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Nákup nového zahradního traktoru

Vážení spoluobčané, spousta z Vás si již všimla, že naše obec si pořídila 

nový traktůrek na sekání trávy, a některým se zdá, že zbytečně a draho.

Naše obec v loňském roce získala ocenění „Zelená stuha“ (péče 

o krajinu) v krajské soutěži Vesnice roku. S tímto oceněním jsme 

obdrželi i finanční dotaci od Ministerstva zemědělství v celkové výši 

400.000,- Kč. Tato dotace je vázána na zeleň a její údržbu. Od Krajského 

úřadu Ústeckého kraje jsme za zelenou stuhu obdrželi dalších 120.000,- 

Kč.

Vzhledem k tomu, že zeleně jsme již vysadili dost, rozhodli jsme se 

investovat získané peníze na její údržbu.

Profesionální traktůrek ISEKI vyjde obec celkově na 543.000,-Kč s DPH 

i s příslušenstvím. Tento stroj již dokáže sesbíranou trávu vysypat přímo 

na valník, čímž se ušetří nejen čas, ale hlavně práce zaměstnancům. 

Motor je dieselový s nízkou spotřebou, takže ušetříme za pohonné 

hmoty, a hlavně jeho dalším příslušenstvím je mulčovací zařízení, takže 

většina velkých ploch a alejí se nebude muset sekat křovinořezy a zase se 

ušetří pohonné hmoty i práce lidí a finance za údržbu strojů. Obec 

by ještě potřebovala jeden valník za traktor, aby při sekání nemusel 

traktor čekat a mohl dělat další práci.

                                                                                                           F.Ž.

Sbíráme cartridge a tonery

Vážení spoluobčané, naše obec se zapojila do ekologického programu 

na sběr použitých inkoustových cartridgí a laserových tonerů z tiskáren. 

Sběrný box pro recyklaci je umístěn v ekologickém koutku našeho 

obecního úřadu. Myslete ekologicky a přineste použité cartridge 

a tonery na naši obec. Nevhazujte je prosím do komunálního odpadu. 

Odevzdání je zdarma.

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 Žákové 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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Dopis z Klubu seniorů Rumburk
Jsme aktivní Klub seniorů ve městě Rumburk. V loňském roce jsme začali 

pořádat turistické výlety do okolí v rámci Ústeckého a Libereckého kraje 

či příhraničního Německa, a to buď vlakem, nebo linkovými autobusy.

Uskutečnili jsme jich celkem 11 a zúčastnilo se 211 našich členů. Všechny 

akce nám velmi pečlivě připravuje naše členka Věra Hernychová.

Jedním z výletů byla dne 6. května 2015 i návštěva Lipové u Šluknova, 

hlavně pro méně turisticky zdatné členy. Jelo nás celkem dvacet 

a procházkou jsme se podívali ke kostelu sv. Šimona a Judy, u kterého se 

opravovala střecha. Prošli jsme zámeckým parkem, ve kterém probíhala 

zásadní rekonstrukce cestiček a záhonů.

Dále jsme se zastavili u velmi zchátralého Lipovského zámku, z jehož 

stavu nás zabolelo u srdce.

Hezká byla cesta kolem rybníka s úžasným vodníkem kolem čerstvě 

vysázených stromků ve stoleté aleji, kterou jsme došli k zachráněnému 

podstávkovému domu, ve kterém je umístěno Informační centrum.

Zde byla domluvena schůzka s předsedkyní Klubu seniorů paní Janou 

Kadlecovou. Ta nás informovala o práci klubu a přislíbili jsme 

si spolupráci!

Informačním centrem nás provedla Lenka Lukášová. Nakonec jsme 

si popovídali u kávy a výborného dortu od místní cukrářky, paní 

Grohmmanové.

Pracovnice IC nám pravidelně zasílají emaily, kterými nás informují 

o všech aktivitách v Lipové. Ty my vždy vytiskneme, dáme na nástěnku, 

a tak informujeme všechny naše členy.

Letos jsme byl i  nalákáni  na výstavu bet lémů,  prohl ídku 

zrekonstruovaného kostela a zámeckého parku. Paní Věra Hernychová 

vše domluvila a my jsme se 7. ledna 2016 do Lipové opět vydali v počtu 

dvaceti čtyř členů. A opravdu to stálo za to!

Byli jsme uchváceni krásou opraveného kostela a také velmi zasvěceným 

vyprávěním Lenky Lukášové.

Nestačili jsme se divit, jak dobře vypadá osázený a upravený zámecký 

park a představovali jsme si, jak tu bude krásně, až rozkvetou všechny 

vysázené růže, rododendrony i ostatní keře – to bude vůně!

Naše procházka končila v podstávkovém domě, kde jsme si vše 

prohlédli a hlavně jsme obdivovali krásu neobvyklých betlémů.

V úžasné podkrovní zasedací místnosti jsme při kávičce a dortíku 

vyslechli vše o historii tohoto kraje a připravovaných akcích.

Je vidět, že Lenka Lukášová vše dělá s velikou profesionalitou, ale hlavně 

také s láskou. Dík patří také paní Kláře Žákové a Kateřině Pavlíkové.

Přišel mezi nás i velmi charismatický starosta, Pavel Svoboda, který nás 

seznámil s provedenými rekonstrukcemi a i s těmi, které se připravují, 

s úspěchy i problémy, které musí řešit. Zodpovídal naše všetečné otázky, 

a tak jsme čas do odjezdu autobusu prožili ve velmi příjemné atmosféře.

Přejeme všem obyvatelům Lipové u Šluknova, aby se jim splnily všechny 

plány, ať Lipová neustále vzkvétá.

My se určitě v létě přijedeme zase podívat, abychom se pokochali 

nádherou rozkvetlého zámeckého parku a okolí.

Budeme se těšit, že až budete mít ROZHLEDNU, že z ní třeba uvidíme 

i na náš Rumburk!

         Děkujeme za Klub seniorů Rumburk – předsedkyně Alžběta Ryšavá

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

Pozvánky na nadcházející akce
V sobotu 30. dubna 2016 se uskuteční PÁLENÍ ČARODĚJNIC 

A STAVĚNÍ MÁJE. Průvod bude vycházet od obecního úřadu v 16.45 

hodin. Nebudou chybět soutěže, stavění máje ani opékání buřtů 

na čarodějnické hranici.

V sobotu 28. května 2016 od 10.00 hodin se můžete těšit na LIPOVSKÝ 

JARMARK. Při letošním jarmarku se vrátíme ke klasické jarmareční 

tématice plné trhovců a trhovkyň. Vstupné na celý den je 50,- Kč, děti 

do 15-ti let mají vstupné zdarma.

V neděli 31. května 2016 se od 10.00 hodin můžete těšit na DEN 

OTEVŘENÝCH PODSTÁVKOVÝCH DOMŮ, který tradičně proběhne 

na návsi v okolí našeho podstávkového domu č. p. 424. V rámci tohoto 

dne můžete navštívit prostory podstávkového domu a všechny 

probíhající výstavy.

V sobotu 7. června 2016 se od 15.00 hodin uskuteční DĚTSKÝ DEN.

Férová snídaně NaZemi
V sobotu 14. května 2016 se od 10.00 hodin na břehu zámeckého 

rybníka v Lipové uskuteční Férová snídaně NaZemi. Férová snídaně 

se uskuteční i za deště. V případě špatného počasí se celá akce uskuteční 

v zasedací místnosti podstávkového domu.

Co s sebou?
Fairtradové dobroty se rády kamarádí s těmi lokálními. Můžete si upéct 

buchtu z fairtradového kakaa a cukru, biomouky, medu od místního 

včelaře a vajíček od souseda. Nemáte čas ani chuť na pečení? Pak stačí 

chleba namazaný marmeládou z jahod z vaší zahrádky, fairtradovou 

čokoládovou pomazánkou nebo sýrem od místního farmáře. Deka, 

hrníček, talíře, ubrousky, nože a lžičky by ve vašem košíku také neměly 

chybět! V letošním roce pro Vás organizační tým připravil malé 

ochutnávkové občerstvení. Přímo na snídani budete moci ochutnat 

například fairtradovou kávu (jak mletou, tak instantní), fairtradový čaj, 

čerstvé mléko z vilémovské farmy, kozí mléko a sýry z Kozí farmy 

na Nové Vísce, férový perník nebo férovou bábovku. Pokud by se někdo 

z návštěvníků akce chtěl pochlubit nějakým pokrmem z fair trade, bio 

nebo lokálních surovin, rádi všichni ochutnáme. Pro děti bude po celou 

dobu akce otevřeno dětské hřiště, budou pro ně také připraveny 

omalovánky, hry a soutěže. A nebojte, myslíme i na dospěláky.

 

  Těšíme se na Vás, za organizační tým v Lipové, L. a M.
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Aktuálně z informačního centra
V galerii podstávkového domu si můžete do 30. dubna 2016 

prohlédnout výstavu fotografií Filipa Holiče. Od 3. května 2016 

do 31. května 2016 bude následovat komiksová výstava Pověsti 

a příběhy poutních míst Šluknovska. Výstavu můžete navštívit každý den 

od 10.00 do 17.00 hodin. Do muzea se můžete přijít podívat na výstavu 

výrobků paní Jaroslavy Bryndové, která potrvá do konce května.

Pro letošní turistickou sezónu pro Vás máme hned několik novinek, obec 

Lipová získala další turistickou známku, která bude v prodeji od druhé 

poloviny května. Stejně tak sběratelská turistická vizitka s podstávkovým 

domem. Společně se známkami a vizitkami si u nás budete moci 

zakoupit i turistické deníky a mapy. 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 474 778 888.

Noc kostelů
V pátek 10. června 2016 se 

v lipovském kostele sv. Šimona 

a Judy uskuteční poprvé NOC 

KOSTELŮ. Zrekonstruovaný 

kostel  sv .  Š imona a Judy 

v  L ipové bude př í s tupný 

od 18.00 do 24.00 hodin. 

V průběhu celého programu 

bude otevřena věž s hodinovým 

strojem a více než 500 let 

starým zvonem. Dále je výstava v půdním prostoru chrámové lodi 

a uskuteční se i promítání fotografií jak současných, tak historických. 

Občerstvení zajištěno.

18.00-18.10   Otevření kostela a zvonění na uvítanou

18.30-19.00   Vystoupení dětí z dětského domova v Lipové

19.00-19.25   Komentovaná prohlídka kostela

19.30-20.25   Úvodní slovo a koncert Vilémovského chrámového 

                       sboru pod vedením Patrika Englera

20.30-20.50   Vystoupení dětí z dětského domova v Lipové 

21.00-21.25   Komentovaná prohlídka kostela

22.00-23.00   Hudební vystoupení

23.00-23.25   Komentovaná prohlídka kostela

24.00              Ukončení programu

Změna programu vyhrazena. Těšíme se na Vás na naší první Noci 

Kostelů.
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Duben v domově důchodců
Před Velikonočními svátky do Domova důchodců Lipová zavítaly děti 

z lipovské základní školy. Děti se rozdělily na dvě skupiny, protože 

všechny najednou by se k nám do jídelny nevešly. Nejprve zazpívaly děti 

z první, druhé a třetí třídy, a potom nám své jarní pásmo předvedli 

školáci ze čtvrté a páté třídy. Ocenili jsme, jak krásně měly děti vše 

připraveno, vyrobily si různé pomůcky a také krásně zpívaly a recitovaly. 

Vystoupení se nám, tak jako pokaždé, moc líbilo. Děkujeme za návštěvu 

a těšíme se na naše další setkání.

Během Velikonočního pondělního dopoledne k nám do Domova 

přicházeli koledníci. Klientky za jejich návštěvu byly moc rády a užívaly 

si rozdávání koled a také drobné vyšupání pomlázkou.

Koncem března jsme vyrazili do varnsdorfského plaveckého bazénu užít 

si trochu sportu. Tentokrát jsme se opravdu věnovali jen plavání, 

ani na vířivku nám nezbyl čas. Tak snad zase příště. 

V dubnu jsme vyrazili několikrát do Rumburka. Jednou to bylo 

za sladkostmi a kávičkou do cukrárny Venezia. Naše další cesta vedla 

do rumburského Kulturního domu Střelnice na premiéru filmu Jak 

básníci čekají na zázrak. Film se nám moc líbil a těšíme se na příští 

kulturní zážitek, třeba zase v kině. 

                                                        Mgr. Miroslava Hoštičková ředitelka

Klub důchodců Lipová pořádá další setkání s programem 
Setkání se uskuteční v úterý 17. května 2016 od 15.00 hodin v zasedací místnosti podstávkového domu.

INFORMACE ZE ŠKOLY
------------------------------------------------------------------------------------------------
Den Země a vody – projektový den ZŠ
Vysvitlo sluníčko a začalo být teplo, tak jsme se vypravili do přírody 

na projektový den. Cestou jsme poznávali zvířata a fotili jarní květiny, 

pozorovali jsme žáby, čichali jsme ke květům, přeskakovali jsme potok, 

přelézali jsme lávku, krmili jsme labutě a kachny, překonávali jsme 

přírodní překážky, objevili jsme mravence, určovali jsme kameny, viděli 

jsme stopy lesní zvěře, lezli jsme na strom, našli jsme klíčící kaštany, 

pozorovali jsme ploštice, rozdělávali jsme oheň a opékali vuřty 

U Pytláka. Po svačině jsme zamířili do lesa za Zámeckým rybníkem, 

poslouchali jsme ptáky, házeli jsme šiškami na strom, hledali jsme 

Dědovu studánku, ukazovali jsme si pramen, opatrně jsme se vyhýbali 

žábám, zahlédli jsme dravce, zajíce i srnky, zdokumentovali jsme obvod 

lípy, určovali jsme světové strany, změřili jsme výšku rákosí, ve vodě jsme 

lovili ulity vodních šneků a cestou jsme určovali stromy. Prožili jsme 

příjemný jarní den s kamarádkou přírodou.

                     I.P.

   

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

------------------------------------------------------------------------------------------------
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Dubnové zprávy ze zámku
Všem občanům Lipové přejeme krásné jarní dny, a pokud budete moci, 

přijďte se projít do svého zámeckého parku, který se začne letos poprvé 

po dlouhé době probouzet nejen do prvních jarních dnů, ale především 

do nového života. Jistě se všichni těšíme, až rozkvetou první růže 

v zámeckém rozáriu a vyraší první listy na mnoha nově vysázených 

stromech. Práce na parkových úpravách zdaleka neskončily s minulým 

rokem, park čeká ještě mnoho práce. Především budou zasety nové 

trávníkové plochy a u jižní zámecké zdi byl založen nový zámecký 

vinohrad. S povděkem jsme přijali pomoc pana starosty, který se aktivně 

(jako vždy) zapojil do výsadby experimentálně vypěstovaných odrůd 

révy vinné, která by svojí odolností měla zvládat náročné klimatické 

podmínky na Lipové. Uvidíme, jak se s danou problematikou a zadáním 

vyrovnali slovutní moravští vinaři, kterým patří náš neskonalý dík 

za pomoc a pochopení se založením nejsevernějšího vinohradu v Česku. 

Pravda, zatím se jedná pouze o padesát hlav (sazenic révy vinné), z nichž 

každých deset patří jiné odrůdě. Uvidíme v následujících letech, které 

budou nejodolnější a ty pak bychom použili jako základ pro opravdovou 

novou velkou zámeckou vinici.

V poslední době se nám také podařilo po dlouhých jednáních uzavřít 

další spolupráci s naším hlavním mediálním partnerem, kterým je Český 

rozhlas Dvojka. Mimo řadu samostatných jednotlivých pořadů, které se 

budou v letošním roce natáčet a vysílat a jejichž obsah se bude zabývat 

záchranou Lipovského zámku, jsme před podepsáním významné 

smlouvy, která bude znamenat dlouhodobé vysílání reklamních spotů 

a upoutávek propagujících obec i zámek a díky kterým budeme doufat 

ve finanční podporu nejširší veřejnosti našemu projektu. Prvním 

počinem v této nové spolupráci bylo natočení hodinového pořadu 

s poslancem Vítězslavem Jandákem a hercem Tomášem Töpfrem. 

Druhým pak bylo sobotní vysílání hlavního zpravodajského pořadu 

veřejnoprávní televize ČT 1 Události, kde v hlavním vysílacím čase byla 

prezentována záchrana zámku Lipová s poukazem na nově 

zrekonstruovaný zámecký park. Při té příležitosti moderátorka zpráv 

sdělila, že na záchranu zámku bude třeba částky kolem půl miliardy 

korun. Abychom s konečnou platností vyvrátili mnohé dohady, 

pak musíme říci, že opravdu počítáme s obdobnou částkou, pokud 

dojde i na kompletní vybavení objektu především dobovým barokním 

nábytkem, obrazy a dalšími autentickými doplňky. Samotný rozpočet na 

stavební práce je ve výši 284.482.202,91 korun. Prosím všimněte si, 

že nejdůležitějších je těch posledních devadesát jeden haléř. Tu sumu 

před tím jistě již zvládneme a věřte nám, že na tomto úkolu pracujeme 

neustále.

Vaření v podstávce – projektový den ZŠ
Dne 7.4.20416 děti z naší školy navštívily  Podstávkový dům a přichystaly 

si s paní učitelkou Hankou Kittelovou menší projektový den - přípravu 

pizzy. Děti se předem rozdělily do týmů a zvolily si kapitány. Každý tým si 

sepsal ingredience pro přípravu své "týmové pizzy". V podstávce si děti 

rozdělily potraviny, přichystaly si nádobí a šlo se na to. Výsledkem byly 

tři výborné pizzy, na kterých si pochutnaly nejen děti, ale i paní učitelky. 

Projektový den se dětem velice líbil. Spolupracovaly mezi sebou 

a vyzkoušely si celý pracovní postup, který zahrnoval mytí a krájení 

potravin, smažení masa, pečení samotné pizzy a také samozřejmě 

závěrečný úklid. Přínosem byla i ukázka krájení pizzy, na které si děti při 

porcování procvičily zlomky.

                                                                                                          H.K.
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INFORMACE Z DĚTSKÉHO DOMOVA
------------------------------------------------------------------------------------------------
Romský den
Před pár dny Dětský domov Lipová u Šluknova navštívili zástupci 

Oblastní charity Ambrela ze Šluknova. 8. dubna 2016 pořádají Romský 

den ve Šluknově a kromě jejich bohatého programu nám nabídli, 

aby naše děti také předvedly svá vystoupení. Takové pozvání se nedalo 

odmítnout.

Romský den se pořádal ve Šluknově v Domě kultury, který se nachází 

nedaleko náměstí. V sále bylo již mnoho milých lidí, připravovalo 

se ozvučení sálu, nechybělo ani občerstvení. Organizátoři nás odvedli 

do prvního patra, kde jsme se měli možnost převléknout.

Vystoupení bylo rozděleno na dvě části. V první části zazpíval Martin 

píseň Zrzka, děvčata zatancovala MTV Dance z projektu Hanky 

Kynychové, dalším vystoupením byla píseň Me tut užarav, kterou 

zazpívala Helenka a Alex. Nakonec děvčata zacvičila aerobic Junior 

s písní od Karla Gotta. Druhý vstup jsme zahájily s kategorií Latina, Katka 

zazpívala dvě písně - Hallelujah a Jak silná mám tu stát, zatancoval nám 

Alex s Helenkou romský tanec na píseň Iszom – iszom a poslední 

finálové vystoupení Madonny předvedly opět tanečnice z projektu 

Hanky Kynychové z kategorie Street Dance.

Velice si vážíme práce této charity ve Šluknově, bohatý program pro 

místní občany mluvil za vše.

                                            

                Děti z Dětského domova Lipová u Šluknova

DUBEN 2016

Proměna
Na základě besedy v rámci Roadshow s Veronikou Kašákovou nám byla 

nabídnuta proměna vizáže jedné z našich dívek z Dětského domova 

Lipová u Šluknova.

Dívka by podstoupila kosmetické ošetření pleti, kadeřnické služby, líčení 

od profesionální vizážistky a v rámci proměny by dostala darem nový 

outfit, ve kterém by následovně proběhlo profesionální focení.

Naším úkolem bylo vybrat vhodnou kandidátku, zaslat její aktuální 

konfekční velikost, velikost bot a aktuální fotografii. Pro proměnu byla 

vybrána Dominika. Moment radosti a nadšení nastalo, když jsme to my, 

tety, Dominice oznámily.

11. dubna jsme se rozjely směr Praha Karlín do SOLARIA CAFÉ, 

kde na nás už čekala Veronika. Dozvěděly jsme se, jak celý den bude 

probíhat. Nechyběl ani kameraman, který krok po kroku proměny 

natáčel a fotil. V salonu nás přivítal velmi milý personál a hned se 

Dominiky ujal. Dominika navštívila kosmetický salon, kde jí byla 

kosmeticky ošetřena pleť, upravilo se obočí. Poté přešla do kadeřnictví. 

Paní kadeřnice vybrala skvělé barvy na vlasy, konzultovala s námi 

finálový vzhled účesu. Po dokončení účesu jsme měly chvilku čas na 

výborný oběd. Dominika se už v této chvíli cítila krásně, účes jí opravdu 

slušel. Po obědě se Dominiky ujala opět paní kosmetička, která jí nalíčila. 

Veronika připravila outfit, darovala jí krásný řetízek se slovy, že když 

ho bude mít na sobě, vždy si na ni vzpomene. Oblečení Dominice moc 

slušelo a cítila se v něm jako opravdová slečna. Nakonec jsme se vydali 

s paní fotografkou a panem kameramanem do nedalekého parku, 

kde proběhlo profesionální focení.

Chtěly bychom moc poděkovat Veronice Kašákové a skvělému 

profesionálnímu týmu ze SOLARIA CAFÉ za nádhernou proměnu 

Dominiky.

                                                              Teta Katka, teta Míša a Dominika
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POVĚSTI A PŘÍBĚHY ŠLUKNOVSKÉHO VÝBĚŽKU
------------------------------------------------------------------------------------------------
Lipová, dříve Hanšpach
Jednou z mála obcí Šluknovského výběžku, k jejímuž vzniku se neváže 

žádná pověst, je Lipová, dřívější Hanšpach, která patří mezi ta nejstarší 

sídla zdejšího regionu. Podle nálezů pazourkovitých nástrojů lze 

usuzovat, že už na katastru dnešní Lipové bylo jakési osídlení 

neznámého původu v době mladšího paleolitu. Avšak počátky dnešní 

Lipové se dají hledat až o nějaké to tisíciletí později.

Tak jako prakticky celý Šluknovský výběžek, patřilo území Lipové 

zpočátku k míšeňskému biskupství. Když se zeť českého krále Vratislava 

II., Wiprecht z Grojče (von Groitsch), stal míšeňským a hornolužickým 

markrabětem v r. 1123, začal zdejší, tehdy prakticky liduprázdný kraj 

osídlovat lidmi z německých zemí. Velká panství jako Honštejn 

a Vildštejn (oboje v Sasku) vlastnili tehdy čeští Ronovci, později jejich 

významná rodová větev Berkové z Dubé. Ti vlastnili také panství Tolštejn 

a s ním de facto celý Šluknovský výběžek. První písemná zmínka o Lipové 

(tehdy Hanšpachu) je z r. 1346 a pak až z r. 1417/1418, kdy je uvedena 

jako léno pánů z Tolštejna.

V letech husitských válek stáli Berkové z Dubé nejprve na straně císaře 

Zikmunda, společně s Lužicí a sousedním panstvím Vartemberků. V roce 

1425 ale Berkové přešli na stranu husitů a vedli pak malou pohraniční 

válku s Lužicí. V roce 1427 prošlo Šluknovským výběžkem při svém 

tažení proti Lužici husitské vojsko, a ač byli Berkové již na jejich straně, 

napáchali husité v celém kraji mnoho škod a spoustu lidí připravili 

o život. V této době se Berkové opět přiklonili na stranu císaře Zikmunda 

a zůstali jako jedni z jeho posledních věrných. Husité však ovládli 

v nejsevernějších Čechách všechna strategická místa. Ani po skončení 

husitských válek r. 1434 nenastal ve zdejším kraji klid. Vypukly desetileté 

rodové vartemberské války. V té době vznikly také tzv. loupežnické 

hrady, jejichž posádky, kterým se říkalo loupeživí rytíři - ačkoliv to žádní 

rytíři nebyli, vyráželi na popud Vartemberků loupit do Lužice a zde na 

severu Čech přepadávali obchodníky směřující do Lužice nebo 

vyjíždějící z Lužice.

Podle smlouvy z Torgavy (Torgau) odstoupil Hynek Berka III. postupně 

celé své panství saským kurfiřtům Bedřichovi a Vilémovi, ale už v roce 

1451 jej získal Albrecht Berka z Dubé výměnou za zděděné panství 

vildštejnské a vytvořil tak vlastně současné hranice Šluknovského 

výběžku.

Avšak po nástupu Jiřího z Poděbrad a z Kunštátu na český trůn v roce 

1458 Albrecht Berka z Dubé odmítl složit českému králi vazalskou 

přísahu. Jeho sídlo Tolštejn bylo obleženo a dobyto královským vojskem. 

V roce 1464 král Jiří z Poděbrad panství zkonfiskoval a předal Janovi 

z Vartemberka. Jeho syn Kryštof z Vartemberka však panství v roce 1471 

znovu prodal saským vévodům, tentokrát Arnoštovi a Albrechtovi, 

kterým zůstalo do r. 1481.

Celé rozsáhlé šluknovsko - tolštejnské panství - pak od saských vévodů 

koupil Hugold Šlejnic (von Schleinitz), a tak se vrátilo toto území k české 

koruně. Po složitých majetkových jednáních v rodu Šlejniců došlo 

k velkému dělení a 13. května 1566 vzniklo panství lipovské, které získal 

Jan ze Šlejnic. To zahrnovalo několik vesnic v nejsevernější části 

Šluknovského výběžku. Lipová se tak stala centrem panství a během 

16. století postupně převýšila velikostí i významem do té doby i největší 

vsi Mikulášovice a Velký Šenov, v roce 1750 byla povýšena na městys 

s uděleným znakem. Její význam stále vzrůstal (od r. 1850 zde byl okresní 

soud a vězení), a to trvalo prakticky až do r. 1938 kdy jako součást Sudet 

byla odtržena od Československa.

První německý název obce byl Hainsbach (někdy Hainbach nebo také 

Haynsbach) s významem jako „hájový“ nebo „hajní potok“. Obec je totiž 

položena podél potoka přitékajícího z hájů, neboli lesů, a tak se také 

podle názvu potoka i obec pojmenovala. Od roku 1950 se jmenuje 

Lipovský potok a dnes je uváděn také jako Liščí potok. V některých 

pramenech je Liščí potok od svého pramene až po Lipovou a odtud je to 

Lipovský potok až k Vilémovu po soutok se Šenovským potokem, 

aby pak pokračoval jako Vilémovský potok až na státní hranici v Dolní 

Poustevně.

Původní německý název Hainsbach se někdy v některých listinách 

objevoval také jako Haynsbach, v některých starých německých textech 

se objevuje i Hanspach a až do roku 1735 se jak obec, tak i celé panství 

jmenovalo Hanspach. Bylo to zřejmě vinou písařů, dialektem zkomolené 

původní pojmenování, které se vyslovovalo jako „hajnšpach“, a jeho 

zvukovou nápodobou pak vzniklo české pojmenování Hanšpach. 

Německý název Hainspach se poprvé objevuje roku 1735 ve smlouvě 

o dělení majetku, uzavřené mezi sourozenci Karlem, Antonínem, 

Františkem, Leopoldem, Ernestinou a Kristinou ze Salm-Reifferscheidtu.

Po skončení druhé světové války, když byla většina původního 

německého obyvatelstva z pohraničí vysídlena a přišli noví osadníci 

z českého vnitrozemí, začalo se na Okresním národním výboru (ONV) 

ve Šluknově uvažovat o změně názvu obce, neboť některým tamním 

úředníkům název Hanšpach zněl příliš německy. Proto byl na ONV 

navržen nový název Lípov podle několika lipových alejí, které nechal 

r. 1726 vysadit hrabě Leopold Salm-Reifferscheidt, aby spojovaly zámek 

s významnými místy v obci a okolí. Uznání navrženého názvu Lípová 

se však dosti dlouho protahovalo, až nakonec od něho bylo zcela 

upuštěno a byl přijat název Lípová s významem jako „lípová ves“, 

kterého se začalo užívat v roce 1950. Avšak hovorovou řečí se hned 

od počátku název Lípová změnil na Lipová, který se ustálil až po dnešní 

časy.

Pro bližší určení a odlišení od jiných obcí a osad stejného názvu se 

zejména v písemném styku používá název Lipová u Šluknova.

V roce 1950 také došlo k novému státnímu uspořádání, a tak okresní 

úřady z Lipové,Šluknova a Varnsdorfu byly přestěhovány do Rumburka, 

který tak tvořil jeden okres zahrnující tři bývalé okresy Šluknovského 

výběžku a byl součástí libereckého kraje. Od té doby zaznamenáváme 

u Lipové značný úpadek. Mnoho bylo v obci zrušeno, zlikvidováno, 

rozbouráno a obec se stala na dlouhé roky skutečným zapadákovem 

jako mnoho dalších na severu Čech. Avšak zavítá-li dnes návštěvník do 

Lipové, musí si všimnout, že i přes všechny těžkosti a problémy, 

ve kterých se stát ocitá, se obec probudila k novému životu jako 

málokterá v okolí.

                   Eduard Steun

DUBEN 2016
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INFORMACE ZE SPORTU
------------------------------------------------------------------------------------------------

Duben 2016
Fotbalové jaro je v plném proudu, i když počasí venkovním sportovním 

aktivitám moc nepřeje. Dospělí fotbalisté mají odehráno pět zápasů, 

ze kterých se povedlo získat devět bodů. S tímto výsledkem jsme poměrně 

spokojeni. Negativem je pouze počasí, a tak jsme dvě atraktivní utkání jarní 

části museli sehrát na stadionu ve Šluknově, protože hřiště v Lipové bylo 

vhodné tak akorát na pěstování rýže. Další velkou změnou u mužstva byla 

změna ve vedení. Na začátku tohoto roku nás navždy opustil kamarád 

a trenér Milan Korejs, a tak byla k béčku povolána trenérská dvojice - pánové 

Aleš Gál a Jaroslav Hrobár, oba ze Šluknova. Vedoucím mužstva zůstal pan 

Karel Malaník. Nejbližší utkání už snad odehrajeme na vlastním hřišti, 

Výsledky jara:

Okresní přebor Děčín – dospělí

kdy ve sváteční den 1. května hostíme v Lipové druhé mužstvo tabulky 

Jiříkov, výkop utkání je v 17:00 hod.

Naši starší žáci zatím odehráli pouze jedno utkání. Bohužel v této věkové 

kategorii budeme mít asi problém dohrát soutěž. Už v tak úzkém kádru jsme 

přišli o další tři hráče, a to už je poměrně kritická situace. V následných 

týdnech se budeme snažit pomocí náborů najít další hráče do žákovských 

týmů a zapojit se mohou i děvčata. Toto vše pak bude rozhodovat, v jaké 

věkové kategorii budeme přihlašovat nový lipovský žákovský tým na sezónu 

2016-2017.

Náš klub by také přivítal posílení realizačního týmu žákovského 

mužstva (trenér a vedoucí).

Starší žáci – skupina SEVER

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

Lipová  -  Chřibská – odloženo na 30.4.  

Ji říkov -  Lipová 13:2 (8:2) 

Lipová  -  Šluknov odloženo 

1. V. Šenov/Vi lémov 10 10 0 0 126:5 30

2. Mikulášovice 11 7 0 4 46:31 22

3. Chřibská 9 7 0 2 70:24 20

4. Šluknov 9 5 0 4 54:27 15

5. Ji říkov 11 5 0 6 70:47 15

6. D. Poustevna 10 1 0 9 15:119 3

7. Lipová 10 0 0 10 17:145 0

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

ĈB Ji řetín p./J. 18 14 0 4 52:24 41

2. Ji říkov 18 13 0 5 56:31 38

3. Boletice n./L. 18 10 0 8 44:38 31

4. Mikulášovice 18 11 0 7 49:41 30

5. Březiny 18 10 0 8 49:37 29

6. Šluknov "B"/Lipová 18 9 0 9 45:34 28

7. D. Habartice 18 9 0 9 51:48 28

8. ČL Těchlovice 18 10 0 8 39:37 28

9. Markvartice 18 8 0 10 44:39 25

10. D. Poustevna 18 9 0 9 52:56 25

11. Staré Křečany 17 8 0 9 23:33 24

12. Verneřice 18 6 0 12 32:60 19

13. Krásná Lípa 17 5 0 12 34:50 18

14. Starý Šachov 18 3 0 15 21:63 11

PING PONG v Lipové
Sportovní  kroužek ping pongu pod vedením pana Haldy je

každý čtvrtek v tělocvičně dětského domova od 19.00 hodin do 21.00

hodin. Právě jsme zakoupili nový ping pongový stůl. Pokud nemáte potřebné 

sportovní náčiní, rádi Vám je zapůjčíme. Kroužek je určen pro děti, ženy 

i muže. Těšíme se na Vás.


