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Žádost

Vážení spoluobčané,

žádáme ty, kteří nemají zřízenou schránku pro doručování, aby si ji u 

svého objektu zřídili. V rámci roznosu Lipovských novin, volebních lístků 

nebo j iných t iskovin je pro nás snadnějš í  je j ich uložení 

a nedochází ke znehodnocení těchto tiskovin. Velice děkujeme.

                    K. S.

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 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. 

Datum a čas:

01.09.2016 (12:00 - 19:00)

Dotčené lokality:

1, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 32, 34, 47, 56, 57, 58, 59, 64, 65, 

66, 70, 72, 74, 81, 83, 86, 89, 91, 94, 95, 97, 98, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 

110, 112, 113, 115, 116, 119, 121, 124, 125, 128, 130, 131, 135, 243, 262, 

270, 273, 279, 280, 284, 285, 302, 309, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 

322, 323, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 339, 367, 406, 

407, 409, 410, 411, 412, 414, 417, 418, 419, 422, 423, 424, 436, 437

Farní

129, 133, 134, 136, 274, 286, 378

Hraniční

14, 22, 92, 101, 312

Potoční

35, 36, 38, 39, 49, 53, 263, 290

Část obce: Liščí

Plánovaná odstávka el. energie

Datum a čas:

25.08.2016 (12:00 - 19:00)

Dotčené lokality:

1, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 32, 34, 47, 56, 57, 58, 59, 64, 65, 

66, 70, 72, 74, 81, 83, 86, 89, 91, 94, 95, 97, 98, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 

110, 112, 113, 115, 116, 119, 121, 124, 125, 128, 130, 131, 135, 243, 262, 

270, 273, 279, 280, 284, 285, 302, 309, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 

322, 323, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 339, 367, 406, 

407, 409, 410, 411, 412, 414, 417, 418, 419, 422, 423, 424, 436, 437

Farní

129, 133, 134, 136, 274, 286, 378

Hraniční

14, 22, 92, 101, 312

Potoční

35, 36, 38, 39, 49, 53, 263, 290

Část obce: Liščí
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Tisková zpráva MAS

Dne 10. srpna 2016 byla podepsána smlouva o poskytnutí dotace 

mezi MAS Český sever, z.s., a Euroregionem Nisa ve výši 12.630 eur 

na projekt „Za tajemstvím čtyř živlů do Tolštejnského panství“, reg. 

číslo ERN-0209-CZ-23.05.2016.

Smyslem projektu je oživit hru Vandrování po Tolštejnském panství 

a zároveň ji zatraktivnit pro mladší generace návštěvníků území. 

Za tímto účelem bude vytvořeno pět nových tras, které se budou vázat 

k jednotlivým přírodním živlům – vzduchu, zemi, vodě a ohni. Pátá trasa 

bude reflektovat stopu člověka v krajině, pátým elementem tak bude 

sám člověk (inspirace stejnojmenným filmem není náhodná). 

Pro putování po těchto trasách bude vyvinuta mobilní aplikace pro 

chytré telefony, která bude obsahovat vandrovací pas a na základě 

zvolené trasy (tras) bude hráče upozorňovat na nejbližší místa daného 

okruhu a zároveň ke každému místu podá stručnou informaci. 

Na webových stránkách Tolštejnského panství pak bude zprovozněna 

sekce pro tuto hru, kde se budou hráči registrovat a nahrávat na své 

profily pečetě navštívených míst. Zároveň zde budou různé statistiky, 

žebříčky, diskuzní fórum a kontakt (možnost zpětné vazby) na tvůrce 

hry.

Místa (celkem jich bude 100, padesát na české a padesát na saské části 

panství) budou osazena samoobslužnými uzamykatelnými schránkami, 

které umožním hráčům navštěvovat místa v kteroukoliv denní a roční 

dobu. Na vytipování těchto míst se budou podílet studenti, turisté 

a další zájmové skupiny z Čech i Saska.

Projekt bude spuštěn na začátku turistické sezóny 2017. Doufáme, že se 

setká s kladnou odezvou návštěvníků regionu, přispěje k jeho 

k turistické atraktivitě a napomůže k oživení přeshraniční turistiky 

v daném území.

22. 8. 2016

Tisková zpráva MAS č. 6/2016

MAS Český sever, z. s.

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

Pozvánka na Malování na Sohlandu
V pátek 2. září 2016 se od 15.00 hodin můžete těšit na další ročník 

oblíbeného vítání školního roku. Opět půjdeme malovat na silnici podél 

Sohlandského rybníka – tentokrát na téma léto. Drobné občerstvení 

Výstava Na Stromech
Od soboty 1. října 2016 do 

soboty 8. října 2016 se 

v rámci Týdne důstojné 

práce uskuteční venkovní 

v ý s t a v a ,  k t e r á  b u d e 

v Lipové nainstalována 

v prostoru Zámeckého 

parku, přesněji na břehu 

Z á m e c k é h o  r y b n í k a 

v  m í s t e c h ,  k d e  s e 

o d e h r á v a l a  F é r o v á 

snídaně.

Výstava na stromech je 

c e l o r e p u b l i k o v ý 

happening, který se koná během 

T ý d n e  d ů s t o j n é  p r á c e 

a upozorňuje na ožehavá témata 

naší každodenní spotřeby. Každý 

rok se téma zaměření mění. 

V roce 2015 byla hlavním tématem 

káva s výstavou Plné ruce práce, 

kterou hostilo 48 parků. Letošní 

ročník bude probíhat 1. - 8. října 

2016 a hlavním tématem je výroba 

bot. GMB Akash pro nás nafotil 

pracovní podmínky při výrobě bot 

v Bangladéši.

za příznivé ceny bude zajištěno. Pokud můžete, vezměte s sebou křídy. 

Těšíme se na Vás.
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INFORMACE Z PODSTÁVKOVÉHO DOMU
------------------------------------------------------------------------------------------------
Aktuálně z informačního centra

Informační centrum 

Lipová pro vás má opět 

v  p rode j i  L ipovský 

a hřbitovní med. Stále 

u nás probíhají výstavy. 

V galerii podstávkového 

d o m u  s i  m ů ž e t e 

prohlédnout prodejní 

výstavu obrazů paní 

Jany Diriglové, tato 

výstava potrvá do konce 

měsíce září. V keramické dílně je stále k vidění výstava papírových 

modelů domů z obce Kopec od pana Jakuba Hlouška, kterou máme 

k dispozici až do konce sprna. 

Připomínáme prázdninové soutěže pro děti i dospělé. Obě soutěže mají 

stejné téma, a to LETNÍ PRÁZDNINY. Do 15. září 2016 nám děti 

do 15ti let mohou nosit kresby a koláže na toto téma a dospělí nám 

do toho stejného data mohou zasílat elektronickou formou fotografie. 

Obrázky dětí budou hodnotit sami návštěvníci podstávkového domu. 

Fotografie budou hodnoceny prostřednictvím internetu. Více informací 

se dozvíte přímo u nás v IC. 

Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme hezký zbytek léta, pracovnice 

IC Lipová.

foto Lenka Petroušková

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

Srpen v domově důchodců
V druhé polovině prázdnin jsme se také věnovali výletům. Konečně nám 

vyšel náš plán navštívit státní zámek Ploskovice. Tato romantická barokní 

stavba se nachází ve stejnojmenné obci asi 6 km od Litoměřic. 

Pod zámkem se rozprostírá nádherný zámecký park, který jsme také 

prošli. Naším dalším výletem v srpnu byly Doksy. Počasí nebylo zrovna 

na koupání, proto jsme si vybrali projížďku lodí, respektive parníkem 

Máj po jezeře. Po projížďce jsme se ještě občerstvili a procházkou 

borovým lesem jsme došli k autu. 

V úterý 16.8.2016 sloužil mši pan farář Pavel Procházka, tak jako každé 

úterý, u nás v Domově. Tentokrát byla mše ale jiná. S panem farářem 

do našeho zařízení zavítali mladí moravští symfonisté kolem pana 

Tomáše Krejčího. Hudební doprovod zajistili na flétnu, housle a violu. 

Na klávesy hrála paní Karla Krejčí, sólový zpěv Tomáš Krejčí. Vystoupení 

i celá mše svatá byla velmi působivá. Děkujeme. 

            Mgr. Miroslava Hoštičková, ředitelka

KLUB DŮCHODCŮ
------------------------------------------------------------------------------------------------
Sezení klubu důchodců se koná dne 13. 9. 2016 v 15.00 hod. 

v podstávkovém domě. 

Rehabilitační cvičení 

Od 1. září 2016 každý čtvrtek od 18.00 hod. v tělocvičně DD Lipová, cena 

za lekci je 20,- Kč.

Klub důchodců Lipová pořádá zájezd pro všechny občany Lipové.

Kam: FRÝDLANT, HEJNICE, LIBVERDA A DUTÝ KÁMEN

Kdy: 1. 10. 2016 odjezd od OÚ Lipová v 7.30 hod.

Cena: 300,- Kč  (vstupné a doprava)

Oběd zajištěn. Přihlášení do 25. 9. 2016 pí Kadlecové

Klub důchodců v Lipové pořádá adventní zájezd do Prahy pro všechny 

občany Lipové dne 11. 12. 2016.

PRAHA: NÁRODNÍ DIVADLO ADVENTNÍ KONCERT   cena vstupenky 

je 290,-Kč.

Je nutné přihlásit se a uhradit nejpozději do 22. 9. 2016 (z důvodů 

velkého zájmu o vstupenky) u pí. Kadlecové nebo u pracovnic 

v podstávkovém domě. Odjezd autobusem od OÚ Lipová bude v 7.00 

hod. představení v ND je od 11.00 hod. Odpoledne volná prohlídka 

Prahy. Cena dopravy 100,- Kč.
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POVĚSTI A PŘÍBĚHY ŠLUKNOVSKÉHO VÝBĚŽKU
------------------------------------------------------------------------------------------------
Pověst o založení Vilémova a o pokladu na Jáchymově vrchu - 1. část
Vydáme-li se z Lobendavy po tzv. drážďanské silnici směrem ke státní 

hranici, za níž silnice pokračuje dále do saského Langburkersdorfu, 

vypíná se po její levé straně těsně před hranicemi zalesněný vrch zvaný 

Roubený. Je to zcela poslední vrch na území Čech při této silnici, jehož 

severní a západní svahy zasahují až do saského území. Na jeho vrcholu 

měl stávat pravděpodobně dřevěný hrádek, jež obývali tzv. loupeživí 

rytíři, a proto vrch dostal název Räuberberg, později Raubenberg, 

s významem jako loupežnický vrch. Hrádek na jeho vrcholu měl název 

Raubenburg, čili loupežnický hrad.

V dávných dobách, ještě než vzniklo lipovské panství, patříval celý 

šluknovský výběžek pod panství Tolštejn, které až do 15. století vlastnil 

mocný český šlechtický rod Vartenberků. Ve 14. století sídlili 

Vartenberkové v Děčíně a občas i na Tolštejně. Vedli mnohaleté spory 

se svým okolím nejen v Sasku, ale zejména s Horní Lužicí, kde vznikl 

na obranu proti výpadům nepřátel svazek tzv. Lužického šestiměstí. 

Vartenberkové plenili a drancovali vsi a města podél hranic svého 

panství a na obchodních stezkách ze Saska do Lužice i zpět přes své 

panství přepadávali jednotlivé kupce i celé obchodní karavany. Za tím 

účelem měli prakticky od Jetřichovic až po Tolštejn podél hranic 

zbudované skalní hrádky s posádkami ozbrojených loupežníků. Kromě 

skalních hrádků měli i posádky na hradech Krásný Buk, Karlsfried, Ojvín 

(Oybin), Landskron, Grabštejn atd. Těm posádkám lid říkal „loupeživí 

rytíři“ (snad proto, že obývali tyto hrady), ačkoliv o žádné rytíře nešlo, 

ale naopak to bývali dobrodruzi nejhrubšího zrna, kteří za odměnu 

sloužili svým pánům a nezřídka vpadali až na území Saska a hlavně 

do Horní Lužice.

Mezi těmito posádkami vznikl pevný spolek, který zajišťoval jejich 

spolupráci jak k obraně, tak i k útokům, při kterých si vzájemně 

pomáhali, a v případě nebezpečí se včas varovali. Varovným signálem 

byl kouř ohňů, zapalovaných buď přímo na hradech, nebo vysokých, 

zdaleka viditelných kopcích. V noci bývaly signálem ohnivé záře, 

které vznikaly zapálením dřevěných beček se smolou. K takovým 

posádkám patřila i ta, která obývala loupežnický hrad na Roubeném 

a v jejímž čele stál „rytíř“ Wilm (odvozeno od německého jména 

Wilhelm, česky Vilém). Ten byl postrachem celému okolí. Daleko široko 

se svojí početnou a divokou tlupou loupil, vraždil, vypaloval domy 

a mnohdy i celé vesnice. Byl-li se svou posádkou doma na Roubeném, 

každý se už zdaleka těmto místům vyhýbal, neboť žádný bez újmy jeho 

okolím v tu dobu neprošel a povoz s nákladem neprojel už vůbec.

Když se jednoho dne v roce 1339 Wilm vrátil se svou družinou z jedné 

z dalších loupeživých výprav do Horní Lužice a se svými věrnými 

kumpány večer oslavovali svůj úspěch posilujíc a povzbuzujíc se vínem, 

vtrhl náhle do hodovní síně strážný Kunz (Kuneš) a s netajeným 

vzrušením hlásil, že z hradu Krásný Buk vysílají ohňové znamení.

S mrzutým zaklením vyběhl Wilm ze síně ven následovaný svými 

spolustolovníky, aby se přesvědčil o pravdivosti zprávy strážného Kunze. 

A skutečně! Ve směru Krásného Buku spatřili obrovskou ohnivou záři. 

Wilm okamžitě vydal svým knechtům a pacholkům rozkaz k odjezdu 

a po několika minutách již v jejich čele vyjížděl branou hradu na pomoc 

Krásnému Buku.

Na Raubenburku zůstal pouze jeho věrný kastelán Jochen s několika 

pacholky. Nikdo z nich netušil, že v okolních lesích už sledují dění 

na hradě lužičtí zvědové, kteří jakmile zjistili, že Wilm s posádkou z hradu 

odjel, uchystali mu krutou pomstu. Ihned budyšínskému vojsku 

oznámili, že hrad je téměř bez lidí, a Budyšínští ještě téže noci 

Raubenburk přepadli. Hrstka pacholků, která na hradě zůstala, 

vzdorovala jen velmi krátce. Budyšínští je všechny pobili, hrad zapálili 

a do základů zbořili tak, že po dnešní časy po něm nezbylo ani stopy.

V době, kdy hrad byl již v plamenech, seběhl nikým nepozorován starý 

kastelán Jochen s jedním z pacholků do tajného sklepení, které ukrývalo 

bohaté rytířovy poklady. Tam nabrali všeho, kolik bylo možno vůbec 

unést, a tajnou chodbou pak uprchli dolů do údolí. Odtud pak prchali 

dále lesem a lučinami až na vzdálený kopec se skalnatým vrcholem. 

Nedaleko vrcholku byla malá jeskyňka, o které Jochen věděl, a tam 

dobře ukryti přečkali zkázu svého hradu.

Po krátkém čase, když se domnívali, že Budyšínští již odtáhli, vyslal 

Jochen onoho pacholka, aby zjistil, zda jsou již skutečně pryč, v jakém 

stavu se nachází jejich hrad a zda se někde v okolí nenachází Wilm 

se svou družinou. Pacholek poslechl, vydal se opatrně na cestu, avšak 

nikdy více se už k Jochenovi nevrátil. Zda uprchl raději někam 

do bezpečnějších míst, anebo zda upadl někde do zajetí Budyšínských, 

nikdo nevěděl.

                   Eduard Steun

SRPEN 2016

INFORMACE ZE SPORTU
------------------------------------------------------------------------------------------------
Turnaj v malé kopané v Hinrerhermsdorfu

Naše „stará“ garda se v sobotu 20. 8. 2016 zúčastnila fotbalového 

turnaje v minikopané. Obsadili jsme pěkné 3. místo. Na tento turnaj 

jezdíme každoročně a vždy se ho účastní 10 týmů. Po vyhrané základní 

skupině jsme o postup do finále prohráli  1:0 s domácím 

Hinterhermsdorfem. V souboji o bronz, po základní hrací době s týmem 

Ruggiswalde byl stav 1:1, na penalty jsme nakonec vyhráli. 

Další info o gardě a rozpis zápasů najdete na gardalipova.estranky.cz
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Fotografie od pana Miroslava Bohuňka


