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ZPRÁVY A INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

-----------------------------------------------------------------------------------------------Nezaměstnanost
Nezaměstnanost (podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve věku 15 - 64 let)
v jednotlivých územích okresu Děčín (GIS)
k 31. 1. 2016

Počet
obyvatel*
Kód

Druh

Počet evidovaných
uchazečů o zaměstnání
ve věku 15 - 64 let

Počet
obyvatel
ve věku
15 - 64 let

Území

Název

Nezaměstnanost

Z toho
dosažitelných

Celkem

562432

obec

Dolní Podluží

1 128

828

87

83

10,02 %

562505

obec

Horní Podluží

740

543

37

37

6,81 %

562530

město

Chřibská

1 381

972

87

86

8,85 %

562572

obec

Jiřetín pod Jedlovou

647

433

47

46

10,62 %

562793

obec

Rybniště

662

460

38

37

8,04 %

562882

město

Varnsdorf

15 263

10 604

926

895

8,44 %

4215

region (SO ORP) Varnsdorfsko

19 821

13 840

1 222

1 184

8,55 %

562441

město

Dolní Poustevna

1 824

1 271

95

95

7,47 %

530417

obec

Doubice

122

68

6

6

8,82 %

562581

město

Jiříkov

3 795

2 592

250

246

9,49 %

562611

město

Krásná Lípa

3 490

2 254

219

211

9,36 %

562661

obec

Lipová

670

414

21

21

5,07 %

545708

obec

Lobendava

562751

obec

Mikulášovice

562777

město

Rumburk

562823

obec

Staré Křečany

1 204

862

562858

město

Šluknov

5 404

3 799

562912

město

Velký Šenov

1 932

1 323

115

562947

obec

Vilémov

4212

region (SO ORP) Rumbursko
oblast

Šluknovský výběžek
(severní část okresu)

329

261

25

24

9,20 %

2 151

1 493

131

128

8,57 %

10 770

7 672

564

543

7,08 %

91

88

10,21 %

471

466

12,27 %

114

8,62 %

875

646

37

37

5,73 %

32 566

22 655

2 025

1 979

8,74 %

52 387

36 495

3 247

3 163

8,67 %

* Počet obyvatel na základě Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (podle obvyklého pobytu). Zdroj: Český statistický úřad

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.
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Strategie MAS Český sever, z. s. na nové období byla schválena
Jedním z hlavních bodů programu valné hromady MAS Český sever, z. s.,
která se uskutečnila v krásném prostředí restaurace Radnice ve Chřibské
19. ledna 2016, byla prezentace Strategie CLLD (komunitně vedeného
místního rozvoje) na období 2014 – 2020, projednání její analytické,
strategické a implementační části a poté její schválení.

Po diskusi a dotazech k předložené Strategii CLLD MAS Český sever
zahájil předseda MAS Ing. Miroslav Jemelka hlasování o Strategii CLLD,
při němž přítomní členové jednomyslně text dokumentu schválili.
Dalšími body programu schůze bylo schválení nového složení
devítičlenné výběrové komise MAS na rok 2016 a dovolení devátého
člena představenstva MAS, kterým se stal Svaz chovatelů, ZO chovatelů
koček, Mikulášovice. Statutárním zástupcem spolku a tím
i v představenstvu MAS je Vlastimil Jura. Změna ve složení
představenstva byla způsobena ukončením členství Občanského
sdružení pod Studencem z České Kamenice v Místní akční skupině Český
sever, z. s. ke dni 31. 12. 2015.

Vedoucí pracovnice SCLLD Ing. Eva Hamplová nejprve seznámila členy
MAS s průběhem dosavadní činností pracovního týmu pro tvorbu
dokumentu. Poté člen týmu Radim Burkoň přednesl vize a cíle,
vyplývající ze zpracované strategie, včetně alokací na roky 2016 – 2022:
Integrovaný regionální operační program
Operační program Životní prostředí
Operační program Zaměstnanost
Program rozvoje venkova ČR

97 824 tis. Kč
14 017 tis. Kč
19 337 tis. Kč
40 924 tis. Kč

MAS Český sever, z. s., info@masceskysever.cz,www.masceskysever.cz
tel. 724 778 296
Tisková zpráva MAS 2/2016 / 1. 2. 2016

KULTURA V OBCI

-----------------------------------------------------------------------------------------------Maškarní zábava
V sobotu 27. února 2016 se na sále Restaurace U Pytláka uskutečnila
Maškarní zábava. Od 15.00 hodin se vyzdobený sál zaplnil dětmi a jejich
rodiči. Celým odpoledním programem provázel klaun Váša. Všechny
děti měly krásné masky, a proto bylo pro porotu velmi těžké vybrat ty
nejhezčí. Opět byly pro děti během odpoledního programu připraveny
soutěže o ceny. Od 20.00 se konala zábava pro dospělé. I ve večerních

hodinách se masky i nemasky účastnili připravených soutěží a před
půlnocí byly vyhlášeny masky nejhezčí. Večerní zábavy se zúčastnilo přes
sto návštěvníků. Po celé odpoledne i večer se o hudební produkci staral
DJ Čáp. Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na další společnou
akci.

Pozvánka na Lipovskou zabijačku
V sobotu 12. března 2016 se od 10.00 uskuteční Lipovská zabijačka. Těšit
se můžete na zabijačkový gulášek, polévku, jitrničky, další zabijačkové
pochoutky a posezení s živou hudbou. Připravena je ukázka domácí
zabijačky, oblíbené soutěže a kvízy. Občerstvení bude zajištěno
Restaurací U Pytláka. Prodej na poukazy bude probíhat od 13.00
do 15.30 hodin. Volný prodej proběhne od 15.30 hodin do vyprodání
zásob. Poukazy stále ještě můžete odevzdávat v pojízdné prodejně nebo
v IC Lipová. Pokud z nějakého důvodu poukaz nemáte, můžete si jej
vyzvednut na OÚ Lipová nebo v IC Lipová. Každý nákup nad 300,- Kč
bude automaticky zařazen do slosování o zajímavé ceny.
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INFORMACE Z PODSTÁVKOVÉHO DOMU

-----------------------------------------------------------------------------------------------Aktuálně z informačního centra
Aktuálně si v galerii podstávkového domu můžete prohlédnout výstavu
s názvem 10 Mýtů z oblasti rovných příležitostí žen a mužů. Vernisáž této
výstavy se uskutečnila v sobotu 6. února 2016 a potrvá do 6. března
2016. Výstavu můžete navštívit každý den od 10.00 do 17.00 hodin.
Do muzea se můžete přijít podívat na historické pohledy a fotograﬁe
obce Lipová, kterými je doplněna expozice na téma řemesla.

Dále si u nás aktuálně můžete zakoupit Kulturní pas Euroregionu
Labe/Elbe na rok 2016, se kterým získáte slevu 10-50% ze vstupného
na vybraná místa v sousedním Sasku. Cena pasu je 30,- Kč.
Stále si u nás v IC můžete zakoupit lipovská trika a trika s motivem
Lipovského dřeváku. V našem informačním centru se dozvíte nejen
o plánovaných obecních akcích, ale také o akcích okolních měst a obcí,
plakátky k těmto akcím naleznete na vývěsních tabulích ve vitrínách IC,
ale i na požádání přímo v IC. Znovu připomínáme, že máme otevřeno
každý den od 10.00 do 17.00 hodin a můžete nás kontaktovat
na mailové adrese ic@lipova.cz nebo na telefonním čísle 474 778 888.
Upozorňujeme tímto, že ve dnech 21. a 22. března 2016 bude IC zavřeno
celý den, a to z důvodu účasti na školení. Děkujeme za pochopení.

Od 25. února 2016 v našem IC bude opět probíhat předprodej
vstupenek na Sportovní ples, který se uskuteční v sobotu 19. března
2016 od 20.00 hodin na sále Restaurace U Pytláka. Pokud máte
o vstupenky zájem, kontaktuje sl. Lukášovou – tel. 721 213 700.
Ve čtvrtek 3. března 2016 se od 16.00 hodin uskuteční v podstávkovém
domě kroužek vaření s panem Hoštičkou.

Těšíme se na Vaši návštěvu, pracovnice IC Lipová.

Klub důchodců Lipová pořádá další setkání s programem
Setkání se uskuteční v úterý 8. března 2016 od 15.00 hodin v zasedací místnosti podstávkového domu.

INFORMACE Z DOMOVA DŮCHODCŮ

-----------------------------------------------------------------------------------------------Únor v domově důchodců
V únoru ještě není moc počasí na procházky nebo nějaké „venkovní
aktivity“. Sem tam klientky vyjdou na kratší procházku do okolí, ale spíše
se věnujeme aktivitám uvnitř. S pracovnicemi terapeutické dílny
se klientky věnují výrobě keramiky. Začaly už s velikonočními a jarními
motivy. Zkoušíme a vymýšlíme nové techniky, aby klientky měly
zpestření ve všedních dnech a aby měly možnost vyzkoušet si i něco
nového. Rádi si zahrajeme i společenské hry nebo vymýšlíme různé
soutěže, kde mohou klientky vyhrát i něco dobrého. Naposledy to byla
soutěž v šipkách. Zájem byl velký a účast hojná.

V pondělí 15.2.2016 jsme oslavili Svatého Valentýna – svátek všech
zamilovaných. Tento svátek si u nás získává velkou oblibu.
Je to příležitost se sejít, popovídat si, zatančit, zazpívat, užít si nějakou
legraci. Pozvali jsme pana Veselého, aby nám již tradičně zahrál písničky,
které máme rádi. Protože je v Domově důchodců Lipová nedostatek
tanečníků, pozvali jsme naše kamarády z chráněného bydlení
ze Šluknova. Atmosféra byla veselá, tančilo se i zpívalo. Děkuji všem
zaměstnancům, kteří vytvořili příjemnou atmosféru a udělali našim
klientkám krásného Valentýna.
Mgr. Miroslava Hoštičková ředitelka
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INFORMACE ZE ZÁMKU

-----------------------------------------------------------------------------------------------Únor na zámku
Jako každý měsíc i tentokrát Vás, milí čtenáři, chceme seznámit
s novinkami kolem zámku. V tyto zimní dny se sice nedá na zámku
pracovat a tím méně v parku, takže jen opět evidujeme další škody, které
páchá neúprosný čas a počasí. Jinak však velmi usilujeme spolu s našimi
projektanty a památkáři na dokončení prováděcího projektu zámku tak,
abychom mohli v co nejbližší době požádat o další dotační titul. Práce je
to komplikovaná, nicméně její dokončení se blíží každým dnem.
Při této práci nás nedávno velmi příjemně překvapili manželé Peerovi
ze Státního památkového ústavu v Ústí nad Labem, kteří objevili
v archivu opravdový poklad. Jedná se o zhruba devadesát let starý
soupis movitých věcí ze zámku. Nyní tedy přesně víme, v které místnosti
se co nacházelo v době, kdy zámek přebíral dr. Růžička. Většina
mobiliáře je podrobně popsána, u obrazů nechybí popis i signatura.
Víme tedy nejen kde jaký obraz na zámku visel, ale i koho zpodoboval,
jak byl starý a někdy nechybí ani autor. Víme tedy, že se zde nacházely
obrazy barokní i renesanční zpodobňující rodinné příslušníky rodu
Slawatů i Salmů a jejich příbuzné, víme, že zde byla celá řada obrazů
z devatenáctého století včetně obrazu od Antonína Mánese a dalších
mistrů. Obdobné je to s porcelánem či broušeným sklem. Dokážeme
přesně identiﬁkovat sbírku stříbrných předmětů o celkové váze
16 kilogramů, která se dnes nachází v depozitářích Národního muzea,
dokážeme identiﬁkovat větší část salmovské knihovny - cca 6000 svazků
z původních 10000, či fragmentárně dochovaný sbírkový fond z původní
obrazárny zámku.
A protože si myslíme, že i Vy, čtenáři, jste zvědaví na to, co všechno se na

zámku nacházelo, udělali jsme pro vás zjednodušený přehled mobiliáře.
Vězte tedy, že v této vlastně nedávné době byl zámek plně vybaven,
Thunové neodvezli na své ostatní zámky žádný rodový majetek, svůj ani
Salmů. V budově se nacházelo na 276 obrazů, 33 soch, na schodišti byly
umístěny vázy a v místnostech rokoková kachlová kamna. Mimo
popisovanou knihovnu se ještě v objektu nacházela sbírka porcelánu,
většinou značkového (Vídeň, Míšeň, Berlín, Delft, fajáns, Wegdwood
a další) v počtu takřka osmi set kusů. Mimo to zde byla sbírka střelných
zbraní, většinou z doby zakladatele zámku, tedy z osmnáctého století,
v počtu 131 kusů a dalších 25 vzácných kusů chladných zbraní. Mimo
to zde byl stále ještě pověstný turecký vojenský stan, který byl ukořistěn
za války s Osmanskými Turky. Také čtyři děla, dvě kompletní brnění
a několik kyrysů. Z mobiliáře pak zaujme počtem především 120 skříní,
šatníků, sekretářů a skleníků, většinou barokních, rokokových,
empírových, i z období biedermaieru. Toto impozantní číslo doplní
83 stolů a stolků, 59 postelí či 114 židlí vesměs slohových, nemluvě
o třech starožitných pianech, dvanácti přepychových zrcadlech
či osmnácti většinou stojacích hodinách, mnohdy signovaných
nejlepšími evropskými mistry.
Co říci na závěr? Snad jen to, že se pokusíme nejen získat potřebné
ﬁnanční prostředky na obnovu zámecké budovy, ale uděláme
maximum, abychom interiéry vybavili alespoň tím mobiliářem, který se
nám podaří dohledat. Za všechny příznivce obnovy zámku Vám přejeme
krásné předjarní dny plné sluníčka a pohody.
Jan Rapin

INFORMACE Z DĚTSKÉHO DOMOVA

-----------------------------------------------------------------------------------------------Návštěva v Praze na muzikálovém představení „Horečka sobotní noci“
V listopadu 2015 si naše děti z Dětského domova v Lipové u Šluknova
díky projektu „Hejbejte se a zpívejte s Hankou Kynychovou“ přivezly
z ﬁnálových závodů nejen mnoho krásných zážitků, ale i krásná ocenění.
Mezi nimi bylo i druhé místo v kategorii Muzikál. Divadlo Kalich, kde se
momentálně hraje muzikál „Horečka sobotní noci“, věnoval dětem
za pěkné umístění v této kategorii vstupenky na jejich představení.
Naše děti byly pozvány na večerní představení 6. února 2016. Do Prahy
děti vyjely společně s vychovateli již kolem 15 hodiny, přeci jenom je
to od nás kus cesty. Do divadla Kalich jsme dorazili chvilku před
začátkem představení, kde nám velmi milá paní u pokladny předala
lístky. Představení bylo velmi krásné, od začátku až dokonce jsme
obdivovali herecké a hlavně taneční výkony. Po představení nás čekalo

překvapení před divadlem, kde na nás již čekala manažerka projektu
Katka Fingralová a lektor zpěvu Honza Hönig, kterým jsme ihned
vyprávěli své dojmy z muzikálu. Po chvilce za námi dorazil i Radek Fišer,
který v muzikálu vystupoval. Radek je jeden z lektorů, který nás na tuto
kategorii připravoval. Katka Fingralová nám potvrdila návštěvu Hanky
Kynychové do našeho zařízení, která se uskuteční 20. února. Nakonec
jsme si společně udělali pár selfíček a rozloučili se.
Cestou domů jsme se zastavili ještě v McDolands na malém občerstvení,
na které naše tanečníky pozval strýček ředitel.
Děti a vychovatelé z Dětského domova Lipová u Šluknova
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INFORMACE ZE ŠKOLY

-----------------------------------------------------------------------------------------------Zápis do 1. třídy
19. 1. 2016 proběhl v naší škole zápis budoucích prvňáčků. Děti, které se
dostavily k zápisu, byly trošičku nejisté a ostýchavé. Měly připravené
básničky, uměly poznávat geometrické tvary, počítaly na počitadle,
poznávaly barvy, dokázaly se podepsat, hledaly stranově otočené
obrázky a také trochu psaly a malovaly. Počáteční nejistota se rychle
vytratila, protože se tu vlastně všichni známe a děti toho už spoustu

umějí. Na závěr si budoucí žáčci mohli vybrat dárky, které pro ně
připravili školáci. Do 1. třídy by mělo tentokrát nastoupit asi 10 dětí.
Budoucím prvňáčkům přejeme, aby se jim ve škole líbilo. Všechny děti,
které se zapisovaly, byly přijaty a za dnešní den dostávají VELKOU
POCHVALU
I.P.

Výměna světel ve škole
Od 8. do 16.1. byla provedena výměna světel ve 2.-3. třídě. Předtím
musela být upravena elektroinstalace, což se neobešlo bez vystěhování
veškerého zařízení, vysekání zdí a následného štukování a nového
vymalování celé třídy. S tímto pomohli i zaměstnanci obce. Také byly
odmontovány a vyčištěny radiátory a byly nalepeny nové podlahové
lišty. Potom se zase vše muselo umýt a nastěhovat zpátky. Pracovalo se

i o sobotách. V letošním roce budou možná ještě vyměněna světla
v mateřské škole a v ředitelně. Vše záleží na ﬁnanční situaci dětského
domova, který výměnu světel jako majitel budovy ﬁnancuje. Chtěli
bychom tímto poděkovat všem, kteří se na této akci podíleli.
I.P.
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POVĚSTI A PŘÍBĚHY ŠLUKNOVSKÉHO VÝBĚŽKU

-----------------------------------------------------------------------------------------------Vznik města i názvu Mikulášovice
názvu, když někdy místní čeští obyvatelé zkracují Mikulášovice
na Mikulky nebo Mikule. Naštěstí se těchto pojmenování užívá skutečně
jen v místním hovorovém slangu.
Podle jedné pověsti ze 13. století vznikla další, ale již méně
pravděpodobná verze o vzniku Mikulášovic. Podle této pověsti se jakýsi
pohanský rytíř se svými již křesťanskými zbrojnoši vydal na lov do těchto
končin. Poblíž místa, kde později stával statek č.p. 315, byl napaden
velkým medvědem, propadl panice stejně jako jeho zbrojnoši
a dovolávali se pomoci sv. Mikuláše. V tu chvíli se medvěd obrátil a stáhl
se zpět do lesního porostu. Po této zázračné záchraně se rytíř obrátil
na křesťanství a dal v blízkosti dnešního kostela na počest svého
domnělého zachránce postavit kapli sv. Mikuláše, a tak prý vznikly
Mikulášovice. Zde se však zřejmě jedná o pověst převzatou z jiných míst,
kde se zachovaly podobné. Navíc je tu otázka, zda by si medvěd trouﬂ
napadnout skupinu lidí, ledaže by byl jimi zaskočen a bránil se. Dalším
otazníkem je, odkud by pohanský rytíř něco věděl o sv. Mikuláši.
Třetí verze, která existuje, říká, že název Nixdorf vznikl od slova „Nixen“
s přeloženým významem jako „rusalky“ (vodní víly nebo žínky), které
měly dle pověsti obývat jakousi místní bažinu, močál nebo slať, německy
Torf. Nedaleko nad Vilémovem, v dolní části Mikulášovic, skutečně byla
ještě v roce 1569 „Bažina Rusalek“, německy „Nichsensumpf“, což však
těžko mohlo být základem pozdějšího pojmenování obce. Neobstojí
ani některá tvrzení, že v dřívějších dobách bylo místo pod kostelem
bažinou a že by tudíž mohl být směrodatný dříve psaný výraz
„Nixentörﬄe“ znamenající „slať vodních víl“.
Vzhledem ke své velikosti a pro lepší orientaci jsou Mikulášovice
od nepaměti pomyslně děleny na dolní, střední a horní. Všechny tři části,
z nichž ta střední je pravděpodobně nejstarší, jsou sídelně spojeny
a tvoří jednolitý celek povýšený v roce 1916 na město.

O vzniku Mikulášovic a jejich původního pojmenování existuje několik
verzí, leč bohužel ani jedna není spolehlivě doložitelná.
Podle jedné z verzí (té nejpravděpodobnější) žilo v místech dnešních
Mikulášovic ve 12. století rozptýleně několik uhlířů, jejichž obydlí
obklopovaly husté lesy. Tito sem možná přišli už mnohem dříve, neboť
jakési listiny uvádějí prý podle Wiprechta Grojčského založení
Mikulášovic v r. 1084.
Wiprecht z Grojče (Wiprecht von Groitzsch) byl zetěm českého krále
Vratislava II. a aktivně zasahoval i do české politiky a je dost
pravděpodobné, že osídloval i zdejší dosud pusté kraje německými
rolníky, dřevorubci, uhlíři a později i řemeslníky, tak jako to činil v jiných
jemu svěřených oblastech. Ty však byly od zdejšího kraje poněkud
vzdáleny, a tak se zdá, že k většímu osídlení zde došlo opravdu až ve 12.
století, když se Wiprecht z Grojče stal míšeňským a lužickým
markrabětem v roce 1123.
O několik let později, kdy k jednotlivým chudobným uhlířským
a dřevorubeckým stavením přibylo za podpory a s potvrzením
tehdejšího markraběte a biskupa z Míšně několik dalších domů, vznikla
vesnička s kaplí. Kaple, na popud míšeňského biskupa zasvěcená
sv. Mikuláši (německy Nikolaus), ochránci křesťanů před pohany
a patronovi mnoha řemesel, dala základ dnešnímu kostelu a téměř jistě
názvu celé obce. Tak vznikl německý „složený“ oslavný název
Nikolausdorf s významem jako „Mikulášova ves“ (odtud pak český název
Mikulášovice, který se poprvé objevil až v roce 1544).
Německý název Nikolausdorf však doznal značných změn zejména
zkracováním názvu a v nedokonalém písemném podání, které bylo
přejímáno z ústního dialektického podání místních německých
obyvatel. A tak postupně z Nikolausdorfu v hovorové řeči vznikl
Nicolsdorf, Nikelsdorf, Nickelstorﬀ, Nickilstorﬀ, Nikilstorﬀ, Nicolsdorrﬀ
atd., až konečně došlo na Nixdorf, který se stal oﬁciálním názvem a který
se v německém jazyce udržel dodnes.
Stejným způsobem i v českém jazyce dochází v hovorové řeči ke zkrácení

Eduard Steun
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