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Prosba o dodržování nedělního klidu

Kamera v letním kině

Brigády u kaple sv. Jáchyma

Dočasné omezení provozu sběrného dvora

Zastupitelstvo obce při svém zasedání projednávalo stížnosti
na použití hlučných strojů v neděli, které podali někteří obyvatelé.
Vytvoření vyhlášky o nedělním klidu a klidu o svátcích je až poslední
možnost. Raději se chceme vydat cestou prosby, domluvy
a vzájemné tolerance nežli cestou nařízení.
Samozřejmě nastanou situace jako třeba dlouhodobě nevhodné
počasí a je potřeba zeleň upravit, kdy to počasí dovolí. Lidé, kteří
pracují do pozdních hodin nebo rekreanti nemají možnost vše
obstarat v týdnu. Přesto bychom Vás chtěli požádat, abyste hlučné
práce se sekačkou, křovinořezem, motorovou pilou, cirkulárkou
nebo stavebními stroji dělali v týdnu nebo v sobotu. Neděle je pro
většinu obyvatel jediný den, kdy si mohou odpočinout a „přispat“.
Někdy to však není možné, protože už v brzkých ranních hodinách,

V měsíci září bude nainstalována kamera v prostoru letního kina,
která bude monitorovat promítací plochu, ale také okolí.
O zakoupení a instalaci kamery rozhodlo zastupitelstvo obce

Děkujeme všem, kteří se účastnili brigády na Jáchymově vrchu.
Sešli jsme se čtyřikrát a dělali jsme hlavně bourací, zednické
a tesařské práce na předsíni kaple a byl také vyčištěn prostor kolem

Stavební práce ve sběrném dvoře stále probíhají a z tohoto důvodu
zde není možné až do odvolání ukládat elektrospotřebiče
a nebezpečný odpad. Provozní hodiny sběrného dvora zůstávají

nebo hned po obědě se začnou šířit nepříjemné zvuky
ze zmíněných strojů a kazí jediný poklidný den.
Žádáme Vás proto, abyste byli ohleduplní a ponechali alespoň
neděli jako den klidu.
Víme, že hlavně záleží na sousedských vztazích a doufáme,
že je možné se mezi sebou domluvit. Vytvoření vyhlášky
by znamenalo řešení sporů, případné volání policie a také
vymáhání pokut, a to vše nám přijde nevhodné. Doufáme, že jsme
schopni se mezi sebou domluvit a neděli ponechat bez hluku.
V jiných obcích a městech si na to obyvatelé zvykli.

Děkujeme za pochopení a ohleduplnost.

z důvodu opakujících se problémů s nepořádkem a poškození
promítací plochy.

kaple. Ve spolupráci se spolkem Nixdorf a obcí Lobendava bychom
chtěli pokračovat na postupné obnově.

nezměněny. O ukončení prací Vás budeme informovat.

Děkujeme za pochopení.
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Pravidelný přehled poplatků a plateb na rok 2020
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
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INFORMACE Z PODSTÁVKOVÉHO DOMU
------------------------------------------------------------------------------------------------

Příspěvky za OÚ, kulturu a IC Klára Svobodová

Kávu z kavárny a pražírny Café Mimosa z Varnsdorfu můžete nyní
zakoupit i u nás v informačním centru. Různé druhy kávy mleté
i zrnkové prozatím v menších balení prodáváme od pondělí
a při větším zájmu bude možné si kávu také objednat.
V naší nabídce máme stále kozí sýry z Farmy Nová Víska, pivo
z Pivovaru Falkenštejn, medy od místních včelařů, medovinu

a také chutney, džemy, sirupy a pesta z Kytlic.

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

téměř celý život. Nového medvídka zatím na zámku nemají. V kapli
jsou, nezvykle za oltářem, ukryty varhany, na které nám pan
průvodce osobně zahrál. Prohlídka zámku byla moc hezká. Potom
jsme se občerstvili v zámecké kavárně. Na nádvoří zámku zrovna
ten den probíhalo odhalení skleněné fontány, ale bohužel
až v odpoledních hodinách. U zámku jsou také krásné zahrady,
které jsme si prohlédli. Výlet se nám vydařil a určitě zase někdy
někam vyrazíme.

Mgr. Mirka Hoštičková
Ředitelka Domova důchodců Lipová

INFORMACE Z DOMOVA DŮCHODCŮ

KNIHOVNA LIPOVÁ

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

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

Srpen v Domově důchodců Lipová

Informace z knihovny

Stává se již tradicí, že jednu srpnovou mši máme spojenou
s koncertemmladých brněnských hudebníků. Tak tomu bylo i letos.
11.8.2020 sloužil v našem domově mši p. arciděkan Pavel
Procházka. Hudebníci z Brna k nám opět zavítali zahrát a zazpívat
náboženské písně. Hudební doprovod zajistili na klarinet, housle
a violu. Moc jsme se na jejich návštěvu těšili. Děkujeme
p. arciděkanovi Pavlovi Procházkovi za zprostředkování koncertu.
V polovině srpna jsme si udělali výlet na Státní zámek Zákupy.
Tento zámek jsme navštívili již před lety, tak nás zajímalo, co je zde
nového. Smutnou zprávou pro nás bylo, že medvěd Medoušek,
který byl chován na zámeckém nádvoří v příkopu, 19. prosince
2019 bohužel zemřel. Šestadvacetiletý medvěd strávil v Zákupech

V měsíci září a říjnu bude v knihovně probíhat zhotovení nového ústředního topení. Provoz knihovny touto rekonstrukcí nebude dotčen.

Klára Svobodová

Žehnání sochy svatého Jana Nepomuckého v Liščí a koncert v kostele
V neděli 27. 9. 2020 od 14.30 hodin setkání v Liščí u obnovené
sochy sv. Jana Nepomuckého (na mostku směrem k ovčínu), které
bude žehnáno. Potom se společně přemístíme do kostela
sv. Šimona a Judy na koncert sboru Thomas Stelzer Gospel Crew,

který Vás zajisté nadchne (v českém připodobnění je to podobné
kapele Spirituál kvintet a také sborovým zpěvům z filmu Sestra
v akci). Na závěr bude připraveno malé pohoštění.
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Setkání seniorů v podstávkovém domě bude 13. 10. 2020 od 15.00
hodin.

Koncert v kostele sv. Šimona a Judy, který se uskuteční v sobotu
24. 10. 2020 od 17.00 hodin, bude na téma Radost ze života.
Těšíme se na Vás a věříme, že se po tak dlouhé době všichni
na připravované akce těšíte a rády se zúčastníte.

Pozn. Pořádání všech akcí je závislé na aktuálních nařízení vlády.
O případných změnách Vás budeme včas informovat.

Vzhledem k tomu, že vláda, MZ a MŠMT vydávají další doplňující
omezení a opatření, tak podrobné informace týkající se provozu
MŠ a ZŠ obdrží rodiče a zákonní zástupci na letáku 1. září.

Mgr. H. Šulcová

SPOLEK SENIORŮ LIPOVÁ

ZŠ A MŠ LIPOVÁ

TISKOVÉ ZPRÁVY

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

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

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

Informace k činnosti Spolku seniorů Lipová

ZŠ a MŠ v novém školním roce 2020/2021

Tour de Zeleňák

Cvičení začíná ve čtvrtek 10. 9. 2020 od 18.00 hodin pod vedením
paní Kateřiny Landové v tělocvičně DD.

Setkání ke Dni seniorů se bude konat 10. 10. 2020 od 15.00 hodin
v Restauraci U Pytláka. K tanci zahraje kapela Peleton.
Připraven bude také program a pohoštění. Plakáty budou vyvěšeny
a pozvánky předány.

Zájezd do Sezimova Ústí se pro velký zájem uskuteční znova.
Termín zájezdu bude upřesněn.

V měsíci říjnu se pojede na zájezd do Polska Kudlova Zdroj.

Provozní doba MŠ od 1. září 2020 Po – Pá 6 – 16 hod.

Provozní doba ŠD od 1. září 2020 Po – Pá 6,30 – 16 hod.

Tour de Zeleňák 36. ročník
silničního veřejného
závodu dne 5. 9. 2020.

Část závodu se také jede
přes naší obec a musíme
počítat s určitými do-
pravními omezeními. Do-
tčené nemovitosti obdrží
leták s konkrétními
informacemi do schránek.
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Nebudete věřit

• letos je to právě 160 let, kdy první jezdec Pony Expressu
vyrazil se zásilkou ze Saint Joseph - 8. dubna 1860

• a také 30 let od doby, kdy v roce 1990 došlo k propojení
Československého a Amerického Pony Expressu. Naši jezdci
byli v Americe tak úspěšní, že guvernér Bob Miller vyhlásil
2. červen 1990 dnem státního svátku Nevady na počest
Československého Pony Expressu.

S koňáckým pozdravem "Ať Vám koně jdou!" Libuše Hlinková

expresní poštovní linky, která by dobu přepravy zásilky zkrátila na
několik dní. Přeprava zásilek, kterou chtěli provozovat, měla být
především rychlá. Proto se rozhodli nikoli pro dostavníky,
ale osamělé jezdce na koních, kteří by dokázali překonat Spojené
státy za mnohem kratší dobu.

http://www.pony-express.cz

36. Evropský Pony Express

Historie Pony Expressu v USA

1. předávka na české straně - Staré Křečany 17. 8. 2020 - Ranč
„O“ Zdeňka Šťáhlavského

Centrem pravého „koňáckého„ dění se zase po roce staly lesní
a polní cesty v našem pohraničí.
Po nich z německého Westernvillage (Sebnitz) vezli jezdci Andreas
Hein s Jiřím Brožem poštu mezinárodního PONY EXPRESSU, aby ji
mohli před půlnocí předat za hranicemi dalším jezdcům.

Na české straně, ve Starých Křečanech, již byli připraveni tento
drahocenný náklad převzít jezdci Zdeněk Šťáhlavský a František
Vaněk. Brašna s poštou byla pak v Kytlicích pozdě v noci
svěřena půvabným jezdkyním Libuši Machové a Veronice
Kellerové, ty ji tmou ochraňovaly a nesly dalším úsekem blíž k cíli.
Celá evropská trať měří již něco přes 2400 km a je rozdělena
do úseků dlouhých cca 20 km. Jede se za každého počasí ve dne
i v noci. Tento rok se vyjelo 13. 8. 2020 z Rütenbrocku z hranic NL/D
a dojezd by měl být 22. 8. 2020 v Polsku (Luboň), kde se bude
zároveň oslavovat 20 let polského Pony Expressu.

Pony Express byla kurýrní služba, která v letech 1860 – 61
přepravovala poštovní zásilky z východního pobřeží USA na pobřeží
západní. V polovině 19. století přestala být města na východním
pobřeží jedinou výspou civilizace v USA. Díky nálezům zlata
v Kalifornii se začal prudce rozvíjet i americký Západ. Železniční
spojení ještě neexistovalo a tak jediné, co obě pobřeží v té době
spojovalo, byly poštovní linky. Největší a nejznámější z nich byla
společnost Wells, Fargo & Co. Ale ani její dostavníky nedokázaly
zásilku z východu na západ dostat dřív než za tři měsíce. Proto
přišla společnost Russel, Major a Waddel s nápadem na zřízení
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zápas sehrají dospělí na hřišti v Lipové v neděli 6. září od 17:00,
jejich soupeřem bude mužstvo Verneřic.

Naše fotbalové naděje – mladší žáci začnou svá utkání v neděli
6. září, kdy budou na hřišti v Lipové hostit mužstvo Chřibské, výkop
je v 10:00.

2020. V současné době jednáme o termínu s hudbou
a s vystupujícími na plese. Vstupenky z předprodeje samozřejmě
platí dál. Děkujeme za trpělivost, ale některé věci prostě nejsme
schopni ovlivnit.

Srpen 2020

Okresní přebor mladších žáků Okresní přebor dospělých
V rozpisu se ještě můžou měnit časy utkání na hřištích soupeře

Sportovní ples

Na konci prázdnin se od soboty 22. srpna začal fotbalový ročník
2020/2021. Všichni doufáme, že se tato fotbalová soutěž obejde
bez přerušení a vše se řádně sehraje. V prvním utkání sehrálo
mužstvo dospělých svůj první zápas na hřišti ve Velkém Šenově.
V tomto utkání naše mužstvo podlehlo domácím 5:3. Doufáme,
že v následujících utkáních se nám již povede lépe. První domácí

S ohledem na vzniklou situaci nákazy COV 19 v republice
a nařízením vlády o opatřeních k 1. září 2020 jsme nuceni opět
zrušit konání SPORTOVNÍHO PLESU, který se měl konat 12.9.
Je nám to líto, ale jistě všichni uznáte, že konat ples či zábavu
v rouškách opravdu nejde. Termín tedy posouváme na listopad

výkop odjezd

NE 06.09. Lipová Chřibská 10:00

NE 13.09. Varnsdorf Lipová 10:00 8:45

NE 20.09. Lipová Rumburk 10:00

ST 23.09. Lipová V. Šenov 17:00 Pohár

SO 26.09. Jun. ROMA DC Lipová 12:30 10:45

NE 04.10. Lipová volno

SO 10.10. Č. Kamenice Lipová 14:00 12:30

NE 18.10. Lipová Modrá 10:00

SO 24.10. Verneřice Lipová 10:00 8:15

ST 28.10. Lipová Malšovice 10:00

NE 01.11. Lipová Vilémov 10:00

SO 07.11. V. Šenov Lipová 10:00 9:15

výkop odjezd

SO 22.08. V. Šenov Šluknov B/Lipová 17:00 16:00

SO 29.08. Boletice Šluknov B/Lipová 17:00 15:00

NE 06.09. Šluknov B/Lipová Verneřice 17:00

SO 12.09. Březiny Šluknov B/Lipová 16:30 14:30

NE 20.09. Šluknov B/Lipová Těchlovice 16:30

SO 29.09. Mikulášovice Šluknov B/Lipová 16:00 15:00

NE 04.10. Šluknov B/Lipová Jiříkov 16:00

SO 10.10. H. Podluží Šluknov B/Lipová 15:30 14:00

NE 18.10. Šluknov B/Lipová Malšovice 15:30

SO 24.10. Chřibská Šluknov B/Lipová 14:30 13:00

NE 01.11. Šluknov B/Lipová Benešov 14:00

SO 07.11. Jiřetín Šluknov B/Lipová 14:00 12:30

NE 15.11. Šluknov B/Lipová K. Lípa 13:30

Milan Brynda


