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Veřejné osvětlení

Žádáme obyvatele obce Lipová, aby při zjištění poruchy veřejného 

osvětlení tuto závadu nahlásili na obecním úřadě na telefonním čísle: 

412 391 390, nebo u paní Svobodové: 731 583 637. V případě poruchy, 

která není nahlášena, nemůžeme zajistit její včasné odstranění.

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. 

Svoz biologicky rozložitelného odpadu

Svoz bioodpadu nekončí v měsíci říjnu, ale bude probíhat ještě během 

celého měsíce listopadu 2016.

Svoz nebezpečného odpadu

Svoz nebezpečného odpadu je plánován na sobotu 5. listopodadu 2016 

v 8.00 hodin ze sběrného dvora. Žádáme obyvatele, kteří mají doma 

nebezpečný odpad, aby tento odpad odvezli do sběrného dvora 

do pátku 4. listopadu. Svoz se koná jednou za půl roku a budeme rádi, 

když se nám podaří odvést co největší množství a nebudeme mít 

zaplněný sběrný dvůr. Za uložení nebezpečného odpadu ve sběrném 

dvoře obyvatelé a rekreanti obce Lipová nehradí poplatek. Není určeno 

pro obyvatele z okolních obcí.

Sběrné místo receptů na léky

Od úterý 1. listopadu 2016 bude nově otevřeno sběrné místo receptů 

v budově obecního úřadu (místnost vedle čekárny). Léky si bude možné 

vyzvednout následující den po odevzdání receptu.

Provozní doba:

ponděl í  7 .30 –  9 .30 hodin ,  úter ý  14 .00 –  16 .00 hodin , 

středa 7.30 – 9.30 hodin, čtvrtek zavřeno, pátek 12.30. – 14. 30 hodin

Křížky v obci

V současné době zpracováváme další podklady pro podání žádosti 

na Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo zemědělství na opravu 

křížků a obrazů (obrazy umístěné na dřevěném rámu a přidělané 

na stromě či sloupku) umístěné v obci Lipová. Křížky evidovali 

z historických záznamů manželé Hentschelovi a na základě jejich 

podkladů můžeme žádost vypracovat. V příštím roce bychom chtěli 

opravit zhruba dalších 20 sakrálních památek v obci, včetně kaple v Liščí. 

Připravujeme také žádost na opravu kaple na hřbitově a velmi doufáme, 

že vše dopadne dobře a kapli na hřbitově budeme moci zrekonstruovat. 

Chtěl bych poděkovat manželům Hentschelovým, kteří svou mravenčí 

prací z kronik a historických záznamů připravili evidenci sakrálních 

památek v obci. Bez jejich přípravy bychom nikdy nedokázali křížky 

takto pěkně opravit. Zároveň chci poděkovat všem zaměstnancům obce 

a dobrovolníkům za jejich práci při opravě křížků. 

Chtěl bych požádat občany, jednotlivce či rodiny zda by nám pomohli 

s péči o opravené kříže a údržbou okolí těchto křížů. Bohužel nemáme 

tolik zaměstnanců, jak bychom při péči o obec potřebovali a tak budeme 

rádi za každou pomoc. Pevně věřím, že Vám není lhostejné, jak naše 

obec vypadá, a do péče o tyto památky se někteří z Vás zapojí. Zájemce 

prosím, aby se obrátili na obecní úřad, kde vše společně domluvíme.

Více ke křížkům viz. článek od paní Hentschelové
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Lipovská drakiáda
Po tři soboty jsme se připravovali, vodu ohřívali, věci stěhovali, 

ale bohužel déšť a bezvětří nám nedovolily drakiádu uspořádat. 

Pro letošní rok, jsme se rozhodli, drakiádu zrušit. Příští rok nám bude 

počasí snad více přát.

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. 

Výstava Na Stromech
V sobotu 1. října 2016 byla v Zámeckém parku instalována Výstava 

na Stromech, v letošním roce na téma „Poznej své boty“, přičemž 

se zaměřovala na život dělníků a dělnic, kteří v Bangladéši na předměstí 

Dháky zpracovávají kůži a vyrábějí z ní boty. Následně se v úterý 4. října 

2016 uskutečnilo promítání norského dokumentu Sweatshop, 

ve kterém byli mladí norští módní blogeři umístěni do továrny na 

oblečení v Kambodži a které mělo díky všem účastníkům i přes toto 

téma báječnou atmosféru. Tímto děkujeme za účast také návštěvě 

z Oblastní charity Šluknov a všem, kteří se na dokument přišli podívat. 

Co mne jako jednu z organizátorek nejvíce mrzí, je skutečnost, 

že výstava musela být z parku odinstalována již ve středu 5. října, 

a to z důvodu poničení neznámým vandalem. Kdyby byla výstava obětí 

počasí, vypadala by při nálezu úplně jinak. Výstavu z minulého roku 

mám i po tom, co týden odolávala počasí v biocentru, doma na půdě 

a byla by po menších úpravách opět použitelná. Opravdu by mne zajímal 

důvod dotyčné osoby. Výstava nikomu nepřekážela a ti, kteří si ji stačili 

přijít prohlédnout, mi jistě dají za pravdu v tom, že i taková forma osvěty 

je potřebným podnětem k pomoci lidem žijícím v zemích globálního 

jihu. Chtěla bych tedy ještě jednou osobě, která má výstavu na svědomí, 

„poděkovat“ za její nebo jeho chování. 

Domluvila jsem se s neziskovou organizací NaZemi, která výstavu 

zaštiťuje, že mi celou sérii výstavních panelů znovu zašlou, až budou 

posílat v měsíci dubnu balíček k „Férové snídani“, které se budeme opět 

účastnit, a jakmile se uvolní termín, výstava bude k vidění 

v podstávkovém domě, kde nebude mít nikdo možnost ji pro svou 

„potěchu“ zničit. Pro příští rok budeme hodně přemýšlet o instalaci 

na veřejném místě. 

INFORMACE Z PODSTÁVKOVÉHO DOMU
------------------------------------------------------------------------------------------------
Aktuálně z informačního centra

V neděli 23. října 2016 byla slavnostní vernisáží zahájena nová výstava 

v galerii podstávkového domu. Výstavu autorských fotografií s názvem 

Šluknovsko a příroda od pana Jiřího Mikische si můžete přijít 

prohlédnout do konce listopadu. 

Keramický kroužek proběhne v následujících termínech – v pondělí 

31. října, ve středu 9. a 16. listopadu. 

Pomalu, ale jistě se nám blíží doba Adventu, a tak pro Vás opět 

připravujeme výstavu Betlémů. Celá výstava bude zahájena při 

Rozsvícení vánočního stromku 25. listopadu 2016. Dále pro Vás 

připravujeme seznam vánočních trhů u našich sousedů v Německu. 

I na tyto trhy se Vám vyplatí zakoupení Kulturního pasu Labe/Elbe. Více 

informací získáte přímo v IC Lipová. 

Ve středu 2. listopadu 2016 od 15.30 hodin se koná kroužek vaření 

v podstávkovém domě. Co budeme vařit je zatím překvapení. 

Vezměte si se sebou zástěru, přezuvky a 30 Kč na suroviny.

V našem informačním centru se dozvíte nejen o plánovaných obecních 

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

naleznete jak na vývěsních tabulích ve vitrínách IC, tak i na požádání 

přímo v IC. Znovu připomínáme, že máme otevřeno každý den 

od 10.00 do 17.00 hodin a můžete nás kontaktovat na mailové adrese 

ic@lipova.cz nebo na telefonním čísle 702 184 555.

        Těšíme se na Vaši návštěvu, pracovnice IC Lipová.
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Drobné sakrální památky v Lipové a Liščí

Na území naší obce, jak Lipové, tak i Liščí, bylo v minulosti mnoho 

drobných sakrálních památek, což jsou kříže, sochy, kapličky a svaté 

obrázky, které byly nedílnou součástí naší krajiny a jako dědictví 

po místních obyvatelích jsou cenným pokladem řemeslného umu, 

jak sochařského, tak kovářského. Byly zhotoveny z různých důvodů, 

na připomenutí ať již radostných, či žalostných událostí. 

Jeden z křížků – „Černý kříž“ nechal roku 1829 postavit, při silnici 

na Lobendavu na protilehlé straně kde dříve stával starý dřevěný kříž, 

starohrabě Franz Vincenz Salm-Reifferscheidt, z ostatních byla převážná 

většina postavena původními německými obyvateli. Samozřejmě 

sloužily také k církevním účelům (k některým se konala procesí), neboť 

v té době byli všichni obyvatelé, až na výjimky, katolickékého vyznání. 

Po vyhnání jejich převážné části v letech 1945-47 nikdo o tyto památky 

nepečoval, protože převážné části nových obyvatel bylo naprosto 

jedno, co se s nimi děje a byly také úmyslně ničeny. To vyhovovalo 

tehdejšímu komunistickému režimu, takže mnoho těchto drobných 

památek bylo poškozeno a některé dokonce úplně zničeny. Tak třeba 

na křížcích byly ulomeny kříže, rovněž tak lucerny na podstavcích, 

poškozeny kamenné podstavce, na mnohých se podepsal „zub času“ 

a kříže zkorodovaly, nebo dokonce byl jeden v Liščí v rámci prováděných 

meliorací zahrabán. Našli se však i lidé, kterým nebyl jejich osud 

lhostejný a v okolí svých domů je udržovali jako rodina Podradských, 

či Neidhardtova nebo pan Josef Černík. Nebo je částečně zachránili tím, 

že přemístili alespoň podstavce křížků, jako například obyvatelé – 

rekreanti z domu v Liščí č.p. 9 v čele s panem Tomášem Mansfeldem, 

nebo pan Zdeněk Šulc. Před 16 lety opravu Schierzova kříže financovala 

paní Anelies Gajda z Německa. Ještě hůře to dopadlo se svatými 

obrázky, ty téměř všechny zkorodovaly a většinou po nich zůstaly jen 

skoby na stromech. No a kapličky? Zachovala se hřbitovní kaple, 

kaplička pod Školním vrchem na rozcestí k zámku (i když bez malby 

a lucerny) a kaplička v Liščí, kterou opět zachránili obyvatelé z domu 

č.p. 9 v Liščí v 70. letech minulého století, dnes je však opět v žalostném 

stavu. Po kapličce, kterou nechal postavit v lese u pramene „Obecního 

potůčku“ biskup Wenzel Anton Frind, zbylo jen torzo zdí, rovněž 

tak od ní nedaleká grota ze žulových kamenů biskupa Antona Ludwiga 

Frinda, oba byli místní rodáci. V Liščí byla kaple, spíše kostelík, postavena 

v letech 1880-1881 bratry Johann a August Noack, rodáky z Röhrsdorfu 

(Liščí), z nichž první byl starostou v Hainspachu (Lipové). Ta postupně 

chátrala, až se nakonec v červenci 1993 propadla střecha, spadla část 

zdiva, takže nyní tam stojí jen ruina s částečnou stěnou průčelí.

Naše obec, co se týká sakrálních památek, je zcela mimořádná, neboť 

na jejím území se nacházelo 32 křížků a 24 malovaných obrázků Svatých 

na plechu, sochy a kapličky nepočítajíc. Ještě v době, kdy můj manžel byl 

místostarostou obce, domluvil se starostou, že je třeba tyto památky 

opravit, tak, jak to dělají v okolních obcích. V loňském roce byl starostou 

požádán o zpracování návrhu na opravu křížků. Na tom jsme pracovali 

společně, ale práce to nebyla vůbec jednoduchá. Připravili jsme 

kompletní dokumentaci, včetně fotodokumentace, a to na jakém 

katastrálním pozemku stojí, komu pozemek patří, jak původně 

vypadaly, byly opravovány, současný stav a návrh na opravu. Měli jsme 

velké štěstí, že drobné památky na území Lipové byly podrobně 

popsány v místní kronice odborným učitelem Franzem Wabersichem 

v roce 1922 a jsou také zakresleny v jím namalované mapě a také jsme 

čerpali z archivních materiálů a fotografií.  Přesto hledání místa bylo 

mnohdy složité, protože mnoho domů v obci již nestojí. Ne tak bylo 

v Liščí, které bylo dříve samostatnou obcí, kde se našla jen mapa 

s umístěním křížků.

V letošním roce požádal starosta obce pan Pavel Svoboda o dotaci 

na obnovu drobných památek, a to 19 křížků, kterou obec obdržela 

a mohlo se začít s opravou, samozřejmě až po výběrovém řízení. Vlastní 

opravy podstavců, sloupků s oplůtky, křížů, výrobu lucerniček, štítků 

a figur na kříže prováděla firma Kamenictví Pokorný z Děčína. Podstavce 

byly vyspraveny, ošetřeny před erozí, kříže natřeny, mnoho jich bylo 

třeba znovu vyrobit a konečně omalovány a opatřeny texty. Terénní 

úpravy kolem křížků prováděla obec a byla jsem sama překvapená, 

s jakým pracovním nadšením se angažoval samotný starosta, až na úkor 

svého zdraví. Okolí křížků bylo vyklizeno od náletů, upraven terén, byly 

srovnány základní kameny pod křížky a mnohde i vlastní podstavce, 

a pokud se našly schody ke křížkům, tak byly po jejich očištění opětovně 

uloženy na místo. K jednomu křížku v Liščí byl udělán průsek v křovinách 

s cestou, aby jej kolemjdoucí mohli vidět. Je třeba touto cestou 

poděkovat nejen starostovi, ale i všem ostatním pracovníkům 

zaměstnaných u OÚ, kteří se na úpravách terénu podíleli, především 

pánům Petru Mikulůvkovi, Josefu Pavlíkovi, Jaroslavu Motyčkovi, kteří 

odpracovali mnoho hodin po pracovní době i o sobotách a nedělích 

a také pánům Janu Weisgerberovi a Jiřímu Štěpánovi, kteří poskytli 

mechanizaci, bez které by se nešlo obejít. Určený termín dokončení 

prací tak byl splněn.

Současné nápisy jsou původní, tak jak byly při zbudování křížků, 

třeba až v 18. století. Křížky jsou nyní opětovnou ozdobou obce 

a pozvedly tak osobitý, historický ráz naší obce. Již je chodí lidé 

obdivovat, a to nejen z Lipové, ale i z okolních obcí a z Německa. Mnohé 

podstavce a především krásně obnovená kaplička pod Školním vrchem 

ve středu obce jsou z pískovce, který je velmi citlivý na prostředí, 

zejména na psí výkaly, tak venčeme své mazlíky mimo tyto objekty. 

Možná by si tato kaplička zasloužila oplůtek, i když tam původně nebyl.

Na příští rok se již připravuje další etapa oprav křížků, piety Thomsovy 

matky Boží, obrázků a kapličky v Liščí, tak věřím, že se opět vydaří.

Važme si opravených památek a pomáhejme obci svou prací v okolí 

svých domů tyto památky udržovat, hlavně nebuďme lhostejni k jejich 

osudu a všímejme si těch, kteří by je chtěli jakkoliv poškodit a zabraňme 

tomu! Obec si zaslouží vzkvétat.

          Hana Hentschelová

Redakční rada neupravuje příspěvky od občanů

ŘÍJEN 2016
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Chvála Lipové

Jako patriot šluknovského výběžku bych chtěl za všechny turisty 

a návštěvníky Lipové poděkovat za vzornou úpravu a údržbu Černého 

kříže, při silnici z Lipové do Lobendavy. K tomuto kříži se také váže jedna 

hezká stará pověst, kterou zmíním ve vašich novinách v některém 

z příštích příspěvků.

Takhle nějak by měly vypadat všechny památky v našem regionu 

a v tomto směru jde Lipová jasným příkladem všem ostatním. Vždyť 

se nejedná jen o jakési náboženské symboly, ale jsou to doklady doby 

v níž lidé kdysi žili, jsou to ozdoby krajiny a hlavně také významné 

historické, orientační a turistické body. Jak jinak přilákat turisty 

do oblasti, ve které už toho tolik zaniklo a zmizelo neuváženými 

rozhodnutími?

Zkrátka život v Lipové jste vzali za správný konec a v tom vám fandím. 

Nen í  to  j en  mů j  názo r ,  denně  m luv ím  s  mnoha  l i dm i 

a když se hovor stočí na Lipovou, tak zní jen slova chvály. Jen tak dál 

Lipováci, máte naše sympatie!

                 Eduard Steun,Vilémov u Šluknova

Redakční rada neupravuje příspěvky od občanů

ŘÍJEN 2016

INFORMACE Z DOMOVA DŮCHODCŮ
------------------------------------------------------------------------------------------------

Říjen v domově důchodců
Ve středu 21. 9. 2016 se konal již osmým rokem Lipovský soutěžní den. 

Podruhé jsme ho připravili v areálu našeho Domova. Jelikož ráno dost 

pršelo a my měli všechny disciplíny připravené na ven, nezačal den 

dobře. Předpověď počasí z několika zdrojů ale říkala, že pršet později 

už nemá, tak jsme doufali. A opravdu, později se vyčasilo a soutěžní den 

mohl v klidu začít. Byly připravené stany a sety stolů s lavicemi, 

které nám zapůjčil Obecní úřad v Lipové, a také občerstvení pro všechny 

soutěžící a jejich doprovody. Přijelo 6 soutěžních družstev. Měli jsme 

připraveny disciplíny jak sportovní, tak i na procvičení paměti 

nebo motoriky. Během soutěžního dne nás přišly navštívit děti 

z Mateřské školy v Lipové a také si disciplíny vyzkoušely. Dobře si vedly 

např. při třídění odpadu nebo ve slalomu s chodítkem. Než odešly zpět 

do školky, zazpívaly si s Františkem Veselým, který celý den hudebně 

doprovázel, několik písniček. I v letošním roce jsme měli připravenou 

disciplínu pro vedoucí družstev, tedy pracovníky, kteří své klientky k nám 

doprovodili. Letos jsme zvolili chůzi na chůdách. K našemu překvapení 

se vedlo všem velmi dobře i přesto, že někteří tvrdili, že na chůdách stojí 

prvně v životě. 

Po obědě následovalo vyhlášení vítězů. Tradičně jsme odměnili pěknými 

cenami všechny soutěžící. Ti, co se umístili na prvních třech místech, 

dostali kromě věcných cen i medaile, diplomy a sladkou odměnu 

v podobě dortu pro celé družstvo. Myslím, že soutěžní den se velmi 

podařil, soutěžícím i ostatním hostům se líbil. Ráda bych tímto 

poděkovala všem zaměstnancům i přátelům našeho domova 

za výraznou pomoc při přípravě a realizaci našeho dne. 

5. 10. 2016 se v rámci celorepublikového Týdne sociálních služeb konal 

Den otevřených dveří. Pro návštěvníky jsme měli připravenu prohlídku 

zařízení, možnost vyzkoušet si různé činnosti v terapeutické dílně, 

kterými tráví volný čas naše klientky, a závěrem kávu a drobné 

občerstvení. Uspořádali jsme také výstavu obrázků dětí ze základní školy 

v Lipové. Obrázky zobrazovaly jak přání a touhy dětí, tak i to, 

jak si představují svůj běh života.  Bohužel, tak jako každý rok, 

návštěvnost se pohybovala velmi nízko. Velkou radost nám ale udělaly 

děti z Dětského domova v Lipové, které v doprovodu svých vychovatelů 

přišly navštívit naše klientky a zpestřit jim den. Moc hezky zpívaly, 

povídaly si s klientkami, kterým jejich pozornost dělala viditelnou 

radost, a také jim předaly dárečky, které samy vyrobily. V terapeutické 

dílně si vyzkoušely spoustu věcí. Moc děkujeme za návštěvu jak dětem, 

tak i ostatním návštěvníkům, kteří nám přišli vyjádřit podporu. 

            

            Mgr. Miroslava Hoštičková, ředitelka
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KLUB DŮCHODCŮ
------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Dýňobraní ve škole
Ke konci září nám byly do školy dovezeny dýně. Spolu s dětmi z druhé 

a třetí třídy jsme si jednu z nich vybrali. Děti dostaly možnost zvolit 

si předlohu, podle které jsme dýni vyřezávali. Než jsme se však pustili 

do řezání, museli jsme ji nejprve vydlabat. První pokus dostat se do dýně 

skončil nezdarem. Dýně byla příliš veliká. Druhý den nám však pomohl 

větší nůž a mohli jsme se pustit do dlabání. Dětem to šlo od ruky a vše 

bylo za chvíli hotovo. Nadešel čas začít vyřezávat. Děti si z předloh 

vybraly strašidelného ducha, kterého se nám podařilo vyřezat podle 

našich představ. Děti si pochutnaly na dýni a druhý den náš výtvor svítil 

ve vestibulu školy.

                                                                                              M.M.

ŘÍJEN 2016

Dne 15. 11. 2016 od 13.00 hodin v podstávkovém domě se koná beseda s promítáním  p. Jiřího  Jůzla k svému deníku " Z Trutnova až na Nový Zéland". 

Autor cestopisné knihy .  Vstupné 30,- Kč. Malé pohoštění zdarma. 

Setkání důchodců se koná v podstávkovém domě 15. 11. 2016 od 15.00 hod.  

Děti ve školní družině dostaly také jednu velikou šišatou dýni. Vybraly 

si na ni obrázek obličeje. Seřízli jsme vršek a dýni vydlabali. Semínka 

si děti rozebraly a předháněly se, kdo příští rok vypěstuje dýni stejně 

velikou nebo větší. Poté jsme vyřízli obličej a dotvarovali ho. Dýni jsme 

přesunuli ke vchodu školy, kde si ji rozsvícenou mohl každý 

prohlédnout. Také děti z mateřské školy vytvořily jedno dýňové 

strašidlo, které je pak osvětlené svíčkou vítalo  na schodišti školy.

                                                                                                           A.J.

          Obrovské dýně vypěstovali pro školu manželé Bláhovi. Děkujeme!     

Vaření v podstávkovém domě
Dne 5. října 2016 děti z naší školy navštívily lipovský podstávkový dům, 

kde v rámci hodiny pracovních činností strávily příjemné chvíle nad 

přípravou pokrmů. Dvouhodinky vaření se účastnili žáci 3., 4. a 5. 

ročníku, tudíž o malé kuchtíky nebyla nouze. Děti už se předem rozdělily 

do 3 skupin, ale pořád pro ně bylo tajemstvím, co budou vařit. 

A co to tedy bylo? Výborné bramborové dukáty pečené v troubě 

a k tomu kuřecí špízy. Protože je období sklizně jablek, tak byl jako 

moučník jablečný závin. Každá skupina připravovala jiný chod a děti 

si vyzkoušely celý pracovní postup od mytí rukou, omytí a krájení 

potravin, ochucení, nabodávání masa na špejle, válení těsta, loupání 

a strouhání jablek, až po samotné pečení v troubě. Děti také samozřejmě 

nezapomněly na závěrečný úklid. Nádobí bylo umyto, pracovní desky 

otřené a na podlaze se neválelo ani smítko. Odměnou dětem nebylo 

jen výborné jídlo, ale také pohádka, na kterou se dívaly na promítacím 

plátně podobně jako v kině. Děti pohostily všechny pracovnice školy 

a malou výslužku si nesly domů.

                                                                                                          H.K.

Klub důchodců v Lipové zve obyvatele obce na besedu
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INFORMACE ZE ZÁMKU
------------------------------------------------------------------------------------------------

Říjnové zprávy ze zámku
Máme za sebou měsíc říjen, který nám krásně propršel a bohužel 

tak zatím nenastal čas krásného ,,babího léta“, na které jsme se těšili. 

Mimo jiné proto, že sice opožděně, ale přesto se do zámeckého parku 

dostavily lavičky, které návštěvníky zvou k odpočinku. Jsou to přesné 

repliky laviček, které byly tak populární koncem devatenáctého století 

ve Vídni a které budou alespoň vzdáleně připomínat jedno ze šťastných 

období našeho zámku. 

Jiná aktivita není jaksi v zámeckém areálu zřejmá (až na pokračující 

údržbu nově založeného parku). Zdání ale klame. Po ročním úsilí se nám 

konečně podařilo získat stavební povolení na kompletní rekonstrukci 

zámecké budovy. Dosud jsme disponovali pouze stavebním povolením 

na statické zajištění. Rád bych poděkoval všem, kteří přispěli 

ke zdárnému konci tohoto procesu, zejména firmě RECOC a jejímu 

jednateli, doktoru Smutkovi, který je zároveň regionálním patriotem. 

Nyní nám zbývá pouze zajistit finanční krytí na rekonstrukci, a to dříve, 

než zámek zanikne. Snažíme se průběžně o zajištění finančních 

prostředků, ale hlavní práce v této oblasti je teprve před námi. 

Co se nám daří, je zajištění pozitivního mediálního obrazu Lipové, 

především díky úzké spolupráci s Českým rozhlasem. Díky mnoha 

odvysílaným relacím se v letošním roce mediální obraz výrazně posunul 

a do Lipové jezdí značný počet turistů podívat se, jak vypadá nově 

zrekonstruovaný zámecký park a čeho lze díky získaným finančním 

prostředkům z Evropské unie dosáhnout. Ano, je to tak, 

to, co se podařilo udělat v parku, bylo ze zhruba 85 % díky finančním 

prostředkům poskytnutým Evropskou unií. Škoda, že nám v současnosti 

administrativa našeho státu brání v čerpání dalších dotačních 

prostředků EU. Zámek by byl do dvou let zrekonstruován. Budeme tedy 

doufat, že tento nesmyslný stav se nám podaří zvrátit. 

Do té doby intenzivně pracujeme na dalších mediálních projektech, 

zejména na vydání nové publikace přibližující dějiny Lipové a zejména 

v ý v o j e  L i p o v s k é h o  z á m e c k é h o  p a r k u  a  j e h o  o k o l í , 

se kterou se, doufejme, pochlubíme v nejbližší době. A třeba 

to stihneme ještě v letošním ,,babím létě“, které se třeba, byť opožděně, 

ale přeci jen dostaví. 

                       Jan Rapin

ŘÍJEN 2016

POVĚSTI A PŘÍBĚHY ŠLUKNOVSKÉHO VÝBĚŽKU
------------------------------------------------------------------------------------------------
Pověst o založení Vilémova a o pokladu na Jáchymově vrchu
     Wilm pak ještě několik dní zůstal hostem v Jochenově skrovném 

a chudičkém obydlí a když nastal čas uskutečnění jeho plánu, rozloučil 

se s Jochenem a odešel na místo, kterému se tehdy říkalo Steinberg 

(Kamenný vrch) a které si pro svůj život kajícníka vyhlédl a počal tam 

se stavbou své poustevny.

     Avšak ještě dříve, než Wilm stačil svoji poustevnu dobudovat, postavil 

si v její těsné blízkosti jakýsi drvoštěp z nedalekého Hertigswalde chudé 

a jednoduché stavení, do kterého se nastěhoval, a s Wilmem se stali 

přáteli. Drvoštěp potom pomohl Wilmovi dostavět jeho poustevnické 

stavení a spolu pak ještě poblíž postavili dřevěnou kapli. 

Pravděpodobně to bylo v místech dnešní „zázračné studánky“ u kostela, 

neboť ta místa byla od založení obce až po dnešní časy považována 

za střed Vilémova, který se pak odsud rozrůstal do šířky.

     Zakrátko přicházelo do těchto míst stále více lidí, zejména 

dřevorubců ze saského Hertigswalde, kteří se zde usadili i se svými 

rodinami, když předtím vykáceli značnou část lesa a postavili si tam svá 

první obydlí. Brzy tak vznikla malá vesnička, kterou lidé po svém prvním 

obyvateli a zakladateli nazvali Wilmsdorf, což v německém jazyce 

znamenalo „Vilmova ves“ nebo také „Vilémova ves“.

     Světem zběhlý a v mnohém zkušený Wilm nejenže pomáhal prací 

i radou novým osadníkům, ale poskytoval jim i duševní útěchu, snažil 

se léčit nemocné i zraněné, ba dokonce i urovnával spory, které někdy 

mezi jeho spoluobčany vznikly a cele se věnoval službě Boží.

     Na Jáchymově vrchu žil stejným způsobem ještě několik let jeho 

bývalý kastelán, otec Jochen. Staral se pouze o blaho lidí, kteří za ním 

přicházeli, a stejně jako Wilm veškerou svojí činnost vykonával 

ve prospěch slávy Boží, aby tak naplnil svůj životní cíl. Avšak jednoho 

dne, právě v den svátku svého patrona, svatého Jáchyma (18.srpna), 

při modlitbě k tomuto světci zemřel. Občané z okolí, kteří také jemu 

k jeho svátku přinášeli různé dary pro potěšení, jej nalezli ještě klečícího 

a opřeného o oltář kaple, avšak jeho tělo bylo již chladné a ztuhlé.Všichni 

hořekovali nad ztrátou svého oblíbeného otce Jochena a zpráva o jeho 

skonu se donesla až k Wilmovi do jeho poustevny ve Vilémově.

     Wilm se ihned na Jáchymův vrch vypravil následován svými novými 

spoluobčany z Vilémova. Třetí den po smrti byl starý Jochen pochován 

tak, jak si vždy přál, pod kaplí, jejímž byl stavitelem a ve které i skonal. 

Bratr Wilm pak požehnal jeho hrobu.

     Po letech plných pokání a odříkání, aniž by byl pátral někdy po svých 

pokladech, také bratr Wilm tiše skonal a svými věrnými spoluobčany byl 

na místě své poustevny ve Vilémově pochován. Jeho poklady leží 

dodnes hluboko ukryté v zemi na Jáchymově vrchu a nikomu 

ze zbožných poutníků ani dobrodružných hledačů pokladů, kteří tato 

místa hojně navštěvovali, se nikdy nepodařilo objevit místo, kam je starý 

Jochen s opatrností a důsledností jemu vlastní uložil.

     S postupem času a s vývojem nářečí zdejšího původního německého 

obyvatelstva se z Wilmsdorfu stal Wölmsdorf a tento název se stal 

i názvem úředním až do roku 1945, do konce druhé světové války, 

a to i přesto, že místní starousedlíci došli ve svém dialektu 

až k vyslovování názvu jako Winsdorf (čti Winštorf) a ve svém rodném 

jazyce tak nazývají Vilémov dosud, i když píší Wölmsdorf.

     Těsně po skončení 2. světové války se objevilo české pojmenování 

Wölmsdorfu jako Velmsdorf, což dokládala např. firemní tabule továrny 

na stuhy, kterou vlastnil Petr Jarolím z Horní Poustevny. Tento název byl 

ale záhy přeměněn na Vilémov.

     Hned za českými hranicemi, za obcí Severní, leží ještě jeden 

Wölmsdorf, který pro odlišení od našeho Vilémova obdržel název 

Steinigt Wölmsdorf, s významem jako „Kamenitý Vilémov“, a protože ani 

ten není od Wilmova Raubenburku daleko, svádí mnohé k domněnce,

že pověst o založení Vilémova se váže právě k němu.

                   Eduard Steun

 - 3. část
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INFORMACE ZE SPORTU
------------------------------------------------------------------------------------------------
Sport říjen

V současné době se podzimní část fotbalového ročníku 2016/2017 blíží 

ke svému konci. Mužstvo dospělých si zatím vede poměrně dobře 

a v posledních zápasech zvládlo dvakrát zvítězit v místních „derby“, 

kdy postupně zvítězilo nad mužstvy Dolní Poustevny a Mikulášovic. 

Nepodařilo se mu pouze bodovat nad vedoucími mužstvy tabulky, 

kdy prohrálo na hřišti Dobkovic a Březin. Mrzí i prohra na hřišti 

v Těchlovicích, kdy jsme sice podali dobrý výkon, ale prohráli jsme 3:2. 

Největší problém nám zatím dělá počasí, kdy pro soustavné deště 

je naše hřiště v Lipové nepoužitelné. Již poslední domácí zápas jsme 

museli z tohoto důvodu odehrát na hřišti ve Šluknově. Toto utkání 

s Dolní Poustevnou na stadion ve Šluknově přilákalo na 150 diváků. 

Je tedy otázkou, kde se odehrají dva poslední domácí zápasy. Nejbližší 

se hraje již tuto neděli (30.10.) a zřejmě se bude muset přesunou opět 

na stadion do Šluknova nebo odložit. 

 Starší přípravky zatím po dobrém výsledku na turnaji 

ve Šluknově na své soupeře nestačí a v turnajích zatím obsazují poslední 

příčku. Na omluvu je ale potřeba dodat, že ze všech týmů máme 

asi nejmenší děti, kteří se fotbalu teprve učí. Věříme, že se do budoucna 

výsledky zlepší a podaří se nám žákovské mužstvo ještě doplnit o nové 

hráče.

Tabulka: Okresní přebor Děčín – dospělí 

Okresní přebor Děčín – dospělí 

Starší přípravky – skupina SEVER (turnaje)

Q�ÔŎŐ výsledek

NE 04.09. Šluknov B/Lipová Markvartice 17:00 1:0 (1:0)

SO 10.09. Těchlovice Šluknov B/Lipová 17:00 3:2 (2:1)

NE 18.09. Šluknov B/Lipová Rybniště 16:30:00 2:2 (0:1)

SO 24.09. Dobkovice Šluknov B/Lipová 16:30 3:1 (0:1)

NE 02.10. Šluknov B/Lipová Jiřetín 16:00 1:0 (1:0)

SO 08.10. Březiny Šluknov B/Lipová 16:00 3:0 (0:0)

NE 16.10. Šluknov B/Lipová D. Poustevna 15:30 4:0 (3:0)

SO 22.10. Mikulášovice Šluknov B/Lipová 15:30 3:1 (1:1)

NE 30.10. Šluknov B/Lipová D. Habartice 14:30

SO 05.11. K. Lípa Šluknov B/Lipová 14:00

NE 13.11. Šluknov B/Lipová Malšovice 14:00 İ ÞǾŌMÓ DĄĈ �  ÔM�Ň� Œ�ÔM�Ň�Ö  ĈDÖ ÒŌ výkop výsledek

NE 04.09. Turnaj ve Šluknově 10:00 4. místo

NE 11.09. Turnaj v Lipové 10:00 6. místo mmísto

STŘ 14.09. Turnaj ve Varnsdorfu 17:00 6. místo

NE 18.09. Turnaj ve V. Šenově 10:00 odloženo

NE 25.09. Turnaj v D. Poustevně 10:00 6. místo

STŘ 28.09. Turnaj ve Varnsdorfu 10:00 6. místo

SO 01.10. Turnaj FK Rumburk (v Jiříkově)  10:00 6. místo

NE 09.10. Turnaj v Lipové 10:00 6. místo

NE 16.10. Turnaj ve V. Šenově 10:00 6. místo

NE 23.10. Turnaj v D. Poustevně 10:00

NE 30.10. Turnaj ve Šluknově 10:00

SO 05.11. Turnaj FK Rumburk (v Jiříkově)  9:00

ĦÕÞN Z V R P S B

1. Dobkovice 8 8 0 0 41:5 24

2. Březiny 8 7 0 1 37:10 22

3. Jiřetín p./J. 7 6 0 1 32:7 18

4. Malšovice 8 5 0 3 18:17 15

5. Šluknov "B"/Lipová 8 5 0 3 14:12 14

6. Mikulášovice 8 4 0 4 17:28 9

7. Rybniště 7 2 0 5 14:19 8

8. Dolní Habartice 8 3 0 5 17:27 8

9. Dolní Poustevna 8 2 0 6 11:22 8

10. Krásná Lípa 8 2 0 6 13:25 6

11. Markvartice 8 2 0 6 8:32 6
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