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ZPRÁVY A INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

-----------------------------------------------------------------------------------------------Úklid
dovolte mi, abych Vás tímto požádal o pomoc s úklidem naší obce.
Vzhledem k tomu, že oproti předešlým rokům nám nebylo přiřazeno
tolik veřejně prospěšných pracovníků, nemáme šanci stíhat uklízet obec,
sekat trávu, udržovat zeleň a upravovat další plochy, aby naše obec stále
vypadala krásně, a proto se touto cestou obracíme na Vás všechny
a prosíme Vás o pomoc při udržení pořádku a zkvalitňování vzhledu naší
obce. Na mnoha místech naší republiky je pravidlem, že samotní občané
pomáhají s údržbou zeleně a starají se o udržování pořádku. Věřte, že to,
jak obec vypadá, nezáleží jen na zaměstnancích obce, ale i na občanech,
kteří v ní žijí. Příliš tomuto problému nepřispívá, že tu s námi žijí občané,
kteří si neváží naší práce a odhazují na zem nedopalky i krabičky od
cigaret, obaly od nápojů a další odpad, spousta občanů také při venčení
svých psů na obecních prostranstvích a v zámeckém parku nesbírají po
svých mazlíčcích jejich výkaly, znečišťují tím zelené plochy a velmi tím

znepříjemňují jejich údržbu. Nebuďme tedy lhostejní a važme si práce
druhých. Buďme hrdí na to, kde žijeme.
A vzhledem k tomu, že je to především vizitka nás všech, jak obec
vypadá, rozhodli jsme se uspořádat hned několik úklidových akcí
s názvem Ukliďme Lipovou. Termíny jsou stanoveny na 8. 4., 22. 4. a 6. 5.
2017, a to vždy v době od 9:00 do 15:00 hodin, přičemž dne 8. 4.
začínáme celorepublikovou akcí ,,Ukliďme svět, ukliďme Česko“.
Na internetových stránkách www.uklidmecesko.cz se můžete přihlásit
jako dobrovolník/dobrovolnice akce. Uvítáme, když si s sebou na úklid
vezmete ruční nářadí a kolečka. Oceníme také sekačky, traktůrky pro
sekání parků v obci a zámecké zahrady a auta s přípojným vozíkem
na čištění škarp či koryta potoka, kde je poházeno plno PET lahví.
Pohonné hmoty samozřejmě doplníme a pro děti je připravena sladká
odměna.

Kompostéry
Na přelomu roku byly rozneseny anketní lístky ohledně vyjádření
k zapůjčení kompostérů, které by byly ve vlastnictví obce. Předesíláme,
že budete ještě jednou všichni vyzváni k podepsání a odevzdání těchto
anketních lístků. Prosíme tímto o zapojení do tohoto projektu
a následné vrácení vyplněných lístků zpět. Budeme také žádat o dotaci

z Operačního programu životního prostředí na nákup stroje na
štěpkování větví a kontejnerů na zeleň. V obci je mnoho náletových
dřevin a i občané, kteří odvezou větve na svozové místo, si následně
dřevní štěpku budou moci odvézt – samozřejmě bezúplatně.

Poznání o odpadech
Po dlouhé době jsem kontroloval popelnice před svozem komunálního
odpadu a byl jsem zděšen z toho, co jsem viděl. V mnoha popelnicích byl
tříděný odpad (PET lahve, plasty, papírové kartony, atd.), a to třeba
i z poloviny celé popelnice. Je skutečně nepochopitelné, proč takové
množství z Vás vyhazuje veškerý odpad do popelnic určených pouze na
komunální odpad, když máme tolik možností odpad třídit, následně
vytříděný odpad zrecyklovat a využít na spoustu dalších užitečných
výrobků namísto toho, aby se naprosto zbytečně tvořilo obrovské
množství skládek s nevyužitým odpadem jen proto, že stále i v dnešní
době spousta z Vás odpad netřídí. Jen v naší obci je mnoho kontejnerů
na tříděný odpad (papír, plast, sklo, textil), také máte možnost

vyzvednout si na obecním úřadě pytle na tříděný odpad, do kterých
můžete kromě papíru, plastu a skla také třídit například polystyren, kovy
a tetra packy (nápojové kartony), naplněné pytle pak stačí dát do našeho
sběrného dvora. Všichni jste určitě zjistili, že se navýšil místní poplatek za
svoz odpadu – tento svoz skutečně není levnou záležitostí a je to dáno
také tím, že se odváží s komunálním odpadem v popelnicích také výše
zmíněný tříděný odpad, který má při správném třídění další využití
a navíc obec dostane nějaké peníze za odebraný separovaný odpad
zpět. Pokud se tato situace nezlepší, nedá se vyloučit, že místní poplatek
za svoz odpadu nadále poroste. Prosíme, třiďte odpad!
Pavel Svoboda, starosta

Přehled poplatků pro rok 2017
V tomto čísle Lipovských novin Vám přinášíme přehled poplatků pro
kalendářní rok 2017. 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 PSA zasílejte s variabilním symbolem 1341, poplatek činní
150 Kč/pes/rok, senioři 50 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
540 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. U platby za odpady prosíme o uvedení všech občanů,
za které je poplatek hrazen. Děkujeme.

Platbu za STOČNÉ zasílejte s variabilním symbolem 2321 + č.p. objektu,
výše poplatku je stanovena dle dohody s paní Svobodovou.
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Svoz nebezpečného odpadu
Svoz nebezpečného odpadu je plánován na sobotu 6. května 2017 v 8.00
hodin ze sběrného dvora. Žádáme obyvatele, kteří mají doma
nebezpečný odpad, aby tento odpad odvezli do sběrného dvora do
pátku 5. května.
Svoz se koná jednou za půl roku a budeme rádi, když se nám podaří
odvézt co největší množství abychom neměli zaplněný sběrný dvůr.
Za uložení nebezpečného odpadu ve sběrném dvoře obyvatelé

a rekreanti obce Lipová nehradí poplatek.
Není určeno pro obyvatele z okolních obcí.
Mezi nebezpečný odpad můžeme zařadit:
oleje (motorové, potravinářské), barvy, lepidla, rozpouštědla, zářivky,
plechovky od barev, mastné hadry, akumulátory, baterie, pneumatiky
osobních aut bez disků.

Svoz biologicky rozložitelného odpadu
Svoz biologicky rozložitelného odpadu zahájíme ve středu 5. 4. 2017,
doba svozu v daný den bude od 6-ti hodin ráno do 20-ti hodin večer
v pravidelné frekvenci 1 x 14 dní. Bioodpad bude svážen v období duben
až listopad (ukončení závisí na počasí).

nebo drcené větve, hobliny a piliny. V případě uložení odpadu, který
nesplňuje kritéria bioodpadu, nebude nádoba vyvezena.
Popelnici na bioodpad si můžete objednat u paní Svobodové osobně na
obecním úřadě, telefonicky na čísle 412 391 390, 731 583 637 nebo
e-mailem na info@lipova.cz.

Deﬁnice sváženého bioodpadu v nádobách
Do hnědých nádob na bioodpad je možné ukládat pouze bioodpad
rostlinného původu bez dalších příměsí komunálního odpadu. Na každé
nádobě bude viditelně označeno, které složky bioodpadu mohou být do
nádob ukládány - ovoce, zelenina, listy a natě zeleniny, odpad ze zeleně
v domácnosti, zbytky pečiva a obilovin, travní hmota, plevele, listí, jemné

Cena za likvidaci bioodpadu pro občana na rok 2017:
nádoba 120 litrů:
200 Kč jednorázový poplatek na rok
nádoba 240 litrů:
400 Kč jednorázový poplatek na rok
Zbylé náklady za likvidaci bioodpadu hradí obec.

KULTURA V OBCI

-----------------------------------------------------------------------------------------------Lipovská zabijačka
V sobotu 11. března 2017 se na návsi v Lipové uskutečnila další Domácí
zabijačka. Od dopoledních hodin hrála k tanci a poslechu kapela
NONSTOP Music, kterou poté vystřídal na poli hudební produkce
DJ Libor Čáp. Celý den si návštěvníci mohli pochutnávat na zabijačkové
polévce, zabijačkovém guláši, teplém ovárku, jitrnicích, kroupácích,
prejtu, tlačence s cibulí, ale také na dobrotách z udírny. Během dne
probíhaly různé soutěže a v Informačním centru Lipová byl pro všechny

zájemce připraven tvořivý koutek. Děkujeme všem účastníkům, že akci
přišli podpořit a poseděli u nás v tak hojném počtu. Velké poděkování
patří také těm, kteří se podíleli na přípravách akce, tedy všem
dobrovolníkům, zaměstnancům obecního úřadu, členkám klubu
důchodců a ostatním organizátorům, bez kterých by se akce
neuskutečnila. Těšíme se na Vás zase příští rok na příští Domácí
zabijačce.

Pozvánka na slavnost žehnání křížků
V neděli 9. dubna 2017 v 14.00 hodin proběhne setkání u Kunertova kříže pod hřbitovem.
Arciděkan P. Pavel Procházka bude žehnat pět křížů, tři sochy a jeden obraz na trase dlouhé jeden a půl kilometru. Na závěr slavnosti nachystáme
malé občerstvení v podstávkovém domě. O hudební doprovod se postará pan Patrik Engler.

Pozvánka na Velikonoční koncert
V neděli 16. dubna 2017 se od 17.00 hodin uskuteční v kostele svatých Šimona a Judy v Lipové již tradiční Velikonoční koncert. Všichni jste srdečně
zváni.
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Pozvánka na Pálení čarodějnic a stavění máje
V neděli 30. dubna 2017 se uskuteční PÁLENÍ ČARODĚJNIC A STAVĚNÍ
MÁJE. Průvod bude vycházet v 16.45 hodin od obecního úřadu. Poté
akce bude probíhat tradičně v okolí Restaurace U Pytláka. V 17.00 hodin

nás čeká stavění májky a následně soutěže pro všechny. Hodnotit
budeme nejhezčí živou, ale i vyrobenou čarodějnici. Nebude chybět ani
opékání buřtů na čarodějnické hranici.

INFORMACE Z PODSTÁVKOVÉHO DOMU

-----------------------------------------------------------------------------------------------Aktuálně z informačního centra
V první polovině dubna se můžete těšit na novou výstavu v galerii
podstávkového domu. Bude nám zapůjčena z organizace NaZemi a její
téma bude Vyrobeno za každou cenu. Tato výstava nám zase o něco více
přiblíží důležitost férového obchodu.
Připomínáme, že ve čtvrtek 6. dubna 2017 bude naše informační
centrum uzavřeno z důvodu účasti na výjezdu Destinačního fondu
Českého Švýcarska.
Stále máme v prodeji Lipovský med od místních včelařů, lipovská trika
a soustu dalších upomínkových předmětů s motivem obce.

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 také 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.

Férová snídaně NaZemi
I letos se v Lipové uskuteční akce na podporu fair trade obchodu, a tou je
projekt Férová snídaně. V letošním roce se snídaně uskuteční v sobotu
13. května od 10.00 hodin v zámeckém parku.
Myšlenka Férové snídaně NaZemi je velmi prostá: sejděte se v parku,
na nábřeží nebo na náměstí ve svém městě se známými, sousedy,
kamarády nebo rodinou a společně posnídejte fairtradové a lokální
suroviny. Jednoduše a zároveň moc příjemně tak stejně jako tisíce lidí na
světě oslavíte Světový den pro fair trade a dáte najevo svůj zájem o téma
spravedlivého obchodu a odpovědné spotřeby vůbec. Spousta lidí
vyjadřující společnou snídaní podporu fair trade bude signálem, že nám

nejsou lhostejné podmínky, za jakých se produkuje a obchoduje zboží,
které běžně spotřebováváme. Letos proběhne piknik v ČR již pošesté.
Férová snídaně NaZemi je piknikový happening, na kterém místní
fanoušci fair trade společně posnídají na veřejném místě, aby
netradičním způsobem oslavili Světový den pro fair trade (druhá sobota
v květnu). Deka, hrníček, talíře, ubrousky, nože a lžičky by ve vašem
košíku také neměly chybět! Těšíme se na Vás a doufáme, že se nás sejde
opět tak hojný počet jako v minulých letech.
Za organizační tým v Lipové, L. a M.

INFORMACE Z DOMOVA DŮCHODCŮ

-----------------------------------------------------------------------------------------------Březen v Domově důchodců Lipová
Už během března jsme se s klientkami začali připravovat na Velikonoce.
Velikonoční výzdoba je v plném proudu, zasadili jsme macešky
do truhlíků, nasbírali větvičky zlatého deště. Také jsme se zúčastnili
každoročního klání v barvení velikonočních vajíček v německém
Ebersbachu v Domově pro seniory Oberland. Tradičně se zúčastnila
družstva z Německa, Polska a z Čech. Letos klientky vajíčka ozdobily
háčkovanými doplňky. V celkovém umístění jsme skončili na 4. místě.

K době předvelikonoční patří také masopust a maškarní bály. Jednoho
takového jsme se zúčastnili v Rumburku v Restauraci Hvězda. Pozvání
jsme přijali od domova Severka z Jiříkova. Naše klientky měly krásné
kostýmy. Ve velké konkurenci masek se naše paní Miluška umístila
se svým kostýmem na druhém místě. Kromě výhry si klientky užily
hudbu, tanec a drobné občerstvení.
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SPOLEK SENIORŮ LIPOVÁ

-----------------------------------------------------------------------------------------------Spolek seniorů Lipová pořádá zájezd dne 24.6.2017 na hrad KARLŠTEJN. Prohlídka exkluzivního okruhu. Oběd zajištěn. Odjezd od OÚ Lipová
v 6.00 hod. Cena 400,- Kč, v ceně je doprava a vstupné. Informace a přihlášení na tel. 607 977 718 u pí Kadlecové.
Spolek seniorů Lipová pořádá další setkání dne 11.4.2017 v podstávkovém domě od 15.00 hod.

INFORMACE ZE ŠKOLY

-----------------------------------------------------------------------------------------------PROJEKT EMOCE
V letošním školním roce jsme se zúčastnili mezinárodního projektu
Draw Emotion (Nakresli emoci). V projektu je kromě nás zapojeno
43 škol převážně z Lotyšska a Litvy, dále z Turecka, Španělska,

Rumunska, Itálie, Albánie, Polska a Řecka. Naše aktivity popsali sami
účastníci – děti z multimediálního kroužku.
Mgr.M.Petroušková

Nejdřív jsme se koukali na obrázky, pak jsme dělali překlad. Pak jsme dělali všechny emoce na Malování. A pak jsme to měli dát na ﬂešku. Denis
První jsme se koukali na stránku, kde byly emoce česky-anglicky. Emoce, které jsme našli na internetu, jsme namalovali v programu v počítači
a donesli jsme plyšáky, které znamenaly emoce: očekávání, hněv, smutek, překvapení, znechucení, radost, důvěra, strach. Jenda
Nejdříve jsme se dívali na obrázky jiných dětí a jejich obrázků (škol). Potom jsme si emoce přeložili v Google překladači. Pak si každý namaloval
emoci(e). Pak paní učitelka vyfotila plyšáky, které přinesly děti a Michal na ně na Notebooku napsal anglické názvy emocí, které plyšák vyjadřoval.
Pepa
Koukali jsme se na obrázky emocí a pak jsme malovali obrázky emocí a pak jsme fotili plyšáky. Víťa
Nejdřív jsme našli anglické názvy emocí. Koukali jsme na ostatní školy, jak tam dělali ty emoce. Potom jsme sháněli plyšáky, které vyjadřují emoce.
Potom je paní učitelka vyfotila. A nato jsme měli namalovat obrázek, tak jsme ho namalovali. Fanda
Jako první jsme se dívali na obrázky, které byly na internetu už vložené. Pak jsme si překládali anglické názvy těch emocí. Pak jsme je malovali
na počítači. Skoro všichni dělali smutek, radost a znechucení, bylo to nejlehčí. Některé děti donesly plyšáky a paní učitelka je fotila. Michalka
Nejdřív jsme dělali překlad emocí a psali jsme je anglicky na tabuli. Pak jsme se dívali na obrázky jiných škol. Potom jsme šli na počítače, kde jsme
malovali emoce. A pak nám řekla paní učitelka, ať přineseme plyšáky na focení. A vyfotila je a poslala na projekt Namaluj emoce. Patrik

Karneval MŠ - únor 2017
Na pátek 24. února jsme se všichni moc připravovali. Jako každý rok se
v naší mateřské škole konal maškarní karneval. Celé dopoledne jsme
tančili, soutěžili a mlsali. Děkujeme všem maminkám a tetám za krásné
masky a těšíme se zase za rok!
J. B.
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INFORMACE ZE ZÁMKU

-----------------------------------------------------------------------------------------------Březen na zámku - část 2.
Asi nejznámějším členem rodu Slavatů byl Vilém Slavata, pradědeček
Marie Agnes, provdané hraběnky Salmové. Ano, byl to ten muž, jehož
vzbouřenci v roce 1618 vyhodili z okna pražského hradu při akci, která
vešla do dějin jako druhá pražská defenestrace, která se stala zásadním
impulzem pro následující třicetiletou válku. Po porážce kalvinistů v roce
1620 podporujících Fridricha Falckého, kterému se během jeho ročního
panování prakticky podařilo zcela rozvrátit společenský řád i ekonomiku
českých zemí, se vrací Vilém Slavata zpět z exilu do Českého království.
Od tohoto roku směl také používat titul říšského hraběte. Získal úřad
nejvyššího zemského komorníka, později nejvyššího hofmistra a od roku
1628 až do konce života byl nejvyšším kancléřem. Byl zásadním
odpůrcem poněmčování a na konci svého života sepsal knihu pamětí
Historické spisování, čítající čtrnáct svazků. Zde si musíme uvědomit,
že pokud by zvítězila klika kolem Fridricha Falckého, byly by české země
připojeny k jeho německým državám, čeština by již v té době zcela jistě
zanikla a český národ by přestal existovat. Dnešní stav věcí je tedy mimo
jiné zásluhou Viléma Slavaty. To, že se dodnes dějiny u nás často
vykládají z jiných pozic, je jen smutný fakt tradice překrucování
historických faktů. Pro naše vyprávění je však Vilém Slavata důležitý
i z jiného hlediska. V roce 1602 se oženil s Lucií Otýlií z Hradce (15821633), dcerou Adama II. z Hradce, pokračovatelem rodu pánů z Růže.
Když zemřel její bratr Jáchym Ondřej, poslední muž z tohoto rodu (pánů
z Hradce), a tím vymřel rod po meči, zdědila po něm celý majetek rodu.
A tak přešel do majetku rodu Slavatů. Tím se dostáváme ke spříznění
rodu Salmů přes Slavaty až s pány z Růže.
Abychom však byli spravedliví k rodu Slavatů – ti totiž mají své počátky
doloženy až do poloviny století dvanáctého od jistého Blaga z Chlumu,
tedy počátky rodu doložitelně jsou o zhruba půlstoletí starší než počátky
mocného rodu pánů z Růže. Nicméně rod Slavatů nikdy nedosáhl ani
zlomku takového mocenského a společenského postavení jako rod
pánů z Hradce či z Rožmberka. Slavatové jsou sice starý český panský
rod, který povýšil až do hraběcího stavu a své jméno odvozovali od

hradu Chlumu u Čáslavi a hradu Košumberka na Chrudimsku,
ale nejvýznamnějšími členy rodu byli jen Vilém a Jan Jiří Jáchym,
o kterých jsme psali výše, a tak již jen můžeme dodat, že tito pánové
navíc v Praze založili jednu z největších barokních zahrad nacházející se
na dnešním Smíchově v místech kolem Dienzenhoferovy vily.
Populární páni z Růže jako po přeslici přímí předci Slavatů a Salmů jsou
doloženi rovněž z doby kolem poloviny dvanáctého století (tedy
nejméně tři sta let potom, co jsou doloženi Salmové). Jak známo dělí
se na pány z Hradce, Krumlova, Rožmberka a Landštejna, ti všichni měli
ve znaku růži a jejich dominia se rozkládala v jižních Čechách. Všeobecné
povědomí o tom, že to byl ryze český rod, nabourává fakt, že byli velmi
úzce mnoha příbuzenskými svazky spřízněni s rakouskou šlechtou
a nejen s ní. Nicméně ono populární, že Salmům z Hainspachu kolovala
v žilách krev pánů z Růže, je faktem. Stejným faktem ale také jako to,
že všechny rody ve střední Evropě jsou vzájemně provázány bližšími
či vzdálenějšími příbuzenskými svazky a tvoří tak jednu velkou
aristokratickou rodinu. Ostatně platí to i o značné části populace
s nearistokratickým původem.
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POVĚSTI
A PŘÍBĚHY ŠLUKNOVSKÉHO VÝBĚŽKU
-----------------------------------------------------------------------------------------------Z historie hotelů,hostinců a hospod zdejší oblasti - část 2.
Od poloviny 19. století se postupně v jednotlivých pohostinstvích začal
klást důraz na oblečení hostinského personálu. Tento trend vznikal
postupně, ale na základě dobrovolnosti a v historii pohostinství sehrál
významnou roli. Nejenže se personál odlišoval od běžných hostů, ale byl
v očích hostů váženější, budil větší respekt a celému podniku zvyšoval
úroveň. Muži nosili převážně černé livreje, žakety a dokonce i fraky,
později saka nebo vesty, černé kalhoty, bílé košile doplněné buď černou
kravatou, nebo motýlkem. Černá barva převažovala, ale vyskytla se
i tmavě hnědá nebo kombinace černých kalhot se šedivými,
ale i červenými nebo zelenými vestami. Obsluhující ženy a dívky měly
většinou černé sukně, jejichž délku si určovaly samy, překryté bílou
zástěrkou a doplněné bílou halenkou. V každém podniku byl prostě
jednotný oděv. Také kuchaři byli celí v bílém se zvláštními čepicemi, které
symbolizovaly hrnec s vařícím se jídlem. Tento trend se udržel i v éře
socialismu, kdy většina pohostinských zařízení spadala pod podniky RaJ
(Restaurace a jídelny) nebo Jednota, které to dokonce nařizovaly pro
zařízení I., II. a III. cenové skupiny. Tehdy existovaly celkem čtyři cenové
skupiny.
Nutno dodat, že jednotný oděv měl úroveň, obsluhující působili čistě
a pokud měli trochu vrozené elegance, tak i velice působivě. Dodnes je
v tomto ohledu v paměti mnoha lidí např. Josef Matula z Velkého
Šenova nebo František Svoboda z Vilémova, kteří, ač nebyli hostinskými,
buď vypomáhali, nebo jen obsluhovali, ale v době socialismu byli
vzorem elegance. Byly i hospody, kam se chodívalo spíš kvůli hezké
servírce než kvůli kvalitě piva. Mnohé servírky dokázaly přitáhnout
mnoho hostů.
K výbavě každého lokálu neodmyslitelně také patřily věšáky. Dbalo se na
to, aby jich byl dostatek a aby co nejlépe plnily svůj účel. Proto byly
věšáky kromě háčků na kabáty a bundy opatřeny i delšími rameny na
čepice a klobouky. V přízemní části pak byly úchytky na hole a deštníky.
Věšáků bývalo zpravidla tolik, kolik bylo míst v lokále.
Pivo se čepovalo původně do skleněných nebo porcelánových korbelů
opatřených kovovými zaklápěcími víčky, které chránily pivo před
odpadajícím popelem cigaret, doutníků a před mouchami, jichž bývalo
v hospodách poměrně hodně. Korbele se hostům stavěly na
porcelánové podtácky, na jejichž okraj dělal hostinský tužkou záznam
o počtu doneseného piva. Později pak převládaly korbele bez kovových
víček a zakrývaly se papírovými tácky, které se dnes dávají pod pivní
sklenice. Sklenice byly původně ze silného skla, opatřené uchem, aby se
dobře nosily, ale zhruba před půl stoletím začaly klasický skleněný půllitr
vytlačovat tzv. štucy, se kterými se setkáváme dnes.
Velké problémy měli v minulosti hospodští např. s chlazením piva.
V zimních měsících museli navážet do sklepů led, kterým se obkládaly
sudy. Led tam vydržel poměrně dlouho, ale ne po celou sezónu, a tak do
další zimy se pilo pivo v té teplotě, jaká byla ve sklepě. Vše se změnilo
k lepšímu až s vynálezem nastavitelného chlazení. Také narážení sudů
bývalo mnohem problematičtější než dnes. Než začaly fungovat
kompresory, musel se do sudů vhánět vzduch ručně s pomocí
vzduchových pump. Pumpovalo se dost často, neboť tlak v sudech
poměrně rychle klesal. Téměř denně se proplachovaly trubice, kterými
se pivo dostávalo ze sudu až k výčepnímu kohoutu.
Manipulace se sudy také nebyla jednoduchá. Sudy bývaly z dubového
dřeva, už samy o sobě byly těžké, natož když byly plné piva. Muselo se
s nimi velice opatrně zacházet, neboť při nárazu mohly snadno
prasknout. Pro výrobu sudů zaměstnávaly pivovary několik bednářů,
smolaři je pak vysmolovali a kováři opatřovali kovovými obručemi. Také
bedýnky na lahvové pivo, tzv. basy se vyráběly ze dřeva a neměly ani

zdaleka takovou životnost jako dnešní plastové. Pro tohle všechno měly
pivovary velikou spotřebu dřeva. K tomu ale musely ještě držet několik
párů koní nebo volů, pro které se muselo sušit seno a kupovat ostatní
krmivo a přesto nikdy nebylo pivo tak drahé, aby dosahovalo
v porovnání s průměrnými výdělky dnešních cen. Proto také např. za éry
socialismu dokázali (nebo si mohli dovolit) někteří pivaři vypít 8 – 10
a někdy i více piv denně.
Velkým a těžko řešitelným problémem zejména v ubytovacích
hostincích bývaly myši, blechy a štěnice. Existovalo jen málo účinných
prostředků pro jejich hubení, a tak proti myším byly nejspolehlivější
kočky a obtížný hmyz se vykuřoval.
Jedním z největších a opravdu velice těžkých problémů bývaly záchody.
Než se začaly objevovat splachovací, existovaly v minulosti pouze
záchody tzv. suché. Pokud byly umístěny mimo provozní budovu (což
většinou bývalo), nebyl problém až tak veliký, ale kde byly přímo
v budově, šířil se často jejich zápach nejen do lokálu, ale i po celé
budově.
Až do vypuknutí druhé světové války (i v dobách hospodářské krize)
bývaly mnohé hospody hojně navštěvovány a nejvíce o sobotních
večerech (soboty bývaly tehdy ještě pracovní) a o nedělích odpoledne,
zejména v letním čase a ve dnech hezkého počasí. Ve zdejším kraji
chodívalo mnoho lidí do kostelů a po skončení bohoslužeb se také
začaly hospody naplňovat lidmi. Jmenujme alespoň ty nejznámější.
Na lipovském panství to býval v Brtníkách hotel Stern, kavárna
Havlitschek a nad obcí tzv. Birkenbaude (Březová bouda) s krásným
výhledem na obec a Vlčí horu. Chodívalo se do hospod v Kopci,
ve Starém Hraběcím, na Janovce a zejména v Knížecím pro krásný výhled
do kraje. Ve Velkém Šenově bylo také několik často navštěvovaných
hospod, ale o víkendech se chodívalo do hospod i v Malém Šenově,
Leopoldově (zejména Richterův hostinec u Černého rybníka). Hojně
navštěvována byla také Střelnice, trochu vzdálená od Velkého Šenova,
při hlavní silnici do Mikulášovic, a skutečně velká návštěvnost bývala
v hospodě u Liliového rybníka, kde bývaly také lodičky a jiné zábavné
atrakce. Také nad Velkým Šenovem, kde Šluknovská silnice vystoupá na
Partyzán, stávala velká a hojně navštěvovaná hospoda (bylo to
v místech, kde se přejíždí silnice z lomu do úpravny kamene). Menší, ale
útulné hospůdky byly také v Nové Lipové a Ludvíkovičkách. V Lipové byl
velký hostinec U Císaře rakouského (později tam bývalo kino), Střelnice,
Stará pošta, Pivnice (Bierhalle) vedle školy, Rychta, Lagerkeller (Táborový
sklep), U Černé velryby a několik dalších.
Jednou z nejhezčích hospod býval Lesní zámeček (Waldschlößchen),
který stával u silnice mezi Lipovou a Annaberkem (zůstaly po něm na
konci roviny za Lipovou pouze asi tři staré lípy na pravé straně silnice).
Také na vrcholu Anenského vrchu stával vlevo u silnice hotel a penzion,
po kterém zůstaly jen skrovné zbytky základů. V první zatáčce pod
kostelem byla na pravé straně také hospoda.
V Liščím bývaly poměrně velké hospody, Vogtův hostinec s tanečním
sálem a Hostinec Paula Gubeho. V severním bylo také mnoho hospod.
Vždyť to byla jedna z největších obcí ve výběžku (v r. 1938 téměř 2 tisíce
obyvatel). Za všechny jmenujme alespoň hostinec Franze Schierze,
Skalní sklep, Zahradní mlýn a největší z nich Zum Lehengericht.
V Lobendavě pak byly nejznámější Hotel Modrá hvězda, Německý dům
(dnes U Hraničáře) a hezká výletní restaurace na kopci nad obcí
Belvedere (dnes noční klub Kittelberg, správně Güttelberg). Velice pěkná
hospoda bývala také na Roubeném, na hraničním přechodu do
Langburkersdorfu (na konci tzv. Drážďanky - silnice do Drážďan).
pokračování příště

7

Lipovské

BŘEZEN 2017

noviny

SPORT
-----------------------------------------------------------------------------------------------Sport v březnu
Fotbalové jaro ročníku 2016/2017 bude v posledním březnovém týdnu
zahájeno. Jako první ho zahájí naše starší přípravky satelitním turnajem
v Jiříkově. Na začátku dubna se potom rozjedou utkání okresního
přeboru. V zimních měsících probíhala příprava obou našich mužstev,
kdy se žáci zúčastňovali halových turnajů. Dospělí trénovali ve Šluknově
s „áčkem“. V přípravných zápasech sehrálo mužstvo dospělých
přípravná utkání s Mikulášovicemi (výhra 6:0), s Mimoní B (výhra 5:1),
s H. Podlužím (1:1), LOKO Česká Lípa (prohra 5:0) a odveta
v Mikulášovicích (výhra 1:3). Mužstvo dospělých také v rámci zimní

přípravy prodělalo náročné třídenní soustředění ve Sloupu v Čechách.
Hned počáteční utkání prověří, jak na tom jednotlivá mužstva jsou a jak
kvalitně se na jaro připravila.
Náš SK v měsíci březnu uspořádal opět úspěšný Sportovní ples a chtěl by
poděkovat všem malým i velkým sponzorům, kteří nám pomohli tento
ples uspořádat. Dále i děkujeme všem pořadatelům za jejich úsilí, které
nám pomohlo tuto náročnou akci dobře připravit, zejména pak Lence
Lukášové.

ROZPISY JARO 2017
Okresní přebor dospělých Děčín JARO 2019
Q ÔŎŐ

odjezd

SO

01.04.

Ma rkva rti ce

Šl uknov B/ Li pová

16:30

14:45

NE

09.04.

Šl uknov B/ Li pová

Těchl ovi ce

16:30

SO

15.04.

Rybni š tě

Šl uknov B/ Li pová

17:00

SO

22.04.

Šl uknov B/ Li pová

Dobkovi ce

17:00

SO

29.04.

Ji řetín

Šl uknov B/ Li pová

17:00

NE

07.05.

Šl uknov B/ Li pová

Březi ny

17:00

SO

13.05.

D. Pous tevna

Šl uknov B/ Li pová

17:00

NE

21.05.

Šl uknov B/ Li pová

Mi kul á š ovi ce

17:00

NE!

28.05.

D. Ha ba rti ce

Šl uknov B/ Li pová

17:00

NE

04.06.

Šl uknov B/ Li pová

K. Lípa

17:00

SO

10.06.

Ma l š ovi ce

Šl uknov B/ Li pová

17:00

15:30
15:30
15:45
15:30
15:00

Satelitní turnaje starších přípravek JARO 2017
İ ÞǾŌMÓDĄĈ ÔM Ň ŒÔM Ň Ö ĈD Ö ÒŌ

výkop

Odjezd

NE

26.03.

Turna j FK Rumburk (v Ji říkově)

10:00

9:15

SO

01.04.

Turna j ve V. Šenově

10:00

9:15

SO

08.04.

Turna j FK Rumburk (v Ji říkově)

10:00

9:15

NE

16.04.

Turna j v Li pové

10:00

SO

22.04.

Turna j ve Šl uknově

10:00

9:15

NE

30.04.

Turna j v D. Pous tevně

10:00

9:15

NE

07.05.

Turna j ve Va rns dorfu

10:00

8:45

ST

10.05.

Turna j v Li pové

17:00

NE

14.05.

Turna j ve Va rns dorfu

10:00

8:45

NE

21.05.

Turna j v D. Pous tevně

10:00

9:15

NE

28.05.

Turnaj v Lipové

10:00

SO

03.06.

Turna j ve V. Šenově

10:00

9:15

SO

10.06.

Turna j ve Šl uknově

10:00

9:15
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