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Otevírací doba Obecního úřadu - červenec 2017

3. 7. 2017  ZAVŘENO

4. 7. 2017  od 7.30 – 15.30 hodin

5. 7. 2017  STÁTNÍ SVÁTEK

6. 7. 2017  STÁTNÍ SVÁTEK

7. 7. 2017  od 7.30 – 14.00 hodin

V týdnu od 10. 7. do 14. 7. 2017 – běžný provoz

V týdnu od 17. 7. do 21. 7. 2017 – běžný provoz

24. 7. 2017 ZAVŘENO

25. 7. 2017 ZAVŘENO

26. 7. 2017 ZAVŘENO

27. 7. 2017 ZAVŘENO

28. 7. 2017 ZAVŘENO

OČKOVÁNÍ psů a koček

dne 19. 7. 2017 od 17.30 hodin u obecního úřadu Lipová

Cena za očkování vztekliny 100 Kč.

Kombinovaná vakcína 350 Kč.

Pes musí být v doprovodu dospělé osoby a na vodítku, musí mít 

náhubek.

Očkovací průkaz s sebou.

Očkování bude provádět MVDr. Václav Žáček, Rumburk

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 ODPAD zasílejte s variabilním symbolem 1340, poplatek činní 

540 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 

150 Kč 50 Kč/pes/rok, senioři /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. U platby za odpady prosíme o uvedení všech občanů, 

za které je poplatek hrazen. Děkujeme. 

Bankomat v Dolní Poustevně

Moneta Money Bank, a.s. s potěšením oznamuje, že 23.6. byl 

instalován nový bankomat v Dolní Poustevně na budově městského 

úřadu.

 

Ladislav Čurgali, manažer obchodního týmu Rumbursko



Lipovské
noviny

2

ČERVEN 2017

KULTURA V OBCI
------------------------------------------------------------------------------------------------
Den otevřených podstávkových domů
V neděli 28. května 2017 se od 10.00 do 17.00 hodin konal Den 

otevřených podstávkových domů. Tato mezinárodní akce má již 

dlouholetou tradici a v tento den jsou přístupné podstávkové domy 

v trojmezí České republiky, Německa a Polska. V rámci tohoto dne se na 

náš podstávkový dům přišlo podívat pár desítek návštěvníků, kteří si 

mohli prohlédnout expozice a využít komentovaných prohlídek.

Lipovský jarmark a dětský den  „TROCHU JINAK“, spíše úplně jinak
V sobotu 10. června 2017 se od 10 hodin se konal Lipovský jarmark 

a dětský den „TROCHU JINAK“, spíše úplně jinak. Letošní ročník jsme 

pořádali v novém termínu a na novém místě, v areálu bývalého pivovaru. 

Program byl připraven hlavně pro děti a opravdu se povedl. Postavy 

z animovaných pohádek si pro děti připravily různé soutěže a děti po 

jejich splnění dostaly přívěšek s lipovým listem. Po celý den si mohly hrát 

na malované silnici nebo u her, které jsme pro ně připravili, např. 

piškvorky, dáma, pexeso, scrabble a „Člověče, nezlob se!“ v životní 

velikosti. Tyto hry byly krásně malované a ručně vyrobené. Kdokoliv 

si mohl vyzkoušet pocitový chodníček pro bosé nožky a projít se po 

šiškách, slámě, kamení, a nejen to. Restaurace U Pytláka připravila dětský 

bar, kde bylo možné ochutnat pohádkové míchané nápoje. Dopoledne 

byla pro děti připravena velice pěkná loutková pohádka v podání 

šluknovského souboru Rolnička. Skvělý program připravili Dobrovolní 

hasiči z SDH Velký Šenov. Děti i dospělí se mohli podívat na ukázky práce 

s různými druhy hasicích přístrojů, tzv. ohnivou pánev, ukázky zásahu 

u hořícího automobilu a vyproštění zraněných osob z auta při nehodě. 

Dětem jako překvapení vytvořili i umělou pěnu, která potěšila nejen děti. 

Celý den probíhal stánkový prodej více než dvaceti prodejců, kde bylo 

možné zakoupit spoustu hezkých věcí. Občerstvení bylo zajištěno 

Restaurací U Pytláka a Pivovarem Kocour. O úsměv na tváři mnoha dětí 

se také postaral prodej cukrátek, malování na obličej a spousta kolotočů 

z Lunaparku Novotný. O volné vstupenky na kolotoče si během dne 

mohly děti zasoutěžit s moderátorem na pódiu. Jarmark se konal 

společně s Míčovými hrami dětských domovů a v odpoledních hodinách 

proběhlo vyhodnocení nejlepších týmů, po kterém se konal koncert 

Jakuba Děkana, kterého fanoušci odměnili velkým potleskem a mohli se 

s tímto zpěvákem společně vyfotit. Večer nechyběla jarmareční veselice 

pod širým nebem s kapelou Nonstop music. V půl jedenácté večer 

Agentura Festive za doprovodu hudby odpálila krásný ohňostroj, 

probíhal nám přímo nad hlavou a sklidil obrovský potlesk.

Za obecní úřad chceme ještě jednou velice poděkovat všem, kteří nám 

pomohli s přípravou areálu, s programem a organizací. Bylo to opravdu 

fyzicky i časově velmi náročné. Děkujeme.

Noc Kostelů
V pátek 9. června 2017 se u nás v Lipové uskutečnila Noc Kostelů 

v kostele sv. Šimona a Judy. Noc byla zahájena v 18.00 hodin vyzváněním 

zvonu na uvítanou. Starosta obce Pavel Svoboda a paní Irena Gajdošová 

pronesli úvodní slova, poté již následoval připravený program. 

Vystoupení Oblastní charity Šluknov vystřídalo vystoupení dětí 

z dětského domova v Lipové, koncert dětí ze Základní umělecké školy 

a souboru Ámos pod vedením pana P. Englera a nechyběly 

ani komentované prohlídky. Po celou dobu byla otevřena věž kostela 

s hodinovým strojem a více než 500 let starým zvonem, přístupná byla 

nová výstava v půdním prostoru a v chrámové lodi byly promítány 

historické i současné fotografie obce, kostela, obnovených křížků, 

letecké fotografie obce a další. Děkujeme všem, kteří nám pomohli 

s přípravou dalšího ročníku Noci Kostelů, který navštívilo přes 

140 návštěvníků. 
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INFORMACE Z PODSTÁVKOVÉHO DOMU
------------------------------------------------------------------------------------------------
Aktuálně z informačního centra

I v letošní prázdninové sezóně máme pro všechny zájemce Turistické 

jízdní řády na rok 2017 a spoustu dalších materiálů k plánování výletů, 

stále se můžete informovat na možnosti levného cestování 

s regionálními jízdenkami, která je od letošního června rozšířena 

o novou lodní linku po řece Labe, a také si i v letošním roce můžete 

zakoupit Kulturní pas Euroregionu Labe/Elbe, se kterým získáte slevu 

10-50 % ze vstupného na vybraná místa v sousedním Sasku. 

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 +420 702 184 555 

Za Informační centrum Lipová bychom Vám všem chtěly popřát 

slunečné léto plné výletů a dětem krásné prázdniny.

                                     Těšíme se na Vaši návštěvu, pracovnice IC Lipová.

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

Červen v Domově důchodců Lipová
V neděli 21. 5. jsme odjeli na 5 dní na 

odpočinkový pobyt do Karlových 

Varů. Byli jsme ubytovaní v krásném 

hotelu Millenium**** na okraji Varů 

a všechny léčebné procedury jako 

rašelinové zábaly, oxygenoterapie 

(vdechování "čistého" kyslíku), 

inhalace minerálních vod, vířivka 

a další nám poskytovali přímo 

v hotelu. Vyzkoušeli jsme poprvé 

Kneippův chodník, kde se prochází 

střídavě bazénkem s hodně teplou 

vodou, která má 40 °C, a se stu-

denou, která má jen 12 °C. Na dně 

obou bazénků je vrstva oblázků. 

Tento cyklus se několikrát opakuje. 

Poslední musí být chůze ve studené vodě, poté následuje otření nohou 

do sucha. Hlavním účinkem této procedury je zlepšení prokrvení nohou, 

zlepšení celkového metabolismu a krevního oběhu. Oblázky na dně 

obou bazénků masírují chodidla, střídavé koupele zlepšují prokrvení 

ve všech oblastech těla. 

Byli jsme se podívat v muzeu světoznámé firmy Moser, která byla 

založena přesně před 155 lety, kde jsme navštívili i huť a podívali jsme 

se, jak se skleněné výrobky vytvářejí. Sklárna Moser se zaměřuje 

výhradně na výrobu křišťálu bez příměsi olova. Práce s touto sklovinou 

je náročná, ale bezolovnatý křišťál vyniká vysokým leskem, jiskřivostí 

a zejména tvrdostí, která umožňuje detailní broušení a rytí. Sklárna 

pracuje s tenkostěnným i silnostěnným sklem, ovládá techniky jemného 

zlacení, platinování a další zušlechťovací postupy. Křišťál Moser 

je používán ve významných domech a palácích panovníků, státníků 

a vlád. Samozřejmě jsme vyjeli i do centra podívat se na kolonády 

a ochutnat léčivé prameny, které všude vyvěrají. Také jsme si udělali výlet 

na hrad Loket,  kde jsme navštívili v podzemí „mučírnu“ a popravdě 

trošku jsme se báli, protože prohlídka této části hradu byla ozvučena. 

Počasí nám přálo, takže se nám pobyt moc líbil. V hotelu byl velice milý 

a ochotný personál. Celý pobyt byl na jedničku a byli jsme moc 

spokojeni.

     Dana Filausová, vedoucí sociálního úseku 

SPOLEK SENIORŮ LIPOVÁ
------------------------------------------------------------------------------------------------
REKONDIČNÍ POBYT 2018

20. 4. – 26. 4. 2018 (pátek – čtvrtek, 6 nocí)

Sezimovo Ústí, Wellness Hotel MAS ***

5 350 Kč

Cena zahrnuje:

-6x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s vlastním sociálním zařízení, 

LCD televizí, telefonem a satelitem

-Plná penze (stravování začíná večeří, končí snídaní)

-Autobusová doprava ze Šluknova do Sezimova Ústí a zpět

-Rekondiční wellness program – 10 procedur

+ 1 x relaxační masáž se zábalem

+ 5 x ranní kondiční cvičení

+ 2 x cvičení v bazénu

1 x regenerační kyslíková terapie

Doprovodný program:

+ 2 x společenský večer s živou hudbou

+ 1x společenská hra bingo

+ 1 x bowling

Půldenní výlet s prohlídkou města Tábor

Denně zdarma vstup do krytého vyhřívaného bazénu (30°) neomezeně

Pojištění odpovědnosti, služby delegáta, pobytovou taxu, městské 

poplatky a DPH.

Spolek seniorů Lipová svým členům na pobyt přispěje finanční částkou.

Zálohu ve výši 1000 Kč je nutné uhradit do konce listopadu 2017, 

zbývající částku poté do konce února 2018. V případě zrušení pobytu 

z důvodu nemoci, bude peníze vráceny.

ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY SI MŮŽETE VYZVEDNOUT V PODSTÁVKOVÉM 

DOMĚ, NEBO U PANÍ JANY KADLECOVÉ.
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Projekt PROKOM a Workshop k projektu

Od října 2016 je naše škola zapojena do projektu PROKOM, který je 

určen žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Tento projekt 

je časově vymezen od října 2016 do února 2019. V rámci neformálních 

klubů, které jsou pravidelně každý pátek, se vybraným dětem věnuje 

školní speciální pedagog a pedagog v neformálním klubu Mgr. Josef 

Varga. Při kroužcích (neformálních klubech) dochází formou her 

k nápravám narušené komunikační schopnosti (artikulačním cvičením, 

gymnastice jazyka, oromotorickým cvičením, rozšiřováním slovní 

zásoby apod. různými metodami) a k předcházení školních neúspěchů. 

Projekt jsme měli možnost více přiblížit formou workshopu, který se 

uskutečnil 16. 6. 2017 ve 13:00 hodin, kterého se účastnilo několik 

zákonných zástupců, zástupce organizátora projektu z krajského úřadu 

v Ústí nad Labem Ing. Martin Málek, metodička projektu a speciální 

pedagog (logoped) Mgr. Pavla Křepelková a pedagogové. Hostům byl 

více přiblížen projekt PROKOM a ukázka pomůcek, které škola obdržela 

účastí v tomto projektu (Klokanův kufr, Logico Picollo, tablety 

s logopedickým programem, logopedické zrcadlo, odbornou 

literaturu). Pro účastníky bylo připraveno i drobné pohoštění. 

Jsme rádi, že se naše škola může tohoto projektu zúčastnit, jelikož 

zapojení žáků se SVP a pravidelné věnování se jim je bezesporu 

smysluplné. 

             Mgr. Josef  Varga

Výlet Mirákulum Milovice

Na školní výlet do Mirákula v Milovicích u Mladé Boleslavi jsme se 

vypravili na přání dětí. Tentokrát jsme však nejeli bojovým vozidlem 

pěchoty po tankodromu jako minulý rok, ale nastoupili jsme 

do místního vláčku, který nás dovezl až do "Vietnamu". Tam jsme kromě 

velké trampolíny obdivovali tanky, bojová vozidla, letadlo, vrtulník 

a další vojenskou techniku. Nejlepší na tom bylo, že jsme mohli všude 

vlézt a všechno jsme si mohli vyzkoušet. Po zpáteční cestě vláčkem nás 

čekala naše oblíbená část Mirákula s obrovskými trampolínami, 

prolézačkami, tobogány, skluzavkami, houpačkami, hrady, domečky, 

tunely,  zvířátky, podzemními chodbami,  bludištěm, žebříky,  sítěmi 

a dalšími atrakcemi. Také jsme objevili jízdu na gumových člunech 

a klouzání na „sopce“. Pozdě odpoledne nás sice zahnal déšť na zpáteční 

cestu, ale domů jsme přijeli unavení a šťastní. A kam pojedeme na školní 

výlet příště??? Asi to zase necháme na přání dětí.  

                     I.P.                                   

ČERVEN 2017

INFORMACE Z DĚTSKÉHO DOMOVA
------------------------------------------------------------------------------------------------
TRADIČNÍ MÍČOVÉ HRY – 18. ROČNÍK V LIPOVÉ U ŠLUKNOVA

V sobotu 10. června 2017 se konal již 18. ročník Míčových her Dětských 

domovů z Ústeckého a Libereckého kraje. Letošní ročník byl oproti 

minulým ročníkům posunut na pozdější termín. Akce se již jako tradičně 

propojila s Lipovským jarmarkem, kde měl i náš dětský domov stánek. 

I zde byla oproti minulým ročníkům změna, neboť Jarmark se konal 

na „Pivovarské louce“.

V pátek počasí nevypadalo příliš příznivě, ale po vydatné bouřce a dešti 

se v sobotu vyčasilo a počasí se povedlo. Za slunečného počasí 

se podávaly i pěkné sportovní výkony všech družstev.

Akce byla podpořena Ústeckým krajem a dále mnoha sponzory 

z podnikatelské, ale i občanské sféry zdejšího regionu. Všem za tuto 

podporu strašně moc děkujeme.

pokračování na další straně
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INFORMACE ZE ZÁMKU 
------------------------------------------------------------------------------------------------
Červen na zámku

Dnešní předprázdninový příspěvek bude textově poměrně stručný. O to 

více prostoru chceme dát fotografiím, které více než názorně ukazují, co se 

děje na zámku a je skryto očím kolemjdoucích. Zatím skryto, protože 

bezpečnostní předpisy a rizika nám neumožňují otevřít dveře zámku 

dokořán všem zvídavým spoluobčanům. Nicméně i to bychom rádi ještě 

na konci prázdnin vylepšili, a to alespoň několika dny otevřených dveří. 

Zatím tedy dvě fotografie, které ukazují stejné místo východního křídla 

zámku v roce 2016 a o rok později. Doufáme, že alespoň takto budeme 

pokračovat i nadále, nicméně upřímně věříme, že finanční podpora 

poskytovaná státem se bude stále zvyšovat a práce budou pokračovat 

rychleji. Všem občanům Lipové pak přejeme klidné a pohodové léto 

a dovolujeme si vás pozvat do našeho společného zámeckého parku. 

Především pak na již šesté hudební slavnosti, které se konají dne 

15. července od 15.00 hodin a na kterých vystoupí světoznámý kytarový 

virtuos Lubomír Brabec. Tyto slavnosti chtějí letos připomenout 280. výročí 

založení našeho zámku. Doufejme tedy, že až bude to kulaté třísté výročí, 

slavit se bude již v samotné obnovené zámecké budově.

                                                                                                     JAN RAPIN

ČERVEN 2017

Vyhodnocení a předávání cen proběhlo na již zmíněné „Pivovarské 

louce“ a ceny aktérům předal společně s vychovateli a starostou obce 

Pavlem Svobodou zpěvák Jakub Děkan, který posléze všem hostům 

nejen Míčových her, ale i Lipovského jarmarku zazpíval něco ze svého 

repertoáru.

A jaké byly vlastně konečné výsledky?

Malá kopaná chlapci:  Vybíjená děvčata:

1.    místo – Lipová   1.   místo – Lipová

2.    místo – Hamr na Jezeře  2.   místo – Krásná Lípa

3.    místo - Jiříkov   3.   místo – Ú. n. L. Střekov

Celkovým vítězem turnaje se stal.... domácí tým Lipové.

Pozvánka na LIPOVSKÉ HUDEBNÍ SLAVNOSTI
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Sport v červnu
Jarní část fotbalového ročníku 2016-2017 je dohrána a nový ročník pro 

nás začne na konci srpna. V uplynulé sezóně se mužstvu dařilo 

a v celkovém hodnocení obsadilo třetí místo. V jarní části naši dvakrát 

prohráli, dvakrát vyhráli na penalty a sedmkrát zvítězili. Jarní výkon je 

velkým příslibem do podzimních zápasů ročníku 2017/2018. Letní 

přestávka bude ukončena 20. července, kdy se naplno rozjede příprava 

mužstva. V pátek 14. července bude na místním hřišti sehráno exhibiční 

utkání mezi Šluknovem A v. Šluknovem B/Lipová. Výkop je zatím 

naplánován na 18:30 hod. V dalším ročníku je velkým otazníkem, jak bude 

vypadat složení jednotlivých výkonnostních tříd. Bohužel v dnešní době 

sport chřadne na nedostatek peněz a i sportovců. Z těchto důvodů se na 

menších vesnicích sportovní kluby ruší a fotbal (nejenom on) zaniká. 

V roce 2000 bylo v soutěži dospělých v okrese Děčín v Okresním přeboru 

zapojeno 14 mužstev a v Okresní soutěži 16 mužstev. Současná podoba je 

Okresní přebor 12 mužstev a Okresní soutěž 10 mužstev. V soutěžích žáků 

je situace stejně kritická a dorostenecká soutěž v okrese prakticky již 

neexistuje a zbylá dvě mužstva se připojila k soutěži v okrese Česká Lípa. 

Jak to vypadá, tak se situace jen tak nezlepší. 

Soutěž našich starších přípravek byla také ukončena, a i když se 

výsledkově nedařilo, tak jsme rádi, že jsme alespoň pár dětí mohli zapojit 

do tohoto sportu. Doufáme, že v další sezóně se situace bude lepšit 

a přijdou i výsledky. Závěrem bychom chtěli poděkovat všem 

za reprezentaci naší krásné obce.

Výsledky mužstva dospělých: 

Markvartice - Šluknov/Lipová 0:2, Šluknov/Lipová – Těchlovice 2:0, 

Rybniště - Šluknov/Lipová 0:0 PK 1:4, Šluknov/Lipová – Dobkovice 2:4, 

Jiřetín - Šluknov/Lipová 1:2, Šluknov/Lipová – Březiny 2:3, 

Dolní Poustevna - Šluknov/Lipová 1:5, Šluknov/Lipová – Mikulášovice 4:0, 

Dolní Habartice - Šluknov/Lipová 2:2 PK 3:4, Šluknov/Lipová – Krásná Lípa 

3:0, Malšovice - Šluknov/Lipová 1:5.

  

Co se chystá:

Pátek 14.7. od 18:30 – utkání Šluknov A : Šluknov B/Lipová.  

Sobota 29.7. tradiční fotbalový turnaj LIPOVSKÝ MEMORIÁL, od 8:30 

hodin na místním hřišti.

Tabulka Okresního přeboru dospělých

Tabulka starších přípravek – skupina sever
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ČERVEN 2017

ĈB Dobkovice 22 112:30 61

2. Březiny 22 111:24 57

3. Šluknov "B"/ Lipová 22 47:29 42

4. Ji řetín pod J. 22 80:40 41

5. Malšovice 22 42:57 30

6. Těchlovice 22 39:56 27

7. Krásná Lípa 22 42:49 26

8. Mikulášovice 22 42:92 26

9. Dolní Habartice 22 48:65 25

10. Rybniš tě 22 33:68 23

11. Markvartice 22 36:80 21

12. Dolní Poustevna 22 39:73 17

ĈB Dolní Poustevna 101

2. Rumburk 81

3. Šluknov 81

4. Varnsdorf 53

5. Rumburk 38

6. Lipová 7

POVĚSTI A PŘÍBĚHY ŠLUKNOVSKÉHO VÝBĚŽKU 
------------------------------------------------------------------------------------------------

O lesních žínkách
Bývalo kdysi, že v lesích sousedního Saska žilo mnoho lesních žínek, které se 

nechávaly často vídat i v úzkém pásu našich pohraničních lesů. Byla to malá 

ženská stvoření velmi hezkého vzhledu, která lidem Šluknovského výběžku 

prokazovala mnoho dobrých služeb. Žínky uměly poradit lidem ve všech 

životních situacích. Bylinkami dokázaly léčit zlé nemoci, ochraňovaly 

zbloudilce v lesích i varovaly lidi před neštěstím a neuváženými činy.

Děti, které chodívaly do lesa pro dříví a podestýlku*), tyto žínky 

obdarovávaly suchým roštím a listím, které se po příchodu dětí domů 

proměňovalo ve zlato. Za to musely děti, které chodívaly do lesa, vískat 

a pročesávat lesním žínkám jejich jemné a dlouhé blonďaté vlasy. Všichni 

lidé žili s lesními žínkami ve vzájemné úctě, porozumění a pospolitosti.

Náhle však saské a po nich i české vrchnostenské úřady vydaly nařízení, 

které přísně zakazovalo sbírání i odnášení dříví a podestýlky z lesů. Děti, 

ale i dospělí lidé tudíž přestali do lesů chodit a jen velmi zřídka někdo z nich 

do lesa zavítal. Lesním žínkám začalo být proto velmi smutno, neboť se jim 

po lidech velice stýskalo. Rozhodly se tedy, že odejdou do jiných lesů, kde se 

budou moci opět s lidmi setkávat. Opustily tedy nejen Sasko, ale i tento kraj. 

Když z těchto míst odcházely, bývalo slyšet jejich smutnou píseň na 

rozloučenou, ve které zpívaly: 

                     „My vrátíme se jednou zpět do Saska,

                       ale až mu zavládne kurfiřtova**) ruka.“

*) podestýlka = suché jehličí, hlína a mech, které se nachází pod lesním porostem, 

dávala se do stájí pod dobytek místo slámy a sena.

**) kurfiřt = říšský kníže, který měl právo volit císaře Říše římské národa německého. 

Mezi kurfiřty patřili i čeští panovníci.

                     Eduard Steun

Smutná zpráva:

Dne 17. 6. 2017 nás navždy opustil kamarád a dlouholetý funkcionář 

našeho SK, pan Miroslav Herout. Pan Herout byl i dlouholetým 

funkcionářem OFS Děčín, kde byl členem disciplinární komise. Jeho 

činnost bude v našem lipovském klubu nesmazatelně zapsána. Čest jeho 

památce.  


