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Přehled poplatků pro rok 2017 - pozor změna

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. 

Pochvala naší Základní škole
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KULTURA V OBCI
------------------------------------------------------------------------------------------------
Maškarní zábava
V sobotu 18. února 2017 se na sále Restaurace U Pytláka uskutečnila 

Maškarní zábava. Od 15.00 hodin se vyzdobený sál zaplnil dětmi a jejich 

rodiči. Všechny děti měly krásné masky, a proto bylo pro porotu velmi 

těžké vybrat ty nejhezčí. Nakonec byly všechny přítomné masky 

vyhlášeny jako nejkrásnější. Pohádkový skřítek Fíha Tralalá si spolu 

s kulturní komisí pro děti během odpoledního programu připravila 

soutěže o sladké ceny. Od 20.00 hodin se konala zábava pro dospělé. 

I ve večerních hodinách si účastníci s maskami i bez masek zasoutěžili 

v připravených soutěžích a nechybělo ani vyhodnocení nejlepších 

jednotlivců a skupinových masek. Po celé odpoledne i večer 

se o hudební produkci staral DJ Čáp. Děkujeme nejen všem 

dobrovolníkům, kteří pomáhali s přípravou sálu a soutěžemi, 

ale také všem zúčastněným a těšíme se na další společnou akci.

Šedý zákal (katarakta) je přirozený  proces stárnutí oční čočky, 

kdy dochází k jejímu zakalování. Pacient tyto změny může vnímat jako 

rozmlžené vidění do dálky či do blízka, dvojité vidění či snížení jasu 

barev. Pokud šedý zákal postoupil natolik, že pacient vnímá zhoršené 

vidění a vadu se nedaří odstranit brýlemi, je vhodné provést operaci 

zkalené čočky, kdy se neprůhledná čočka nahradí čočkou umělou. 

Šedý zákal je běžně operován i na očním pracovišti v Lužické nemocnici 

v Rumburku. Vysoce odborný operační výkon je zde prováděn 

zkušenými lékaři z Prahy a Děčína v místním znecitlivění. 

Samotná operace šedého zákalu trvá v průměru 10 až 15 minut.  

Předchází ji oční vyšetření a poučení o léčebném režimu. 

Po výkonu je oko zakryto a pacient nemusí být hospitalizován -  odchází 

domů. Kvůli bezpečnosti pacienta se operace na obou očích současně 

neprovádí. 

Operace šedého zákalu je plně hrazena ze zdravotního pojištění 

a pacient při ní neplatí žádné jiné poplatky. 

V případě potřeby je možné získat více informací v oční ambulanci 

Lužické nemocnice Rumburk.

Operace šedého zákalu pro každého - Tisková zpráva z oční ambulance z Lužické nemocnice a polikliniky a.s.

Vážení spoluobčané, rádi bychom Vám připomněli možnost poslechu 

hlášení obecním rozhlasem přes mobilní telefon či pevnou linku.

V případě, že neuslyšíte nebo nebudete rozumět hlášení obecním 

rozhlasem, ,vytočte telefonní čís lo:+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.

Doufáme, že tento pohodlný způsob získání informací se osvědčí. 

V případě nejasností se, prosíme, obraťte na zaměstnance obecního 

úřadu.

Toto telefonní číslo také naleznete na webových stránkách obce 

v důležitých informacích pro občany v odkazu Obecní rozhlas

OBECNÍ ROZHLAS

Pozvánka na Lipovskou zabijačku
V sobotu 11. března 2017 se od 10.00 hodin uskuteční Lipovská zabijačka. Těšit se můžete na zabijačkový gulášek, polévku, jitrničky 

a další zabijačkové pochoutky. Připraveny budou oblíbené soutěže a kvízy a živá hudba po dobu konání celé akce. Těšíme se na Vaši hojnou 

účast.
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INFORMACE Z PODSTÁVKOVÉHO DOMU
------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuálně z informačního centra

Pro velký úspěch byla v galerii podstávkového domu prodloužena 

výstava fotografií pana Milana Baťhy. Tuto výstavu si můžete 

prohlédnout do konce března. Do muzea byla opět navrácena výstava 

řemesel, která je doplněna o historické pohledy a fotografie obce. 

Tímto Vás informujeme o termínech uzavření našeho IC. První bude 

v úterý 21. března 2017 z důvodu účasti na školení pracovníků 

informačních center. Druhý termín je 6. dubna 2017, kdy se pracovnice 

našeho informačního centra zúčastní výjezdu Destinačního fondu 

Českého Švýcarska. 

I v letošním roce si u nás můžete zakoupit Kulturní pas Euroregionu 

Labe/Elbe 2017, se kterým za pořizovací cenu 30,- Kč 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 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.

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

Únor v Domově důchodců Lipová
Začátkem měsíce února, přestože už je poměrně dlouho po Vánocích, 

jsme se vypravili do šluknovského kostela Sv. Václava. Pan arciděkan 

Pavel Procházka pozval naše klientky na prohlídku betlémů, tak jako 

každý rok. Nejprve jsme si prohlédli ten v kostele a potom jsme přijali 

pozvání na prohlídku betlémů na šluknovské faře. Tam jsme s panem 

arciděkanem poseděli a povídali si u čaje. Setkání bylo moc příjemné 

a betlémy se nám moc líbily. Děkujeme za pozvání. 

V únoru jsme byli také v solné jeskyni ve Šluknově, kam moc rádi 

jezdíme. Relaxace v přítmí jeskyně nám dělá moc dobře.

Věnujeme se také aktivitám v Domově. Rádi využíváme k vaření 

kuchyňku v naší kulturní místnosti. Tentokrát byly na řadě jablečné 

záviny. S pečením nám pomáhala paní Jitka a záviny se nám moc 

povedly. Na příští vaření máme naplánované špízy. 

            

            Mgr. Miroslava Hoštičková, ředitelka

ÚNOR 2017

KLUB DŮCHODCŮ
------------------------------------------------------------------------------------------------
Setkání seniorů se koná v podstávkovém domě 14.  března. 

Rehabilitační cvičení se koná  každý čtvrtek od 18.00 hod. v  tělocvičně pod odborným vedením rehabilitační pracovnice. Cena 20,- Kč.

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

Vážení  čtenáři, žáci čtvrté a páté třídy pro Vás opět připravili školní časopis. Nejdříve můžete poznávat páťáky podle autoportrétu a základních údajů, 

následují různé obrázky a vzpomínky na události v prvním pololetí. 

(Úvod převzatý z Lipováčku od Mgr. M. Petrouškové)

Lipováček si můžete vyzvednout  v IC Lipová a v budově obecního úřadu.

Školní časopis ZŠ a MŠ Lipová „LIPOVÁČEK“ 
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V lednovém čísle jsme se poprvé věnovali historickým osobnostem, 

které byly spjaty s lipovským zámkem a panstvím.  Připomeňme si, 

že hlavním budovatelem zámku v Lipové byl Leopold Anton graf von 

Salm, jak se podepisoval, syn Franze Wilhelma von Salm Reifferscheidt-

Bedbur a Marie Agnes Agathy hraběnky Slawatové. V těchto postavách 

se spojily dva prastaré aristokratické rody. Zatímco Salmové pocházejí 

ze západní hranice Svaté říše římské, tedy z dnešního pomezí mezi 

Německou spolkovou republikou a Francií a jejich příslušníky můžeme 

po přeslici bezpečně odvodit až od císaře Karla Velikého a jejichž osudy 

sledujeme v zachovaných listinách již od století desátého, pak starý rod 

Slawatů byl součástí aristokracie české a jeho kořeny můžeme 

vystopovat od století dvanáctého a v případě dědictví po přeslici 

se dostaneme až k počátkům pánů z Růže, tedy doložitelně do doby 

existence Vítka z Prčice, který je poprvé doložen k roku 1169, 

kdy se prokazatelně pohyboval na dvoře krále Vladislava II. ve funkci 

královského stolníka. V této funkci byl do roku 1176. Ale nepředbíhejme. 

Jen si můžeme uvědomit, že spojením rodu Slavatů a Salmů došlo 

k významnému spojení prastarého rodu evropského a českého 

a tedy že v žilách zakladatele zámku v Lipové kolovala i krev slavných 

pánů z Hradce, kteří spoluurčovali po mnoho generací chod českých 

dějin. Leopold Anton Salm tedy po matce nebyl žádným ,,cizákem“ 

v českých zemích, jak se někdy ještě dnes můžeme dočíst. A obdobné 

je to i s rodem Slavatů  a některými jejich protagonisty. Pojďme si je tedy 

ve stručnosti přiblížit.

Marie Agnes hraběnka Slavatová (1674-1718) byla dcerou Jana Jiřího 

Jáchyma hraběte Slavaty z Chlumu a Košumberka (1634-1689), 

vynikajícího hospodáře, kterému je naprosto mylně dáváno za vinu 

rolnické povstání v roce 1680. Této kapitole se podrobně věnuji 

v publikaci Zámek Lipová a Salmové a doporučuji ji zájemcům k přečtení, 

zde se nebudeme touto problematikou šířeji zabývat. Jen považuji 

za nutné znovu upozornit na nezvratitelný fakt, že hrabě Slavata udělal 

maximum pro to, aby sedláci nebyli za svoji vzpouru potrestáni tak 

přísně, jak to požadoval generál císařského vojska hrabě Kryštof Harant 

z Polžic a Bezdružic (ano, nemýlíte se, přímý potomek onoho slavného 

hraběte popraveného na Staroměstském náměstí za svoji vzpouru proti 

císaři, ale především za to, že se poměrně přesně strefoval svojí 

dělostřeleckou baterií do oken císařovy ložnice při obléhání Vídně). 

Rozhodně tak do říše pohádek patří tradované povídání o tom, 

jak nelidský hrabě Slavata donutil vzpurné sedláky za trest postavit hráz 

Zámeckého rybníka. On už totiž prokazatelně stál čtyři roky před 

vzpourou, která navíc rozhodně nebyla iniciována na panství Lipová. 

Pojďme se podívat, jak se Slavatové dostali k panství Lipová. Hraběnka 

Slavatová koupila panství od své matky již ve svých dvaadvaceti letech. 

Její otec, hrabě Jan Jiří Jáchym Slavata, se narodil pravděpodobně 

ve Vídni, kde byl jeho otec Jáchym Oldřich Slavata (1606-1645) vázán 

dvorskou službou. Dětství trávil na cestách mezi Vídní, Telčí 

a Jindřichovým Hradcem, posléze žil ve Vídni, kde s hodností císařského 

komořího pobýval u dvora. Po sňatku, který se odehrál 14. ledna 1663 

ve Vídni s hraběnkou Marií Markétou z Trautsonu (1645-1698), 

která získala věnem 60.000 zlatých a v roce 1662 navíc zdědila polovinu 

panství Lipová (Hanspach), se společenské postavení Jana Jáchyma 

Slavaty změnilo, zejména pak v roce 1673, kdy zemřel jeho starší bratr 

Ferdinand Vilém (1630–1673). Po něm zdědil veškerá rodová panství 

včetně Jindřichova Hradce, Telče, Stráže nad Nežárkou a dalších a v roce 

1676 po matce zdědil i panství Freistadt v Rakousku. Po bratrovi převzal

 i funkci dvorského sudího (1673-1685), byl jmenován i skutečným 

císařským tajným radou (1681). V zemské kariéře pokračoval jako 

nejvyšší sudí (1685-1688) a nakonec nejvyšší hofmistr Českého 

království (1688-1689). Patřil tak mezi první muže rakouské monarchie. 

V tom pokračoval vlastně v rodové tradici, neboť i jeho otec užíval 

ve Vídni obdobné postavení. Abychom si představili postavení Slavatů 

v šedesátých letech sedmnáctého století, kdy Jan Jiří pobýval často 

na starém zámku v Lipové, ale také ve Vídni či v Praze, kde na Malé 

Straně vlastnil v Thunovské ulici rodový palác, který nechal přepychově 

vybavit a vydržoval zde dvůr o počtu kolem 50 osob, musíme 

si představit rozsah majetku, který vlastnil. Svým postavením patřil tedy 

mezi nejpřednější aristokraty v zemi. Bohužel ale nemá mužské 

potomky a jím tak vymírá rod Slavatů, který po přeslici pokračuje v rodě 

Salmů Reifferscheidtů. 

INFORMACE ZE ZÁMKU 
------------------------------------------------------------------------------------------------
Leden na zámku

pokračování příště

ÚNOR 2017
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POVĚSTI A PŘÍBĚHY ŠLUKNOVSKÉHO VÝBĚŽKU
------------------------------------------------------------------------------------------------

Z historie hotelů,hostinců a hospod zdejší oblasti

Od pradávna lidé cítili potřebu se shromažďovat za účelem, aby si sdělili 

mezi sebou nejnovější zprávy a události, aby si vyměňovali zkušenosti 

a aby se na lecčems domluvili a dohodli. Z toho důvodu vznikala taková 

jakási shromažďovací střediska. Bývalo to většinou na místech, 

kam to lidé neměli moc daleko nebo u někoho, kdo hrál významnou roli 

v jejich společenství, a hlavně kdo měl prostory pro taková setkání. 

Ten pak většinou zajišťoval pro všechny něco k snědku a k pití, za což mu 

účastníci zaplatili. K jídlu se podávalo to, co právě paní domácí měla 

doma nebo co zrovna navařila. Zpočátku se pila jen voda nebo mléko 

a s postupem času pak došlo na víno, medovinu, pivo a tvrdší alkohol. 

Stručně řečeno, tak nějak vznikly první hospody.

V hospodách návštěvníci probírali veškeré dění v obci či městě 

a nezřídka tam vznikaly i plány na budoucí dění té či oné lokality. 

Když se pak začaly rozvíjet tzv. obchodní cesty a do daných míst přijížděli 

obchodníci a jiní návštěvníci z větších vzdáleností, kteří odsud pak 

pokračovali dále, vznikly z větších hospod nebo statků tzv. zájezdní 

hostince. Tam mohli cestující také přenocovat a nezřídka přepřahat 

unavené koně za koně odpočaté.

V několika místech vznikala pohostinská zařízení také u rychtářů 

jednotlivých obcí, kde měl rychtář možnost sdělovat veřejnosti různé 

novinky, předkládat plány a projednávat důležité události. Proto mnohé 

hospody také obdržely název „rychta“. V mnoha větších hospodách, 

kde byly vhodné prostory, se také pořádaly taneční zábavy, vznikaly tam 

různé pěvecké, hudební a divadelní spolky, hrávaly se v nich různé 

společenské hry jako např. karty, šachy, kulečník apod. Mnohá 

hospodská zařízení měla pro letní období, kdy se mohlo sedět venku, 

zřízený tzv. valour, čili kuželník, který se těšil velké oblibě. Hostinským 

nikdo do jejich činnosti nezasahoval a vše záleželo jenom na nich, 

jak svou hospodu vybaví a co v ní budou provozovat. Proto byla 

v některých hospodách např. i nájemná děvčata pro kratochvíle 

mužských hostů. Jediné, co musel hostinský dodržovat, bylo placení 

daní, nenalévání alkoholu nezletilým a v některých údobích musel 

dodržovat nařízenou zavírací, tzv. policejní hodinu.

Malé hospůdky měly třeba jen tři stoly a byly otevřené, až když přišel 

sedlák či jiný majitel z práce, hospody bývaly v mnoha případech také 

jako součást řeznictví. V každé hospodě však byla možnost kromě pití 

obdržet něco k jídlu, jak už bylo výše řečeno, co právě paní domu měla 

přichystané. Někdy to bývala teplá strava, jindy zase studená kuchyně 

(třeba také jenom chléb s máslem nebo sádlem), ale hladový nikdo 

neodešel a vždy něco k jídlu dostal. V teplých jídlech se jednalo o místní 

regionální, v tomto případě sudetskou stravu, nic převzatého z ciziny, 

kromě těch, kteří se na cizí jídla specializovali, ale těch bylo minimum. 

Česká jídla se podávala povětšině v českých hospodách, kterých bylo na 

lipovském panství jen minimum.

Největšího rozmachu dosáhlo pohostinství na konci 19. a počátku 

20. století, kdy se mimo jiné začal úspěšně rozvíjet turistický ruch. 

Hospody vznikaly na téměř každém turisticky i jinak zajímavém místě. 

Stavěly se rozhledny, které byly vybaveny hospodou, stejně tak přírodní 

nebo lesní divadla, hospody bývaly i u různých rybníků a jezírek, 

v malebných údolích i na jinak zajímavých místech, která lákala 

především turisty nebo celé rodiny k procházkám.

Ve zdejším regionu, tj. na bývalém panství Lipová ,se točilo převážně 

pivo z lipovského pivovaru. Někteří hostinští, kteří to měli do Lipové 

blízko, si dojížděli až do pivovaru sami, jako např. Severní, Lobendava, 

Nová Víska, Horní Poustevna, Markéta a Liščí. Koně nebo voli, kteří patřili 

k pivovaru, rozváželi pivo po samotné Lipové. Pro Dolní Poustevnu, 

Dolinu, Vilémov, Mikulášovice, Tomášov a část Velkého Šenova vozily 

tyto potahy pivo z Lipové na křižovatku silnic mezi Vilémovem a Velkým 

Šenovem (na konci Dlouhé míle za Vilémovem), kde se překládalo 

z pivovarských vozů na vozy jednotlivých hostinských. Proto také most, 

který se na této křižovatce nachází, se jmenuje Pivní most (Bierbrücke). 

Zní to trochu neuvěřitelně,ale i při této dopravě přicházeli lidé o život. 

U samotného Pivního mostu stával ještě po roce 1965 pomníček kočího, 

kterého zavalil sud s pivem, jenž se skutálel z vozu. Další takový 

pomníček byl ze stejné příčiny postaven na odbočce silnice z Lipové 

do Ludvíkoviček, který je tam dosud. Po výstavbě železnice se pak pivo 

vozilo na nádraží Lipová. Některé hospody pak točily také pivo ze dvou 

šluknovských pivovarů, a sice ze zámeckého a z měšťanského. 

Objevovalo se i pivo rumburské a krásnolipské.

V této oblasti, tj. na lipovském panství, vzniklo nejvíce hospod, hostinců, 

kaváren a hotelů za panování císaře Františka Josefa I. Už předtím bylo 

těchto provozoven poměrně dostatečné množství, ale v době panování 

tohoto císaře došlo k nebývalému rozvoji všech oborů lidské činnosti 

v celé historii nejen naší země, ale všech zemí rakousko-uherské koruny, 

a to i přesto, že se vedly války. Nikdy po tom už takový rozmach nenastal.

V těch dobách také vznikly téměř všechny železniční tratě a silnice. 

Mnohá nádraží byla vybavena také nádražními restauracemi. 

Na lipovském panství  byly nádražní restaurace, např. u nádraží Lipová, 

Mikulášovice dolní nádraží, ve Vilémově a v Dolní Poustevně, 

která se jako jediná udržela až do našich časů.

Ovšem vůbec nejstarším hostincem nejen na lipovském panství, 

ale i v celém šluknovském výběžku, který sice již neslouží svému účelu, 

ale dosud stojí, je bývalý „Starý soud“ nebo také „Stará rychta“ 

v Dolní Poustevně, č. p. 1. Bývala to skutečná rychta, jejíž budova vznikla 

před více než 300 lety. Za tu dobu se častokrát přestavovala a hlavně 

zvětšovala. Byla časem přeměněna také na hotel a byla hlavním 

společenským a kulturním centrem Dolní Poustevny až do druhé 

světové války. Náležel k ní rozlehlý rybník vybavený lodičkami, 

na kterých se mohli návštěvníci svézt. Také velký kuželník přitahoval 

mnoho hostů. Bohužel, dnes je v takovém stavu, jaký si tak pamětihodný 

objekt nezasluhuje.

Také různé spolky si zřizovaly pohostinství. Byly to různé turistické 

(tehdy vandrovní) spolky, hasičské spolky apod. Z těch nejvíce vynikaly 

spolky ostrostřelců, které si u svých střelnic budovaly svoje klubovny 

s hospodou, jež nesly název „Střelnice“. Ve zdejším regionu, 

tj. na lipovském panství, byly celkem tři „Střelnice“, které byly funkční 

dokonce i za komunistického režimu, i po převratu v roce 1989. Bohužel, 

krátce po tomto datu zanikly a udržela se pouze „Střelnice“ v Lipové, 

ale i ta byla bez ohledu na tradice přejmenována na „Restauraci 

U Pytláka“. Přesto je dnes nejstarší funkční hospodou bývalého 

lipovského panství.

Sportovní cvičenci, němečtí turneři nebo čeští sokolové budovali různé 

tělocvičny a při nich také hospody. Tak např. v Dolní Poustevně 

si zbudovala česká menšina tělocvičnu, tehdy nazývanou sokolovnu, 

s hospodou a celý objekt dostal název Národní dům, ve kterém 

se pořádalo vše, co se české menšiny týkalo, ale mnohdy i co bylo 

společného jak pro Čechy, tak i pro Němce. To vše ovšem skončilo 

připojením Sudet k Německé říši a následnou druhou světovou válkou.

                   

                   Eduard Steun

pokračování příště
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