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ZPRÁVY A INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

-----------------------------------------------------------------------------------------------Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám popřál do Nového roku 2018 všechno nejlepší
v osobním i v pracovním životě a především Vám chci popřát pevné
zdraví.
Rád bych Vás informoval o tom, co nás čeká v tomto kalendářním roce.
Důležité je konání voleb v roce 2018. Volba prezidenta republiky, která
proběhla v lednu je již za námi a děkuji Vám za vysokou volební účast.
V říjnu se konají volby do obecních zastupitelstev, kde si budete moci
zvolit své zástupce na další čtyři roky a snad účast i v těchto volbách
bude vysoká.

z důvodu potřebných oprav na kanalizačních šachtách, kde nám natéká
větší množství balastních vod.
Od února nastupuje na pozici účetní obecního úřadu paní Lenka Žáková.
Jsme rádi, že bude konečně možné Vám dodat dlouho slibované faktury
za přeúčtování kanalizačních přípojek. Žádáme také občany, kteří si
nevyzvedli projektové dokumentace na přípojky kanalizace, aby tak
neprodleně učinili. Především opět vyzýváme občany, kteří se již napojili
a nemají uzavřenou smlouvu, aby se co nejdříve dostavili na obecní úřad
smlouvu uzavřít. Obyvatelé, kteří nejsou napojeni, tak učiní během jara
a léta 2018.

Naše obec se zapojila do výběrového řízení na svoz komunálního
a tříděného odpadu. Do výběrového řízení se zapojilo celkem 10 obcí
z celého šluknovského výběžku. Zásadní podmínkou pro případné
dodavatele je, že se bude vážit každá popelnice a kontejner jednotlivě
(auto bude opatřeno váhou na výsypu a popelnice budou označeny
čipy) a hradil by se skutečně odvezený odpad. Další podmínkou jsou
auta do 3,5 tuny, aby se vešla i do úzkých uliček a mohla zajíždět i do
okrajových částí obce. O průběhu a výsledku tohoto výběrového řízení
Vás budeme informovat.
Důležitou informací je, že v roce 2017 obec doplácela za směsný
komunální odpad a za sběrný dvůr cca 250 tis. Kč. V případě, že se
situace v roce 2018 nezlepší, budeme muset navýšit poplatek za odpady.
Přestože se v naší obcí třídí odpad ve velké míře a za to jsme velmi rádi,
bohužel náklady na svozy se stále zvyšují. Ve většině okolních obcí je
poplatek zhruba 600 až 700 Kč (tato částka je orientační s ohledem
na interval svozu a způsob nastavení poplatků). Prosíme Vás, abyste
stále třídili odpad nejen z důvodu ﬁnanční úspory, ale také s ohledem
na životní prostředí. Poslední upozornění, které se týká odpadů je
životnost popelnic. Na výměnu rozbité popelnice zdarma máte nárok
v případě, že je popelnice starší 6 let. Pokud dojde k poškození popelnice
od svozové ﬁrmy, je nutné tuto informaci sdělit na obecním úřadě ještě
ten den. Auta svozové ﬁrmy mají z tohoto důvodu nainstalovaný
kamerový systém, aby bylo možné dohledat, co se stalo. V případě,
že dojde k rozbití nové popelnice z důvodu Vaší nedbalosti, bude
požadován poplatek za novou popelnici po Vás.

Závěrem Vás chci seznámit s plánovanými akcemi pro letošní rok a také
s připravovanými akcemi do dalších let. V letošním roce dojde k opravě
hřbitovní kaple v Lipové a kaple v Liščím. Budou zrekonstruovány další
čtyři drobné sakrální památky (křížky). V dubnu bude přivedena voda
na hřbitov. Nejpozději během května bychom chtěli mít hotové hřiště
na Beach volejbal u Restaurace pod Lípou. Připravujeme projekt
na veřejné osvětlení na část směrem na Vilémov. Realizace proběhne dle
realizace projektu ČEZu v letech 2019 a 2020. Připravujeme projekt
na chodník od výjezdu z místní komunikace nad hřbitovem
až k Restauraci U Pytláka. Předpokládaná realizace v roce 2019,
za předpokladu získání dotace ze státních fondů dopravní
infrastruktury. Povedlo se nám také zahrnout zpomalovací ostrůvky na
vjezdech do obce ze směru od Velkého Šenova a od Lobendavy,
kde proběhne celková rekonstrukce silnice II třídy. Předpoklad realizace
je v druhé polovině letošního roku až do roku 2020.
Upozornění na časté výpadky elektrického proudu
Stále častěji nás trápí silný vítr, který způsobuje výpadky elektrického
proudu i na několik hodin nebo dokonce dnů. Samozřejmě celou situaci
řeší starostové se zástupci ČEZu. Připravujeme další setkání ohledně
přetrvávajících problému s častými výpadky proudu i mimo výjimečné
situace. Za mě můžu slíbit, že udělám vše proto, abychom se zástupci
ČEZu, dohodli na celkové nápravě. O výsledcích jednání Vás budu
informovat. Doporučujeme Vám, abyste se na tyto krizové situace
připravili (zásoba potravin, elektrocentrála, jiný zdroj elektřiny, atd.).
Pavel Svoboda

Na prosincovém zasedání Zastupitelstva obce bylo schváleno navýšení
stočného pro rok 2018 o dvě koruny na 46,00 Kč s DPH a to především

Úhrada poplatků za likvidaci odpadu a poplatek za psa
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.

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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Výsledky v obci Lipová - Volba prezidenta republiky

KULTURA V OBCI

-----------------------------------------------------------------------------------------------Kultura v prosinci a lednu
Během adventu proběhlo v naší obci spoustu akcí. Začali jsme
rozsvěcením vánočního stromu, které se konalo v pátek 1. prosince
2017. Pří této příležitosti se konal v prostorách podstávkového domu
i prodej vánočních dekorací. Své výrobky zde prezentoval Spolek
seniorů Lipová, Keramický kroužek, Domov důchodců Lipová a děti
z kroužku vaření. Na půdě podstávkového domu proběhla výstava prací
a výrobků dětí ze ZŠ a MŠ Lipová. Odpoledne následovalo pásmo, které
si připravily děti ze ZŠ a MŠ Lipová a děti z dětského domova. Poté jsme
společně náš strom slavnostně rozsvítili. Nechyběly ani soutěže, a jak
tomu bývá zvykem, tak bylo připraveno posezení s občerstvením.
Další tradiční akcí, která proběhla v Restauraci U Pytláka je Mikulášská
veselice. Odpoledne se sál zaplnil dětmi, které si čekání na vzácnou
návštěvu krátily tancem, plněním her a úkolů, které si pro ně připravily
členky Kulturní komise obce Lipová. Mikuláše se dočkaly, a každý z dětí
měl možnost zazpívat nebo zarecitovat za sladkou odměnu. Spolu
s Mikulášem mezi děti přišli i čerti a anděl, kteří si potom společně
s dětmi zatancovali. Od 20.00 hodin poté proběhla večerní veselice pro
dospělé.
Na štědrý večer o půlnoci se konal v kostele sv. Šimona a Judy koncert
Martina Vosátka a Kláry Brábníkové. Popřát si krásné svátky a zazpívat si
koledy přišlo spoustu lidí.
Také se již tradičně konal mezi svátky Vánoční turnaj ve stolním tenisu na
sále Restaurace U Pytláka. Turnaje se každým rokem účastní stále více
hráčů. Letos ve všech kategoriích bylo 30 účastníků - 5 dětí, 4 ženy,
21 mužů. Úroveň turnaje se každým rokem zvyšuje, a některé zápasy
měly velmi vysokou kvalitu, se spoustou pěkných výměn. Na konec se
hrál vložený turnaj ve čtyřhrách, kterých se zúčastnilo 8 dvojic.
Během vánočních svátků se konal také lucerničkový pochod,

který pravidelně pořádá Spolek seniorů.
Členky Spolku seniorů pro nás zorganizovaly na závěr adventu koncert
v kostele sv. Šimona a Judy - Česká mše vánoční „Hej mistře!“ v podání
Vilémovského chrámového sboru, Mikulášovického sboru, pěvců ze
Sebnitz a Neustadtu a Orchestru hudebníků Šluknovska pod taktovkou
pana Patrika Englera. Posluchači zaplnili téměř celý kostel. Členky spolku
seniorů obstaraly výborné občerstvení a pro každého hudebníka
připravily malý dárek.
Pozvánka na Maškarní zábavu
V sobotu 17. února 2018 se na sále Restaurace U Pytláka uskuteční
Maškarní zábava. Od 15.00 hodin se můžete těšit na dětské maškarní,
které navštíví pohádková postava. Od 17.00 hodin proběhne maškarní
odpoledne s dechovkou a od 20.00 hodin bude následovat zábava pro
dospělé. Těšit se můžete na soutěže a hry po celý maškarní den, nebude
chybět ani vyhodnocení nejhezčích masek. O hudební produkci se
postará DJ Čáp. Vstupné na večerní zábavu je 50 Kč pro masky,
návštěvníci bez masky zaplatí 100 Kč.
Pozvánka na Lipovskou zabijačku
V sobotu 10. března 2018 se uskuteční Lipovská zabijačka. Těšit se
můžete na zabijačkový gulášek, polévku, jitrničky, a další zabijačkové
pochoutky. Připraveny budou oblíbené soutěže a kvízy. Podrobné
informace ke konání akce budou vyvěšeny na plakátech po obci a okolí.
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INFORMACE Z PODSTÁVKOVÉHO DOMU

-----------------------------------------------------------------------------------------------Aktuálně z informačního centra
Aktuálně si v galerii podstávkového domu můžete prohlédnout výstavu
obrazů paní Vymerové. Výstavu můžete navštívit do konce února,
a to každý den od 10.00 do 17.00 hodin. V následujících měsících se
můžete těšit například na autorskou výstavu fotograﬁí Jiřího Mikische
nebo na výstavu naivních obrazů paní Alexandry Dětinské, a spoustu
dalších výstav. Informace k výstavám budeme průběžně doplňovat.
I v tomto roce pro Vás máme v prodeji Kulturní pas Labe-Elbe, 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 jak na vývěsních tabulích ve vitrínách IC, tak 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.
Těšíme se na Vaši návštěvu, pracovnice IC Lipová.

INFORMACE Z DOMOVA DŮCHODCŮ

-----------------------------------------------------------------------------------------------Leden v Domově důchodců Lipová
Ještě během ledna naše klientky dostávaly opožděně dárky z projektu
Ježíškova vnoučata. Jedná se o projekt Českého rozhlasu, kdy každý
může splnit přání klientům, kteří jsou umístěni v různých zařízeních
sociálních služeb. Bez rodiny a dárků, tak tráví Vánoce mnoho českých
seniorů. Ježíškova vnoučata se to ale rozhodla změnit. Starším lidem
nadělují kromě dárků především pocit zájmu a potřebnosti. Radost
seniorům udělá třeba drobný dárek nebo výlet do zoo či cukrárny. Díky
dárcům s dobrým srdcem dostanou možnost znovu věřit na Ježíška,
který za nimi už léta nepřišel. Zapojit do projektu a nadělit radost starým
lidem může každý. Naše vedoucí sociálního úseku paní Dana Filausová
během prosince zjišťovala přání našich klientek, co by si přály od Ježíška.
Některá přání byla velmi skromná jako např. balíček sladkostí,
kosmetika, drobnosti, které udělají radost. Některá přání byla odvážnější
např. paní Hana, která vydala i svou knihu, neustále píše své poznámky

na papíry. Přála si malý notebook, aby si své výpisky mohla zpřehlednit.
Její přání bylo splněno. Paní Marie si přála šicí stroj, nebo paní Jitka
televizi. I jim Ježíškova vnoučata přání splnila. Některé dárky přijeli
klientkám dárci předat osobně. O to byla větší radost, nejen
ze samotného dárku ale i ze zájmu zcela neznámých lidí, kteří chtěli
na Vánoce udělat někomu radost. Myslím, že dojaté byly nejen naše
klientky, ale i zaměstnanci. Splněna byla během prosince téměř všechna
přání našich klientek a dvě zbývající splnila dárkyně paní Zdence a paní
Martě v lednu. Moc děkujeme za krásný nápad, který by se bez chuti
a zájmu pomoci nemohl uskutečnit. Je moc hezké, že i v dnešní době
k sobě lidé umí takto najít cestu a udělat někoho šťastným.
Mimochodem projekt běží dál i po Vánocích. Podívejte se na
www. jeziskovavnoucata.cz

SPOLEK SENIORŮ LIPOVÁ

-----------------------------------------------------------------------------------------------Setkání seniorů se koná v úterý 13. 2. 2018 od 15.00 hod. v podstávkovém domě.
Orlí hnízdo a jezero Königsee - Termíny: 8. 9. 2018 - Cena 1 500 Kč
Příjezd do Obersalzbergu, autobusy vyjedeme na horu Kehlstein, tunelem do středu hory a výtahem na „Orlí hnízdo“ k historické čajovně
s velkolepým rozhledem na celý Berchtesgaden, Watzman, jezero Königsee. Prohlídka budovy "Dokumentace v Obersalzbergu", s podzemními kryty.
Přejezd k jezeru Königsee. Panoramatická procházka po nábřeží, městečko Schönau am Königsee, možnost koupání v jezeře. Zájemci poplují lodí
přes jezero ke kostelíku svatého Bartoloměje, přímo pod Watzman.
Více informací u paní Kadlecové na tel. čísle +420 607 977 718
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INFORMACE ZE ŠKOLY

-----------------------------------------------------------------------------------------------Mikulášská nadílka v MŠ - prosinec 2017
Na počátku prosince, jako každý rok, zavítali mezi děti čerti. V mateřské
škole rohaté nezbedníky krotil rozvážný a milý Mikuláš, kterému
pomáhali dva sliční andělé. Děti se na příchod obávaných čertů těšily
a už několik dní předem se učily básničky. Každé z nich přemýšlelo,
jestli se umí chovat tak, aby je pekelníci neodnesli a aby jim Mikuláš dal
něco dobrého na zub. Bojácné děti se tulili k učitelkám a paní školnici,

ale ti statečnější začaly odvážně recitovalt básničky a zpívalt písničky.
Jakmile začali andělé nadělovat balíčky s dobrotami, osmělily se
i bojácnější děti. Když Mikuláš s anděly a čerty odcházel, děti se usmívaly
a pěkně se se všemi rozloučily. Tak zase za rok!
I.P.

Mikulášská nadílka v ZŠ - prosinec 2017
Také mezi školáky se přišli podívat čerti, andělé a Mikuláš. Čerti hrozili
vidlemi, řinčeli řetězy a dožadovali se toho, aby mohli strčit zlobivce do
pytle. Nikoho však neodnesli, protože děti v tomto školním roce sice
nějakou tu lumpárnu a neplechu provedou, ale na pobyt v pekle to není.
Místo odnášení do pekla jsme si všichni pěkně zazpívali, až se z toho
chtělo čertovi s čerticí tančit... Pak Mikuláš a andělé rozdali balíčky, čert

některé děti označil sazemi, aby měly z pekla štěstí a zahráli jsme si "Čertí
brána otevřená". Děkujeme čertům, že nikoho neodnesli do pekla,
andělům za jejich laskavost a hodnému panu Mikuláši za dobroty.
A na příští setkání si opět připravíme nějaké legrační písničky hlavně
pro čerty!
I.P.

Rozsvěcení vánočního stromečku a výstava keramiky - prosinec 2017
Rozsvěcení vánočního stromečku proběhlo trochu netradičně, protože
jsme měli stromečky dva. Jeden velký s barevnými světýlky a druhý
menší s bílými světýlky, u kterého se zpívalo. Nejprve zazpívali
a zatancovali čertíci z MŠ a po nich andělé ze ZŠ. V Podstávce také

probíhala výstava dětských keramických a výtvarných prací. Někteří žáci
měli za úkol zvát návštěvníky na výstavu a měli také podávat informace
o tom, co ve škole a ve školní družině tvoříme.
I.P.

Vánoční besídka ZŠ a MŠ - prosinec 2017
Na besídku si děti z mateřské školy společně s učitelkami a paní školnicí
nacvičily roztomilé pásmo písniček a básniček. Prvňáčci ukázali,
že abeceda to je věda a bez ní se žít prostě nedá. Školní družina si zase
připravila působivý tanec s duhovými stuhami a čtvrťáci s páťáky zahráli
vtipnou pohádku "Koťátko Košťátko" a "O tom, jak se prasátko naučilo

mluvit". Děti také předvedly rytmický "Tanec nosičů vody" a zajímavou
hru s kelímky, při které používaly kelímky jako rytmické hudební
nástroje. Společně s hosty jsme si zazpívali třeba Tři oříšky pro Popelku
nebo Už z hor zní zvon. Na závěr pak nejstarší žáci zazpívali Rolničky
v angličtině a hezky česky jsme si popřáli hodně štěstí v roce 2018.
I.P.
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POVĚSTI A PŘÍBĚHY ŠLUKNOVSKÉHO VÝBĚŽKU

-----------------------------------------------------------------------------------------------O nočním myslivci
Za dávných časů, ve zdánlivě poklidném kraji šluknovského výběžku,
žilo mnoho loupežníků různého druhu. Dokonce i páni z Vartenberka
podnikali loupeživé výpravy do Horní Lužice a za tímto účelem zde
získali také mnoho spojenců. Ti sídlili na menších loupežnických skalních
hradech, či spíše hrádcích nebo pevnůstkách, většinou dobře ukrytých
v hustých lesích na skalách. Jejich osádkám se mezi obyčejnými lidmi
říkalo loupeživí rytíři. O rytíře se však nejednalo, šlo o dobrodruhy
a vyvrhely nejhrubšího charakteru, které si pouze někteří opravdoví
rytíři, jako např. Vartenberkové, najímali a dobře vyzbrojili. Mnohdy
přepadávali právě města a obce v Horní Lužici, drancovali a loupili,
aby se pak s tučnou kořistí vrátili zpět na české území.
Avšak obecnímu českému lidu, z jejich strany tolik nebezpečí nehrozilo.
Ohrožoval je zcela jiný druh loupežníků. Ten tvořili lapkové z těch úplně
nejnižších vrstev, kteří měli své úkryty v různých skalních rozsedlinách
nebo v malých, primitivních lesních chýších někdy dokonce i v dutých
stromech, ve kterých zároveň hledali úkryt před svými pronásledovateli.
Před těmito loupežníky si obyvatelé vesniček a osad, ani jejich
návštěvníci, nemohli být ničím jistí.
Několik takovýchto loupežníků se potloukalo po lesích i v okolí
Mikulášovic a Velkého Šenova. Při provozování tohoto nekalého
řemesla moc dobře věděli, že každý sám na vlastní pěst má jen malou
šanci na úspěch a tak se scházeli v jednom lesním údolí, právě mezi
oběma jmenovanými městy. Tam se na tajných shromážděních radili
kdy, koho a jak oloupit. Ozbrojené panské hlídky po nich sice pátraly,
většinou však bezvýsledně. Tito loupežníci měli své skrýše velmi
raﬁnované. Dokázali se schovávat tak dlouho, dokud hlídka neúspěšně
neopustila místa.
Uprostřed jednoho takového, dosti obávaného lesa, žil myslivec
jménem Petr. Bydlel v dřevěném srubu, který si sám vybudoval. Říkalo se
o něm, že má jasnovideckého ducha a že zná všechny tajemné přírodní
síly a proto se k němu obracelo mnoho osadníků o radu i pomoc, kterou
u něho vždy nalezli.
Jednou se za ním vypravilo několik mužů z blízkého okolí, kteří mu
vyprávěli o nouzi a příkoří, které jim způsobují loupežníci a snažně jej
prosili, zda by jim mohl pomoci nebo poradit, jak se lapků zbavit.
Petr byl očividně jejich vyprávěním dojat a některé žalující ubožáky
vyslechl téměř se slzami v očích. Rozechvělým hlasem jim děkoval
za jejich vyslovenou důvěru a nabádal je, aby přišli v hojném počtu
a dobře vyzbrojeni po setmění. Pak jim bude moci udělit další rady.
Všichni užasli nad tajemnou odpovědí myslivce Petra, nicméně ihned po
setmění přišel z různých stran k jeho srubu početný dav ozbrojených
mužů. Petra zastihli klečícího před křížem a hluboce pohrouženého
v modlitbě. Když modlitbu ukončil, pozdravil shromážděný dav,
kterému poručil, aby jej následoval. Odvedl tyto ozbrojené muže za
naprostého mlčení o několik stovek kroků dál, až na hráz jednoho
lesního rybníka.
Mezitím už nastala hluboká noc, jen měsíční svit probleskoval hustými
stromy a občasné zvuky vydávané lesní zvěří, naháněly těmto srdnatým
mužům hrůzu. Myslivec, který za celou dobu nepromluvil ani jediné
slovo, náhle počal promlouvat k zástupu za ním. Ve své řeči všem
přítomným sdělil, že v mládí vedl lehkovážný život nalezence, proto na
něm spočívá trest Boží a že všude, kde pobývá, panuje neštěstí a žal.
Jasný duch jeho matky mu oznámil, že mu Bůh udělí milost, když se bude
modlit za lidi, kteří se v důvěře na jeho osobnost a pomoc ve svých
útrapách spoléhají. Závěrem jim udělil ještě radu, aby po zdolání
loupežnické tlupy nechali tento rybník, jako i mnohé jiné vyschnout.
Loupežníci totiž velmi často pod jejich hladinou ukrývají naloupené

poklady a jiné důležité věci.
Sotva myslivec domluvil, vyskočili loupežníci ze svých úkrytů a strhl se
strašný boj, ve kterém byli mnozí divocí pacholci zabiti a další pak
zahnáni daleko odsud. Ze shromážděných vesnických mužů nikdo
nepadl, pouze myslivec Petr. Ten nalezl v této řeži smrt, ale s ní
pravděpodobně také osvobození od božího trestu. Na místě, na kterém
svůj život dokonal, byl pak pochován.
Vesničané poslechli jeho rady a nechali lesní rybníky vyschnout. Ukázalo
se, že myslivec Petr se nemýlil. Ze dna rybníků byly vyzdviženy
naloupené poklady a rozděleny mezi ožebračený lid.
Žádný z těchto rybníků již neexistuje, byly proměněny v louky, ale jejich
staré německé názvy jejich původ dosvědčují. Lidé, kterým pak tyto
louky náležely a ti, kteří bydleli v jejich blízkosti, prý vídávali v nočních
hodinách v těchto místech tiše se procházejícího myslivce a o dlouhých
zimních večerech si vyprávěli příběh o „nočním“ myslivci.
P o z n á m k a: Jak již z úvodních vět pověsti vyplývá, skutečně se po
Šluknovsku v dávných dobách potulovalo mnoho dobrodruhů, živících
se loupežnickým řemeslem. Nutno však podotknout, že to nebylo
žádnou výjimkou, nýbrž se tak dělo v celé tehdejší Evropě a i v jiných
částech světa.
Zajímavý je i závěr pověsti, kde se uvádí, že vesničané nechali rybníky
vyschnout a že je přeměnili v louky. Místopisec a největší znalec
Šluknovska Josef Fiedler z Velkého Šenova uvádí, že existovaly louky,
na nichž byly ještě v 19.století patrné stopy, prozrazující, že původně
byly na jejich místě rybníky, zejména lesní rybníky. Dosvědčují to i staré
německé názvy některých luk, jako např.“Beute Waldteiche“ (správně
„Beide Waldteiche“) nebo „Perwaldteiche“, přičemž význam slova
„Waldteiche“ je právě „lesní rybník“.
Eduard Steun
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INFORMACE
ZE ZÁMKU
-----------------------------------------------------------------------------------------------Leden na zámku
Vážení čtenáři,
Po menší odmlce Vám přinášíme další zprávy ze zámku. Především jsme
přes celé letní období minulého roku intenzivně pracovali na statickém
zajištění obvodových nosných stěn zámku ale i na jednotlivých
místnostech severovýchodního křídla. To jsme také vyklidili od sutin,
takže celé toto křídlo je připravené k dozdění a případně i k zastřešení.
To však záleží na ﬁnančních prostředcích, které nám Ministerstvo kultury
přiděluje jen ve zhruba třicetiprocentním objemu z požadovaného. I tak
vřelé díky za tuto podporu. Ústecký kraj nás již dva roky nepodporuje,
naposledy dokonce sdělil, že rekonstrukce zámku není v zájmu občanů
kraje. Ještě že občané kraje vzkázali díky volebním výsledkům
vládnoucím partajím, že mají jiný názor nejen na záchranu památek
v kraji. Budeme se tedy dál snažit získat ﬁnanční prostředky na záchranu
zámku.
S obnovou souvisí i naše snaha alespoň občas zpřístupnit budovu
zámku, což jsme chtěli letos, bohužel pro stále postupující sanační práce
se nám to podaří až pravděpodobně na počátku léta příštího roku. Jde
především o bezpečnost návštěvníků, tedy prosím mějte trpělivost,
jakmile to bude možné, bude budova zámku otevřena alespoň
příležitostně. Že je opatrnost na místě zjišťujeme právě nyní, kdy v době
počínající zimy se uvolňují ze zdí další kameny a cihly, které padají dolů.

fakultě v Miláně v nemocnici
Maggiore. Jeho inaugurační
přednáška byla nazvána "Fyzika
v medicíně" a v ní použil jeden ze
svých slavných aforismů: "Znalost
začíná tím, že nic nevíme." Již v roce
1888 byl jmenován prvním
profesorem medicíny na univerzitě
v Miláně. Již v této době dosáhl
vrcholu své lékařské slávy, založené
především na jeho vědeckých
objevech a úspěších v praktické
medicíně. Jeho úspěšnost
u léčených pacientů se pohybovala
kolem 60%, což v této době
u závažných onemocněnní jakými
byli kupříkladu tuberkuléza, astma, malárie, pneumónie, cirhóza
či akutní a chronické kloubní revmatické projevy bylo zcela nevídané.
Především je však znám jako zakladatel a průkopník moderního léčení
diabetu. Studoval diabetes jako změnu metabolismu glukózy. Již tehdy
Cantani říkal, že diabetická terapie musí být založena na takové stravě,
která absolutně postrádá jakékoliv potraviny, které by vedly k produkci
cukru. "Léčba cukrovky není v lékárně, ale v kuchyni", je jeho další
známé přísloví. Při této příležitosti si musíme uvědomit, že inzulín byl
objeven až v roce 1921, 31 let po poslední studii Cantaniho o cukrovce.
V této pro Cantaniho velmi úspěšné době se také oženil, jeho chotí se
stala Antonietta Rossi Romano. Značné mezinárodní renomé pak
Cantani získal za své zásluhy za potlačení dvou epidemií cholery v Itálii
a to v letech 1884 a 1892. Profesor Cantani se také zajímal o infekční
nemoci a v roce 1871 oznámil úmysl otevřít první výzkumnou
mikrobiologickou laboratoř na své klinice na univerzitě v Neapoli.
Cantani byl nadšený následovník studia Louise Pasteura, a otevřel také
první italský institut zabývající se vzteklinou.
A bylo by toho ještě velm i mnoho, co bychom mohli o tomto
vynikajícím lékaři i člověku napsat, bohužel není mnoho místa pro takto
obsáhlý článek, který by si rodák z Hainspachu jisztě zasloužil. Spíš by si
zasloužil nejméně monograﬁckou publikaci, především jako jeden ze tří
nejslavnějších zakladatelů výzkumu a léčby diabetu (vedle Francouze
Bouchardata (1806-1886) a Němce Naunyna (1839-1925).
Arnoldo Cantani byl ovšem také básník a byl vášnivý milovník hudby.
V roce 1877 získal italské občanství a o dva roky později byl jmenován
celoživotním italským senátorem, avšak jeho nepevné zdraví mu
zabránilo v účasti na pravidelných jednáních Senátu, kromě výjimečných
příležitostí. Byl členem několika italských i zahraničních vědeckých
společností. Na návrh L. Pasteura získal medaili za veřejnou pomoc při
epidemii cholery v Neapoli v roce 1884. Jeden z nejslavnějších
průkopníků moderní zemřel 30. dubna 1893. Jeho pohřbu se zúčastnili
zástupci Královského domu, Senátu, Poslanecké sněmovny
a Ministerstva školství stejně jako zástupci města Neapol a především
mnoho obyvatel celé Itálie. Ti všichni posléze iniciovali postavení jeho
pomníku, johož fotograﬁi přikládáme. Nebylo by jistě od věci zamyslet
se nad tím, jestli by si tento významný vědec nezasloužil alespoň
pamětní desku v místě svého narození.

Dnes bychom se mimo jiné ale chtěli vrátit k naší již tradici, a chtěli
bychom Vám představit další osobnost žijící na zámku a neodmyslitelně
patřící k historii Lipové.
Tou osobností je světově proslulý lékař, doktor Arnoldo Cantani.
Původem byl Ital, který je však svým původem navždy spojen nejen se
zámkem v Hainspachu ale i s Českem stejně tak jako s Itálií. Arnoldo
Cantani se narodil na hainspašském zámku dne 15. února 1837 lékaři
a porodníku Vinzenzi Ferreriusovi, který pocházel z česko italské rodiny
usazené v Hradci Králové. Jeho matkou byla Adelina Ernestina
Jarošková, dcera doktora Franze Jarošky, profesora medicíny na pražské
univerzitě. Rodinsa Cantani pocházela z Benátek a a otec Arnolda
pracoval pro Salmy jako rodinný lékař. V roce 1842 se rodina
přestěhovala do Prahy a mladý Arnoldo začal studoval na pražské
univerzitě nejdříve právo dědeček Johann Cantani byl advokátem
v Hradci Králové). Až po prvním semestru se mladý Cantani zapsal na
studia medicíny. Krátce po ukončení studia, 15. prosince 1860 , profesor
A. J. Jaksch, jeden z hlavních přednášejících na pražské univerzitě,
a ředitel prvního oddělení klinické medicíny, jmenoval Cantaniho
za svého asistenta. Zároveň byl lékařem, který se staral o italskou
komunitu v Praze. Záhy Cantaniho sláva dospěla až do Itálie, zejména
pro jeho překlad díla F. von Niemeyera s názvem Patologie a terapie.
Toto pojednání bylo věnováno profesorovi Salvatore Tommasimu,
se kterým se Cantani setkal v Praze. S tímto profesorem pak
splupracoval i v Itálii, kde byl v dubnu roku 1864 na návrh italské vlády
jmenován na univerzitě v Pavii mimořádným profesorem farmakologie
a toxikologie. V roce 1866 začala třetí válka za italskou nezávislost
a Cantani byl obdivovatelem Giuseppe Garibaldiho, hrdiny válek za
sjednocení Itálie. Aktivně podporoval jeho stranu především jako lékař
na frontě spúolu s celým týmem zdravotníků z nemocnice v Pavii.
Cantani dokonce za svoji práci získal válečnou medaili ...
V roce 1868 se stal profesorem patologie a lékařské kliniky na Lékařské
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