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Rekonstrukce povrchu vozovky

Při frézování, zvedání kanálů a pokládání nového asfaltového povrchu 

na komunikaci směrem na Vilémov docházelo k nutným omezením 

dopravy. Ne vždy se dalo dojet až k domu nebo projít bez nečistoty 

na obuvi, ale doufáme, že výsledný stav komunikace všem trochu toho 

nepohodlí a hluku vynahradí.

Dále bychom chtěli apelovat na řidiče, aby si na novém povrchu 

nezkoušeli akceleraci a rychlost svého vozu, pravděpodobně se 

na komunikaci potkáme se zvýšeným počtem koloběžkářů a bruslařů. 

Buďme proto více ohleduplní. 

Sekání trávy

Obdrželi jsme několik dotazů, proč se obecní plochy a okraje cest 

nesekají. 

Sice jsme letos zakoupili nový traktůrek na sekání trávy, který dokáže 

posekanou trávu vyklopit rovnou na valník, letos však tráva roste 

opravdu zběsile. Také se nám razantně snížil počet zaměstnanců 

určených na veřejně prospěšné práce sjednaných na základě dotace 

od úřadu práce,  proto zatím nemá kdo všechny sekačky a křovinořezy 

obsluhovat. 

Pan Loukotka nám ochotně zapůjčil svůj traktor s rotační sekačkou, 

a i díky tomu bude sekání postupovat rychleji. Tímto mu velice 

děkujeme. Také by velice pomohlo, kdyby si někteří majitelé zahrad 

posekali i za plotem, aby i jeho okolí vypadalo hezky.

Oprava chodníku

Současně s pracemi na opravě silnice jsme začali s generální opravou 

chodníku od večerky k bývalému kinu. Prozatím jsme nechali osadit 

obrubníky do betonu, aby byl asfalt položen až k jejich okraji. Těleso 

chodníku se nyní vyplní hrubým netříděným štěrkem, tento se udusá 

vibrační deskou. Dolaďuje se zaměření chodníku, který je v majetku 

Správy a údržby silnic Ústeckého kraje. Bude nám poté bezplatně 

převeden a následně budeme moci požádat o dotaci na celkovou 

opravu.

Poděkování učitelkám ZŠ a MŠ

Blíží se konec školního roku, a tak bychom chtěli poděkovat všem 

učitelkám školky a školy za celoroční práci, za aktivity, které s dětmi 

po celý školní rok dělají a přejeme jim o dovolené pěkné počasí a hlavně 

nabrání sil do dalšího roku.

Dětem také přejeme příjemné prožití letních prázdnin, pěkné počasí, 

spoustu veselých zážitků a žádná zranění.

                   František Žák

Přehled poplatků pro rok 2016

V tomto čísle Lipovských novin Vám přinášíme přehled poplatků pro 

kalendářní rok 2016. Poplatky můžete uhradit dvěma způsoby, a to buď 

platbou na účet obce Lipová č. 213100291/0300, nebo osobně na OÚ 

u paní Svobodové či slečny Petrouškové.

Platbu za ODPAD zasílejte s variabilním symbolem 1340, poplatek činní 

450,-Kč/trvale žijící osoba/rok a 900,-Kč/rekreační objekt/rok.

Platbu za STOČNÉ zasílejte s variabilním symbolem 2321 + č.p. objektu, 

výše poplatku je stanovena dle dohody s paní Žákovou.

Platbu za PSA zasílejte s variabilním symbolem 1341, poplatek činní 

100,-Kč/pes/rok, senioři 30,-Kč/pes/rok.

Platbu za PRONÁJEM POZEMKU zasílejte s variabilním symbolem 

3635, přičemž výše poplatku je uvedena v nájemní smlouvě.

Žádáme občany, kteří budou zasílat poplatky bankovním 

převodem, aby do textu ke každé platbě vždy uvedli své jméno 

a číslo domu. Děkujeme. 
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Sběrný dvůr

Provozní hodiny:

středa od 7.00 do 15.00 hodin

sudá sobota od 9.00 do 11.00 hodin

v případě potřeby uložení odpadu mimo provozní hodiny, 

volejte tel: +420 731 583 637 paní Kláru Svobodovou.

Očkování psů a koček

Očkování psů a koček proběhne v pondělí 11. července 2016 od 17:30 

hodin u obecního úřadu v Lipové.  

Očkování zajistí MVDr. Václav Žáček.

   ٠ Vakcinace proti vzteklině za 100 Kč. 

   ٠ Kombinovaná vakcína za 350 Kč.

Jedeš v obci bezpečně pro své okolí?

Nechci tímto článkem moralizovat a už vůbec někoho poučovat. Mám 

ale co říct k chování řidičů v naší obci. Kolikrát to s rychlostí v uličkách 

(i na hlavních cestách) okolo našich domů vypadá jako na sportovním 

okruhu pro rallye. To, že je vyhláškou povoleno jezdit padesát kilometrů 

v hodině, neznamená, že to všude jde a že to tak musí být. Někteří 

bohužel jezdí pouhým okem viditelně i o více než třicet kilometrů 

v hodině, než praví vyhláška. 

APELUJI NA ŘIDIČE: Děti chodí na brusle, jezdí na kole, skákají panáky, 

malují křídami v uličkách před domy. Lide chodí nakupovat a celé rodiny 

chodí na procházky. Budou prázdniny a tudíž všude riziko. Sundejte 

nohu z plynu, prosím, než dojde k nějakému neštěstí. Ušetřených dvacet 

sekund při dojezdu opravdu nestojí za to. Nešťastní pak budou všichni.

Přeji dětem krásné prázdniny bez úrazů a všem řidičům hodně kilometrů 

bez nehod.  

                  Hoštička Pavel

KULTURA V OBCI
------------------------------------------------------------------------------------------------

Lipovský jarmark a řemeslné trhy v krajině podstávkových domů 
V sobotu 28. května 2016 se konal další ročník velmi oblíbené akce 

Lipovský jarmark a řemeslné trhy v krajině podstávkových domů. 

Od 10.00 hodin se nesl celý program ve stylu středověké tržnice. Během 

dne bylo možné shlédnout několik zábavných vystoupení, do kterých se 

zapojili i návštěvníci akce. Děti i dospělí si mohli zasoutěžit na pódiu 

v soutěžích, které si připravil moderátor Miroslav Vais, nebo navštívit 

Lunapark plný atrakcí a také ukázku upoutaných modelů letadel, které 

létaly nad fotbalovým hřištěm. Mezi prodejními stánky, kterých bylo nad 

třicet, byl velký výběr nejrůznějšího zboží, dobrého jídla a pití. 

V odpoledních hodinách proběhlo tradičně vyhlášení výsledků 

Míčových her dětských domovů. Večerní veselicí k poslechu i k tanci 

provázela kapela Nonstop Music. Krásným vyvrcholením programu byla 

ohňová show zakončená ohňostrojem na hrázi rybníka. Akce se 

zúčastnilo celkem přes 1 500 platících i neplatících návštěvníků. 

Děkujeme všem sponzorům, dobrovolníkům a pracovníkům obce, 

kteří pomáhali s přípravou i organizací Lipovského jarmarku. Těšíme se 

na Vás při příštím ročníku.
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Den otevřených podstávkových domů 
V neděli 29. května 2016 se od 10.00 do 17.00 hodin konal 

Den otevřených podstávkových domů. Již od rána bylo možné si u nás 

v podstávkovém domě prohlédnout aktuální výstavy a muzejní expozici. 

Pro zájemce byly připraveny ukázky práce s hlínou a vyzdívání hrázděné 

konstrukce. Návštěvníci měli možnost vyzkoušet si výrobu svíček nebo si 

ukovat maličkost u kováře, který přijel s ručně poháněnou výhní. 

Pro zpříjemnění tohoto dne bylo připraveno posezení s občerstvením.

ČERVEN 2016

Dětský den
V sobotu 4. června 2016 se od 15.00 hodin na fotbalovém hřišti 

SK SKLOLUXUS Lipová uskutečnil DĚTSKÝ DEN, a jak jsme již psali 

v minulém čísle, letošní ročník se nesl v duchu mládí kulturní komise. 

Pro děti byly připraveny soutěže jako chůze na chůdách, střelba 

ze vzduchovky nebo hašení požáru a další zábavné soutěže. 

Po absolvování všech disciplín na děti čekala nejen sladká odměna. 

Po 16 hodině proběhla ukázka požárního útoku na hořící objekt 

a následně si děti mohly vyzkoušet práci s hasičskou technikou, která 

byla zajímavá i pro jejich rodiče. Tímto bychom rádi poděkovali všem 

dobrovolníkům, klubu sportovců a také Svazu dobrovolných hasičů 

z Velkého Šenova za to, že nám pomohli pro děti připravit jejich sváteční 

den. 

Noc Kostelů 2016
V pátek 10. června 2016 se u nás v Lipové poprvé uskutečnila 

Noc Kostelů v nově zrekonstruovaném kostele sv. Šimona a Judy. 

Noc byla zahájena v 18.00 hodin vyzváněním zvonu na uvítanou. Poté již 

následoval připravený program: dvě vystoupení dětí z dětského 

domova v Lipové, přičemž děti si připravily divadelní scénku a zazpívaly 

písničku, koncert Vilémovského chrámového sboru pod vedením 

P. Englera, varhanní koncert slečny Pavlasové, která návštěvníky 

seznámila s historií a s kouzlem varhan, tohoto úžasného hudebního 

nástroje. Po celou dobu byla otevřená věž kostela s hodinovým strojem 

a více než 500 let starým zvonem, přístupná byla výstava v půdním 

prostoru chrámové lodi, probíhaly komentované prohlídky o historii 

kostela a v chrámové lodi byly promítány historické i současné 

fotografie obce a kostela. Děkujeme všem, kteří nám pomohli 

s přípravou prvního a snad ne posledního ročníku, který navštívilo přes 

180 návštěvníků. A velice děkujeme dětem z dětského domova za jejich 

krásná vystoupení.

Dny lidové architektury Ústeckého kraje
Od 16. do 24. července 2016 se uskuteční Dny lidové architektury 

Ústeckého kraje. Hlavní program tohoto týdne se uskuteční v sobotu 

16. července 2016 přímo v Lipové u podstávkového domu a jeho  okolí. 

Těšit se můžete na komentované prohlídky, ukázky tradičních řemesel, 

prodej výrobků a spoustu dalšího. Přesný program bude brzy uveřejněn. 
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Červen v domově důchodců
V polovině měsíce května vyjely naše klientky spolu s doprovodem dvou 

pracovnic na lázeňský pobyt. Pro letošní již 4. lázeňský pobyt jsme zvolili 

lázně Teplice. Klientky byly ubytovány v nádherném hotelu Beethoven, 

kde probíhaly i lázeňské procedury. Klientky si užily termální koupel, 

bylinnou koupel, oxygenoterapii, fototerapii nebo velmi příjemnou 

masáž plosky nohy. Na výlety do okolí nebylo letos bohužel moc času, 

ale i tak si klientky prošly město, poseděly v cukrárně a navštívily solnou 

jeskyni v Kamenných lázních. Pobyt si moc užily. 

Koncem května jsme zavítali do Liberecké zoo. Byl hezký slunečný den, 

a tak si klientky mohly projít zahradu, prohlédnout si exotická zvířata 

nebo se občerstvit. 

V květnu jsme také započali práce na zahrádce. Pro klientky, které se 

do záhonů dostanou jen těžko nebo jen na vozíku a je pro ně složité 

např. pletí nebo kypření půdy, jsme pořídili tzv. Mobilní zahrádky. Jsou 

to velké truhlíky na kolečkách určené pro zahradní terapii určené právě 

pro lidi např. s pohybovým handicapem. Zahrádky jsme umístili 

na terasu tak, aby k nim měly klientky přístup a mohly se o květiny starat 

a přitom sedět na vozíku nebo na židli. 

Začátek června byl v Domově důchodců ve znamení soutěžních klání – 

zúčastnili jsme se Filipovských her a také turnaje v pétanque v DOZP 

Brtníky.

             Mgr. Miroslava Hoštičková

               ředitelka

Klub důchodců Lipová pořádá další setkání s programem 
Klub důchodců  Lipová zve na setkání v úterý 28.6.2016 od 14.00 hod. v podstávkovém domě. Program připraven.

Klub důchodců se opět sejde v září 2016 datum bude upřesněn.

Děkujeme pí. Jitce Bryndové MŠ za přípravu vystoupení dětí v našem klubu a ke dni matek. 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------
Aktuálně z informačního centra
V galerii podstávkového domu si můžete 

do 31. července 2016 prohlédnout výstavu 

obrazů paní Aleny Hořejší. Po ukončení 

výstavy patchworku od paní Bryndové byly 

pro velký zájem do muzea vráceny 

historické pohledy a fotografie obce Lipová 

včetně historického vybavení a nářadí.

Za Informační centrum Lipová bychom rády 

vyhlásily prázdninové soutěže pro děti 

i dospělé. Obě soutěže budou mít stejné 

téma, a to LETNÍ PRÁZDNINY. Do 15. září 

2016 nám děti do 15 let mohou nosit kresby 

a koláže na toto téma, dospělí nám do toho 

stejného data mohou zasílat elektronickou formou fotografie. Obrázky 

dětí budou hodnotit sami návštěvníci podstávkového domu. Fotografie 

budou hodnoceny prostřednictvím internetu. Více informací se dozvíte 

přímo u nás v IC a na plakátech, které budou vyvěšeny do konce měsíce 

června. 

Od druhé poloviny června máme nové telefonní číslo k nám do IC. 

V důsledku změny internetového poskytovatele nám byla zrušena 

pevná linka a byla nahrazena mobilním číslem 702 184 555. 

Od začátku července se můžete těšit na další nové prodejní zboží. Nově 

pro Vás všechny máme knihy a brožury o Šluknově, Karlově údolí, 

Fukově a Šluknovském zámku a spoustu dalšího. 

I v letošní prázdninové sezóně pro všechny zájemce máme Turistické 

jízdní řády na rok 2016 a spoustu dalších materiálů k plánování výletů, 

stále se můžete informovat na možnosti levného cestování 

s regionálními jízdenkami, a také si i v letošním roce můžete zakoupit 

Kulturní pas Euroregionu Labe/Elbe, se kterým získáte slevu 10-50% 

ze vstupného na vybraná místa v sousedním Sasku.

V našem informačním centru se dozvíte nejen o plánovaných obecních 

akcích, ale také o akcích okolních měst a obcí, plakátky k těmto akcím 

naleznete na vývěsních tabulích, ve vitrínách IC, ale i na požádání přímo 

v IC. Znovu připomínáme, že máme otevřeno každý den od 10.00 do 

17.00 hodin a můžete nás kontaktovat na mailové adrese ic@lipova.cz 

nebo na telefonním čísle 702 184 555.

         Těšíme se na Vaši návštěvu, pracovnice IC Lipová
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Sportovní den spádových škol v Lipové
9. 6. 2016 

Každý rok se jako škola účastníme Sportovního dne spádových škol vždy 

v jiné obci. Jednou v Lipové, potom ve Velkém Šenově a nakonec 

ve Vilémově. Letos jsme soutěžili v Lipové ve sportovním areálu 

Restaurace U Pytláka. Děti si mohly vyzkoušet přetahování lanem, 

skákání přes švihadla, líný tenis, hod talířem, kroužení obručemi, hod 

míčkem, překonávání překážek a podobně. Také jsme si mohli opéct 

buřty, houpat se na houpačce a zahrát si různé dětské hry. V turnaji 

ve vybíjené získala naše škola 1. místo v kategorii starších žáků a 3. místo 

v kategorii mladších žáků. Úžasná byla i vlajkosláva Lipové a Velkého 

Šenova a roztleskávačky z Vilémova. Děkujeme za podporu všem 

rodičům i prarodičům, kteří přišli svoje ratolesti povzbudit a také 

za sponzorské dary, které jsme použili na odměny pro děti.

   

ČERVEN 2016

Čarodějná škola v ZŠ
1. 6. 2016 

Na Den dětí jsme se všichni převlékli do masek, protože se naše škola 

změnila v Čarodějnou školu. Učili jsme se čarodějný jazyk, čarotiku, 

čarocvik, skučební výchovu i čarotanec. V některých čarotřídách 

potencionální čarodějové a čarodějnice používali lexikon, počítali 

košťata a doletovou vzdálenost, vymýšleli zaklínadla, lektvary 

a čarodějná jména. Také jsme si odčarovali z řeči písmenko "P". Potom 

si čtvrťáci a páťáci připravili pro mladší spolužáky různé soutěže, zajistili 

hudbu a vše si také moderovali. Užili jsme si krásný den a budeme 

se těšit na Čarodějnou školu zase za rok.

Mirákulum Milovice – školní výlet ZŠ
7. 6. 2016 

Na školní výlet jsme vyrazili tentokrát do Mirákula v Milovicích. 

Objednali jsme si jízdu bojovým vozidlem pěchoty (BVP). Jezdili jsme 

po tankodromu a byl to opravdu adrenalinový zážitek. Potom jsme 

skákali na obrovských nafukovacích trampolínách, prolézali jsme hrady 

a různé podzemní chodby, jezdili jsme na tobogánech, mohli jsme 

si pohladit  zvířátka a prozkoumat malou botanickou zahradu. Některé 

děti si v tvůrčí dílničce namalovaly trička. V lese jsme prozkoumali 

ekologicky zaměřenou naučnou stezku a bloudili jsme v bludišti. 

Všem se v zábavním parku velice líbilo a příští rok bychom rádi navštívili 

ještě vodní svět a tankodrom s vojenskou technikou.

Den s kamarádkou Přírodou 
2. 6. 2016 

Měli jsme mít turnaj ve vybíjené a sportovní den, ale v noci a ráno pršelo 

a na hřišti stála voda, tak jsme zvolili náhradní program. Protože jsme 

byli všichni připraveni na pobyt venku, vydali jsme se do přírody. Slečna 

Kittelová přinesla ukázat do školy morčátka, tak jsme si je pohladili 

a zeptali jsme se , jak se o ně stará. V zámecké zahradě jsme poznávali 

stromy a keře. Cestou jsme určovali kvetoucí rostliny,  vyzkoušeli jsme 

si přenášení raněných a prošli jsme bývalé koupaliště. U Kristlů jsme 

si prohlédli husy, slepice, krocana a kachny. Děti si mohly jednu slepičku 

pohladit . Přes louku jsme přešli do lesa u Ludvíkoviček, kde jsme 

pozorovali společenství lesa a našli jsme houbu. Nakonec jsme si zahráli 

na hřišti "U Pytláka" vybíjenou a u rybníka jsme objevili samičku čolka. 

Odvážlivci na závěr prozkoumali trubky pod hrází Zámeckého rybníka.  

Kamarádka Příroda k nám byla opět velice laskavá a ukázala nám 

některé ze svých pokladů.

                     I.P.
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Tradiční „Míčovky“ v Lipové
V sobotu 28. 05. 2016 se konal již 17. ročník Míčových her dětských 

domovů z Ústeckého a Libereckého kraje. 

Akce se již tradičně pojí s Jarmarkem pořádaným Obcí Lipová, kde měl 

náš domov také svůj prodejní stánek.

Celkem se zúčastnilo cca 120 aktivně sportujících dětí, které přišlo 

během dne podpořit několik set povzbuzujících diváků.

Po bouřce, která přišla k ránu, sportoviště vypadalo spíše jako bazén 

na vodní pólo, ale nakonec se nám podařilo dát hřiště do slušného stavu 

a mohly se podávat krásné sportovní výkony.

Tuto akci podpořil Ústecký kraj a Obec Lipová, v oblasti sponzorských 

darů mnoho regionálních podnikatelů a lidí z občanské sféry. Všem moc 

děkujeme. 

A jak to nakonec vše dopadlo?

 Výsledková listina: 

Malá kopaná chlapců:

1. místo - Lipová

2. místo - Jiříkov

3. místo - Liberec

Vybíjená děvčat:

1. místo - Lipová

2. místo - Krásná Lípa

3. místo - Jablonné v Podještědí

Celkovým vítězem turnaje se stal pořádající DD Lipová u Šluknova, 

který tak obhájil prvenství z loňského roku.

    Děti a zaměstnanci DD Lipová u Šluknova

ČERVEN 2016

Oslavy 45. výročí poskytování sociálních služeb a XXIII. Filipovské olympijské hry
V letošním roce oslavil Domov „Srdce v dlaních“ ve Filipově 45. výročí 

poskytování sociálních služeb. Velice si vážíme, že náš Dětský domov 

Lipová u Šluknova byl na takovou událost pozván. 

Součástí oslav byly již tradiční XXIII. Filipovské olympijské hry, 

které probíhaly v dopoledních hodinách. Smyslem této sportovně 

kulturní akce je především rozšířit spektrum možností, jak být aktivní 

v období třetího věku.

V úterý 14. června 2016 v odpoledních hodinách probíhal bohatý 

kulturní program, kde vystoupily i naše děti. Katka zazpívala píseň 

„Jak silná mám tu stát“ a „Hallelujah“, Alex a Helenka zatancovali romský 

tanec a zazpívali píseň Me Tut Užarav. V krátkém pásmu nechyběla 

choreografie z projektu Hanky Kynychové, kterou předvedla Sára, 

Vanesa a Romina. Katka dostala nabídku si zazpívat s hudební kapelou 

Donaha. Velikým zážitkem byl pro všechny přítomné zpěvák Davide 

Matioli, který zazpíval písně ze svého repertoáru. Pro ty nejmenší byl 

umožněn vstup do skákacího hradu. 

Chtěli bychom poděkovat za milé pozvání od Domova „Srdce v dlaních“. 

                        Děti z Dětského domova Lipová, strýček Dejw a teta Míša
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INFORMACE ZE ZÁMKU
------------------------------------------------------------------------------------------------
Červnové zprávy ze zámku

ČERVEN 2016

Vážení čtenáři, především 

b y c h o m  c h t ě l i  d n e s 

poděkovat všem, kteří se 

aktivně zúčastnili Víkendu 

otevřených zahrad, který jsme 

v Lipové pojali pracovně. 

Děkujeme obci za podporu 

i  ú č a s t ,  z e j m é n a  p a n u 

místostarostovi, Františku 

Žákovi. Počasí nám přálo, 

takže tato akce, která je celonárodní, s výraznou mediální podporou 

zejména našeho partnera Českého rozhlasu Dvojky, bude napříště 

zajímavá pro širší okruh zájemců místních i turistů. Českému rozhlasu 

tak vděčíme hlavně za propagaci Lipové, která se zařadila mezi věhlasné 

zámecké parky, jako je ten v Lednici na Moravě anebo zámecký park 

ve Štiříně u Prahy, který zakládal Leopold Anton Salm, budovatel našeho 

Lipovského zámku. 

Jak již bylo řečeno, stali jsme se partnery Českého rozhlasu, 

což se projevuje poměrně častými upoutávkami ve vysílání, 

samostatnými pořady jako je Host do domu či pořad U kalicha. V obou 

případech, pokud jste nestihli vysílání, si můžete pořady s Janem 

Rapinem poslechnout v audioarchivu Českého rozhlasu Dvojka. 

Via Tempora Nova se také stala partnerem finále soutěže Hlas Dvojky, 

ve kterém se angažoval nejen Jan Přeučil, ale v porotě kupříkladu Dana 

Morávková nebo Petr Rychlý či Naďa Konvalinková. Za přítomnosti 

celého vedení Českého rozhlasu pak Jan Rapin předal vítězům soutěže 

hodnotné ceny jménem naší neziskovky. Doufejme tedy, že tato 

mediální kampaň přinese zvýšený zájem o Lipovou nejen turistů, 

ale zejména těch, kteří rozhodují o financování neziskových projektů, 

a tak de facto o bytí či nebytí Lipovského zámku. 

Hlavní zprávu přinášíme na závěr našeho sloupku. Jako každoročně, 

i letos se budou konat Lipovské hudební slavnosti, a to 23. července 

od 15.00 hodin v zámeckém parku. Tentokráte budou jejími hlavními 

protagonisty Vladimír Vlášek, Josef Žemlička, Milan Červinka a Roman 

Fojtíček ze ZÁMECKÉHO SAXOFONOVÉHO KVARTETA. Toto hudební 

těleso vzniklo spojením zkušených hudebníků pohybujících se 

již mnoho let ve známých českých orchestrech. Pod vedením Josefa 

Žemličky a garanta souboru 

Ja ros lava  Je l ínka  vzn ik l 

zajímavý projekt, který nabízí 

klasický i moderní repertoár 

saxofonového kvarteta.

Díky jedinečnému hudebnímu 

aranžmá je vystoupení tohoto 

souboru vhodné pro koncerty 

v klasických koncertních 

síních, ale i pro promenádní 

koncerty a podobné akce. Nechte se tedy přenést do doby J. S. Bacha, 

do doby zakladatele zámku v Lipové, ale i do prostředí mladších 

skladatelů, a pojďme si připomenout slavné melodie i jiných skladatelů, 

a to v podání jednoho z nejkrásnějších a nejlíbivějších hudebních 

nástrojů, jakým je saxofon. Během jednoho koncertu si můžete 

vychutnat melodie mistrů klasiky, ale také písně z nejslavnějších 

muzikálů. Zámecké saxofonové kvarteto vkročilo letos již do jedenácté 

sezony a koncertuje nejen po celé naší republice, má své publikum také 

v Polsku,  Slovensku či Německu.

Ne vždy se najednou setkáte s takovou rodinou saxofonů, jakou je 

saxofonový zámecký kvartet. CO NEJSRDEČNĚJI VÁS ZVEME NA 

KONCERT DO PARKU.

POVĚSTI A PŘÍBĚHY ŠLUKNOVSKÉHO VÝBĚŽKU
------------------------------------------------------------------------------------------------
Zmizelé město nad Lipovou
Stoupáme-li silnicí z Lipové směrem do Šluknova, těsně před odbočkou 

silnice vpravo do Velkého Šenova odbočuje na opačnou levou stranu 

lesní cesta, která protíná les, jenž býval ještě donedávna v místním 

německém nářečí nazýván „Breite Busch“, s českým významem jako 

„široký les“.

Podle staré pověsti v tomto lese, několik set metrů nad lipovským 

hřbitovem, bývalo město Breitenau, jehož českému ekvivalentu 

by odpovídala „široká niva“ nebo „šírava“ či „širokov“, “širočina“ apod. 

Nejspíše bychom ale užívali přeneseného názvu „Brejtenava“ nebo 

„Brejtenov“.

Říkalo se, že město bylo buď roku 1430 zbořeno husity, kteří v té době 

ve zdejším výběžku silně drancovali, nebo v pozdějších dobách Švédy, 

kteří delší dobu českou zem okupovali.

Dnes je v těchto místech les prorostlý hustými křovinami a prý ještě 

v 19. století byly v některých místech patrné náznaky cest. Také zde měly 

být v minulosti nalézány různé hroty, rukojeti mečů a mnoho kamenů, 

které mohly sloužit jako dláždění. Je prý zde skryto také mnoho pokladů 

a v poledne tu bývá slyšet zvláštní šelest a slabé zvonění. Děje se tak prý 

na paměť padlých místních obyvatel, aby nebylo zapomenuto jejich 

obětí v dobách válečných útrap. Tolik o zmizelém městě praví pověst.

Pokud snad skutečně Breitenau existovalo, zcela určitě se nejednalo 

o město nýbrž o menší ves tvořenou výhradně dřevěnými staveními 

bez pevných základů, jelikož žádné kamenné základy v oněch místech 

nebyly nalezeny a existence vsi se tak jeví ještě z mnoha dalších důvodů 

jako vyloučená. Je sice pravdou, že kolem roku 1850 byly v jednom místě 

nalezeny a vykopány stopy po zbytcích zdiva, jednalo se 

ale pravděpodobně o zbytky stavení náležejících k myslivně, která 

zde kdysi stávala. Tato stavení mohla být zbořena husitskými válečníky, 

ale stejně tak i později švédskými vojsky.

Když v 19. století Dr. Leo Nagel složil báseň „Breitenau“, vycházel z jedné 

staré listiny, kterou nalezl v Žitavě a která pojednávala o tvrzi Breitenau. 

Mohlo se však jednat o zcela jiné místo stejného jména, i když není 

vyloučena oprávněnost domněnky, že se jedná o Breitenau právě 

u Lipové. Všechna šetření a bádání v městském archívu v Žitavě skončila 

tím, že se nedalo jednoznačně potvrdit, o které Breitenau se 

ve skutečnosti jedná, neboť míst s tímto názvem existuje více.

Při vyhledávání uhelných ložisek byly po roce 1840 v místech 

domnělého města Breitenau prováděny pokusné vrty a výkopy, které 

se pak ještě opakovaně uskutečnily v roce 1887, ale vždy bezvýsledně 

a nebyly při těchto pracech nalezeny ani žádné stopy po osídlení. Z toho 

vyplývá, že v oněch místech pravděpodobně nestávalo žádné město ani 

ves a že se jedná pouze o pověst, a i ta mohla být do zdejšího kraje 

přenesena odjinud.

                   Eduard Steun
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INFORMACE ZE SPORTU
------------------------------------------------------------------------------------------------

Červen 2016
Fotbalový ročník 2015-2016 dospěl do svého konce a pomalu začne 

příprava na ročník 2016-2017. Mužstvu dospělých poslední utkání vyšlo 

a zvítězilo za deštivého počasí na hřišti v Markvarticích 0:2. Celkově 

tak obsadilo v konečné tabulce deváté místo. Toto místo bylo celkem 

zklamání a na toto místo nás odsunuly čtyři porážky v závěru 

fotbalového jara. Družstvo žáků pak ve své soutěži obsadilo poslední 

místo. Na své soupeře prostě nestačili, pro svojí věkovou nevyrovnanost 

a v závěru i svým počtem. Do dalšího ročníku, bychom rádi přihlásili 

mužstvo starších žáků společně s hráči z Mikulášovic a dále starší 

Výsledky jara:

Okresní přebor Děčín – dospělí

přípravky do deseti let. Nábory na obě mužstva právě probíhají. 

Nová sezóna se pak otvírá 27. 8. 2016, kdy začnou zápasy dospělých. 

Žáci potom začnou hrát začátkem září.

 

30. července se na místním hřišti bude konat již 20. ročník fotbalového 

turnaje LIPOVSKÝ MEMORIÁL. Tento výroční ročník chceme „vylepšit“ 

o doprovodné akce a na závěr tento den ukončit taneční slavností 

za tónů country pod širým nebem. Turnaje se předběžně účastní 

mužstva Rumburku, Šluknova, Velkého Šenova, Kravař, Sebnitz 

a Heřmanova. 

Starší žáci – skupina SEVER

Tabulka: Starší žáci – skupina SEVER Tabulka: Okresní přebor Děčín – dospělí

ČERVEN 2016

ĘðÑŖÒŌŘ �ÕÞÔŌŎQ �Ę�  CI ÒŐŎQÙ  ÇÈČ (1:1) 

Šluknov „B“ /Lipová Mikulášovice  3:2 (2:1) 

Verneřice Šluknov „B“ /Lipová  1:1 (1:0) PK 3:5

Šluknov „B“ /Lipová   Staré Křečany 1:0 (0:0) 

Ji řetín p./J.  Šluknov „B“ /Lipová  2:2 (0:2) PK 4:3

Šluknov „B“ /Lipová Ji říkov 1:1 (0:1) PK 6:5

Dolní Habartice Šluknov „B“ /Lipová  4:1 (1:1)

Šluknov „B“ /Lipová Boletice nad Labem 1:2 (1:1)

Šluknov „B“ /Lipová Dolní Poustevna 1:4 (0:2)

Šluknov „B“ /Lipová Krásná Lípa   1:4 (0:3)

Těchlovice Šluknov „B“ /Lipová   0:3 kontumačně!!!

Šluknov „B“ /Lipová Starý Šachov 6:2 (1:0)

Markvartice Šluknov „B“ /Lipová  0:2 (0:1)

Lipová  - Chřibská – odloženo na 25.5.  

Ji říkov - Lipová 13:2 (8:2) 

Lipová  - Šluknov 2:17 (1:6)

Lipová  - Dolní Poustevna 2:6 (1:1)

Velký Šenov - Lipová 28:1 (15:0)

Lipová  - Mikulášovice 4:15 (2:8)

Lipová  – Dolní Poustevna 0:12 (0:6)

Lipová  - Chřibská 1:20 (0:9)

Chřibská  - Lipová 19:1 (10:0)

Lipová  - Mikulášovice 1:18 (0:8)

Klub Z V R P S B

1. Ji říkov 26 20 0 6 84:37 60

2. Boletice n./L. 26 18 0 8 71:51 55

3. Ji řetín p./J. 26 18 0 8 76:41 53

4. D. Habartice 26 16 0 10 82:59 49

5. ČL Těchlovice 26 14 0 12 61:55 42

6. Březiny 26 14 0 12 67:54 41

7. Mikulášovice 26 15 0 11 73:68 41

8. Šluknov "B" 26 12 0 14 58:54 36

9. D. Poustevna 26 13 0 13 69:75 36

10. Krásná Lípa 26 11 0 15 65:68 35

11. Markvartice 26 11 0 15 58:57 34

12. Staré Křečany 26 8 0 18 29:66 25

13. Verneřice 26 7 0 19 40:94 22

14. Starý Šachov 26 5 0 21 31:85 17

Klub Z V R P S B

1. V. Šenov/Vi lémov 18 17 0 1 189:13 51

2. Chřibská 18 14 0 4 142:46 41

3. Mikulášovice 18 11 0 7 91:49 34

4. Šluknov 18 10 0 8 94:46 30

5. Ji říkov 18 7 0 11 81:82 20

6. D. Poustevna 18 4 0 14 43:153 13

7. Lipová/Vi lémov 18 0 0 18 29:280 0


