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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 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 Svobodovou.

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. 

Informace z Obecního Úřadu

Vážení spoluobčané,

další rok se pomalu a jistě schyluje ke konci a my aktuálně připravujeme 

rozpočet na rok 2017. Jsou v plánu investice, údržba zeleně a jiné akce 

jak na příští rok, tak i s výhledem na roky nadcházející. 

V roce 2019 obec čeká další část elektrifikace do země (celá obec 

od obecního úřadu až do Mlýnské ulice). Znamená to, že obec musí 

hledat další prostředky na zajištění zhotovení nového veřejného 

osvětlení v celkové výši min. 3 mil. Kč. Po této investici bude mít obec 

prakticky hotové dostupné inženýrské sítě. 

V roce 2017 a 2018 nás čeká výměna střešní krytiny na bytovém domě 

č. p. 167 včetně kompletní rekonstrukce komínů nad střechou. Celkové 

náklady budou zhruba 1,2 mil. Kč. Chceme i nadále pokračovat v údržbě 

zeleně, ale vzhledem k malému množství přiřazených veřejně 

prospěšných pracovníků od Úřadu práce (uchazeči o zaměstnání musí 

splňovat různé podmínky, navíc ÚP má momentálně omezené množství 

finančních prostředků), musíme počítat zhruba o 0.5 mil. Kč na rok více 

na pracovníky, aby byla možná údržba zeleně alespoň v nějaké míře. 

Připravujeme rozšíření protipovodňového hlásného systému, přičemž 

budou upevněny také tři informační panely, kde bude možné přečíst

si právě hlášené informace, jejich umístění bude u budovy OÚ, v Mlýnské 

ulici a u váhy. Dále připravujeme další etapu obnovy sakrálních památek 

včetně hřbitova, údržbu a obnovu místních komunikací a v neposlední 

řadě umístění dopravních značek po obci (máme zpracovaný projekt). 

Tyto investice si vyžádají zhruba 1 až 2 mil. Kč. Výsledkem je, že musíme 

hledat prostředky, jak naplnit příjmovou část rozpočtu. V následujících 

letech budeme šetřit v rámci kulturních akcí a údržby zeleně (především 

v nákladech za pohonné hmoty a údržbu strojů). 

Dalším opatřením pro zvýšení příjmů pravděpodobně bude navýšení 

místních poplatků. V první řadě přichází v úvahu poplatek za psy 

vzhledem k tomu, že se nezvedal od roku 2011. Uvažuje se o navýšení 

na 150,- Kč (nyní 100,- Kč)/pes a 50,- Kč (nyní 30,- Kč)/pes s majitelem 

v důchodu. Další navýšení bude s největší pravděpodobností u poplatku 

za odpad. Tento poplatek se nezvedal od roku 2012 a je na místě 

zdůraznit, že náklady na odvoz a likvidaci odpadu mnohonásobně 

převyšují příjmy z místního poplatku za odpad a tento rozdíl stále 

nebude plně pokryt ani plánovaným navýšením zmiňovaného poplatku. 

Nově by tedy pro místní občany činil poplatek 500,- Kč/osoba (nyní 

450,- Kč) a pro rekreanty by se jednalo o 1.000,- Kč/rekreační objekt 

(nyní 900,- Kč).

Od roku 2018 uvažujeme o navýšení koeficientu u daně z nemovitých 

věcí ze současných 1 na 2 u stále obydlených objektů a u prostor 

sloužících k podnikání z 1,5 na 2. Podnikatelé platí již v základu o 4,- Kč 

navíc oproti občanům. 

Navýšení těchto příjmů pro nás znamená, že budeme moci nadále 

udržovat a vylepšovat naši obec, budeme moci investovat do dalších 

inovací a lépe tak plnit přání Vás, občanů naší obce. Budeme mít 

možnost činit naši obec opět o něco krásnější a místní bydlení činit opět 

o něco příjemnější. Pokud se tedy zastupitelstvo rozhodne k navýšení 

poplatků, budete pomocí novin a dalších sdělovacích prostředků včas 

informováni.

                  Pavel Svoboda, starosta

Poplatky

PŘIPOMÍNÁME VŠEM, KTEŘÍ DOSUD NEUHRADILI POPLATEK ZA ODPAD, POPLATEK ZA PSA ČI POPLATEK ZA PRONÁJEM POZEMKU, 

ABY TAK NEPRODLENĚ UČINILI V CO NEJKRATŠÍM MOŽNÉM TERMÍNU. DĚKUJEME.
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LISTOPAD 2016

Zastupitelstva krajů 2016 v obci Lipová

Vánoční otevírací doba Obecního Úřadu

PONDĚLÍ  19. 12. 2016 ZAVŘENO

ÚTERÝ  20. 12. 2016 07.30 - 15.30

STŘEDA  21. 12. 2016 07.30 - 17.00

ČTVRTEK  22. 12. 2016 07.30 - 15.30

PÁTEK  23. 12. 2016 ZAVŘENO

PONDĚLÍ  26. 12. 2016 ZAVŘENO

ÚTERÝ   27. 12. 2016 ZAVŘENO

STŘEDA  28. 12. 2016 ZAVŘENO

ČTVRTEK  29. 12. 2016 ZAVŘENO

PÁTEK  30. 12. 2016 ZAVŘENO
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LISTOPAD 2016

KULTURA V OBCI
------------------------------------------------------------------------------------------------
Pozvánka na rozsvěcení vánočního stromku
V pátek 25. listopadu 2016 se uskuteční tradiční rozsvícení vánočního 

stromku. Od 10.00 hodin bude v podstávkovém domě probíhat prodej 

vánočních dekorací a od 17.00 bude zahájeno rozsvícení samotné. Těšit 

se můžete na vystoupení dětí, zdobení stromku, rozsvícení betléma 

a zahájení výstavy betlémů v muzeu podstávkového domu. Pro zahřátí 

bude připraveno občerstvení za sympatické ceny. Těšíme se na Vás. 

Žehnání obnovených křížků
V neděli 20. listopadu 2016 proběhla od 14.00 hodin slavnost, při které 

bylo žehnáno osmi nově obnoveným křížkům v naší obci. Místostarosta 

obce František Žák, Ing. Werner Hentschel se spolu s Arciděkanem 

P. Pavlem Procházkou, hudebním doprovodem pod vedením pana 

Patrika Englera a více než stovkou účastníků vydal od kostela sv. Šimona 

a Judy na trasu dlouhou něco přes dva kilometry. Na konci celé cesty, 

v průběhu které se žehnalo křížkům, bylo v podstávkovém domě 

připraveno malé pohoštění. Děkujeme všem zúčastněným.

Knihovna
Za dlouhých zimních večerů se možná někteří z Vás rádi začtou 

do zajímavé knihy, a proto bych Vám tímto chtěla nabídnout návštěvu 

místní knihovny. Vzhledem k tomu, že jsme změnili způsob objednávání 

knih, věřím, že by zde našli vhodnou četbu i bývalí čtenáři, pro které 

už bylo těžké vybírat a měli většinu knih již přečtenou. Nyní je tu 

k dispozici spousta nových knih, navíc po domluvě je také možné za-

měřit se při dalších objednávkách na žánr, který máte nejraději právě Vy. 

Roční poplatky zůstávají stále stejné a dá se říci, že pouze symbolické – 

děti do 15-ti let platí 10,- Kč, osoby starší 15-ti let platí 20,- Kč. Otevřeno 

je každou středu od 15:30 do 17:00 hodin a knihovna se nalézá na půdě 

obecního úřadu. Těším se na Vaši návštěvu!

         

          Mgr. Martina Petroušková, knihovnice

INFORMACE Z PODSTÁVKOVÉHO DOMU
------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuálně z informačního centra

V pátek 25. listopadu 2016 bude v muzeu podstávkového domu 

otevřena výstava betlémů, která bude přístupná až do 6. ledna 2016. 

Výstavu fotografií pana Jiřího Mikische bude v galerii podstávkového 

domu možné navštívit do 30. listopadu 2016. V neděli 4. prosince 2016 

se v 16.00 hodin uskuteční vernisáž, která zahájí výstavu fotografií pana 

Milana Baťhy, na kterou Vás tímto srdečně zveme. Veškeré vystavené 

fotografie bude možné zakoupit přímo v IC spolu s autorským 

kalendářem fotografií na rok 2017.

Máme pro Vás přehled Vánočních trhů u našich sousedů v Sasku. 

V Sebnitz se tyto trhy uskuteční od 2. do 4. prosince 2015, na pevnost 

Königstein se můžete na tyto trhy vypravit všechny adventní víkendy

 a v Drážďanech můžete vánoční štolový trh navštívit od 24. listopadu 

do 24. prosince 2016.

Dále bychom rády upozornily, že ve čtvrtek 1. prosince bude informační 

centrum uzavřeno z důvodu účasti na školení. V následujících dnech 

bude otevřeno jako obvykle, tedy od 10.00 do 17.00 hodin. 

Od 19. prosince 2016 jsme pro Vás připravily přehled vánoční otevírací 

doby. IC Lipová tedy bude během vánočních svátků otevřeno takto: 

PONDĚLÍ  19. 12. 2016 10.00 - 17.00

ÚTERÝ  20. 12. 2016 10.00 - 17.00

STŘEDA  21. 12. 2016 10.00 - 17.00

ČTVRTEK  22. 12. 2016 10.00 - 17.00

PÁTEK  23. 12. 2016 ZAVŘENO

SOBOTA  24. 12. 2016 ZAVŘENO

NEDĚLE  25. 12. 2016 ZAVŘENO

PONDĚLÍ  26. 12. 2016 ZAVŘENO

ÚTERÝ   27. 12. 2016 10.00 - 17.00

STŘEDA  28. 12. 2016 10.00 - 17.00

ČTVRTEK  29. 12. 2016 10.00 - 17.00

PÁTEK  30. 12. 2016 10.00 - 17.00

SOBOTA  31. 12. 2016 ZAVŘENO

NEDĚLE  1. 1. 2017  ZAVŘENO

Od pondělí 2. ledna 2017 se na Vás všechny budeme těšit v klasické 

otevírací době.

        Těšíme se na Vaši návštěvu, pracovnice IC Lipová.
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PŘÍSPĚVKY OD OBČANŮ 
------------------------------------------------------------------------------------------------

Redakční rada neupravuje příspěvky od občanů

LISTOPAD 2016

Příspěvek č. 1

Po přečtení článku, který je otištěn v Lipovských novinách a to v říjnovém 

čísle 2016, který zaslala pí Hentschelová, jsem nabyl dojmu, že moji 

rodiče přišli po druhé světové válce do Lipové „vyhnali“  Němce a potom 

to tu postupně vše zničili.

Ono to přeci bylo trošku jinak.

Německo, náš soused Českou republiku postupně začalo obsazovat 

a naopak místní obyvatelé, kteří nesouhlasili s politikou říše a jejich 

požadavky, museli opustit Lipovou a nejenom Lipovou ale celé 

pohraniční.

Vypukla druhá světová válka vyvolána Německem a jejich spojenci. 

Zbytek České republiky byl postupně obsazen a naše republika se stala 

protektorátem Čechy a Morava.

Po druhé světové válce, kterou Německo a jejich spojenci prohráli, bylo 

to v roce 1945, světové velmoci rozhodly o uspořádání světa. Nejednalo 

se jenom o Českém státě ale i o jiných státech, které toto uspořádání 

musely respektovat.

Světové velmoci rozhodly také o „odsunu Německého obyvatelstva“ 

a ne vyhnání, tak jak to napsala pí Hentschelová. Tento odsun byl 

proveden proto, aby se to už nikdy nemohlo opakovat a předešlo se 

k záminkám k dalším okupacím Českého státu.

Kdyby nebyla druhá světová válka a Německo respektovalo státní 

hranice, tak to v Lipové a v celé naší republice mohlo vypadat úplně 

jinak. 

To co se dnes děje ve světe mě děsí, a doufám, že lidé z celého světa 

budou mít tolik rozumu a nevyprovokují další světovou válku. Neměli 

bychom se dívat stále do minulosti, tu už nezměníme, ale naopak 

vytvořit důstojné podmínky pro místní obyvatele, kteří by tu rádi žili 

a starali by se o svoje okolí a přírodu, která je tady krásná. Hodně lidí 

odchází do měst za prací, která je ve městech lépe placená a do obce 

se už nevrací.

Planeta Země je přece krásná, tak si jí nezničme :) .

    Rodák z Lipové Zdeněk Svoboda

I já bych rád doplnil některé fotografie z naší obce V dnešní době kdy 

každy dbá na ekologii se naskytl takový obrázek Některý VANDAL 

si udělal černou skládku u hřiště kde pálí nebezpečný a otravný odpad 

Pálí se zde molitany umělé hmoty a jiné toxické materiály Je sprosté když 

někdo tímto způsobem kazí krásu a úsilí udržet obec v pěkném stavu 

Věřím že  obec vypátrá viníka a zveřejní jeho jméno Mohu dodat další 

a další fotografie A to se děje v době kdy do vlastního domu může přijít 

kdejaký Č....EK /človíček/ a kontrolovat zda se nespálil papír od čokolády  

Snad to cenzura pustí 

               Miroslav Bouma 

Příspěvek č. 2

Děkuji panu Boumovi za to, jak si všímá krás a úsilí udržet obec v pěkném 

stavu. Především jsem rád, že si všímá VANDALŮ, a to především pálení 

umělé hmoty a jiných toxických materiálů. Již před obdržením tohoto 

článku jsme hledali viníky tohoto problému. Těch bylo bohužel hned 

několik, jejich jména zde však z důvodu ochrany osobních údajů není 

možné uvést. Mohu pouze říci, že jedním viníkem je i Obec Lipová. Vše 

jsem probral se zaměstnanci a vydal jsem příkaz, že se nic, co je 

životnímu prostředí nebezpečné, pálit nebude. S ostatními viníky jsem 

vše probral a jestli se to bude opakovat, předám vše na Odbor životního 

prostředí. Tímto beru tuto věc za uzavřenou. Na jaře příštího roku 

chceme areál okolo hřiště zabezpečit, aby se nikdo bez vědomí obce, 

případně bez vědomí SK Skloluxus Lipová, do areálu nedostal. 

    

                  Pavel Svoboda, starosta 

Reakce OÚ

Redakční rada neupravuje příspěvky od občanů.
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INFORMACE Z DOMOVA DŮCHODCŮ
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Listopad v domově důchodců
Začátkem listopadu jsme konečně vyzkoušeli naši novou kuchyňku 

v kulturní místnosti. Tuto místnost jsme opravili především proto, aby si 

mohly klientky připomenout, jaké to je upéct si třeba štrůdl ke kávě, 

připravit vánoční cukroví nebo si uvařit něco dobrého k zakousnutí. Jako 

první jídlo si klientky vybraly bramboráky. Musely se rozdělit pro velký 

zájem na dvě skupiny, aby se dostalo na každou z nich. Zvládly vše 

s pomocí pracovnic terapeutické dílny a bramboráky jim velmi chutnaly. 

Klientky si vyzkoušely i pečení. Za pomoci pracovnic v sociálních 

službách v přímé péči si v rámci aktivizace vyzkoušely upéct rolády. 

Výsledek byl k nakousnutí :-). Kulturní místnost v Domově důchodců 

Lipová slouží i pro návštěvy našich klientek, kde si mohou v klidu 

posedět nad kávou, popovídat si. Naše pozvání přijali naši přátelé 

z DOZP Stará Oleška, kteří k nám jezdí každý rok. Přijeli i letos, připravili 

si pásmo písniček a hudebně taneční vystoupení, obdarovali naše 

klientky krásnými dárečky a poseděli s námi u kávy. 

Naše klientky se s pomocí pracovnic v sociálních službách také pilně 

připravují na adventní čas. Vyrábí různé vánoční dekorace, předměty 

na stromeček, adventní věnce, keramiku a další výzdobu. Některé 

z výrobků lze zakoupit již tento týden v podstávkovém domě nebo 

na Vánočním prodeji v rámci Rozsvěcení vánočního stromu v pátek 

25.11.2016. Těšíme se, že se Vám naše výrobky budou líbit a jejich 

zakoupením přispějete na pořízení dalšího materiálu do naší 

terapeutické dílny.

            

            Mgr. Miroslava Hoštičková, ředitelka

LISTOPAD 2016

KLUB DŮCHODCŮ
------------------------------------------------------------------------------------------------

Setkání důchodců se koná v adventním čase dne 6. 12. 2016 

ve 14.00 hod. program připraven.

Ve středu 14. 12. 2016 přesně od 18.00 hod.  si přijďte zazpívat 

ke stromečku na návsi na akci Česko zpívá koledy. Budeme zpívat tyto 

koledy:  Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu 

do Betléma, Veselé vánoční hody, Pásli ovce Valaši,  Vánoce , Vánoce 

přicházejí. Vybrané koledy jsou pro celou ČR.

Betlémské světlo bude možné si vyzvednout  od 18.12.2016 

v podstávkovém domě, 24. 12. 2016 v kostele sv. Šimona a Judy při 

půlnočním setkání.

Dne 26. 12. 2016 v 15.00 hod. Vás zveme na procházku se svítící 

lucerničkou od kostela sv. Šimona a Judy v Lipové  na Sohland, možnost 

posezení v restauraci.

Dne 7. 1. 2017 v 17.00 hod. se koná v kostele sv. Šimona a Judy tradiční  

koncert pod vedením P. Englera k ukončení adventu.

INFORMACE ZE ŠKOLY
------------------------------------------------------------------------------------------------

Country tance

Ve středu 16. 11. 2016 nás navštívil pan Procházka, který vede taneční 

soubor Šumaváček. Učil naše děti tancovat country tance. Děti byly 

rozděleny do dvou skupin podle věku. Pan Procházka si s nimi chvilku 

velice zajímavě povídal o country hudbě. O tom, jak vznikla, jaké se 

používaly hudební nástroje a jak si je farmáři sami vyráběli. Potom se děti 

postupně učily základní kroky a figury country tanců. Nejprve tancovaly 

ve skupinách a pak ve dvojicích. V průběhu kurzu si vyzkoušely tři tance 

s různou choreografií. Počáteční ostych všichni rychle překonali. 

Do tanečního reje se s vervou zapojily i paní učitelky. Ke konci se přidala 

také mateřská škola. Kurz jsme ukončili sice unaveni, ale nadšeni. Těšíme 

se, že si takovou tancovačku někdy zopakujeme.

                                                                                I.P.

Fotografie na další straně
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Rozebírání starého počítače
Na multimediálním kroužku jsme rozebírali starý počítač. Žáci 

se nemohli dočkat, až se objeví jeho vnitřnosti. Se sundáním krytu jsme 

měli trošku problémy, ale pak už šlo všechno jako po másle. Největší 

„znalc i “  dokázal i  jednot l ivé součást i  nejen demontovat , 

ale i pojmenovat. Rozložený počítač jsme vystavili na chodbě a každou 

přestávku se mu některé děti věnují. Prohlížejí si ho a zkoušejí 

ho sestavovat. Už se nemohou dočkat, až budeme rozebírat notebook. 

                               M.P.

LISTOPAD 2016

INFORMACE Z DĚTSKÉHO DOMOVA
------------------------------------------------------------------------------------------------

Vzácná návštěva v Dětském domově Lipová u Šluknova

V úterý 22. listopadu 2016 přijela zazpívat do našeho dětského domova 

vzácná návštěva - Sabina Křováková, vítězka Superstar 2013 – SuperStar: 

Nová éra začíná, kde ve finále vyhrála nad Štefanem Pčelárem. Za výhru 

si koupila kytaru, se kterou se hned pochlubila na svém facebookovém 

profilu. Vyhrála také táborovou superstar v roce 2007. V listopadu 2013 

vyšel první singl Skřítek a v roce 2014 Ty, já a kytara.

Na podzim 2014 předskakovala na Černobílém turné Lucie Bílé a také 

jako host na Žito Tour Daniela Landy. Získala roli v muzikálu Mamma 

Mia, hraje dívku Sophii. Sabina je rodačka z Děčína. Nyní studuje 

na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně, obor Popularizace hudby 

a organizace života s ní.

Jako úvodní píseň zazněla Louky, pole, lán, dále pak Skládám si obrázky, 

od Adele Rolling in the deep a ještě několik dalších písniček. Sabina nám 

tímto velice zpříjemnila úterní podvečer. Sabino, strašně moc děkujeme 

a budeme se těšit na další návštěvu :-).

     Ahooooooooooooooooooooooj Sabino, děti a vychovatelé z Lipové

Česko zpívá koledy

Dětský domov a Školní jídelna Lipová a Obec Lipová vás zvou na akci pod záštitou Desíku "Česko zpívá koledy 14. 12. 2016 v 18:00 hod.". Sejdeme 

se u Vánočního stromečku.
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Jestliže jsme v minulém čísle doufali v alespoň pozdní ,,babí léto“, pak nám 

připravila příroda spíše překvapení v příchodu tuhé zimy již v polovině měsíce. 

Přesto se nám podařilo splnit další plánovaný krok týkající se rozvoje parku, totiž 

založení zámecké štěpnice – tedy moderně řečeno ovocného sadu. Štěpnice 

proto, že v ní chceme pěstovat alespoň některé staré a původní ovocné odrůdy, 

samozřejmě mimo odrůd vyšlechtěných poměrně nedávno. Budeme tak mít 

možnost porovnat, co se nacházelo v sadech před zhruba sto lety a co tam roste 

nyní. 

Sad byl založen jako volné pokračování bludiště na louce nad Zámeckým 

rybníkem, po svém dokončení v něm bude růst a snad i plodit na dvě stě ovocných 

stromů. Sad je koncipován do barokní podoby libosadu, tedy není zde určující 

pouze funkce ryze užitková, ale i estetická. Uprostřed sadu pak bude v příštím roce 

nově založeno borůvkárium jako prvek, který je v našich zámeckých parcích 

naprosto unikátní a ojedinělý. V současné době jsme vysadili za obrovské pomoci 

a podpory pana starosty a dalších zaměstnanců obce na sedmdesát ovocných 

stromů. Jsou mezi nimi jabloně odrůd Spartan, Rubinola či James Grieve Red, 

třešně Kordia a Karešova či velmi specifická odrůda Denissenova, višně i ryngle 

či domácí švestky, které jsou díky daru pana Ing. Hentschela a jeho paní jediné 

opravdu ,,místně příslušné“, neboť vyrostly na jejich zahradě v Lipové. Dodejme 

ještě, že původní zámecký sad se nalézal jen několik desítek metrů od toho nyní 

založeného a ovocný ,,libosad“ se nacházel i u tzv. starého zámku v místě, kde 

byl později známý pivovar. Navazujeme tak na tradici, která je stará několik staletí. 

Další pozitivní zprávou je fakt, že se nám po více jak půlroční práci a za významné 

pomoci manželů Hentschelových podařilo vydat publikaci ,,Zámecký park Lipová“ 

(včetně propagačního letáku se stejným názvem), kterou si můžete zakoupit 

v Informačním centru v podstávkovém domě. Publikace byla vydána díky finanční 

podpoře Ministerstva kultury. A  protože v nadcházejícím zimním období nebude 

pravděpodobně příliš mnoho aktualit ze zámeckého parku, rozhodli jsme se 

pro Vás připravit řadu drobných článků o významných rodácích či obyvatelích 

zámku, které přinesou příští čísla Lipovských novin. Budeme rádi, pokud Vás 

tyto medailonky zaujmou a povzbudí Vaši hrdost k místu, kde žijete. 

           Jan Rapin

POVĚSTI A PŘÍBĚHY ŠLUKNOVSKÉHO VÝBĚŽKU
------------------------------------------------------------------------------------------------

Pověsti o BERN-DITTRICHOVI - 1. část
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Před dávnými časy žil v myslivně v Dolní Poustevně lesník jménem Bernhard 

Dittrich, zvaný všeobecně Bern-Dittrich, někdy také Bann-Dittrich nebo 

dokonce i Pan-Dittrich. Říkalo se o něm, že to byl velice zlý, namyšlený, 

nepříjemný a arogantní člověk, v té době dokonce i nevěřící v Boha. Vedl život 

plný nevraživosti, svárů a nenávisti k lidem, a proto se mu lidé raději vyhýbali, 

ba ani žádná žena se za něho neprovdala, zkrátka nikdo s ním nechtěl mít nic 

společného, pouze když to bylo nezbytně nutné. Lidé se ho báli.

Jednou, bylo to právě na Štědrý večer, se vrátil téměř na smrt utahaný 

z jakéhosi neúspěšného lovu v lesní divočině. Zrovna když se chtěl odebrat na 

lože, přišli za ním děvečky a pacholci, kteří u něj sloužili, a žádali jej o povolení 

zúčastnit se štědrovečerní půlnoční mše v lobendavském farním kostele, který 

byl tehdy jediným a nejbližším kostelem v celém okolí. Na jejich prosebnou 

žádost jim pan lesní velmi neurvale odpověděl: „Táhněte třeba k čertu!“

Ani děvečky, ani pacholci dost dobře nechápali, co takovouto odpovědí jejich 

pán myslel, a tak se přece jen do kostela odebrali. Pouze jeden ze služebníků 

zůstal doma, aby byl v případě potřeby svému pánu při ruce a aby zaobstaral 

domácí zvířectvo. Když se přiblížila půlnoc a pacholek se chtěl uložit ke spánku, 

šel se ještě jednou podívat do stáje ke koním, aby se přesvědčil, že je všechno 

v pořádku. Avšak téměř oněměl v úžasu, když si všiml, že koně žerou černé uhlí, 

ačkoliv jim předtím nasypal do žlabů oves. Zcela vyděšený běžel tuto 

skutečnost oznámit svému pánovi, který se rovněž vyděsil a se strnulým 

výrazem ve tváři řekl pouze: „Je čas!“ vstal, osedlal koně, přivolal psy a jako 

šílený vyrazil do tmavého lesa, ze kterého už se nevrátil.

Až po mnoha dlouhých letech se na chvíli vrátil, aby u svého bývalého bydliště 

napojil z koryta s tekoucí vodou svého koně. Jeho kůň měl tak rozpálené 

podkovy, že do kamenné dlažby vytlačily své otisky, které bylo ještě po dlouhý 

čas možno spatřit. Když Bern-Dittrich svého koně napojil, opět spolu zmizeli na 

hustě zalesněný Ječný vrch (dnes říkáme „u vysílače“), který se vypíná mezi 

Lobendavou, Lipovou, Vilémovem, Karlínem a Markétou. Čas od času se pak 

zjevoval náhodným návštěvníkům lesů tohoto vrchu a jeho okolí, ať už to bylo 

ve dne nebo v noci. Nejraději se zjevoval jako jezdec na koni nebo jako velký 

černý pes doprovázený malými bílými psíky. Lidé se jej báli a do lesů se odvážil 

málokdo. Bern-Dittrich ničil pole i louky a vyprávělo se, že prý také uzavřel 

smlouvu s ďáblem, místo kterého se v různých převtěleních zjevoval lidem, aby 

je strašil. Jeho zjevení pak bylo vždy provázeno bouřlivým větrem a silným 

hlukem. Smečka malých bílých psů, která jej vždy se silným štěkotem 

provázela, sestávala z neobyčejně čilých jedinců.

 Jakýsi sedlák z dolní části Lipové projížděl koňmo lesy Ječného vrchu, chtěje se 

dostat do Lobendavy. Bylo to na květnou neděli a sedlák chtěl být proto zase 

brzy doma. Avšak v místech, kde cesta od Lipové navazovala na cestu vedoucí 

od vilémovského koupaliště na Anenský vrch (Annaberg), se náhle jeho kůň 

vzepjal a nechtěl jít dál. Sedlák ani nedomyslel co by toho mohlo být příčinou, 

když tu náhle za silného větru, hluku a psího štěkotu se kolem něho prohnal na 

koni cizí, neznámý jezdec. Když jezdec v mysliveckém obleku na svém rychlém 

oři zmizel, zklidnil se sedlákův kůň a oba pokračovali v cestě. Sedlák po této 

příhodě značně zneklidněl a zpáteční cestu proto zvolil raději jinudy.

Jednou k večeru jel sedlák Hampl z Lobendavy s koňmi zapřaženými 

do žebřiňáku přes Ječný vrch. Uprostřed hlubokého lesa, ve stejném místě kde 

z cesty od Anenského vrchu do Vilémova odbočuje cesta do dolní části Lipové, 

jeho koně náhle zneklidněli, ržáli,vzpírali se a i přes pobídky odmítali 

pokračovat v cestě. Také Hampl zneklidněl a zcela se vyděsil, když spatřil přes 

cestu nataženého velkého černého psa, který se nehýbal, ale který tam při 

příjezdu určitě nebyl. Aby přemohl tuto tajemnou sílu, která mu naháněla 

strach, nahlas slíbil Bohu, že na tomto místě umístí obraz Matky Boží, bude-li 

moci bez újmy odtud odjet. Jakmile učinil tento slib, velký černý pes zmizel 

stejně tak náhle jako se zjevil  a koně hnali domů tak rychle, jak to jen bylo 

možné. (Poznámka autora: Sedlák Hampl na onom popisovaném místě 

skutečně postavil kříž s obrazem Matky Boží. Ještě v roce 1966, kdy jsem 

pracoval u státních lesů, jezdíval jsem kolem něho na motorce. Už tehdy byl 

vandalsky poničený a dnes po něm už není ani stopy).

Bern-Dittrich však nadále strašil obecný lid v různém převtělení, neničil jen 

pole, louky a lesy, ale i některá stavení. Např. na samém konci Lipové, při silnici 

do Lobendavy (přibližně v místech naproti Restauraci U Pytláka, dříve Střelnici), 

stával kdysi statek. O tomto statku se vyprávělo, že byl celý zničen právě Bern-

Dittrichem. Zoufalý sedlák, který vložil do statku celé své jmění, o které tak záhy 

přišel, nevěděl, co si počít. Padl na kolena a v modlitbě slíbil Pánu Bohu, že 

pokud mu pomůže, postaví jako díkůvzdání na onom místě kříž. Jeho prosbu 

bůh vyslyšel a sedlák postavil krásný nový statek, tentokráte na opačné straně 

silnice z Lipové do Lobendavy, daleko od Restaurace U Pytláka. Statek byl 

opravdu krásný a dostal název Lesní zámeček. Byla v něm i hojně navštěvovaná 

hospoda. Bohužel po druhé světové válce, po vystěhování původních obyvatel, 

byl statek zničen, rozbourán a dnes po něm už není ani stopy. S tím ale, jak se 

zdá, neměl už Bern-Dittrich nic společného. V zatáčce u silnice, kde stával, 

zůstala stát jen jedna stará letitá lípa, kterou tam ještě dnes můžeme spatřit. 

Až ona zajde, už o tom místě nebude nikdo ani vědět.

Onen sedlák dostál také svému slovu tím, že na místě, kde stával jeho původní 

statek, postavil mohutný a masívní kříž (u silnice z Lipové do Lobendavy po levé 

straně, skoro naproti fotbalovému hřišti), který jako zázrakem přežil až do 

dnešních časů. Díky svému původnímu zbarvení dostal mezi lidem 

pojmenování „Černý kříž“. Nedávno Obec Lipová toto místo s oním pověstným 

křížem zkulturnila a upravila takovým způsobem, jakým si takováto místa 

zasluhují, neboť jen tak se stanou obdivovanými poutníky a turisty, kterých 

bychom v našem kraji rádi viděli co nejvíce.

 (Pokračování příště)                    Eduard Steun   


