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ZPRÁVY A INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

-----------------------------------------------------------------------------------------------Rozhlas v obci
Vážení spoluobčané, rádi bychom Vás informovali o možnosti poslechu
hlášení obecním rozhlasem přes mobilní telefon či pevnou linku.
V případě, že neuslyšíte nebo nebudete rozumět hlášení obecním
rozhlasem, vytočte telefonní číslo: 607 014 586, kde je hlášení nahráno

a bude Vám přehráno přímo do telefonu. Do schránky tohoto čísla je
nahráno okamžitě každé hlášení, které proběhne.
Doufáme, že tento pohodlný způsob získání informací se osvědčí.
V případě nejasností se, prosím, obraťte na zaměstnance obecního
úřadu.

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 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.

Platbu za ODPAD zasílejte s variabilním symbolem 1340, poplatek činní
450,-Kč/trvale žijící osoba/rok a 900,-Kč/rekreační objekt/rok.

Žádáme občany, kteří budou zasílat poplatky bankovním
převodem, aby do textu ke každé platbě vždy uvedli své jméno
a číslo domu. Děkujeme.

Platbu za STOČNÉ zasílejte s variabilním symbolem 2321 + č.p. objektu,
výše poplatku je stanovena dle dohody s paní Žákovou.

Plánovaná odstávka el. energie

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

Datum a čas:
02.08.2016 (07:00 - 18:30)

Dobrý den
Chtěl bych se zeptat kdy už konečně bude dán kousk silnice u kostela
alespoň do původního stavu Odlétávající kamínky létají na hlavní silnici.
Děkuji za odpověď Bouma Miroslav

Dotčené lokality:
Část obce: Lipová
č. p.:
139, 141, 142, 144, 149, 150, 154, 156, 157, 160, 161, 182, 195, 198, 212,
213, 216, 218, 219, 222, 224, 232, 236, 239, 240, 244, 245, 246, 247, 250,
254, 255, 258, 261, 265, 268, 276, 283, 288, 303, 311, 313, 324, 337, 338,
340, 341, 343, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 357, 359, 360, 361, 364,
365, 369, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 426,
428, 429, 432, 433, 438, parc.č. 1432/1

Reakce OÚ
Dobrý den pane Boumo,
Váš dotaz přišel v okamžiku, kdy již byl naplánován úklid křižovatky
u kostela, který proběhl dne 12.7.2016. K Vašemu dotazu jenom tolik Obec Lipová plánuje předláždění celého pozemku u kostela a také
položení kamenných kostek na parkoviště u Vašeho domu. Od ﬁrmy
jsme nechtěli položit kostky z důvodu jejich možného propadu.
V případě, že se nám nepovede získat dotaci na předláždění kostek,
zrealizujeme toto v příštím roce na vlastní náklady. Skutečně velkou
pomocí by byla podpora občanů bydlících u kostela a jejich ochota třeba
jednou za čtrnáct dní křižovatku zamést. Bohužel máme tentokrát málo
lidí na veřejně prospěšné práce a nestíháme ani sekat trávu. Moc
se omlouváme za to, že není vše stoprocentní.

Redakční rada neupravuje příspěvky od občanů.
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KULTURA V OBCI

-----------------------------------------------------------------------------------------------Pozvánka na Lipovské hudební slavnosti
V sobotu 23. července 2016 se od 15.00 hodin uskuteční Lipovské
hudební slavnosti v zámeckém parku v Lipové. V letošním roce Vám
pořadatel této akce, spolek Via Tempora Nova, představí v rámci

koncertu Zámecké saxofonové kvarteto Josefa Žemličky. Vstupné na
koncert je 80,- Kč, děti do 15-ti let mají vstupné zdarma. V případě
nepříznivého počasí se celá akce uskuteční v kostele sv. Šimona a Judy.

Pozvánka na Lipovský dřevák
V sobotu 27. srpna 2016 se od 10.00 hodin uskuteční další ročník
již tradiční akce Lipovský dřevák. Těšit se můžete na dřevosochání,
oblíbený desetiboj pro malé i velké návštěvníky, soutěž v páce a v hodu

kládou, prodejní stánky, občerstvení, večerní veselici s kapelou
a spoustu dalšího. Celodenní vstupné je 50,- Kč, děti do 15-ti let mají
vstup zdarma.

Dny lidové architektury Ústeckého kraje
V sobotu 16. července 2016 se v Lipové uskutečnilo zahájení Dnů lidové
architektury Ústeckého kraje, které probíhají právě od 16.
do 24. července 2015 na různých místech našeho kraje. Celý zahajovací
den začal přivítáním a úvodními slovy přítomných organizátorů
a zástupců Ústeckého kraje. Po zbytek dne bylo připraveno venkovní
posezení s hudbou, občerstvení, ukázky řemesel, prodej regionálních

produktů, komentované prohlídky podstávkového domu se všemi
aktuálními výstavami a také prohlídky kostela sv. Šimona a Judy.
V podstávkovém domě celý den probíhaly přednášky na různá témata
a v geologické zahradě bylo možné shlédnout ukázky práce s hlínou
a jílem.

INFORMACE Z PODSTÁVKOVÉHO DOMU

-----------------------------------------------------------------------------------------------Aktuálně z informačního centra
Návštěvníci našeho podstávkového domu si v galerii stále můžou
prohlédnout výstavu obrazů paní Aleny Hořejší, která potrvá do konce
měsíce července. Od 1. srpna 2016 bude v galerii k vidění výstava obrazů
paní Jany Diriglové, tato výstava potrvá do konce měsíce záři.
V sobotu 30. července 2016 bude IC Lipová z technických důvodů
uzavřeno. V neděli 31. července 2016 bude v provozu dle běžné
otevírací doby od 10.00 do 17.00 hodin. Děkujeme za pochopení.
Připomínáme prázdninové soutěže pro děti i dospělé. Obě soutěže mají
stejné téma, a to LETNÍ PRÁZDNINY. Do 15. září 2016 nám děti
do 15 let mohou nosit kresby a koláže na toto téma, a dospělí nám
do 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.
Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme hezký zbytek léta, pracovnice
IC Lipová.
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INFORMACE Z DOMOVA DŮCHODCŮ

-----------------------------------------------------------------------------------------------Červenec v domově důchodců
K prázdninám patří výlety, tak i my v Domově důchodců Lipová jsme se
na jeden vypravili. Původně jsme měli v plánu navštívit zámek
Ploskovice. Na poslední chvíli jsme z internetových stránek zjistili,
že jsou na zámku ﬁlmaři, natáčí se tam a zámek je uzavřen. Vybrali jsme
tedy zámek v Benešově nad Ploučnicí, kde jsme také ještě nebyli.
Protože tento zámek má 3 budovy, vybrali jsme prohlídku dolního
zámku, aby to naše klientky zvládly. Zámek se nám moc líbil a po cestě
zpátky jsme se ještě zastavili občerstvit se v Doubici ve Staré hospodě.
Vrátili jsme se až odpoledne. Zámek a celý výlet se nám moc líbil.

V našich domovech organizujeme pravidelně nejrůznější akce
pro seniory, avšak nejvíce naše klienty zaujme přítomnost dětí. Cílem
tohoto projektu je opětovně spojit dvě různá pokolení a dostat
do povědomí dětí, že i v seniorském věku člověk mnoho dokáže a že
může být stále potřebný. A právě z toho důvodu vymysleli pracovníci
z Drhovle tento projekt na podporu „přiblížení“ seniorů k dětem. A jak to
probíhalo? Děti mají rády dárky a pohádky. Takže jsme spojili síly
a společně se pustili do výroby látkové stonožky. Každý domov zapojený
do projektu (bylo jich 49) ušil jeden díl stonožky, jehož střih byl
k dispozici. Jednotlivé díly se spojily k sobě suchým zipem, aby byla
zachována ﬂexibilita výrobku, kterou mají děti tak rády. Každý díl byl
opatřen kapsičkou, do které byla vložena pohádka od klientů a malý
dárek – drobnost, kterou senioři sami vyrobili. Pohádku každý domov
vymyslel a sepsal. Cílem projektu bylo předání ﬁnálního výrobku
„Stonožky Světluška“ dětem z Dětského domova. Protože byl o projekt
velký zájem ze stran Domovů pro seniory, byly stonožky nakonec
vyrobeny tři a předány do Dětských domovů v okrese Písek. Jsme rádi,
že se i naše klientky s pomocí pracovnic v sociálních službách mohly
zapojit do tohoto projektu a přispět tak k radosti dětí.

O prázdninách se Domov důchodců Lipová zapojil do projektu Senioři
dětem, který je realizován prostřednictvím Domova pro seniory Světlo
z Drhovle v okrese Písek. V tomto domově přišli s nápadem, jak přiblížit
seniory dětem a naopak. Senioři zastávají speciﬁckou roli ve společnosti.
Představují důležitou studnici dovedností, znalostí a zkušeností,
mnohdy bohužel nedoceněnou. Stárnutí by mělo být pojato mimo jiné
jako příležitost předávat zkušenosti nastupující generaci. Někdy se
stává, že na seniory je poněkud zapomínáno, ale i přesto jsou součástí
života každého z nás. Mnozí si zcela jistě vzpomenou na období dětství,
ve kterém nechyběly chvíle strávené s dědečkem a babičkou, kteří
si na nás udělali čas, vyslechli nás nebo jen přečetli pohádku…

Mgr. Miroslava Hoštičková, ředitelka

INFORMACE Z DĚTSKÉHO DOMOVA

-----------------------------------------------------------------------------------------------„Osada snílek“- chatová rekreační oblast ve Starých Splavech
V období 11. 07. – 17. 07. 2016 jsme absolvovali náš první výjezd
v prázdninovém čase.

Bílá, Luboš – Jakub Prachař a Dan – Vlastík Plamínek) a zhodnotili naše
situační scénky. Také jsme se staršími dětmi zašli do „víru večerního
velkoměsta“. Nebyl by výjezd výjezdem, kdybychom si nezorganizovali
vědomostní stopovanou. Po stopované a lehkém turistickém výšlápku
jsme poslali pozdrav ze „ÉRATS YVALPS“ (Staré Splavy). A i když nám
začalo zlehounka krápat, neodradilo nás to od činností s tématem
„poznej svou tetu, poznej svého strejdu“. V tento čas nás navštívil velikán
teleshopingu Horst Fuchs v podobě našeho Dana, který nás náramně

Účastníků zájezdu bylo celkem 24 dětí, strejdové David, Pepa, Martin
a tety Jitka a Aneta.
Bylo toho víc než dost, co všechno jsme prožili po dobu pobytu
v chatové osadě. Koupali jsme se v jezeře, sportovali jsme, navštívili nás
v kempu celebrity v podobě našich kluků (Lukáš – Jaro Slávik, Jára – Lucie

Pokračování na další straně
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pobavil a snažil se nám prodat dřevěnou paličku a CéDéčka. Strejda
Martin vykřesal oheň a byla „buřtiáda“. K tomu nám strejda Dejw
„Nedvěd“ zahrál na kytaru a my jsme si zazpívali. Strejda nás s kytarou
pronásledoval skoro celý výjezd. Přišel taky čas na naše mozkové závity
v podobě kvízových otázek, odpovědi jsme si mohli sehnat v rámci
našeho kempu. Všechny otázky jsme vyřešili, jen heslo na wiﬁ se nám
nepodařilo zjistit. Navštívili jsme kino Máj v Doksech a celosvětovou
premiéru „Doby ledové - mamutí drcnutí“. Také se nám ozvala teta
Věrka, kterou jsme znali z minulého roku, pozvala nás na Bílý Kámen
a zaplatila nám výlet moto mašinkou. Připravila si pro nás „palačinkovou
párty“ a poznávali jsme tvary právě z těch našich vytvořených palačinek.
Nechyběla ani drobná turistika v rámci sběru lesních plodů. Po dobu
celého výjezdu jsme si kreslili, a tak jsme vyhlásili soutěž, kdy každý
nakreslil svou oblíbenou pohádkovou postavičku a povyprávěl o ní.
Nejlepší výtvory byly ohodnoceny diplomem a nějakou sladkostí.
Úžasná byla plavba parníkem Máj po Máchově jezeře. Kapitáni se

u kormidla střídali jako na běžícím páse. Kapitán Jára, Marko, Tomášek,
Mireček a jiní. Do přístaviště jsme dopluli a zdárně zakotvili. A protože
jsme chtěli tetě Věře poděkovat za pozvání, přijala naši nabídku přijet
za námi, ještě jednou zorganizovat „palačinkovou párty“ a my pro ni
nakreslili obrázky a z přírodnin vytvořili „strašáčka“. Poslední den
výjezdu byl v duchu balení, úklidů, ale hlavně zhodnocení celého
výjezdového pobytu. Rozdávali se diplomy a spousta sladkostí. Ještě
v ten den jsme se zastavili v Aquaparku v České Lípě a pěkně jsme se
vydováděli ve vodním světě. Když jsme dojeli domů, ještě jsme se stavili
na večeři, drinku a nanuku v místní hospůdce. Po celou dobu rekreace
nás opatroval strejda doktor (zdravotník) Pepa a foukal každou bolístku.
Celý pobyt byl v duchu sportu, písniček, kreslení, scének, táboráku,
ale hlavně v duchu pohodičky a relaxu.
Strejdové, tety a děti z Dětského domova Lipová u Šluknova

INFORMACE ZE ZÁMKU

-----------------------------------------------------------------------------------------------Zámecké saxofonové kvarteto Josefa Žemličky
Vladimír Vlášek - soprán a alt saxofon
Josef Žemlička - tenor saxofon
Milan Červinka - alt saxofon
Roman Fojtíček - baryton saxofon
Kvarteto vzniklo spojením zkušených hudebníků pohybujících se již
mnoho let ve známých českých orchestrech. Pod vedením Josefa
Žemličky a garanta souboru Jaroslava Jelínka vznikl 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,
ale má své publikum také v Polsku, Slovensku či Německu.
Ne vždy se najednou setkáte s takovou rodinou saxofonů, jakou je
saxofonový zámecký kvartet.
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POVĚSTI A PŘÍBĚHY ŠLUKNOVSKÉHO VÝBĚŽKU

-----------------------------------------------------------------------------------------------Liška a Liščí
inženýrem a specializoval se zejména na tunely a železniční tratě.
Stavěl v Německu, Slezsku, Švýcarsku, v Bosně, na mnoha místech
v Čechách a zejména Rakousku-Uhersku. Jeho dílem je mimo jiné trať
Rumburk - Šluknov - Dolní Poustevna - Sebnitz - Bad Schandau, Děčín Bad Schandau a mnohé další. Stal se také císařsko-královským dvorním
radou, obdržel četná vyznamenání a r. 1883 byl císařem Františkem
Josefem I. povýšen do rytířského stavu.
Tou druhou zajímavostí je, že dnes už jen málokdo ví, že po vzniku
samostatného Československa v r. 1918, když bývala na různých
slavnostech hrána československá hymna, že byla zpívána až do r. 1938
v tom jazyku, kterým hovořila většina obyvatel té které oblasti.
Např. na Podkarpatské Rusi se zpívala rusínsky, na jižním Slovensku
maďarsky atd. V česko-moravském pohraničí, v tzv. Sudetech
a ve Slezsku se zpívala německy a právě její český text přebásnil
do němčiny významný básník, bohužel u nás zapomenutý Karl Wenzel
Ernst, který se 26. března 1830 narodil v Liščím.

V nehluboké proláklině mezi Lipovou a Severním poblíž státní hranice
leží malá vesnička Liščí, která byla až do r. 1950 samostatnou obcí a která
je dnes osadou Obce Lipová. Vznikla pravděpodobně ve 12. století,
když míšeňský a lužický markrabě Wiprecht z Grojče (Wiprecht von
Groitzsch) začal na popud českého krále Vratislava II. osídlovat zdejší
dosud téměř pustý kraj osadníky z německých zemí. Hrabě Wiprecht
z Grojče byl nejen zetěm českého krále Vratislava II., ale také jeho
rádcem a pomocníkem jak na bojištích, tak i ve správě české země.
Němečtí osadníci, které sem přivedl, založili téměř všechna městečka
a vesničky v nejsevernějším konci šluknovského výběžku, Liščí
nevyjímaje. Poprvé se objevuje písemná zmínka o obci v roce 1346.
První zdejší osadníci se na rozdíl od jiných obcí usazovali trochu dál
od potoka. Mýtili zde les a mnoho dřeva používali na dřevěné, převážně
vodovodní trubky a roury, které tu vyráběli. Proto také obec dostala
název Röhrsdorf, s českým významem jako rourová nebo trubková ves.
Když v roce 1918 vzniklo samostatné Československo, zůstal název
Röhrsdorf zachován a používal se i po druhé světové válce, ale to už jen
krátce. Některým nově příchozím dosídlencům, kteří přišli
po odsunutých Němcích, byl tento ryze německý název trnem v oku
stejně jako i některým funkcionářům Okresního národního výboru
(ONV) ve Šluknově, a proto byla ustavena komise na přejmenování obcí
s německými názvy.
V případě Röhrsdorfu padaly různé návrhy jako např. Rourov, Rourová,
Trubkov, Trubková, Trubkovice a podobně. Nakonec však byl schválen
název Liščí, prý podle polohy obce pod Liščím vrchem (Fuchsberg).
To bylo také uvedeno jako oﬁciální verze pro přejmenování.
Zdá se ale, že vše bylo trochu jinak, než jak uváděla oﬁciální verze. Podle
vyprávění tehdejšího vedoucího odboru dopravy na ONV ve Šluknově,
pana Václava Šilhana, byl na ONV jedním z úředníků jakýsi J.Liška,
který se v Röhrsdorfu při sčítání dobytka a drobného hospodářského
zvířectva seznámil s jistou Němkou, která nebyla odsunutá. Byla
to vdova, její manžel padl kdesi ve válce a pan Liška za ní na svém
motocyklu jezdíval ze Šluknova čím dál častěji a později u ní i nocoval.
Velice často se mu stávalo, že do práce na ONV přijížděl opožděně
a často byla po něm sháňka. Na otázku: „Kde zase ten Liška vězí?,“
se dotazovaným dostávalo odpovědí jako: „No kde by byl? Zase je v té
své liščí noře,“ nebo „To víte, ten než se z toho liščího pelechu vyhrabe?!“
A tohle prý zavdalo příčinu, že bylo několika posměváčky jako název
Röhrsdorfu navrženo a později i schváleno Liščí. Ovšem v oﬁciálním
návrhu pro přejmenování nemohlo být toto uvedeno, a proto se uvedla
poloha pod Liščím vrchem.
Liščí jako obec přestala existovat od r. 1950, kdy se stala částí Lipové.
Pan Liška už předtím přestěhoval svojí vdovu do Šluknova a po zrušení
šluknovského ONV odtamtud odešli. V téže době přišlo do Liščího
vojsko pohraniční stráže (PS), které obsadilo tamní školu a několik
domů, většina obyvatel se z obce postupně vystěhovávala, domy
zchátraly a dnešní obyvatelstvo by se dalo spočítat na prstech jedné
ruky, pokud bychom nepočítali několik chalupářů. Po odchodu vojska
pohraniční stráže zchátraly jimi obsazené domy, v ruinách je i kostel
a zcela zanedbaný je tamní hřbitov. Naopak ve vzorném pořádku jsou
dosud užívané chalupy včetně kapličky, která se štěstím unikla téměř
jisté devastaci a byla tamními chalupáři obnovena.
A na závěr dvě zajímavosti: Na počátku 20. století se jednalo o výstavbě
železnice z Lipové do Saska přes Liščí. Je o tom záznam z jednání
zemského sněmu v roce 1907. Návrh podal rodák z Lipové, František
Karel August rytíř von Ržiha (ač Němec, někdo z předků byl zřejmě český
Říha). Jako syn vrchního lesního v Lipové se po studiích stal stavebním

Zde je malá ukázka:
Kde domov můj?
Kde domov můj?
Voda hučí po lučinách,
bory šumí po skalinách,
v sadě skví se jara květ,
zemský ráj to na pohled.
A to je ta krásná země,
země česká,domov můj,
země česká,domov můj.

Wo ist mein Heim,
mein Vaterland?
Wo durch Wiesen Bäche brausen,
Wo auf Felsen Wälder sausen,
Wo ein Eden uns entzückt,
Wenn der Lenz die Fluren schmückt:
Diesen Land, so schön vor allen.
Böhmen ist mein Heimatland,
Böhmen ist mein Heimatland.
Eduard Steun

Děkuji panu Helmutu Gutbierovi z Velkého Šenova za poskytnutí
zajímavého informačního materiálu.
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