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Adoptuj si strom
Každý vysazený strom se počítá. Chceme Vás seznámit s nápadem
ohledně výsadby stromů v naší obci.
Obec by na své náklady zakoupila strom a zájemce by si strom
vysadil a staral by se o něj. Samozřejmě jsou místa, kde výsadbu

preferujeme, ale nebráníme se i novým nápadům.
Rozsah výsadby bude dán zájmem dobrovolníků. V případě, že by
Vás tento projekt zaujal, prosím volejte 602 581 265 - P. Svoboda.

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

KULTURA------------------------------------------------------------------------------------------------
Lipovská zabijačka s maškarádou
Lipovská zabijačka se bude konat v sobotu 19. 3. 2022 od 10.00
hodin na návsi.

Těšit se můžete na nepřeberné množství skvělého jídla a pití po
celý den, slosování tomboly o masité ceny, k poslechu a k tanci
zahraje kapela MK Band a nejhezčí maškary z řad návštěvníků
i účastníků budou odměněny.

Pokud si budete chtít odnést zabijačkové dobroty s sebou, doneste
si vlastní nádoby.

Poukazy na maso si můžete vyzvednout v IC Lipová nebo v
pojízdných prodejnách firmy Řeznictví J. Formánek a vyplněné je
můžete odevzdat do 16. 3. 2022.

Zálohu 500 Kč zaplatíte zároveň s vyplněným poukazem.
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Příprava kulturních akcí

Změny v kulturním kalendáři

skvělého pití, jídla, hudby a jak již název sám napovídá, bude to
originál z Moravy.
Datum si rezervujte na sobotu 18. 6. 2022.

Již nyní jsou v plném proudu přípravy na letní akci „Něco bude“
a tentokrát to bude „Morava na Severu“, která nahradí jarmark.
Těšit se můžete na skvělý program, chybět nebude ani spousta

Noc kostelů se letos bude konat v pátek 10. 6. 2022.
Lipovská drakiáda nebude 28. 10. 2022 ve státní svátek, ale o týden dříve v pátek 21. 10. 2022.

Děkujeme za pochopení.

INFORMAČNÍ CENTRUM LIPOVÁ
------------------------------------------------------------------------------------------------
V informačním centru můžete nakoupit pletené ponožky, rukavice, čelenky, čepice a dřevěné šperky a výrobky, které vytvořili obyvatelé
z Lipové. Nově je možné zakoupit umělecké šperky od Jiřího Herzlíka z České Kamenice.

Příspěvky a foto za OÚ, IC a kulturu Klára Svobodová

jak ptáčkům chutná to, co jsme jim do krmítek připravili.
Chystáme se také na náš masopust, který si v domově
uspořádáme. Příprava masek je v plném proudu. Těšíme se na
odpoledne s hudbou a tancem a také na nějaké ty masopustní
dobroty. Nejvíce se ale všichni těšíme na jaro.

Mgr. Miroslava Hoštičková
Ředitelka Domova důchodců Lipová

DOMOV DŮCHODCŮ LIPOVÁ
------------------------------------------------------------------------------------------------
Únor v Domově důchodců Lipová
Počasí venku láká k procházkám jen občas, proto se věnujeme
spíše tvořivým aktivitám uvnitř. Během února se už pomalu
připravujeme na Velikonoce. Vytváříme různé velikonoční
dekorace. Naposledy jsme vyráběli zajíčky z polínek. Zkoušeli jsme
už i barvení vajec. Zvolili jsme techniku barvení vyfouknutých
vajíček lakem na nehty. Výsledky byly moc pěkné. Pokusů bude ale
určitě více.
Složili jsme také krmítka pro ptáčky, která jsme zavěsili na terase
a jedno máme na parapetu za oknem. Takže můžeme pozorovat,

ÚNOR 2022
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ZŠ A MŠ LIPOVÁ
------------------------------------------------------------------------------------------------

ÚNOR 2022

SPOLEK SENIORŮ LIPOVÁ
------------------------------------------------------------------------------------------------
Spolek seniorů Lipová pořádá zájezd do Velkého Mederu na Slovensku od 8. 6. do 13. 6 .2022.
Pobyt v penzionu Karmon. Park se snídaní, 5 nocí cena 105 Eur na osobu.
Doprava autobusem pro občany Lipové zdarma, pro ostatní cena dopravy 500 Kč.
Informace na tel. 607 977 718.

Setkání seniorů Lipová bude 22. 3. 2022 v podstávce od 15.00 hod.
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INZERCE, TISKOVÁ ZPRÁVA
------------------------------------------------------------------------------------------------
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TISKOVÁ ZPRÁVA
Objevujte s námi!
Nový vzdělávací web Šluknovsko
za školou
www.sluknovskozaskolou.cz

MAS Český sever v rámci projektu vzdělávání MAP II. vytvořila
regionální portál o historii Šluknovského výběžku pro základní
školy www.sluknovskozaskolou.cz. Prakticky to znamená,
že byla spuštěna speciální webová příručka, která má sloužit
jako metodická pomůcka a zdroj informací učitelům, žákům
i široké veřejnosti.

„Pracovní skupina pro regionální identitu složená z místních
regionálních odborníků, historiků, učitelů a dalších specialistů
připravovala podklady téměř 2 roky,“ vysvětluje Hana Kracmanová
z MAS Český sever a dodává: „Smyslem této aktivity je usnadnit
přístup k informacím o naší regionální historii a zvýšit povědomí
o významu našeho regionu. Zároveň chceme motivovat současnou
generaci i všechny zájemce z řad veřejnosti k posilování vztahu
k místu, kde žijí.“

Tyto webové stránky jsou vlastně průvodcem po Šluknovsku
napříč dějinami. Zachycují důležité informace z historie výběžku
od pravěku přes středověk, renesanci, baroko, 19. století,
20. století až po 21. století.

A co na webových stránkách najdete?
Časovou osu, známé i doposud méně známé osobnosti dějin
šluknovského výběžku, zajímavé stavby a události, významné
fenomény (jevy), bohatý obrazový materiál – včetně historických
fotografií a pramenů, interaktivní mapu ale i badatelské úkoly
a omalovánky. To vše přehledně a na jednom místě.

Realizační tým, složený z těchto pracovitých a zapálených členů:
Mgr. Klára Mágrová, Mgr. Josef Rybánský, Mgr. Andrea Kadlecová,
Mgr. Dana Štefáčková a Hana Kracmanová, si je vědom, že se jedná
o živý webový portál, který se bude v průběhu času doplňovat jak o
informace, tak o badatelské úkoly. Cílem projektu je rovněž
představit www.sluknovskozaskolou.cz osobně ve školách.
V dalším kroku se plánuje vydání klasické tištěné metodické
publikace.

Objevujte s námi náš krásný region a navštivte
www.sluknovskozaskolou.cz.

MAS Český sever, z.s. spolufinancuje tento web z projektu "Místní akční
plán vzdělávání II pro území SO ORP Varnsdorf a území SO ORP
Rumburk, č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009704“, který je
financován z ESF prostřednictvím OP VVV.

Kontakt pro média:
Dana Štefáčková
tel.: 702 117 891
e-mail: stefackova@masceskysever.cz
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SPORT
------------------------------------------------------------------------------------------------
Únor 2022

Okresní přebor dospělých Děčín JARO 2022

Okresní přebor ml. žáků Děčín JARO 2022

Největší akcí měsíce února bylo společné soustředění v rekreačním
středisku STAP ve Sloupu v Čechách. Původně jsme plánovali, že se
zúčastní i naši mladší žáci, dospělí z mužstva Šluknov B/Lipová,
A mužstvo Šluknova a šluknovský dorost. Našich dětí a trenérů
mělo na soustředění vyrazit celkem 16. Z důvodu začínajících
a pokračujících karantén se však zúčastnilo jenom pět dětí
s doprovodem paní Kuchtové. Zklamání ostatních dětí, které se
nemohly soustředění zúčastnit, bylo veliké a někteří naši malí
fotbalisté to i obrečeli. Celkově však bylo soustředění velice
povedené. Sehrálo se šest utkání na umělé trávě v České Lípě
a Varnsdorfu a mezi zápasy se ladila fyzička výběhy v terénu kolem
hradu Sloup. Celkem jsme na soustředění strávili tři celé dny
a celková účast byla 48 hráčů a vedení.

Zápasy jara 2022 začnou již ke konci března a tak všichni doufáme,
že se umoudří počasí, abychom mohli sehrát alespoň dvě
přípravná utkání.
12. března se nám snad konečně povede uskutečnit SPORTOVNÍ
PLES, který jsme museli před dvěma roky zrušit kvůli Covidu 19.
Vstupenky, prodané v předprodeji v r. 2020, jsou stále v platnosti.
Platí i rezervace místa na sále. Nový předprodej bude zahájen
od 1. března. Všechny potřebné údaje najdete na našem plakátě.

výkop odjezd

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

SO 02.04. K. Lípa Šluk. B/Lipová 16:00 14:45

NE 10.04 Šluk. B/Lipová Jiříkov 16:30

SO 16.04. Březiny Šluk. B/Lipová 17:00 15:15

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

SO 30.04 Boletice Šluk. B/Lipová 17:00 15:15

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

SO 14.05. Mikulášovice Šluk. B/Lipová 17:00 16:00

ST 18.05. D. Poustevna Šluk. B/Lipová 17:00 16:00

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

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 16:00

NE 19.06 Šluk. B/Lipová Benešov 17:00

výkop odjezd

SO 09.04. Malšovice Lipová 10:00 8:15

SO 16.04. Chřibská Lipová 10:00 8:45

NE 24.04. Lipová Březiny 10:00

NE 08.05. Lipová Verneřice 10:00

SO 14.05. Roma Děčín Lipová 10:00 8:15

PÁ 20.05. Lipová Šluk./Varnsdor 17:00

SO 28.05. Č. Kamenice Lipová 10:00 8:45

NE 05.06. Lipová Mikulášovice 10:00


