
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PÁLENÍ ČARODĚJNIC -  Filipojakubská noc  
 
(vn) Ve čtvrtek 30. dubna 2009 jsme se opět po roce dočkali 
Filipojakubské noci, tzv. pálení čarodějnic, chcete-li, 
„čaroděk“. Před začátkem průvodu začalo pršet a vypadalo 
to, že se celá akce bude muset přeložit. Déšť však netrval 
dlouho a tak mohla celá akce začít. Na samotný průvod se 
tím pádem sešlo jen pár čarodějnic a ostatní postupně 
docházeli k restauraci „U Pytláka“. Pan starosta se ujal 
organizace silných hochů ke stavění májky a tak se s pomocí 
traktoru pana Weisgerbera podařilo májku postavit. Poté byl 
zahájen program na kurtech za restaurací. Všechny čarodějky 
si společně zakřepčily a naučily se pár kroků za pomoci 
čarodějnických předtanečnic. Během tohoto reje měla porota nelehký úkol.  Hodnotil se účes, ohoz a 
celkový dojem vždy ve dvou kategoriích. Všechny ostatní čarodějky pak dostaly sladkou odměnu. Po 
vyhlášení výsledků se čarodějky ještě předháněly v soutěži „Hod koštětem“ a byly úspěšné, všem se 
dařilo. Tento rok se nám představily děti z Lipovského Dětského domova, které si připravily taneční 
vystoupení a zazpívaly v doprovodu kytary. Povedlo se jim moc hezké vystoupení, které si zaslouží 
pozornost našich občanů.  Pak byl čas na zapálení hranice, ve které již byly zapíchané hadrové čarodějky. 
Připraveno bylo i malé ohniště pro opékání vuřtů. I když to na začátku vypadalo s počasím všelijak, 
nakonec se vydařilo a někteří poseděli do ranních hodin. I letos se hlídala májka a tak bude vidět z dálky 
po celý májový měsíc.    

RRReeekkkooorrrddd   dddooo   GGGuuuiiinnneeessssssooovvvyyy   kkknnniiihhhyyy   sssppplllnnněěěnnn   
 
Povedlo se! Varnsdorfská taneční skupina Stars vystupovala v polovině dubna ve dvaceti 

severočeských obcích včetně Lipové. Pikantní na celé akci bylo, že jak aktérky, tak i diváci byli oděni do 
žlutých oděvů. V Lipové se sešlo 105 občanů a tím pomohli ke splnění zápisu do Guinessovy knihy 
rekordů. 

  

NNeezzaappoommeeňňttee  ––  DDeenn  ootteevvřřeennýýcchh  ppooddssttáávvkkoovvýýcchh  ddoommůů  jjee  zzaa  ddvveeřřmmii  
Již pátým rokem se v Saském, ale i Českém Švýcarsku vždy v poslední květnový den otevírají dveře 
podstávkových domů. Tyto úžasné a jedinečné zástupce lidové architektury si bude moci každý zájemce 
prohlédnout od sklepa až po půdu, bude moci pohovořit s majitelem nebo se staviteli a v některých 
domech se bude moci seznámit i s ukázkami lidových řemesel nebo kulinářskými specialitami předků. 
Organizátoři, kterými jsou zástupci saského okresu Görlitz, připravili pro účastníky této zajímavé akce 
několik místních prohlídek po otevřených domech, cyklovýlety, řadu informačních center, ale přispěchali 
i s opatrovnickou službou pro děti umožňující dospělým užít si v poklidu celé květnové odpoledne bez 
svých ratolestí. 
Den otevřených podstávkových domů se koná 31. května 2009 od 10 do 17 hodin. S přestávkou na oběd 
mezi 12.00 a 13.00 hodinou. Akce bude zajímavá nejen pro návštěvníky, ale i pro samotné hostitele. 
Proto organizátoři akce vyzývají všechny majitele domů s podstávkou, kteří by se chtěli zúčastnit a 
otevřít dveře svého domu veřejnosti, aby se přihlásili co nejdříve saské straně na email 
info@umgebindeland.de nebo na adresu Okres Zhořelec, místní pobočka Žitava, Geschäftsstelle 
Umgebindeland, Hochwaldstraße 29, 02763 Zittau 
Pro další konzultaci jsou k dispozici spolupracovníci zastupitelství Umgebindeland (tel.: 03583-721113).  
 

Stav ankety na www.lipova.cz 
Přejete si, aby byly odklizeny kameny na hraničním přechodu Lipová - Sohland?  Počet hlasujících: 207 

 

Ano:  33 hlasů (16%)                            Ne: 174 hlasů (84%) 

LLiippoovvsskkéé  nnoovviinnyy  
Ročník XIV Květen 2009 ● Adresa redakce: Obecní úřad Lipová, 412 391 390, lipova@interdata.cz
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