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Provoz obecního úřadu v měsíci srpnu

Práce v ZŠ a MŠ Lipová

Komunální volby 2022

Obecní úřad bude od pondělí 8. srpna do pátku 12. srpna 2022 uzavřen z důvodu čerpání
dovolené.

Ostatní úřední dny zůstávají beze změny.

Děkujeme za pochopení.

Letní prázdniny jsou obdobím oprav ve škole a letos tomu není
jinak. V počítačové učebně se opravuje podlaha. Museli jsme
demontovat stávající podlahu, celou jí srovnat a opravit, nyní čeká
na položení nového lina. V rámci prací v této třídě byly také

V měsíci září proběhnou volby do zastupitelstev obcí a rádi bychom
všem stranám, které kandidují nabídli možnost vlastní prezentace
v srpnovém vydání Lipovských novin.
Možnost prezentace zdarma – oboustranná A4.
V případě zajmu kontaktujte Kláru Svobodovou tel: 607 964 815,
noviny@lipova.cz.

provedeny rozvody elektřiny, aby zde mohly být pohodlně
používány počítače a celkově se učebna modernizovala. Aby byla
třída jako nová,
byla také vymalována.

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

Lipovský dřevák „Hry bez hranic“ bude mít bohatý program. Chceme Vás požádat o pomoc s přípravou - stavění šapitó, úprava prostor
atd., nebo třeba s pořádáním akce samotné, nejvíce hledáme dobrovolníky k desetiboji.

V případě zájmu, prosím, volejte Kláru Svobodovou: 607 964 815. Děkujeme.

Prosba s přípravou dřeváku
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INFORMAČNÍ CENTRUM LIPOVÁ
------------------------------------------------------------------------------------------------
Piva z pivovaru Falkenštejn a Kocour jsou v informačním centru
k zakoupení a také degustační skleničky na víno s logem obce:
sklenička 1 kus – 50 Kč, dárkové balení dvou kusů v dárkové

krabičce – 140 Kč.
Bohužel med od místních včelařů stále není, pokud se situace
zlepší, budeme Vás informovat.

Příspěvky a foto za OÚ, IC a kulturu Klára Svobodová

australským ovčákem Barniem. Přijeli nám ukázat, jak je Barnie
cvičený, jaké zvládá povely a umí si poradit s některými prvky agility
jako např. proskakování obručí nebo probíhání tunelem. Pan
Zeman zapojil i zaměstnance a klientky, tak si mohli prvky agility
také vyzkoušet. Nakonec Barnie věnoval svou pozornost každé
klientce, aby si ho mohly všechny pohladit. Bylo to pro nás moc
milé zpestření.

Mgr. Miroslava Hoštičková
ředitelka Domova důchodců Lipová

DOMOV DŮCHODCŮ LIPOVÁ
------------------------------------------------------------------------------------------------
Červenec v Domově důchodců Lipová
K létu patří grilování, takže ani my nezůstáváme pozadu. Grilovali
jsme hned začátkem července a odpoledne jsme si zpestřili
různými soutěžemi a aktivitami na procvičení paměti nebo
motoriky.
Také jsme zašli na procházku a především na něco dobrého
k Pytlákovi. Tam se nám posezení vždy moc líbí.
Udělali jsme si také výlet. Jeli jsme se podívat do Lindavy, kde jsme
navštívili sklárnu AJETO. Měli jsme možnost vidět skláře přímo při
práci, mohli jsme si sklárnu projít a prohlédnout si ji. Výlet jsme
zakončili v místní restauraci.
19. července k nám do domova zavítal pan Zeman se svým
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KNIHOVNA LIPOVÁ
------------------------------------------------------------------------------------------------
Prázdninová otevírací doba knihovny

Novinky v knihovně

Obecní knihovně bude z důvodu čerpání dovolené upraven provoz
následovně:

Červenec Srpen
5. 7. - státní svátek (zavřeno) 2. 8. - zavřeno
12. 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.

V průběhu měsíce července probíhá renovace v knihovně. Určitě
jste si již všimli nové informační cedule na budově knihovny. Uvnitř
v knihovně se rekonstruuje kuchyňka, kde bude možné následně
návštěvníkům nabídnout drobné občerstení. Dále pracujeme na
zlepšování prostředí dětského oddělení pomocí nových koberců
a regálů na knihy a také v oddělení pro dospělé přibudou dva nové

regály s naučnými knihami.
Tímto bych také chtěla za knihovnu, její návštěvníky a čtenáře velice
poděkovat Obecnímu úřadu v Lipové, všem jeho zaměstnancům
a lidem, kteří se na rekonstrukci podílejí.

Moc děkuji, Michaela Maule (knihovnice)
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KNIHOVNA LIPOVÁ
------------------------------------------------------------------------------------------------
Prázdninová otevírací doba knihovny

Novinky v knihovně

SPORT
------------------------------------------------------------------------------------------------
Fotbalové soustředění Lipová 24. – 26. 6. 2022
Od pátku 24. 6. do neděle 26. 6. 2022 absolvoval týmmladších žáků
v počtu 20, fotbalové soustředění na fotbalovém hřišti SK Skloluxus
Lipová.
V rámci tohoto soustředění probíhaly tréninky všech hráčů
a zároveň i individuální trénink gólmanů. Taktéž jsme se věnovali
procházkám, relaxaci rybařením, zpěvem u kytary, tanci a hraní
společenských her. Spali jsme ve stanech a připravovali si i vlastní

stravu, která semimochodemmoc povedla. Také jsme si zašli v tom
hrozném vedru na nanuk a zajeli se schladit do bazénu
ve Varnsdorfu.

Zdraví fotbalisti a trenéři Pepa Varga, Andrea Kuchtová a David
Brabenec
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Jízda na horském kole a běh. Trasa je vytvořená převážně
v Národním Parku Česko - Saském Švýcarsku, Lužických horách,
část povede i v Německu. Rychlá víkendová akcička. Super
atmosféra se zázemím... Veškerá povolení organizovat akci máme
od příslušných institucí.

Poplatek za startovné
2 000 Kč v ceně je částečné občerstvení, snídaně, hlavní jídlo,
parkování, zázemí pro tebe, půjčení trackeru, startovní a cílové
dárečky, pobyt 3 noci. Poplatek při neúčasti nevracíme. Startovné
se hradí po registraci - přijde ti informační email. V basecampu je
kasička na dobrovolný příspěvek na organizaci. Výrazné slevy
v eshopech od našich partnerů.

Start: 28. 10. 2022 v 5:00

Basecamp: U Pytláka, Lipová 377

Čt 27. 10. od 15:00 registrace. Čt 27. 10. od 20:30 předstartovní
meeting. Pá 28. 10. (státní svátek) v 5:00 ráno start. Délka: 253km
kolo, 80km běh. Převýšení: 4,5km kolo, 2km běh.

BEZ REGISTRACE NA TĚCHTO STRÁNKÁCH NELZE STARTOVAT!
wolf-man.cz/wolfman-duatlon-propozice/



Milan Brynda
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„Jízdní“ řád fotbalového ročníku 2022 - 2023

Letní prázdniny budou ve své polovině a první výkop nového
ročníku 2022/2023 se pomalu blíží. Hřiště ožijí už 20. srpna, kdy
začínají amatérské soutěže. Naše mužstvo dospělých přivítá
v neděli 21. srpna na hřišti v Lipové soupeře z Velkého Šenova a tím
zahájí své účinkování v Okresním přeboru dospělých. Naši starší
žáci mají první utkání naplánované na 4. září, kdy v Lipové změří své
síly s Benešovem nad Ploučnicí. Pro naše mladé fotbalisty to bude
první utkání v této kategorii starších žáků a tím i nová zkušenost.
Naposledy jsme v této soutěži hráli v ročníku 2015/2016, kdy jsme

skončili na posledním místě tabulky. Doufáme tedy, že se našim
mladým fotbalistům povede lépe.
Náš tradiční fotbalový turnaj LIPOVSKÝ MEMORIÁL jsme se letos
rozhodli nepořádat. Hlavním problémem byla nejistá účast
mužstev. Nechtěli jsme tedy riskovat a vkládat do přípravy finanční
prostředky a hodiny práce. Přesto doufáme, že 22. ročník v roce
2019 nebyl poslední a příští rok se nám podaří opět tuto akci
uspořádat.

Okresní přebor dospělých - PODZIM 2022

Ne 21. 08. 2022 17:00 SK Šluknov B/ Lipová - SK Velký Šenov

So 27. 08. 2022 17:00 SK Březiny - SK Šluknov B/ Lipová

Ne 04. 09. 2022 17:00 SK Šluknov B/ Lipová - TJ Krásná Lípa

So 10. 09. 2022 16:30 TJ Union Děčín - SK Šluknov B/ Lipová

Ne 18. 09. 2022 16:30 SK Šluknov B/ Lipová - TJ Spartak Boletice n.L.

So 24. 09. 2022 16:00 FK Mikulášovice - SK Šluknov B/ Lipová

Ne 02. 10. 2022 16:00 SK Šluknov B/ Lipová - TJ Spartak Jiříkov

So 08. 10. 2022 15:30 TJ Čechie H. Podluží - SK Šluknov B/ Lipová

Ne 16. 10. 2022 15:30 SK Šluknov B/ Lipová - SK Verneřice

So 22. 10. 2022 14:30 SK Slovan Jiřetín pod J.- SK Šluknov B/ Lipová

Ne 30. 10. 2022 14:00 SK Šluknov B/ Lipová - MSK Benešov nad Pl.

So 05. 11. 2022 14:00 FK D. Poustevna - SK Šluknov B/ Lipová

Ne 13. 11. 2022 13:30 SK Šluknov B/ Lipová - SK STAP-TRATEC Vilémov "B"

Okresní přebor starších žáku - PODZIM 2022

Ne 04.09. 2022 10:00 SK Skloluxus Lipová - MSK Benešov nad Pl.

Ne 11. 09. 2022 10:00 SK Březiny /TJ Spartak Boletice n.L. - SK Skloluxus Lipová

Ne 18. 09. 2022 10:00 SK Skloluxus Lipová - TJ Union Děčín

Ne 25. 09. 2022 10:00 FK Jiskra Modrá - SK Skloluxus Lipová

Ne 02. 10. 2022 10:00 SK Skloluxus Lipová - TJ SK Markvartice

Ne 09. 10. 2022 10:00 SK Verneřice - SK Skloluxus Lipová

Ne 16. 10. 2022 10:00 SK Skloluxus Lipová - TJ Spartak Jiříkov/SK Šluknov

So 22. 10. 2022 10:00 FK Mikulášovice - SK Skloluxus Lipová

Ne 30. 10. 2022 10:00 SK Skloluxus Lipová - FK Malšovice

Ne 06. 11. 2022 10:00 SK Skloluxus Lipová - FK Česká Kamenice

Ne 13. 11. 2022 10:00 SK Velký Šenov/SK STAP-TRATEC Vilémov - SK Skloluxus Lipová
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