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Volby do zastupitelstev krajů 2016

Volby do zastupitelstev krajů 2016 proběhnou ve dnech 7. a 8. října 2016 

ve volební místnosti Obecního úřadu Lipová č. p. 422 v tomto časovém 

rozmezí:

- v pátek od 14.00 do 22.00 hodin 

- v sobotu od 08.00 do 14.00 hodin 

Právo volit má každý občan České republiky, který alespoň druhý den 

voleb dosáhne věku nejméně 18-ti let a je přihlášen k trvalému pobytu 

v obci, která náleží do územního obvodu kraje.

Každý volič je povinen prokázat svou totožnost a státní občanství 

platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Ze zdravotních či jiných závažných důvodů může volič požádat 

okrskovou volební komisi o hlasování mimo volební místnost, v tomto 

případě volejte tel. číslo: 412 391 390.

Volební lístky Vám budou doručeny nejpozději tři dny před volbami.

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. 

Nádoby na odpad

V případě, že Vám bude popelnice při vysypávání do popelářského auta 

rozbita, je toto nutné nahlásit na obecní úřad nejpozději do třech 

pracovních dnů. Auto, které sváží komunální odpad, je vybaveno 

kamerovým systémem a z důvodu reklamací obyvatel je vysypávání 

popelnic natáčeno. Záznamy jsou uchovávány týden, poté není možné 

reklamaci po svozové firmě uplatnit. Prosíme tedy o kontrolu vašich 

nádob a o případné nahlášení jejich poničení na tel. 412 391 390 nebo 

731 583 637 (pí Svobodová), v opačném případě nemůžeme poskytnout 

bezplatnou náhradu. 

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.

KRAJSKÉ
VOLBY 2016
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KULTURA V OBCI
------------------------------------------------------------------------------------------------
Lipovský dřevák
V sobotu 27. srpna 2016 se uskutečnil další ročník oblíbené akce 

Lipovský dřevák. V letošním roce jsme celý program a soutěže 

desetiboje pojali v duchu Olympijských her v Riu. V rámci našeho 

desetiboje „Rio Lipová 2016“ si návštěvníci mohli vyzkoušet několik 

olympijských disciplín, například skok do dálky, gymnastiku, badminton, 

šerm, překážkový běh, stolní tenis, ale také si potrápili hlavy při 

vědomostní soutěži o olympijských hrách. Práce dřevosochařů opět 

začaly již v první polovině týdne, a tak jste mohli průběžně vidět práci 

na některých sochách - lavičkách. Všechny lavičky byly samozřejmě 

k vidění přímo v sobotu na akci, kde vznikaly další přímo před 

návštěvníky. Lavičky budou rozmístěny v různých částech obce. 

O program a soutěže na pódiu se jako vždy postaral moderátor Miroslav 

Vais, který kromě sportovního a zábavného programu namaloval 

na pódiu obraz, který byl v podvečerních hodinách mezi návštěvníky 

vydražen. Děti z Červeného kříže ze Šluknova předvedly ukázku první 

pomoci. V areálu akce byla také paintballová střelnice a paintballové 

hřiště pana Jiřího Sklenáře. Dítka se mohla povozit na koních, které 

vodila paní Machová. Prodejci ve svých stáncích nabízeli nejrůznější 

zboží a dílny pro děti. Restaurace U Pytláka a Pivovar Kocour připravili 

k zakousnutí vynikající bčerstvení. V odpoledních hodinách byl 

na programu Timbersports pod vedením reprezentantů ČR v tomto 

dřevorubeckém sportu, ve kterém si mezi sebou o medaile zasoutěžili 

také návštěvníci dřeváku. Ani v letošním roce nemohly chybět soutěže 

v páce a hodu kládou rozdělené do kategorií pro ženy a pro muže. Večer 

následovala tradiční veselice s kapelou NONSTOP Music a slosování 

vstupenek o hodnotné ceny, z nichž měli návštěvníci velkou radost. 

Děkujeme Vám všem, kteří jste akci navštívili. Také ještě jednou velice 

děkujeme všem sponzorům, organizátorům a dobrovolníkům, 

bez kterých by se akce nemohla uskutečnit.

Datum a čas:

6.10.2016 (07:30 - 11:00)

Dotčené lokality:

0139, 0141, 0142, 0144, 0149, 0150, 

0154, 0156, 0157, 0160, 0161, 0164, 

0165, 0182, 0183, 0189, 0194, 0195, 

0197, 0198, 0203, 0204, 0205, 0212, 

0213, 0216, 0218, 0219, 0222, 0224, 

0232, 0236, 0238, 0239, 0240, 0244, 

0245, 0246, 0247, 0250, 0254, 0255, 

0258, 0261, 0265, 0268, 0276, 0283, 

0288, 0291, 0292, 0303, 0306, 0308, 

0311, 0313, 0324, 0325, 0337, 0338, 

0340, 0341, 0343, 0348, 0349, 0350, 

0351, 0352, 0353, 0354, 0355, 0357, 

0359, 0360, 0361, 0364, 0365, 0369, 

0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 

0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 

0385, 0387, 0388, 0390, 0391, 0392, 

0394, 0395, 0396, 0397, 0399, 0400, 

0426, 0428, 0429, 0432, 0433, 0438, 

0166, 0167, 169, 0170, 0171, 0172, 0173, 

0175, 0176, 0178, 0181, 0187, 0188, 

0189, 0194, 0202, 0228, 0237, 0251, 

0257, 0298, 0300

Plánovaná odstávka el. energie
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Malování na Sohlandu
V pátek 2. září 2016 jsme již tradičně na zahájení školního roku 

a ukončení léta malovali křídami na silnici u Sohlandského rybníka. 

Počasí nám i tentokrát přálo a celé akce se zúčastnila spousta dětí 

i dospělých. Tématem letošního malování bylo Léto. Každý byl odměněn 

diplomem a sladkou odměnou. Děkujeme všem, kteří přišli a malovali 

s námi.

Pozvánka na Lipovskou drakiádu
V sobotu 8. října 2016 se od 15.00 hodin na louce u hřbitova uskuteční 

tradiční Lipovská drakiáda. Opět se můžete těšit na soutěž o nejlepšího 

letce, nejhezčího doma vyrobeného draka a také o největšího 

vozemboucha. Těšíme se na Vás, drobné občerstvení zajištěno. 

Pozvánka na koncert v kostele svatých Šimona a Judy v Lipové
V pátek 28. října 2016 se od 17.00 hodin v kostele svatých Šimona a Judy 

uskuteční koncert k 700. letému výročí narození Karla IV. Rumburský 

komorní orchestr pod vedením pana Patrika Englera si pro tuto 

příležitost připravil sérii skladeb od W. A. Mozarta. Od 16.00 hodin bude 

otevřena půdní galerie kostela a proběhne také komentovaná prohlídka 

kostela. Vstupné na koncert je dobrovolné a malé občerstvení je 

zajištěno.

Výstava Na Stromech
Od soboty 1. října 2016 do soboty 8. října 2016 se v rámci Týdne důstojné 

práce uskuteční venkovní výstava, která bude v Lipové nainstalována 

v prostoru Zámeckého parku, přesněji na břehu Zámeckého rybníka 

v místech, kde se odehrávala Férová snídaně. Tato výstava je volně 

přístupná.

V rámci Výstavy Na Stromech se v úterý 4. října 2016 od 18.00 hodin 

uskuteční promítaní dokumentu v podkroví podstávkového domu. 

Dokument nese název Sweatshop a tvůrci v něm uvrhli fashion blogerky 

do života dělnic v kambodžských oděvních továrnách. 

                 

                  Těšíme se na Vás, L. a M.

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

Do konce měsíce září si stále můžete v galerii podstávkového domu 

prohlédnout výstavu obrazů paní Jany Diriglové, kterou začátkem října 

vystřídají historické pohlednice ze sbírky pana Rolanda Hoffmanna. 

V nadcházejících dnech začne u nás v podstávkovém domě opět 

fungovat keramický kroužek, zájemci nechť se informují přímo 

v IC Lipová, kde jim budou sděleny termíny a další informace. 

Pomalu, ale jistě se nám blíží naše každoroční výstava betlémů, tímto 

tedy vyzýváme všechny občany, kteří vlastní zajímavý betlém (nezáleží 

na tom, z jakého je materiálu) a mají zájem jej vystavit v našem 

podstávkovém domě, nechť se zastaví v průběhu měsíce října přímo 

v IC Lipová. Děkujeme.

Prodlužujeme prázdninovou soutěž pro děti i dospělé, a to do konce 

října. Obě soutěže mají stejné téma - LETNÍ PRÁZDNINY. Do konce října 

nám děti do 15-ti let mohou nosit kresby a koláže na toto téma, 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. 

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 a 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 e-mailové adrese 

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

        Těšíme se na Vaši návštěvu, pracovnice IC Lipová.
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PŘÍSPĚVKY OD OBČANŮ 
------------------------------------------------------------------------------------------------
Vzpomínka na rodáka pana Hermanna Nadlera

V Lipové 6. září 2016 ve 13. hodin se rozezněl kostelní zvon 

a pravděpodobně většina místních občanů nevědělo proč. Zvon 

symbolicky vyprovázel Lipovského rodáka a dlouholetého ministranta 

v místním kostele pana Hermanna Nadlera na jeho poslední cestě, spolu 

se vzpomínkami v duších těch, kteří ho znali. 

Pan Nadler se narodil 29. 7. 1923 v Haňšpachu a prožil zde své dětství

a mladá léta. Chodil do mateřské školky v místním klášteře, kde se také 

prvně seznámil se svým pozdějším kamarádem Klemensem Graserem. 

Při procházkách v mateřské školce byl Hermann Nadler pověřen nosit 

praporek sv. Kříže (dnes děti nosí značku STOP). Při divadelních 

představeních, která se hrávala především v době Adventu, stávali malý 

Hermann a Klemens na jevišti vedle sebe, převážně jako trpaslíci. V roce 

1929 1. září nastoupil Hermann Nadler do pětitřídní obecné školy 

v Haňšpachu, posléze do trojtřídní občanské školy. Spolu se svým 

spolužákem Graserem v roce 1932 přistoupili k prvnímu svatému 

přijímání v kostele sv. Šimona a Judy a pak se stali ministranty v tomto 

kostele. Vrcholem činnosti jako ministrantů byl každoroční 

„Ministrantský výlet“ sponzorovaný místními obchodníky. 

V té době byly v naší obci dva tělovýchovné spolky a oba spolužáci se 

záhy přihlásili do křesťanského tělovýchovného spolku, ve kterém byli 

v letech 1935 - 1937 členy. Se spolkem hrávali vánoční pohádku 

„Noldenzwerg“, v nichž Hermann Nadler hrál hlavní roli „Noldenzwerg“ 

a Klemens Graser představoval doktora Salbericha. Představení se 

hrávala o nedělích v Lindenhofu – dnes již zbouraného kina. Po ukončení 

školní docházky se Hermann Nadler učil obchodnictví v Haňšpachu. 

V roce 1940 se cesty obou spolužáků z důvodu 2. světové války rozešly 

a po ukončení války byly rodiny obou vyhnány, ale při tomto neštěstí 

měly to štěstí, že se dostaly do „Západního“ Německa. Dlouhá léta se 

pak kamarádi neviděli, potkali se až v roce 1955 v Kolíně nad Rýnem při 

setkání vyhnaných ze Sudet, tato setkání se konala od roku 1950. 

Po srdečném shledání a dlouhých rozhovorech oba zůstali v trvalém 

spojení. 

Po změně politických poměrů se v srpnu 1990 prvně konalo oblastní 

setkání rodáků v Idsteinu, kterého se mohli zúčastnit také občané žijící 

na „Východě“. Při tomto setkání se oba kamarádi dohodli a položili 

základní kámen, že příště se rodáci z Haňšpachu sejdou ve své 

domovině. Tak se stalo a v dubnu 1991 se konalo první setkání v Lipové, 

kterého se zúčastnilo 40 rodáků. Bydleli v hotelu v České Kamenici, 

v renovované restauraci v Lipové se pak sešli na kávě a koláči a také při 

mši v místním kostele. V září 1992 se konalo oblastní a místní setkání 

rodáků pod mottem „Blízko domova“. Pánům Nadlerovi a Graserovi se 

podařilo dohledat mnoho rodáků žijících v tehdejší NDR. Rodáci 

uspořádali sbírku, tenkrát ještě v DM (Německé marce) na pro opravu 

sálu na Střelnici. Tehdejší starosta pan Soukup tuto opravu organizoval 

a také jeho následovník pan Podlešák měli velký podíl na úspěchu 

tohoto setkání. Oba pánové – Nadler a Graser bydleli na západě 

nedaleko od sebe a mohli tak věci organizovat. Až po těchto 

vědomostech je nám jasné, proč se rodáci při setkáních na Střelnici 

s lítostí dívají, jak sál na Střelnici upadá…Sice nic neříkají, ale mluví oči, 

které říkají, že si jejich úsilí nedovedeme vážit. Jejich zásluhou byl rovněž 

v té době opraven kostel za působení pátera Horniaka, tak aby se 

zachránil.

Díky neústavnému hledání pana Nadlera a logistice pana Grasera se 

podařilo najít cca 600 místních rodáků. Při první mši roku 1992 sloužené 

rodákem páterem Pietschmannem byl kostel přeplněn a páter tenkrát 

prohlásil: „Nevěřil jsem, že ještě jednou se něčeho takového dožiji“. Byly 

to dny s velkou emocí a mnoho rodáků se znovu setkalo po cca padesáti 

letech. V té době pánové Nadler a Graser rozesílali dopisy všem 

rodákům z Haňšpachu, ve kterých je informovali o setkáních a novinkách 

v Lipové. V říjnu 1993 se konalo setkání při třístém výročí založení 

kostela sv. Šimona a Judy, tohoto byl přítomen biskup Litoměřický 

Dr. Koukl, který sloužil mši. V roce 1994 oba pánové, i když pan Graser 

skromně říkal, že vůdčí osobou byl jeho kamarád Nadler a on sám stál  

opodál, nechali přivést do kostela nový oltář, schránku na hostie 

a ambonu, které byly nově posvěceny. 

Roku 1998 se konalo setkání ke stému výročí školy, kterého se zúčastnili, 

představitelé z Děčína a dalších obcí. Setkání rodáků se konají 

každoročně až dosud, která nyní organizuje pan Horst Hetzer z Drážďan.

Pan Graser, jako poslední z ročníku 1923 si ve svých vzpomínkách 

na svého kamaráda dovolil říci něco i o jeho životní cestě a na závěr říká, 

že starost o obec s Hermannem Nadlerem přinášela své plody a jeho 

jméno s tím bude navždy spojeno. I v posledních letech svého života, 

kdy již ze zdravotních důvodů nemohl být setkání rodáků přítomen, 

poslal starostovi obce finanční příspěvky na rozvoj obce. My všichni 

bychom si měli vážit toho, že i přes všechna příkoří ve svém životě na 

svou rodnou obec nezapomněl a přispíval k její obnově. Toho všeho si je 

vědom i současný starosta pan Pavel Svoboda, který za celkový přínos 

pro obec panu Nadlerovi nechal vyrobit ručně malovanou dekorativní 

vázu s motivem kostela, kterou panu Nadlerovi věnoval k jeho 

90. narozeninám.

Pan Nadler zemřel 8. srpna a 6. září 2016 byl pohřben na hřbitově 

v Berlíně.  Na pana Nadlera bylo vzpomenuto i při zádušní mši 10. září 

v místním kostele.

Podle vzpomínek pana Grasera napsali Hana a Werner Hentschelovi.

Redakční rada neupravuje příspěvky od občanů
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------------------------------------------------------------------------------------------------

Září v domově důchodců
Měsíc září je pro nás v letošním roce v Domově důchodců Lipová 

především ve znamení soutěží, olympiád a různých seniorských dnů. 

Za účelem soutěžit a vyhrát :-) jsme se například začátkem září zúčastnili 

akce s názvem Loučení s létem ve stylu starověkého Egypta v Potokách 

Chřibská. Disciplíny byly pro nás známé – hod na cíl, skládání pyramidy 

z kostek, odemykání zámků a jiné. Disciplína, ve které naše klientky 

excelovaly, byla poznávání světových památek. Nakonec obsadily 

krásné 3. místo. Další soutěží, které se naše klientky zúčastnily, byla 

šluknovská olympiáda. Pozvání jsme obdrželi i od Domovů bez hranic 

Rumburk, kde se konal pochod, na jehož trase byly také připraveny 

různé soutěžní disciplíny zaměřené na procvičení paměti, motoriky atd. 

Věnovali jsme se i výletům. Jedním z nich byla návštěva sklárny Slávia 

v Novém Boru, kde mohly klientky shlédnout práci šikovných sklářů. 

12. 9. 2016 jsme také oslavili svátek Marií. Našim klientkám s tímto 

krásným jménem jsme popřáli, předali dárky a uspořádali malou oslavu 

na terase s posezením u kávy a zákusku. 

Blíží se celostátní akce pořádaná Asociací poskytovatelů sociálních 

služeb ČR s názvem Týden sociálních služeb, jehož součástí jsou i dny 

otevřených dveří. I my v Domově důchodců Lipová otvíráme letos své 

dveře pro veřejnost, konkrétně dne 5. 10. 2016 od 13 – 17 hodin.  Rádi 

Vás provedeme po zařízení, ukážeme prostředí, kde naše klientky žijí 

a tráví volný čas. 

            

            Mgr. Miroslava Hoštičková, ředitelka

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

ZÁŘÍ 2016

Setkání klubu důchodců v podstávkovém domě v Lipové se koná dne 11.10. 2016 v 15.00 hod. 

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

Slavnostní přivítání prvňáčků v ZŠ
Sluníčkový začátek školního roku a plná třída nových prvňáčků. Takhle 

krásně začal nový školní rok 2016/2017. V 1. třídě jsme přivítali 

11 malých žáčků. S taškami na zádech, s obrovskými kornouty v rukách 

a s očekáváním v očích vstoupili do nové etapy svého života.  Při tomto 

důležitém kroku je doprovázeli rodiče, prarodiče, vychovatelé 

i sourozenci. A aby děti  učení bavilo, tak měly na lavicích připraveny 

krásné pracovní sešity, písanky, Živou abecedu, Slabikář, potřeby 

na výtvarnou výchovu a jiné pomůcky. Také pan starosta Pavel Svoboda 

rozdal dětem na uvítanou milé dárečky. Potom jsme si  zazpívali, zkusili 

jsme trochu počítat, řekli jsme si pár důležitých věcí a začalo 

fotografování před tabulí, v lavici, s kornoutem, s taškou, s maminkou 

nebo s tatínkem... A jak to pokračovalo? Většinou malou domácí oslavou 

a přípravou na další školní den. Tak ať se dětem ve škole líbí a přejeme 

SAMÉ JEDNIČKY!!!

                     I.P.
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Projektový den ZŠ: Liščí - Jáchym
14. 9. 2016 nás nádherné počasí vylákalo na projektový den do přírody. 

Šli jsme směrem na Liščí, odtud na Jáchym a zpátky do školy kolem 

Zámeckého rybníka. Cestou jsme si všímali dopravních a turistických 

značek, poznávali jsme rostliny, u Kittelů jsme si změřili kolo u traktoru 

a prohlédli jsme si domácí zvířátka. Pozorovali jsme při práci dřevorubce, 

poslouchali jsme krávy na pastvině a pozdravili jsme v Liščím lišku. Řekli 

jsme si něco o pomníčcích, o 1. i 2. světové válce, o odsunu Němců, 

ochutnali jsme švestky, potichu jsme pozorovali stádo ovcí, našli jsme 

vodníčka a lekníny, hráli jsme hru "Nálet, bomba, potopa", ukazovali 

jsme si naši pozici na papírové mapě i na mobilu v aplikaci Mapy.cz, 

hledali jsme pomník z 1. světové války, našli jsme hřiby, borůvky a podle 

mapy studánku. Přenášeli jsme raněné, viděli jsme traktor, jak stahuje 

klády z lesa a vystoupali jsme ke kapličce na Jáchym. Prohlédli jsme 

si křížovou cestu, zahráli jsme si hru s dopravními značkami, opekli jsme 

si buřty, pořádně zalili ohniště, házeli jsme šiškami na cíl, překonávali 

jsme přírodní překážky a tvořili jsme na pařezech podivná sousoší. 

Příjemně jsme si den užili a zároveň jsme se i něčemu přiučili. 

Poděkování patří všem dětem, které nějak pomohly svému kamarádovi.

                    

                     I.P.

INFORMACE ZE ZÁMKU
------------------------------------------------------------------------------------------------

Letní zprávy ze zámku
Vážení čtenáři, především bychom chtěli dnes poděkovat všem, kteří se 

aktivně účastnili na údržbě zámeckého parku přes celé léto. Vaše pomoc 

bude jistě potřebná i v budoucnu. A jsme rádi, že park navštěvujete 

a využíváte. My se zase budeme snažit, aby rostl do krásy. A pokud se 

občas divíte, že v parku necháváme uschlé stromy nebo růžové keře, 

pak vězte, že tento stav od nás jako dokumentační vyžadují naši 

kontrolující úředníci, kteří bdí nad správným čerpáním dotací. Bohužel 

nepřispívají ani korunou na údržbu parku, jehož rozpočet se ročně 

vyšplhá až na částku kolem 200.000,- Kč, což je částka, která 

je v přepočtu vyšší, než jakou investuje do údržby kupříkladu Lednicko-

valtický areál. A nutno dodat, že tyto prostředky jsou poskytovány 

soukromými osobami. Co nás však v současnosti nejvíce zajímá a také 

trápí je návrat bobra na území parku a jeho budování přehrad na Liščím 

potoce. Z toho se tak (a nejen za přispění bobra) stala zapáchající stoka 

plná odpadu, jak dokumentuje přiložená fotografie. Prosíme tedy 

občany, aby si nepletli do budoucna potok s popelnicí. Druhým 

problémem jsou nálety srnčí zvěře na kvetoucí rozária, kterým uštipují 

květy. Momentálně jsme zvolili chemickou ochranu a pokud tato selže, 

budeme se zřejmě muset uchýlit k důraznějším přesvědčovacím 

metodám. 

Zámecká budova letos zatím nevykazuje žádných změn, ale je to pouhé 

zdání. Rekonstrukční práce by měly vypuknout každým dnem, i když 

poskytnutých finančních prostředků je stále velmi málo. Na změně 

tohoto stavu se intenzivně pracuje, ale současný stav v systému 

poskytování dotačních titulů zatím nedává mnoho důvodu k optimismu. 

Ani úřednická podpora. Kupříkladu v současné době vrcholí úsilí 

o získání všech potřebných náležitostí ke stavebnímu povolení. Na této 

činnosti se lvím dílem podílí renomovaná firma RECOC z Prahy (jejichž 

projekty jsou realizovány po celém světě) a přesto tato práce trvá 

již bezmála jeden celý rok. Touto cestou bych rád ,,poděkoval“ děčínské 

hygieně, jejíž přístup k dané problematice byl obzvláště odpudivý. 

Po získání vytouženého stavebního povolení budeme moci žádat 

o evropské dotace, ale ty mezitím jsou již na období 2014 -  2020 

vyčerpané. Takže nám nezbude pravděpodobně než čekat na přidělení 

dotačních titulů z Ministerstva kultury, které ale tradičně má nejmenší 

rozpočet ze všech ministerstev. V letošním roce nás dokonce poprvé 

finančně nepodpořil ani Krajský úřad Ústeckého kraje -jako ostatně 

žádného žadatele ze Šluknovského výběžku – asi jsme ,,zlobili“, 

nebo spíš bylo potřeba nasypat peníze tam, kde kyne nejvíce volebních 

hlasů. A náš kraj je v tomto ohledu až na zadních pozicích. Ale abychom 

byli spravedliví, zase se zrekonstruovalo mnoho místních komunikací, 

takže se k nám lépe dostanou turisté, aby se podívali, jak nám padá 

zámek na hlavu. 

Jistě jste si všimli, že návštěvníků v Lipové přibylo, a je to tím, že naše 

neziskovka si dovolila s médii zajistit vcelku velkou mediální kampaň, 

jejímž výstupem byly stovky odvysílaných minut a mnoho článků 

v tištěných médiích. Výrazná mediální podpora zejména našeho 

partnera Českého rozhlasu Dvojky byla znát a je zřejmé i do budoucna, 

že takováto podpora přinese měřitelný užitek v počtu návštěvníků 

našeho kraje i obce. Kampaň byla sice na naše finanční poměry hodně 

drahá, ale náhledem běžných cenových relací se pohybovala na zhruba 

deseti procentních bodech obvyklých cen za reklamu. 

A na závěr jen malou noticku o tom, že v současnosti se do tisku 

připravuje nová publikace o Lipovském regionu a zejména o zámeckém 

parku v Lipové, která vychází především díky nezměrnému úsilí manželů 

Hentschelových, kterým bychom chtěli i touto cestou poděkovat 

za vstřícnost a podporu. Předpokládáme, že nová publikace bude 

k dispozici zájemcům již v průběhu měsíce října. 

Mějte se blaze a užívejte si slunečných dnů babího léta.

              Vaši ,,zámečtí páni“, Jan a Eva Rapin
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Aktualita k 700. výročí - rodokmen Karla IV.
Všichni si zřejmě v letošním jubilejním roce pamatujeme, že otcem Karla 

IV. byl Jan Lucemburský. Ten patřil do dynastie rodu hrabat arlonských, 

v Čechách známých jako Lucemburkové. Lucemburská dynastie 

vládnoucí nejen v několika menších územních celcích na hranicích mezi 

Svatou říší římskou a Francií, ale také v Čechách, byla spřízněna 

po přeslici s hrabaty lucemburskými, pocházejícími z rodu 

Wigerichovců, někdy též označovaných jako Moselská nebo tzv. 

Ardenská dynastie. Ti byli prvními panovníky Lucemburského hrabství, 

kterému vládli od roku 968. Jejich prvním známým příslušníkem 

je Wigerich (886-919), mimo jiné lotrinský falckrabí, jehož žena 

pocházela z rodu krále Ludvíka II., tedy byla přímou pokračovatelkou 

královského rodu Karlovců a potomkem Karla Velikého. 

Co je pro nás ale velmi zajímavé, je fakt, že Wigerichův nejmladší syn 

Siegfried se stal zakladatelem rodu jak hrabat lucemburských, tak také 

hrabat ze Salmu. Tato hrabata se posléze rozrostla do mnoha větví 

a ovládala především území na pomezí dnešní Francie a Německa, tedy 

území, o která se bojovalo po celá staletí mezi Francií a Německem. Bylo 

to dáno mimo jiné i tím, že jak Salmové, tak Lucemburkové byli zároveň 

jak říšskými hrabaty a knížaty, tak zároveň leníky francouzského krále. 

Zajímavé pro nás bude i to, že oba rody spojuje postava Ermesindy 

Lucemburské, moudré panovnice, která vládla v Lucemburku v první 

polovině třináctého století a které se dostalo titulu matka vlasti. Tento 

titul se posléze přenesl i na Karla IV. Má tedy svoji historicky 

doložitelnou předlohu v lucemburských dějinách. Jinou zajímavostí je, 

že oba rody, jak Salmové, tak Lucemburkové, si nesli mnohé dědičné 

nemoci – kupříkladu oční vady vedoucí k oslepnutí. 

Zakladatel našeho zámku patřil k větvi Salm Reifferscheidt a nesl si titul 

starohrabě – altgraf – jako jediný ve Svaté říši římské, aby tak byla 

vyzdvižena starobylost rodu pocházejícího od Karla Velikého, byť jen po 

přeslici. Ostatně otec Leopolda Antona Salma, jak se náš zámecký 

zakladatel jmenoval, si vzal za ženu Marii Agnes Slawatovou, příslušnici 

prastarého českého rodu, který se asi nejvíce proslavil postavou 

místodržícího, kterého laskaví stavové vyhodili z okna pražského hradu 

v roce 1618, čímž, jak víme, de facto začala třicetiletá válka. Tento muž 

byl mimo jiné vynikajícím ekonomem a především diplomatem 

pocházejícím ze starého rodu Vítkovců, tedy pánů z růže. V Leopoldu 

Antonovi se tak spojili dva prastaré evropské aristokratické rody, jejichž 

příslušníci vynikali v mnoha oborech a velmi často spoluurčovali běh 

dějin. A občané dnešní Lipové mohou tak být pyšní na to, že historie 

jejich obce je spojena s nejslavnějšími jmény evropských i českých dějin.

           

           Jan Rapin

POVĚSTI A PŘÍBĚHY ŠLUKNOVSKÉHO VÝBĚŽKU
------------------------------------------------------------------------------------------------
Pověst o založení Vilémova a o pokladu na Jáchymově vrchu - 2. část
Starý Jochen, jak mu všichni říkali zkrácením německého jména Joachim 

(česky Jáchym), zůstal nyní zcela sám a opuštěn. Živil se pouze tím, 

co skýtal les, a obezřetně sledoval dění po celém kraji. Když se ubezpečil, 

že se Budyšíňané stáhli zpět do Horní Lužice a že vše kolem utichlo, vydal 

se tajně hledat svého pána, rytíře Wilma. Došel až ke Krásnému Buku 

a tam s hrůzou zjistil, že tento pevný hrad byl zpustošen stejným 

způsobem jako hrad na Roubeném, od kterého přicházel.

Nikdo mu nebyl schopen říci nic o osudu rytíře Wilma a jeho tlupy. 

Smutně se starý Jochen vracel zpět a když zase dorazil zpátky 

na Roubený, kde stával Wilmův hrad, opatrně se proplížil podzemní 

chodbou do tajné komory pod hradními rozvalinami, ve které byly 

dosud uloženy Wilmovy poklady, neboť Lužičané ani chodbu a ani 

komoru neobjevili. Jochen potom den co den, vždy za šera postupně 

odnášel všechny drahocenné skvosty, které pak na kamenitém vrchu 

nedaleko své obytné jeskyně opatrně a hluboko zakopal. Pak ještě ono 

místo důkladně zakryl lesní hrabankou, listím a větvemi, aby nikdo 

nemohl pojmout sebemenší podezření, že by tam mohlo být cosi 

zakopáno.

Jednou v noci, když byl Jochen ponořen v hluboký spánek, zjevil se mu 

ve snu jeho jmenovec a patron, svatý Jáchym, který jej nabádal vésti 

život kajícníka, aby se tak před Bohem alespoň částečně očistil od své 

předchozí příslušnosti k loupeživé tlupě a s ní spáchaných hříšných 

skutků. Po procitnutí z tohoto snu, který na Jochena silně zapůsobil tak, 

že se v myšlenkách musel k němu neustále vracet, rozhodl se jednoho 

dne pro nápravu a odčinění všeho zlého, co ve Wilmových službách 

napáchal. Svůj rytířský oděv vyměnil za žíněný šat kajícníka a stal se 

poustevníkem.

Netrvalo dlouho a Jochen byl znám všemu lidu z celého okolí, který jej 

měl v úctě a vážil si jeho skutků. Jochen totiž znal mnoho léčivých bylin, 

jimiž pomáhal nemocným, poskytoval dobré rady, útěchu i pomoc 

v každé životní situaci a ničeho za to nežádal. Ve sváteční dny vykonával 

s lidmi poutě do kostela v Lichtenhainu, o normálních nedělích se pak 

s nimi modlíval v kapli, kterou postavil sám se svými přáteli na 

kamenném vrcholku kopce poblíž jeskyně, ve které bydlel. Na oltář dal 

umístit obraz svého jmenovce a patrona, který se mu ve snu zjevil, 

svatého Jáchyma a jeho manželky, svaté Anny, jež byli rodiči Panny 

Marie.

Starý poustevník Jochen pak začal tento celkem nenápadný, zalesněný 

a kamenitý vrch podle tohoto světce  nazývat Jáchymovým vrchem. 

Lidé, kteří tam přicházeli nebo kteří poblíž bydleli, také začali užívat 

tohoto názvu, ale spíše na počest svého oblíbeného poustevníka.

Uběhlo několik let, když jednoho rána na Jáchymově vrchu, stejně jako 

každý den předtím, byl starý Jochen opět v kapli klečíc na kolenou, 

pohroužen v modlitbách, náhle se k němu naklonil jakýsi poutník 

a pravil: „Pozdrav Bůh, zbožný bratře!“ Otec Jochen se postavil na nohy, 

chtěje za toto přátelské pozdravení poděkovat, ustrnul však v úžasu. 

Neznámý poutník se na něho vrhl s rozevřenou náručí a s neskrývaným 

dojetím jej počal vroucně objímat. Překvapený a udivený Jochen 

v příchozím poutníkovi poznal svého bývalého pána, rytíře Wilma.

Když pak opadly první dojmy z tohoto pro oba tak dojemného setkání, 

jal se rytíř Wilm starému Jochenovi vyprávět svůj příběh od dob, kdy se 

naposledy viděli. Wilm vyprávěl, že když onehdy se svou družinou vyrazil 

na pomoc Krásnému Buku, hnali se ve směru ohnivé záře a když dorazili 

až na místo, zjistili, že už je pozdě, že posádka hradu byla pobita, hrad 

Krásný Buk zapálen a rozbořen Lužičany ze Žitavy. Žitavští ale byli ještě 

na místě, když tam Wilm se svou družinou dorazil. Nikdo z nich neušel 

pozornosti Žitavanů, kteří je okamžitě napadli, poznajíce v nich své 

nepřátele. Mnoho Wilmových pacholků bylo pobito, ostatní se rozprchli 

po okolí a sám Wilm jen se štěstím vyvázl holým životem. Vracel se proto 

co nejrychleji na své sídlo Raubenburk, jaké však bylo ale jeho 

překvapení a zděšení, když zjistil, že i jeho hrad stihl stejný osud. 

V obavách, aby nebyl Lužičany také dopaden, uprchl z tohoto kraje 

i ze Země české, dostal se po strastiplných cestách do cizích zemí a dal se 

najmout ke křižáckým žoldnéřům. S nimi se pak zúčastnil křížové 

výpravy do Palestiny, kde u hrobu Ježíše Krista prý slíbil činit pokání 

za své těžké hříchy a stát se věrným sluhou božím.

pokračování na další straně
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Když Wilm ukončil své vyprávění, navrhl mu starý Jochen, aby vyzdvihl 

ze země a přijal zpět zachráněné poklady z Raubenburku, 

které na Jáchymově vrchu Jochen uložil do země. Z nich aby pak znovu 

vybudoval svůj hrad, který by sloužil všem mírumilovným lidem světa. 

Avšak Wilm na dobře míněný Jochenův návrh nepřistoupil a vysvětlil mu, 

proč jej odmítá. Povede prý tichý a klidný život poustevníka, 

aby se zalíbil Bohu, a pro takovýto způsob života si prý vyhlédl jedno 

místo v lese na vyvýšenině nad potokem, které není od Jáchymova vrchu 

příliš vzdálené. Na úpatí této výšiny prý také vyvěrá ze stráně pramen, 

v jehož blízkosti si chce vystavět svojí poustevnu.

Pokračování příště

                            Eduard Steun                                                                        

INFORMACE ZE SPORTU
------------------------------------------------------------------------------------------------
Sport září

Na začátku září byl pro naše fotbalisty zahájen nový fotbalový ročník 

2016/2017. V tomto ročníku reprezentují naší obec fotbalisté v kategorii 

dospělých hrající nejvyšší okresní soutěž v Okresním přeboru. 

V kategorii mládeže bylo složené nové mužstvo starších přípravek, které 

hraje svoji soutěž formou satelitních turnajů ve skupině SEVER. 

Stanoveným cílem je, aby mužstvo dospělých hrálo do pátého místa 

tabulky. U žákovského mužstva stačí, aby to děti bavilo a trávily alespoň 

nějaký čas sportem. Škoda je, že se nám nepodařilo sestavit ještě 

alespoň jedno mužstvo žáků v jiné kategorii, aby mohly hrát i jiné věkové 

skupiny. Chlapce, kteří již nemohou hrát v kategorii starších přípravek 

(více než 10 let), přesto žádáme, aby nadále hřiště navštěvovali 

a třeba i při tréninku pomáhali s těmi nejmenšími. 

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

NE 02.10. Šluknov B/Lipová Jiřetín 16:00

SO 08.10. Březiny Šluknov B/Lipová 16:00

NE 16.10. Šluknov B/Lipová D. Poustevna 15:30

SO 22.10. Mikulášovice Šluknov B/Lipová 15:30

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

Výsledky a rozpisy ročníku 2016-2017:

Okresní přebor Děčín – dospělí 

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

STŘ 28.09. Turnaj ve Varnsdorfu 10:00

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

NE 09.10. Turnaj v Lipové 10:00

NE 16.10. Turnaj ve Šluknově 10:00

NE 23.10. Turnaj v D. Poustevně 10:00

NE 30.10. Turnaj ve V. Šenově 10:00

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

Starší přípravky – skupina SEVER (turnaje)

ĈB SK Dobkovice 3 3 0 0 21:02 9

2. TJ Slovan Jiřetín pod Jedlovou 3 3 0 0 14:04 9

3. SK Březiny z.s. 3 2 0 1 15:06 7

4. TJ SK Markvartice 3 2 0 1 2:01 6

5. SK Plaston Šluknov B/Lipová 3 2 0 1 5:05 5

6. TJ  Krásná Lípa, z.s. 3 2 0 1 8:09 5

7. TJ. Dolní Habartice - spolek 3 1 0 2 9:12 3

8. FK Český lev Těchlovice, z.s. 3 1 0 2 4:09 3

9. FK Malšovice, spolek 3 1 0 2 3:08 3

10. TJ Tatran Rybniště 3 0 0 3 3:05 2

11. FK Mikulášovice 3 1 0 2 4:15 2

12. FK Dolní Poustevna 3 0 0 3 1:11 0

Tabulka: Okresní přebor Děčín – dospělí 

Foto z posledního utkání v Těchlovicích


