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V měsíci březnu a dubnu proběhlo konkurzní řízení na ředitele/ředitelku 

naší příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy. Byla 

ustanovena komise, která byla složena: dva zastupitelé obce, zástupce 

Ústeckého kraje – odbor školství, zástupce České školní inspekce, 

zástupce učitelského sboru ZŠ Lipová a MŠ Lipová, zástupce odborníka 

z hlediska školství – učitel z jiné školy a dva zástupci školské rady. 

Nabídku podali tři uchazeči. Komise na prvním jednání posuzovala 

kvalifikaci a rozhodla, že do dalšího kola postoupili všichni tři uchazeči. 

Ve druhém kole všichni uchazeči představili své koncepce v řízeném 

40 minutovém pohovoru a na závěr uchazeč odpovídal na otázky všech 

členů komise.  Následně komise rozhodla o vhodnosti a pořadí dvou 

uchazečů a dala doporučení k výběru nejvhodnějšího uchazeče. 

Na konci konkurzního řízení komise výsledky všem uchazečům sdělila. 

Dva vhodní uchazeči byli pozvání na zasedání zastupitelstva obce, 

kde představili sebe i své koncepce. Zastupitelstvo se následně poradilo 

a hlasovalo o novém řediteli ZŠ a MŠ Lipová, jednohlasně odhlasovalo 

a vybralo novou ředitelku paní Mgr. Hanu Šulcovou z České Kamenice. 

S novou paní ředitelkou se budete moci všichni seznámit na společném 

zasedání školské rady, zastupitelstva, učitelského sboru, rodičů a přátel 

školy. Pozvánky s termínem budou vloženy do poštovních schránek.

Konkurzní řízení na ředitele/ředitelku ZŠ a MŠ Lipová

Proběhlo výběrové řízení na pacht obecního majetku - rybníky v obci. 

Hlavní podmínkou bylo stanovení údržby zeleně okolo jednotlivých 

rybníků a nastavení četnosti sekání. Všichni zájemci, kteří nabídku 

podali, musí tuto podmínku dodržet, teprve potom rozhodovala cena 

za pacht pozemků. Další důležitou součástí byla koncepce z hlediska 

hospodaření (stanovená rybí osádka, dodržování zákona o vodách 

a podmínek udržování vodních děl, retence proti záplavám, aktivity jako 

např. rybářský kroužek, sportovní rybolov, soutěže a společenské akce 

při výlovech). Všechny tyto podmínky jsou součástí pachtovní smlouvy. 

V případě nedodržování podmínek bude udělena nájemci pokuta 

a po opakovaném porušení bude ukončena pachtovní smlouva. 

Zastupitelstvo obce při otvírání obálek vyloučilo jednoho zájemce, 

protože nedodržel podmínky údržby, ze dvou dalších zájemců 

co předložili nabídky na všechny rybníky, byl vybrán nájemce, který má 

v nájmu již Sohlandský rybník. Pouze Kačák/farský rybník má jiného 

nájemce.

Pacht obecního majetku - rybníky

Dále Vás chceme vážení spoluobčané požádat o pomoc při údržbě 

zeleně v naší obci. Vzhledem k tomu, že máme pouze tři zaměstnance 

a mnoho ploch k údržbě, tak Vás prosíme o pomoc při sekání trávy, 

údržbě keřů a stromů a také údržbě drobných sakrálních památek. 

Pokud každý přiložíme ruku k dílu v blízkosti svého domu a budeme 

udržovat veřejná prostranství, komunikace a další, budeme mít tu naší 

obec zase o mnoho hezčí. Pokud se chcete domluvit na případné 

pomoci přímo na obecním úřadě, budeme moc rádi.

Údržba zeleně

Sběrný dvůr má nový provozní řád a zde je souhrn nejdůležitějších 

informací.

Otevírací doba:  každá středa od 14.00 do 16.00 hodin, sudá sobota  

od 09.00 do 12.00 hodin

Uložení odpadu mimo otevírací dobu je možné domluvit na telefonním 

čísle: 720 993 632.

Úhrada za uložení odpadu: na místě při uložení.

Ceník sběrného dvora:

elektro odpad drobný    zdarma

elektro odpad drobný – nekompletní  20 Kč/ks

elektro spotřebiče     zdarma

elektro spotřebiče - nekompletní  50 Kč/ks

kovošrot     zdarma

nebezpečný odpad    zdarma

pneumatiky    5 Kč/ 1 kg

tříděný odpad    zdarma

suť     1 Kč/ 1 kg

objemný odpad    4 Kč/ 1 kg

Sběrný dvůr je střežen kamerovým systémem a uložení odpadu mimo 

prostor sběrného dvora je považováno za založení černé skládky 

a bude pokutováno. Prosíme o respektování této otevírací doby 

a neukládání odpadu před bránu sběrného dvora. Záznam 

z kamerového systému, slouží zatím pro upozornění. Bohužel, někteří 

obyvatelé ukládají odpad k bráně sběrného dvora opakovaně, 

bez ohledu na nový provozní řád. 

Prosíme majitele rekreačních objektů, kteří nyní nemohou při odjezdu 

ukládat odpad do sběrného dvora, aby si na obecním úřadě domluvili 

nádobu na odpad zdarma, na telefonním čísle: 731 583 637 u paní 

Svobodové. Nádoba bude vyvážena v rámci pravidelného svozu 

1 x 14 dní (dle svozového kalendáře, který naleznete na webových 

stránkách v obce, v sekci "Důležité informace pro občany"). Po zajištění 

nádob pro všechny rekreační objekty, bude pytlový systém 

na komunální odpad zrušen.

Sběrný dvůr
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Pálení čarodějnic a stavění máje
V pondělí 30. dubna se bude konat pálení čarodějnic a stavění máje. Průvod bude vycházet z náměstí k Restauraci U Pytláka v 16.45 hodin. 

Stavění májky začne v 17.00 hodin a poté bude zapálen oheň a začnou hry pro děti. Všechny čarodějnice a čaroděje potěšíme nějakou dobrotou. 

Moc se na Vás těšíme.

Upozorňujeme návštěvníky zámeckého parku, aby respektovali zákaz 

vstupu v bezprostředním okolí zámecké budovy, která na několika 

místech hrozí zřícením. Jedná se především o kamennou korunu 

budovy, ale také celé střední a jižní křídlo zámku, jejichž třetí patro může 

kdykoliv spadnout. Další opatření je, aby návštěvníci nevstupovali 

do parku ve větrném počasí, kdy hrozí padání ulomených větví 

ze vzrostlých stromů. Na žádost spolku Via Tempora Nova z.s. 

upozorňujeme, že vstup do parku tak bude napříště pouze NA VLASTNÍ 

NEBEZPEČÍ, a to až do odvolání (tedy do doby, než budou provedeny 

nutné arboristické úpravy korun stromů).

Zámek a zámecký park

V tomto čísle Lipovských novin Vám přinášíme přehled poplatků pro 

kalendářní rok 2018. Poplatky můžete uhradit dvěma způsoby, a to buď 

platbou na účet obce Lipová č. 213100291/0300, nebo osobně na OÚ 

u paní Žákové nebo paní Svobodové.

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. 

Úhrada poplatků za likvidaci odpadu a poplatek za psa

Férová snídaně 12. 5. 2018 od 10.00 hodin u podstávkového domu č. p. 424
V tomto roce se bude Férová snídaně konat u podstávkové domu, 

v případě špatného počasí v podstávkovém domě. 

Setkejte se se známými, sousedy, kamarády nebo rodinou a společně 

posnídejte fairtradové a lokální suroviny. Jednoduše a zároveň moc 

příjemně tak 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.

Férová snídaně NaZemi se koná již posedmé a zájem o ni stále roste. 

Zatímco v roce 2011 se zapojilo 41 měst, loni už snídalo přes 6 500 lidí 

na 161 místech. 

Noc kostelů 25. 5. 2018 od 18.00 hodin v kostele svatých Šimona a Judy
18.00 – 18.10  otevření kostela a zvonění na uvítanou

18.10 – 18.45  koncert hudební školy Šluknov pod vedením Patrika 

  Englera

19.10 – 19.35  vystoupení dětí z dětského domova v Lipové

20:00  komentovaná prohlídka kostela

21.00  koncert hudebníka Patrika Englera

22.00  komentovaná prohlídka kostela

Po celou dobu bude: promítání obnovených křížů a sv. obrázků v Lipové, 

vznik Bible, pro děti kreslení obrázků světců kostela, pohoštění. 

Vstup zdarma.

Den otevřených podstávkových domů 27. 5. 2018 od 10.00 hodin
Podstávkový dům pana Kotyka č.p. 11 bude otevřený od 10.00 do 17.00 hodin, budou zde probíhat 

komentované prohlídky a bude připraveno posezení s občerstvením.

Podstávkovým dům Společnosti pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska č.p. 424 bude otevřený 

od 10.00 do 17.00 hodin, budou zde probíhat komentované prohlídky. Vstup zdarma.
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Duben v Domově důchodců Lipová 
V Domově důchodců Lipová 

poskytujeme péči klientkám 

s  d u š e v n í m i  n e m o c e m i , 

proto jsme byl i  moc rádi , 

když jsme se mohli účastnit 

kurzu s názvem Psychiatrické 

minimum, který pro nás zajistila 

naše  soc i á ln í  p racovn i ce 

Bc. Lenka Fišarová. Kurz se konal 

v Podstávkovém domě. Přijela 

paní lektorka Mgr. Petra Tošnerová a nás bylo 12 účastníků. 

Byly to pracovnice v sociálních službách – přímá obslužná péče. 

A o co vlastně šlo?

Sešli jsme se dvakrát ráno v podstávkovém domě a účastnili jsme se 

přednášek a promítání o psychiatrických nemocech. Protože paní 

lektorka pracovala sama 17 let na psychiatrii, měla bohaté zkušenosti 

s příklady z vlastní praxe. Dozvěděli jsme se, o jaké nemoci jde, jaké mají 

příznaky a projevy a hlavně jak se k člověku s touto diagnózou chovat. 

Paní lektorka nás nenechala zahálet, protože měla připravené různé 

testy, které jsme vyplňovali a podle výsledků jsme se také dozvěděli, jaké 

povahové rysy máme i my, jako zaměstnanci. Zkoušeli jsme si i praktické 

nácviky např. rozhovory. Jedna pracovnice poslouchala, druhá jí kladla 

otázky, třetí jí do jednoho ucha něco  našeptávala a aby toho nebylo 

málo, do druhého ucha jí paní lektorka zase šeptala něco úplně jiného. 

To vše proto, aby ta, která měla odpovídat, slyšela všechny hlasy 

a vyzkoušela si, jak je složité, když klientka, která má hlasové halucinace, 

má odpovídat na naše dotazy v běžné praxi. Popravdě není to vůbec 

jednoduché a těmito cvičeními jsme nahlédli i do duše našich klientek. 

Je pravda, že jsme se i nasmáli, 

protože poslouchat do jednoho 

ucha pohádku o Karkulce, 

do druhého jaké obchody 

navštívíme při nákupu a přitom 

odpovídat na dotazy třetí osoby, 

věřte, to není vůbec jednoduché.

Protože měla paní lektorka 

velice pěkně připravené obě 

přednášky, čas nám uplynul jako 

voda a těšili jsme se na další den kurzu, který se konal za týden.

Při druhém dni kursu jsme si mysleli, že už víme, co nás čeká, ale to jsme 

se spletli. 

Opět byly praktické ukázky, při kterých nám paní lektorka imitovala 

pacientku s různými psychiatrickými nemocemi, a my jsme vždy měli 

nějaký úkol. Např. tuto klientku přemluvit, aby s námi jela na výlet nebo jí 

přesvědčit nenásilným způsobem, aby se účastnila hudebního 

vystoupení. Nebylo to vůbec jednoduché, protože naše osvědčené 

způsoby popravdě většinou selhaly. Takže jsme byli docela rádi, 

že klientky s některými psychiatrickými diagnózami u nás nemáme. 

Paní lektorka nám ale vždy poradila a navedla nás na to, jakým 

způsobem s takovými klientkami jednat a jak k nim přistupovat.

Ještě nás čeká poslední den kurzu a ten bude ještě zajímavější, protože si 

máme přinést karimatky a sportovní oblečení. Moc se těšíme a všechny 

informace určitě využijeme v praxi.

   

     Dana Filausová, vedoucí sociálního úseku

SPOLEK SENIORŮ LIPOVÁ
------------------------------------------------------------------------------------------------
Setkání seniorů se koná v úterý 15. 5. 2018 v podstávkovém domě od 15.00 hod.

DUBEN 2018

Lipovský „filmový“ jarmark
Podrobný program naleznete na webových stránkách obce a na facebooku, dále na plakátech na veřejných místech. Plakát s detailním programem 

Vám bude doručen do schránek s příštím výtiskem Lipovských novin. Vstup 50 Kč, děti do 15-ti let zdarma.

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

V galerii podstávkového domu právě probíhá výstava fotografií pana 

Jiřího Mikishe. Na této výstavě jsou k vidění fotky ze Šluknovska, ale také 

z cesty pana Mikische do Moskvy.

Stále si u nás můžete zakoupit Kulturní pas Euroregionu Labe/Elbe 2018, 

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

O kostelíčku sv. Archanděla Michaela

Mezi obcemi Císařským, na straně jedné, Malým a Velkým Šenovem 

na straně druhé, se vypíná čedičový vrch Partyzán, jinak také Počín 

a původně Bozen (vyslovuje se Bócn), opředený několika hezkými 

pověstmi.

Jedna taková vypráví, že za velmi dávných časů, kdy ještě hustý prales 

celé okolí pokrýval a jen málo osadníků v roztroušeně posazených 

domcích pobývalo, na jednom skalním výběžku severní strany tohoto 

vrchu, měl stávat kostelík, jenž byl zasvěcen svatému Archandělovi 

Michaelovi.

Spousta chudých a různě postižených lidí i dětí, se často ubírala z údolí 

do kostelíka v této osamělé lesní tišině, postěžovat si Bohu a poprosit jej, 

aby očistil jejich duše od hříchů. Posíleni vírou, že je Bůh vyslyšel, 

sestupovali pak zase dolů, zpět ke svým skrovným příbytkům. Také 

mnozí z těch, kteří pracovali v blízkosti tohoto posvátného lesního místa, 

se vždy rádi alespoň na chviličku pozdrželi v posvěcených prostorách 

kostelíka.

Jednoho slunečného srpnového dne, se tam vydala do lesa sbírat 

borůvky, ostružiny a maliny, dcera chudého osadníka z údolí. 

Byla to půvabná sedmnáctiletá dívka, jejíž jméno bylo, Tekla. Cestou, 

sbírajíc lesní plody, došla až k osamělému kostelíku, v němž zbožně před 

oltářem poklekla a počala se modlit, když modlitbu ukončila, vstala 

a s plným košíkem přes rameno se chtěla vzdálit, objevil se na prahu 

kostelíka mladý, štíhlý rytíř v mysliveckém stejnokroji. Tekla se velmi 

vyděsila, avšak brzy se vzpamatovala, neboť onen neznámý muž 

jí přátelsky oslovil, pochválil její zbožnost, dotazoval se na její rodiče, na 

její domov a počal jí vyprávět, že se předešlého dne vydal s několika 

kamarády na lov. Ti se mu kdesi ztratili, zabloudil a noc musel přečkat 

v lese. Teď že je hladový a žíznivý a jeho brašna i čutora, že jsou zcela 

prázdné.

Nakonec ji poprosil, aby jej vzala sebou ke svým rodičům a tam jej 

posilnila chlebem a mlékem. Kromě jiného se jí také zeptal, jak daleko 

je to odsud na hrad Tolštejn. Z jeho vyprávění se Tekla dozvěděla, 

že onen lovec je široko daleko známý rytíř z hradu, na jehož vzdálenost 

se právě tázal.

Únava, která rytíře zmáhala, přiměla Teklu k tomu, že se nad přátelsky 

vyhlížejícím rytířem slitovala, zavedla jej do domu svých rodičů, kde jej 

řádně chlebem a mlékem posilnila. Rytíř potom dal dívenčinu otci, 

starému Martinovi, několik zlaťáků a poprosil jej, zda by mohla jíti Tekla 

alespoň kus cesty s ním, aby jej vyvedla ze zdejších lesů a aby mu 

správnou cestu na hrad Tolštejn ukázala. Tekla s jeho návrhem souhlasila 

a byla ochotna s ním jíti. Rytíř ujišťoval její rodiče a slíbil jim, že dívku 

opravdu brzo pošle zpátky domů, jen co bude vědět, kudy má 

pokračovat v cestě na svůj hrad.

pokračování pověsti na další straně
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Teklin otec i matka se nyní, když dívka odešla s rytířem, radovali z toho, 

že lehce nabyté peníze budou pro ně velké jmění znamenat. Avšak velmi 

brzo začalo starou matku trápit v srdci pomyšlení, zda to nebylo 

nemoudré, že všichni onomu rytíři tolik důvěřovali, avšak starý Martin 

ji několika povzbudivými slovy uchlácholil a matka se opět uklidnila.

Denní hodiny Tekl iným rodičům při práci rychle ubíhaly, 

avšak když nastal večer a Tekla se ještě domů nevrátila, začali být chudí 

starci zneklidněni obavami, že v hustých lesích při zpáteční cestě 

asi zabloudila. Také noc přešla a přišlo ráno a s ním obavy jen vzrůstaly, 

jakož i smutek a strach, že se něco zlého Tekle přihodilo. Několikrát vyšel 

otec dívku hledat, stále znovu se vracel do lesů, aby prohledal místa, 

ve kterých předtím nebyl, avšak vše marno, svoji dceru nenašel. Oba 

rodiče tato událost těžce ranila a zlomila natolik, že si nakonec přáli 

raději zemřít, než žít bez své milované dcery Tekly. S přibývajícími dny 

přibývalo rodičům podezření, že Tekla, již není mezi živými.

Uplynulo sto dní od Teklina odchodu, když tu náhle se otevřely dveře 

světnice usoužených rodičů a na jejich prahu stála Tekla, 

tolik oplakávaná dcera. Plačíc, se uvítala s rodiči, a když pominulo 

vzrušení ze šťastného shledání, počala jim vyprávět vše, co se tehdy 

událo.

Když vyprovázela hustými lesy tolštejnského rytíře, ten jí cestou vyprávěl 

o majestátnosti svého hradu, a to takovým způsobem, že v ní probudil 

zvědavost a touhu ten hrad spatřit. Pochybnosti, které Tekla měla, 

odstraňoval rytíř uhlazenými slovy a tak s ním došla až na hrad Tolštejn.

Odtamtud jí už ale rytíř nedovolil odejít, ač jej úpěnlivě prosila o slíbený 

svobodný odchod, zavřel ji do krásných a skvostných hradních komnat, 

posílal jí tam jen ta nejlepší vybraná jídla, dal jí četné služebnictvo 

a ucházel se o její přízeň. Nejprve laskavými a něžnými způsoby, 

ale když jej Tekla stále odmítala, přešel na způsoby drsné a zraňující, 

které vyústily až v úděsné vyhrůžky.

Nakonec ubohá Tekla, které nikdo nemohl a ani ze strachu nechtěl 

pomoci, byla nucena podlehnout a stát se obětí jeho zvráceností, 

následkem nichž otěhotněla. Jen šťastnou náhodou se jí naskytla 

po čase příležitost k útěku, které bez váhání okamžitě využila.

Uprchla domů, kde teď stála před svými starými rodiči, očekávajíc jejich 

vyjádření k hanbě, kterou jí rytíř svým jednáním přivodil.

Rodiče, očividně se trápící ostudou a utrpením své dcery, se nezmohli 

ani na jediné slovo. Avšak po krátké chvíli, touto zprávou silně vzrušené 

srdce Tekliny matky bolestí puklo a na místě byla mrtva. Otec, který také 

k osudu své dcery nepronesl jediného slova, se vydal po matčině smrti 

ještě jednou do kostelíka svatého Archanděla Michaela, kterého 

v modlitbách snažně prosil, aby pomstil neštěstí své dcery, 

on že je připraven nésti svůj osud. Tak se stalo a Teklin otec po osmi 

dnech také zemřel.

Nešťastná Tekla žila nyní sama v chaloupce, donedávna obývané 

chudými, ale zato zbožnými a šťastnými lidmi, jejichž osud tak náhle 

krutě změnil tolštejnský rytíř. Tekla denně chodívala do zmíněného 

kostelíka, kde prosila Boha o pomoc a zastání. Když jednoho dne za silné 

bouře, se opět do tohoto posvátného místa vypravila, během modlitby 

nadešel její čas a v lůně kostelíka porodila dvojčata, která pak na malý 

oltář položila a ve vroucných modlitbách je odkázala Bohu.

Náhle však zaslechla šum a lidské kroky. Polekaně otočila hlavu 

ke dveřím kostela a na smrt vylekaná v nich spatřila stojícího rytíře 

z Tolštejna. Leknutím stačila pouze hlasitě vykřiknout a mrtvá padla 

k zemi. Ve stejném okamžiku udeřil tak silný blesk, který nejenže usmrtil 

tolštejnského rytíře, ale zbořil i kostel svatého Archanděla Michaela.

Dva dřevaři, kteří se nedaleko zdržovali, zaslechli Teklin srdceryvný 

výkřik a utíkali se podívat co se přihodilo. Zjistili, že téměř celý kostelík 

zmizel v rozvalinách, na svém místě zůstal stát jen oltář a na něm ležela 

živá, právě narozená dvojčata. Vedle oltáře ležela mrtvá Tekla, svírajíc 

v ruce květ lilie. Z tolštejnského rytíře však nezbylo vůbec nic, kromě 

několika rozedraných cárů z jeho oděvu.

Dřevaři odnesli novorozeňata domů a dali je svým ženám jako dárek 

z kostelíka svatého Archanděla Michaela. Jejich ženy je přijaly za své a se 

vzornou péčí je vychovaly.

Skalní výběžek, na kterém kostelík stával, se až do nedávných dob 

jmenoval Michalův kostel. Mnozí rodičové, milující děti, přinášeli sem 

svá novorozeňata, kde je symbolicky na krátkou chvíli pokládali do míst, 

kde měl býti původně oltář a po modlitbách je pak odnesli domů a uložili 

do kolébky.

Po skalním výběžku nezůstalo také ani památky, musel ustoupit těžbě 

kamene, jakož i hospoda, která stávala nedaleko.

                   Eduard Steun

Pověsti - Události – Příběhy

Omluva a poděkování

Omlouvám se tímto milým čtenářům za chybu, které jsem se dopustil 

v poznámkách na konci pověsti O nočním lovci. Uvedl jsem tam 

německý název bývalé lokality Beutewalde pod špatným pojmenováním 

jako Beute Walde. Toto pojmenování jsem kdysi opsal z nějaké tiskoviny 

vydávané okresním muzeem a navíc já sám natolik německý jazyk 

neovládám, abych mohl v takovýchto případech chybu nalézt. Tím se 

nechci na nic vymlouvat.

Zároveň tímto moc děkuji paní Waltraud Gregorové z Mikulášovic, 

která mně na tuto chybu upozornila. Já sám mám rád správně přeložené 

a bezchybné texty, proto mně upozornění na moji chybu těší a já aspoň 

vím, čeho se musím do budoucna vyvarovat, a líbí se mi, že existují 

čtenáři, kteří to se zájmem čtou. Děkuji vám, paní Gregorová!
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Jak to vypadá na Východě?

V současné době probíhá v Infocentru Lipová moje autorská výstava 

fotografií Šluknovska… Vzhledem k tomu, že jsem v minulém roce 

navštívil Moskvu, několik zajímavých obrázků jsem si dovolil 

„ke Šluknovu“ přidat. A proto i tento článek – vždyť kdy se podíváte 

do Moskvy?

Je čtvrtek ráno 6. dubna, venku je hrozná zima, prší, a já se chystám jako 

správný cestovatel a dobrodruh do ještě většího nečasu a nepohody. 

Batoh na záda, kufr – ještě jsem ani nevytáhl paty z domu a už toho mám 

„plné kecky“. Mám to fakt těžké…

Odjíždím již tradičně ze Šluknova vlakem do Děčína. České dráhy opět (!) 

nezklamaly a rychlík na Prahu mi ujel před nosem. Hlavně že ve vlaku 

hlásili, že čeká… Ale nevadí, mám časovou rezervu a počítám s tím. 

Takže kafčo, cigárko a nasedám do EC směr Praha. Tady krátké zdržení 

v Bredově dvoře (oběd) a vzhůru směr letiště.

Odbavení na letišti v pohodě, sedím v Airbusu A 320 směr Moskva. 

Kam mě to ten kámoš Jarda vytáhl?

Letíme s Rusy, Aeroflotem. Pozor, fakt rozdíl od našich aerolinek! 

Jídla a pití co hrdlo ráčí, a kupodivu zdarma, letušky nádherné. Po 2,5 h 

přistáváme na letišti Šeremetěvo, probíhá kontrola pasů a víz, 

dostáváme tzv. migrační kartu. A už nám jede vláček Aeroexpres na 

metro Běloruská, cca 40 km za slabou půlhodinku. Blíží se půlnoc, 

konečně recepce v hotelu. Tzv. registrace a policejní hlášení – to 

neznáme. Omlouvám se, ale přece jen bych se chvilku pozastavil. 

Není totiž tak jednoduché do Ruska vycestovat. Musíte mít vízum, 

k jehož získání potřebujete tzv. pozvání. Není to sice problém 

(pokud víte, jak na to – mohu poradit), ale stojí to nějaké peníze…

Konečně pokoj. Je tu čisto, ale připomíná mi to slušnou ubytovnu. 

Bydlíme ale cca 15 minut chůze od Kremlu, což je velká výhoda.

Dnes bych si s Vámi chtěl povídat pouze o tom, jaké panují v Ruské 

federaci poměry a v příštích článcích Vám představím Kreml, Stalinův 

bunkr, Lomonosovu univerzitu, moskevskou ZOO, Starý a Nový Arbat.

Počítejte s tím, že Moskva rozhodně nepatří k levným destinacím; 

někteří Angličané dokonce tvrdí, že je dražší než Londýn. Za týdenní 

pobyt v hlavním městě Ruské federace totiž zaplatíte tolik, že u moře 

můžete mít i 3 týdny pobytu All inclusive  Ale pro ty, kteří by se pro 

Moskvu přece jen rozhodli, pár rad či doporučení.

Jízdenku z letiště a zpět si zakupte už u nás na webu Aeroexpress, 

ušetříte, stojí pouze cca 200 Kč. Máte ji nahranou na mobilu a prokážete 

se jí při výstupu (!) z vlaku na Běloruském nádraží. Také doporučuji 

týdenní jízdenku na MHD („Jedinnyj“), který vyjde na cca 380 Kč. Ušetříte 

spoustu peněz a můžete procestovat Moskvu křížem krážem metrem, 

tramvajemi, trolejbusy i autobusy bez omezení. Počítejte s tím, 

že vstupné do veškerých památkových objektů je nesmírně drahé. 

Vskutku je to cca 600,- Kč a více na osobu, rodinné vstupné je mírně 

výhodnější. Jen pro pořádek – ceny jsou v korunách a mohou 

se samozřejmě lišit v závislosti na kurzu koruny.

A pozor na stravu! Hned první den ráno při snídani jsem zažil šok i přes 

to, že jsme měli uhrazenou snídani. Porce pro nás absolutně nezvykle 

malé – jedna nožička párku či kolečko salámu (tolko adin ), o sýru 

přemýšlí zda ano či ne… Ale můžete se dosytit „kaškou“ – ovesnou kaší 

či chlebem bez omezení. Jídlo je zde zkrátka drahé a porce miniaturní. 

Obstojný oběd za cca 600 Kč není výjimkou. První večer jsme se rozhodli 

jít posedět do ruské restaurace... Šok - 0,7 l láhev vína 1100,- Kč, pivo 

190,-. Dali jsme si večeři a 5000,- Kč bylo fuč :-) Našli jsme i levnější 

restaurace, např. Kružka (půllitr), kde pivo stojí necelou "stovku" a láhev 

vína 250,-. Avšak jak říkal náš soused u stolu - Angličan: 

"Pro nás je tu draho". Já dodávám - pro Čechy tuplem. Také jsem chtěl 

navštívit Český dům... Je to "naše" restaurace a hotel, vstup s českým 

pasem. Zde si dáte pravé české jídlo, plzničku - platba eurem či kartou. 

Ceny od 7 Euro. Přijde Vám to drahé? Ne ne, je to nejlevnější moskevský 

restaurant :-) V hotelu nám doporučili ruský řetězec Mu Mu (český bů bů 

- jako kravička), ale pozor! Můžete si nabrat kolik chcete, avšak ochutná-

li od Vás soused, je mu naúčtována plná cena jako Vám. Chytré...

Dost jídla a pití, nejen tím je člověk živ. V Moskvě si člověk musí zvyknout 

na neustálé kontroly - v metru, při vstupu do muzeí apod. Nejdříve jsem 

to kvitoval - ochrana obyvatel, později je to již obtěžující. Prostě 

mi to už lezlo na nervy. A to jsem to chtěl doporučit našemu ministru 

Chovancovi (chovancovi?). Co se mi ale velmi líbilo je, že internet wi-fi 

je po celém městě (i v metru) zdarma. Každý - mladý či starý - internetuje 

nonstop. Menší nevýhodou pro cizince je, že se nepřipojíte k ničemu 

jinému, co nemá koncovku ".ru". Takže Seznam.cz byl pro mě tabu! 

Kamarád Jarda, rusofil jeden, si to však velmi užíval :-) Také se mu líbilo, 

že je zde vše v azbuce a jen opravdu důležité stanice metra či nádraží 

jsou psány i latinkou...

Přátelé, přese všechny peripetie Moskva za návštěvu stojí! I něco málo 

jsem ušetřil, měl jsem s sebou šišku turisťáku :-)

Příště bych Vám chtěl povídat něco o navštívených památkách, 

jak jsem slíbil. Pokud budete mít chuť, doporučuji podívat se na pár 

fotografií na mikisch.rajce.idnes.cz

                   Těším se,  Jiří

      Text a foto Jiří Mikisch
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SPORT 
------------------------------------------------------------------------------------------------
Sport v dubnu
Fotbalové jaro začalo na začátku dubna a naše obě mužstva již mají 

první zápasy odehrány. Dospělí fotbalisté začali své zápasy prohrou 

v Malšovicích 2:0. Na vlastním hřišti remízovali s Krásnou Lípou 1:1, 

kdy jsme přišli o vítězství čtyři minuty před koncem. V následném 

penaltovém rozstřelu o prémiový bod navíc jsme potom hostům 

podlehli. Chuť jsme si nakonec spravili v domácím utkání 

s Mikulášovicemi, kdy jsme přesvědčivě zvítězili 5:1. Pavel Svoboda 

vstřelil tři góly, jeden Tobiáš Svoboda a závěrečné skóre na 5:1 upravil 

z PK Lukáš Šeliga.

Nejbližší domácí zápasy okresního přeboru dospělých: Šluknov 

B/Lipová – Verneřice (St-25.4.), Šluknov B/Lipová – Těchlovice (Ne-29.4.), 

Šluknov B/Lipová – V. Šenov (Ne-6.5.), Šluknov B/Lipová – D. Habartice 

(Út-8.5.) 

Všechna utkání mají výkop v 17:00.

Tabulka okresního přeboru dospělých

Starší přípravky mají odehrány tři satelitní turnaje ve Šluknově, 

ve Velkém Šenově a poslední jsme pořádali v Lipové. Turnajů se 

zúčastňují mužstva Lipové, Velkého Šenova, Jiříkova, Šluknova a Krásné 

Lípy. Naši žáci se zatím v každém turnaji umístili na předposledním 

čtvrtém místě, kdy vždy porazili po velkém boji mužstvo Krásné Lípy. 

Musíme konstatovat, že se mužstvo zlepšuje po všech stránkách. 

Děkujeme všem za pomoc při organizaci turnaje.

Nejbližší satelitní turnaje na hřišti v Lipové: Úterý (svátek) 8.5. od 

10:00, neděle 27.5. od 10:00

ĈB SK Slovan Jiřetín pod Jedlovou z.s. 13 11 0 2 40:14 33 1 1

2. Tělovýchovná jednota Krásná Lípa, z.s. 14 10 0 4 40:23 30 1 1

3. SK Velký Šenov 15 9 0 6 44:30 26 1 0

4. SK Verneřice z.s. 13 8 0 5 40:26 23 2 1

5. FK Malšovice, spolek 15 8 0 7 26:33 23 1 0

6. SK PLASTON Šluknov "B"/Lipová 13 7 0 6 28:21 22 1 2

7. TJ Spartak Boletice n.L.,z.s. 15 7 0 8 24:27 21 1 1

8. TJ Tatran Rybniště, z.s. 15 6 0 9 32:42 19 1 2

9. TJ.Dolní Habartice - spolek 14 5 0 9 34:46 18 0 3

10. FK Český lev Těchlovice, z.s. 15 6 0 9 23:33 16 3 1

11. FK Mikulášovice 14 4 0 10 35:52 12 0 0

12. Tělovýchovná jednota SK Markvartice 14 4 0 10 20:39 12 1 1

Lipová na turnaji ve Velkém Šenově


