
Obec Lipová

Obec Lipová (427 m n.m.) leží v údolí Lipovského potoka 4 km se-
verně od Slavičína v CHKO Bílé Karpaty. Na 1148 ha v r. 2005 žilo 
312 obyvatel, z toho 168 žen. Obec je členem mikroregionu Luha-
čovské Zálesí.
Obec byla biskupským lénem a poprvé se připomíná roku 1362. Pů-
vodně se nazývala Lípová, v německých pramenech Lipowa. Lípa 
je pochopitelně i na nejstarší obecní pečeti z roku 1782. Lipová je 
malá zemědělská, dříve pastvinářská obec s převahou lesů. V obci 
bývaly dva dvory - Holíkov a Hluboký (též Hluboká). Dvůr Holíkov 
byl roku 1837 zbořen a Hluboký, součást Wichterlova velkostatku 
Hrádek-Slavičin, roku 1939 zrušen pro objekty bývalé Zbrojovky.
V Lipové je několik chráněných objektů, evidovaných v Ústředním 
seznamu nemovitých kulturních památek - kaple Panny Marie z 
roku 1776, kamenný kříž s reliéfní výzdobou, dům č. 79 - památka 
lidové architektury z roku 1851 a rovněž komora u č. p. 22.
Již ve středověku býval v obci panský šenk a později pálenice a po 
roce 1960 byla součástí Slováckých konzerváren Uherské Hradiš-
tě. Na počátku století tu pracovalo družstvo na výrobu slaměných 
klobouků a brašen.

Jednotřídní škola byla v obci od roku 1801 a roku 1887 přestěho-
vána do nové budovy. Po válce byla zmodernizována a vybavena 
novou tělocvičnou. V současné době byla škola v obci zrušena a 
je připravována adaptace k jejímu využití pro potřeby obce. V roce 
1968 byla vybudována kanalizace a roku 1973 vodovod.
Velká část mužské populace se  dříve věnovala zvěroklestičství (za-
niklo po roce 1948). Obec byla známá chovem plemenného dobyt-
ka s plemennou knihou.
V obci od roku 1901 aktivně pracuje Spolek dobrovolných hasičů a 
od roku 1918 Sokol. Ke kulturním tradicím obce patří stavění a ká-
cení máje, hasičské výlety, plesy a Kateřinské hody. 
V obci je vybudován sportovní areál s hřištěm na kopanou a asfal-
tovým hřištěm, šatnami, bufetem a tanečním kolem. Obec postavi-
la i dětské hřiště a vodní nádrž, kterou je možno využívat v létě ke 
koupání a v zimě jako kluziště. V katastru obce se nacházejí také 
tři sirné prameny.

www.lipova-obec.cz


