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INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK  

4,- Kč  Čtvrtek 24. května 

Příští číslo Vikýře vyjde 

ve čtvrtek 7. června

Asistent prevence kriminality
novinka na zkoušku

Oprava mostků pokračuje

Rostoucí drobná, především přestupková kriminali-
ta a vandalismus stojí za opakujícími se občasnými 
požadavky občanů na znovuzřízení městské poli-
cie.  Vzhledem k ekonomické náročnosti takového 
řešení a také po zkušenostech z minula to však není 
v tuto chvíli přijatelné řešení.  Navíc jsme přesvěd-
čeni, že základní bezpečnost musí občanům přede-
vším garantovat stát, a to prostřednictvím Policie 
ČR. 
Město Krásná Lípa se snaží v maximální míře pod-
porovat a rozvíjet především aktivity v oblasti pre-
vence kriminality a předcházení dalších negativ-
ních jevů, a jejich fi nancování kryjeme z dotačních 
zdrojů. Jednou z takových možností je i zřizování 
funkcí tzv. asistentů prevence kriminality, se kte-
rými má již řada měst dobrou zkušenost. Asistenti 
byli zatím však vždy vázáni na výkon činnosti měst-
ské policie, což bylo pro nás nedosažitelné. Pilotně 
se však krásnolipském radnici podařilo získat dotaci 
na asistenta ve vazbě na Policii ČR. Díky maximál-
ní vstřícnosti vedoucího Obvodního oddělení PČR 
Kamila Nováčka a jeho kolegů je tak možné v letoš-
ním roce vyzkoušet asistenta prevence kriminality i 
v Krásné Lípě.
Náplní jeho práce je výhradně preventivní působe-
ní ve městě. Budeme ho např. potkávat ráno spo-
lečně s policisty na přechodech pro chodce, kde za-
jišťují bezpečné přecházení našich školáků. Během 
dne i večerních hodin při obchůzkách po městě, 
kdy bude dohlížet nad dodržováním obecně zá-
važných vyhlášek města a nad veřejným pořádkem. 
Díky jeho práci by se nám mělo podařit eliminovat 

rizikové oblasti a nevhodné chování ve městě. Po-
znáte ho díky výstražné vestě, na které bude ozna-
čení „asistent prevence kriminality města Krásná 
Lípa“, popř. se bude legitimovat průkazem zaměst-
nance města Krásná Lípa. Funkci bude zastávat Ru-
dolf Puža, dlouholetý romský občan Krásné Lípy. V 
posledních 15 letech byl opakovaně zaměstnáván 
městem v Technických službách, byl zapojen v růz-
ných dotačních programech a v současné době 
prochází potřebným školením.
Ve spolupráci s krásnolipským obvodním odděle-
ním Policie ČR a naší příspěvkovou organizací Kost-
ka Krásná Lípa se pokusíme projekt dobře nastavit 
a společně zrealizovat tak, aby byl pro naše město 
přínosem a abychom se zde cítili bezpečněji.

(Jan Kolář)

Hlavní objem prací na rekonstrukci mostků ve Stu-
dánecké ulici a v Dlouhém Dole se provedl. V násle-
dujících týdnech, poté, co vyzraje železobetonová 
deska, se dokončí i další práce, například dojde k 
osazení zábradlí, odvodnění, izolaci, vyasfaltování 
komunikace.

Zastupitelstvo města ještě rozhodne, zda-li se 
bude a v jakém rozsahu rekonstruovat další most 
ve Studánecké ulici ve spojnici na Varnsdorfskou k 
viaduktu.

(Z.L.)

Informace uvnitř Vikýře
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Komunitní
centrum

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Komunitní centrum – prostor pro vaše aktivity
http://kostka.krasnalipa.cz

Pracovní poradenství 
volná pracovní místa
poradna3@krasnalipa.cz
tel.:412 354 839
Po - St 9:00 - 11:00 a 
13:00 – 15:00
Čt 9:00 -11:00
Pá, So, Ne a st. svátky - 
ZAVŘENO

Finanční poradenství
dluhy, splátky, exekuce
poradna2@krasnalipa.cz
tel.:412 354 839
Po - St 9:00 - 11:00 a 
13:00 – 15:00
Čt 9:00 -11:00
Pá, So, Ne a st. svátky - 
ZAVŘENO

Odborné sociální 
poradenství
poradna@krasnalipa.cz
poradna1@krasnalipa.cz
tel.:412 354 839
Po - St 9:00 - 11:00 a 
13:00 – 15:00
Čt 9:00 -11:00
Pá, So, Ne a st. svátky - 
ZAVŘENO

Občansko právní 
poradenství                                                  
Každé první a třetí po
ndělí                                               
v měsíci od 17:00do 18:00
poradna@krasnalipa.cz
tel.:412 354 839

Sociálně aktivizační 
služby 
pro rodiny s dětmi,
sas@krasnalipa.cz
sas1@krasnalipa.cz
tel.:777 291 359

Klub VČELKA 
PO,ST 9:00-11:00
pro rodiče s dětmi do 
6 let 

vcelka@krasnalipa.cz
tel.:412 354 843

Hlídání dětí                                                                      
tel:777 291 359

Odlehčovací služba
tel:777 291 359

PC a internet
Po 13:00-14:45
pro děti od 10 do 15 let
ÚT  9:00-14:45
pro starší 15 let  

T-klub pro děti a mládež
ÚT-PÁ 13:00-19:00
SO 13:00-18:00
tklub@krasnalipa.cz
tel.: 774 233 010

Amari klub  
ST 14:00-16:00 příprava     
do školy, doučování
ÚT-PÁ 14:00-16:00
výtvarná činnost pro děti
ČT 14:00 - 16:00
volnočasové aktivity

Terénní pracovník
tp@krasnalipa.cz
tel.:777 036 828, 412 
354 841

Praní, žehlení prádla 
úklidy domácností i fi rem  
půjčovna kostýmů pro 
děti                       
pradelna@krasnalipa.cz 
tel: 412 354 842 

Vzdělávací kurzy dle 
aktuální nabídky.
                                                        
Kontaktní místo: 
Agentura pro sociální 
začleňování
Komunitní plánování
Tel: 412 354 844

Kostka Krásná Lípa v rámci EkoTýdne vyhlašuje sbírku ošacení a textilu, který můžete nosit do komunitního 
centra do středy 30. 5. 2012 každý pracovní den od 7.00 do 16.00 hod. 

Už tu máme jaro, máme radost ze sluníčka, prvních 
jarních květů, zahrádky, výletů do probouzející 
se přírody a také nás čeká jarní úklid domácnosti, 
neboť s prvními slunečními paprsky si všímáme 
šmouh na oknech, zaprášených polic …
Aby se jarní úklid nestal vaší noční můrou, zajistěte 
si včas úklid domácnosti v Kostce Krásná Lípa. Ušet-

říte si čas, nervy a vaše okna se budou lesknout za 
pár korun.
Úklid nabízíme pro fi rmy i domácnosti - PRANÍ, 
ŽEHLENÍ, OPRAVY, OPRAVY PRÁDLA, ÚKLIDY BĚŽNÉ 
I GENERÁLNÍ.
Informace a objednávky Komunitní centrum Kost-
ka Krásná Lípa - Růžičková Marcela.

Sbírka ošacení a textilu

Jarní úklid

Svoz separovaného odpadu

vždy v lichém týdnu

Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v 
pondělí 4.6. 2012 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 
7.6. 2011 v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí 18.6. 2012 ve 
Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 21.6. 2012 v Krásné 
Lípě. Pytle na separovaný odpad si lze zdarma vyzvednout 
na TSm Krásná Lípa, Pletařská 22/3 a nově také na MěÚ, 
dveře č. 5.
Provozní doba TSm Krásná Lípa:    
Pondělí  7:00 – 12:00 a 14:00 - 17:00 
Úterý  7:00 – 12:00 a 14:00 – 15:00 
Středa  7:00 – 12:00 a 14:00 – 17:00
Čtvrtek  7:00 – 12:00 a 14:00 – 15:00 
Pátek  7:00 – 13:00 
Sobota v sudém týdnu 8:00 – 11:00 
Podrobné informace získáte na MěÚ tel.: 412 354 833, 
nebo na TS města tel: 412 354 848
Separují se tyto odpady: papír a nápojové kartony, textil, 
plasty, polystyren, sklo, kovy, baterie, bioodpad.

Stomatologická pohotovost - Ordinační hodiny 8:00 - 11:00
- 26. – 27. 5. 2012 MUDr. Hladík Pavel, Weberova 1537/7, Děčín VI - Letná, tel.: 412 539 298
- 2. – 3. 6. 2012 MUDr. Jůdová Jana,Riegrova 773/72, Děčín II - Nové Město, tel.: 412 523 410
- 9. – 10. 6. 2012 MUDr. Křížová Eva, U Plovárny 1190/14, Děčín I, tel.: 412 502 215
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto ale doporučujeme správnost 
uvedených informací před návštěvou lékaře vždy telefonicky ověřit.

  

  

 
 
 
 
 

 
 
 

 

SBÍRKA OŠACENÍ A TEXTILU 

21. – 30. května 2012 

http://kostka.krasnalipa.cz 

 
 

Do komunitního centra v Krásné Lípě můžete přinést 
 

každý den 

od 7,00 hod. do 16,00 hod. 

 

 Letní a zimní oblečení /dámské, pánské, dětské/ 
 Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky 
 Látky, metráž ad./ vše čisté/ 
 Jiný textil 

 
 

Oděvy a lůžkoviny budou využity k humanitárním účelům, ostatní 
textil bude předán do separovaného odpadu. 

Pytle si můžete vyzvednout v TS nebo na MěÚ č. dveří 15. 

 

Sbírku textilu a ošacení zajišťujeme v rámci akce 

EKOTÝDEN V KRÁSNÉ LÍPĚ 

Zájemci budou zařazeni do soutěže o nejvíce odevzdaného textilu. 
Vyhodnocení této soutěže bude oznámeno 31. 5. 2012 na náměstí ve 

13:30 hod. 

Zúčastněte se i dalších akcí EKOTÝDNE, více na www.krasnalipa.cz 
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Z podnětu otce Antonína Sedláka, faráře Římsko-
katolické farnosti Krásná Lípa byla v loňském roce 
zahájena generální oprava poškozených a nefunkč-
ních varhan. Oprava včetně elektrifi kace si vyžádá 
náklady 1, 2 mil. Kč. Prostředky na opravu má církev 
z většiny již zajištěny z vlastních zdrojů. Pokud vše 
dobře půjde, rozezní se varhany kostelem v plné 
síle ještě koncem letošního roku. Dodavatelem re-
staurátorských prací je Petr Stehlík, varhanář – re-
staurátor, držitel licence Ministerstva kultury ČR pro 
restaurování památkově chráněných varhan. Měs-
to Krásná Lípa vyhlásilo na období od 1. 4. do 7. 9. 
2012 veřejnou sbírku na podporu generální opravy 
a elektrifi kace varhan v kostele sv. Máří Magdaleny. 

Nástroj by tak mohl být rozšířen o třetí manuál.
Na speciálním účtu se již objevují první dary. Se-
znam dárců najdete na webových stránkách města 
Krásná Lípa. Příspěvek můžete věnovat prostřed-
nictvím sbírkové pokladničky určené pro přijímání 
příspěvků, která je umístěna v infocentru v Domě 
Českého Švýcarska na Křinickém náměstí.
Můžete využít i speciální bankovní účet č. 
250484255/0300, Poštovní spořitelna. 
Zastupitelstvo města Krásná Lípa podpoří opravu 
varhan částkou 80 tis. Kč.
Všem přispěvatelům děkujeme!

(J. Kolář)

Účastníky soutěže se mohou stát obyvatelé, kteří 
na území města vlastní byt, obytný dům či rekre-
ační objekt a živými květinami si vyzdobí okenní 
parapety či balkony směrem k městské komuni-
kaci. Soutěžit mohou vhodnou výsadbou květin i 
majitelé či nájemci předzahrádek podél městských 
komunikací. 
Přihlášku do soutěže, která je k dispozici na poda-
telně městského úřadu nebo v kanceláři č. 5 či na 
www.krasnalipa.cz , mohou vyplnit jak účastníci 

soutěže, tak i ostatní občané, kterým se květinová 
výzdoba u sousedů líbí. 
Vyplněné přihlášky bude přijímat podatelna 
městského úřadu od 1. června do 20. srpna. Do 
31. srpna bude pořízena fotodokumentace všech 
přihlášených objektů, tříčlenná komise složená z 
místostarosty města 2 zaměstnanců MěÚ provede 
anonymní vyhodnocení a určí tři vítěze, kteří budou 
odměněni částkami 1500, 1000, a 500,- korun. 

(r)

Dříve se říkávalo, že 
hudba nezná hranic. V 
dnešní době máme vel-
ké štěstí, že to neplatí 
jen o hudbě. Řadu let 
fungovala výborně spo-
lupráce města Krásná 

Lípa s nedalekým německým městem Eibau. Díky 
hektické době se společné aktivity zúžily na jednu 
společnou návštěvu zástupců města a na zájezd na 
pivní slavnosti do Eibau. Vzhledem k tomu, že naše 

město investičně vzkvétá, daří se nám zajistit nejen 
provozní růst, ale hlavně příjemné zázemí pro chvil-
ky volného času a odpočinku, bylo by dobré ob-
novit stará přátelství a vytvořit nová. Město Krásná 
Lípa společně s Eibau by chtělo uspořádat v tomto 
roce několik společných kulturních i sportovních 
akcí. O konkrétních akcích vás budeme informovat.  
Projekt bude realizován díky podpoře Česko-ně-
meckého fondu budoucnosti.

(L. Hanková)

Město Krásná Lípa každým ro-
kem podporuje organizace ve 
městě formou fi nančních pří-
spěvků na akce a činnost, ale i 
technickou výpomocí organiza-
cím při pořádání akcí. Příspěvky 
pro organizace byly vždy hraze-
ny z výtěžku výherních hracích 
přístrojů. 
I přes snížení daňových příjmů a 
napnutý rozpočet města tomu 
není v  letošním roce jinak. Jako 
každým rokem se vyčleňuje 200 
000,- Kč z čehož je 80 000,- Kč 
na činnost, 80 000,-Kč na akce 
a 40 000,- Kč je rezerva pro ne-
plánované akce případně se po-
užijí na odměny pro organizace, 
které v tom daném roce získaly 
významné ocenění pro město 
či celý rok aktivně pracovaly a 
reprezentovaly tak naše město. 
Další fi nanční podpora v řádu 
mnoho desítek korun je ještě na 
mimořádné akce ve městě jako 
je Tour de Feminin, v minulosti i 
na Folklorní festival Tolštejnské-
ho panství. 

Dále je poskytována technická 
výpomoc, která pod sebou skrý-
vá zapůjčení prostor např. kul-
turního domu nebo volné ho-
diny v tělocvičně pro sportovní 
oddíly, údržbu fotbalového hři-
ště, elektrické připojení, pomoc 
pracovníků technických služeb 
města a mnoho dalšího.
Jak fi nanční prostředky, tak i 
technickou výpomoc na základě 
pravidel pro přidělování těchto 
příspěvků a na základě doporu-
čení komise pro přidělování do-
tací schvaluje rada města.
Město má zájem na pořádání 
akcí místními organizacemi, 
rádo je podpoří a spolupracuje. 
Díky této spolupráci můžeme 
říci, že Krásná Lípa je městem 
akcí a společenských událostí.  
Pro přehled je zde tabulka roz-
dělení příspěvků organizacím 
pro rok 2012.

(Jana Drobečková)

I letos si můžete požádat o příspěvek na opravy 
fasád, střech a oplocení. O příspěvek může požá-
dat každý obyvatel, který vlastní dům k trvalému 
bydlení na katastrálním území Krásná Lípy, Krásný 
Buk, Kyjov, Zahrady a Vlčí Hora. Další pravidla pro 
přiznání příspěvku a žádosti najdete na webu měs-
ta www.krasnalipa.cz. V loňském roce byli úspěšní 
čtyři žadatelé, kteří si mezi sebou rozdělili téměř 
dvacet šest tisíc korun.              (r)

Na účtu na opravu varhan 
se hromadí první dary

Vyhlášení soutěže „Město plné květin“

Města bez hranic

Podpora organizací ve městě Přehled přidělených dotací organizacím na 
zájmovou činnost a akce v roce 2012

Příspěvek na opravy 
fasád, střech a oplocení
Příspěvek na opravy

Veřejná sbírka na 
opravu varhan v 

krásnolipském kostele
Město Krásná Lípa vyhlásilo veřejnou sbírku na 
podporu generální opravy a elektrifi kace varhan 
v kostele sv. Máří Magdaleny. Oprava varhan, 
včetně jejich elektrifi kace, si vyžádá náklady ve 
výši 1,2 mil. Kč. 
Příspěvky můžete věnovat prostřednictvím 
sbírkové pokladničky určené pro přijímání  
příspěvků, která je umístěna v infocentru v 
Domě Českého Švýcarska na Klinickém náměstí. 
Můžete využít i speciální bankovní účet č. 
250484255/0300, Poštovní spořitelna. IBAN CZ 
97 0300 0000 0002 5048 4255 – pro platby ze 
zahraničí.

Sbírka se koná až do 7. září 2012.

ORGANIZACE PŘÍSPĚVEK NA ČINNOST PŘÍSPĚVEK NA AKCE

ATOM ZELENÁČI - keramika 5 000

FS Lužičan 5 000 4 000

KLUB CYKLISTIKY, Basket, ringo 0

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 5 000 12 000

TJ ODBÍJENÁ 2 000 4 000

ČSOP Tilia 5 000 8 000

FS Dykyta 5 000

ČRS MO 5 000 1 000

TJ ŠACHY 2 000

TJ ZÁPAS ŘECKO-ŘÍMSKÝ 7000 5000

MC Beruška 5 000 500

Rodiče pro školu 2 000

TJ Kopaná 7 000

RS Čačipen 7 000 3 500

Kickbox 7 000 12 000

DFS Křiničánek 7 000

OS Krásnolipsko 2 000

Nobilis Tilia 2 000 10 000

Agentura pro Lípu 12 000

CELKEM 80 000 72 000
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Každému bych přála vidět úsměvy babiček z 
domů s pečovatelskou službou, když jim přišly 
popřát děti ze školky k blížícímu se svátku matek. 
Do modrého domu přišly popřát ty nejmenší děti 
z MŠ Brouček, které přednesly básničky, zazpívaly 
písničky a předvedly i taneček. Ve žlutém domě nás 
přišly rozveselit děti z MŠ Sluníčko. Zpívaly, tančily, 
recitovaly a dokonce ukázaly i aerobic. Aby toho 
nebylo málo, přišel nám naše babičky rozveselit i 
Sboreček  ze základní školy. Za opravdu pěkná vy-
stoupení si děti odnesly sladkou odměnu. Všechna 
vystoupení se moc líbila a poděkování patří nejen 
dětem, ale také paním učitelkám, které si je pro nás 
pěkně připravily. 

Mgr. L.Hanková

Každý z nás si jistě vzpomene na svou maminku. 
Ani my jsme nezapomněli a uspořádali jsme pro 
ženy pěkné odpoledne, které patřilo jen jim. Bě-
hem odpoledne jsme si mohli sami vyrobit krásné 
netradiční korále dle vlastního estetického cítění a 
vkusu. Ruku nám vedly paní Hadravová a sl. Doleža-
lová. Další hezkou památkou na společně strávený 
den byla výroba brože, kde jsme mohli opět nechat 
volnost svému kreativnímu duchu. Zde jsme využili 
zkušeností Jitky Čapkové a Dagmar Koubské. Atmo-
sféru nám ještě více zpříjemnilo vystoupení dětí z 
MŠ Sluníčko a dětí ze ZŠ ze Sborečku. Během odpo-
ledne provedla zkušená kadeřnice Petra Hejduková 
a kosmetička Dominika Nistorová dvě „proměny“ z 
řad dobrovolnic. Vzhledem k tomu, že jsme stvoře-

ní křehká, důležitým bodem byla praktická ukázka 
sebeobrany pod vedením policie ČR. Při pěveckém 
vystoupení Sabinky Helikarové zavládlo v sále ticho 
a úžas v tvářích. To je hlas! Během celého odpoledne 
jsme si mohli prohlédnout ukázku svatební tabule a 
šperků z květů. Paní Hálová společně s pracovnice-
mi z květinky „Janka a Lucka“ celé odpoledne vázaly 
krásné květiny, vyráběly aranžmá, originálně balily 
dárky a přidaly i několik praktických rad, jak se o 
květiny máme starat. Každá žena obdržela kytičku. 
Poděkování patří všem účinkujícím, kulturní komisi 
a hlavně všem, kteří se přišli pobavit.
Akce se uskutečnila za fi nanční podpory Česko-ně-
meckého fondu budoucnosti.

Mgr. L.Hanková

Úsměvy babiček

Den matek

Poděkování,
dovolte nám, abychom poděkovali učitelkám 

MŠ Sluníčko v Krásné Lípě za vystoupení dětí 

dne 10. května dopoledne v našem DPS II (žlutý 

dům). Děti nám zazpívaly, přednesly básničky 

a předvedly cvičení s padákem. Bylo to moc 

hezké a milé vystoupení ke Dni matek, které 

nás skutečně potěšilo. Poděkování si zaslouží 

i naše pečovatelky pí. Alena Jansová a Monika 

Čermáková, které toto vystoupení pro nás 

seniory zajistily. 

Uživatelé DPS II
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EkoVýstava BRÁNA RECYKLACE firmy EKOKOM (v průběhu týdne v ZŠ) 

Od pondělí do středy bude ve škole probíhat mezi 7.30 až 8.00 hod. sběr textilu od dětí ze 
ZŠ a MŠ. Sbírka textilu a ošacení bude také probíhat v KOSTCE každý den (od 21. do 30. 
května 2012) od 7.00 do 16.00 hod. (Textil separujte – do žlutých pytlů pro charitu a do 
zelených pytlů dávejte textil do sběru, pytle si můžete vyzvednout na TS nebo na MěÚ 
dveře č. 15) 

Od pondělí do středy budou děti ze ZŠ a MŠ a KOSTKY vyrábět výrobky ze separovaných 
surovin. Prohlédnout si je můžete ve čtvrtek na náměstí a pak u budovy ZŠ a v KOSTCE. 

 

EkoHappening 

Křinické náměstí – hlavní program EkoTýdne (8.00 až cca 14.00 hod.) 

8.00 – 13.00 hod. - sběr textilu od veřejnosti o ceny 
10.00 hod. zahájení programu  
10.15 hod. - módní přehlídka „BALADA Z HADRŮ“ - 1. část 
11.00 hod. - vyhlášení celoroční soutěže dětí ze ZŠ a MŠ ve sběru papíru 
11.15 hod. - módní přehlídka „BALADA Z HADRŮ“ - 2. část 
12.00 hod. - vyhlášení celoroční soutěže dětí ze ZŠ a MŠ ve sběru pet - láhví  
12.15 hod. - vystoupení orchestru Agentury Pondělí 
13.00 hod. - módní přehlídka „BALADA Z HADRŮ“ - 3. část 

13.45 hod vyhlášení soutěže ve sběru textilu    
 1. cena – dárkový poukaz v hodnotě 1000 Kč. od firmy RINA SPORT RUMBURK 
 2. cena – permanentka do FITNESS DANA BISOVÁ       
 3. cena – dárkový poukaz do KVĚTINKY JANKA & LUCKA v Krásné Lípě 

 

Vernisáž EkoVýstavy BRÁNA RECYKLACE firmy EKOKOM     
(v budově ZŠ od 10.00 hod.) 

TONDA OBAL – přednáška o třídění odpadu se zaměřením na textil (pouze pro 
děti ze ZŠ a MŠ) 
přednáška GumaEko o recyklaci pneumatik (pouze pro děti ze ZŠ a MŠ) 

 

EkoTýden v Krásné Lípě 
28. května – 31. května 2012 

www.krasnalipa.cz 

Úterý 
29.5.2012 

Čtvrtek 
31.5.2012 

Středa 
30.5.2012 

ý

Pondělí 
28.5.2012 

EkoCinema – Ozvěny ekofilmů, promítat se bude celkem v 8 kinosálech 
v budově ZŠ. Na dopolední promítání je nutné se rezervovat. Vstup pro 
veřejnost bez rezervace je od 13.15 hod. a poslední promítání je v 15.15 hod. 
Rezervace na dopolední promítání v pátek 25. 5. a v pondělí 28. 5. 2012 
v budově ZŠ. Vstupné 5,- Kč. (Program najdete na http://www.zskrasnalipa.cz) 
ARCHITEKT ODPADU – film a diskuse (v budově ZŠ od 13.15 hod.) 

k

Fitness  
Dana Bisová 

Květinka 
Janka & Lucka 

kkkkkkkkkkkkkkkkkoVoVoVoVoVoVoVoVoVoVoVoVoVoVoVoVoVoVo

kokokokokokokokokokokokokokokokokoooCCCCCCCCCCCC
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kkkkkkkkkkkkkkkkkoVoVoVoVoVoVoVoVoVoVoVoVoVoVoVoVoVoVoV



strana 6 24. května 2012

 
 
 

NOČNÍ DOBRODRUŽSTVÍ V EXPOZICI 
Dům Českého Švýcarska - Krásná Lípa 

1. června 2012 od 20.30 - 22.00 hodin 
                                  
Zveme  především  malé děti (předškoláky a 1. stupeň ZŠ) na speciální noční 
bloudění expozicí, plné úkolů a her  zahalených do tmy a nočních zvuků.  
Pro všechny odvážné účastníky máme připraveny  drobné odměny a dárky. 
Čekání vám zpříjemní venkovní hry před Domem Českého Švýcarska. 
Pozn.: Děti v doprovodu dospělé osoby. Vstup zdarma. 

Akce je realizována v rámci projektu „D m eského Švýcarska – 
kde jsou d ti i dosp lí jako doma“, financovaného ze SFŽP a 
MŽP. 

Spolek rodičů a přátel PDSM Hlásek, Základní škola v Krásné Lípě pod záštitou města Krásná Lípa Vás zvou na XXVII. ročník Přehlídky pěveckých sborů Krásná Lípa 
2012. Přehlídka se bude konat v sobotu 26. května 2012 od 10:00 hodin v Kulturním domě v Krásné Lípě.

Přehlídka pěveckých sborů v Krásné Lípě
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V úterý 5. června 2012 (změna oproti původně 
plánovanému pátku 1. 6.) slavíme s dětmi v ma-
teřském centru Beruška Den dětí. Přijďte si s dětmi 
mezi 9:00 a 11:00 hodinou zasoutěžit a zaskotačit 
do podkroví školní družiny. Pro každého šikulku 
máme připravenu malou odměnu. Akce probíhá za 
podpory města Krásná Lípa.

(Lada Hrnečková)

V sobotu 26. května od 8:00 do 12:00 hodin se před 
Komunitním centrem Kostka Krásná Lípa p.o. bu-
dou konat již 20. bleší trhy (v případě nepříznivého 
počasí se trhy konají v přízemí budovy Komunitní-
ho centra). Přijďte si výhodně, doslova za pár ko-
run, nakoupit. Vyberete tu určitě nějaký zajímavý 
„kousek“ nejen pro sebe, ale  i pro své blízké.  

Po úspěšných minulých akcích se vrací Sokol Libči-
ce nad Vltavou opět do Krásné Lípy.
O víkendu 26. a 27. května si můžete společně s 
ním protáhnout tělo a zacvičit si v tělocvičně Spor-
tovního areálu Českého Švýcarska. Cvičit se bude 
stepaerobic, aerobic, bude se posilovat a chybět 
nebude ani strečink. Místa si rezervujte přímo v tě-
locvičně nebo na tel.: 602 858 490. 

Romské sdružení Čačipen vás v sobotu 2. června 
ve 13:00 hodin zve do hotelu Beseda na oslavu 
10. výročí Romského sdružení Čačipen. Přehlídkou 
tanečních souborů a romských kapel z Ústecké-
ho a Libereckého kraje Festivalem bude provázet 
moderátorka Českého rozhlasu Iveta Demeterová, 
hostem festivalu bude Jan Bendig.  

Starostové Pětiměstí vás zvou v neděli 27. května 
ve 14:00 na kopec Jitrovník (Pytlák) v Království na 
odpoledne strávené s kapelou Peleton.

OPS České Švýcarsko vás zve na výlety s průvod-
cem. Nejen v Alpách, ale i v Českosaském Švýcar-
sku můžete absolvovat zajištěnou stezku plnou 
adrenalinových překvapení. Termíny: soboty -  9. 
červen, 7. červenec, 21. červenec, 4. srpen, 25. sr-
pen, 15 září. Rezervujte si místo. Více informací na 
www.ceskesvycarsko.cz/pruvodcovske-sluzby.

Tajemství historie podstávkových domů na někdej-
ším předměstí Rumburku se poodkryje v neděli 27. 
5. 2012 při příležitosti mezinárodního Dne otevře-
ných podstávkových domů. Sraz účastníků je v 
14.00 hod. ve Šmilovského ulici v Rumburku, poblíž 
Parku přátelství. Během dvouhodinového progra-
mu je připravena komentovaná prohlídka vesnické 
památkové rezervace a povídání o historii Šmilov-
ského ulice, zvané původně Scheibe-Gasse. Dále 
se zpřístupní podstávkový dům čp. 879/27, v němž 
bude k vidění výstava dobových fotografi í. Před-
staví se brožura „Lidová architektura v Rumburku a 
okolí“. Vstup je zdarma. V neděli 27. 5. mezi 8:00 až 
12:00 mohou návštěvníci Rumburku v Městském 
informačním středisku na Lužickém náměstí na-
vštívit rovněž výstavu dobových pohlednic „Pohle-
dy do minulosti nejsevernějších Čech“. Od 13:00 do 
14:00 budou na Dobrovského náměstí připraveny 
ukázky hasičských dovedností a hasičské techniky. 

(Klára Mágrová) České Švýcarsko ve dnech 2. – 3. června pořádá 
dvoudenní fotografi cký kurz pro tělesně handica-
pované fotografy nadšence, kteří si chtějí osvojit 
zásady a pravidla krajinářské fotografi e v nádher-
ném prostředí NP České Švýcarsko. Zvýhodněná 
cena 1000,- Kč/osoba. Více informací na www.ces-
kesvycarsko.cz.

Ve dnech 25. – 26. května jste zváni na hrad Tol-
štejn na tradiční Tolštejnské slavnosti. Slavnosti 
zahájí v pátek 25. května v 17:00 u Chaty Slovan v 
Jiřetíně pod Jedlovou hry a soutěže pro děti, show 
a cirkusové kousky, ukázky záchranné služby a ha-
sičů a ve 20:00 světluškový pochod na hrad, kde 
bude připravena ohnivá show. Bohatý program 
s rytíři a divadlem bude pokračovat v sobotu 26. 
května od 12:30 na hradě Tolštejn. Více informací 
na samostatných letácích.

Ve středu 30. května pro vás OPS České Švýcarsko 
pořádá výlet s Jiřím Rakem do zrekonstruovaného 
barokního faktorského domu v Eibau. Odjezd v 
16:15 hodin od Domu Českého Švýcarska. Přihláš-
ky v Domě ČŠ u informační služby se zaplacením 
poplatku 25,- Kč/os. a 3,- EUR/os. za vstup do fak-
torského domu. Jede se auty, na každé čtyři osoby 
musí být ze strany účastníků jedno auto. Návrat 
mezi 20:00 – 21:00 hod., v případě jasného počasí 
navštívíte i některou z vyhlídek v okolí.

Od 1. června do 31. října 2012 bude od 8:00 do 19:00 
hodin veřejnosti zpřístupněna nádrž ve Chřibské. 
Zpřístupnění bude provedeno formou vyhlídky s 
odpočívadlem na levém břehu hráze. Přístupová 
trasa bude označena od komunikace vedoucí k ná-
drži a doplněna informačními tabulemi s mapami a 
se zásadami chování v blízkosti vodní nádrže s pit-
nou vodou. Upozorňujeme na skutečnost, že v pří-
padě výrazného negativního ovlivnění provozu na 
vodním díle, při značném poškozování majetku a 
znečišťování okolí (nejen ochranných pásem) bude 
trasa s vyhlídkou okamžitě uzavřena. Dále bychom 
chtěli upozornit na to, že celé okolí vodního díla, 
včetně vyhlídky, bude monitorováno kamerovým 
systémem se záznamem.                       (Povodí Ohře)

Beruškový den dětí 
a oslava 10 let MC 

Beruška

20. bleší trhy 
v Krásné Lípě 

Sokol z Libčic přiletí 
počtrnácté

Festival romské kultury 
Savore

Hudba spojuje sousedy

Tramvají do skal

Podstávkové domy se 
otevřou i v Rumburku

České Švýcarsko 
objektivem vozíčkářů

Tolštejnské slavnosti

S Jiřím Rakem na 
odpolední výlet do 

Eibau
června do 31 října 2012 bude od 8:00 do 19

Zpřístupnění vodní 
nádrže ve Chřibské 

veřejnosti

P d tá k é d

Květen - červen 2012 
v Domečku Na 

Kopečku v Rumburku
Koncert Jany Vébrové
Středa 30. května od 19:00
Písničkářka s expresivním hlasem a širokou 
harmonikou. Vystoupení jsou většinou velmi 
intenzivní a zanechávají v posluchačovi 
hlubokou stopu. Přijďte se zaposlouchat do 
jejího hlasu, který je v některých polohách něžný 
a v jiných tak drásavý, že Vám týden nebude 
scházet na zádech drbání. (Vstupné 50,-Kč)
Festiválek malého umění
Šestý ročník Festiválku malého umění se 
uskuteční v sobotu 9. června v areálu čajovny Na 
Kopečku. Na návštěvníky čeká pestrý program 
plný tance, hudby a divadla a stánky s místními 
výrobky i dobrotami. Více informací o programu 
na www.domeceknakopecku.cz.

Správa NP České 
Švýcarsko zve na akce

Jak vzniká nový prales?
Vycházka pod vedením ředitele správy 
národního parku do míst, kde se rodí nový les 
a zaměřená na problematiku péče o lesy se 
uskuteční v sobotu 26. května v 9:00 hodin. 
Místo srazu je Jetřichovicích, před informačním 
střediskem. 
V rámci této akce budou mít účastníci možnost 
poznat, jakým způsobem se zdejší nepůvodní 
jehličnaté porosty mění na lesy smíšené, které 
svým složením odpovídají původním pralesům 
a stávají se tak zároveň lepším místem pro život 
mnoha dalších druhů rostlin a živočichů.

Botanická exkurze na Vlčí horu
Českoněmecká jarní botanická exkurze do 
botanicky zajímavé lokality na Vlčí hoře a 
přilehlých loukách se koná v neděli 27. května. 
Sraz je v 10:00 hodin v Panském - vlaková 
zastávka.

Výlet na spáleniště
Objevte se Správou NP České Švýcarsko, jak 
vzniká nový les v místech, která před šesti 
lety zachvátil rozsáhlý požár. Akce se koná v 
sobotu 2. června. Sraz je v jetřichovicích před 
informačním centrem v 9:30 hodin. Jedná se o 
náročný terén, s sebou kvalitní obuv.  

Malebným okolím Rynartic
Vlastivědná vycházka do přírody s výhledy 
do krajiny na téma geologie, historie krajiny, 
botanika a zoologie se koná v sobotu 9. 
června. Sraz účastníků je v Rynarticích na točně 
autobusu v 10:00. Jedná se o středně náročný 
terén, s sebou kvalitní obuv, svačinu, případně 
deštník. 
Více informací k jednotlivým akcím naleznete na 
www.npcs.cz.

Pohádková galerie 
řemesel 

v Jiřetíně pod Jedlovou

Program na květnové neděle 

vždy od 13:00 hodin:

27.5. – Modelování s keramickou 

hlínou

Otevřeno je v sobotu a neděli 

od 13:00 do 17:00 hodin.
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František Hanzalík z Krásné Lípy se se svými krás-
nými jednadevadesáti lety stal nejstarším účastní-
kem mezinárodního turistického pochodu Severní 
stopou, kterou letos již po šestatřicáté pořádal 
Klub českých turistů z Dolní Poustevny. Krásnolip-
ský turista, který absolvoval tříkilometrovou trať, 
se již podruhé stal nejstarším účastníkem tohoto 
pochodu. 

(Jaroslav Leksa)

Již po šesté se ve dnech 8. – 10. června Šluknov-
ském výběžku uskuteční Mezinárodní folklorní fes-
tival Tolštejnského panství. Tuto nejsevernější osla-
vu lidového umění a tradic pořádá od roku 2000 
folklorní soubor LUŽIČAN. Tentokrát v partnerství 
s Folklorním sdružením ČR a MAS Šluknovsko, za 
podpory Ústeckého kraje, Svazku obcí Tolštejn, 
města Krásné Lípy a Varnsdorfu. 
V rámci festivalu se divákům představí folklorní 
soubory – Trenčan z Trenčína (SK), skupina Lužic-
kých Srbů z Budyšína (D), Soláň z Valašska (CZ), CM 
Jagar z Havířova (CZ), Jizera z Liberce (CZ), Mateník 
z Prahy (CZ), Baldrián z Pardubic (CZ),  krásnolipský 
Křiničánek,          Dykyta a pořadatelský Lužičan. 
Festival odstartuje v pátek v 19.00 hod na třech 
místech současně - v Doubicích, Šluknově a Krás-
né Lípě. V Doubicích se v pořadu „Valaši v hospodě“ 
představí v areálu restaurace Stará hospoda Soláň. 
Ve Šluknově zase v pořadu „Trenčan na zámku“ 
slovenský soubor Trenčan na šluknovském zámku. 
V Krásné Lípě pak místní soubory Lužičan, Dykyta 
a Křiničánek po slavnostním zahájení VI. MFF TP 
v pořadu „25 let folklórování v Lípě“. Ve 21.00 hod 
naváže v krásnolipském kulturním domě v pořadu 
„Besedování s Jagárem“ CM Jagár.
V sobotu zatančí v 10.00 hod v pořadech „Pozván-
ky na MFF TP“ liberecká Jizera v německém Sei-
fhennersdorfu a sousedním Grossschönau  pražský 
Mateník.
Sobotní vyvrcholení festivalu se uskuteční ve 
Varnsdorfu v areálu Střelnice, nového centra MAS 
Šluknovsko. Od rána zde bude probíhat Staročeský 
jarmark s ukázkami tradičních řemesel. Dále „Ja-

hodobraní“, při kterém se předvedou nejrůznější 
výrobky z jahod a také speciální jahodové pivo z 
varnsdorfského pivovaru Kocour. Celé dopoledne 
budou atmosféru zpříjemňovat prostorové zkouš-
ky folklorních souborů. Ve 13.30 hod vyjde „Krojo-
vaný průvod“ od varnsdorfské polikliniky ulicí Legií 
přes náměstí E. Beneše, dále Melantrichovou ulicí 
do areálu Střelnice. Zde se od 14.30 hod uskuteční 
hlavní pořad festivalu „Galaprogram VI. MFF TP ke 
dni MAS“, věnovaný právě zahájení provozu Střelni-
ce Místní akční skupinou Šluknovsko.
Po skončení galaprogramu se další dění přesune 
do Krásné Lípy. V 19.00 hod se v místním kulturním 
domě uskuteční koncert nové velmi zajímavé mo-
ravské formace Medicimbál. Ta představí další po-
dobu současné tvorby na motivy lidových písní. Po 
této tzv. „Třešničce na dortu“ bude následovat další, 
v podobě pořadu „Hudci bez hranic“ za účasti všech 
souborových muzik do ranních hodin. Večer si sa-
mozřejmě přijdou na své také milovníci kvalitního 
vína, piva a dalších pochoutek.
V neděli se od 10.00 hod uskuteční v Krásné Lípě 
mše v kostele Sv. Máří Magdaleny a po jejím skon-
čení křtiny nejmladšího „FOSáčka“. Závěrečné „Lou-
čení s festivalem“ proběhne opět v krásnolipském 
kulturním domě.
Pořadatelé se již nyní těší na spolupráci se všemi 
partnery, příjemná setkání s účinkujícími a samo-
zřejmě hlavně na diváky. Přejme si, aby se vše vyda-
řilo podle plánů a hlavně slunné a teplé (zvláště to 
teplé zde na severu) počasí.

(Petr Semelka – ředitel festivalu)

Mezi dvanáct fi nalistek Česko – Slovenské Miss 
Roma 2012, které se v polovině května konalo v 
Hodoníně, se dostala i patnáctiletá Tereza Grund-
zová z Krásné Lípy. Gratulujeme. 

ntišek Hanzalík z Krásné Lípy se se svými krá

Nejstarší turista byl 
z Krásné Lípy 

Mezinárodní folklorní festival

Mezi fi nalistky se 
dostala i Tereza 

Grundzová 

Program kina Krásná 
Lípa - KVĚTEN - ČERVEN 2012

TOHLE JE VÁLKA
středa 30. 5.

od 18:00 hod. Vstupné 60,- Kč
Dva špičkoví agenti CIA jsou kamarádi na život a na smrt. 
To ovšem pouze do doby, než se oba zblázní do jedné a 
téže slečny - Lauren Scottová (Reese Witherspoon). Karié-
ristka Lauren  je sice ve svém pracovním životě úspěšná, 
ale její milostný život je jedna velká katastrofa. 96 min.  
Mládeži přístupno.

PŘÍLIŠ MLADÁ NOC
středa 6. 6.

od 18:00 hod. Vstupné 60,- Kč
Příběh syrově a autenticky nahlíží na současné partner-
ské vztahy, přičemž nekompromisně odkrývá jejich prázd-
notu. Děti se ve fi lmu dostávají do situací, před kterými by 
měly být, alespoň podle našich společenských zvyklostí, 
chráněny.  65 min. Mládeži nepřístupno.

Po celý letošní rok vám budeme přinášet fotografi e 
města, jeho objektů, ulic a zákoutí a jeho blízkého 
okolí Tentokrát však půjde o fotografi e ze součas-
nosti. Vaším úkolem bude fotografi i určit a co nej-
přesněji odpovědět na danou otázku. Cílem nové 
soutěže je hlubší poznání našeho města. Pro tři nej-
úspěšnější řešitele z každého kola a dva vylosované 
méně úspěšné řešitele je připravena zajímavá cena. 
Jména vítězů, kteří si vyzvednou svou cenu na MěÚ 
u pí. Hankové - Igor Knapp, Helena Mittnacht, Zde-
něk Vrabec, Milan Procházka a Zdena Churáčkov á. 

Omlouváme se za to, že jsme jména vítězů zapo-
měli v minulém čísle zveřejnit. U ostatních věříme, 
že naší soutěži zůstanou věrní i nadále a budou 
společně s námi dál poznávat naše město. Jména 
dalších vítězů přineseme v druhé polovině srpna.
Otázka: Kde se nalézá objekt s věžičkou a k jakému 
účelu budova původně sloužila?

FOTOSOUTĚŽ - Dnes a včera Krásné Lípy

Na otázku z Vikýře č. 426 odpovědělo 9 
soutěžících. Níže opět přinášíme odpověď i 
s dobovou fotografi í, které pro vás připravil 
Václav Hieke.
Odpověď: V minulém čísle byl na fotografi i 
skalní útvar zvaný Bratrské kameny a 
naleznete ho na žluté stezce v Kyjovském 
údolí. Skalní stezku vybudoval Horský spolek 
pro nejsevernější Čechy v letech 1894 - 1896. 
Celkovou rekonstrukci a obnovu stezky téměř 
po sto letech uskutečnil za podpory města 
Krásné Lípy v letech 1991- 1998 Klub českých 
turistů Krásná Lípa. 

Statistika nezaměstnanosti, kterou jsme pravidel-
ně každý měsíc zveřejňovali, ani za duben 2012 k 
dispozici bohužel není. Na základě sdělení Úřadu 
práce ČR nový software, který úřad práce používá, 
zatím tyto výstupy nepodporuje. Snad se tedy do-
čkáme příští měsíc. 
K posledním u dubnu bylo v okrese Děčín evidová-
no 9 680 uchazečů o zaměstnání, což je o 397 osob 
méně než ke konci předchozího měsíce.                 

(r) 

Nezaměstnanost 
v Krásné Lípě 
v dubnu 2012
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Mateřské skolky byly v dubnu pozvané do projektu 
ZŠ „ Den lesa“  na přírodovědnou stezku ke školní 
družině. Napjatě jsme očekávali co se tam bude 
dít – paní učitelky obzvlášť, protože jsme tentokrát 
měly jen zvědavě přihlížet. Ptáte se  proč?
Našich nejmenších se totiž ujali zcela profesionálně 
( a to vůbec nepřeháním) žáci osmé 
třídy, kteří si naše dětičky rozdělili a ve skupinkách 
je provázeli na cestě při  plnění „lesních“ úkolů – ať 
to bylo vymalování omalovánky, stavění hnízda, 
hraní na zvířátka, prolézání labyrintu či hledání kvě-
tin. Pohladit si mohly děti i vycpaného čápa.

Zábava a poučení tady bylo smícháno do jedno-
ho a okořeněno nezměrnou trpělivostí a pěkným 
přístupem žáků „osmáků“. My, paní učitelky jsme 
mohly na konci jen koukat do spokojených obličejů 
našich prťousů , kteří si kromě vědomostí odnášeli 
i velmi pozitivní a příjemnou zkušenost z kontaktu 
s většími kamarády. Ještě zamávat na rozloučenou  
a kdo ví,  co se příště naučíme  pod taktovkou žáků 
naší školy  – tentokrát si od nás vysloužili velkou 
jedničku s hvězdičkou.

(Za mateřské školy D.Lehoczká)

Jelikož nám přeje počasí a sluníčko se na nás neu-
stále usmívá, využili jsme programové nabídky TZ 
BUK a poprosili jsme paní Šárku Peškovou o bese-
du. Dne 27. dubna jsme s batůžky na zádech vyrazi-
li na polodenní výlet. Paní Šárka si pro nás připravila 
program pod širým nebem. Poznávali jsme drobné 
živočichy -  mravenečky. Pod lupou jsme sledovali 
jejich barvu, tvar těla, počet nohou, dozvěděli jsme 
se, kde si uchovávají vodu. Odhadovali 
jsme počet mravenců v opravdovém 
mraveništi. Každý samostatně hledal a 
zakresloval cestičku jednotlivého mra-
vence ke královně. Mravence jsme také 
vyhledávali v přírodě, ale ne ty živé, 
ale papírové. Každý mohl najít pouze 
jednoho a musel si dobře zapamato-
vat místo, kde se ukrýval, a tím jsme si 
upevňovali poznatek, kam se všude 
mravenci dostanou. Nejšikovnější z nás 
přiřazovali počet mravenců k přísluš-
ným kartičkám. Závěrem jsme si zahráli 
hru:“ Najdi svoji královnu“. Paní Pešková 
nás rozdělila do tří skupin, navoněla nás 
i paní učitelky různými vůněmi a my 

jsme čichem poznávali svoji královnu.
Poté přišly na řadu batůžky, které nám maminky 
naplnily suchým pečivem, krájeným jablíčkem a 
mrkvičkou. Společně s paní Peškovou, po dohodě 
s majiteli, jsme krmili ovečky a koně. 
Celý výlet se nám náramně vydařil, za což patří nej-
větší dík paní Šárce Peškové.

(Kluci a holčičky z MŠ Sluníčko)

Jako první jsme navštívili Muzeum voskových fi -
gurín. Děti nedočkavě vbíhají dovnitř, jsou živé a 
rychlé. Běží kolem Karla IV. a jeho 4 manželek, Karla 
Čapka, Alfonse Muchy.  Dalajlama, Pablo Picasso, či 
matka Tereza jsou prohlédnuti svižně. To J. Jágr je 
přece trochu zdrží. Stalina, Gottwalda  a Mao Ce-
-tunga překonal Hitler. „A ven, běžíme!! A jo, ach ta 
nuda, musíme čekat na ostatní. Co tam, tak dlouho 
dělaj?!“ „ Doufejme, že se půjdeme  najíst do Me-
káče, slíbili to!“ Čas nás tlačí, utíkáme kolem Prašné 
brány. Chvátáme po Václavském  náměstí, vbíháme 
do Novoměstské radnice. Jsme zde, hurá - Nevidi-
telná výstava. Řadíme se, výstava pomůcek usnad-
ňující život lidem se ztrátou zraku. Co třeba zahrát 

si po slepu domino, člověče nezlob se.  Zkusit cestu 
se slepeckou holí, házet si míčem, platit bankov-
kou.   Vcházím dovnitř se šesti dětmi. Zahaluje nás 
tma, musíme se řídit ostatními smysly. Děti pod 
rouškou tmy projevují svůj neklid. Obdivuji klid a 
profesionalitu průvodkyně. Procházíme obývacím 
pokojem, kuchyní, koupelnou, rušnou ulicí a lesem. 
Řídit se hmatem a sluchem není lehké. Děti řvou, 
třeští mi hlava. Závěrečná temná kavárna, horkou 
kávu si netroufnu dát.   Jsme venku, tlačí nás čas: 
Mekáč nebude, tváře se kaboní. Po celý den se na to 
těšili.     Domů, hurá domů!  Ať žijí výlety.

(Jana Dvořáková)

Na naší škole je poskytována logopedická péče 
podle metodického doporučení MŠMT čj.14 
712/2009-61. Naši žáci mohou navštěvovat indi-
viduálně ambulantní logopedii na školním pora-
denském pracovišti. Kromě toho také děti s lehčími 
vadami pracovaly v tomto školním roce ve dvou 
kroužcích, zaměřených na rozvoj komunikace, kte-
ré pod supervizí školní speciální pedagožky vedly 
dvě logopedické asistentky – Mgr. Radka Kotuličo-
vá a Radka Svatoňová. 

Individuální logopedickou péči zajišťuje školní spe-
ciální pedagožka – logopedka  PaedDr. Jana Veselá. 
V kompetenci logopedky je kromě diagnostiky po-
ruchy a následné péče o dítě s narušenou komuni-
kační schopností také metodické vedení asistentek, 
konzultační činnost pro rodičovskou a odbornou 
veřejnost. Na školní poradenské pracoviště se pro-
to můžete obracet i s dotazy, které se týkají rozvoje 
řeči vašich dětí.

(PaedDr. Jana Veselá, školní speciální pedagožka)

za krásného slunečného dne jsme se vydali na Ka-
mennou Horku k Dastychům. Uvítaly nás ovečky 
s jehňátky, která byla asi týden stará a moc rozto-
milá. Pak nás paní Dastychová zavedla ke koním. 
Na jednom z nich jsme si směli vyzkoušet jízdu na 
koni. Za odměnu od nás dostal dobrůtky (chléb, 
jablka, mrkev a housky). Nakonec jsme nakrmili i 
ovečky a ostatní koníky. S dobrým pocitem z pří-
jemně prožitého dne jsme se vrátili do školy. 
Rádi bychom poděkovali paní Dastychové a jejím 
dcerám za ochotu a čas, který nám věnovaly. 
Žáci a paní učitelky z 2.A,B

Náš  lesní den

Život v mraveništi

Na výletě na neviditelné výstavě

Logopedie - informace pro rodiče

Poděkování,

Jak viděla Dny lesa 
6. třída

O tom, jak na žáky šesté třídy zapůsobil projekt 
Dny lesa, svědčí výpovědi některých z nich. 
Přípěvky jsou neupravovány, výjimkou je oprava 
pár gramatických chybiček:
- Dnes jsme byli na Dni lesa (byly to dva dny). 
Oba dva dny jsme strávili venku. Nejdříve jsme šli 
do školy a poté jsme šli na terénní základnu, kde 
nám pan Jakub Juda ukízal polohy národních 
parků, jejich rozolhu, kdy vznikly apod. Poté 
jsme dostali úkol udělat cestu, kde zvířata chodí 
v zimě. Poté jsme se vrátili do školy. Druhý den 
jsem šli Koglerovu naučnou stezku, kterou jsme 
my (šestý ročník) nestihli porjít celou.  (Kateřina 
Veselá)
- Den lesa byl dobrý, i když mě teochu bolely 
nohy a i když mě to naštvalo, jak jsme šli 
bahnem. Ale i tak jsme to přešli a byla to sranda.    
(Robert Dlouhý)
- Dny lesa se mi opravdu líbily, i když jsme se 
nachodili, ale mně to nevadilo. Alespoň jsme 
byli venku a ne ve škole. Dost jsme se naučil. 
(František Bertók)
- Brodili jsme se bažinama. Povídali jsme si 
o národních parcích. Hledali jsme obálky s 
mapama. Běželi jsme přes pole a šli jsme mezi 
krávami.   (Michal Šlof )
Byl to velký zážitek . (Tomáš Mráz)



strana 10 24. května 2012

informační půlměsíčník pro občany města Krásná Lípa, vydává město Krásná Lípa, IČ: 00261459,e-mail: krasnolipskyvikyr@seznam.cz.
Adresa redakce: Městský úřad Krásná Lípa, Masarykova 6, tel. 412  354  820. Sazba a  tisk: TISK Krásná Lípa, s.r.o. Registrováno OÚ Děčín, č. reg. OÚ 16/92.

Na 1. máje se konal na Sportovním areálu v Krásné 
Lípě rodinný minigolfový turnaj, kterého se zúčast-
nilo 12 rodinných týmů. Za pěkného počasí prošli 
18 minigolfových nástrah vždy dvě rodiny spolu a 
mezi sebou se navzájem kontrolovali v zapisová-
ní. Soutěžilo se ve třech kategoriích. Dospělí, děti 
l. stupně a děti ll. stupně. Nejlépe se s nástrahami 
vypořádal Jaroslav Hofman, který celé hřiště ode-
hrál na 47 pokusů. V těsném závěsu za ním skončil 
Jiří Čermák a třetí místo obsadil Miroslav Kaštánek. 
Takto dopadla kategorie dospělých. Mezi dětmi l. 
stupně byl první Tomáš Zatloukal druhý byl Vlasti-
mil Šmalcl a třetí skončil Filip Pešek. V starší katego-

rii děti II. stupně první místo obsadil Petr Kaštánek 
druhý za ním skončil David Holoubek a třetí místo 
patřilo Kamilu Hoškovi . 
V průběhu celého dopoledne mohli návštěvníci vy-
užít služeb p. Jakuba Judy na desetimetrové horo-
lezecké stěně, kde si mohli vyzkoušet krásy lezení. 
Dále novou trampolínu, houpačku a kolotoč. Všem 
zúčastněným rodinám děkujeme za pěkné dopole-
dne strávené na Sportovním areálu a těšíme se na 
další jejich návštěvu. Více fotografi í naleznete ve 
fotogalerii na www.krasnalipa.cz.

(Vlastimil Šmalcl)

V sobotu 7. 5. 2012 se konal v Děčíně turnaj v boxu 
o Pohár primátora města Děčín a za KBC Krásná 
Lípa nastoupil Ládik Grundza. Ve své váze neměl 
soupeře a tak jsem ho dal o váhu výš do -50kg. 
Ládik vyhrál zlato, když porazil ve fi nále vysoko na 
body Čonku z Mostu. Tentokrát boxoval na jednič-
ku s hvězdičkou. Další zlato pro náš oddíl! 
12. 5. 2012 jsme se zúčastnili galavečera v Hrádku 
nad Nisou, proti týmu BFC Liberec. Ve váze – 75 kg 
v lowkicku nastoupil Mára Fuksa proti domácímu 
Janu Malachovi a ve třetím kole odešel fyzicky a 
prohrál zcela zbytečně zápas, ve 
kterém měl jinak navrch. 
V klasickém boxu za nás nastoupil 
Czigany a ten vybodoval Záděru 
z Liberce. Ve váze – 91 kg lowkick 
nedokončil zápas Míša Duchač, 
protože mu po povedeném úderu 
soupeře praskl nos a musel do ne-
mocnice. V hlavní zápase galave-
čera vše napravil spolehlivý Pepa 
Vodák, který domácího Kloce ve 
váze -91 kg ve fullcontactu po-
razil vysoko na body. Soupeř byl 
ve druhém kole dokonce krůček 
od knockautu, když dostal přesný 
zvedák na bradu a byl počítán do 
osmi. I přes dva prohrané zápasy 
se nemusíme za předvedený vý-

kon stydět, s Libercem 2: 2, a hlavně diváci byli s 
tím, co kluci předváděli spokojeni, což dávali hlasi-
tě najevo a o to na galavečerech jde především. A i 
když se to může někomu jevit, jako ne příliš úspěš-
né vystoupení, já jako trenér jsem spokojen, i když 
mně prohry samozřejmě mrzí. Pořád se nedá vy-
hrávat, důležité je bojovat, dva naši soupeři vyhráli 
zaslouženě a remíza z Libercem jistě není ostuda. 
Sportu zdar a kickboxu zvlášť!

(MD) 

Minigolfový turnaj zahájil letní provoz 
na Sportovním areálu v Krásné Lípě

Box O pohár primátora města Děčín
K druhému letošnímu zápasu se hoši sešli v této 
sestavě: brána – Robert Kurz, 
hráči- Jan Taibl, Adam Pešek, Filip Pešek, Tomáš Al-
fery, Jára Indrák, Petr Kaštánek, Vlasta Šmalcl, Jára 
Svátek a Kubík Čermák.
Zápas se odehrál na domácím trávníku. Hrálo se 
1x 12minut a tentokrát přijeli i jiříkovští hráči, tak-
že nás čekalo odehrát celkem pět zápasů. Prvním 
soupeřem nám byl opět Velký Šenov, který nás 
opět roznesl. Navíc se nám při tomto zápasu zranil 
brankář Robert, kterého až do konce všech zápasů  
nahradil velice dobře Jára Indrák. Lépe už vypadal 
zápal s Malšovicemi, ale ve fi nále nás i oni přehráli. 
Další porážku jsme si vychutnali s Boleticemi. Chuť 
si kluci spravili s Českou Kamenicí, se kterou remi-
zovali. Posledním soupeřem nám byl Jiříkov. A s 
ním kluci vyhráli. 

Vyhráli až s Jiříkovem

TJ Krásná Lípa     Autoři branek
       

 SK Velký Šenov 5   :   0

  FK Malšovice 3   :   2 Tomáš Alfery - 2

 Česká Kamenice 2   :   2  Tomáš Alfery – 1, 

                                            Vlasta Šmalcl -1  

 Spartak Boletice   3   :   1 Vlasta Šmalcl  

 Spartak Jiříkov 0   :   1  Vlasta Šmalcl 


