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Zima se nechce své vlády vzdát a  tak si s námi na konci března a za-
čátku dubna počasí trochu pohrálo. Padal sníh, kroupy, déšť, trochu 
silněji foukal vítr… Výsledek? Po ránu přišly nejprve opravy výpadků 
elektřiny na veřejném osvětlení, hned potom se nasazovaly sněhové 
radlice a uklízel se sníh. Do toho všeho spadla hala ve Sportovním are-
álu. Souběžně se s tajícím mokrým sněhem zacpaly kanály na náměstí 
a začala na něm stoupat voda. Odpoledne už za sebou mají naši hasiči 
první výjezdy - k  hořícímu stromu (od el. vedení) u  Doubice, později 
na silnici ke Studánce - spadlý strom. Další stromy padly u městského 
parku a u hasičské zbrojnice. K tomu všemu stoupá hladina Křinice. Na 
dvou hlásných profi lech varovného protipovodňového systému máme 
1. stupeň povodňové aktivity, k  dosažení 2. stupně mnoho neschází. 
Apríl tentokrát svému jménu skutečně dostál.

498

Bláznivý začátek dubna

INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK Příští číslo Vikýře 

vyjde za dva týdny

Čtvrtek 9. dubna
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Stomatologická pohotovost 
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00

- 11. – 12.4. 2015 MUDr. Rita Rambousková  
      Riegerova 773/72, Děčín II, 
 tel.: 412 526 250

- 18. – 19. 4. 2015 MUDr. Václava Hanzlíková 
      Pohraniční 1, Děčín I, tel.:606 059 508

- 25.  – 26.4. 2015 MUDr. Olga Sudová 
      Fügnerova 600/12, Děčín I, 
 tel.: 412 513 989
Rozpis je aktualizován dle podkladů od sto-
matologů, přesto doporučujeme správnost 
uvedených informací před návštěvou lékaře 
vždy telefonicky ověřit.

Komunitní
centrum

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Komunitní centrum-prostor pro Vaše aktivity
www.komunitnicentrum.com

Masarykova 1094/4, Krásná Lípa

Odborné sociální poraden-
ství a Poradna pro oběti 
trestné činnosti 
poradna@krasnalipa.cz  
tel: 412 354 839
Pro zájemce bez objednání:
Po  9:30 – 18:00
St  7:00 – 15:30

Občansko – právní 
poradenství JUDr. Pražák
Změna termínu pro měsíc 
Březen a Duben:
Březen – 2. 3. , 30. 3.
Duben – 20. 4.
Květen opět každé první a třetí 
Pondělí v měsíci – 4.5.
Objednávejte se na: 
poradna@krasnalipa.cz  
tel: 412 354 839
 
Sociální šatník
Po 9:00 – 13:00 13:30 – 15:00
Út zavřeno
St 9:00 – 13:00
Čt 13:00 – 15:00
Pá 9:00 – 12:00 12:30 – 15:00

Sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi
sas@krasnalipa.cz
sas1@krasnalipa.cz
tel: 777 974 583

Klub VČELKA 
Pro předškoláky
Pro děti do 6 let
Po-Pá 8:00-12:00
vcelka@krasnalipa.cz
tel: 412 354 843

Klub pro rodiče
Po-Pá 8:00-12:00

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

T-klub pro děti a mládež
Po 15:00-19:00
Út-So 13:00-19:00
tklub@krasnalipa.cz
tel: 774 235 010

Amari klub  
ST 14:00-16:00 příprava     
do školy, doučování
Po-Pá  13.00-17:00 volnočas-
ové aktivity

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

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

Vzdělávací kurzy dle 
aktuální nabídky
tel: 412 354 844
                                                        
Retrostipendijní program
tel: 775 708 087

Půjčovna kostýmů pro děti
tel: 412 354 842

Půjčovna kompenzačních 
pomůcek
ceník na webu Kostky
tel: 412 354 839

Svoz separovaného odpadu 
vždy v lichém týdnu

Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v pondělí 20.4. 2015 
ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 23.4. 2015 v Krásné Lípě. Dále 
pak v pondělí 4.5. 2015 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 7.5. 2015 
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
Letní svoz odpadových nádob, který začal 1. dubna 2015 - znám-
ky červené = vývoz 1x za čtrnáct dní.

V podstatě vše potřebné, co na běžném zákaznic-

kém centru (přepisy smluv, odhlášení, přihlášení, 

donést podklady k žádostem na zhotovení přípo-

jek, změny ve smlouvách, výši záloh, žádosti na 

přezkoušení vodoměru apod.) vyřídíte v mobilním 

zákaznickém centru přímo na krásnolipském ná-

městí.

Vždy ve středu: lichý týden od 12:00 do 14:00 hod.

                             sudý týden od 10:00 do 12:00 hod. 

Tato provozní doba mobilního centra platí až do 

30.4.2015. 

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.

Upozorňujeme občany, že ve středu 8. dubna zača-

lo svozové období pro vývoz hnědých nádob 

na bioodpad. Vývoz bude prováděn každou lichou 

středu v měsíci a to až do konce listopadu 2015. 

Svozové auto bude jezdit celý den, proto nádoby 

nechávejte před domy také celý den. Dovolujeme 

si připomenout, co do těchto nádob patří: zbytky 

ovoce, zeleniny, listy a  nať zeleniny, tráva, plevel, 

listí, zbytky pečiva a obilovin, odpad ze zeleně v do-

mácnosti, jemné nebo drcené větve, seno, sláma. 

Děkujeme všem domácnostem, které se zapojily do 

třídění bioodpadu. 

Mobilní zákaznické 
centrum Severočeských 
vodovodů a kanalizací

Svozové období 
pro bioodpad

Služby praní, žehlení, 
mandlování a úklidové

V přízemí domu služeb má Kostka 

otevřenu prádelnu Kolíček. Nabízíme 

praní, žehlení, mandlování, úklidy 

běžné i generální a to domácnostem 

i fi rmám. Ceník je na internetových 

stránkách www.komunitnicentrum.

com nebo volejte vedoucí prádelny na 

tel. 777 291 340.

Kancelář senátora 
za Děčínsko

Adresa: Varnsdorfu, Generála Svobody 1905.
Úřadující dny: Každé druhé, třetí a  čtvrté 
pondělí v  měsíci, vždy od 14:00 do 16:30 
hodin. Nebo po dohodě.
Asistent: Miroslav Jemelka, tel.: 602 465 607, 
e-mail: mirek.jemelka@seznam.cz

Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa, 
příspěvková organizace vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice 

ÚČETNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Nástup: ihned
Druh práce: komplexní vedení 
účetnictví příspěvkové organizace, 
koordinace účtování o majetku, se-
stavování účetní závěrky a  vedení 
účetních knih, samostatné zajišťo-
vání agendy daně z příjmu a daně 
z přidané hodnoty, kontrola plnění 
rozpočtu, zajišťování statistického 
hlášení organizace.

Profi l uchazeče: SŠ vzdělání s  ma-
turitní zkouškou, ekonomické za-
měření výhodou, státní občan ČR, 
znalost podvojného účetnictví, 
základní znalost účetních a  daňo-
vých zákonů, dobrá uživatelská 
znalost PC podmínkou (Excel, 
Word, účetní program), schopnost 
dále se vzdělávat, plná způsobilost 
k  právním úkonům, odpovědnost, 
fl exibilita, samostatnost, pečlivost.
Lhůta pro podání přihlášky: 
20. 4. 2015 do 12:00 hod.
Kontakt pro dotazy: 
preyova@krasnalipa.cz, 
603 289 004
Více naleznete také na 
www.zskarsnalipa.cz 
nebo na www.krasnalipa.cz
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Město Krásná Lípa i v roce 2015 vyčlenilo v rozpoč-
tu fi nanční prostředky ve výši šest set tisíc korun na 
podporu kulturní, sportovní, tělovýchovné činnosti 
a práci s mládeží. Zažádat si může nezisková orga-
nizace se sídlem v Krásné Lípě, která má přiděleno 
IČ a  ve výjimečných případech i  organizace, která 

nesídlí v Krásné Lípě, nemá přiděleno IČ, avšak svou 
činností významně reprezentuje, propaguje a pod-
poruje město Krásná Lípa. Bližší informace nalezne-
te na http://www.krasnalipa.cz v  sekci „Formuláře 
a žádosti“ či na tel. čísle 412 354 824 nebo na e-mai-
lu: hankova@krasnalipa.cz.

Vlastníte dům k  trvalému bydlení na katastrálním 
území Krásná Lípa, Krásný Buk, Kyjov u Krásné Lípy, 
Zahrady či Vlčí Hora a chystáte se letos opravovat 
fasádu, střechu či oplocení? Pokud ano, můžete za-
žádat město Krásná Lípa o dotaci. Neváhejte, v roz-

počtu města pro rok 2015 byla pro tyto účely vyčle-
něna částka sto patnáct tisíc korun. Bližší informace 
naleznete na http://www.krasnalipa.cz v sekci „For-
muláře a žádosti“ či na tel. čísle 412 354 832 nebo 
na e-mailu: mares@krasnalipa.cz.

Na základě nominace krajského odboru kultury 
a  památkové péče byla krásnolipskému folklorní-
mu souboru Lužičan udělena Medaile hejtmana 
Ústeckého kraje. Toto ocenění soubor získal za roz-
voj a uchovávání tradiční lidové kultury v Ústeckém 
kraji a za mimořádnou reprezentaci kraje v oblasti 
folklóru prostřednictvím Mezinárodního folklorní-
ho festivalu Tolštejnského panství. 
Slavnostní předání se uskutečnilo u  příležitosti 
konání XII. reprezentačního plesu Ústeckého kraje 
v Kulturním domě v Ústí nad Labem. Medaili z ru-
kou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka 
převzali za folklorní soubor Lužičan Naďa a Petr Se-
melkovi. Po dvaceti osmileté činnosti souboru je to 
pro všechny členy bezesporu významné ocenění. 

Návštěvníkům národního parku České Švýcarsko, 
především pak dětem, začne brzy sloužit dřevěný 
model Pravčické brány, který v těchto dnech vzniká 
spolu s dalšími prvky dětského hřiště v Mezní Louce. 
Jedenáct tun těžký model brány je vyroben z osmi 
krychlových metrů akátového dřeva. Jeho celková 
délka přesahuje patnáct metrů, v nejvyšším místě 
měří 385 centimetrů. Vzhledem k tomu, že se jedná 
o  herní prvek, budou děti moci po dřevěné Prav-
čické bráně nejen chodit, ale poslouží jim také jako 

skluzavka či dráha ke slanění pomocí kladky. Nové 
dětské hřiště na Mezní louce bude obsahovat cel-
kem sedm herních prvků a doplní blízký zážitkový 
areál Rysí stezka, který je těsně před dokončením. 
Zážitkový areál a dětské hřiště budou veřejnosti do 
užívání ofi ciálně předány 18. dubna při slavnost-
ním otevření turistické sezóny. Od letoška začne 
návštěvníkům sloužit také další dětské hřiště Na 
Tokání, ale také například opravená turistická cesta 
z Mezné do soutěsek Kamenice k Meznímu můstku.

Vždy 28. března se slaví Den učitelů. Tento svátek 
se slaví u příležitosti narození učitele národů - Jana 
Amose Komenského, zakladatele moderní peda-
gogiky. Město Krásná Lípa si velice váží nelehkosti 
této profese a přidalo se ke gratulantům, kteří přišli 
popřát pedagogům krásnolipské základní a mateř-
ské školy.

Město Krásná Lípa děkuje Janu Eichlerovi, za věno-
vání dvou mladých stromů - buk lesní červenolistý 
a liliovník tulipánokvětý, které po přesazení najde-
te v krásnolipském městském parku.

Památník hudebního skladatele a  pedagoga, vý-
znamného krásnolipského rodáka Augusta Strada-
la prošel očistou. Úpravy provedly naše Technické 
služby.

Č

Podpora kulturní, sportovní, 
tělovýchovné činnosti a práce s mládeží

Dotační program na opravy fasád, 
střech a oplocení

Medaile hejtmana Ústeckého kraje

V Mezní Louce vzniká model Pravčické brány

Město popřálo 
krásnolipským 
pedagogům
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Domeček Na Kopečku 
Rumburk - program 

na duben

PROGRAM KINA 
NA DUBEN

Středa  15.4. - 19:00 Povídání o fi latelii
A  také o  polních poštách s  odborníkem na 
toto téma MUDr. Jaroslavem Dragonem, který 
přednáší i na takových místech jako je Senát ČR 
a  je zapáleným a dlouholetým nadšencem do 
známek a  jiných cenin. Skoro každý přece ně-
kdy sbíral známky, a setkáváme se s nimi často, 
skvělá příležitost dozvědět se něco víc.

Středa 22.4. - 19:00 Katka Horáčková o  za-
hradách
Opět nás navštíví Katka Horáčková a  na kon-
krétním příkladu ukáže základní principy návr-
hu permakulturní zahrady.

Středa, 22. dubna v 19:00
Pohádkář
Milostný příběh člověka balancujícího na hra-
ně lásky, vášně a  lži. V  řece je nalezeno tělo 
neznámého muže. Při pátrání po jeho identitě 
se před kapitánem Rottem rozehraje milostné 
drama hlavního hrdiny, který si budoval dva 
životy se dvěma krásnými ženami. Moderní 
české lovestory.
90 minut, vstupné: 60 Kč, mládeži přístupno od 
15-ti let.

Neděle, 26. Dubna ve 14:00
Khumba
Zebra Khumba byl už od narození terčem po-
směchů svého stáda a navíc ho příbuzní obvi-
nili, že je prokletý. Odvážná, polopruhovaná 
zebra se vydává do nebezpečného ale zároveň 
zábavného dobrodružství, aby našel chybějící 
proužky a  získal zpět respekt své rodiny. Ani-
movaný. 
82 minut, vstupné: 40 Kč, mládeži přístupno.

Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko pro 
vás i v letošním roce připravila řadu výletů s certi-
fi kovanými průvodci. Více informací najdete na 
http://akce.ceskesvycarsko.cz/cs/zazitky/vylety-s-
-pruvodcem. Přihlášky jsou možné formou webové 
rezervace u  každého výlety nebo na e-mailu pro-
gramy@ceskesvycarsko.cz. Dotazy na tel. + 420 777 
819 913.

Do konce dubna je v Domu Českého Švýcarska k vi-
dění výstava výtvarných děl dětí z mateřských a zá-
kladních škol na téma: „Ze života hmyzu Českého 
Švýcarska“. Tato soutěž byla součástí stejnojmen-
ného projektu, který pro rok 2015 podpořil Státní 
fond životního prostředí a MŽP České republiky. Do 
soutěže přišlo 180 obrázků z 20 ško řady měst ce-
lého Děčínska. Výsledky soutěže lze najít na webu: 
http://akce.ceskesvycarsko.cz/cs/zazitky/vytvarna-
-soutez-ze-zivota-hmyzu.
Vítězné práce jsou k vidění v otevírací době infor-
mačního střediska. Vstup je zdarma.

Spolek Nobilis Tilia zve na Vlčí Horu na tvořivé so-
boty a další akce. První ze série tvořivých sobot se 
uskuteční v sobotu 25. dubna mezi 9:00 až 15:00, 
kdy jste srdečně zváni na šicí dílnu, při níž si uši-
jete slušivou osmidílnou letní sukni s vlastním pří-
během, kterou si budete moci obarvit za studena 
reaktivními barvami. Pokud vlastníte kufříkový šicí 
stroj, prosím, přivezte si ho s sebou. Vstupné: 500 
Kč na celý den (zahrnuta je cena bavlněného pope-
línu na sukni, barvy a lehký oběd).
Uzávěrka přihlášek 15. 4. 2015, kontakt: irena.ciha-
kova@nobilis.cz, tel.: 773 111 904

V neděli 19. dubna pro vás Občanské sdružení 
Krásnolipsko připravilo In-line a  cyklo odpoledne 
v krásném prostředí Českého Švýcarska. Začátek je 
v 15:00 hodin na Křinickém náměstí v Krásné Lípě, 
odkud se společně rozjedete z Krásné Lípy směrem 
na Kyjov a zpět. Délka trasy je 10 km a  je vhodná 
pro pokročilé bruslaře, kteří umějí brzdit a zabrzdit. 
Přilba je povinná pro všechny bruslaře i  cyklisty! 
Chrániče doporučujeme. Tempo bude klidné, na 
dobře vybraných místech se bude čekat. Nikdo 
se nemusí bát, že mu skupina ujede. Občerstvení 
bude v Kyjově.

Od 1. dubna se rozšířila otevírací doba v poutním 
kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipo-
vě. Až do října 2015 je bazilika minor ve Filipově pří-
stupná o víkendu i v pracovní dny. Při prohlídkách 
zazní podrobnosti o historii zjevení Panny Marie ve 
Filipově dne 13. 1. 1866, zázračném uzdravení Ma-
gdaleny Kade a architektonickém významu poutní-
ho kostela. Poutníci najdou v  chrámu prostor pro 
ztišení a modlitbu. Vstup na prohlídku je volný. 

Ochutnejte společně s  Českým Švýcarskem, o.p.s. 
opět něco málo z historie tohoto kraje, která je
neodmyslitelně spojena s  textilním průmyslem. 
Společně se vydáte po naučné stezce plně věnova-
né řemeslu, jež dávalo obživu mnoha lidem tohoto 
regionu. Projdete i novou výstavu v museum froté 
a  damašku. Kdy? V  sobotu 18. dubna od 9:30 do 
14:00. Exkurze je pro přihlášené zdarma. Přihlášky 
zasílejte do 16. dubna na kristyna.petraskova@ces-
kesvycarsko.cz, nebo 777 819 188.

V rumburské Loretě je až do 23. května k vidění ojedinělý pašijový betlém. Betlém, 
kterému se říká pašijový nebo velikonoční, znázorňuje biblické vyprávění o utr-
pení Ježíše Krista. V  Loretě Rumburk jsou zastoupeny scény od modlitby Ježíše 
v Getsemanské zahradě, přes bičování, vysmívání, nesení kříže, ukřižování, Kristův 
hrob a zmrtvýchvstání. Figurky z papíru pocházejí z tzv. Tyrolského betlému. Do-
plňuje je architektura Jeruzaléma, kterou právě pro tuto příležitost vyrobili žáci 
výtvarného oboru Keramika Základní umělecké školy Rumburk. Pašijový betlém 
je možné si prohlédnout v kapli Panny Marie Lurdské v ambitu Lorety Rumburk od 
úterý do soboty mezi 10.00 až 17.00 hodinou. 

Ob ě ěš á l č t Č ké Š ý k

Zážitkové výlety 
s certifi kovanými průvodci

Výstava Ze života hmyzu Tvořivé soboty ve 
Vlčí Hoře - PŘÍBĚH 
BATIKOVANÉ SUKNĚ

Spanilá inline 
a cyklojízda Českým 

Švýcarskem

Ve Filipově rozšiřují 
otevírací dobu
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Textilní stezkou za 
historií regionu

V b ké L tě j ž d 23 k ět k idě í j di ělý šij ý b tlé B tlé

Pašijový betlém v Loretě Rumburk
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Příznivci lidové písničky si v uplynulé víkendu dali 
dostaveníčko v Krásné Lípě, kde se konalo oblastní 
kolo soutěže dětských zpěváků lidových písní Zpě-
váček 2015. Letošního, již jedenáctého ročníku, se 
zúčastnilo pětadvacet soutěžících z  Krásné Lípy, 
Varnsdorfu, Rumburku, Chřibské a Jiříkova. Do re-
gionálního kola, které se uskuteční koncem dubna 
v  Jablonci nad Nisou tříčlenná porota ve složení 
Milan Sudek, Michal Jániš a Karel Jarolímek poslala 
hned pět soutěžících: Tomáše Frieseho, Natálii Klit-
schovou, Daniela Nováka, Nikolu Luxovou a  krás-
nolipskou Karolínu Pavlíkovou. 
Jedenáctý ročník soutěže Zpěváček 2015 pořádalo 
Město Krásná Lípa, které děkuje Správě NP České 
Švýcarsko za ceny pro soutěžící děti. Více fotografi í 
najdete na www.krasnalipa.cz ve fotogalerii neba 
facebooku města.

Ve středu 18. března mezi nás přišly naše již známé 
pracovnice Naturschutzzentra Neukirch. Celé dvě 
vyučovací hodiny byly s  námi na hodině němčiny 
pro 3. až  5. ročník. Tématem bylo jaro a velikonoce. 
Každý žák si vyrobil velikonoční dekoraci z  papíru 
- zajíce a vajíčko. Jednotlivé části pak popisovali, vy-
plňovali pracovní list a nezbývalo nic jiného než na-

učenou slovní zásobu používat. Zazpívali i písničky 
a přednesli básničky, které se v hodinách němčiny 
naučili. A kdo pomáhal s překladem? Žákyně 8. roč-
níku Dana Caklová, která se svého úkolu zhostila na 
výbornou.

(Monika Schwarzová)

Právě vyšel Kalendář kulturních a  sportovních 
akcí v  Krásné Lípě na duben až červen 2015. 
Ke stažení ho najdete na webových stránkách 
www.krasnalipa.cz.

V tomto duchu se neslo další setkání s německými 
dětmi. Byl pěkný, ale mrazivý den, chřipkové obdo-
bí v  plné parádě. Naše parta ale jede celá, máme 
s sebou termosky s teplým čajem a Hašlerky. Ten-
tokrát se už ale nevidíme  s  žáky z  Mittelschule 
Neukirch, ale se stejně skvělými dětmi z nedaleké  
školy v  Putzkau. Setkání to bylo opravdu báječ-
né. Naturschutzzentrum Neukirch s námi ale bylo 
a celý program přichystalo. Navzájem jsme se po-
znali, i když mezi některými byl velký věkový roz-
díl. Za ten jeden jsme toho stihli opravdu hodně. 
Vyrobili jsme si krásné panáčky z  květináčů a  to 
i s rostoucími vlasy na hlavě. Dělali jsme i zajímavé 
pokusy, jako třeba „díru do ruky“ nebo lupu z fólie. 
Nakonec jsme se vydali do přírody. Vyplnit pracov-
ní listy, které máme všichni tak „rádi“, nebyl s  no-
vými kamarády žádný problém. Byli to převážně 
prvňáčci, kteří ještě neuměli příliš číst a psát. A jak 
to fungovalo? My jsme četli a psali, no a společně 
se překládalo. Zkrátka to byl velmi vydařený den. 
A  abych nezapomněla, vlasy mého panáčka jsou 
už pořádně dlouhé a  brzy si na nich pochutnám. 
A  z  čeho jsou? No, přeci z  řeřichy zahradní. Toto 
setkání s e uskutečnilo za fi nanční podpory Česko-
-německého fondu budoucnosti. 

(Za celou skupinu Dana Caklová 
a Monika Schwarzová)

l d k

Do dalšího kola postoupilo pět zpěváčků

Dvojjazyčná výuka

vě vyšel Kalendář kulturních a sportovníc

Kalendář akcí na 
duben až červen 

2015

Zima je fuč a voláme jaro
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Od letošního dubna bude v Komunitním centru Kostka Krásná Lípa v rámci pro-
jektu „Kompetence v kostce“ otevřen Klub pro podnikavé ženy. Klub podporuje 
ženy, které zvažují zahájení podnikání nebo již podnikají. Klub je pro ně otevřen 
každou středu od 9:00 do 13:00 hodin. Pravidelná setkání mají tři části, první 
částí jsou praktické odborné kurzy v různých oblastech podnikání, v druhé části 
je prostor pro sdílení zkušeností a v třetí části mohou účastnice využít indivi-
duální poradenství. První kurz se uskuteční ve středu 15. dubna v Komunitním 
centru na téma zahájení podnikání a příprava podnikatelského plánu. „Témat, 
která ženy řeší při zahájení podnikání, je celá řada. Postupně je chceme ote-
vírat a procházet. Nejsou to jen odborné věci a zákonné povinnosti, ale také 
jak podnikat v souladu sama se sebou a se svou rodinou,“ vysvětlila ředitelka 

Kostky Hana Volfová. 
Z odborných témat jsou pro ženy připraveny kurzy zaměřené na právní mini-
mum v podnikání, dotační možnosti, základy účetnictví, vytvoření vlastní inter-
netové prezentace. Setkají se také s řadou podnikatelek, které se s nimi podělí 
o své zkušenosti a mohou je inspirovat.
Klub pro podnikavé ženy je součástí projektu Kompetence v kostce, který byl 
spuštěn v roce 2014. Projekt fi nancovaný Norskými fondy a spravovaný nada-
cí Open Society Fund Praha poskytuje ženám poradenství, semináře, kreativní 
dílny a služby péče o děti do 6 let. Po dobu půldruhého roku trvání programu 
využijí služeb více než čtyři desítky nezaměstnaných žen.   

Každý z nás jistě pocítil obrovskou změnu v doprav-
ní obslužnosti Šluknovského výběžku. Ale kolik ces-
tujících ví, že za touto změnou stojí sám kraj?
Leden byl zkouškou nejen pro cestující, ale hlavně 
pro nás řidiče. Dokáže si někdo z  Vás vůbec před-
stavit, jak náročné to bylo??? 
Na Silvestra s tmavě zelenou kravatou, bílým auto-
busem, se starým odbavovacím strojkem. Po nároč-
né šichtě, místo, abychom šli oslavovat konec roku 
a  příchod toho nového, museli si sbalit své věci, 
uklidit autobusy, na vždy se s nimi rozloučit a pře-
dat je končící fi rmě. 
Na Nový rok, vyrazit se světle zelenou kravatou, 
s novými, zelenými a hlavně delšími vozy, s novým 
odbavovacím systémem, který jsme úplně neovlá-
dali, a který byl tak přetížen, že ani pořádně nefun-
goval. Tím vším jsme si museli projít a ještě k tomu 
naštvaní cestující, kteří nadávali a uráželi, ty, kteří, 
za to ani nemohli. Jen jsme dělali svou náročnou, 
nedoceněnou a velmi zodpovědnou práci. 
Rádi bychom cestujícím touto cestou sdělili, ne-
boť slýcháme každý den špatně a  nedostatečně 
informované cestující, že i  kdyby nadále jezdila 
společnost BusLine a.s., nebo úplně jiný dopravce, 

nic by se pro ně nezměnilo. Vše – linky, jízdní řády, 
ceny jízdného, určuje kraj, který je objednavatelem 
zakázky, nikoliv dopravce. Firma, ať je to jakýkoliv 
partner Dopravy Ústeckého kraje - BusLine a.s., 
ČSAD Autobusy Karlovy Vary a.s., ČSAD Slaný a.s., 
BDS-BUS a.s., ARRIVA TEPLICE s.r.o., musí zakázku 
splnit, tedy odjezdit.
Když si vzpomenu na své jízdy autobusem do školy, 
ze školy, bylo to úplně jiné!!!
Pan řidič byl „PAN ŘIDIČ“!  Cestující si řidiče autobu-
su vážili, děti měli respekt. Bylo to snad výchovou 
a dobou ve které jsme jezdili??  
Autobusy byly čisté a udržované. Dnes je cestujícím 
jedno, že si „stelou“ pod sebe, házejí na podlahu 
jízdenky, papírky od sušenek atd., „vždyť řidič to na 
konečné po nás uklidí!“
Řídit autobus může dnes opravdu každý, dokonce 
i krajský radní, ale být dlouholetým a dobrým řidi-
čem autobusu, může jen člověk s  citem a  srdcem 
autobusáka.
Všem svým kolegům - řidičům přeji pevné nervy 
a více milých cestujících.
(Lukáš Šimůnek, řidič ČSAD Autobusy Karlovy Vary 

a.s., divize Šluknovsko)
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Kostka pomáhá ženám, které chtějí podnikat

Doprava Ústeckého kraje z pohledu řidiče autobusuKlub pro podnikavé 
ženy - tvoření

Čtvrtek 9.4. od 15:00 Vaření – zdravě a chutně 

Čtvrtek 23.4. od 15:00 Šperka z fi mo hmoty

Kurzy se konají v  Komunitním centru Kostka 

v  Krásné Lípě. Přihlásit se můžete na tel.: 777 

360 179 nebo osobně v komunitním centru. 

Klub pro podnikavé 
ženy - podnikání

Úterý 14.4. od 16:00 Vyprávění s  úspěšnou 

podnikatelkou

Čtvrtek 16.4. od 15:00 Kurz masáží

Úterý 21.4. od 16:00 Beseda s referentkou živ-

nostenského úřadu

Kurzy se konají v  Komunitním centru Kostka 

v  Krásné Lípě. Přihlásit se můžete na tel.: 777 

360 179 nebo osobně v komunitním centru. 
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V průběhu dubna proběhne již tradiční společné Otevření turistické sezóny v  Českém Švýcarsku, kterou 

připravuje obecně prospěšná společnost České Švýcarsko s dalšími partnery. Připravena je pestrá škála především 

turistických i sportovních akcí na území Českého i Saského Švýcarska.

Slavnostní otevření sezóny se uskuteční o víkendu 18. -19. dubna těmito akcemi: 

Sobota 18. dubna: od 10 hodin - Slavnostní otevření zážitkového areálu na Mezní Louce. Akce se uskuteční za 

účasti ministra životního prostředí Richarda Brabce. 

Sobota 18. dubna: od 13 hodin - Otevření nově značené trasy Jetřichovice – Všemily – Srbská Kamenice (sraz 

u  Informačního střediska v  Jetřichovicích, lze využít linkový bus z  Mezní Louky 12:41 do Jetřichovic, odjezd 

z Srbské Kamenice 16:36, organizátor zajišťuje průvodcovské služby. 

Neděle 19. dubna: Horská túra po nejkrásnějších skalách Zadního Saského Švýcarska aneb Za tajemstvím 

Loupežného hradu Wintersteinu 

Otevření turistické sezony 2015 
v Českém Švýcarsku už klepe na dveře…


