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Evropská cena obnovy venkova 2020

Solidarita mezi lidmi

Po delší odmlce jsme obdrželi zprávu od komise Evropské ceny
obnovy 2020, jak bude pokračovat soutěž, která nebyla
vyhodnocena a vyhlášena z důvodu šíření COVID-19.
Komise složená ze zahraničních porotců by měla do Lipové přijet
v rozmezí června až začátkem září, o přesném termínu nás budou

Dostali jsme milý podnět, jestli bychom mohli napsat článek
o vzájemné pomoci, která je nezištná a lidé jí dělají z dobré vůle.
Rádi se toho ujímáme a vyzdvihujeme a děkujeme všem, kteří
pomáhají. Jsou mezi námi lidé, kteří pomoc potřebují, třeba ze
zdravotních důvodů (těch důvodů může být mnoho) a nabídnutá
pomoc jim vyřeší spoustu trápení. Nebýt lhostejný k ostatním

teprve informovat. Slavnostní vyhlášení a předání cen v Rakousku
snad bude v první polovině roku 2022. Stále však není nic jisté
a může dojít ke změně.

a pomáhat si navzájem je důležité pro život nás všech, nikdy nevíte,
co se může stát. Doufám, že tento příspěvek čtou lidé, kterých se to
týká a tímto jim ještě jednou děkujeme a třeba bude inspirací
pro ostatní.

Pravidelný přehled poplatků a plateb na rok 2021
Poplatky je možné uhradit bankovním převodem na účet obce Lipová č. 213100291/0300, nebo osobně na OÚ.

Prosíme o kontrolu trvalých příkazů, kde jsou špatné variabilní symboly.

Ke každé platbě prosím uveďte do textu jméno.
Při změně výše záloh během roku, prosíme informujte zaměstnance obecního úřadu.
Děkujeme.

druh poplatku variabilní symbol částka frekvence platby

odpady 1340 + č.p. 750 Kč / trvale žijící osoba 1 / rok

odpady 1340 + č.p. 1000 Kč / rekreant / objekt 1 / rok

bioodpad 1340 + č.p. 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 + č.p. 150 Kč 1 / rok

poplatek za psa 1341 + č.p. 50 Kč / důchodci 1 / rok

pronájem pozemku 3635 + č.p. dáno smlouvou 1 / rok

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

ÚŘEDNÍ HODINY V OBDOBÍ
LETNÍCH PRÁZDNINÁCH
Od pondělí 19. 7. 2021 do pátku 23. 7. 2021 bude obecní úřad
uzavřen z důvodu čerpání dovolené.

Aktuální informace o úředních hodinách naleznete ve vstupní hale
budovy Obecního úřadu, nebo na webových stránkách obce.
V současné době jsou úřední hodiny v pondělí a ve středu.

Pondělí: 8.00 do 17.00 hodin
Středa: 8.00 do 17.00 hodin
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TOUR DE FEMININ Koncert v kostele sv. Šimona a Judy
V sobotu 10. 7. se mezi 15.00 a 18.00 hodinou pojede závod
2 x přes naší obec. Prosíme buďte na silnicích obezřetní, ohleduplní
a dbejte na bezpečnost. Děkujeme.

Spolek seniorů Lipová, Vás zve na koncert v kostele sv. Šimona
a Judy dne 4. 7. 2021 od 18.00 hodin.

INFORMACE Z PODSTÁVKOVÉHO DOMU
------------------------------------------------------------------------------------------------

V informačním centru se připravujeme na letní
sezonu a doplňujeme zásoby.

Můžete si zakoupit nové mapy, turistické
známky a vizitky, dárky ze dřeva, nože rybičky,
medovinu a spoustu dalších pěkných věcí.
V červenci opět budou v prodeji džemy
a chutney z Kytlic a pivo z Pivovaru
Falkenštejn.

Bohužel Kozí farma Nová Víska ukončila
výrobu kozích sýru a tím končí samozřejmě
i prodej, což nás velice mrzí.

Aktuální informace z IC

Příspěvky za OÚ, IC a kulturu Klára Svobodová
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a doplnit i smyslové prvky, aby byla tato část zahrady pro klientky
zajímavější.
V polovině června jsme se bohužel museli rozloučit s naší psí
kamarádkou Daisy, která v Domově důchodců Lipová žila 16 let.
Byla součástí Domova, proto je nám jejího odchodu líto. Se psím
kamarádem je život prostě veselejší.

Mgr. Miroslava Hoštičková
Ředitelka - Domova důchodců Lipová

INFORMACE Z DOMOVA DŮCHODCŮ
------------------------------------------------------------------------------------------------
Květen v Domově důchodců Lipová
Začátkem června, ještě před tím, než udeřila velká vedra, jsme se
vydali s klientkami na delší procházku. Vypravili jsme se do Liščího.
Cestou jsme obdivovali krásně opravené křížky a obrázky, kvetoucí
máky a přírodu vůbec. Došli jsme až ke kapličce, která je také
krásně opravená. Byla otevřená, a tak jsme mohli nahlédnout
i dovnitř. Procházka pro nás byla sice delší, ale moc se nám líbila.
Stále pečujeme o zahrádku, především zaléváme. Chystáme se na
větší úpravu zahrady, abychom mohli umístit krb s udírnou, který
našim klientkám věnovala Ježíškova vnoučata. Chceme vytvořit
zázemí pro posezení, upravit kus zahrady (nové keře, květiny)

------------------------------------------------------------------------------------------------
KNIHOVNA LIPOVÁ
Meziknihovní výpůjční služba

Otevírací doba během letních prázdnin

Novinky v knihovně

Nově je možné si v knihovně objednat a nechat přivést knihy
z jiných knihoven. V současné době velmi dobře spolupracujeme
s Metodickým střediskem ve Varnsdorfu, které spravuje všechny
menší knihovny Šluknovského výběžku a Městskou knihovnou
Děčín. Odkazy na výběr knih z těchto knihoven jsou uvedeny na

V průběhu měsíců července a srpna bude otevírací doba knihovny
upravena následovně: 6. 7. Státní svátek knihovna uzavřena.

V průběhu měsíce června jsme obdrželi do knihovny přibližně
20 nových knih, převážně v rámci výměnného fondu knihoven.

internetových stránkách naší knihovny v sekci Knižní katalogy.
Dovoz knih trvá přibližně 14 dní, pokud jsou knihy dostupné. Knihy
ji možné objednat buď přímo v knihovně nebo e-mailem na adresu
knihova@lipova.cz .

Od 20. 7. do 17. 8. bude knihovna uzavřena. Ostatní letní úterý
bude knihovna otevřena v běžné otvírací době.

Na ukázku několik titulních stran obdržených titulů přikládám.

ČERVEN 2021

Mgr. Michaela Maule
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TISKOVÁ ZPRÁVA
------------------------------------------------------------------------------------------------

Chirurgové z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem začali operovat v Rumburku

Operační sály v Lužické nemocnici v Rumburku začali tento týden využívat chirurgové z Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem. Jednalo se o výkony odpovídající vybavení a možnostem rumburské
nemocnice. Vedení Krajské zdravotní, a.s., tak potvrdilo svá předchozí tvrzení, že mu jde o efektivnější
využití nemocničních kapacit tak, aby se vyšlo vstříc obyvatelům Ústeckého kraje, kterým byly díky
pandemii Covidu-19 odložené plánované operace.

„Vše dopadlo skvěle. Musím pochválit nejen své kolegy z Masarykovy nemocnice, ale také personál rumburské
nemocnice. Všichni odvedli plně profesionální výkon na vysoké úrovni,“ komentuje spolupráci s Lužickou nemocnicí
MUDr. Martin Sauer, primář Chirurgického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Lékaři v Rumburku
odoperovali pacienty připravené k plánovaným operacím žlučníku a kýly.

V nastavené spolupráci bude Krajská zdravotní, a.s., pokračovat. „Ukazuje se nám, že je to jedna z cest, jak ulevit
dalším našim zařízením. Pacientů na plánované výkony čeká opravdu hodně, proto jim v případech, kde to je
možné, nabízíme možnost operace v rumburské nemocnici. Nemusí tak prodlužovat své zdravotní problémy,“ říká
generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Petr Malý, MBA.

Lužická nemocnice se stane oficiálně součástí Krajské zdravotní, a.s., již o letošních prázdninách, konkrétně
1. července. Cílem vedení společnosti je z vybudovat z Lužické nemocnice zařízení, které bude poskytovat
pacientům plně profesionální péči odpovídající dnešním standardům.

Zdroj: info@kzcr.eu
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PLACENÁ INZERCE
------------------------------------------------------------------------------------------------
NOŽE MIKOV

Rizikové kácení a výškové práce Provádíme opravy a servis veškeré
zahradní techniky

Sháním tyto Mikov nože s kapkovitou čepelí a pouzdra k nim.
S vysokými částkami počítám, určitě se domluvíme.
Dále sháním jakékoliv dokumenty a informace týkající se jejich
výroby a historie.

Provádíme výškové práce a rizikové kácení stromů pomocí
horolezecké techniky, montáže, demontáže, opravy střech a fasád,
nátěry, mytí a čištění ve výškách a na těžko přístupných místech,
prořezy stromů, shoz sněhu a ledu ze střech, klempířské, tesařské
a pokrývačské práce.

Petr Menšík
telefon: 608 426 801
email: petr.noze@gmail.com
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Něco z historie kopané v Lipové – pokračování V. část

SPORT
------------------------------------------------------------------------------------------------

Už od začátku června došlo k dalším „rozvolňovacím opatřením“
a tak jsme toho využili. Dospělí sehráli dvě přátelská utkání
společně jako jeden tým, složený z hráčů Šluknov A a Šluknov/
Lipová B. V prvním utkání se na stadionu ve Šluknově střetli
s mužstvem D. Poustevny 3:0 a ve druhém s Unionem Děčín,
kterému se uštědřil pořádný výprask 13:1. Na konci června se už
ale nepodařilo najít soupeře, tak bude na závěr konat exhibiční
utkání ve Šluknově mezi mužstvy A a B (sobota 26. 6. od 17:00).
Pak bude vyhlášena letní přestávka do konce července. Naše
mužstvo se v prvním mistrovském utkání představí na hřišti Lipová
v neděli 27. 8. od 17:00. O rozlosování a ostatních aktualitách
budeme nadále informovat. Naše mužstvo mladších žáků už pilně
trénovalo a hrálo přátelská utkání. Třikrát se střetlo s mužstvem
Velkého Šenova a jednou si zahrálo mezistátní utkání s nedalekým
soupeřem BSV Sebnitz. Poslední akcí před letní přestávkou byla
naše účast na výborně organizovaném turnaji mladších žáků ve
Velkém Šenově, kde se naši postupně střetli s Jabloncem nad
Nisou, Ústím nad Labem, Varnsdorfem 08, Varnsdorfem 10, V. Šenovem a Mikulášovicemi. Mistrovská utkání mladších žáků začnou na
začátku září. Mužstvo staré gardy RH Lipová sehrálo na začátku června přátelské utkání s SG BSV Sebnitz. Utkání se všem líbilo a tak se
dohodla brzká odveta.

Závěrem všem přejeme hezké léto a dětem hezké prázdniny.

(2008 – 2009) Mužstvo žáků 7+1 trénují pánové Korejs M., Rác K.
a Vaněk R. Mužstvo je značně věkově nevyrovnané a hrají v něm
děti, kteří s fotbalem teprve začínají. Na své soupeře většinou
herně nestačí a tak ani jednou nezvítězí a skončí na posledním
místě tabulky. Důležité než výsledky v této kategorii je však to, že se
nám podařilo tyto možná fotbalové naděje dát dohromady a že je
fotbal baví.
V ročníku 2009 – 2010 se nám zpočátku ve II. třídě Okresního
přeboru vůbec nedařilo. Po podzimní části jsme skončili
na posledním místě s pouhými sedmi body. Po zimní přestávce se
podařilo do mužstva zapracovat zkušené hráče a mužstvo posílilo i
o hráče, kteří se vrátili z „marodky“. Jednalo se o Svobodu
(hostování z Vilémova), Kirchbergera (host. z Jílového), Rýdla (host.
z Rumburku), Jírůva a Kulhavého (po zranění). Po boku těchto hráčů
se začalo poměrně dařit i ostatním v mužstvu a v jarní části jsme

získali 22 bodů. S celkovými 29 body a skórem 47:61 jsme obsadili
v tabulce 11. místo z čtrnácti účastníků soutěže. V tomto ročníku
hrála na hřišti v Lipové i dvě mužstva mladších žáků v soutěži 7+1.
Jedno mužstvo Lipová a druhé, též obsazené dětmi z Lipové,
SK STAP TRATEC Vilémov. Tímto jsme vypomohli sousednímu
mužstvu Vilémova, které postoupilo do Divize a potřebovalo mít
požadovaný počet mládežnických mužstev. Obě mužstva se
skládala z dětí různých ročníků a tak byla situace ve výkonech
obdobná jako vminulém ročníku. Oběmužstva se umístila na konci
tabulky. Výbor SK pracoval ve složení Brynda M, Herout M.,
Hofrichtr, Lukáš, Bouma, Sieber, Korejs (trenér dospělých), Vaněk
a Rác K. (trenéři ml. žáků)
Pokračování příště…

ČERVEN 2021
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