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krásnolipský
půlměsíčník

Větrné
elektrárny
v Krásné Lípě?

Velikonoce
– svátky jara,
8.-9.dubna.

Ve středu 4.dubna se v zasedací místnosti
našeho městského úřadu uskuteční seminář
k plánům výstavby větrných elektráren na
krásnolipském území.
Jedná se o plány dvou, na sobě nezávislých
firem, z nichž první má zájem vybudovat
několik „větrníků“ nad vodárnou u vlakové
zastávky Krásná Lípa – město a druhá firma
plánuje výstavbu jednoho velkého „větrníku“
v blízkosti kravína v Zahradách.
Ponecháme-li stranou veškeré argumenty pro
a proti těmto stavbám, je nutné znát zejména názor nás všech, kteří tu s těmi „větrníky“
budeme možná bydlet a právě proto vedení
města organizuje výše zmíněný seminář.
Na každém z nás záleží, zda a jak se k této věci
postavíme a účast na semináři bude i signálem pro přítomné zastupitele, kteří se budou
jednou k zamýšleným stavbám vyjadřovat.
Vždyť krajina Českého Švýcarska je tu pro nás
všechny, kteří zde žijeme a pro naše hosty, jež
do regionu z nějakého důvodu přijíždí, takže
to, zda tu ty elektrárny budou stát, musíme rozhodnout pouze my sami a nikdo jiný
a vyjádřit se všichni můžeme právě na semináři 4. dubna od půl páté odpoledne.

Město Krásná Lípa přeje všem
obyvatelům, chalupářům i návštěvníkům Krásnolipska slunečné jarní
počasí, pěkné Velikonoce a bohatou
pomlázku.

Pohled na prostor u městské vodárny, kde by stály 3 „větrníky.“
(Jan Fiala, místostarosta města)

POZVÁNKA
Město Krásná Lípa pořádá seminář
týkající se možností budoucí výstavby
větrných elektráren v katastru města.
4. dubna 2007 v 16,30 hod.
v zasedací místnosti na MěÚ v Krásné
Lípě (2. patro).
Vpravo od vrcholu Vlčí hory by se točil 1 stopadesátimetrový „větrník.“

Bioodpady – štěpkovací víkendy
Na podzim minulého roku nabídlo město občanům možnost bezplatné likvidace spadaného listí
pomocí velkoobjemových pytlů. Tato aktivita se
setkala až s nečekaně velkým zájmem.
Nabídku využilo více než padesát občanů a na kompostu tak přibylo několik tun cenné suroviny.
Pro letošní jaro je připravena další novinka. Bezplatné štěpkování dřevní hmoty, která vzniká jako
odpad při jarním prořezu dřevin. V průběhu dvou
dubnových víkendů (13.a 14. dubna a následně 27.
a 28. dubna) projede městem traktor se štěpko-

vačem a bezplatně, pouze na základě telefonické
objednávky (Ts - p. Kamberská - 412 354 848) zlikviduje připravený dřevitý odpad. Vzniklé štěpky
budou zkompostovány.
Není tedy nutné větve pálit. Stačí je pouze připravit
k plotu nebo na místo přístupné z cesty, silnějším
koncem k jedné straně a službu telefonicky objednat. Štěpkovací stroj zpracuje větve až do průměru
10 cm. Je to pohodlné, jednoduché a zároveň šetrné vůči životnímu prostředí.
(Jan Fiala, místostarosta města)

Předpokládaný program:
16:30 – přivítání a zahájení
16:40 – prezentace firmy Kešam, s.r.o.
16:55 – prezentace firmy PV Plus, s.r.o.
17:10 – vystoupení odborníka z hlediska
ochrany krajiny
17:25 – diskuse s občany města
18:00 - závěr

Příští číslo Vikýře
vyjde v úterý 17. dubna
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Otázky pro EKOPORADNU
Jaký význam mají „éčka“ v potravinách
a škodí našemu zdraví?
Takzvaná éčka, která jsou uváděna na obalech
potravinářských výrobků, slouží v průmyslové velkovýrobě potravin jako přídavné látky (aditiva), které prodlužují dobu trvanlivosti potravin, upravují
a zvýrazňují jejich chuť a barvu. Seznam přídavných
látek musí být vždy uveden na obalu výrobku. Čeho
je v potravině nejvíce musí být uvedeno na prvním
místě a naopak čeho je nejméně na místě posledním. Éček existují stovky a naprostá většina těchto
látek je neškodná. Jen malé procento má nepříznivý vliv na lidské zdraví . Mohou vyvolat nevolnost,
průjmy, negativně ovlivnit vývoj plodu, vznik alergie nebo dokonce rakoviny. Nedá se jednoduše říci,
kdy taková reakce organismu nastane. Netestuje se
totiž, jak velké množství různých „éček“ člověk pozře
za den a jak kombinace přídatných látek z různých
výrobků působí na lidský organismus dlouhodobě.
Doporučení: Nepřehánějte konzumaci levných
potravin prosycených éčky, ale ani se zbytečně
nestresujte z každého éčka na obalu. Největší jistotu
máte u ekologických produktů, které jsou označeny

ochrannou známkou bio. Tyto potraviny byly vyprodukovány ekologickým zemědělstvím a neobsahují
žádné chemické příměsi. Nakoupíte je i v našich
informačních střediscích.
Pokud Vás zajímá, jaké éčko se právě chystáte pozřít,
naleznete o něm více informací např. na http://
www.biotox.cz/ecka/, kde se objeví i poznámka
v případě, že se jedná látku zdraví poškozující.
Na obale sušeného ovoce byla značka E 220,
co to znamená?
Označení E 220 udává, že do potraviny byl přidán
oxid siřičitý, jeden z nejznámějších uměle vyrobených konzervantů. Konzervanty jsou látky, které
prodlužují trvanlivost potravin. Zamezují růstu mikroorganismů, které by mohly být pro lidský organismus škodlivé. Na druhou stranu patří oxid siřičitý
bohužel také mezi přední alergeny a není proto
vhodný pro alergiky, astmatiky a hyperaktivní děti
a neměli by jej používat kojenci a děti do 3 let.
(Dana Štefánková, České Švýcarsko o.p.s.)

inzerce

Centrum péče o člověka
hledá do týmu muže
i ženy pro poradny
zlepšování kondice a tvarování postavy.
Rekvalifikace zajištěna.
HPČ i VPČ.
Pro více informací
volejte 775 375 065.
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Svoz separovaného odpadu
Nejbližší svoz separovaného odpadu proběhne v pondělí 9. 4. 2007 ve Vlčí
Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 12. 4. 2007
v Krásné Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma vyzvednout na TSm Krásná Lípa, Pletařská 22/3.
Provozní doba Tsm Krásná Lípa:
Pondělí a Středa
7:00 - 12:00 14:00 - 17:00
Úterý a Čtvrtek
7:00 - 12:00 14:00 - 15:00
Pátek 7:00 - 13:00
Sobota
v sudém týdnu 8:00 - 11:00
Separují se tyto odpady:
papír a nápojové kartony, textil, plasty,
polystyren, sklo, kovy, baterie, bioodpad

EKOPORADNA
ČESKÉHO ŠVÝCARSKA
Jednou z činností Obecně prospěšné
společnosti České Švýcarsko se sídlem
v Krásné Lípě je ekologické poradenství,
jehož smyslem je především zpřístupňovat občanům objektivní a všestranné informace o životním prostředí, o ekologických
problémech a jejich řešeních, o výrobcích
a jejich vlivu na životní prostředí.
Proto jsme pro vás ve Vikýři připravili pravidelnou rubriku, kde budeme odpovídat
na vaše otázky a problémy související
s ochranou životního prostředí, ochranou
vás jako spotřebitele a udržitelnou spotřebou v tomto regionu.
Neváhejte se nás zeptat a kontaktujte naši
ekoporadnu, která je tu pro vás:

Zelený telefon: 412 383 246
E-mail: ekoporadna@ceskesvycarsko.cz, nebo na
http://www.ceskesvycarsko.cz/
ops/internetova-ekoporadna/

POZVÁNKA
na šestý a poslední
Zelený čtvrtek pro každého
Téma: Bydlíme zdravě?
Kdy a kde: čtvrtek 19. 4. 2007, 17 hod,
Městská knihovna Rumburk
Dozvíte se odpovědi na otázky:
Co obsahují běžně dostupné potraviny,
hračky a čisticí prostředky?
Je váš nábytek zdravý?
Znáte vhodné způsoby osvětlení, hospodaření s vodou či zacházení s potravinami?
V malé tombole získáte ekologicky nezávadný dárek do domácnosti. Odpoledním
seminářem vás bude provázet poradce
z ekoporadny Ekoinfocentrum Jihlava.
Přijďte si s námi popovídat, pobavit a poučit. Tento seminář včetně malého občerstvení jsme pro vás připravili zdarma a velmi
rádi.
o.p.s. České Švýcarsko
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RŮZNÉ
Vikýř má novou redakční radu.
Při uzávěrce tohoto čísla Vikýře se poprvé sešla jeho
nová redakční rada, jejíž složení schválila na svém
zasedání 15. března rada města.
V redakční radě našeho půlměsíčníku tak
zasedli: Šárka Pešková- šéfredaktorka (ČSOP Tilia), Mgr. Dana Štefáčková (o.p.s. České Švýcarsko),
Mgr. Lucie Hanková (ZŠ ), Mgr. Milan Sudek (zastupitelstvo města), Jakub Juda (komunitní centrum)
a místostarosta města Jan Fiala.
Celá redakční rada se v budoucnu bude snažit
oživit Vikýř novými nápady a náměty, ale již nyní se
shodla na jedné zásadní věci. Stále trvá nabídka na
zveřejnění příspěvků od krásnolipských občanů,
chalupářů a návštěvníků a tak, pokud máte zájem,
staňte se dopisovatelem tohoto periodika – pravidelným, občasným nebo jednorázovým a sdělte
ostatním, co máte „na srdci.“
Své příspěvky a náměty můžete zaslat elektronicky na adresu : fiala@krasnalipa.cz, sarkapeskova@centrum.cz, ale také poštou nebo osobně na
podatelnu Městského úřadu v Krásné Lípě, Masarykova 246/6, Krásná Lípa.
(jf )

POZVÁNKY
VÝSTAVA. Navštivte s námi exotické kraje v rámci
projektu Děti dětem. Vaše děti si pro vás připravily
výstavu, která stojí za shlédnutí. Kdy: 3.-4.4.07 Kde:
v budově základní školy ve výtvarné dílně Čas: oba
dny 11.00-15.00
VELIKONOČNÍ OBCHŮZKA. Folklorní soubor
Lužičan přichystal opět na velikonoční pondělí 9.4.
velikonoční obchůzku po městě s muzikou. Vyráží
se v 9:00 od Koubků směrem na krásnolipské sídliště.
ODPOLEDNE PRO ŽENY. V neděli 15.4. od 14:00
se v krásnolipském kulturním domě uskuteční tradiční nedělní Odpoledne pro ženy, na kterém čeká
všechny dámy bohatý program s módní přehlídkou,
dětským vystoupením, přijde i kosmetička, připraveny budou také ukázky vázání sušin, batika, břišní
tanečnice a chybět nebude ani překvapení v podobě gogo show.
JARNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ. Sbor pro občanské
záležitosti chystá na sobotu 28.4.2007 v Domě kultury v Krásné Lípě od 14:00 hodin Jarní setkání seniorů při dechovce.
NUMEROLOGICKÝ VÍKEND. Ve dnech 27.–
29.4.2007 se můžete těšit na numerologický víkend
se Štěpánem Rakem a jeho kytarou v Doubici, kdy
poznáte tajemství magického světa čísel... Navíc
v sobotu 28.4. máte jedinečnou příležitost shlédnout fantastický koncert s kamennou kytarou!
VÝTVARNÁ A LITERÁRNÍ SOUTĚŽ. Děti i dospělí ze Šluknovského výběžku se mohou zapojit do
soutěže Historie mého kraje. Literární a výtvarnou soutěž vyhlásila Městská knihovna Rumburk
a Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk při
příležitosti oslav tří set let od vysvěcení a dostavby
loretánské kaple v Rumburku. Soutěž je určena žákům a studentům základních a středních škol, jedna
z kategorií je určena i dospělým. Více informací na
www.mkrbk.cz nebo www.rumburk.farnost.cz.
VÝSTAVNÍ TRHY. V ambitech rumburské lorety se
ve dnech 14.-15. dubna 2007 uskuteční výstavní
a prodejní trh rukodělných výrobků uměleckých
řemeslníků a zazní koncertní pásmo České gotické
Velikonoce v podání skupiny Řemdih z České Lípy.
V neděli 15. 4. 2007 v 9.30 hod. začne v kostele sv.
Vavřince slavnostní mše svatá za účasti generálního
vikáře litoměřické diecéze Karla Havelky. Na stejný
den na 15 hodinu je rovněž naplánována vernisáž
výstavy „Loreta v proměnách času“, která se uskuteční v rumburském muzeu. Připravena bude i výstava
historických fotografií a pohlednic s tématikou lorety, prezentovat se bude i restaurovaná křížová cesta
z ambitů lorety.
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Jak hlasovat v anketě
„Téma pro Krásnou Lípu 2007“
V Krásné Lípě proběhne ve dnech 16. - 22.
dubna 2007 „lidové hlasování“ o tématech a problémech města, které občany nejvíce trápí nebo
zajímají a rádi by u nich do budoucna viděli změnu
k lepšímu. Obyvatelé tak mohou vzkázat představitelům radnice, aby se těmito problémy začali vážně
zabývat.
Občané mohou hlasovat v pouliční anketě
pomocí letáků, které budou roznášet středoškoláci (středa 18.4.). Téma města je možné vybrat také
na webových stránkách města www.krasnalipa.
cz nebo na www.timur.cz nebo pomocí mobilního telefonu – zasláním SMS (v běžné ceně) na
číslo 775 573 627 ve formátu TEMAKL X (X je sym-

bol nahrazující číslo vybraného tématu, případně
vypsat téma za mezeru).
Hlasovat lze i pomocí lístku z tohoto článku
vhozeného do schránky umístěné na těchto místech: Informační centrum CSŠ, trafika na Křinickém
náměstí nebo Komunitní centrum v Masarykově
ulici.
Ukazatele, o které bude největší zájem, budou
následně projednány s občany ve veřejné debatě.
Akce probíhá v rámci projektu Ústecko – živý region, Rozvoj kvalifikace v oblasti udržitelného rozvoje
v Ústeckém kraji.
(Za koordinátory Michael Pondělíček (TIMUR) a Barbora Šafářová (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.))
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ŘÁDKY Z KRONIKY
Díky spolupráci městského úřadu a komunitního centra máme nyní do elektronické formy přepsanou první část městské kroniky a tak by byla škoda
nepodělit se o ni i se čtenáři Vikýře, proto budeme
nově vydávat seriál s názvem „Řádky z kroniky.“
Samotná novodobá kronika města Krásná Lípa, kterou máme k dispozici, začíná až rokem 1945, ale její
součástí jsou i tzv. stručné dějiny města a těmi také
začneme
(jf)

Od 1. 9. 2007 pronajmeme renovované kancelářské prostory v Domě služeb
(Krásná Lípa, Masarykova 1094, první
patro) – současné sídlo společnosti České
Švýcarsko, o. p. s.
K dispozici je 8 kanceláří (celkem 175
m2), 1 zasedací místnost (30 m2) a další
prostory.
Možno užívat i na jiné než administrativní účely, lze pronajmout více nájemcům, popř. včetně veškerého zánovního
vybavení.
Informace, domluva prohlídky:
J. Nováková, tel. č. 412 383 000
jana.novakova@ceskesvycarsko.cz

4. dubna 2007

Stručné dějiny
Ve druhé polovině 13. století za panování českého krále Přemysla Otakara II. Probíhala německá
kolonizace.
Zagost se jmenovala župa záhoštská, která se
rozkládala na obou severních výběžcích a na severních hranicích sousedila s Lužicemi a Míšenskem
(nynější SRN).
Jižní hranice tohoto území uzavíraly Lužické
hory. Celé toto území bylo pusté, neosídlené, pouze
několik strážných hradů a stará kupecká stezka, kte-

rá vedla od Drážďan do Žitavy. Majestátním pánem
byl český šlechtic pán Adam Berka z Dubé a Lipé
se sídlem na hradě Tolštýně. Kolem roku 1270 bylo
osídlováno i toto území.

Město Krásná Lípa hledá pro zajištění
provozu volnočasového zařízení „Centrum
služeb Českého Švýcarska“ (restaurace,
galerie, fitnesscentrum, sauna, solárium,
masáže, ubytovna) zaměstnance na tyto
pracovní pozice:
2x instruktor/ka fitcentra (obsluha
a provoz posilovny včetně občerstvení),
2x masér/ka a zároveň obsluha sauny a solári,
2x číšník/servírka (zároveň zajitění provozu restaurace, ubytovny
a výstavní galerie)
Předpokládané nástupy do pracovního
poměru : červen/červenec 2007.
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Více informací:
Jan Fiala, MěÚ Krásná Lípa,
e-mail fiala@krasnalipa.cz,
tel.: 412 354 820, mob. 774 930 300,
www.krasnalipa.cz.

Město Krásná Lípa hledá nového kolegu /
kolegyni na pozici:
Vedoucí organizace k provozování
volnočasových aktivit.
Náplň vaší práce: zajištění provozu
volnočasového zařízení „Centrum služeb
Českého Švýcarska“ (restaurace, galerie,
fitnesscentrum, sauna, solárium, masáže,
ubytovna) s předpokladem dalšího budoucího rozšíření provozu (sportovní areál, kulturní dům, kino, nízkoprahový klub).
Více informací:
Jan Fiala, MěÚ Krásná Lípa,
e-mail fiala@krasnalipa.cz,
tel.: 412 354 820, mob. 774 930 300,
www.krasnalipa.cz.

Noví osídlenci přicházeli hlavně z Německa
i z českých krajů. Místo, kde jest dnes Krásná Lípa,
osídlila skupina Durinských horalů, kterou vedl
Fabian Zimermann. První osídlenci se usídlili na mírném svahu kolem pěkně urostlé lípy a osadu nazvali Krásná Lípa. Tito odvážní lidé mýtili husté hvozdí
a stavěli si chatrče, které plotili hustými kůly, aby je
chránily od divoké zvěře. Osídlenci byli povinni jako
poddaní odpracovat 80 dní v roce a podléhali českým právům. Jako pastevci a zemědělci dostali kus
země, kterou obhospodařovali tím, že seli len, který
si sami zpracovávali.
V nejbližším strážném hradu zvaném podle
blíže tekoucího potoka hrad Schönbach, česky
Krásný Potok , který my dnes nazýváme podle osady, ve které jest jeho zřícenina, Krásný Buk, žil správec jménem Brichta se svou družinou.
Pokračování příště.

Pohledy do
minulosti
– Staré pohledy
očima turistů
Klub českých turistů Krásná Lípa vydal svého
druhu jednu z nejobsáhlejších publikací historických pohlednic. V knize je na 300 dvojjazyčně (česky
a německy) popsaných převážně kolorovaných, ale
i černobílých starých snímků z Krásné Lípy, Rumburku, Varnsdorfu Šluknova. V publikaci je zohledněno
i nejbližší okolí a turistické cíle vyše jmnenovaných
měst.
Převážná část knihy mapuje vývoj měst Šluknovska, dokumentuje výstavbu významných budov
a dokládá jejich historický vzhled. Proto nastupme
na některém z publikovaných nádraží a nechme
se odvézt do minulosti. Jen ten, kdo zná minulost
může porozumět současnosti.
Kniha v reprezentační podobě je určena nejen
odborné veřejnosti, ale všem, kterým udělá radost.
Kniha vyjde v omezeném množství.
Informace p. Douda 721 516 312, 412 383 687,
p. Hanousek 607 662 247.
(V. Hieke)

Vandal, vandal,
vandal .....
K obrázku zničené informační tabule z vlakové
zastávky není potřeba nic dodávat, je to v našem
městě již „ohraná písnička“, snad jen pro zajímavost - jsme jediná obec v celém Českém Švýcarsku
a Šluknovském výběžku, kde se tyto tabule staly
objektem ničení a lidské hlouposti…
(jf)

VANDAL
OBRÁZEK
NEDOADÁN
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Až vyrostu, budu policistou !
Když jsme si s dětmi na „Masarykovce“ povídali,
jaká znají povolání, kde pracují jejich rodiče a čím
by se chtěly stát až vyrostou, nejčastěji zazněla věta:
„Já budu policajt!“ A protože se naše práce učitelek
MŠ vlastně neustále odvíjí od přání a tužeb dětí, rozhodly jsme se udělat mrňatům netradiční radost.
Dne 20. března 2007 mezi nás přišel praporčík
Hampl, příslušník Policie ČR z obvodního oddělení v Krásné Lípě. No to bylo pozdvižení! Když jsme
dětem prozradili, koho očekáváme a kdo si s nimi

přijde povídat, všichni se rozveselili a rozjásali. Děti
s respektem a napjatě poslouchaly vyprávění pana
Hampla. Dozvěděly se, jak se vlastně takový policista pozná, prohlédly si jeho uniformu, „prozkoumaly“ služební průkaz a odznak. Děti potěšilo, když si
mohly na vlastní tělo vyzkoušet reflexní vestu a stát
se tak na chvíli oním vytouženým policistou. Téměř
každý si chtěl osahat pouta a zvláštní druh obušku
– tzv. tomfu. S největším obdivem ale i napětím si
děti prohlédly skutečnou policejní pistoli.
A protože je zima definitivně pryč, téměř každý „prcek“ už vyzkoušel své kolo či koloběžku, pan

Hampl vysvětlil – za spolupráce dětí – jaké důležité
části musí kolo bezpodmínečně mít a v kolika letech
mohou děti samostatně na silnici. Pan praporčík
zdůraznil význam toho nejnutnějšího – cyklistické
helmy. Nechyběla ani zmínka o cestování v autosedačce a požívání bezpečnostních pásů. Došlo i na
bezpečnost při přecházení vozovky, na která nebezpečná místa si mají děti dávat pozor, ukázali jsme
si a pojmenovali dopravní značky a zapamatovali si,
co nám vlastně „říkají a značí“.
A protože pan Hampl připravil besedu a povídání pro ty nejmenší, důrazně jim vysvětlil, proč je
nebezpečné komunikovat s cizími lidmi, nenechat
se jimi na cokoliv zlákat a hlavně je nikdy nepouštět
domů. Děti se poučily i o tom, jak obrovský prohřešek je krádež a se zájmem a zvědavostí kladly otázky, jak se takový opravdový pachatel zatýká a kam
se odváží.
Všechno někdy začíná ale i končí. I naše „policejní dopoledne“ se naplnilo a byl čas se s panem policistou rozloučit. Samozřejmě jsme se s ním vyfotografovali a děti od něj na památku dostaly odrazové
přívěsky, reflexní pásky, omalovánky a videokazetu
do školky s dopravní tématikou.
Podle zájmu dětí a jejich všetečných a zvídavých otázek ovlivněných televizními seriály je povídání s policistou doslova nadchlo a ještě více v nich
umocnilo přání a touhu stát se jedním s ochránců
zákona.
Děkujeme vedení Obvodního oddělení Policie
ČR v Krásné Lípě za umožnění návštěvy pana praporčíka Hampla v naší mateřské škole a panu praporčíkovi za jeho obrovskou trpělivost s malými
dětmi.
(Za kolektiv MŠ Masarykova Martina Kucerová)

Výroční schůze
krásnolipských
rybářů
Celoroční činnost zrekapitulovali členové ZO
ČRS minulou sobotu na své výroční schůzi. Místní
organizace má v současnosti 102 členů, z toho 19
žáků do 15 let. Rybaří i 4 ženy.
Že rybaření není jen posedávání u rybníka,
potvrzuje i počet odpracovaných brigádnických
hodin – celkem je to 1 469,5 hodiny. Pracovalo se
na opravách hrází, čištění přítoků, údržbě zařízení,
krmení, vysazování a lovení násad, prováděla se
ostraha revíru. Velký kus práce byl rybáři odveden
i při čištění Křinice.

Pro letošní rok jsou plánovány další činnosti,
např. údržba břehových porostů, oprava regulačního zařízení u rybníku Klabeček apod.
V rámci místní organizace pracuje i rybářská stráž,
která má v současné době 8 členů.
Na dobré úrovni je i spolupráce s krásnolipskou
radnicí. Krásnolipští rybáři hospodaří na vodních
nádržích, které jsou zpravidla ve vlastnictví města.
Městu se ve spolupráci se Správou chráněné krajinné oblasti Labské Pískovce, podařilo odbahnit
a opravit břehy dvou menších rybníků ve Vlčí Hoře.
Byl také vybudován nový nátok i odtok z rybníčku
u náměstí.
Řeší se i možnost získání bývalého koupaliště ve Vlčí Hoře do vlastnictví města.Významnou
měrou radnice přispěla i ke zlepšení kvality vody
v Křinici. Do provozu byla uvedena nově vybudovaná čistírna odpadních vod v Krásném Buku a město
podpořilo individuální napojení občanů na novou
kanalizační síť dotací v celkové výši 737 tisíc korun.
Této možnosti využilo celkem 68 vlastníků přiléhajících objektů.
Ve spolupráci s městem Krásná Lípa proběhne
v jarních měsících tohoto roku odbahnění rybníku
Horák 2. Připravuje se odbahnění a oprava výpustného zařízení rybníku v areálu sídliště. Plánována je
také oprava výpusti u rybníka Smutník pod městskou skládkou.
Z větších investičních záměrů je aktuálně připravena i projektová dokumentace na rekonstrukci
Kyjovské přehrady a rybníku Šiml v Kyjově tak, aby
mohlo být v průběhu roku zažádáno o dotaci na
realizaci.
Rybaření není však jen práce, ale i zábava.
O tom hovoří statistika loňských úlovků.
Členům místní organizace se ve vlastním revíru
podařilo ulovit např. 783 kusů kapra (tj. téměř 1,5
tuny této ryby), 15 ks štiky, 47 ks amura, 85 ks lína.
Kuriozitou jsou i dvě ulovené hlavatky. Alespoň dle
úlovkových listů.
(J.Kolář)
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Představujeme portál zaměřený
na tipy na výlety – Výletník.cz
Výletník.cz je nový a zároveň nejobsáhlejší
internetový portál provázející možnostmi turistického vyžití na území České republiky. Užitečné
informace si výletníci snadno dohledají v přehledném grafickém prostředí s jednoduchým ovládáním
a bohatou fotografickou ilustrací.
Společnost Paseo, s.r.o. spustila ostrou verzi
internetového portálu Výletník.cz (www.vyletnik.
cz) zaměřeného na tipy na výlety a trávení volného
času v České republice. Tu rozděluje na deset regionů, které jsou dále členěny a popisovány v celkem
70 oblastech. Ke každé oblasti náleží podrobný
místopisný rejstřík a odborný popis všech oblastí
v republice. Položky rejstříku jsou dále provázány
s užitečnými přehledy o službách, jako je ubytování,
stravování nebo otevírací doby hradů, zámků, rozhleden a dalších subjektů. V popisu jednotlivých
oblastí uživatel nalezne nejen tipy na výlety, turistické cíle a zajímavosti, kalendář akcí, ale i historii
a vlastivědu.
Cílem webu Výletník.cz je přinášet návštěvníkům kompletní kvalitní informace o turistice,

dění v regionech a souvisejících službách v České
republice. Na tvorbě portálu spolupracuje více než
80 renomovaných dopisovatelů z celé republiky.
Obsah portálu je připravován autorsky, nejedná
se tedy o alternativu ke knihám a atlasům. Města
a obce, ale i tématicky související komerční subjekty a provozovny si mohou vytvářet vlastní profily,
které jsou provázány do celé struktury webu.
Návštěvníci mají možnost přidávat komentáře
k jednotlivým článkům nebo profilům. Výletník.cz
je vyvíjen s ambicemi stát se nejobsáhlejším internetovým portálem zaměřeným na tipy na výlety,
místopis České republiky a aktivní trávení volného
času.
Po pěti měsících testovacího provozu navštěvuje v současné době portál Výletník.cz více než 4000
unikátních uživatelů denně, kteří shlédnou denně
téměř 15 000 podstránek.
Další informace získáte na webových stránkách
portálu www.vyletnik.cz
(vik)

Romské sdružení Čačipen pozvalo
do Kultuního domu v Krásné Lípě své děti na karneval, kde se nejen tancovalo, ale i soutěžilo.

Tip na velikonoční
výlet Krásnolipskem
s využitím veřejné
dopravy
Ani v tomto čísle nevynecháme tip na zajímavý
výlet, přičemž tentokrát využijeme pěkného jarního
počasí a vydáme se zdolat Vlčí horu, tyčící se nad
stejnojmennou vesničkou.
Ať již o víkendu nebo například na Velikonoční
pondělí, pokud nám nic neříkají velikonoční zvyky
a raději „utíkáme“ tento den do přírody, v obou případech nám po snídani dobře „poslouží“ speciální
„víkendový a svátkový“ vlak, jenž startuje z krásnolipského vlakového nádraží v 9:37.
Tato „lokálka“ nás přibližně po dvaceti minutách
příjemné jízdy přes bývalou osadu Skřivánčí pole,
zlikvidovanou v padesátých a šedesátých letech
minulého století a přes vesničku Zahrady s unikátní geologickou mapou Rudolfa Köglera vysadí na
železniční zastávce v Panském. Tady se napojíme
na udržovanou cestu, značenou žlutou turistickou značkou a po dvou kilometrech vytrvalého
stoupání staneme ve výšce 580 metrů nad mořem
před cihlovou rozhlednou Vlčí hora, postavenou na
vrchu hory na tzv. čedičových „varhanech“, jež nám
dokáží vychýlit i střelku kompasu, pokud nějaký
máme. Samotná rozhledna, postavená na sklonku
osmdesátých let devatenáctého století ( slavnostně
otevřena 19.5.1889) je sice v každodenním provozu
až od května, ale o vkendech mají krásnolipští turisté, kteří se o rozhlednu starají otevřeno celoročně.
Z Vlčí hory se „skutálíme“ dolů do vesničky Vlčí Hora,
kam dorazíme přesně tak akorát okolo oběda v některé z místních restaurací, poté si ještě můžeme
prohlédnout zajímavý empírový kostelík, který
v současné době trpí bohužel podstatným hlodáním „zubu času“ a poté se již odpoledne můžeme
napojit na obnovenou Köglerovu naučnou stezku
a poklidnou cestou proti směru její klasické trasy
dorazíme po cca dvou hodinách, plných zajímavých
a poučných zastavení a exponátů (včetně podobizny zlého loupežníka Raschauera) do Kyjova, kde po
nezbytné kávičce nebo poháru v místní hospůdce
nasedneme v 16:29 do pravidelného linkového
autobusu, který nás sedm dní v týdnu odveze pohodlně a levně zpět do Krásné Lípy.
(jf)

OCHUTNÁVKA ČAJŮ V KRÁSNÉ LÍPĚ
KDY:

6.4.2007 – pátek
Od 9 hodin do 16 hodin

KDE:

Obchod vinotéka, káva, čaj
Křinické náměstí 3
Krásná Lípa

CO:
cené

Originální cejlonské čaje – černé, zelené, ochu-

Přijďte poznat tajemství starověkého „ELIXÍRU MLÁDÍ“.
Srdečně zve J. Němčanská a P. Trapani.
Interiér Centra služeb.
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Jak jsme byly na farmě u Dastychů.
„Už jsi jel někdy na koni? A už jsi si ho někdy
pohladil?
Tak těmito větami se bavily děti od rána v mateřské
škole ve Smetanově ulici. A proč? Protože právě
v úterý 27.3.2007 měly děti slíbený výlet na farmu
k Dastychům. Počasí bylo nádherné a proto nebyl
žádný důvod výlet odkládat. Hned po svačině se
vyrazilo. Cesta byla sice dlouhá, ale děti byly natěšené na zvířátka a za zpěvu písniček rychle ubíhala. Pan Dastych děti přivítal spolu s dvěma pro děti
obřími dogami, které nás po celou dobu doprová-

zely. Nejdříve se děti podívaly do ohrady s ovečkami, jedna čekala zrovna jehňátka a děti si ji mohly
pohladit. Potom se šlo na slíbené koníčky. Děti se
chovaly ukázněně, hladily si je nikdo se nebál. Na
závěr našeho výletu vyvedl pan Dastych jednoho koníka ven z ohrady do jiné, samostatné a tam
každého, kdo chtěl svezl.
Rádi bychom mu za jeho čas věnovaný dětem
poděkovali.
(Za učitelky MŠ Smetanova M. Alferyová)

Úsměvy z MŠ
Děti si hrají na pískovišti, jeden chlapec přinese v kyblíčku vodu. Holčička to uvidí a prosí
ho: Dej mi trošku VODKY!
Přišlo jaro a ve školce se děti seznamují
s prvními květinami, které je možné vidět. Paní
uč. dětem ukazuje obrázky kytiček a vždycky
jim trošku napoví: Tahle bílá kytička se jmenuje?- Sněžěnka- odpoví holčička. Výborně,
pochválí ji pani učitelka. Tahle kytička je žlutá,
jak se jmenuje?
Pohotová odpověď zní: ŽLOUTENKA!!!
Děti jsou na procházce v přírodě, povídají
si o zvířátkách, jak v zimě žijí a co jedí. Zastaví
se u krmelce a p. uč. se ptá: K čemu jsme děti
přišli? Chodí se sem najíst třeba jeleni? Chlapec
se zamyslí, vykulí oči a sebevědomě odpoví: No
přece JELENEC!!!
Holčičky si hrají v kuchyňce a mají velice
zajímavou debatu o rodinných příslušnících.
Když se baví o tom, že budou mít jednou tchyni,
jedna se zeptá: A co bude její manžel? To děvčata zaskočí, ale jedna stejně zareaguje, ťukne se
do hlavy a řekne: No přece TCHYŇAN!!!
Kluci si staví dráhu pro mašinky a moc hezky si hrají. Přijde k nim paní učitelka a zeptá se:
Kam jedete kluci? Kluci chvíli přemýšlí a pak
jeden poví: DO ŇUJORSKA!!! ( New Yorku).
Děti se umývají v umývárně a protože je slabý
tlak vody, teče voda pomalu, děti si o tom povídají, když vejde uč. jeden chlapec jí poví: Pani
učitelko, ta voda teče ještě víc málo!!!
Děti se učí názvy mláďat jednotlivých zvířátek.
Na otázku: Jaké má mládě kůň? Holčička odpoví: HŘÍBU!!!
(Za učitelky MŠ Smetanova M. Alferyová)

Setkání s žáky z Neukirch na téma
„Jaro přichází a s ním velikonoční zvyky.“
Už je březen a tak nám paní učitelka Schwarzová rozdává informace o dalším setkání s našimi známými z Neukirch. Toto setkání se konalo 15. března
a i když do velikonoc zbývají ještě 3 týdny, na stolech byly přichystané tradiční velikonoční mazance,
na kterých jsme si společně pochutnali. Potom jsme
se rozdělili na skupinu chlapců a skupinu dívek.
Chlapci se učili plést klasickou českou pomlázku
a dívky vyráběly a zdobily vajíčka ze sena a mechu.
Za úkol měli chlapci ještě naučit se typicky českou
koledu a dívky německou básničku. Obě skupiny
úkol za krátkou dobu splnily. Byli jsme také venku,
kde jsme v jazykově smíšených skupinách vyplňovali pracovní listy a pozorovali lupami hmyz a rostli-

ny. Sluníčko nás sice vylákalo ven, ale nakonec nám
byla tak velká zima, že jsme se vrátili do školy. Do
oběda zbyl ještě čas na vyprávění o velikonočních
zvycích. My jsme jim vyprávěli o naší tradici koledování s pomlázkou a polévání chlapců vodou. Od
nich jsme se dozvěděli o schovávání vajíček a sladkostí, které u nich schovává zajíček. Zajímavé zvyky
pocházejí od Lužických Srbů, jako např.: velikonoční
jízda na koních nebo chození pro vodu k prameni,
kdy dívky nesmí promluvit a chlapci se jim to snaží
překazit. Toto setkání bylo tentokrát krátké, ale pěkné a už se těšíme na další.
(Michaela Hryzáková)

Školní diskotéka
V pátek 16. března odpoledne to v Lípě opět
jednou i díky místní „základce“žilo!
Žákovský parlament totiž pořádal pro naše žáky
a žákyně diskotéku za odměnu.
Přijít mohly všechny hodné děti a to byste nevěřili,
kolik jich máme (a to všechny nepřišly☺).
Diskotéku provázely různé více či méně náročné
soutěže a hry, např. skládání obrázku, strefování do
PET-lahví a asi nejlegračnější volba „miss naruby“,
kdy se naši kluci téměř úplně vžili do role českých
miss.
Za pomoc děkujeme: Jiřímu Koubkovi, který se
výborně zhostil role DJ, Petrovi Kožnarovi a Davidu
Rottovi – skvělým moderátorům, pořadatelům ze
všech tříd a vám všem, kteří jste se nestyděli a přišli
jste si pěkně zařádit a „zatrsat“.
(kolektiv Základní školy
a Mateřské školy Krásná Lípa)
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FEMINA turnaj vyhrály krásnolipské
volejbalistky
Jaro už se konečně přihlásilo o slovo, konec je
zimnímu lenošení a tak i sportovci začínají více ožívat. I v tělocvičně se jaro přivítalo jaksepatří voňavě,
muži tu rozdávali ženám krásné narcisky nejen jako
hold jaru, ale především proto, že tento turnaj byl
založen díky nám již dávno známém MDŽ. A poněvadž je krásnolipských volejbalistek požehnaně,
měli se naši muži – pořadatelé, trenéři, volejbalisté
- co ohánět.
V sobotu 10.3. se sešla v tělocvičně čtyři družstva
– již tradičně dvě družstva Krásné Lípy,
favorizovaný Varnsdorf a volejbalistky z Rumburku.
Volejbalová podívaná pro fanoušky trvala až do
odpoledních hodin a budiž nám místním ke cti, že
barvy města jsme obhájili a na stupních vítězů stála
obě družstva krásnolipských děvčat.

Výsledky: 1. Krásná Lípa A
2. Varnsdorf
3. Krásná Lípa B
4. Rumburk
Děkujeme všem pořadatelům, ke kterým nepatřili
jen muži, ale vrchovatou měrou k dobré
organizaci a náladě přispěly hned dvě Věry - naše
předsedkyně Věra Poláková a Věra Povolná. Mužům
děkujeme za projevenou pozornost, které se, jak
doufáme, budeme těšit po celý rok a jejich péči jim
rádi vrátíme na blížícím se turnaji, který již klepe na
vrátka a bude se konat pod širým nebem na našem
krásném sportovním areálu – květnový Pohár osvobození.
(oddíl volejbalu)

Šárka jede na sraz
reprezentantů
O víkendu 17. – 18. března se v Hradci Králové
uskutečnilo mistrovství starších žákyň a juniorek
v zápase řecko-římském. V hledáčku nadějí pro
budoucí reprezentaci uvízla i naše starší žákyně Šárka Bartoňová. Reprezentační trenér Miroslav Jabůrek si vybral deset žákyň pro další spolupráci. První
akcí, které se má Šárka zúčastnit je reprezentační
soustředění, které se koná 2. až 8. dubna v Praze.
Tréninky vybraných děvčat povede reprezentační
trenér z USA, což je odborník na slovo vzatý. Přejme
proto Šárce, aby mezi deseti vybranými již zůstala.
Vynikajícího výsledku na tomto mistrovství ovšem
dosáhla i Dana Žitníková, která ač ještě kadetka
skončila stříbrná v juniorkách. Úspěch, se kterým se
opravdu nepočítalo. Dano gratulujeme!
(Jan Durec)

Sportovní areál
Českého Švýcarska
zahajuje letní
sezónu:

Velikonoční týden – a co který den
znamená, co se dělo, jaké byly zvyklosti
a tradice, obyčeje a pověry
Sazometná středa - středa před Božím hodem
velikonočním. Říkalo se jí škaredá, černá nebo sazometná, protože se vymetaly komíny. Podle lidového
obyčeje se nesmíte škaredit a mračit, jinak se budete mračit po všechny středy v roce.
Zelený čtvrtek - Na Zelený čtvrtek se jedla jen
zelená strava - špenát, zelí, aby byl člověk zdravý po
celý rok. Kostelní zvony zní na Zelený čtvrtek naposledy, znovu zazní až na Bílou sobotu. Podle tradice,
když zazní zvony naposledy, máte si zacinkat penězi, aby se vás držely celý rok. Někde se zvoní paličkou o hmoždíř, aby stavení opustil hmyz a myši.
Velký pátek - je dnem smutku a také postním
dnem - postem od masa a újmy v jídle.
Pověsti: Na Velký pátek se děly zázraky a země měla
magickou sílu. Otevírala se, aby ukázala své poklady. Poklad označovalo světýlko nebo kvetoucí nebo
zářící kapradí, otvor ve skále, ze kterého vycházela
záře. Na souš vycházeli vodníci a proháněli se na
koních. Podle pověsti se i na chvíli otevřela hora
Blaník.
Bílá sobota - jelikož jsou při obřadech vigilie
křtění novokřtěnci, kteří nosí bílé roucho, je možno,
že název pochází odtud. Bílé roucho je znakem čistoty, připomínající smytí hříchů křtem. Skončením
Bílé soboty skoncoval také dlouhotrvající půst. Na
Bílou sobotu se také uklízelo, bílilo. Připravovalo se
a chystalo. Na slavné Vzkříšení, na Hod boží veliko-

• 2 Antukové kurty (venkovní).
• Nafukovací hala (2 kurty s umělým povrchem).
• Kurt s umělým trávníkem a osvětlením
(venkovní).
• Hřiště pro plážové sporty (jemný písek).
• Minigolf.
• Lezecké stěny (3 a 10 m).
• Dětská lanovka, trampolína, prolézačky a
hřiště.
• Samostatný venkovní areál Hauserka
(minikopaná, florbal, košíková atd.).
• Občerstvení, šatny, sprchy, toalety.
• Využití: tenis, volejbal, nohejbal, kopaná,
házená, ringo, košíková apod.

noční, obřadní i sváteční pokrmy, pekly se mazance
i velikonoční beránci, pletly se pomlázky z vrbového
proutí a nebo vázaly březové metličky a zdobila se
vajíčka.
Boží Hod Velikonoční - provádělo se svěcení
velikonočních pokrmů - beránek, mazanec, vejce,
chleba, víno.
Velikonoční pondělí - toho dne je pomlázka,
velikonoční hodování, mrskut. Chlapci chodí dům
od domu za děvčaty se spletenými pomlázkami většinou z vrbového proutí zdobené stuhami. Šlehají
dívky a vinšují, za to dostanou malovaná vajíčka.
Pomlázka má svůj význam od slova pomladit. Dívky
by pak měly být celý rok mladé, krásné a zdravé.
(vik)

Pražská27, Krásná Lípa,
tel. 608 522 871, www.krasnalipa.cz
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