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Celostátní kolo soutěže vesnice roku

Ve čtvrtek 15. srpna se od 14.00 hodin na bývalé Pivovarské louce
konala slavnost k příležitosti předání ocenění soutěže Vesnice roku
2019.
Naše obec jako výherce zlaté stuhy, nejvyššího ocenění, pořádala
slavnost, kde byla předána všechna ocenění v této soutěži v rámci
Ústeckého kraje. Slavnost byla krásnou a důstojnou akcí, na kterou
přišel velký počet návštěvníků Lipové i z okolí.
Byl připraven pestrý program a úžasný raut pro všechny zdarma.
Děkujeme za pomoc při přípravě plochy akce, přípravě občerstvení,

V úterý 3. září k nám přijede celostátní komise soutěže Vesnice
roku, která bude hodnotit výherce ze všech krajů České republiky.
Obce mají čtyři hodiny na svojí prezentaci. Výsledky budou
vyhlášeny na jarmarku v Luhačovicích v sobotu 14. 9. 2019,

Zeleň opět vyrostla, trávu je potřeba posekat a parky se musí
vyplet. Jsme vděční za každou pomoc od Vás. Pokud nám budete
chtít s údržbou zeleně pomoci, je možné zapůjčit techniku a dodat

za údržbu obce a úklid obce, za pomoc při samotné akci. Děkujeme
za pomoc při úklidu kostela a při zařizování knihovny.
Děkujeme také všem návštěvníkům, kteří s námi společně sdíleli
radost z výhry.

Výhra v této soutěži přinese do obecního rozpočtu milion korun
od Ministerstva pro místní rozvoj a tři sta tisíc korun od Ústeckého
kraje. Tyto finanční prostředky chceme použít na zhotovení
veřejného osvětlení.

kde i naše obec bude mít po celý den stánek. Z Lipové bude
vypraven brzy ráno autobus a návrat je plánován v pozdních
nočních hodinách. Kdo by měl zájem o místo v autobusu, obraťte
se prosím na paní Janu Kadlecovou.

pohonné hmoty. V případě, že se budete chtít domluvit, volejte
prosím 602 581 265.

Stálá prosba o pomoc s údržbou zeleně

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
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V informačním centru si můžete si zakoupit kozí sýr různých
příchutí z Farmy Nová Víska, nůž „Rybička“ od firmy Mikov s.r.o.
s logem obce Lipová za cenu 90 Kč. V prodeji jsou také různé druhy
piva z Pivovaru Falkenštejn a limitovaná edice Lipového piva, která
byla uvařena v Pivovaru Kocour ve Varnsdorfu k příležitosti
slavnosti Vesnice roku.Medy od místních včelařů. Medoviny,

kšiltovky, deštníky, tašky a spoustu dalších pěkných věcí. Máte zde
také možnost 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.

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

------------------------------------------------------------------------------------------------
Letní kino

INFORMACE Z PODSTÁVKOVÉHO DOMU

KULTURA V OBCI

Animovaný / Komedie / Rodinný / Fantasy / Dobrodružný / Hudební, USA, 2017, 105 min, promítáme s dabingem.

Malování na Sohlandu
V pátek 6. září se u Sohlandského rybníku koná Malování
na Sohlandu. Téma malování jsou prázdniny. Pokud můžete

vezměte si s sebou křídy. Drobné občerstvení za milé ceny bude
zajištěno. V případě špatného počasí se akce nekoná.



3

Lipovský dřevák k prasknutí

SRPEN 2019

Příspe ̌vky za OÚ, kulturu a IC Klára Svobodová



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

Setkání Spolku seniorů se koná v úterý 3. září 2019 od 10.00 hodin v podstávkovém domě. Program je připraven a prosíme Vás o účast.

Další setkání seniorů se uskuteční v úterý 15. října 2019 od 15.00 hodin v podstávkovém domě. Program připraven.

SPOLEK SENIORŮ LIPOVÁ

Od 14.00 hodin na sále Restaurace U Pytláka. K tanci bude hrát hudební skupina Peleton.
Program s pohoštěním a tombolou.

Vstupné zdarma.
Těšíme se na Vás.

Pozvánka na Den seniorů

Setkání v podstávkovém domě

INFORMACE Z DOMOVA DŮCHODCŮ
------------------------------------------------------------------------------------------------
Srpen v Domově důchodců Lipová
Ve Sportovním areálu Českého Švýcarska v Krásné Lípě je možnost
mimo jiné zahrát si minigolf. Jeli jsme si to tedy jednoho srpnového
dne vyzkoušet. Na hřišti je 18 drah a téměř všechny jsme
si vyzkoušeli. Každá klientka má svůj osobitý styl hry, takže jsme se
nasmáli a pobavili se. Nechybělo občerstvení v tamní restauraci.
Strávili jsme zde velmi příjemný den, všem vřele doporučujeme.

V úterý 20. srpna sloužil v našem domově mši p. arciděkan Pavel
Procházka. Stává se již tradicí, že jednu srpnovou mši máme
spojenou s koncertem mladých brněnských hudebníků. Zavítali
k nám letos již po čtvrté zahrát a zazpívat náboženské písně.

Hudební doprovod zajistili na klarinet, housle a violu. Protože už je
známe, moc jsme se na jejich návštěvu těšili. Děkujeme
p. arciděkanovi Pavlovi Procházkovi za zprostředkování koncertu.

V srpnu jsme mimo jiné navštívili opět Restauraci u Pytláka,
kde si vždy dáme něco dobrého. Prošli jsme si Lipovou, podívat se,
co je zde nového a jak je pěkně upravená. Zúčastnili jsme se také
slavnostního předání ceny Vesnice roku Ústeckého kraje 2019.
Akce se nám moc líbila a Lipové ze srdce gratulujeme k získání
titulu.

Mgr. Miroslava Hoštičková, ředitelka
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OSLAVU DNE SENIORŮ V SOBOTU 28. 9. 2010
Spolek seniorů Lipová zve všechny obyvatele obce Lipová na
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SPORT
------------------------------------------------------------------------------------------------

Na začátku srpna se mužstvo dospělých zúčastnilo fotbalového
turnaje v Lipové. 3.srpna se konal Lipovský memoriál, pořádaný na
počest všech, kteří se zasloužili o lipovský fotbal a již nejsou mezi
námi. Letos se již hrál 22. ročník turnaje. Zúčastnila se mužstva:
SK Plaston Šluknov B/Lipová, FK Český Lev Neštěmice, FK Vaňov
a FK Mikulášovice. Turnaj měl výbornou sportovní úroveň.
Ve finálovém utkání zvítězili domácí fotbalisté nad Mikulášovicemi
4:0 a podruhé po sobě turnaj vyhráli. Na druhém místě se umístili
Mikulášovice, třetí a čtvrtí byli Vaňov a Neštěmice.

Dospělí fotbalisté v srpnu sehráli na domácím hřišti přátelské
utkání s Dolní Poustevnou, kterou porazili vysoko 8:4. Mistrovská
utkání dospělých začínají v sobotu 24.8., kdy zavítáme na hřiště

Poděkování patří všem pořadatelům a pomocníkům, kteří se
na přípravě a průběhu turnaje podíleli a také všem malým
a velkým sponzorům, kteří nám na tento turnaj finančně
přispěli. Dále je potřeba poděkovat paní doktorce MUDr.
Markétě Englerové, která měla po celou tu dlouhou sobotu
nad námi lékařský dozor.

do Malšovic. Naši mladí fotbalisté si ještě užívají prázdnin, ale na
konci srpna jim již začnou tréninky a svá mistrovská utkání
rozehrají v sobotu 7.9. ve Šluknově.

Po prázdninové úpravě otevírací doby, se vracíme od 10. 9. zpět ke každotýdennímu otevření
knihovny a to opět ve stejnou dobu.
Každé úterý od 15:30 do 17:30

Výjimečně bude také zavřená knihovna 3. 9. z důvodu návštěvy komise soutěže Vesnice roku
2019.
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OBECNÍ KNIHOVNA
------------------------------------------------------------------------------------------------
Otevírací doba knihovny Lipová

Srpen 2019

Novinky z knihovny.
Kromě nových krásných prostor, máme pro vás od září opět několik nových knih, ve kterých
si vybere snad každý

M. Maule (knihovnice)

Výkop/odjezd

SO 24.08. Malšovice Šluknov B/Lipová 17:00-15:00

NE 01.09. Šluknov B/Lipová Boletice 17:00

SO 07.09. Chřibská Šluknov B/Lipová 17:00-15:45

SO 14.09. V.Šenov Šluknov B/Lipová 16:30-15:30

NE 22.09. Šluknov B/Lipová Jiříkov 16:30

SO 28.09. Dobkovice Šluknov B/Lipová 16:00-14:00

NE 06.10. Šluknov B/Lipová Verneřice 16:00

SO 12.10. Těchlovice Šluknov B/Lipová 15:30-13:30

NE 20.10. Šluknov B/Lipová Mikulášovice 15:30

SO 26.10. H.Podluží Šluknov B/Lipová 14:30-13:15

NE 03.11. Šluknov B/Lipová Březiny 14:00

SO 09.11 K.Lípa Šluknov B/Lipová 14:00-12:30

NE 17.11. Šluknov B/Lipová Jiřetín p. J. 13:30

2 x 25 minut výkop/odjezd

SO 07.09. Šluknov Lipová 10:00 9:15

SO 14.09. Vilémov Lipová 10:00 9:15

NE 22.09. Lipová Rumburk 10:00

NE 29.09. D.Poustevna Lipová 10:00 9:15

NE 06.10. Lipová Chřibská 10:00

NE 13.10. K.Lípa Lipová 10:00 9:00

NE 20.10. Lipová V.Šenov 10:00

NE 27.10. Lipová Šluknov 10:00

NE 03.11. Lipová Vilémov 10:00

SO 09.11 Rumburk Lipová 14:00 13:00

Milan Brynda

SK Skloluxus Lipová (st. přípravka)SK Plaston Šluknov B/Lipová (dospělí)



6

Lipovské noviny – Vydává Obecní úřad Lipová +420 412 391 390, info@lipova.cz Povoleno Ministerstvem kultury České republiky, Odbor hromadných

sdělovacích prostředků, registrováno pod číslemMK ČR E1 2247. Číslo vydání 7, datum vydání 26. 8. 2019.

Řídí redakční rada ve složení Pavel Svoboda, Klára Svobodová, Zdeněk Štandera, Lenka Žáková, František Žák. Grafickáúprava aúprava textů

Zdeněk Štandera, KláraSvobodová.Redakčníuzávěrka jevždy18.dnevměsíci.
Kontakt:noviny@lipova.cz

TISKOVÁ ZPRÁVA
------------------------------------------------------------------------------------------------

Na radnici ve Šluknově je nově otevřeno detašované pracoviště
zdravotní pojišťovny RBP každou středu od 08:30 – 11:30 hodin
a od 12:30 – 16 hod.

Obyvatelé celého výběžku mohou využít konzultace o službách
a nabídce této pojišťovny. Mezi nabídky patří i možnost úhrady
poskytování zdravotní péče v Německu.
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Otevření detašovaného pracoviště zdravotní pojišťovny RBP ve Šluknově

Lužická nemocnice a poliklinika a.s.
Prohlášení insolvenčního správce pro veřejnost

SRPEN 2019


