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Černá skládka

Ukončení roznášky novin

Rekultivace hřbitova

Evropská cena obnovy venkova

Apeluji tímto na zdravý rozum každého, kdo vyváží trávu na plochu
„hnojiště“ na pozemku Zemspolu u lipové aleje. Na tuto plochu se
smí vyvážet pouze TRÁVA NA KOMPOSTOVÁNÍ.
Někteří hlupáci tu ale začali zakládat černou skládku.
Upozorňuji, že větve, suť, cihly, kameny, záchodové mísy,
pneumatiky, plastové lahve a kanystry na kompost NEPATŘÍ! Pokud
bude plocha takto znečištěna, nebude ukládání trávy umožněno.

Roznášku novin do každé nemovitosti zdarma rušíme z důvodu
úspory papíru a barev do tiskárny. Vzhledem k tomu, že se novin
tiskne téměř 300 kusů, a ne vždy o ně mají lidé zájem, považujeme
to za neúsporné.
Noviny budou nadále vycházet pravidelně koncem měsíce
a k dostání budou na poště, v samoobsluze a v informačním centru.
Podle zájmu budou doplňovány a tisknuty podle aktuální poptávky
a ne nadbytečně.

Pokud si ze zdravotních důvodů nemůžete noviny vyzvedávat
na zmíněných místech, určitě je možné domluvit dovoz až domů
na tel.: 412 391 390. Aktuální vydání také naleznete na webových
stránkách obce www.lipova.cz.
Červnové vydání Lipovských novin již nebude s roznáškou
do schránek. Děkujeme za pochopení.

Od začátku roku probíhá postupná rekultivace hřbitova, o které
Vás průběžně informujeme. Na základě podnětů od některých
obyvatel přijela kontrola z Rady vlády pro národnostní menšiny ČR
včele Mgr. Martinem Dzinglem (místopředseda rady vlády pro
národnostní menšiny). Prohlídky hřbitova se účastnilo celkem pět
účastníků. Na hřbitově nebylo shledáno pochybení v postupu

obnovy, a naopak jsme byli uvedeni jako dobrý příklad praxe.
Vzhledem k tomu, že je zde ještě mnoho práce a musíme
postupovat pečlivě, počítejte s komplikacemi ještě v dalších
měsících. Tato obnova je rozsáhlá a dlouhodobá. Děkujeme za Vaše
pochopení.

Vyhlášení výsledků soutěže Evropská cena obnovy venkova
se konalo ve čtvrtek 12. a v pátek 13. 5. 2022 v rakouském městě
Hintersdofer, kde jsme si také převzali plaketu za třetí místo, které
získaly také další obce.
Vzhledem k opatřením, které byly v Rakousku platné, bylo pořádání
slavnosti výrazně omezeno v množství účastníků na jednu obec.
Z původně plánových 120 obyvatel, kteří měli v roce 2020

na vyhlášení jet, bylo povoleno 20 návštěvníků včetně řidiče
autobusu. Za finanční prostředky, které nebyly vyčerpány budou
pro všechny dobrovolníky, kteří obci pomáhají a nemohli jet
na vyhlášení, zakoupeny vesty s logem Lipové (foto níže).
Vítěz v soutěži Evropská cena za obnovu vesnice 2020 je město
Hofheimer Land, Bavorsko, Německo

Na ostatní zmíněné věci obec provozuje SBĚRNÝ DVŮR a větve si
můžete spálit na zahradě nebo v kamnech a také ukládat na depo
u firmy Mikov, kde budou naštěpkovány.
Pojďme se prosím chovat zodpovědně, nebo dojde k situaci kdy
si budeme muset i na trávu vzít popelnice a opět se odpady budou
dále výrazně zdražovat.

František Žák
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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

Očkování psů a koček

Obecní rozhas

Očkování psů a koček v sobotu 4. 6. 2022 od 16.00 hodin u budovy
Obecního úřadu Lipová.

-Cena za očkování vztekliny 200 Kč.
-Kombinovaná vakcína 400 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.

Hlášení obecním rozhlasem si můžete přehrát na telefonním čísle + 420 607 014 586, kde je okamžitě nahráno každé hlášení,
které proběhne a bude Vám přehráno přímo do telefonu.

PŘÍSPĚVKY OD OBČANŮ
------------------------------------------------------------------------------------------------

Fotky z Velikonoc v Hraniční
ulici p. Zápotocká.
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KULTURA
------------------------------------------------------------------------------------------------



4

INFORMAČNÍ CENTRUM LIPOVÁ
------------------------------------------------------------------------------------------------
V informačním centru jsou stále k prodeji dobroty z Kytlic:
marmelády, pesta, pečené čaje, nakládaná rajčata a jiné. Aktuálně
máme v nabídce pivo z Pivovaru Falkenštejn. Také jsou zde nově

lipovské předměty např. nůž „stovka“, naběračky na med, dřevěná
prkénka, plecháčky a další budeme během léta přidávat.

KVĚTEN 2022

Příspěvky a foto za OÚ, IC a kulturu Klára Svobodová

Když není úplně počasí na ven, věnujeme se aktivitám uvnitř,
vyrábíme různé dekorace, hrajeme stolní hry, čteme nebo si jen tak
povídáme a odpočíváme.
Nadále také pečujeme o naši zahrádku - záhony a větší i menší
truhlíky. Nasázeli jsme nejen kytičky, ale i jahody, saláty a zeleninu,
které pravidelně zaléváme. Už se moc těšíme, jaká bude úroda :)

Mgr. Miroslava Hoštičková
Ředitelka Domova důchodců Lipová

DOMOV DŮCHODCŮ LIPOVÁ
------------------------------------------------------------------------------------------------
Květen v Domově důchodců Lipová
V květnu jsme vyrazili na výstavu do šluknovského zámku. Výstava
nese název Žiju v první republice.
Prvorepublikovou eleganci zde vystavuje paní Ludmila Zusková,
rodačka z Lán, které staré časy natolik učarovaly, že se do nich
zamilovala a začala se svou sbírkou. K vidění je zde pestrobarevná
škála šatů, kabelek, párů bot, rukaviček, bižuterie a větších
i menších předmětu denní potřeby. Výstava byla moc zajímavá
a líbila se nám. Na závěr jsme zašli na kávičku a dortík do zámecké
cukrárny Bea.
V květnu jsme se věnovali trochu i sportu – zajeli jsme si zaplavat do
Varnsdorfu do bazénu. Jezdíme tam moc rádi, bylo to příjemné
osvěžení.
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SPOLEK SENIORŮ LIPOVÁ
------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Setkání Spolku seniorů Lipová se bude konat 21. 6. 2022 od 14.00 hodin v podstávkovém domě.

Těšíme se na Vás. Jana Kadlecová



Milan Brynda
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SPORT
------------------------------------------------------------------------------------------------
Květen 2022

Okresní přebor dospělých Děčín JARO 2022 Aktuální tabulka okresní přebor dospělých

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

Fotbalové soutěže se během měsíce května „přehouply“ do své
druhé poloviny. V okresním přeboru dospělých Děčín konečně naši
fotbalisté zabojovali a povedla se jim řada čtyř utkání, kdy svého
soupeře přehráli a znamenalo to postup tabulkou vzhůru. Vítězné
tažení nám zastavil až lídr soutěže mužstvo Malšovic, které nás na
trávníku v Lipové porazilo 0:2. Tímto vítězstvím si Malšovice zajistily
čtyři zápasy před koncem ročníku postup do krajské B třídy. Naši
v tomto utkání předvedli kvalitní výkon a bohužel prohra se začala
tvořit už v první půlce, kdy jsme si nešťastně vstřelili vlastní gól.
V průběhu zápasu jsme si vytvořili řadu gólových šancí, ale gól
se vstřelit nepodařilo. V nastaveném čase na konci zápasu naše

naděje ukončil gól na 0:2. Na zlepšení postavení v tabulce máme
ještě čtyři utkání a tři odehraje na vlastním hřišti.
Naši mladší žáci sice v posledním utkání podlehli posílenému
mužstvu Šluknov/Varnsdorf, ale v celku podávají dobré výkony.
Do konce sezóny jim zbývají dvě utkání a tak jim přejeme, aby ještě
nějaké body do tabulky připsaly.
Krom dotace na mládež od NSA (NÁRODNÍ SPORTOVNÍ
AGENTURA) z výzvy „Můj klub 22“, kterou se nám podařilo
realizovat, se v současné době v NSA projednává žádost na stavbu
multifunkčního sportoviště. Tuto žádost na tento projekt podal náš
Obecní úřad pod hlavičkou SK. Tak uvidíme, zda uspějeme………

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

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

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

SO 18.06. Šluk. B/Lipová Benešov 17:00

1 Malšovice 22 19 3 109:26 57

2 Krásná Lípa 22 14 8 88:44 44

3 Verneřice 22 14 8 83:62 41

4 Jiříkov 22 14 8 61:51 41

5 Velký Šenov 22 14 8 55:46 40

6 Jiřetín pod Jedlovou 22 12 10 65:51 38

7 Březiny 22 12 10 57:59 34

8 Šluknov B/Lipová 22 11 11 60:62 33

9 Horní Podluží 22 11 11 52:47 31

10 Benešov nad Pl. 22 9 13 58:73 28

11 Dolní Poustevna 22 8 14 52:69 24

12 Mikulášovice 22 7 15 44:90 21

13 Boletice n.L. 22 6 16 30:69 19

14 Markvartice 22 3 19 30:95 11

1 Verneřice 7 5 2 30:8 17

2 Česká Kamenice 6 6 0 32:2 16

3 Březiny 6 5 1 23:11 14

4 Šluknov/FK Varnsdor. 6 4 2 31:10 12

5 Lipová 6 3 3 36:21 10

6 Chřibská 6 3 3 15:32 9

7 Mikulášovice 6 1 5 11:17 3

8 ROMA Děčín 7 1 6 22:47 3

9 Malšovice 6 0 6 12:64 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

NE 05.06. Lipová Mikulášovice 10:00
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