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V měsíci srpnu úřední hodiny nezměněny.

Pořízení technického vybavení pro péči o stávající vegetační prvky v Lipové
Obec Lipová získala díky projektu „Pořízení technického vybavení pro
péči o stávající vegetační prvky v Lipové“ dotaci na pořízení technického
vybavení pro péči o vegetační prvky v obci.
Na podzim roku 2016 byl z projektu zakoupen traktor ISEKI SXG 326 HL
vč. sběrného koše společně s příslušenstvím, pořízení této techniky
umožní pravidelnou a efektivní údržbu vegetačních prvků v Lipové.
Výše podpory na projekt byla stanovena na 400.000 Kč, celkové náklady
projektu jsou 483.758 Kč.
Poskytnutá podpora byla přidělena z prostředků vymezených Národním
programem Životní prostředí. Poskytovatelem dotace je Státní fond
životního prostředí České republiky.

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.

OBECNÍ ROZHLAS
Vážení spoluobčané, rádi bychom Vám připomněli možnost poslechu
hlášení obecním rozhlasem přes mobilní telefon či pevnou linku.

Doufáme, že tento pohodlný způsob získání informací se osvědčí.
V případě nejasností se, prosíme, obraťte na zaměstnance obecního
úřadu.

V případě, že neuslyšíte nebo nebudete rozumět hlášení obecním
rozhlasem, vytočte telefonní číslo:+420 607 014 586,
kde je hlášení nahráno a bude Vám přehráno přímo do telefonu.
Do schránky tohoto čísla je nahráno okamžitě každé hlášení,
které proběhne.

Toto telefonní číslo také naleznete na webových stránkách obce
v důležitých informacích pro občany v odkazu Obecní rozhlas
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KULTURA V OBCI

-----------------------------------------------------------------------------------------------Lipovské hudební slavnosti
V sobotu 15. července 2017 se od 15.00 hodin uskutečnily Lipovské
hudební slavnosti, které organizovala společnost Via Tempora Nova.
Koncert kytarového virtuosa Lubomíra Brabce byl v den konání přesunut
kvůli špatnému počasí ze zámeckého parku do kostela sv. Šimona a Judy

v Lipové. I přes toto nepříznivé počasí koncert navštívilo na sto platících
návštěvníků. Koncert byl krásný a návštěvníci poděkovali potleskem
ve stoje.

Lipovský „nafukovací“ dřevák
V sobotu 26. 8. 2017 od 10.00 hodin se v areálu bývalého pivovaru bude
konat Lipovský „nafukovací“ dřevák. Dřevosochání našich stálých
i nových dřevosochařů bude pravděpodobně probíhat již od čtvrtka
24. 8. 2017. Nafukovací atrakce všeho druhu a velikostí budou součástí
desetiboje pro děti i dospělé, zároveň budou připraveny i další
nafukovací atrakce pro ty, kteří nebudou chtít soutěžit v desetiboji.
Můžete se těšit také na stánkový prodej, občerstvení a večerní zábavu.
Program celého dne bude upřesněn na plakátech, které vyvěsíme v obci
a blízkém okolí.
Malá ukázka atrakcí, na které se můžete těšit:
Wipe Out, Criss Cross, Metro, Vodní fotbal

INFORMACE Z PODSTÁVKOVÉHO DOMU

-----------------------------------------------------------------------------------------------Aktuálně z informačního centra
V současné době pro Vás připravujeme dvě nové výstavy, které si budete
moci prohlédnout již na podzim tohoto roku. I toto léto si u nás můžete
zdarma vyzvednout aktuální turistické jízdní řády a spoustu dalších
materiálů s inspirací na prázdninové výlety.
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 702 184 555
Přejeme krásný zbytek léta a těšíme se na Vaši návštěvu, pracovnice
IC Lipová.

INFORMACE Z DOMOVA DŮCHODCŮ

-----------------------------------------------------------------------------------------------Červenec v Domově důchodců Lipová
V úterý 27. 6. 2017 se konal v Domově důchodců Lipová již devátým
rokem Lipovský soutěžní den. Letos jsme si s jeho realizací pospíšili
a určili tak červnový datum, především protože jsme chtěli hezké počasí.
To se nám nakonec vydařilo. Bylo „tak akorát“.
Byly připravené stany a sety stolů s lavicemi, které nám zapůjčil Obecní
úřad v Lipové, a také občerstvení pro všechny soutěžící a jejich
doprovody. Přijelo 8 soutěžních družstev. Již tradičně jsme připravili
disciplíny jak sportovní, tak i na procvičení paměti nebo motoriky. Každý
rok se snažíme vymýšlet disciplíny nové, neokoukané a takové, které

budou klienty, a nejen je, bavit. Během soutěžního dne nás přišly
navštívit i děti z Mateřské školy v Lipové a také si disciplíny vyzkoušely.
Dobře si vedly např. při určování bylin nebo v hodu na koš. Novinkou
letos bylo hašení hořícího domu. Nebojte, nehořelo. Jen nám Sbor
dobrovolných hasičů z Velkého Šenova zapůjčil maketu domku
a potřebnou techniku k „hašení“. Tato disciplína bavila asi všechny, jak
děti, tak dospělé. Než děti odešly zpět do školky, zazpívaly si
s Františkem Veselým, který celý den hudebně doprovázel, několik
písniček. I v letošním roce jsme měli připravenou disciplínu pro vedoucí
pokračování na další straně
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družstev, tedy pracovníky, kteří své klientky k nám doprovodili. Letos
jsme zvolili logickou hru. Všichni byli úspěšní, nejrychlejší byla vedoucí
družstva z Filipova.
Po obědě následovalo vyhlášení vítězů. Tradičně jsme odměnili pěknými
cenami všechny soutěžící. Ti, co se umístili na prvních třech místech,
dostali kromě věcných cen i medaile, diplomy a sladkou odměnu
v podobě dortu pro celé družstvo. Letos se na první příčce umístil
Domov důchodců Lipová. Myslím, že soutěžní den se velmi podařil,

soutěžícím i ostatním hostům se líbil. Ráda bych tímto poděkovala všem
zaměstnancům i přátelům našeho Domova za výraznou pomoc při
přípravě a realizaci našeho Dne.
V červenci jsme pak podnikli ještě výlety do Zoo v Ústí nad Labem
a vyšlápli jsme si na mikulášovickou Tanečnici. Přijali jsme i pozvání do
Brtníků na soutěž ve vaření polévky. Sice jsme se neumístili na předních
příčkách, ale pro nás byla naše polévka stejně nejlepší.

SPOLEK SENIORŮ LIPOVÁ

-----------------------------------------------------------------------------------------------Sezení seniorů: 12. září 2017, 10. října 2017, 7. listopadu 2017
a 5. prosince 2017, vždy od 15.00 hod. v podstávkovém domě.
Dne 28. 9. 2017 se bude konat koncert v kostele sv. Šimona a Judy.
Bude upřesněno a zveřejněno.

Připravujeme: setkání seniorů v den jejich svátku.
Dne 2. 12. 2017 pojedeme vlakem do Prahy na představení světového
muzikálu od 14.00 hod. Ples Upírů v Goji. Cena vstupného 699 Kč
a 599 Kč přihlášení je nutné do 15. 9. 2017.

INFORMACE ZE ŠKOLY

-----------------------------------------------------------------------------------------------Školní časopis ZŠ a MŠ Lipová „LIPOVÁČEK“

Vážení čtenáři, máme tu konec školního roku a s ním i další číslo našeho školního časopisu. Připravili ho opět žáci čtvrtého a pátého ročníku. Psali
o některých zážitcích, trochu upravili známé pohádky a vymýšleli „superzvíře“. Přeji všem příjemné čtení i nějaké to luštění.
(Úvod převzatý z Lipováčku od Mgr. M. Petrouškové)
Lipováček si můžete vyzvednout v IC Lipová a v budově obecního úřadu.

INZERCE

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------Kaplička nad zázračnou studánkou a jak to bylo s její stavbou
panství patřilo až do prvních let 20. století.
Stávající kaplička je opatřena kromě letopočtu také tzv. pietou,
tj. Pannou Marií oplakávající Krista, a v podélném rámečku německým
prosebným veršem: „Bitt´Gott für uns, Maria rein, so wird der Brunn zur
Gesundheit sein.“
A právě mezi pietou a prosebným veršem je umístěn šlechtický erb
skutečného stavitele kapličky, kterého různí rádobyznalci tohoto kraje
a jeho historie vydávají za slavatovský erb, aniž by se přesvědčili
o správnosti svého tvrzení. Skutečný slavatovský erb je na kostele
sv. Šimona a Judy v Lipové a na kostele sv. Mikuláše v Mikulášovicích.
A kdo je tedy stavitelem současné kapličky nad zázračným pramenem?
Pro odpověď se musíme více ponořit do historických událostí
a souvislostí. Císař Ferdinand II. Habsburský udělil 19. března 1630
Vilémovi hraběti Slavatovi z Chlumu a Košumberka práva spojená
s titulem „comes palatinus caesarei“ (komitiva palatinátu císařského),
která opravňovala Slavatu k různým právním úkonům, jako např.
legitimování nemanželských dětí, jmenování veřejných notářů a také
měl právo povyšovat jím uznalé osoby do šlechtického stavu, udělovat
jim predikáty a rodové erby. Titul císařského palatina pak dědili všichni
Vilémovi potomci v primogenituře, tzn. všichni prvorození. Tento titul
vladaře slavatovského rodu obdržel také Jan Jiří Jáchym hrabě Slavata
z Chlumu a Košumberka, čtvrtý vladař domu jindřichohradeckého,
císařský palatin, pán na Jindřichově Hradci, Telči, Nové Bystřici,
Opařanech, Pluhově Žďáru a Lipové (Hanšpachu).
Tento majitel lipovského panství využil svého práva a diplomem
vydaným v Praze na Malé Straně 27. dubna 1674 povýšil hospodářského
hejtmana panství Hanšpach (Lipová), Eliáše Karla Schwartze,
za dlouholeté a věrné služby do šlechtického stavu s predikátem
„ze Schwartzenfeldu“ a udělil mu rodový erb. Tento jmenovací diplom se
vzácně dochoval jak v nezpečetěném kancelářském konceptu, tak
v ještě vzácnějším originále.
Erb tvoří polcený štít, vlevo dělený. V pravé černé polovině stříbrná
kotva. Vlevo nahoře v zeleném poli černý, zlatě korunovaný havran
s roztaženými křídly, stojící na dělící čáře. Vlevo dole v černém poli
zelený trojlístek, ležící šikmo, řapíkem nahoru. Na štítě je turnajská
přílbice s přikrývadly, vpravo černo-stříbrnými, vlevo zeleno-zlatými. Na
přílbici točenice v barvách přikrývadel, v klenotu tentýž havran jako ve
štítu.
Popsaný erb je totožný s erbem ve výklenku kapličky nad pramenem,
z čehož lze logicky usuzovat, že stavebníkem byl v roce 1713 právě
zmiňovaný Eliáš Karel Schwarz ze Schwartzenfeldu. Jeho erb
ve Vilémově patří k ojedinělým památkám svého druhu, a proto
zasluhuje maximální péči a ochranu. Je totiž jeden z mála erbů z dosud
známých slavatovských nobilitací (povýšení do šlechtického stavu),
kterému se dostalo praktického využití umístěním na stavbu. Bohužel
při opravách v minulosti nezůstaly jeho barvy zachovány a byl přetřen
jen jednou jedinou barvou.
Takže až zase budete někde slyšet nebo číst, že kapličku nad studánkou
postavil hrabě Slavata, už budete vědět, že je to jeden ze stále
opakovaných omylů a že skutečným stavitelem byl Eliáš Karel Schwartz
ze Schwartzenfeldu.
Popřejme naší kapličce, aby nám zůstala zachována, chraňme ji, buďme
na ní pyšní a ukazujme jí pro slávu Vilémova turistům. Je to skutečně
vzácná a ojedinělá památka.

Podle starých záznamů se dne 19. října 1646 zjevili mladičké Anně
Grohmannové, dceři sedláka Hanse Grohmanna, při pasení dobytka ve
svazích nad dnešním kostelem ve Vilémově dva andělé. Anna trpěla
už dlouhou dobu jakousi blíže nepopsanou oční chorobou a oba andělé
jí zavedli pod kopec, tehdy zvaný Steinberg. Tam jí ukázali místo, kde ze
země vyvěrá léčivá voda, a sdělili jí, že voda léčí oči a bolavé nohy. Toto se
přihodilo Anně Grohmannové ještě jednou o necelý měsíc později,
10. listopadu 1646.
Zbožná Anička si skutečně touto vodou oči pravidelně umývala,
až opravdu došlo k jejímu uzdravení. Římsko-katolická církev tuto
událost uznala jako zázrak a od té doby sem do Vilémova každoročně
přicházely celé zástupy poutníků ze širokého i dalekého okolí, zejména
i z Horní Lužice, tamní Lužičtí Srbové, čili Vendové. Tím byl položen
základ k tradičním vilémovským poutím, které svým rozsahem byly
největší v dobách panování císaře Františka Josefa I. a v období mezi
oběma světovými válkami (1918-1939).
Ještě v padesátých letech 20. století byly na stěnách v prostoru kolem
kapličky rozvěšené tabulky se jmény těch, kterým „zázračná“ voda
pomohla, a těch, kteří se sem rádi často vraceli doufajíce ve své
uzdravení. Bohužel, rukou nenechavců a vandalů bylo vše zničeno.
V roce 1945 dokonce první české obecní zastupitelstvo zauvažovalo
o zřízení lázní s využitím této vody. Avšak rozbor, který si tehdy nechali
udělat, nic mimořádného neprokázal, a tak bylo od záměru upuštěno.
Zřejmě v podzemních vrstvách a ve spodních vodách došlo ke změnám
a voda už neměla žádné účinky.
Nás ale bude dnes zajímat, kdo nechal postavit onu krásnou kapličku
nad pramenem, o kterém mnozí starousedlíci tvrdili, že se nachází pod
oltářem kostela a do míst pod kapličkou že je jeho voda svedena.
Jedna věc je jistá, že když lidé začali pramen hojně navštěvovat, že nad
ním byla ještě před touto nynější kapličkou postavena jakási kaplička
původní, o jejíž podobě neexistuje žádný záznam. Avšak důkazem, že tu
cosi stávalo, jsou kameny, které jsou dnes umístěné v základech dnešní
kapličky, ve kterých je vytesán text s pravopisnými chybami
a letopočtem.
Ve většině průvodců a regionální literatuře je uváděn jako stavitel
kapličky majitel lipovského (tehdy hanšpašského) panství, kam Vilémov
patřil, hrabě Jan Jiří Jáchym Slavata z Chlumu a Košumberka. Tento údaj
je však naprosto mylný.
V době, kdy ke zjevení došlo, tj.v roce 1646, byl majitelem hanšpašského
(lipovského) panství hrabě Karel Adam z Mansfeldu, který
pravděpodobně nad pramen nějakou kapličku umístil a ze které mohou
pocházet ony zmíněné kameny v základech kapličky, kterou známe
dnes. Pokud ale Karel Adam z Mansfeldu nad pramenem nic nepostavil,
pak je dost možné, že tedy tu úplně první kapličku zde mohl hrabě
Slavata skutečně postavit, když se oženil s Marií Markétou hraběnkou
z Trautsonu a získal tímto sňatkem lipovské panství. Marie Markéta byla
totiž dcerou Kristýny Alžběty hraběnky z Trautsonu, která pocházela
z rodu Mansfeldů.
Kaplička, kterou známe dnes, je opatřena letopočtem 1713 a je na ní
dobře poznat, že její základy tvoří starší kameny s vytesanými nápisy,
což je důkazem, že už před ní tu zřejmě stála kaplička, kterou mohl
Slavata postavit, pokud jí nepostavil už Mansfeld. Rozhodně ale Slavata
nepostavil tu kapličku, která tam stojí dnes. V roce 1713 byl totiž
už Slavata téměř čtvrt století mrtev a jeho vdova Marie Markéta prodala
lipovské panství už v roce 1696 své dceři Marii Anežce, provdané
za Františka Viléma hraběte ze Salm-Reiﬀerscheidtu, jehož rodu pak

Eduard Steun
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