Pozvánka na lipské akce
SRPEN – ZÁŘÍ 2014
Obec Lípa a lipské neziskové organizace vás zvou na společně organizované akce.
Těšíme se na vaši účast.
Obec Lípa, Spolek TILIA, ČSŽ Lípa, SDH Lípa, TJ Sokol Lípa

Tiliánek Vás srdečně zve

NA ŠIPKOVANOU!

21. srpna (Čt) 2014 od 16. hod
START: od zdravotního střediska v Lípě (zahrada za prodejnou COOP)
Vstupné dobrovolné.
Pro děti připraven pestrý program. Zajištěn pitný režim (šťáva, čaj, káva…). Na
závěr táborák a opékání špekáčků (buřtíky, chléb, hořčice a kečup k dispozici).
K občerstvení – co kdo zvládneme. ;-)
__________________________________________________________

„Vyšlápni si s rodinou krásnou lipskou krajinou“
23. srpna (So) – Lipské putování – VII. ročník akce
Trasy:
pěší cca 5 (dětská trasa se soutěžemi), 12 a 18 km;
cyklotrasy 15 km, 30 km, 60 km
Start d 8:00 – 10:30 od Pohostinství Na Růžku, startovné 20,- Kč
Možnost zakoupení občerstvení – klobásy, polévka, párek v rohlíku, zmrzlina, nápoje
Doprovodný program – trampolína, hry pro děti, muzicírování
___________________________________________________________
25. – 29. srpna – Lipský prázdninový klub pro děti
Pro děti prvního stupně základní školy bude v době od 8:00 – 16:00 hod
Pro děti je připraven celodenní program plný her a různých úkolů.
Zahájení pro přihlášené děti: pondělí 25. srpna 7:30 – 8:00 hod
___________________________________________________________________________

Velká pohádková cesta

30. srpna (So) Start 9:00 – 12:00 hod od jídelny ZŠ v Lípě.
Délka trasy cca 3 km, možno absolvovat i s kočárkem
Bude připravena řada stanovišť, kde budou na plnění úkolů dohlížet lipská
strašidla.
Doprovodný program: hry pro děti, malování na obličej, jízda na koních,
tvořivé dílničky, dobré občerstvení, dárky pro děti
Startovné: děti 30,- Kč, dospělí 40,- Kč

30. srpna (So) – Stezka odvahy
Stezka je určena pro malé i větší odvážné děti.
Zahájení akce – od 18:00 hod
Start na trasu – od 20:00 hod
Ukončení akce – do 22:00 hod
Doprovodný program: hry pro děti, opékání špekáčků
možnost zakoupení občerstvení
__________________________________________________________________
10. září (St) – Sousedská snídaně
8:00 – 11:00 hod - Pohostinství Na Růžku Lípa, zahrádka
Posezení s harmonikou; dobré občerstvení, koutek pro děti, výstava hub
Akce se koná při příležitosti celostátního kola soutěže „Vesnice roku 2014“
Snídaňové menu je zdarma.
Vítáme další dobrovolníky, kteří něco dalšího k snědku přinesou pro své sousedy.
__________________________________________________________
10. – 11. září 2014 (St, Čt) – Výstava hub (pokud porostou ☺)
9:00 – 11:00, 14:00 – 18:00, Pohostinství Na Růžku
10. září 2014 (St) – Přednáška na houbové téma
Od 18:00, Pohostinství Na Růžku
Vstupné dobrovolné
____________________________________________________________________
13. září 2014 – Pohár starosty obce Lípa
Soutěž v požárním útoku dobrovolných hasičů
Zahájení od 13:00 hod na louce u ÚKZÚZ
Možnost zakoupení občerstvení
_____________________________________________________________________
20. září 2014 – Poznávací zájezd
Předpokládaná trasa – Mohelenská hadcová step, návštěva přírodní zahrady
v Myslibořicích, zámek Jaroměřice nad Rokytnou, prohlídka Dalešického pivovaru,
Dalešická vodní elektrárna……
Odjezd v 7:30 od prodejny v Lípě, Cena dopravy 80,- Kč
Přihlášky do 10. září (školní jídelna, prodejna COOP Lípa, tel: 732333154)
_____________________________________________________________________

Kola pro Afriku
Máte doma nepotřebné funkční nebo nefunkční jízdní kolo? Můžete ho
darovat a pomoci dětem v Africe jezdit do školy. Můžete věnovat helmy,
náhradní díly na kola a nářadí na kola jakékoli kvality.
Více o společnosti a celém projektu Kola pro Afriku najdete na www.kolaproafriku.cz
Kola vybíráme v areálu čističky v Lípě do konce srpna - každé úterý a sobotu od
18.00 - 19.30 hod.
Pokud potřebujete zajistit na kola odvoz, kontaktujte p. Edra, na tel. 604 421 929.

