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ZPRÁVY A INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

-----------------------------------------------------------------------------------------------Rekapitulace roku 2015 a plány na rok 2016
Vážení spoluobčané,
po delší době píši do Lipovských novin. Přeji Vám všechno nejlepší
do nového roku 2016, především hodně zdraví, spokojenosti,
pracovních úspěchů a pohody.

obestavěna okolo vysílače. Rozhledna má pracovní název „Lipová
rozhledna“. V případě, že se nám povedou přípravy dokončit včas
a podat žádost o dotaci přes Euroregion Nisa do začátku dubna, budete
vyzváni, abyste v rámci soutěže rozhodli o názvu rozhledny.
Nejoriginálnější názvy budou odměněny - hlavně ten, podle kterého se
rozhledna následně pojmenuje. Budeme nápomocni v rámci záchrany
zámku v Lipové. Nyní se nám povedlo získat kontakt na možného
partnera v projektu na německé straně, protože bez partnera
na německé straně se nedá žádat o dotaci. Pokud půjde vše hladce,
chtěli bychom o dotaci požádat v rámci programu Cíl 3/Ziel 3 v první
polovině roku. Máme zažádáno o dotace na opravu sakrálních památek
na území a v majetku obce. Firma, která dělala kanalizaci, musí upravit
a vrátit pozemky do původního stavu nejpozději do konce května.
Chceme dále pokračovat v údržbě a úpravě pozemků a pečovat o zeleň.
Chceme rozšířit obecní včelstva. Od února budou zhruba tři měsíce
probíhat stavební úpravy ordinace lékaře a výdejny léků. Dojde
k vymalování a opravě omítek ve společných prostorech všech obecních
domů. V obecním domě č. p. 167 bude dokončena výměna oken
za plastové a rádi bychom zde zhotovili novou fasádu. Budeme pořádat
nebo se podílet na 21 společenských a kulturních akcích. To je shrnutí
připravovaných akcí na letošní rok.

Dovolte, abych shrnul rok 2015 a představil cíle v roce 2016.
V minulém roce jsme dokončili rekonstrukci kostela sv. Šimona a Judy,
zhotovili jsme odkanalizování dešťové vody a instalovali jsme nasvícení
kostela. Dokončila se rekonstrukce mostku u bývalé školky, který byl
poškozen při povodni v roce 2013. Dokončila se kanalizace v obci.
Podíleli jsme se na revitalizaci zámeckého parku v rámci smlouvy
o spolupráci se společností VIA TEMPORA NOVA. Na základě vypršení
záruční doby na zámecký rybník jsme nechali opravit spáry
u sdruženého objektu tak, aby zde nedocházelo k prosakování vody.
Sekala se tráva a v období sucha se zalévaly stromky a keře, které byly
v minulých letech vysázeny v rámci akcí revitalizace zeleně v obci.
Přihlásili jsme se do soutěže Vesnice roku 2015 a získali jsme zelenou
stuhu v Ústeckém kraji. Tato cena nám přinesla ﬁnanční odměnu
400 tis. Kč, kterou musíme využít na péči o zeleň nebo zakoupit techniku
na údržbu zeleně. Uspořádali jsme v rámci kultury na dvacet akcí. Mezi
nejvýznamnější akce patří Jarmark, Lipovský dřevák a slavnostní
otevření kostela, kterého se zúčastnil biskup litoměřický Mons. Mgr. Jan
Baxant a hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček se svojí paní. Také
nesmím zapomenout na návštěvu paní Zemanové v podstávkovém
domě v rámci návštěvy prezidenta ČR v Ústeckém kraji.

Chtěl bych Vás také, vážení spoluobčané, požádat, abyste nebyli
lhostejní ke svému okolí a byli si mezi sebou a také vůči obci nápomocni.
Žádáme Vás také, abyste nás a především policii ČR neprodleně
informovali, pokud uvidíte nějaké vandaly nebo „nedej bože“ zlodějíčky.
Pevně věřím, že všichni chceme, aby naše obec vzkvétala a bylo tady
příjemné místo pro žití a odpočinek.
Pavel Svoboda

V letošním roce připravujeme výstavbu rozhledny na Ječném vrchu.
Rozhledna bude mít základnu a vyhlídku ve tvaru lipového listu a bude

Sběrný dvůr
Otevírací doba a provozní řád sběrného dvora budou v roce 2016
upraveny. Provozní doba bude vyvěšena na bráně sběrného dvora
a budeme Vás o ní také informovat v dalším čísle novin. Chceme dvůr
upravit po odjezdu techniky ﬁrmy, která zde prováděla kanalizaci a která
bude provádět ještě terénní úpravy. Pokusíme se nastavit otevírací
dobu, aby co nejvíce vyhovovala potřebám obyvatel,a budeme doufat,
že se odpad nebude házet k bráně. Objekt bude hlídán kamerovým
systémem a nám tak pomůže k odhalení těch, kteří vozí odpad
v nemalém množství mimo pracovní dobu a nehradí tak poplatek za
jeho uložení a odvoz.
V letošním roce chceme sběrný dvůr upravit a snížit náklady na jeho
provoz. Vyúčtování stočného za rok 2014-2015 Vám bude zasláno
během měsíce února.
V tomto čísle jsme pro Vás připravili ekologický svozový kalendář na rok
2016 a kalendář kulturních akcí na rok 2016.
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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 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.

KULTURA V OBCI

-----------------------------------------------------------------------------------------------Rozsvěcení vánočního stromu
V pátek 27. listopadu 2015 se v Lipové rozsvěcel vánoční strom, při této
příležitosti se od 10.00 hodin konal v prostorech podstávkového domu
i prodej vánočních dekorací, do kterého se zapojila ZŠ Lipová, Klub
důchodců Lipová, Domov důchodců Lipová a děti z kroužku vaření.
Od 16.00 hodin následovalo pásmo, které si připravily děti ze ZŠ a MŠ

Lipová a děti z dětského domova. Poté jsme společně náš strom ozdobili
a v 17.00 i slavnostně rozsvítili. Nechyběly ani vědomostní soutěže, a jak
tomu bývá zvykem, tak pro zahřátí bylo připraveno i občerstvení.
Děkujeme Všem zúčastněným a těšíme se příště.

Mikulášská veselice
V sobotu 5. prosince 2015 se konala na sále Restaurace U Pytláka
tradiční Mikulášská veselice. Od 15.00 hodin se celý sál zaplnil dětmi,
které si čekání na vzácnou návštěvu krátily tancem a plněním her
a úkolů, které si pro ně připravily členky Kulturní komise obce Lipová.
Mikuláše se dočkaly a každé dítě mělo možnost zazpívat nebo

zarecitovat za sladkou odměnu. Spolu s Mikulášem mezi děti přišli i čerti
a andělé, kteří si potom společně s dětmi zatancovali a stali se součástí
jedné z her. Od 18.00 hodin pokračovala veselice s dechovkou
a od 20.00 hodin večerní veselice pro dospělé. Děkujeme všem
zúčastněným a těšíme se na Vás příště.

Vánoční turnaj ve stolním tenisu
V sobotu 26. prosince 2015 se od 10.00 hodin na sále Restaurace
U Pytláka uskutečnil Vánoční turnaj ve stolním tenisu. Jako každý rok se
soutěžilo ve třech kategoriích – muži, ženy a děti.
Turnaje se zúčastnilo přes dvacet hráčů.
Výsledky:
Kategorie muži: 1. místo - Petr Kulíšek, 2. místo - Pavel Svoboda,
3. místo - Jaroslav Kopecký

Kategorie ženy: 1. místo - Klára Žáková, 2. místo - Kamila Svobodová,
3. místo - Lenka Žáková
Kategorie děti: 1. místo - Tobiáš Svoboda, 2. místo - Petr Kulíšek,
3. místo - Jan Weisgerber

Česká mše vánoční „Hej mistře!“ od J. J. Ryby
V sobotu 9. ledna 2016 se v kostele sv. Šimona a Judy uskutečnil koncert
s názvem Česká mše vánoční „Hej mistře!“ od J. J. Ryby v podání Gertudy
Šormové – varhany, Vilémovského chrámového sboru, Mikulášovického
sboru, pěvců ze Sebnitz a Neustadtu a Orchestru hudebníků Šluknovska
pod taktovkou pana Patrika Englera. Úvodního slova se ujala paní Jana
Kadlecová, předsedkyně Klubu důchodců Lipová, a za klub i obec

přivítala všechny návštěvníky. Koncert navštívilo okolo 100 návštěvníků.
Opět nechyběl stánek se svařeným vínem a čajem, ke kterému členky
klubu důchodců obstaraly občerstvení, přičemž tímto bychom jim chtěli
poděkovat za organizaci celé této akce.
Fotograﬁe naleznete na adrese: http://ﬁdelko.rajce.idnes.cz/
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INFORMACE Z PODSTÁVKOVÉHO DOMU

-----------------------------------------------------------------------------------------------Aktuálně z informačního centra
Aktuálně si v galerii podstávkového domu můžete prohlédnout výstavu
fotograﬁí na téma Betlémy. Autorem fotograﬁí je pan Ivo Šafus ze
zpravodajského serveru výběžek.eu. Výstavu můžete navštívit do konce
ledna, a to každý den od 10.00 do 17.00 hodin. Do muzea se můžete
přijít podívat na historické pohledy a fotograﬁe obce Lipová, kterými
jsme doplnili expozici na téma řemesla.

Tisk a kopie
Formát A4 – černobílý 3,- Kč, barevný 5,- Kč
Formát A3 – černobílý 6,- Kč, barevný 10,- Kč
Laminace - formát A5 8,- Kč, formát A4 12,- Kč, formát A3 16,- Kč
Vazba dokumentů - 1 až 80 listů 30,- Kč
Těchto služeb u nás můžete využít každý den od 10.00 do 17.00 hodin.
Velmi si vážíme Vaší přízně a zájmu o akce, výstavy a činnosti pořádané
v našem podstávkovém domě. Jsme rádi, že se k nám často vracíte
a podporujete naše akce Vaší návštěvou. V roce 2015 nás navštívilo
7 087 návštěvníků, což je o 27% více než v roce 2014. Děkujeme.

V následujících měsících se můžete těšit například na autorskou výstavu
obrazů paní Aleny Hořejší, komiksovou výstavu o poutních místech
Šluknovského výběžku, obrazy paní Jany Diriglové, fotograﬁe Filipa
Holiče a spoustu dalších výstav. Informace k výstavám budeme
průběžně doplňovat.

Těšíme se na Vaši návštěvu, pracovnice IC Lipová.
V našem informačním centru pro Vás poskytujeme i doplňkové služby,
jako je kopírování, tisk, laminace a vazba dokumentů.

Klub důchodců Lipová pořádá další setkání s programem
Setkání se uskuteční v úterý 9. února 2016 od 15.00 hodin v zasedací místnosti podstávkového domu.

INFORMACE Z DOMOVA DŮCHODCŮ

-----------------------------------------------------------------------------------------------Leden v domově důchodců
Konec roku prožily
klientky v Domově
důchodců, tak jak je
u nás zvykem, s cukrovím, pohádkami, v pohodě a klidu. Vánoční
období bylo také ve
znamení návštěv.
Kromě rodin a přátel
našich klientek nás
navštívily i děti jak ze základní školy v Lipové, tak z Dětského domova
Lipová s pásmem vánočních koled. Svým vystoupením nás také poctil
pěvecký sbor Šenováček a Tyršovské zvonky. Jsme moc rádi za tyto
chvíle s dětmi, rádi je vždy vidíme. Moc děkujeme za jejich přízeň a za

krásná vystoupení.
V lednu jsme velmi rádi
přijali pozvání pana
faráře pátera Pavla
Procházky na prohlídku
betlémů ve šluknovském kostele. Klientky
si mohly prohlédnout
betlémy jak přímo
v kostele, tak i na faře.
Pan farář jim o historii betlémů zajímavě povyprávěl a potom pozval
klientky s doprovodem na čaj s občerstvením. Klientkám se v kostele
moc líbilo. Děkujeme za pozvání.
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INFORMACE ZE ZÁMKU

-----------------------------------------------------------------------------------------------Leden na zámku
V minulém roce se pracovalo především v zámeckém parku, který tak
nejen prošel radikální změnou a novým startem do života, ale pracovalo
se i v samotném zámku, což zůstalo víceméně utajeno nejen místním, ale
i návštěvníkům Lipové. Práce na sanaci stavby pokračovaly odklízením
dřevěných konstrukcí ve středním křídle zámku, kde byly nově odklizeny
i propadlé stropy v několika místnostech. Úplné vyklizení středního
křídla se tak dostalo do snad již ﬁnální fáze. Nastávající zima však jistě
opět přinese negativní změny týkající se stavebních konstrukcí a jejich
destrukce. Bude tedy potřeba začít s dostavbou nosných konstrukcí, aby
se do budoucna zamezilo dalším ztrátám. V tomto směru doufáme opět
ve ﬁnanční pomoc Ústeckého kraje, který nás ﬁnančně podporuje již
třetím rokem a bez jehož pomoci by práce na zámku nebyly možné.
Druhým a dnes, co se ﬁnančního podílu na záchraně zámku týče, větším

podporovatelem je Ministerstvo kultury, které i minulý rok přispělo
k sanaci severovýchodního křídla zámku. Díky tomuto příspěvku
poskytnutému z Programu záchrany architektonického dědictví byla
sanována celá východní část severovýchodního křídla, kde byla suť až
do výšky tří až čtyř metrů a kde bylo nutno odstranit zbytky středních
příček, jejichž sesutí by ohrozilo samu existenci tohoto křídla. Přinášíme
snímky z těchto míst, která jsou z bezpečnostních důvodů veřejnosti
nepřístupná, abyste si, vážení čtenáři, mohli udělat představu
o prostorech před dostavbou příček a kleneb, jejichž realizaci plánujeme
provést v letošním roce. Záležet tak bude především na poskytnutých
dotacích a jejich výši. Zatím se tedy můžeme těšit, že zima nebude příliš
dlouhá a s jarem nás přivítá nově rozkvetlý zámecký park.
Jan Rapin

INFORMACE Z DĚTSKÉHO DOMOVA

-----------------------------------------------------------------------------------------------Ozdravný pobyt Dolní Dvůr
26. prosince 2015 se konal poslední výjezd našich dětí, které nejely na
vánoční prázdniny ke svým rodinám. Přestože nebyl sníh, všichni jsme se
těšili na krásu Krkonoš a doufali, že během pobytu nějaký sníh napadne.
Během pobytu jsme navštívili Vrchlabí, Krkonošský národní park – KCEV
Krtek. Zde jsme měli možnost si prohlédnout muzeum plné obrázků
a zvířátek, které žijí v Krkonoších a jsou chráněné. V dopoledních
hodinách jsme si zahráli společně hru: „kdo hledá, ten najde“. Také jsme
navštívili záchranou stanici poraněných zvířátek, o kterých jsme se
dozvěděli, proč skončili v záchranné stanici a jak dlouho trvá jejich
uzdravení. Navštívili jsme i Špindlerův Mlýn, projeli se ve vyhřívané
lanovce a navštívili Ledárium. V Harrachově nás čekala exkurze místní
sklárny. Prohlídli jsme si výrobu, navštívili brusírnu a měli možnost se
dozvědět postup celé výroby. Každé ráno nás čekala rozcvička a každý
večer program plný her a soutěží. Poslední den jsme zakončili

diskotékou a poděkováním našemu milému personálu hotelu Morava.
Poslední večer se nikomu z dětí nechtělo spát, jejich přáním bylo, aby
tento den neskončil. A tak jsme my, vychovatelé, připravili pro děti ještě
jedno překvapení. Ve tři hodiny ráno jsme všechny děti vzbudily
kanadskou hrou a čekala je noční stezka odvahy u nedalekého hřbitova.
V den odjezdu jsme dopoledne uklidili pokoje, zabalili zavazadla a vše
odnesli do aut. Teprve dnes začal mráz a tak se zasněžovala sjezdovka.
Letos nám sníh prostě nepřál a na lyže jsme se nedostali, bylo to jediné,
co nám tu chybělo. Cestou domů jsme se zastavili v Liberci, kde jsme
navštívili multikino. Někteří z nás byli na pohádce Malý princ a ostatní na
Star Wars ve 3D. Nechyběl ani popcorn s coca colou. Před příjezdem
a ukončením celého výjezdu jsme stihli ještě navštívit plavecký bazén
ve Varnsdorfu.
Děti a vychovatelé – účastníci ozdravného pobytu
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PŘÍSPĚVKY OD OBČANŮ

-----------------------------------------------------------------------------------------------Sluneční hodiny na lipovském kostele.
Od 27. října 2015 náš kostel opět „zdobí“ sluneční hodiny. Hodiny
ukazují takzvaný pravý místní sluneční čas, to je čas, který odpovídá
místnímu poledníku (14° 21 ́ 50 ̋ v.d.). Ve srovnání s oﬁciálním
Středoevropským časem (SEČ) se však čas na našich slunečních
hodinách liší. To má několik důvodů. Za prvé je SEČ stanoven podle
středního slunečního času středoevropského poledníku (15° východně
od Greenwiche). Za druhé se oběžná rychlost Země na své eliptické
dráze kolem Slunce neustále mění, v přísluní (kolem 3. ledna) se Země
pohybuje nejrychleji a v odsluní (kolem 6. července) nejpomaleji (rotační
rychlost ale můžeme pro tyto účely považovat za konstantní). A za třetí je
to kvůli sklonu rotační osy Země vůči oběžné dráze. Sluneční hodiny se
z těchto důvodů kolem 3. listopadu předcházejí až o 16,5 minuty
a kolem 12. února se naopak budou opožďovat asi o 14,5 minuty; rozdíl
mezi pravým a středním slunečním časem udává takzvaná časová
rovnice. Nahoru nebo dolů otevřené hyperboly znázorňují vstup Slunce
do jednotlivých znamení zvířetníku - vždy 21. den každého měsíce.
Horní křivka představuje zimní a dolní křivka letní slunovrat. Téměř
vodorovná přímka mezi nimi, to jsou rovnodennosti. Podél těchto křivek
se pohybuje stín kuličky na tyči v daném datu během letního i zimního
cyklu.
P.S. Na kvalitu použitých materiálů jsem neměl vliv.
Herbert Schür

Článek k zamyšlení
Minulý měsíc jsem se chtěl zeptat pana starosty na jednoduchou otázku
Proč také nezvonily zvony po atentátu na ruské latadlo kde zahynulo
mnoho osob i děti a proč se teda zvonilo za oběti ve Francii a zdali májí
životy žabožroutů větší cenu než životy Rusů Asi jsem se slovem
,,žabožrouti" tím bylo myšleno Francouzi nějak dotkl jemnocitu
CENZORA který zakázal článek otisknout Vím že to asi nebyla dobře
zvolena otázka v době kdy nás naše cenzurovaná média dnes a každý
den masírují protiruskou propagandou a někteří rektální alpinisté bojící

se o svá křesla zkrátka nepovolují aby takovéto otázky byly kladeny
Bohužel nebyl to první můj přispěvek který CENZURA demokraticky
zakázala otisknout Neberu také odpověď že v té době to nebylo
prokázáno Vždyť I.s se k tomu hned po atentátu přiznal Byl bych moc
rád znal jméno toho CENZORA který nedovolil článek otisknout
a doufám že bude mít dost odvahy se sám přiznat Děkuji za odpověď
Bouma Miroslav

Reakce redakční rady
Redakční rada se na svém zasedání zabývala na doporučení pana
starosty výše zmíněným článkem.
Článek byl napsán způsobem, který nám nepřišel vhodný ke zveřejnění,
nebylo to kvůli obsahu článku, ale kvůli použití výrazů a způsobu
napsání a o tomto jsme Vás informovali e-mailem. Také jsme Vám
napsali, že pokud článek napíšete tak, aby odpovídal základům
žurnalistické etiky, tak jej zveřejníme.
V Lipovských novinách nemáme problém otisknout i nepříjemná
témata, či kritiku, ale články by měly být psány slušně a bez urážlivých
výrazů.

A nyní odpověď k samotné otázce ve Vašem článku.
Zvonění proběhlo spontánně po teroristických útocích ve Francii,
protože bylo téměř okamžitě potvrzeno, že za těmito útoky stojí
teroristé, co se týče pádu ruského letadla, oﬁciální potvrzení
o teroristickém útoku trvalo ještě nějaký čas.
Opravdu se v těchto případech nedělá rozdíl v národnosti. Vzpomínku
a úctu si zaslouží všichni, ať už jsou odkudkoliv.
Redakční rada

Fotograﬁe jsou k následujícímu článku "Pověsti a příběhy
Šluknovského výběžku"
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POVĚSTI A PŘÍBĚHY ŠLUKNOVSKÉHO VÝBĚŽKU

-----------------------------------------------------------------------------------------------Pověst o založení Pousteven
osady, které právě podle nich převzaly své názvy, a sice Nieder a Ober
Einsiedelei. V německém jazyce došlo později ke zkrácení názvu, a tak
z Einsiedelei vznikl Einsiedel, z čehož nakonec vznikly deﬁnitivní názvy
Nieder a Ober Einsiedel pro Dolní a Horní Poustevnu. Po vzniku
samostatného Československa se i v češtině uváděly od roku 1919 názvy
Dolní Einsiedel a Horní Einsiedel, a to i navzdor tomu, že tehdy v obou
lokalitách žijící česká menšina užívala už dříve místo názvu Einsiedel
pojmenování Poustevna. K deﬁnitivnímu a ustálenému českému
pojmenování na Dolní a Horní Poustevnu došlo po druhé světové válce.
Podle ústního podání starousedlíků měla poustevníkova horní poustevna
stávat někde ve svahu nad Lobendavským potokem, v blízkosti dnešní
křižovatky cest ve středu obce. Jeho dolní poustevna pak měla být v místech,
kde vedou kamenné schody od silnice k dnešní restauraci Fajnklub.
V pověsti je i zmínka o hradu nad Poustevnou, kterým je míněna tvrz, která
skutečně stávala nad Horní Poustevnou na katastru Karlína. Není známa
doba jejího vzniku, i když vše nasvědčuje tomu, že byla postavena
pravděpodobně ve 13.století, avšak její význam začal velmi brzy upadat. Tvrz
byla mnohokráte přestavována, až zcela změnila svůj charakter. Nejprve byla
přeměněna na poplužní dvůr, později pak na správu polesí, a jak uvádí
místopisec Josef Fiedler, říkalo se jí „Försterei“. Jako lesní správa sloužila až
do přelomu 20. století, kdy zde bylo polesí zrušeno a objekt, který už měl
podobu jen většího domu, převzalo Jednotné zemědělské družstvo (JZD).
V té době už začalo vinou nedostatečné údržby celé stavení i s přilehlými
budovami značně chátrat. Po přetvoření JZD na Státní statek byl už celý
objekt v troskách a v sedmdesátých letech 20. stol. byl stržen a srovnán se
zemí.
Dnes na místě bývalé tvrze nalezneme pouze její sotva znatelné stopy.
Dochoval se pouze nepatrný val a několik starých stromů. Přejdeme-li hráz
rybníka v Karlíně a půjdeme silnicí do Horní Poustevny, asi 100 metrů
za železničním přejezdem na vrcholku stoupání můžeme toto místo na levé
straně spatřit jako součást areálu pily V. Žáka. Někdy je lokalizována tvrz níže
od tohoto místa, blíže k železničnímu viaduktu, ale valy, které tam jsou,
vznikly nejspíše terénní úpravou při stavbě železniční trati a viaduktu mezi
oběma Poustevnami.
Jakkoliv pověst, zřejmě až na malé vyjímky, odpovídá realitě, pak její samotný
závěr je zcela jasným výplodem fantazie tehdy prostého lidu a se skutečností
nemá nic společného. Totiž v dobách založení Markéty, Karlína a Doliny sídlili
majitelé panství na zámku v Lipové, tehdy Hanšpachu, a žádný z nich neměl
tři dcery se jmény Markéta, Karolína a Františka.
Markéta byla s největší pravděpodobností založena kolem roku 1667
hraběnkou Markétou Slavatovou z Chlumu. Je však docela dost možné,
že osada je starší a mohla obdržet svůj název po hraběnce Markétě ze
Šlejniců, která kolem roku 1584 žila v Lipové, na jejímž panství Markéta byla.
Karlín byl založen hraběnkou Karolínou (Charlottou) ze SalmReiﬀerscheidtu, rozenou hraběnkou z Ditrichštejna v roce 1750. Po ní byla
pojmenována také část Dolní Poustevny v malebném údolí Vilémovského
potoka na Charlottenthal, dnes Karolinino údolí, známé až do konce 2. svět.
války jako výletní místo s přepychovou restaurací a jezírkem s lodičkami.
Sporné zůstává založení a pojmenování Doliny, která se až do konce 2. svět.
války jmenovala Franzthal, s českým významem jako Františkovo údolí nebo
dolina. Zřejmě vděčí svému pojmenování hraběti Františkovi ze SalmReiﬀerscheidtu. Ovšem v dobách, kdy tato osada náležela k poplužnímu
dvoru v Horní Poustevně, nesla název Hofeleiten, což v českém překladu
znamená „dvorní úbočí“, a kdy byla přejmenována na Franzthal, není nikde
spolehlivě doloženo.
Jednoduché to není ani s vrchem Špičákem. Ten dnes nalézáme na mapách
jako Poustevník, avšak zdejší obyvatelé jej stále nazývají Špičák. Navíc jsou
ve Šluknovském výběžku Špičáky hned tři. Kromě toho nad Horní
Poustevnou je Špičák ještě nad Varnsdorfem a mezi Lipovou a Novým
Hraběcím.
Eduard Steun

Za dávných časů pokrývaly většinu území dnešního Šluknovska husté
pralesy. Stejně tak tomu bylo i v místech, ve kterých dnes leží Dolní
i Horní Poustevna.
V hloubi hustých lesů, v údolí pod čedičovým vrchem Špičákem (dnes na
mapách Poustevník), se v dávných dobách usadil klid hledající, zbožný
poustevník, jehož jméno bylo již dávno zapomenuto. Zbudoval si
poustevnickou chýši a žil nerušeným životem ve službě Bohu. Živil se
pouze tím, co mu skýtal les a protékající potok, nad jehož dolním tokem
si později vybudoval ještě jednu podobnou chýši. Obě tyto poustevny
pak střídavě obýval.
Téměř nikdy, nebo jen zcela vzácně spatřil lidskou tvář a neměl tudíž ani
tušení, že ve vzdálenějším a již obydlenějším Sasku zuří válka, která
připravila mnoho lidí o majetek i přístřeší a mnohé i o život. Ti, kteří
přežili, se rozprchli do okolních, dosud neobydlených krajů, aby tam
v hustých lesích před drancujícími vojsky nalezli klid a bezpečí. Tak se
stalo, že i poblíže poustevníkových chýší začalo být náhle rušno. Mnoho
rodin i jednotlivců, které válka krutě postihla a kteří museli opustit své již
po několik generací obývané domovy, se rozhodlo hledat klid, mír
a nové štěstí v těchto končinách.
Do mohutných kmenů staletých dubů, buků a jasanů se zařezávaly pily
a zatínaly sekery, aby z tohoto pokáceného dřeva bylo dále vyráběno
různé, i když mnohdy primitivní, ale tolik potřebné nářadí pro život.
Štíhlé jedle, smrky a borovice byly poráženy, aby z jejich kmenů byly
tesány trámy, prahy, prkna a jiný, tehdy téměř jediný stavební materiál
k výstavbě nových obydlí.
Noví osadníci se téměř ihned seznámili se zbožným poustevníkem, který
se stal jejich rádcem při poznávání nového kraje, pomocníkem při
výstavbě nových obydlí, těšitelem ve svízelných chvílích, léčitelem
nemocí i úrazů a učitelem v křesťanské víře.
Není již známo, kdy a jak onen dobrý muž skonal, je však zcela jisto,
že když se rozrostl počet domů i obyvatel, byla tato místa na
připomenutí jeho pousteven také Poustevnami nazvána. Vesnička u jeho
původní poustevny pod vrchem Špičákem byla nazvána Horní
Poustevnou a vesnička při jeho poustevně na dolním toku potoka pak
byla pojmenována Dolní Poustevnou.
Jakýsi zámožný šlechtický rod pak postavil nad Poustevnou hrad,
po kterém jsou dodnes patrné, avšak zanikající stopy. Jméno tohoto
rodu už také není známo, ale říká se, že jeden z jeho příslušníků měl tři
dcery, a sice Markétu, Karolínu a Františku. Markéta pak založila
vesničku Markétu, její sestra Karolína Karlín a po třetí sestře Františce
byla pojmenována dnešní Dolina, původním názvem Franzthal,
v českém překladu Františkovo údolí. Tolik vypráví stará pověst.
Poznámky k pověsti:
První zmínka o Poustevně pochází z roku 1228, nelze však s určitostí zjistit,
zda se jedná o Horní nebo Dolní Poustevnu. Podle některých pramenů se zdá
být Horní Poustevna o něco starší než Dolní Poustevna, čemuž nasvědčuje
i pověst o jejím vzniku.
Již sám název obou obcí napovídá, že zde kdysi skutečně jakési poustevny
bývaly. Totiž v údolí pod vrchem Špičákem, který je dnes na mapách uváděn
jako Poustevník, žil koncem 12. a začátkem 13. století skutečný poustevník,
jehož jméno není sice známo, ale ví se, že si zřídil dvě poustevny. Totiž při
vyměřování zemské hranice v roce 1241 byl poustevník objeven a spolu s ním
i obě jeho poustevny. Výše položenou poustevnu, právě tu pod Špičákem,
nazýval „ober Einsiedelei“ (horní poustevna), a níže položenou, tu v blízkosti
dnešního města Sebnitz (česky Žebnice), nazýval „nieder Einsiedelei“ (dolní
poustevna).
V blízkosti obou jeho pousteven, jak uvádí pověst, začaly postupně vznikat
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-----------------------------------------------------------------------------------------------Leden 2016
HOSPODAŘENÍ A ROZPOČET SK SKLOLUXUS LIPOVÁ
Finanční hodnocení roku 2015
VÝDAJE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

KČ

rozhodčí
telefony+poštovné+kauce+registrace+příspěvky FAČR, přestupy
cestovné
údržba areálu hřiště
energie
propagace+kancel.potřeby+spotřební materiál, počítač,
pronájmy hřišť, kabin+startovné
praní dresů a údržba dresů
sportovní výbavení+ bezpečné branky Junior

PŘÍJMY

25 505,00
36 066,00
19 810,00
22 869,00
13 563,00
33 564,00
24 910,00
4 977,00
98 530,00

10. odměna trenérovi
11. bankovní poplatky

KČ

Zůstatek na účtě z r.2014
dotace Obec Lipová
sponzoři+čl.příspěvky
dotace FAČR
dotace Ústecký kraj
sportovní činnost
vrácená kauce OFS
úrok z účtu

34 262,00
100 000,00
84 500,00
6 615,00
60 000,00
11 100,00
2 500,00
2,90
0,00

0,00
726,00

celkem

280 520,0 celkem

zůstatek na účtu

298 979,9

18 460
Rozpočet na rok 2016

VÝDAJE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kč

rozhodčí
telefony+poštovné+kauce+registrace+příspěvky FAČR, přestupy
cestovné
údržba areálu hřiště
energie
propagace+kancel.potřeby+spotřební materiál, počítač,
pronájmy hřišť, kabin+startovné
praní dresů a údržba dresů
sportovní výbavení

PŘÍJMY
28 000
40 000
20 000
35 000
14 000
22 000
25 000
9 000
40 000

10. odměna trenérům
11. bankovní poplatky

Zůstatek na účtě z r.2015
dotace Obec Lipová
sponzoři+čl.příspěvky
dotace FAČR
dotace Ústecký kraj
sportovní činnost
úrok z účtu

Kč
18 460
150 000
80 000
5 500
0
15 000
0

12 000
800

celkem

245 800 celkem

předpokládaný zůstatek na účtu

268 960

23 160

vysvětlivky k položkám
VÝDAJE
1. Mzda a cestovné rozhodčích. (Hlavní rozhodčí 500 kč/utkání. Asistenti 2x300Kč/utkání + cestovné a diety.
2. Kauce(startovné) na OFS, přestupy hráčů, členské příspěvky na FAČR, ČUS, telefon (trenéři), poštovné, internet
3. Příspěvek na cestovné na utkání + na tréninky + přípravná utkání. (3Kč/km)
4. Hřiště - benzín, údržba, vápno, hnojivo, barvy, opravy.
5. Spotřeba el.energie, palivo, PB plyn.
6. Ceny na turnaje, spotřební materiál, kancelářské potř., propagace, přípr. projektu, nealko. občerstvení pro mužstva při utkáních.
7. Pronájem hřiště v Sebnitz a Varnsdorfu (umělá tráva) zimní příprava. Pronájem haly. Startovné na turnajích (žáci),
8. Praní dresů, jejich údržba a prací prostředky.
9. Nákupy sportovních pomůcek - míče, štulpny, rukavice, zdravotní pomůcky, dresy, svět.tabule, hlinikové bezpečné branky 4 kusy,
10. Odměna trenérovi dospělých - zahrnuje - cestovné+měsíční odměnu
11. Poplatky za vedení účtu
Rozpočet schválen VH SK Skloluxus Lipová dne 12.01.2016

POZVÁNKA
V sobotu 19. března se uskuteční na sále v Restauraci U Pytláka již tradiční SPORTOVNÍ PLES.
Bude připravena bohatá tombola a o hudbu se postará hudební skupina ABC BAND.
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INZERCE

Chcete kvalitní český med? Začněte včelařit!
Plošné úhyny včelstev, nepřízeň počasí v roce 2014 a zvýšená poptávka
po kvalitním a nefalšovaném medu přímo od včelaře způsobily, že med
z domácí produkce není nyní v Ústeckém kraji prakticky k sehnání. Jeho
cena se navíc vyšplhala až k 250,- Kč/kg. Včely i příroda nyní odpočívají
a na příští sladkou úrodu se můžeme těšit nejdříve v květnu příštího
roku. Chcete čekat každý rok do jara? Modlit se, zda med seženete?
Musíte?
Právě teď je přitom ideální doba připravit se na pořízení vlastních včel. Ty
kromě medu poskytují také vosk, pyl, mateří kašičku a propolis. Jejich
bzučení oživí leckterou zahrádku, zvýší vám výnos ovoce a druhovou
bohatost květeny. K mání jsou dnes navíc včely tak mírné, že s nimi bez
obav může včelařit téměř každý. Tuto bohulibou zálibu dlouhodobě
podporuje i Ústecký kraj, který se snaží začínajícím včelařům každoročně
nabídnout ﬁnanční příspěvek formou dotací na včelstva i základní
včelařské vybavení. S poskytnutou dotací od Ústeckého kraje začala
včelařit i Štěpánka Dlouhá z Varnsdorfu: „Přemýšlela jsem, jak rodině
a především dětem zajistit přísun kvalitního medu po celý rok. Vzhledem
k tomu, že ročně spotřebujeme okolo 20 kg medu, jevilo se nám jako
ideální pořízení vlastních včel. Zařízení a včely jsme zakoupili snadno
z dotací, problém ale byl, jak se o včely správně postarat. První roky jsme
v tom doslova plavali. Něco jiného byly informace z knih a něco jiného
tvrdá realita.“ Ani to už dnes naštěstí není neřešitelné. Po celých Čechách
probíhá celoročně pod vedením zkušených odborníků řada kurzů pro
začínající i pokročilé včelaře, na kterých si můžete potřebné dovednosti
osvojit. U nás v Ústeckém kraji například pod záštitou BIO Farmy
v Dolních Křečanech (www.romanovky.com), člena Pracovní společnosti
nástavkových včelařů.
Doplňující informace:
Plánované včelařské kurzy v našem kraji pro rok 2016
16-17.1. Včelařská přípravka Včelaření bez nadření - lektoři RNDr.
Štěpánka Dlouhá, Ing. Ladislav Dlouhý, Varnsdorf
23-24.4. Praktická péče o včely - lektoři RNDr. Štěpánka Dlouhá, Bc.
Vojtěch Hajný, Vlastislav Hyblbauer, Rumburk
7-8.5. Rozmnožování včel - lektoři RNDr. Štěpánka Dlouhá, Bc. Vojtěch
Hajný, Vlastislav Hyblbauer, Rumburk, Vlčí Hora
21-22.5. Chov matek - lektoři Bc. Vojtěch Hajný, Vlastislav Hyblbauer,
Vlčí Hora
4-5.6. Ekologický chov včel - lektor Bc. Vojtěch Hajný, Rumburk
Více zde: http://www.romanovky.com/products/kurzy/
Další včelařské kurzy:
Letní školy nástavkového včelaření Pracovní společnosti nástavkových
včelařů na www.psnv.cz.
O nás:
Jsme volné uskupení včelařů ze Šluknovského výběžku, členů PSNV.
Snažíme se o jednoduché a udržitelné metody včelaření, vzdělávání
chovatelů a propagaci šetrného včelaření a prodeje medu přímo ze
dvora.
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