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Skleněná popelnice

Zákaz vývozu travní hmoty a jiného materiálu na kompostárnu

Doubice, Libčeves, Hoštka a Žatec. Čtveřice obcí a měst, která
ovládla 18. ročník soutěže „Skleněná popelnice“. Toto klání
každoročně vyhlašuje Ústecký kraj ve spolupráci s Autorizovanou
obalovou společností EKO-KOM, a.s. Své třídičské síly v něm měří
všech 352 obcí kraje, zapojených do systému EKO-KOM.
Po dvouleté pauze, způsobené koronavirovými omezeními, se letos
mohli vítězové opět sejít na společném vyhlášení výsledků tradiční
soutěže v Ústí nad Labem v Hotelu Větruše. Soutěž byla, stejně jako
v minulých letech, rozdělena do čtyř kategorií - obce do 500
obyvatel, obce nad 501 obyvatel, v další kategorii se pak utkaly
města aměstyse do 3 500 obyvatel a v poslední kategorii měřila své
výsledky v třídění města nad 3 501 obyvatel.

Kategorie nad 501 obyvatel

1. Obec Libčeves Louny
2. Obec Staré Křečany Děčín
3. Obec Chodouny Litoměřice
4. Obec Výškov Louny
5. Obec Lipová Děčín
Za umístění na pátémmístě obdržela naše obec odměnu 10 000 Kč.

Jak již bylo oznámeno formou sms, firma Zemspol s.r.o. zakázala
ukládání travní hmoty a jiného materiálu na kompostárnu
u bývalého koupaliště pod pokutou ve výši 50 000 Kč. V minulém

čísle jsme již psali, že je na kompostárně ukládán nevhodný
materiál a celý okruh ukládání se rozšiřuje. Bohužel kvůli pár
jednotlivcům, nemá již nikdo možnost kompostárnu využívat.

Pravidelný přehled poplatků a plateb na rok 2022
Pozor, u některých plateb byl změněn variabilní symbol.
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.
Při změně výše záloh během roku, prosíme informujte zaměstnance obecního úřadu.
Děkujeme.

druh poplatku variabilní symbol částka frekvence platby

odpady 1345 + č.p. podle objemu nádoby (výpočet v "Ohlášení") 1 / rok

bioodpad 1345 + 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 2131 + č.p. dáno smlouvou 1 / rok

pronájem obecních bytů 3612+č.p.+číslo bytu dáno smlouvou 1 / měsíc
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PŘÍSPĚVKY OD OBČANŮ
------------------------------------------------------------------------------------------------

KULTURA
------------------------------------------------------------------------------------------------

Tento pátek budeme promítat v letním kině film Zátopek a na konci
srpna animovaný rodinný film. Pokud budeme promítat během
letních prázdnin, budeme Vás o tom informovat na plakátech,
facebooku a na webových stránkách obce.
K omezení promítání dochází hned ze dvou důvodů: možnost
promítat filmy s naším vybavením je stále složitější a nové
animované pohádky téměř nemožné. Filmy se půjčují většinou
v digitální podobě, a to bychom potřebovali projektor téměř za
milion korun a také je stále více využíváno promítání putovního
kina v okolních obcích a pak je účast na filmech malá, zvláště když
se občas promítají stejné filmy, které my již máme v programu.
Děkujeme za pochopení.

V sobotu 18. 6. 2022 k nám přijel kousek Moravy. V rámci změny
Lipovského jarmarku na „Něco bude“, jsme uspořádali „Moravu na
Severu“, kde hlavní program měla ve své režii skvělá obec Ratiboř
ze Zlínského kraje. Naše přátelství vzniklo při konání soutěže
Vesnice roku 2019 a proto se podařilo připravit program s více než
65 účastníky, kteří nám předvedli typické kroje, tance a zpěv.
Tradiční jídlo a samozřejmě slivovica nesměly chybět. Celým dnem
nás báječně provedl moderátor Ondřej Carda. Koncert v kostele
uskupení „Zvonky Dobré zprávy“ velice účastníky potěšil a zahřál
u srdce. Degustace vín od známých vinařů, drobný prodej
upomínkových předmětů, skvělé občerstvení, fotokoutek,
nafukovací atrakce, vodní mlha, malování na obličej a dílna paní
Machorkové, to vše zde bylo pro návštěvníky připraveno, kterých
bylo cca 1500 a přišli i v tom velikém horku.
Děkujeme pomocníkům, účastníkům a návštěvníkům a všem
ostatním, že se tato akce tak vydařila.

FOTO:
Na staně 5 a https://lipovausluknova.rajce.idnes.cz/

Těšit se můžete na dvanáct nafukovacích atrakcí po celý den
zdarma: rodeo býk, surf trenažer, sumo ring, vodní nafukovací
hřiště, zametač, nafukovací koně, klouzačka a další. Přijede také
Lunapark Novotný, připravujeme stánkový prodej a skvělé

občerstvení. Chybět samozřejmě nebude dřevosochání a tombola.
Kompletní program naleznete na plakátech, které budou v první
polovině července.

mturyna@seznam.cz
mobil +420 721 403 292
Velký Šenov a jeho historie. (estranky.cz)

Děkuji Miloslav Turyna.

Letní kino Lipová

Morava na severu

Lipovský dřevák „Hry bez hranic“ 20. 8. 2022 od 10.00 hodin

Historie - Hledá se
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INFORMAČNÍ CENTRUM LIPOVÁ
------------------------------------------------------------------------------------------------
Degustační skleničky na víno, které jsme nechali vyrobit na akci
Morava na severu, jsou volně v prodeji v našem informačním
centru:

- sklenička 1 kus – 50 Kč
- dárkové balení dvou kusů v dárkové krabičce – 140 Kč

Příspěvky a foto za OÚ, IC a kulturu Klára Svobodová

děti ze Základní školy a Mateřské školy Lipová, které spolu
s učitelkami a projektem Zkoleduj se, jehož zástupcem je herec Petr
Vaněk, uspořádaly letní vánoční koncert Zkoleduj se. Výtěžek této
benefiční akce byl věnován právě nám – respektive pro potřeby
klientek Domova důchodců Lipová. Koncert byl díky covidu dvakrát
odložen, o to více si vážíme toho, že to děti nevzdaly a celou akci
uspořádaly. Bylo to super, vánoční atmosféra se povedla včetně
stromečku a vánočního cukroví, děti byly opravdu úžasné. Vybraná
částka 14 200 Kč nám byla předána a my ještě jednou moc
děkujeme. Opravdu si toho velmi vážíme :)

Mgr. Miroslava Hoštičková
Ředitelka Domova důchodců Lipová

DOMOV DŮCHODCŮ LIPOVÁ
------------------------------------------------------------------------------------------------
Červen v Domově důchodců Lipová
Po dlouhé dvouleté covidové pauze jsme opět mohli s klientkami
vyrazit do lázní. Tentokrát jsme vybrali Mariánské Lázně, ve kterých
jsme ještě nebyli. Ubytování i služby byly perfektní, zrovna tak jako
celé lázeňské město. Kromě procedur jako masáž zad, parafinový
zábal na ruce nebo koupele či pobyt v bazénu, jsme si užili i výlety.
Vyrazili jsme koňským spřežením po městě, navštívili muzeum
lázeňství, poseděli jsme v cukrárně, ochutnali Rudolfův pramen
nebo jsme viděli zpívající fontánu. Velmi zajímavý byl výlet, který
jsme z části absolvovali lanovkou do parku Boheminium. Je to
poměrně rozsáhlý, krásně upravený park, do kterého jsou
umístěny miniatury našich známých památek. Viděli jsme tak třeba
Karlštejn, zámek Český Krumlov nebo Hluboká. Celý pobyt v lázních
byl krásný relax plný zážitků.
Další velmi příjemný a zároveň emotivní zážitek pro nás připravily
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ZŠ A MŠ LIPOVÁ

KNIHOVNA

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

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

Jen se ještě vrátím krátce ke Zkoleduj se, byl to projekt, který
se začal připravovat před 3 lety, ale díky covidovým opatřením
se realizoval až letos v létě. myslím, že kdo přišel, odcházel
spokojený, koledy byly velmi netradiční a ve spojení s vokály
dospělých, to znělo skvěle. A nesmím zapomenout ani na štědrost
návštěvníků a účinkujících z Prahy, vybralo se pro Domov důchodců
krásných 14 200,- Kč.
Věříme, že příští rok bude pro školáky minimálně stejně klidný
a přejeme všem krásné prázdniny.

Mgr. Hana Šulcová

V průběhu měsíce května a června bylo do knihovny Metodických
střediskem ve Varnsdorfu doručeno přes 20 nových knih.

Hurá na prázdniny!

Prázdninová otevírací doba knihovny Novinky v knihovně

Konečně přišel čas, na který se většina školních dětí těší už od září,
prázdniny. Zasloužený čas odpočinku. Tento školní rok byl po dvou
předcházejících relativně normální hlavně v tom, že nás nezavřeli
doma a online výuka byla jen výjimečně. Téměř všechny
naplánované aktivity se nám podařilo realizovat – projektové dny,
výuka country tanců, hra na bumbekry, sportovní den v Německu,
plavání, opožděně školní ples a vánoční koncert. Kvůli velké
nemocnosti bohužel neproběhne naplánované loučení
s předškoláky. Ale nevadí, ti, co budou ve školce o nic nepřijdou
a svou slavnostní chvíli si užijí s kamarády a učitelkami. Před
vysvědčením nás ještě čeká sportovní den ve Vilémově, kde budou
žáci obou škol zápolit v pěti disciplínách.

Obecní knihovně bude z důvodu čerpání dovolené upraven provoz
následovně:

Červenec Srpen
5. 7. - Státní svátek (zavřeno) 2. 8. - zavřeno
10. 7. - otevřeno 9. 8. - zavřeno
19. 7. - zavřeno 16. 8. - otevřeno
26. 7 . otevřeno 23. 8. - otevřeno

30. 8. - otevřeno

Knihovna je otevřena v úterý od 15:30 do 17:30.
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TISKOVÁ ZPRÁVA
------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Přihlašování na Tour de Zeleňák spuštěno
10.06.2022 | Jan Novota, Foto: Lukáš Bíba

Každoročně první sobotu v září se ve Šluknovském výběžku
koná slet všech milovníků cyklistiky. 3. září to bude již 38 let,
co se před legendární hospodou Zelený strom v Rumburku
sešlo pár nadšenců, aby společně objeli výběžek… Ale bude to
poprvé, co na Tour de Zeleňák zavítá Česká televize,
aby natočila reportáž z celého dne. Tak se pojďme sejít
v co největším počtu nejen jako aktivní účastníci, ale i jako
nadšení a zvědaví diváci podél trati.

Registrace na letošní ročník byla spuštěna již 1. června a systém
přihlašování, ozkoušený posledními roky, zůstává formou
„soutěže“, tedy kdo se dřív přihlásí, ten méně platí. Zároveň
z kapacitních důvodů na trati a především na rumburském náměstí
byl stanoven limit 800 účastníků (550 na Zeleňák a 250 na Obra).
Tradiční triko závodu si lze předobjednat do konce července, po
závodě již nebude možné triko dotisknout. Jméno na startovním
čísle bude mít pak každý, kdo se přihlasí do 15. srpna
na internetových stránkách nebo osobně v Informačním centru
na rumburském Lužickém náměstí.

Trať Obr Zeleňáku je opět součástí dnes již velmi prestižního seriálu
největších amatérských silničních závodů, RoadCup 2022.
Ve vloženém závodě Speciálů jsou osvědčené kategorie
historických a horských kol, historických silniček Classico
a koloběžky. Večerní kulturní program s kapelami Těla, Ajdontkér,
Nerrea a Z5, dětské závody, dárek pro předem přihlášené, divácká
tombola a jiné jsou již řekněme stálicí na programu celého dne.
Novinkou bude velmi bohatá a znovuobnovená závodnická
tombola, ale jen pro ty, kteří vydrží do konce ceremoniálu. Tváří
letošního jubilejního ročníku Tour de Zeleňák bude opět

exprofesionál, kterého rozhodně uslyšíte i během komentovaného
přímého přenosu vysílaného na stránkách RoadCycling.cz
a na velkoplošné obrazovce přímo na Lužickém náměstí
v Rumburku. Jeho jméno bude brzy odtajněno.

Tour de Zeleňák s sebou přináší samozřejmě i drobná dopravní
omezení, trať po největší silnici okolo výběžku je otevřená pouze
jednosměrně a to po směru závodu. Zasaženo bude zejména
centrum Rumburku, ale také významná část výběžku stovkami
cyklistů, kteří si přijedou užít jeden z nejstarších amatérských
závodů v České republice.



Milan Brynda
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Okresní přebor dospělých Děčín JARO 2022 Konečná tabulka okresní přebor dospělých

Konečná tabulka okresního přeboru m. žákůOkresní přebor ml. žáků Děčín JARO 2022

Fotbalové soutěže
dospěly do svého
konce a o body do
tabulky fotbalového
ročníku 2022/2023
se začnou dělit až
od poloviny srpna.
V závěrečném
hodnocení si naše
mužstva v sezóně
2021/2022 vedla
průměrně. Dospělí
promeškali výsled-

kově jak začátek podzimní části, tak i začátek jara. Možná, že se také
ve výsledcích projevily absence některých hráčů z důvodu zranění.

Žáci dobojovali svojí soutěž na pátém místě a vzhledem k jejich
věkově nevyrovnané skladbě jsme vcelku s jejich výkony spokojeni.
Do dalšího ročníku okresního přeboru budeme po dohodě opět
přihlašovat mužstvo dospělých a pro tentokrát mužstvo starších
žáků. Naše děti to budou mít v této soutěži velice těžké, ale věříme,
že to nakonec zvládnou. Pokusíme se udělat i nábor a mimo soutěž
postavit mužstvo mladších, nebo starších přípravek. Vše však záleží
na tom, zda se povede sehnat zájemce jak ze strany dětí,
tak i dospělých, do vedení tohoto oddílu. Závěrem ročníku si naši
žáci se svými vedoucími uspořádali na místním hřišti třídenní
soustředění ve stanech (foto).
Na letním programu SK se zatím pracuje a včas budeme
informovat. Nejbližší akcí byměl být fotbalový turnaj v sobotu 30.7.,
pokud se nám podaří na tento turnaj zajistit mužstva.

výkop výsledky

NE 27.03. Šluk. B/Lipová H. Podluží 15:00 0:1

SO 02.04. K. Lípa Šluk. B/Lipová 16:00 4:1

NE 10.04 Šluk. B/Lipová Jiříkov 16:30 4:5 po PK

SO 16.04. Březiny Šluk. B/Lipová 17:00 2:0

NE 24.04 Šluk. B/Lipová Jiřetín p. J. 17:00 2:4

SO 30.04 Boletice Šluk. B/Lipová 17:00 1:2

NE 08.05. Šluk. B/Lipová Verneřice 17:00 5:0

SO 14.05. Mikulášovice Šluk. B/Lipová 17:00 3:4 PK

ST 11.05. D. Poustevna Šluk. B/Lipová 17:00 1:2

NE 22.05. Šluk. B/Lipová Malšovice 17:00 0:2

SO 29.05. Šluk. B/Lipová D. Poustevna 17:00 1:4

NE 05.06. Šluk. B/Lipová Markvartice 17:00 8:1

SO 11.06. V. Šenov Šluk. B/Lipová 17:00 3:2

SO 18.06. Šluk. B/Lipová Benešov17:00 3:0

1 Malšovice 26 23 3 136:26 69

2 Krásná Lípa 26 17 9 106:56 53

3 Velký Šenov 26 17 9 65:52 49

4 Jiříkov 26 16 10 74:60 47

5 Verneřice 26 16 10 93:81 46

6 Jiřetín pod Jedlovou 26 14 12 75:59 43

7 Horní Podluží 26 14 12 63:55 39

8 Šluknov B/Lipová 26 13 13 74:70 39

9 Březiny 26 13 13 70:82 37

10 Dolní Poustevna 26 11 15 62:73 34

11 Benešov nad Pl. 26 10 16 65:85 32

12 Mikulášovice 26 8 18 54:103 25

13 Boletice n.L. 26 7 19 34:81 22

14 Markvartice 26 3 23 35:123 11

1 Česká Kamenice 8 8 0 43:6 22

2 Verneřice 8 6 2 37:9 20

3 Březiny 8 7 1 36:16 20

4 Šluknov/FK Varnsdor. 8 5 3 41:18 15

5 Lipová 8 4 4 45:28 13

6 Chřibská 8 3 5 20:45 9

7 Mikulášovice 8 2 6 17:24 6

8 ROMA Děčín 8 1 7 26:56 3

9 Malšovice 8 0 8 14:77 0

výkop výsledky

SO 09.04. Malšovice Lipová 10:00 1:9

SO 02.04. Chřibská Lipová 10:00 0:13

NE 24.04. Lipová Březiny 10:00 4:5 po PK

NE 08.05. Lipová Verneřice 10:00 2:7

SO 14.05. Roma Děčín Lipová 10:00 5:6

PÁ 20.05. Lipová Šluk./Varnsdor 17:00 2:4

SO 28.05. Č. Kamenice Lipová 10:00 7:3
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