
Jaksi navíc, mimo řádný plán práce bylo zařazeno 23. zasedání Zastupitelstva 

města Krásná Lípa. Důvodem bylo především několik neodkladných záležitostí 

ve věcech kolem územního plánu a probíhajících dotačních investičních pro-

jektů. Řada investic probíhá, další se připravují a termíny ze strany poskytova-

telů dotací jsou neúprosné. 

V úvodu jednání zastupitelé projednali rozhodnutí o námitkách k novému 

územnímu plánu. Následně jej pak mohli, po dlouhých 6 letech od zahájení 

příprav, konečně schválit. 

Poté byla projednávána administrativa kolem výstavby II. etapy splaškové ko-

munikace, která se rychle blíží do fi nále. Mnoho nejasností a zmatků ze strany 

poskytovatele dotace – Státního fondu životního prostředí - bude zastupitele a 

právního zástupce města ještě několik měsíců zaměstnávat. Nefunkčnost a ne-

průchodnost některých státních institucí je alarmující. Schválen byl také rozsah 

obnovy povrchů místních komunikací v další realizované části výstavby kanali-

zace. Následná pokládka povrchů bude probíhat koncem června. 

Dalším projednávaným bodem byla rekonstrukce požární zbrojnice, na kterou 

se nám podařilo také získat dotační fi nancování z ROP Severozápad. Přes naši 

maximální snahu, zůstává řada nejasností a existuje reálné riziko, že se dota-

ce nestihne včas zadministrovat a nebude možné stavbu realizovat. Ze strany 

poskytovatele přichází neustále další požadavky na nepodstatné dokumenty a 

doplnění podkladů a zároveň jsou nastavovány nereálné termíny pro násled-

nou realizaci. Zastupitelé rozhodli o dalším postupu prací s tím, že defi nitivní 

rozhodnutí o realizaci akce proběhne na příštím jednání zastupitelstva. Obdob-

ná je situace i u projektu Energetické úspory budovy 1. MŠ. Opět se čeká na roz-

hodnutí poskytovatele dotace, přesto, že stavební sezóna je již v plném proudu. 

Zastupitelé také schválili smlouvu o dotaci na Varovný protipovodňový systém 

a projekt tak postoupí do realizační fáze. V průběhu příštích měsíců tak bude 

vybudován nový digitální městský rozhlas, bude pořízen digitální povodňový 

plán a hladinu Křinice pohlídají čidla. 

Následně zastupitelstvo schválilo i rozsah obnovy místních komunikací, mimo 

stavbu kanalizace. Nové tak budou povrchy komunikací ve Sněžné (cca 400 m) 

a ve Vlčí Hoře (cca 320m) v celkové hodnotě téměř 1 mil. korun. Práce zde pro-

běhnou na přelomu června a července. Také komunikace k hlavnímu vlakové-

mu nádraží v Krásné Lípě, která je ve velmi špatném stavu, se dočká částečné 

opravy. 

K dalšímu zasedání se zastupitelé sejdou již za 14 dní, ve středu 18. června.

(Jan Kolář)

Na přání obyvatel Zahrad a Vlčí Hory, kterých 

se nakonec sešlo téměř na tři desítky, proběh-

lo dnes večer v restauraci Vlčárna neformální 

setkání se starostou města Zbyňkem Linhar-

tem, místostarostou Janem Kolářem a radním, 

panem Milanem Sudkem. Prioritním tématem 

diskuse byla připravovaná obnova vlčíhorské-

ho hřbitova, ovšem ke společnému povídání 

toho nakonec bylo mnohem více. Od dalších 

rozvojových plánů města, přes problematic-

ký stav komunikací, místních i krajských, až 

po otázky zajištění bezpečnosti v osadách a 

okrajových částech obce. Stranou nezůstala 

ani kultura nebo třeba péče o drobné sakrální 

památky. 

(jk)

478

INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK  

4,- Kč  Pátek 13. června

Příští číslo Vikýře vyjde 

ve čtvrtek 26. června

Zastupitelé měli napilno

Sousedské setkání 
se starostou
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Stomatologická pohotovost 
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00

- 14. – 15.6. 2014 MUDr. Renata Bolfíková 
       Varšavská 1863/7, Děčín VI - Letná, 
 tel.: 737 501 440
- 21. – 22.6. 2014 MUDr. Tomáš Charvát 
      U přívozu 18/4, Děčín III, tel.: 412 511 619
- 28. – 29.6. 2014 MUDr. Jana Jůdová 
    Riegerova 773/72, Děčín II – Nové Město, 
 tel.: 412 523 410
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomato-
logů, přesto doporučujeme správnost uvedených 
informací před návštěvou lékaře vždy telefonicky 
ověřit.

http://www.tolstejn.cz/foto/krasnalipa/File/2012/
vodovody mob centr 2.jpgV podstatě vše potřeb-
né, co na běžném zákaznickém centru (přepisy 
smluv, odhlášení, přihlášení, donést podklady k 
žádostem na zhotovení přípojek, změny ve smlou-
vách, výši záloh, žádosti na přezkoušení vodoměru 
apod.) vyřídíte v mobilním zákaznickém centru pří-
mo na krásnolipském náměstí.
Vždy ve středu: lichý týden od 12:00 do 14:00 hodin
sudý týden od 10:00 do 12:00 hodin 
Běžné zákaznické centrum najdete ve Varnsdor-
fu na ulici 5. května 68 vždy v úterý a ve čtvrtek v 
době od 8:00 do 14:00 hodin..

Od počátku letošního května využívá více jak se-
dmdesát rodin, které se přihlásily do pilotního pro-
jektu sběru a svozu bio odpadu, speciální hnědé 
nádoby o objemu 120 l určené přímo na bio odpad. 
Vývoz je uskutečňován vždy ve středu 1x za 14 dní 
(liché týdny), a to bezplatně. Do těchto nádob patří 
zbytky ovoce, zeleniny, listy a nať zeleniny, odpad 
ze zeleně v domácnosti, zbytky pečiva a obilovin, 
travní hmota, plevel, listí, seno, sláma, jemné nebo 
drcené větve, hobliny, piliny. Nepatří sem živočišné 
zbytky (maso, kůže, kosti), komunální odpad, textil, 
kovy, cigarety, popel, sklo, plasty, exkrementy zví-
řat, papír. Pokud má někdo z občanů zájem se ještě 
do projektu přihlásit, může tak učinit na tel. čísle 
412 354 833 u p. Jägrové , nebo osobně na MěÚ v 
kanceláři č. 5. 
Zároveň jsou ve městě k dispozici speciální nádoby 
o objemu 240 l na některých stanovištích nádob na 

tříděný odpad, a sice na místech: „ u Slávie „, „u Bo-
goty „, „u Medvěda „, do kterých je také možné bio 
odpad odkládat.            (jk)

CEDR – komunitní centrum, občanské sdružení, 
hledá do terénního programu vhodného uchaze-
če/uchazečku na pozici SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK / 
PRACOVNICE PRO TERÉNNÍ PROGRAM VE VARNS-
DORFU. Více informací o pracovním poměru a 
podmínkách přijetí najdete na www-os-cedr.cz. 
Zájemci se mohou hlásit na e-mailovou adresu 
info@os-cedr.cz, nebo na adresu sdružení CEDR – 
komunitní centrum, občanské sdružení, Křižíkova
918/32, 407 46 Krásná Lípa do 20. 6. 2014. 

Stejně jako v loňském roce 
i v tom letošním jsme pro 
Vás přichystali soutěž, v níž 
budeme poznávat nejen 
Krásnou Lípu, ale i její blízké 
i vzdálenější okolí. Ve Vikýři 
č. 477 jsme se opět vrátili do 
Kyjovské ulice. Tentokrát šlo 
o dům, který stával jako dru-
hý od náměstí po levé ruce 
hned za panem Kubátem, ve 
kterém bývala kovárna, kde 
se kovali hlavně koně z krás-
nolipského pivovaru. Po vál-
ce v něm byla statková dílna. 
V té době tu byl závodní ple-
menný kůň kavalet a jezdilo 
se sem připouštět. V baráku 
byl po levé straně v dřevěné 
části sklad materiálu, po pra-
vé straně ve zděné části byla 

dílna - buchar, výheň atd. a nahoře byt. Tuto vyčer-
pávající odpověď zaslal Zdeněk Vrabec ml. Dnes se 
Vás ptáme, kde bychom našli dům na snímku a k 
čemu dnes slouží. 

V přízemí domu služeb má Kostka otevřenu prá-
delnu Kolíček. Nabízíme praní, žehlení, mandlo-
vání, úklidy běžné i generální a to domácnostem i 
fi rmám. Ceník je na internetových stránkách www.
komunitnicentrum.com nebo volejte vedoucí prá-
delny na tel. 777 291 340.

Mobilní zákaznické 
centrum Severočeských 
vodovodů a kanalizací

Třídíme už i bio odpad

CEDR nabízí práci

FOTOSOUTĚŽ - Dávná i nedávná 
Krásná Lípa ve fotografi i

Služby praní, žehlení, 
mandlování a úklidové

Komunitní
centrum

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Komunitní centrum – prostor pro Vaše aktivity
http:/komunitnicentrum.com

Masarykova 1094/4, Krásná Lípa

Odborné sociální 
poradenství
poradna@krasnalipa.cz
poradna1@krasnalipa.cz
tel.: 412 354 839

Finanční poradenství
Dluhy, splátky, exekuce
poradna2@krasnalipa.cz
tel.: 412 354 839 

Pracovní poradenství 
aktivizacerodin@krasnalipa.cz
tel.: 412 354 842
Po-St : 11:00-14:00
ÚT-ČT : 9:00-12:00 
Pá: jenom objednaní

Občansko právní poradna
JUDr. Pražák
Každé první a třetí pondělí 
v měsíci
od 17:00-18:00
Objednávejte se 
na poradna@krasnalipa.cz
tel.: 412 354 839

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
sas@krasnalipa.cz
sas1@krasnalipa.cz
tel.: 774 974 583

Klub VČELKA
Pro předškoláky
Pro děti do 6 let
Po - Pá: 9:00-11:00
vcelka@krasnalipa.cz
tel: 412 354 843

Hlídání dětí a půjčovna 
kostýmů pro děti
tel.: 777 291 359

Odlehčovací služba
Zastoupíme Vás v péči 
o Vaše blízké
Tel.: 777 291 359

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

T-klub pro děti a mládež  
Po 15:00-20:00
Út-Pá 13:00-20:00
So 12:00-20:00
tklub@krasnalipa.cz
tel.: 774 235 010

Amari klub pro děti 
St 14:00-16:00 příprava do 
školy a doučování
Út-Pá 14:00-16:00 výtvarná 
činnost pro děti 
Čt 14:00-16:00 volnočasové 
aktivity

Terénní pracovník 
tp@krasnalipa.cz
tel.: 412 354 841

Praní, žehlení, mandl – 
prádelna Kolíček
úklidy domácností i fi rem, 
ceník na webu Kostky
pradelna@krasnalipa.cz
tel.: 412 354 842, 777 291 340

Vzdělávací kurzy dle 
aktuální nabídky:
Komunitní plánování
tel.: 412 354 844  

Komunitní plánování na 
Šluknovsku
Katalog sociálních služeb
kostka@krasnalipa.cz

Svoz separovaného odpadu 
vždy v lichém týdnu

Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v pondělí 16.6. 2014 ve 
Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 19.6. 2014 v Krásné Lípě. Dále pak 
v pondělí 30.6. 2014 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 3.7. 2014 
v Krásné Lípě. Pytle na separovaný odpad si lze zdarma vyzvednout na 
TSm Krásná Lípa, Pletařská 22/3 a 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, polysty-
ren, sklo, kovy, baterie, bioodpad.
Svoz komunálního odpadu
Nálepky na popelnici: zelená – vývoz každý týden
žlutá – vývoz 1x za 14 dní (sudý týden)
Vývozy: úterý – Vlčí Hora, Zahrady, Kamenná Horka, Dlouhá Důl, Kyjov, 
Krásný Buk,Sněžná - pátek – Krásná Lípa, Zátiší
Sběr BioOdpadu
Lidem, kteří projevili zájem o zapojení se do pilotního programu na sběr 
bioodpadu, byly již přistaveny k jejich objektu hnědé nádoby o objemu 
120 l. Vývoz těchto nádob bude vždy v lichém týdnu ve středu (1x za 14 
dní).
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Starosta Krásné Lípy Zbyněk Linhart a architekt Pat-
rik Hoff man z  Ateliéru Hoff man prezentovali rozvoj 
Krásné Lípy na konferenci Křižovatky architektury 
2014, kde ukázali, jak se dají využít soukromé pe-
níze investované v zájmu obnovy příhraničního 
města, které ztratilo původní průmyslové zaměření 
a hledá novou identitu a to jak pohledem samo-
správy, tak pohledem architekta.

(jk)

Místní akční skupina Šluknovsko připravuje fórum 
o odcházení obyvatel pod názvem „Exodus jako 
řešení?“, které svoláváme do Varnsdorfu v úterý 24. 
června od 16 hodin (sál SD Střelnice). Cílem fóra je 
zjistit, v jakém měřítku se děje odcházení obyvatel 
z oblasti MAS Šluknovsko a jaké to má následky na 
ekonomický, sociální a kulturní život měst a obcí. 
Podnětem ke svolání fóra je zjištění získané v prů-

běhu zpracovávání komunitně vedené strategie 
místního rozvoje na období 2014 až 2020. Odchá-
zení obyvatelstva, které se již děje a bude nadále 
pokračovat, poukazuje na celou řadu dlouhodobě 
neřešených problémů. K účasti na fóru je možné se 
přihlásit na webové stránce: http://www.lokalni-
-ekonomika.cz/strategie/forum-exodus.html

V těchto dnech, konkrétně 1. června 2014, by se 
dožil 90 let pan Richard Klos, významná postava 
novodobé krásnolipské historie. Vzděláním práv-
ník se zaměřením především na autorské právo, s 
výbornou znalostí mnoha světových jazyků - něm-
činy, angličtiny i francouzštiny. Pro město Krásná 
Lípa měl zásadní přínos při získávání historického 
majetku po roce 1989. Jako právní zástupce města 
působil mnoho let. 
Dr. Klos byl ve volném čase však člověk mnoha 
ušlechtilých zájmů. Příroda, historie, lidové památ-
ky a lidová architektura, to vše ho pevně svázalo s 
naším městem, regionem Krásnolipska a Českého 
Švýcarska. Založil mj. Spolek přátel Krásnolipska, 
inicioval pasportizaci podstávkových domů, orga-
nizoval přednášky a komentované výlety do okolí. 
Městu a jeho historii věnoval řadu odborných pu-
blikací, jako byly například „Dějiny Krásnolipska do 
konce třicetileté války“. Jeho přínos ocenilo město 
Krásná Lípa v roce 1996 udělením čestného občan-
ství a od roku 2012 je trvalou připomínkou odkazu 

JUDr. Klose veřejné prostranství ve středu města – 
malé náměstíčko, které nese jeho jméno.

(Jan Kolář)

Krásnolipský starosta Zbyněk Linhart se stal no-
vým předsedou správní rady obecně prospěšné 
společnosti České Švýcarsko. Pomyslné žezlo mu 
předal předchozí dlouholetý předseda Jan Eichler, 
který společnost provedl předchozím náročným, 
ale úspěšným obdobím. České Švýcarsko o. p. s. 
je nestátní nezisková organizace, která se postup-
ně od svého vzniku profi luje jako iniciátor rozvoje 
a ochrany přírodních i kulturních hodnot regionu 
České Švýcarsko. Byla založena v roce 2001 Správou 
Národního parku České Švýcarsko, Městem Krásná 
Lípa a Základní organizace Českého svazu ochrán-
ců přírody Tilia Krásná Lípa. Od roku 2011 patří mezi 
zakladatele Ústecký kraj.

(jk)

Dětské hřiště atakují vandalové
Oranžové hřiště u Cimráku dostává vandaly zabrat. 
Po požárem zničené prolézačce a po dělobuchu 
prasklým tubusem klouzačky to tentokrát odnes-
la lanová pyramida. Neznámý vandal zřejmě již na 
konci dubna nařízl jedno z nosných lan, které bude 
nutné vyměnit. Vzhledem k hodnotě celé atrakce, 
která činí zhruba 150 tisíc korun, se cena opravy vy-
šplhá až k dvaceti tisícové částce.
…ne každý viník takového vandalství bývá nedo-
paden. Díky všímavosti spoluobčanů, se podařilo v 
květnu prokázat vandalství dvěma mladíkům, kteří 
u téhož hřiště rozkopali jeden z košů a zdemolovali 
stříšku informační tabule. Kromě pořádné pokuty, 
je nyní čeká náhrada vzniklé škody.
Chalupáři přišli o kamna i nářadí
17/5 – vykradenou chalupu na Vyhlídkách má na 
svědomí neznámý pachatel. Ten si s sebou odnesl 
litinová kamna a množství elektrického ručního ná-
řadí. Celkem majiteli způsobil 45 tis. škodu.
Žádný problém řídit opilý
Žádný problém neviděli v jízdě pod vlivem alko-
holu dva řidiči motorových vozidel předposlední 
květnový víkend. První v Křižíkově ulici nadýchal 
1,5 promile, druhý dalšího dne ve Stradalově na-
dýchal dokonce téměř 2,5 promile alkoholu. Oba 
tak přišli o řidičský průkaz a po sdělení podezření 
z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky mo-
hou od soudu očekávat zákaz řízení motorových 
vozidel, případně trest odnětí svobody do 1 roku.
Zloději řádili v kůlně
V závěru května krásnolipští policisté řešili případ 
vloupání do kůlny u rekreační chalupy v Kyjově. Pa-
chatel si z kůlny odnesl štěpkovač a křovinořez, na 
zahradě pak navíc odcizil ponorné čerpadlo. Ačkoli 
vzniklá škoda činí 4 tis. Kč, pachateli za porušování 
domovní svobody a krádež způsobenou vloupá-
ním hrozí až tříletý trest odnětí svobody.
Policisté OOP Krásná Lípa v období uplynulého mě-
síce evidovali 16 trestných činů a 68 přestupků, z 
toho 50 přestupků v blokovém řízení. 

prap. Jan Hampl

Krásná Lípa = obnova 
města v pohraničí 

Exodus jako řešení?

Vzpomínka na JUDr. Richarda Klose

Správní rada ČŠ, o. p. s. má nového předseduPolicejní sloupek - 
přehled za uplynulý 

měsíc
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The Young Americans jsou skupina 45 mladých lidí, kteří na svém tříměsíč-

ním turné projíždí Evropou a pořádají pro děti a mládež workshopy plné 

hudby a tance. Do České republiky přijíždějí poprvé, a to do Krásné Lípy. 

The Young Americans pracují s účastníky workshopu tři dny. Třetí den je 

pak zakončen hudební show, pořádané pro veřejnost, která se skládá ze 

dvou částí - v první části vystupují The Young Americans samostatně, ve 

druhé části show pak vystupují  společně s dětmi a předvádí, co se naučili.

Akci pořádá ZŠ a MŠ Krásná Lípa. Hudebního workshopu se zúčastní žáci 

školy, žáci německé partnerské školy v Zittau a žáci gymnázia Varnsdorf. 

Akce je spolufi nancována městem Krásná Lípa.

The Young Americans v Krásné Lípě
POPRVÉ V ČESKÉ REPUBLICE 

www.youngamericans.org

Vydejte se v sobotu 28. června na výlet do skalní 
oblasti na jižním okraji Jonsdorfu se čtyřmi velkými 
lomy na těžbu mlýnských kamenů. Projdete se po 
naučné stezce v lomu Schwarzes Loch, kde je do-
sud zachováno velké množství památek na těžbu a 
zajímavých geologických útvarů. Odjezd z Krásné 
Lípy od Domu Českého Švýcarska je naplánován 
na 8:30 hodin, pro předem přihlášené účastníky je 
výlet zdarma. Přihlášky zasílejte do 22. června. Více 
informací na www.ceskesvycarsko.cz.

Poznejte neuvěřitelnou geologickou rozmanitost 
národního parku a nahlédněte do pracovní nápl-
ně oddělení geologie správy NP. Kdy a jak vznikala 
zdejší krajina? Proč se skály občas zřítí a dá se tomu 
zabránit? Odpovědi na tyto a další otázky nalez-
nete během exkurze vedené geologem správy NP. 
Exkurze se koná v sobotu 28. června, sraz je v 10:00 
v Kyjově u restaurace na Fakultě. Půjde se po trase 
Kyjov - Strážce Kyjovského údolí - Turistický most - 
Studánecký důl - Kyjovský hrad – Kyjov.

Výtvarnice Taťána Kůsová a Hana Janstová vystaví 
na Šluknovském zámku své skleněné obrazy a lam-
py vytvořené Tiff any technikou. Výstava s názvem 
„FEMINA aneb variace na téma žena“ bude ve šluk-
novském zámku k vidění až do 27. července. Ote-
vřena bude denně, včetně víkendů. 

V sobotu 21. června se uskuteční v 15:30 hodin ve 
společenském sále na radnici v Chřibské uskuteč-
ní už druhá akce letošního Chřibského kulturního 
léta. Na programu je přednáška Stanislava Tůmy 
na téma NAPOLEON A ZDRAVOTNICTVÍ. V dopro-
vodném programu vystoupí taneční dívčí soubor 
Centra denních služeb Vilová.

Na výlet do pravěku se v těchto dnech můžete vy-
dat na šluknovském zámku. Výstava je otevřena 
denně, včetně víkendů, až do 13. července 2014. 
Tato dotyková a interaktivní výstava přibližuje 
hravou a zábavnou formou život našich předků v 
období pravěku a starověku. Máte jedinečnou pří-
ležitost sáhnout si na vystavené exponáty – repliky 
i originály staré několik tisíc let. Z originálů na Vás 
například čeká kostěné šídlo z mladší doby kamen-
né staré 7000 let a také bronzové spony a jehlice 
na spínání oděvů. Na vlastní oči uvidíte historické 
repliky zbraní a nástrojů, které lidé používali při 
lovu nebo vaření – kamenné, bronzové a železné 
sekery, nože, pazourkové srpy, bronzové meče či 
různé typy
pravěké keramiky. Malí i velcí návštěvníci si mohou 
obléci repliky oděvů nebo mlít obilí
na kamenném žernovu.

Za tajemstvím 
mlýnských kamenů

Geologická exkurze 
Kyjovským údolím

Femina aneb variace 
na téma žena

Chřibské kulturní léto

Pojďte s námi 
do pravěku 
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Domeček Na Kopečku Rumburk - červen 2014
Středa 18. června - 19:00 hodin
O bylinkách
Příroda je vizitkou společnosti. Bylinky, které jsou pro radost, zdraví a krásu jsou její 
součástí. Naučme se je znát a chránit i pro naše vnoučata. Beseda s paní Brožovou 
o bylinkách a bylinkářství.
Pátek 20. června - 19:00 hodin
Koncert skupiny Náhodou 
Mladí muzikanti z rumburského gymnázia, kteří spolu tvoří a hrají již několikátou 
sezónu a jde jim to na výbornou. Mají vlastní písničky. Na Kopečku jsou už stálicí!! 
Dobrá muzika od místních. 
Středa 25. června - 19:00 hodin
Koncert NTC
Pěvěcký sbor gymnázia Rumburk ověnčený mnoha oceněními. A to po právu! Přijď-
te se přesvědčit, jak kvalitně se dají provést aranže známých i neznámých písní. Sbor, 
který pravidelně boduje na soutěžích celonárodní úrovně. 

Město Krásná Lípa pořádá v neděli 29. června zájezd na Slavnosti piva do ně-
meckého Eibau. Odjezd autobusu je v 8:30 hodin a návrat cca ve 14:00 hodin. 
Přihlásit se můžete u paní Drobečkové na MěÚ Krásná Lípa. Poplatek za akci 
je 50,-Kč.

Vycházka s botanikem správy NP za hledáním 200 let starých stop po činnosti 
dávných lesníků se uskuteční v sobotu 14. června. Sraz účastníků exkurze je 
v 9:30 hodin ve Hřensku před informačním střediskem. Více na www.npcs.cz

Pomozte se záchranou Dolského mlýna, jedinečné památky na břehu Kame-
nice a nejstaršího dochovaného mlýna na území národního parku. Brigáda se 
uskuteční v sobotu 21. června. Sraz brigádníků je v 9:00 u Dolského mlýna. S 
sebou si vezměte pracovní rukavice, dobrou obuv a svačinu. Brigády probíhají 
ve spolupráci s Občanským sdružením pro záchranu a konzervaci kulturní pa-
mátky Dolský mlýn.

Slavnosti piva v Eibau

Cesta do lesnické minulosti

Brigáda na Dolském mlýně
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Komunitní centrum 
vyhlašuje sbírku pro NZDM 

 
O co jde?: 
Zapojili jsme se do projektu Restartshop –obchod s darovaným 
zbožím, který má za cíl zaměstnávat mladé lidi. Zároveň je 
tento projekt nástrojem podpory nízkoprahových sociálních 
služeb, jakým je například náš krásnolipský T-klub. 
 
O jaké předměty máme zájem?: 
Moderní a vintage oblečení (vyprané, vyžehlené, nepoškozené) 
Módní doplňky (kabelky, pásky, kravaty, šátky) 
Oblečky, vodítka a obojky pro čtyřnohé miláčky 
Šperky i bižuterie 
Drobná elektronika (funkční, ne starší 3 let) 
Hudební nástroje, originál DVD, CD 
Sportovní vybavení a oblečení 
Knihy – v českém i cizím jazyce – nejen pro dospělé, ale i pro 
děti 
Hračky a výbava pro děti 
Bytové doplňky a dekorace 
 
Předměty prosím noste do komunitního centra. Sbírka končí 
30. 6. 2014 
 
Bližší informace najdete na www.restartshop.cz nebo 
stránkách komunitního centra. 

V polovině května byla ofi ciálně spuštěna historicky první virtuální nauč-
ná stezka v Národním parku České Švýcarsko. Stezka nese název Příběh lesů 
Českého Švýcarska, obsahově se zabývá historií vývoje lesních společenstev 
na území Českého Švýcarska, popisuje druhy stromů a změny ve složení lesa, 
ke kterým došlo zásahy člověka v minulosti. Návštěvníci se na ní dozvědí řadu 
zajímavostí nejen o historii, ale hlavně o přírodě Českého Švýcarska. Stezka je 
dlouhá 8,2 km, její začátek najdete v Jetřichovicíh před informačním centrem, 
okruh vede po žlutě značené turistické cestě směrem Na Tokání a vrací se zpět 
do Jetřichovi přes Purkartický les a Balzerovo ležení po červené značce. Sou-
částí stezky je vědomostní soutěž. Pro zobrazení informací a soutěžních otázek 
potřebuje návštěvník mobil nebo tablet s přístupem na internet. Přes QR kódy 
či NFC tagy, které jsou umístěny na malých tabulkách podél trasy, se pak dosta-
ne k jednotlivým textům a otázkám. Po úspěšném dokončení všech otázek mu 
bude v aplikaci vystaven diplom.       (r)

Každé pondělí od 9:30 se v prostorách Mateřského centra Beruška (podkroví 
školní družiny ZŠ Krásná Lípa) koná cvičení rodičů s dětmi od 1 roku - které 
však již mají za sebou první krůčky - do 3 let. Hravou formou si 30-45 minut 
protahujeme tělíčka, rozvíjíme psychomotorické, senzomotorické a rozumové 
dovednosti, jakožto i jemnou motoriku a praktické dovednosti. Veškeré cvičení 
je doprovázeno písničkami, básničkami a říkadly. K dispozici máme řadu po-
můcek, které obměňujeme, aby bylo cvičení co možná nejzábavnější. Cvičíme 
ve skupince maximálně 10 dětí a rodičů. Cvičení probíhá v pětihodinových blo-
cích, na něž lze zakoupit výhodnou permanentku za 200 Kč. Můžete si však 
přijít zacvičit i na jednotlivé lekce za 55 Kč, je však dobré informovat se předem 
na telefonu +420 777 576 698 (Instruktorka PhDr. Jana Votápková), případně na 
emailu cviceni.krasnalipa@gmail.com, zda jsou v kurzu momentálně volná mís-
ta. Vezměte i Vy své děti, vnoučata, či pravnoučata a přijďte se mezi nás podívat. 
Další informace naleznete na www.komunitnicentrum.com 

(Jana Votápková, instruktorka programů „Hravé cvičení)

Třicet tisíc korun na obnovu Kögleerovy naučné stezky se od Ústecké komu-
nitní nadace podařilo získat Klubu českých turistů z Krásné Lípy. Třiceti tisícový 
grant získali z projektu Lidé a místo – posilování vztahu k místu“, který fi nančně 
podporuje dárcovský fond fi rmy Centropol energy „Energie pomáhá“.

První virtuální stezka 
v Českém Švýcarsku 

Hravé cvičení pro děti od 1 do 3 let

Turisté získali dar na obnovu 
Köglerovy naučné stezky
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Sázíme, sázíme a zase sázíme. A to s 4.6. na po-
sledním setkání v tomto školním roce s žáky z Ne-
ukirch. Vysadili jsme si libeček, zaseli ale rozmarýn, 
levanduli, tymián a další bylinky. Nyní máme vše 
připravené na vyvýšené bylinkové záhony, které 
po prázdninách „vyrostou“  na  naší školní zahra-
dě. Po práci jsme se vydováděli společně hraním 
suprových her, ze kterých byli všichni nadšeni. Naši 
partu ale opouštějí po prázdninách dva žáci a tak 
jsme se jako již tradičně s nimi rozloučili. Odnesou 
si desky pracovních listů za celé období, tričko s lo-
gem a fotoalbum. Toto setkání se mohlo uskutečnit  
díky za fi nanční podpoře Česko-německého Fondu 
budoucnosti.

(Za celou skupinu Dana Caklová)

Již desátým rokem se naši žáci účastní zajímavé pří-
rodovědné soutěže Zelená stezka. Jedná se o běh v 
terénu, na kterém jsou stanoviště, kde děti získávají 
body za správné odpovědi z přírodovědy. A mohu 
říci, že děti se musí orientovat nejen v botanice a 
zoologii, ale i v geologii, meterologii, či astronomii. 
Na čase nezáleží – důležité jsou znalosti.
Vždy nám chyběl pomyslný krůček k medailovým 
pozicím – až letos jsme smůlu prorazili a v mladších 
žácích se naše chlapecké družstvo umístilo na 3. 
místě a děvčata skončila šestá. No prostě úžasné. 
Proto velký dík našim bojovníkům – Kubovi Špulák, 
Kubovi Bartošovi, Pepovi Strakovi, Honzovi Salá-
kovi, Elišce Juklíčkové, Elišce Roubíčkové, Kateřině 
Krausové, Emě Kaštánkové-.

Dalším ročníkem, tentokrát již devětadvacátým, pokračovala krásná tradice - přehlídka sborového zpěvu v Krásné Lípě. V nesoutěžním dopoledni se na podiu 
postupně vystřídalo 14 sborů, doslova napříč generacemi. Krásnolipské musela potěšit účast dvou našich pěveckých těles – Sborečku ze základní školy a Krásno-
lipského komorního sboru vedeného Milanem Sudkem, kde se jako dirigent dvou skladeb představil i Michal Janiš. (r)

Až do chorvatské Bakovčici se vydali žáci krásno-
lipské základní školy, aby reprezentovali nejen naši 
školu, ale i Českou republiku na mezinárodní soutě-
ži „Evropa - moje domovina“. Soutěže se zúčastnili 
žáci základních škol Chorvatska, Slovinska a Černé 
Hory. V konkurenci balkánských států obstáli naši 
žáci výborně a získali první místo. Soutěžní otázky 
se týkaly historie a místopisu Chorvatska a zúčast-

něné země. Vzhledem k povaze mezinárodní sou-
těže se dorozumívacím jazykem stala angličtina. 
Soutěžní družstvo České republiky přijel podpořit 
i velvyslanec ČR v Chorvatsku p. Martin Košatka, 
který pak celý svůj odpolední čas věnoval žákům a 
jejich pedagogům. 

(Eva Salovová)

Sázíme s žáky 
s Neukirch

Akce přírodovědného 
kroužku 

Sobotní dopoledne plné zpěvu

Žáci naší školy vyhráli mezinárodní soutěž
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S blížícím se začátkem prázdnin se blíží i XXVII. ročník mezinárodního etapového cyklistického závodu žen „Tour de Feminin Krásná Lípa“. Závod se jede v
termínu od 10. do 13. července a stejně jako v minulosti jej budou hostit etapová města Krásná Lípa, Jiříkov, Rumburk, polská Bogatynia a Varnsdorf. Fanoušci se 
mohou těšit na sto dvacetičlenný peloton složený ze závodnic z České republiky, USA, Portugalska, Norska, Švédska, Anglie, tradičně z Německa, Ruska, či Holand-
ska, Ukrajiny a Polska. Startovní listina ovšem stále ještě není uzavřena. Naposledy projevily zájem o start i závodnice z Japonska. Více se dozvíte na webových 
stránkách závodu www.tourdefeminin.com. 

V sobotu 24. 5. pořádal oddíl KBC Krásná Lípa za podpory města Krásná Lípa 
republikový šampionát v kickboxu, v disciplíně lowkick. Celkem dorazilo na tur-
naj 50 závodníků z celé republiky. Nejúspěšnější byl nakonec domácí tým pod 
taktovkou Milana Duška, když Láďa Grundza vyhrál dvě váhové kategorie a byl 
jednoznačně největší hvězdou a nejúspěšnějším borcem celého šampionátu. 
Andy Farská a Míša Málek přidali taky zlaté medaile a všichni naši mistři republi-
ky ukončili dokonce svoje fi nálové zápasy před časovým limitem K.O. 
Pepa Vodák a Honza Marhan vybojovali stříbrné medaile. Dominik Plot ve vlo-

ženém zápase vybojoval nerozhodný výsledek. Poprvé v historii vyhrál náš 
klub zlatý pohár v soutěži družstev. Po organizační stránce taky vše klapalo a 
tak všichni účastníci i diváci mohli být spokojeni. Celková bilance našeho od-
dílu z tohoto šampionátu 4-2-0 dokazuje, že i když jsme malé město, patříme 
k nejlepším oddílům v republice a že se s námi musí počítat i do budoucna. 
Fotografi e najdete ve fotogalerii na www.krasnalipa.cz nebo na krásnolipském 
Facebooku.
Sportu zdar a kickboxu zvlášť.                       (MD)

Ozdobí Tour de Feminin i exotické Japonky?

Mistrovství republiky v kickboxu se povedlo

1. etapa Čtvrtek  10.7.2014 115,8 Krásná Lípa 13:20 hod. - Krásná Lípa 16:23 hod.

2. etapa Pátek     11.7.2014 100,7 Jiříkov 10:30 hod. - Jiříkov 13:09 hod.

3. etapa Sobota   12.7.2014 17,8 Bogatynya (PL) 10:00 hod.

4. etapa Sobota   12.7.2014 92,4 Rumburk 16:10 hod.  – Rumburk  18:26 hod.

5. etapa Neděle   13.7.2014 98,7 Varnsdorf 10:15 hod.  – Krásná Lípa 12:51 hod.


