnetické otvíráky, samolepky, stříbrné a zlaté rybičky
s logem obce, medy a další pěkné věci.

Také zde budou od 1. listopadu zdarma k vyzvednutí nové
památeční silikonové náramky, které byly zhotoveny pro obyvatele
a rekreanty obce Lipová.

V adventním čase budete moci navštívit výstavu betlémů a stále
je v prodeji papírový betlém naší obce.

V případě zájmu o výstavu v galerii kontaktujte Kláru Svobodovou
+420 607 964 815.

Otevřeno máme každý den od 10.00 do 17.00 hodin.
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------------------------------------------------------------------------------------------------
KULTURA V OBCI

V neděli 24. listopadu 2019 se bude konat žehnání křížků a obrazů.
Setkání je ve 14.00 hodin na louce před továrnou firmy Mikov.
Trasa je dlouhá cca dva a půl kilometru. Arciděkan P. Pavel
Procházka bude žehnat pět obnovených obrazů, dva kříže a sošku
sv. Rozálie. Ukončení žehnání bude v podstávkovém domě smalým
občerstvením.

Rozsvícení vánočního stromu a prodej výrobků v podstávkovém
domě bude 29. listopadu 2019 od 16.00 hodin na návsi.

Podrobný adventní program otiskneme v příštím vydání
Lipovských novin.

Příspěvky za OÚ, kulturu a IC Klára Svobodová

Žehnání křížků a obrazů Rozsvícení vánočního stromu

Lipovská drakiáda
Drakiáda se v pátek 1. listopadu 2019 bude nově konat na louce
u letiště, konkrétně - nedaleko obnovené piety. Doneste si s sebou
draky všeho druhu, vznášedla i jiné poletuchy, bude se i soutěžit.
Pro zahřátí nám v Domově důchodců uvaří medvídkový čaj
a na ohni si opečeme něco dobrého

V případě opravdu špatného počasí se drakiáda ruší.

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

Setkání Spolku seniorů se koná v úterý 12. listopadu 2019 od 15.00 hodin v podstávkovém domě. Program je připraven.

SPOLEK SENIORŮ LIPOVÁ
Setkání v podstávkovém domě

INFORMACE Z DOMOVA DŮCHODCŮ
------------------------------------------------------------------------------------------------
Září v Domově důchodců Lipová
Dne 1.10. je Mezinárodní den seniorů. I my jsme ten náš svátek
oslavili. Přijali jsme pozvání od Spolku seniorů Lipová, kteří ve
spolupráci s Obcí Lipová připravili oslavu dne seniorů na sále
Restaurace U Pytláka. O zábavu samosebou nebyla nouze, se svým
pěveckým vystoupením vystoupily děti z Dětského domova
v Lipové, k tanci hrála hudební skupina Peleton a odpoledne nám
zpestřila Travesti show. Připravené bylo výborné občerstvení. Moc
jsme si odpoledne užili a děkujeme za pozvání.
Protože se letos podzim opravdu vydařil a je stále pěkné počasí,
užíváme si procházek po okolí. Líbí se nám, jak je Lipová pěkně
vyzdobená podzimními motivy. Na jednu z procházek jsme vyrazili
do Podstávkového domu, do Informačního centra. Jeli jsme také
do Šluknova, kde je zbudovaná nová vyhlídka na Židovský vrch.

Je odtud moc pěkný výhled na celý Šluknov. Procházku jsme spojili
s návštěvou cukrárny a doplnili energii dobrým dortíkem
a kávičkou.
Myslíme i na přírodu. V posledních letech ubývá hmyz závratnou
rychlostí a vědci varují, že by mohl do sta let vyhynout, což by
způsobilo naprostý kolaps našeho ekosystému. Každý může
pomoci jeho úbytek zpomalit, třeba tak, že mu poskytne místo
k bydlení. Naše pracovnice s klientkami se rozhodly, že na zahradě
zbudují hmyzí domečky. Nejen že bude mít užitečný hmyz u nás
na zahradě kde pobývat, ale je to i moc hezká dekorace. Děkujeme
za pěkný a užitečný nápad.

Mgr. Miroslava Hoštičková
ředitelka Domova důchodců Lipová
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INFORMACE ZE ŠKOLY
------------------------------------------------------------------------------------------------

Přestože je za okny ještě podzim, rádi bychom vás pozvali
na následující akce:
- Vánoční trhy, které se uskuteční 29. 11. 2019 v čase 15 – 17,30 hod
v prostorách školy. Finanční výtěžek bude stejně jako vloni použit
na projekt Ježíškova vnoučata. Přijďte s námi strávit příjemné
odpoledne a podpořte děti v jejich snažení pomoci druhým.
- Zpívání u stromečku, které bude následovat po trzích. Již teď
si děti připravují vánoční písně a koledy, které by všem moc rády
zazpívaly 29. 11. 2019 od 18 hod.
- Vánoční besídku, ta proběhne v týdnu před Vánocemi, datum
a čas ještě upřesníme

Na čem se obvykle táta podílí? Běžně býváme u početí :-), když jsme
se pro něj předem rozhodli, máme z pozitivního těhotenského
testu radost. Početí se svou ženou ještě někteří z nás oslaví, ale pak
se většinou začneme věnovat každodenním povinnostem a prožití
těhotenství a příprava na porod je hlavně na naší ženě. V lepším
případě jsme alespoň přítomní na porodním sále, ale jenmálokterý
z nás má tušení, jak být své ženě a dítěti při porodu oporou. Často
pak i první dny, u někoho týdny nebo dokonce měsíce hledáme
cestu ke svému dítěti a někdy i k ženě. Je to velká škoda, protože
tím přicházíme o spoustu radosti, lásky a společných chvil.
Naše zkušenosti a i řada výzkumů z posledních let potvrzují, jak
důležité je pro pozdější vývoj dítěte těhotenství, porod a rané
dětství. Žena v těhotenství dochází ke gynekologovi, může být také
v péči porodní asistentky, duly nebo setry či kamarádky, ale pokud
není její muž součástí této péče, promarní velkou příležitost
připravit se na rodičovství a vytvořit si zdravý vztah se svým
dítětem. Když se muž od začátku těhotenství zapojí do péče o svou
ženu a miminko, prožívají vše společně, poznávají se více
do hloubky a připravují se na novou roli rodičů. Tělo ženy prochází
v těhotenství řadou změn, tělesných i hormonálních, ty se mohou
projevovat ještě častějšími změnami nálad. Připravený partner
může být své ženě oporou při všech těchto změnách. Když
to dokáže, zároveň tím prospívá svému dítěti, protože to v bříšku
prožívá vše s maminkou. Dobře provedená masáž nohou, zad
a bříška jsou skvělým prostředkem ke zmírnění bolesti
namáhaných svalů a zároveň vedou k uvolnění, které je klíčem
k přirozenému porodu bez komplikací. Pravidelná masáž pomůže
s poznáním a porozuměním tělu ženy a partnery sbližuje. V čase
masáže je možné probírat i porodní přání ženy a postupně se tak
připravovat na porod, kde by měl být muž své ženě oporou. Když je
partner připravený na výkyvy nálad své ženy a je si vědomý toho, že
miminko prožívá emoce spolu s maminkou, může reagovat jinak
něž by reagoval za normální situace a náladu své ženě zlepšit.
Miminko už v bříšku moc dobře vnímá, co se kolem něj děje a kdo
je původcem jakých pocitů. Jeden z účastníků našich kurzů nám
vyprávěl o tom, jak chodil na doučování matematiky k těhotné
mamince a často si tak spolu v příjemné atmosféře povídali.
Tatínek miminka pracoval v zahraničí a doma příliš času netrávil.

- 1. školní ples, který se uskuteční 8. února 2020 od 20 hod.
v Restauraci U pytláka. Kromě bohaté tomboly a programu pro Vás
připravujeme i malá překvapení. Vstupenky je možné rezervovat
již teď na zsms.lipova@seznam.cz nebo na tel. čísle 608 982 112.

Mgr. Hana Šulcová
ředitelka ZŠ a MŠ Lipová

Po porodu když doučování pokračovalo, zklidňoval hlas
doučovaného studenta miminko, na rozdíl od hlasu tatínka, který
tuto schopnost neměl.
Obecně je možné říci, že každý příjemný čas, který spolu partneři
v těhotenství tráví, prospívá také miminku a jeho budoucímu
vztahu s tátou. Při práci s těhotnými jsme se zatím nesetkali
s žádnou ženou, která by neocenila masáž od partnera.
Jak na masáž, těhotenství, porod, rodičovství nebo vztah se můžete
dozvědět na našich přednáškách, kurzech nebo v rámci osobních
konzultací u nás v Mikulášovicích nebo po dohodě kdekoliv
ve výběžku. Podrobnosti najdete na webu www.darzivota.cz nebo
nám zavolejte na tel. č. 728 759 299.

Gabriela a David Kovářovi
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Pozvánka ze školy a školky

TISKOVÁ ZPRÁVA
------------------------------------------------------------------------------------------------
Role muže v těhotenství a při porodu
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SPORT
------------------------------------------------------------------------------------------------

Fotbalové zápasy podzimní části ročníku 2019/2020 jsou již za svojí
půlkou. Mužstvo dospělých je výsledkově jako na houpačce.
Po sérii porážek a těžkém debaklu v Dobkovicích (sestoupili
z krajské B třídy), kdy jsme dostali ostudných 13 gólů, přišla zase
série výher. Problém je v nestabilním kádru, kdy mužstvo hraje
pořád v jiné sestavě a hlavním problémem je chybějící brankář.
V létě nám nevyšel přestup brankáře a tak teď musí v některých
zápasech chytat hráči. To je trochu mimo jejich „profesi“. Během
zimní přestávky musíme na tomto problému zapracovat. Do konce
sezóny dospělé fotbalisty čekají soupeři z čela tabulky a tak
získávat body bude velmi obtížné.

Malšovice – Šluknov "B"/Lipová 6:1 (0:0), Šluknov “B“/Lipová - Boletice n.L. 3:0 (2:0), Chřibská – Šluknov “B“/ Lipová 5:2 (3:1), Velký Šenov –
Šluknov “B“/ Lipová 3:1 (1:0), Šluknov “B“/ Lipová - Jiříkov 0:5 (0:2), Dobkovice – Šluknov “B“/Lipová 13:1 (7:0), Šluknov “B“/Lipová - Verneřice
5:1 (2:1) Těchlovice - Šluknov "B"/Lipová 1:4 (1:3), Šluknov “B“/Lipová - Mikulášovice 5:2 (3:1)
Zbývá odehrát: Horní Podluží - Šluknov "B"/Lipová, Šluknov "B"/Lipová – Březiny, Krásná Lípa – Šluknov “B“/Lipová, Šluknov “B“/Lipová -
Jiřetín pod Jedlovou

Šluknov - Lipová, z.s. 14:7 (10:4), Lipová - Rumburk 10:7 (6:4), . 5:5 (3:2), Lipová, z.s. - Chřibská 6:6 (1:3), Krásná Lípa - Lipová 3:14 (0:7),
Lipová - Velký Šenov 8:3 (3:2),
Zbývá odehrát: Lipová – Šluknov, Rumburk - Lipová

Naši mladí fotbalisté se naopak vezou na vítězné vlně a to nám
opravdu dělá velkou radost. Vede se nám registrovat i další
zájemce o fotbal a to i dívky. Velkým vzorem pro dívky může být
Šárka Kuchtová, která je jedním z našich nejlepších hráčů. Děti
poctivě trénují dvakrát týdně pod střídavým dohledem
kvalifikovaných trenérů panaMiloše Kolce, Milana Herouta a Josefa
Vargy. V jejich činnosti jim zdárně pomáhají paní Andrea Kuchtová
a Karolína Holičová. Moc všem děkujeme za tuto činnost.
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VÝSLEDKY – OKRESNÍ PŘEBOR STARŠÍCH PŘÍPRAVEK – SEVER

VÝSLEDKY OKRESNÍHO PŘEBORU DOSPĚLÝCH 2019/2020

TABULKA OP DĚČÍN DOSPĚLÝCH
1 Jiřetín pod Jedlovou 9 44:10 24

2 Březiny 9 30:11 24

3 Dobkovice 8 45:13 21

4 Malšovice 9 35:25 18

5 Čechie Horní Podluží 9 39:21 16

6 Jiříkov 8 28:17 16

7 Krásná Lípa 9 29:30 12

8 Plaston Šluknov "B"/Lipová 9 22:36 12

9 Chřibská 9 24:28 11

10 Verneřice 9 26:33 9

11 Velký Šenov 9 20:32 9

12 Mikulášovice 9 19:39 8

13 Český lev Těchlovice 9 7:39 3

14 Spartak Boletice n.L. 9 7:41 3

TABULKA OP STARŠÍCH PŘÍPRAVEK SKUPINY SEVER
1 Šluknov 6 55:20 18

2 Lipová 6 50:38 11

3 Chřibská 6 40:34 11

4 Dolní Poustevna 5 31:21 8

5 Rumburk 5 36:27 6

6 Velký Šenov 6 24:54 3

7 Krásná Lípa 6 14:56 0

ŘÍJEN 2019

Milan Brynda
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