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Nepořádek a ničení odpočinkových míst

Dočasné omezení provozu sběrného dvora

Natáčení České televize Poděkování

Očkování psů a koček

Změna umístění stanoviště kontejnerů na tříděný odpad

Stále dokola se stává nepochopitelná věc. Po celé vesnici se
povalují odhozené plechovky od energetických nápojů, pet lahve
a obaly od jídla.
Proč to někdo zahazuje? Plné to táhne do přírody, nebo k letnímu
kinu a potom to po vyprázdnění jen tak pohodí? Nechápu, jaké
myšlenkové pochody se v některých jedincíchmusí odehrávat, když
se chovají jako čuňata. Pokud je někomu zatěžko se s tím „těžkým“
obalem tahat ke koši, tak ať si nic nekupuje.
Dalším „nádherným“ počinkem je malování a rytí nesmyslů

Ve sběrném dvoře bude během měsíce července a srpna probíhat
montáž vrat na budově sběrného dvora a další úpravy. Z tohoto
důvodu nebude možné od 12. 7. do 31. 8. 2020 přijímat

V pondělí 22. 6. 2020 probíhalo v obci natáčení pořadu České
televize Všechno, co mám ráda. V pořadu se dozvíte zajímavosti
z Ústeckého kraje, hlavně ze šluknovského výběžku a jedna moc
hezká reportáž bude přímo o Lipové. Pořad se bude vysílat v neděli
26. 7. 2020 dopoledne.

Velice děkujeme zaměstnancům ZŠ a MŠ Lipová a dobrovolníkům
za jejich pomoc při natírání herních prvků na dětském hřišti a plotu
u podstávkového domu. Hřiště i plot vypadají nyní velice dobře.

Brigáda na hřbitově vznikla z vlastní iniciativy obyvatel obce a my
velice děkujeme za pomoc i za tento nápad, vážíme si toho.
Na hřbitově byla posekaná a pohrabaná tráva i uklizeno.

Kontejnery na tříděný odpad a kontejner na textil, které byly u samoobsluhy, budou nově umístěny před sběrným dvorem z důvodu
zlepšení vzhledu centra obce. Další stanoviště zůstávají beze změny.

Děkujeme za pochopení

elektrospotřebiče a nebezpečný odpad. Naposledy tento odpad
můžete uložit v sobotu 11. 7. 2020 a pak až po ukončení prací v září.

do nových stolů a lavic na odpočinkových místech.
Proč? Jaký to má smysl? Je to snad reklama na idiotismus?
Vážně nechápu, proč to někdo dělá? Snad z frajeřiny, či hlouposti?
Úpravy okolí a úklid nepořádku po těchto čuňatech stojí nemalé
úsilí, které bychom mohli věnovat něčemu smysluplnějšímu.
Prosím zamysleme se, zda je to opravdu nutné.

František Žák
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V sobotu 4. 7. 2020 od 16.00 hodin u Obecního úřadu Lipová.

• Cena za očkování vztekliny 150 Kč.
• Kombinovaná vakcína 350 Kč.
• Čipování 400 Kč.
• Pes musí být v doprovodu dospělé osoby a na vodítku, musí mít náhubek.
• Očkovací průkaz s sebou.

Pes, který má být očkovaný proti vzteklině, musí být očipovaný. Pokud Váš pes není, může být
očipovaný přímo na místě za 400 Kč a pak hned očkovaný.

Očkování bude provádět MVDr. Václav Žáček, Rumburk.
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Úhrada poplatků a jiných plateb převodem z bankovního účtu
Poplatky je možné uhradit bankovním převodem na účet obce Lipová č. 213100291/0300, nebo osobně na OÚ.

Ke každé platbě prosím uveďte do textu jméno a číslo domu

druh poplatku variabilní symbol částka frekvence platby

odpady 1340 650 Kč / trvale žijící osoba 1 / rok

odpady 1340 900 Kč / rekreant / objekt 1 / rok

bioodpad 1340 200 Kč / nádoba 120 litrů, 400 Kč / nádoba 240 litrů 1 / rok

stočné 2321 + č.p. dle dohody s paní Weisgerberovou

poplatek za psa 1341 150 Kč 1 / rok

poplatek za psa 1341 50 Kč / důchodci 1 / rok

pronájem pozemku 3635 dáno smlouvou 1 / rok

pronájem obecních bytů 3612+č.p.+číslo bytu dáno smlouvou 1 / měsíc

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

Setkání je v neděli 12. 7. 2020 ve 14.00 hodin u sousoší „Pieta“
(u letiště). S hudebním doprovodem na cestě dlouhé cca 2 km se
budou žehnat tři obnovené obrazy a čtyři kříže. Ukončení slavnosti
s malým občerstvením bude v podstávkovém domě.

KULTURA V OBCI
Žehnání křížků a obrazů Letní kino Lipová
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INFORMACE Z PODSTÁVKOVÉHO DOMU
------------------------------------------------------------------------------------------------

Příspěvky za OÚ, kulturu a IC Klára Svobodová

Informační centrum je v běžném provozu od pondělí do neděle od 10.00 do 17.00 hodin.
Kontakt: 702 184 555.

• V případě špatného počasí se promítání přesune na sobotu, nebo na neděli, nebo bude zrušeno.
• 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.
• Občerstvení nezajišťujeme, můžete si ho donést s sebou.

INFORMACE Z DOMOVA DŮCHODCŮ
------------------------------------------------------------------------------------------------
Červen v Domově důchodců Lipová

Program letního kina Lipová

Červen v Domově důchodců jsme trávili už v rámci mírného
rozvolnění. Začaly k nám opět chodit návštěvy našich rodin a přátel,
za což jsme velmi rádi. Přestože se ještě musí dodržovat určitá
opatření, vidět svoji rodinu nebo přátele je pro nás veselejší. Znovu
začaly mše s panem farářem Procházkou. Také jsou trochu
netradiční v tom, že probíhají na terase.
Po dlouhé době jsme si vyšli na delší procházku, a to okolo
Lipovského zámku po Naučné stezce až k Pytlákovi. Je příjemné,
že si cestou můžeme odpočinout na lavičkách, chvilku posedět
a rozjímat. Laviček není ale nikdy dost, tak bychom byli rádi, kdyby

12. 6. od 21.45 hodin: LIMONÁDOVÝ JOE ANEB KOŇSKÁ OPERA
Komedie / Muzikál / Western / Dobrodružný / Československo,
1964 / 95 min, vstupné 50 Kč, děti 20 Kč

26. 6. od 21.45 hodin: JUMANJI: DALŠÍ LEVEL
Akční / Dobrodružný / Komedie / Fantasy / USA / 2019 / 123 min,
vstupné 50 Kč, děti 20 Kč

10. 7. od 21.45 hodin: JOKER
Krimi / Drama / Thriller / USA, 2019, 122 min, vstupné 50 Kč

24. 7. od 21.45 hodin: ROCKETMAN
Životopisný / Drama / Hudební / Muzikál / Velká Británie / Kanada /
USA / 2019, 121 min, vstupné 50 Kč

7. 8. od 21.30 hodin: LE MANS 66
Drama / Životopisný / Sportovní / Akční / USA / Francie / 2019,
152 min, vstupné 50 Kč

21. 8. od 21.15 hodin: KRÁLÍČEK JOJO
Komedie / Drama / Válečný / USA / Nový Zéland / Česko / 2019,
108 min, vstupné 50 Kč, děti 20 Kč

4. 9. od 20.30 hodin: SNĚŽNÝ KLUK
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / USA, 2019, 97 min, vstupné
50 Kč, děti 20 Kč

18. 9. od 20.00 hodin: FRČÍME
Animovaný / Komedie / Rodinný / Fantasy / USA, 2020, 103 min,
vstupné 50 Kč, děti 20 Kč

jich po Lipové bylo trochu více. Po takové dlouhé procházce jsme
se v restauraci U Pytláka odměnili na co měl kdo chuť. Opravdu
to bylo vyvedené odpoledne.
Stále se věnujeme zahrádce, kytičkám, bylinkám, nebo jen tak
chodíme do zahrady a do okolí na procházky. Tvoříme, cvičíme,
relaxujeme, hodně čteme a moc se těšíme na léto.

Mgr. Miroslava Hoštičková
Ředitelka Domova důchodců Lipová
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------------------------------------------------------------------------------------------------
KNIHOVNA LIPOVÁ

7. 7. zavřeno
14. 7. zavřeno
21. 7. 15:30 – 17:30
28. 7. 15:30 – 17:30

4. 8. zavřeno
11. 8. zavřeno
18. 8. 15:30 – 17:30
25. 8. 15:30 – 17:30

Po několika měsíční pauze bylo opět možné uspořádat návštěvu
knihovny pro žáky ZŠ a MŠ Lipová. V průběhu měsíce června
navštívili žáci 3. – 5. ročníku knihovnu dokonce dvakrát.
Při prvním setkání se seznamovali s novými prostory knihovny,
roztříděním knih a samozřejmě jsme si zopakovali i pravidla pro
návštěvu knihovny a půjčování knih.
Při druhém setkání se děti věnovali už čtení a předčítání různých
knih v knihovně. Někoho zajímaly kuchařské knihy, jiní hledali knihy
o dinosaurech a někteří si četli klasickou dětskou beletrii. Každý si
vybral knihu podle sebe a svou chvilku při čtení v knihovně si užil.
Dokonce jsme museli návštěvu prodloužit, protože se žákům
v knihovně velmi líbilo.

Michaela Maule (knihovnice)

V průběhu uzavření knihovny z důvodu nařízení vlády přibyly do knihovny opět nové tituly knih.

ČERVEN 2020

Otevírací doba knihovny
v době letních prázdnin

Žáci základní školy v knihovně

Novinky v knihovně

ZŠ A MŠ LIPOVÁ
------------------------------------------------------------------------------------------------
Pasování předškoláků
Z důvodu situace, která
nastala, jsme letos pasovali
předškoláky bez účasti
rodičů. Nicméně úsměv
a radost jim to nevzalo
a v této slavnostní chvíli je
podpořili kamarádi ze školky
a školy.

Přejeme všem krásné léto -
kolektiv ZŠ a MŠ
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PROVÁDÍME OPRAVY A SERVIS VEŠKERÉ ZAHRADNÍ TECHNIKY

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

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

TISKOVÁ ZPRÁVA

INZERCE

Rádi bychom vás pozvali k nám domů na besedu na téma
AHA momentů (přelomových uvědomění), které jsme
prožili v souvislosti s naším vztahem, rodičovstvím
a životem. Budeme sdílet náš příběh a to jak, jsme se
dostali do Mikulášovic a k činnostem, které děláme. Často
přijímáme některé informace a zažité zvyklosti jako dané
a nejlepší možné, občas ale může být přínosné
poodstoupit a podívat se na ně z jiného úhlu. Co nás
přimělo poodstoupit v našich životech a jaká poučení
jsme si z toho odnesli, s vámi budeme sdílet ve středu
1. července od 17:30 do 19:00 na adrese Mikulášovičky
č. ev. 31. Vstupné dobrovolné, ale nahlaste nám, prosím,
svou účast předem na e-mail david@darzivota.cz nebo
tel. 728 759 299.
Celý život se věnujeme tělu a jeho schopnostem. Začali
jsme sportem, se kterým přirozeně souvisela zdravá
strava a regenerace včetně masáží, až nás život zavedl k jemnějším a hlubším tématům celkové životní pohody. Věnujeme se práci s tělem,
vztahy, smyslem života, sebepojetím a to vše tak nějak přirozeně vede i k rodičovství. Rodičovství pro nás začíná už samotnou přípravou
našich životů na početí. Kromě řady běžnějších zdrojů čerpáme také z učení kanárské porodní báby Marisy Alcala nebo maorských
stařešinů Te Kaha a Anaru.
Těšíme se na případné setkání Gabča a David Kovářovi, Dar života

AHA momenty ve vztahu, rodičovství i v životě



SPORT
------------------------------------------------------------------------------------------------
SPORT ČERVEN 2020

Vyhodnocení soutěže z minulého čísla Lipovských novin

Společenský a sportovní život se pomalu vrací k normálu. Otevřela
se hřiště a začalo se po dlouhé pomlce trénovat a hrát. Kromě první
a druhé fotbalové ligy byly všechny fotbalové soutěže ukončeny.
V nižších fotbalových soutěžích se nesehrál tedy ani jeden
mistrovský zápas. Mužstvo dospělých má už za sebou dva
přáteláky. První utkání se hrálo už pod slušně naplněnou
šluknovskou tribunou. V tomto utkání jsme podlehli dobře hrající
Dolní Poustevně 1:5. Druhé přátelské utkání se hrálo na umělé
trávě ve Varnsdorfu proti Dolnímu Podluží, výsledek byl 4:4. Zatím
poslední utkání jsme měli hrát v České Kamenici s místní
fotbalovou rezervou, ale déšť nám to zhatil. Do dvou týdnů bychom
měli už otevřít naše hřiště v Lipové, kdy se provede pískování
brankového území. Příští přátelská utkání by se tedy měla již hrát
v Lipové.

Horní řada: Jan Hulín, Rudolf Meisner, Josef Protiva, Silva Učeň,
Ladislav Pálko, Luboš Moravec, Bedřich Grohmann, Reinhard
Hüfner, Bohuslav Bohuněk, Václav Soukup
Spodní řada: Karel Rác, Rudolf Vaněk, Jiří Kopecký, tohoto hráče
zatím nikdo nepoznal, Petr Kulíšek, Jiří Vondráček, Karel Malaník,
Roman Pálko.

Soutěžní otázka: Napiš dle fotografie jména hráčů a urči rok, kdy se
tito hráči účastnili turnaje v Dolní Poustevně.
Nejrychlejší email se správnou odpovědí přišel na naší emailovou
schránku 15. 6. 2020 v 0:01 hodin a zaslal nám jí občan obce
Lobendava Ladislav Grohmann junior a získal míč a šálu české
fotbalové reprezentace.

Naši žáci se již také začali připravovat na nový fotbalový ročník
2020/2021. Od září budou naší obec reprezentovat v okresním
přeboru mladších žáků. Hlavní změna pro ně bude hra na půlku
hřiště. Ve fotbalových přípravkách hráli na hřišti, které tvořilo
čtvrtinu velkého fotbalového hřiště. Chvilku jim asi tato změna
bude dělat problémy, ale věříme, že to nakonec zvládnou. Začátky
ale budou určitě těžké.
Během tohoto léta se nebude konat fotbalový turnaj LIPOVSKÝ
MEMORIÁL, místo něj se budou hrát přátelská utkání. Zrušený ples
ze 14. 3. se bude konat v sobotu 12. září od 20:00 na sále U Pytláka.
Rozhodli jsme se této akci nechat stejný průběh i název
SPORTOVNÍ PLES jako v březnu. Vstupenky, které jste si zakoupili
v předprodeji, samozřejmě platí. Bude zároveň vydána nová emise
vstupenek pro nové zájemce.
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Milan Brynda
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