326

krásnolipský
půlměsíčník

3,50 Kč
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Na krásnolipsku byly vyhlášeny
další přírodní rezervace
V těsné blízkosti Krásné Lípy byly nově
vyhlášeny Nařízením Rady Ústeckého
kraje přírodní rezervace a zároveň byly
stanoveny bližší ochranné podmínky.
Konkrétně se jedná o přírodní rezervaci
Velký rybník a o přírodní rezervaci Světlík.
Předmětem ochrany je jejich vodní plocha s
navazujícími litorálními porosty rákosu, vlhké,
zrašelinělé a podmáčené louky s výskytem
vzácných a ohrožených druhů rostlin a
živočichů atd.
Obě lokality byly již v minulosti chráněny.
Velký rybník je zařazen do Evropsky
významných lokalit a je významnou migrační

cestou tažných ptáků. V těsné blízkosti rybníku
Světlík se nachází turisticky lákavý cíl – větrný
mlýn.

Kubánská
Chargé
d´Affaires v
Krásné Lípě

Na hřbitov
mohou už i
vozíčkáři

Krásnou Lípu navštívila v úterý 29. dubna
2008 Elena Bárbara Montalvo Álvarez,
Chargé d´Affaires Kubánské republiky v
České republice. Po přivítání starostou
města Zbyňkem Linhartem si prohlédla Dům
Českého Švýcarska, návštěvnickou expozici
a shlédla dokumentární film o Českém
Švýcarsku. Na procházce městem neminula
rekonstruovanou Továrnu a návštěvu pak
ukončila prohlídkou Sportovního areálu ČŠ.

Vlastně jeden jediný schod až donedávna
neumožňoval bezproblémový vstup na
krásnolipský hřbitov i vozíčkářům. Již týden
tomu tak ale není. Pracovníci technických
služeb vstup upravili a schod zrušili. Přístup
na hřbitov je tak nyní již bezbariérový.

Vlhošť – nejvyšší
místo Máchova
kraje
Další z magických hor severních Čech.
Podobná Řípu, nejvyšší místo Máchova
kraje. Nádherné skalní terasy lemují západní
úbočí, tři stupně těchto teras jsou v našich
pískovcích jedinečné. Obdoba skal pod
Winterbergem, malá obdoba Stříbrných
stěn. Stezka podél skal vede mezi druhou a
třetí úrovní, kužel Ronova se starým hradem
máš na dosah.
Na táhlém vrcholu šumí štíhlé buky,
bez výhledu. Zřícená triangulační věž
neztrouchnivěla ani po třech desítkách let.
Vyhlídka na Středohoří se otevře ze znělcové
skály na žlutě značené stezce, jež obtáčí
vrchol po severní straně.
Sám v krajině, mimo svět lidí, mimo svět
plný uměle vytvářených problémů.
Tajemný Vlhošť mlčí. Ticho hory však není
lhostejné. Přijme tě, pokud jsi schopen
odpoutat se od všedního žití. Nic jiného není
v té chvíli důležité.
U staré hájovny pod Vlhoštěm vyjdeš z lesa.
Krásné louky k Holanům a Pavlovicím.
Výhled k Lužickým horám a Ještědu. Strašlivý
kontrast: V popředí hradba českolipských
paneláků jakoby vztyčená nad okolní kotlinu
dominuje celému kraji. Jeden z ošklivých
pohledů na českém severu.
Sestupuješ k holanským rybníkům.
Tichá krása. Krajem můžeš pokračovat
pískovcovým údolím Peklo (tisíce bledulí brzy
zjara), kolem Martinské stěny do Dubé nebo
k úžasnému skalnímu hradu Helfenburku
blízko Úštěku. Překvapivé scenerie: tolik
podobné zadnímu Českému Švýcarsku.
(Jiří Rak)

Pozor!

Upozorňujeme obyvatele města, že ve
dnech 11.6.2008 od 7:00 do 13.6.2008
do 18:00 budou České dráhy a.s.
provádět opravu železničního přejezdu
na výjezdu z Rybniště směrem do
Krásné Lípy. V těchto dnech budete
muset použít objížď ku vedoucí přes
Studánku a křižovatku „Mejto“.

Příští číslo Vikýře vyjde ve
čtvrtek 29. května 2008
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SVOZ SEPAROVANÉHO
ODPADU
Nejbližší svoz separovaného odpadu
proběhne v pondělí 19.5. 2008 ve
Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek
22.5. 2008 v Krásné Lípě. Dále pak
v pondělí 2.6. 2008 ve Vlčí Hoře a v
Zahradách a ve čtvrtek 5. 6. 2008 v Krásné
Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma
vyzvednout na TSm Krásná Lípa, Pletařská
22/3.
Provozní doba TSm Krásná Lípa:
Pondělí 7:00–12:00 a14:00–17:00
Úterý 7:00–12:00 a14:00–15:00
Středa 7:00–12:00 a14:00–17:00
Čtvrtek 7:00–12:00 a14:00–15:00
Pátek 7:00–13:00
Sobota v sudém týdnu8:00–11:00
Separují se tyto odpady: papír a nápojové
kartony, textil, plasty, polystyren, sklo,
kovy, baterie, bioodpad.

Centrum REGENERACE
hledá nové spolupracovníky se zájmem o
obor kondice a péče o vzhled. HPČ i VPČ.
Rekvalifikace zajištěna.
Volejte 775 375 065.

O životním prostředí v Krásné Lípě
Krásnou Lípu lze přirovnat k růžičce. Mnoho
nadšených lidí pečuje o to, aby se nejen rozvíjela
do krásy, ale aby i vůní vábila. K tomu však
nestačí jen pracovité ruce. Zahrádkář stojí před
záhonem, opírá se o motyčku a upřeně hledí
na silnici, kterou uzavřely dva kamiony. Silnice
je příliš úzká. Jeden z nich musí vycouvat. Z
výfuků uniká smog. Řidiči, sedící za skly kabin,
se na sebe mračí. Nikdo z nich nehodlá ustoupit.
Zahrádkář bezmocně mávne násadou. Odchází
do domku. Kdo z řidičů nakonec vycouvá není
podstatné. Do téhle ulice neměly kamiony vůbec
jezdit. Byla stavěná pro koňmi tažené povozy. Žili
tu chalupníci v domku s jednou kravkou. Domky

stály těsně u silnice a nikomu nepřekážely.
Kdyby mohly, vypovídaly by, kdo kolem nich
po vydlážděné cestě jezdil. Historických domků
ubývá. Pár se jich zbořilo za komunistů, několik
jich shořelo, a ty co ještě stojí, překáží kamionům.
Můstky, pod nimiž protéká Křinický potok, se
drží silou vůle a kdyby mohly křičet, plno lidí
by z toho nejspíš ohluchlo. Možná, že se zboří
všechny staré domky a rozšíří silnice. Ale taky
možná, že se dá kamionům červená. Na rozdíl od
nové silnice, by to nestálo skoro nic. Jen postavit
dvě cedule a připomenout policii, aby se do
Varnsdorfské přijela občas podívat.
(Vojta Kuthan)

VĚŘTE – NEVĚŘTE
Počátek 20. století přinesl do našich končin
nový život. Pánové Blériot, Kašpar a ostatní
„báječní muži“ ovládli vzduch. Bylo potřebí
i pozemních zařízení. Na kyjovský kopec
„Okrouhlík“ byl postaven maják, kde dnem
i nocí hořel oheň, zdaleka viditelný. Budil u
aviatiků takovou pozornost, že se sem ve velkém
množství slétali. Mnohé potkal stejný osud jako
můry, připálili si křídla. Tak se stávalo, že zdejší
hostince byly plné „báječných mužů“ a pro místní
štamgasty se nedostávalo místa.
Maják odnesl čas, zůstala jenom jedna
pohlednice z těch krásných dob.
Je to všechno pravda? Nevím, snad. Když se

podíváte na oblohu, tak nad Kyjovem je stále
nějaké letadlo. Asi z nostalgie.
(Pavel Votápek, Kyjova)

RUBRIKA:
OBČANSKÁ PRÁVNÍ PORADNA KOMUNITNÍHO CENTRA - ZDARMA

Nell Sport - Křinické
náměstí
- sportovní oblečení a doplňky
- outdoorové oblečení a sportovní obuv
Otevírací doba: Po – Pá 9:00 – 17:00

KOUPÍM
cenné starožitnosti, ale i jednoduché staré
předměty. Celé sbírky a pozůstalosti.
Přijedu – zaplatím – odvezu.
Tel.: 606 388 495, 607 662 178

ÚČETNICTVÍ
Homolkovi
nabízíme podnikatelům a neziskovým
organizacím vedení daňové evidence a
podvojného účetnictví.
Jiříkovská 831/14, Rumburk
tel.: 412 334 967
mob.: 723 888 948
e-mail: m.hom@seznam.cz

Vaše dotazy můžete vznášet na občanskou poradnu písemně nebo osobně, buď přímo
v Komunitním centru v Krásné Lípě, nebo emailem na předepsaném formuláři. Formulář si
můžete vyzvednout osobně v Komunitním centru nebo si jej stáhnout z webových stránek
na adrese www.krasnalipa.cz/kccs. Formulář získáte také na emailové adrese rebicek@
krasnalipa.cz. Váš dotaz pak lze předat přímo panu Řebíčkovi v Komunitním centru nebo
zaslat na email rebicek@krasnalipa.cz.
Právní poradenství poskytuje JUDr. Zbyněk Pražák - specialista na obchodní právo včetně
práva obchodních společností, finanční právo, daňové právo, procesní právo, konkurz a
vyrovnání, zákon o vlastnictví bytů, tzv. neziskové organizace, sdružení bez právní subjektivity,
autor řady publikací na tato témata a také autor odborných textů v Poradci podnikatele.
Každé první a třetí pondělí v měsíci můžete přijít se svými dotazy do Komunitního centra
(Masarykova 4, Krásná Lípa)
Bezplatné konzultace: Pondělí 19.5.2008 17-18 hod.
Pondělí 2.6.2008 17-18 hod.
Více informací o této nové občanské poradně získáte na telefonním čísle 412 354 849.
Mohu napsat závěť, v níž vyloučím manžela jako dědice a můj majetek zdědí jen děti?
A co když toto dědictví odmítnou?
Ano, můžete napsat závěť ve prospěch vašich dětí, přičemž závěť nebude pamatovat na
vašeho manžela.
Ale pozor: Jestliže máte s manželem ve společném jmění manželů například domek, pak
závětí rozhodujete jenom o polovině tohoto domku. Soud by po Vaší smrti nejdříve vypořádal
společné jmění manželů, a to tak, že by každému (Vašemu přeživšímu manželovi i dědicům
po Vás) přiřkl jednu polovinu. Teprve poté by rozhodoval o dědictví podle Vaší závěti.
V závěti nelze opominout vlastní děti, tedy nepřiznat jim nárok na dědictví. Vlastní děti dědí
vždy. Nezletilým potomkům se musí dostat aspoň tolik, kolik činí jejich dědický podíl ze
zákona, a zletilým potomkům aspoň tolik, kolik činí jedna polovina jejich dědického podílu
ze zákona. Pokud závěť tomu odporuje, je v této části neplatná.
Naopak – všechny ostatní osoby, tedy i manžela, lze v závěti opominout, tedy nezmínit se o
nich. Pak (po eventuelním rozdělení společného jmění manželů) nedědí nic.
Nedědí-li z jakéhokoliv důvodu některé dítě, nabývají jeho dědického podílu stejným
dílem jeho děti. Jestliže nedědí ani tyto děti nebo některé z nich, dědí stejným dílem jejich
potomci.
Pokud nezletilé dítě zdědí majetek tak, že jeho rodiče odmítnou dědictví po svých předcích,
vzniká zde rozpor mezi zájmy nezletilých dětí a zájmy jejich zákonných zástupců, který musí
rozhodovat soud (řízení o zájmu nezletilých).
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RŮZNÉ RŮZNÉ RŮZNÉ RŮZNÉ RŮZNÉ RŮZNÉ RŮZNÉ
Příspěvky na střechy,
ploty a fasády
Při schvalování rozpočtu města dokázali
zastupitelé najít i v letošním roce prostředky na pomoc občanům našeho města při
opravě plotů, střech a fasád. Celková částka,
vyčleněná v rozpočtu města na tyto příspěvky společně se soutěží Město plné květin, je
100 000,-Kč. Při splnění stanovených podmínek má tak trvale bydlící občan možnost
získat až 10000,- na střechu či fasádu a
3000,- na opravu plotu směřujícího do ulice.
Žádost si můžete vyzvednout na Městském
úřadu. Vyplněnou ji pak musíte odevzdat, a to
do 31. května 2008 zpět do podatelny MěÚ.

Město plné květin
Rada města v letošním roce opět vyhlásila
soutěž pro milovníky květin. Opět se můžete
přihlašovat do soutěže „Město plné květin
2008“. Přihlášky do soutěže si můžete
vyzvednout na MěÚ, odboru výstavby,
investic a ŽP. Tuto přihlášku pak odevzdáte
na Městském úřadě – v podatelně nebo

odboru výstavby, investic a ŽP v termínu
od 15.6. 2008 do 31.8. 2008. Účastníkem se
může stát každý občan vlastnící na území
města Krásná Lípa a v přilehlých osadách dům
k trvalému či rekreačnímu bydlení. Soutěž platí
i pro obyvatele žijící v panelové zástavbě.

Další dva domy na
sídlišti prokouknou

Katastrální mapy
najdete už i na
internetu

Letos v létě do Kyjova
snad již bez drncání
Společnost SaM Česká Lípa dokončila
opravu komunikace do Kyjova. Na loni
zrekonstruovaný úsek z křižovatky v Krásném
Buku po tzv. Liskovu zatáčku (u Uniteku,
bývalá Mototechna) bude letos navázána
další etapa. Rekonstruován bude povrch v
celkové délce 2 km, tedy téměř až ke Kyjovské
přehradě. Nový asfaltový potah tak již projde
téměř celým Kyjovem. Zatím byl ukončen u
autobusové zastávky „Pod Faflákem“, v dalších
letech bude rekonstrukce pokračovat směrem
na Doubice.

Štěpkování – vítaná
služba
Loňská novinka – bezplatné štěpkování
větví pro občany – se letos setkala s nebývalým
zájmem. Nabídku města využilo celkem 71 lidí.
Vyprodukováno tak bylo cca 120 m3 dřevní
štěpky. Takové množství cenného materiálu
by ještě nedávno bylo převážně bez užitku
spáleno. Dnes je dřevní hmota dále využívána,
částečně bude použita pro mulčování výsadeb
městské zeleně, částečně bude kompostována.
Malé množství si ponechali přímo občané.
Z vlastní činnosti města, resp. Technických
služeb, při úpravách porostů kolem
komunikací a na městské zeleni pak bylo
získáno dalších 50 m3 štěpky.

Panelové domy na krásnolipském sídlišti
procházejí postupně zásadními proměnami.
Letos na jaře to budou další dva, které
dostanou novou“zateplovací“ fasádu. Zároveň
dojde k výměně oken a k opravám střechy.
Domy, které byly ještě donedávna v majetku
města a „trpěly“ regulovaným nájemným,
v rukách nových vlastníků - družstevníků zásadně mění svou tvář. Spolu s upraveným
okolním veřejným prostorem se tak postupně
vytváří příjemný kout pro bydlení.

Katastrální mapy nejen Krásné Lípy lze nově
najít i na internetu. Český úřad zeměměřický
a katastrální je nabízí na svých webových
stránkách. Zde mapa: Aplikace nabízí možnost
využívání některých nástrojů pro práci s
mapou. U části mapových podkladů (bohužel
i u Krásné Lípy) jde zatím o naskenované
klasické mapy, což má nepříznivý vliv na
kvalitu zobrazení. Změny se dočkáme snad již
brzy v souvislosti s probíhající digitalizací.

OZNÁMENÍ O
PŘERUŠENÍ DODÁVKY
ELEKTŘINY
ČEZ Distribuce, a. s. oznamuje
přerušení dodávky elektřiny
pro část Krásné Lípy ve dnech
15. a 20. 5. 2008 od 7:45 do 17:15.
Omezení se týká ulic Nerudova, Varnsdorfská, Štefánkova,
Studánecká a Kovářská.
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Májka opět zdobí Krásnou Lípu
Tradiční symbol jara, staročeskou májku,
v předvečer 1. května v parčíku za radnicí
opět vztyčili členové folklórního souboru
Lužičan spolu s místními hasiči. Vedle tohoto
zvyku se tu snaží dodržovat i jiný zvyk,
který vedoucí Lužičanu Naďa Semelková
objevila v archivu. Jde pravděpodobně o
zvyk, který se v minulosti udržoval v Sudech
a tím je obtáčení májky pestrobarevnými
pentlemi. Po vztyčení patnáctimetrové máje,

jejíž špička byla ozdobena pestrobarevnými
pentlemi, ještě příjemnou atmosféru
navíc umocnili členové souborů Lužičan
a Křiničánek, kteří všem přítomným
divákům zahráli, zazpívali a zatancovali.
Zábavný program pak dále pokračoval
na fotbalovém hřišti, kde byla připravena
čarodějnická vatra a kde se pokračovalo
v jiném živém zvyku posledního dubnového
dne, v pálení čarodějnic.

Rekord nepadl – ale asi byl
vytvořen jiný
Ideální počasí na cyklistiku přivítalo v neděli
4. května 8 účastníků mezinárodní hvězdicové
jízdy, která měla letos cíl v Mikulášovicích.
Cesta ubíhala skvěle, jeli jsme v ukázněném
pelotonu a na místě jsme byli o hodinu
dříve, než bylo plánováno. Čas do zahájení
programu jsme využili v restauraci U vladaře,

kde nám nabídli skutečně skvělou česnečku.
Vzhledem k tomu, že do cíle dojelo z obou
stran hranice na 300 účastníků, nebyla účast
krásnolipských nijak závratná. A jaký že rekord
jsme asi utvořili? Průměrný věk naší skupiny,
který paní Koubská spočítala, byl 62 let!!!!
(Milan Sudek)

Turistický pochod po žluté stezce
Po žluté stezce do Kyjovského údolí se
v sobotu 26. dubna vydalo i Romské sdružení
Čačipen z Krásné Lípy. Pochodu se zúčastnilo
pětadvacet dětí, mládeže a také rodičů. Děti
byly výletem nadšeny. Poděkování za skvělé

zážitky a dobrou náladu patří i našim skvělým
průvodcům, dlouholetým členům Klubu
českých turistů, pánům Jaroslavu Ferencovi a
Jiřímu Pavlíkovi. Více na www.cacipen.cz.
(Robert Ferenc, předseda o.s. Čačipen)

Kulturní dům
plný akcí i lidí
Koncert Marthy Elefteriadu a skupiny
Arionas stejně jako taneční odpoledne se
skupinou Peleton zaplnily krásnolipský
kulturní dům. Překvapení to bylo především
při prvně zmiňovaném koncertu, neboť ve
stejný den i čas se v nedalekém Varnsdorfu
konal koncert populární dvojice Eva a Vašek.
I přesto si na krásnolipský koncert našlo cestu
šedesát posluchačů.

15. května 2008

strana 5

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL I.
Masarykova a Smetanova
Zápis do obou mateřských škol se koná 20. května 2008
od 10,00 do 15,00 a 27. května od 10,00 do 12,00
v mateřské škole Masarykova.
Přineste s sebou rodný list dítěte a Váš občanský průkaz!
Mateřské školy nabízejí:
příjemné prostředí, zájmové kroužky, výlety, soutěže, besídky, filmová a divadelní
představení, bazén a mnoho jiných akcí

Bez spojení
není velení
A nejen tímto heslem se řídila Rada
Ústeckého kraje. Ústecký kraj poskytne jako
dar městu Krásná Lípa, potažmo krásnolipské
jednotce Sboru dobrovolných hasičů,
vozidlovou radiostanici Motorola GM360 VHF
a dvě přenosné radiostanice stejné značky, typ
GP340 VHF. To vše pro zabezpečení radiového
spojení v rámci akceschopnosti jednotek SDH.
Došlo tak k částečnému vyslyšení nářků
obcí nad nekvalitním spojením v průběhu
zásahů i nad značnou finanční náročností při
vybavování výjezdových jednotek.

Uctili památku
padlých

Požár bytového
domu
v Sokolské ulici
Z dosud nezjištěných příčin došlo k požáru
jednoho z rodinných domků v Krásné Lípě
na ulici Sokolská. Požár na místě téměř dvě
hodiny likvidovali tři hasičské jednotky, z
Varnsdorfu, Krásné Lípy a Rumburku. Požár
zachvátil velkou část střechy a způsobil
značné materiální škody. Příčinu požáru určí
vyšetřovatel, pravděpodobně ale došlo ke
vznícení od závady na komínovém tělese.

Památku padlých ve druhé světové válce
uctili i v Krásné Lípě, když na městském
hřbitově u pomníku padlých položili květiny
a rozsvítili svíčky. Vzpomínkovým pietním
aktem si tak město Krásná Lípa a Sbor
pro občanské záležitosti připomnělo již
63. výročí ukončení 2. světové války. Krátkým
programem ke slavnostní atmosféře přispěl i
pěvecký sbor Lipka.

MUZEUM NA NÁMĚSTÍ JE OPĚT
OTEVŘENO
Ke dni 3.5.2008 bylo otevřeno muzeum na náměstí v „Domě u Frinda“ v Krásné Lípě.
Můžete si zde prohlédnout dobové fotografie a předměty vztahující se k historii Krásné Lípy,
dějinám turistiky, lidové kultuře a malíři Frindovi. Jsou zde k vidění i drobné expozice historie
výroby skla, osobnosti kraje, výroba motocyklů Böhmerland aj.
Otevřeno:
květen

středa až pátek od 10.00 do 14.00
sobota od 9.00 do 13.00
neděle od 13.00 do 16.00

červen – říjen

středa až pátek od 9.00 do 16.00
sobota od 9.00 do 14.00
neděle od 13.00 do 17.00
Všichni jste srdečně zváni. Vstupné činí 20 Kč pro dospělé a 10 Kč pro děti do 15-ti let.

OPS České Švýcarsko
ROZVOJOVÁ AGENTURA ČESKÉHO ŠVÝCARKA – HLEDÁ POSILY DO SVÉHO TÝMU NA POZICE

- Manažer vzdělávání - Koordinátor dotačního poradenství - Vedoucí oddělení péče o klienty
Více informací k jednotlivým pozicím naleznete na www.ceskesvycarsko.cz/ops/volna-mista/.
Strukturovaný životopis a motivační dopis (obojí podmínkou) nejpozději do 6. 6. 2008 na adresu
romana.korinkova@ceskesvycarsko.cz.
Předpokládané datum pohovoru je stanoveno na 13. 6. 2008.
Bližší informace na tel. čísle 412 383 000 – kontaktní osoba Romana Kořínková.
Více informací o společnosti a jejích aktivitách naleznete na www.ceskesvycarsko.cz/ops/,
v oblasti poskytování služeb cestovního ruchu také na www.ceskesvycarsko.cz .

VLASTIVĚDA
ŠLUKNOVSKÉHO
VÝBĚŽKU
Sdružení pro rozvoj Šluknovska nabízí
publikaci Vlastivěda Šluknovského výběžku.
V moderním českém zpracování vychází
přehledná vlastivěda pro školy a veřejnost.
Na 250 stránkách textu, názorně doplněného
množstvím barevných a černobílých fotografií,
obrázků a mapek si přijde na své každý. Má
moderní knižní vazbu a praktický formát na
křídovém papíru. Prodejní cena je 270,- Kč.
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POZVÁNKY
Pěvecký festival. Základní škola Krásná
Lípa Vás srdečně zve na 26. ročník Festivalu
dětských pěveckých sborů, který se koná
v sobotu 24. května od 10.00 v Kulturním
domě.
Zajímají vás paranormální jevy? Pokud
ano, tak to se vypravte do Šluknova.
Záhady, tajemství, legendy – to vše je náplní
celovečerního pořadu, který připravil na
19. května od 19:00 hodin šluknovský dům
kultury.
Severní stopa. Klub českých turistů Dolní
Poustevna pořádá v sobotu 17. května
2008 již 32. ročník oblíbeného turistického
pochodu Severní stopou. Nejvzdálenější
cíl
letošní
STOPY
je
nejsevernější
tábořiště KLONDYK v České republice.
Každý účastník Stopy obdrží barevný pamětní
list a upomínkový suvenýr z keramiky.
Odměna bude též pro 3 nejmladší a 3 nejstarší
účastníky. Zajištěn je prodej občerstvení
a turistických zajímavostí. Opět zde bude
výstava o historii Severní stopy. Celý den
bude hrát country kapela Srdíčko. Pojede též
historický vláček Klubu přátel lokálky! Vláček
odjíždí v 8.43 z Jiříkova, v 8.58 z Rumburku
a je uveden v jízdním řádu. Informace o
historickém vláčku naleznete na www.kpl.cz.
Více informací o pochodu najdete na www.
severnistopou.cz.
Za pohádkou na Strážný vrch v Rumburku.
V sobotu 17. května pořádá DDM v Rumburku
pohádkový turistický pochod. Na trase na děti
čekají pohádkové postavičky a úkoly. V areálu
DDM pak pouťové atrakce, občerstvení,
skákací hrad, projížďka na koni nebo koňském
povozu. Start je mezi 9:00 a 11:00 a startovné
činí 20,- Kč.
Samovyšetření prsu. Všem zájemcům toto
téma ve středu 21. května od 19:00 v Domečku
Na Kopečku vedle evangelického kostelíka
v Krásnolipské ulici v Rumburku osvětlí Jitka
Čapíková.
Lidové písně. Ve středu 28. května od 19:00
v Domečku Na Kopečku vedle evangelického
kostelíka v Krásnolipské ulici v Rumburku
uslyšíte v podání Kláry Brábníkové, Martina
Vosátky a Pavlíny Marcínové sefardské, české
a moravské lidové písně.
Loretánská noc. V pátek 23. 5. 2008 se
v nejsevernější loretánské kapli v Evropě
odehraje druhá Loretánská noc. V rámci
4. ročníku celorepublikového Festivalu
muzejních nocí 2008 bude tento den
rumburská kulturní památka přístupná rovněž
večer. Kulturní program je pro návštěvníky
připraven mezi 20.00 až 23.00 hodin.
Akce pro děti i jejich rodiče je přihlášena k
celostátnímu Festivalu muzejních nocí 2008.
Rekordní
koberec
se
představí
v Rumburku. Výstava, zapsaná v České knize
rekordů, se představí v Rumburku. Vernisáž
putovní výstavy Létající koberec se uskuteční
během Loretánské noci v Rumburku v pátek
23. 5. 2008. V ambitech loretánské kaple bude
nejdelší 34 metrů ručně filcovaný koberec

POZVÁNKY POZVÁNKY

v Čechách k vidění do 30. 6. 2008, poté ho
vystřídá každoroční výstava výtvarného oboru
Základní umělecké školy v Rumburku.
Výtvarná
soutěž.
Agentura
rozvoje
Tolštejnského panství pořádá 4. ročník
výtvarné soutěže Vildovo lízátko na téma
Vodník z Lesního mlýna. Nejlepší díla budou
vystavena na hradě Tolštejn při Tolštejnských
slavnostech, kde bude rovněž vyhlášen vítěz
soutěže. Hodnocení bude ve třech kategoriích:
předškolní, 1.-4. třída a 5.-9. třída. Tvořit
můžete všemi způsoby do 31. května. Svá díla
odevzdávejte na IC v Jiřetíně pod Jedlovou.
Dozvuky bitvy u Kolína roku 1757
v severních Čechách. Výstava je v galerii
Továrna v Krásné Lípě přístupna až do
22. 5. Jedná se o putovní výstavu Občanského
sdružení Studený a Lipnice k výročí 250 let
od prusko-rakouské bitvy pod Studencem na
českokamenicku.
Čarování s vůněmi. Pro všechny milovnice
přírodní kosmetiky, které se chtějí naučit
míchat voňavé pleťové krémy a léčivé masti
z přírodních surovin přesně podle svých
aktuálních potřeb, je připraven odpočinkový
víkendový kurz v Továrně v Krásné Lípě.
Termíny: pá 23. – ne 25. května 2008 /
pá 20.- ne 22. června 2008. Místo: Továrna
– Dům volného času, Pražská 506/6, Krásná
Lípa. Cena kurzu: 2500 Kč zahrnuje: stravu
(z velké části z bio-potravin), suroviny pro
přípravu krémů, program, skripta, ubytování
ve dvou a třílůžkových pokojích, případně
čtyřlůžkových apartmánech, 2x saunu (není
povinná). Seminář vede: Marie Noe. Zájemkyně
se mohou přihlásit e-mailem: maroma@volny.
cz nebo zavolat na 777 944 790.

PROGRAM DOMU KULTURY V RUMBURKU
NA KVĚTEN 2008
www.dkrumburk.cz • e-mail:strelnice@volny.cz •
tel.: 412 332 158
neděle 18.5. 19.00 PERNŠTEJNKA
Zábavné taneční odpoledne s dechovkou z cyklu
DK: „Kavárna pohoda“.Vstupné 80/100,- Kč. (Mimo
předplatné 2008).
pondělí 26.5. 18.00 DER KUSS
Dvojrecitál S.Procházkové a Jana Ježka.Večer
písní světových autorů. Divadelní sál DK. Vstupné
120/150,- Kč. (Mimo předplatné 2008).
středa 28.5. 19.00 MARIE ROTTROVÁ
Koncertní recitál se skupinou Neřež. Z cyklu
pořadů DK: „Umělecké legendy“.Velký sál DK.
Vstupné 150/200,- Kč. (Mimo předplatné 2008).
sobota 31.5. 20.00 KARAOKE SHOW
Vlastní interpretace písní návštěvníků dle
vlastního výběru s texty na TV. DJ M.Vlček.Hosté:
Travesti - „MIKY SHOW“. Z cyklu DK:“Tancovačka
na Střelnici“. Vstupné 50,- Kč.
PROGRAM KINA „STŘELICE“ V RUMBURKU
čtvrtek 22.5. 16.00 a 18:00 BOBULE
Melancholická komedie o dvou kamarádech,
kteří pochopí, že nejen u moře se dá prožít skvělá
dovolená. (komedie)- ČR, 90 minut, mládeži
přístupno, vstupné 70,- Kč
sobota 24.5. 19.00 HVĚZDA ZVANÁ PELYNĚK
U příležitosti 90. výročí Rumburské vzpoury
uvádíme československý film roku 1964 v režii
Martina Friče. (drama)- ČSR, 81 minut, mládeži
přístaupno, vstupné zdarma
neděle 25.5. 15.00 MIKEŠ
Dětské pásmo pohádek pro nejmenší. (pohádka)ČR, 70 minut, mládeži přístupno, vstupné 25,- Kč
čtvrtek 29.5. 16.00 a 19:00 O RODIČÍCH A
DĚTECH
Nová česká komedie o otcích, synech a ženách
jejich života. (komedie)- ČR, 112 minut, mládeži
přístupno, vstupné 70,- Kč

Fotografování krajiny Českého
Švýcarska s Václavem Sojkou
TERMÍN: 23. – 25.5. 2008-05-08
TÉMA: Jaro
MÍSTO: Dům Českého Švýcarska na Křinickém náměstí v Krásné Lípě
Cena workshopu: 3.800 Kč včetně DPH. V ceně je zahrnut lektor, občerstvení během teoretického
výkladu v Domě ČŠ, ubytování ve dvoulůžkových pokojích (2 noci, snídaně/balíček), certifikát a
balíček s propagačními a publikačními materiály.
Pořadatel: České Švýcarsko o. p. s.
Kontaktní osoba: Radka Soukalová, tel. 412 333 775, 777 819 914, fax 412 383 230
Program, více o lektorovi a přihlášky: naleznete na www.ceskesvycarsko.cz
Vyplněnou přihlášku zašlete na e-mail: vzdelavani@ceskesvycarsko.cz

Fotografování s Václavem Sojkou v roce 2008
Téma fotoworkshopů

Termín

Lidové památky a architektura Českého Švýcarska

14. 6.

Krajina Českého Švýcarska - LÉTO

18. 7. - 20. 7.

Vnitřní krajina Českého Švýcarska a MAKRO

23. 8.

Krajina Českého Švýcarska - PODZIM

10. 10. - 12. 10.

Krajina Českého Švýcarska - PODZIM

17. 10. - 19. 10.

15. května 2008
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PROGRAM KINA KRÁSNÁ LÍPA NA MĚSÍC
KVĚTEN 2008

JUMPER

pondČlí 19. 5.
od 18.oo hod

Vstupné 60,- Kþ

Dobrodružný sci-fi thriller, jehož protagonistou je mladík
nadaný schopností teleportace. 89 min. Ml.pĜístupno. Titulky
stĜeda 21. 5.
od 18.oo hod

O RODIÿÍCH A DĚTECH

DospČlí 60,- Kþ
Mládež 40,- Kþ

O jedné rodinné procházce a o citlivých vČcech nejen mezi otci a syny
112 min. Ml. pĜístupno.
pondČlí 26. 5.
od 18.oo hod

VENKOVSKÝ UÿITEL

Vstupné 60,- Kþ

Pavel Liška, Zuzana Bydžovská a Láća Šedivý v milostném trojúhelníku,
který má pĜíliš ostré hrany. 117 min. Ml. nepĜístupno. ýR/NČm./Fr.
stĜeda 28. 5.
od 18.oo hod

10 000 pő. n. l.

Vstupné 60,- Kþ

Roland Emmerich se vydal v dobrodružném výpravném pĜíbČhu tak daleko
proti bČhu þasu a doufá, že mu vše projde. 109 min. Ml. pĜístupno.
Titulky.

IV. Mezinárodní folklorní festival Tolštejnského panství
Již počtvrté se uskuteční v malebné krajině Českého Švýcarska, v nejsevernějším koutu České republiky Mezinárodní folklorní festival
Tolštejnského panství a krásnolipský jarmark. Letošní festival se koná ve dnech 13. – 15. června 2008 v Krásné Lípě a okolních městech a obcích
Šluknovského výběžku. Nad tímto ročníkem převzali záštitu ministr zemědělství Petr Gandalovič, senátor Josef Zoser a hejtman Ústeckého
kraje Jiří Šulc.
Celý maratón vypukne v pátek dopoledne
v prostorách základních škol v Rumburku.
Zde se žákům představí soubor Trnafčan
(Slovensko) ve „výchovných pořadech“.
V podvečer pak v sále kina Dolního Podluží od
18.00 hodin diváky potěší soubor Trnafčan v
pořadu „Folklor Slovenska“. Od 19.30 hodin se
v rumburském Domě kultury představí soubor
Vonica (Zlín) v pořadu „Horňácké zpěvy“.
Slavnostní zahájení festivalu seuskuteční
v kulturním domě Krásné Lípy od 19.30 hodin.
Po něm přijde na řadu pořad k nedožitým
šedesátinám primáše Pavla Malíka z Bystřice
pod Hostýnem „Cos porobil Pavelenko Pavle“
se soubory Lužičan (Krásná Lípa) a Rusava
(Bystřice pod Hostýnem).
V sobotu začnou od rána pracovat ve svých
dílnách řemeslníci, jarmarečníci budou nabízet
své zboží a náměstí se zaplní stylovými stánky.
Po celý den bude probíhat tradiční staročeský
jarmark. Dětský soubor Jizerka (Liberec) potěší
diváky v areálu Domova důchodců v Krásné
Lípě od 10.00 hodin. Dále pak dopolední
program zpestří v 10.30 na náměstí Krásné
Lípy v bloku zahraničních souborů Nyitnikék
(Maďarsko), Wudwor (Lužičtí srbové) a Trnafčan
(Slovensko). Ve 13.00 se uskuteční setkání
hostů festivalu a ve 13.30 „Krojovaný průvod“,
který začíná u krásnolipské radnice.
Ve 14.30 odstartuje první polovina
galaprogramu IV. MFF TP se soubory Vonica
(Zlín), Lipka (Pardubice), Wudwor (Německo),
Jizerka (Liberec) a Nyitnikék (Maďarsko).
Přestávku vyplní vyhodnocení tradiční
soutěže krásnolipského jarmarku „Bábovka
jarmarku“. Její účastníci mohou své výtvory
předat do 13.30 u stánku s označením
soutěže. V druhé polovině galaprogramu se

představí Rusava (Bystřice pod Hostýnem),
Úsměv (Horní Bříza), Vonica (Zlín) a Trnafčan
(Slovensko). Po krátké pauze zpestří program
od 19.00 koncert Františka Nedvěda ml. Na
večer už budou připraveny souborové muziky
v pořadu „Nepůjdu domů až ráno“.
V sobotním odpoledni se ještě uskuteční
od 17.00 na náměstí v Chřibské pořad „Chuť
perníku a debrecínky“ se soubory Lipka
(Pardubice) a Nyitnikék (Maďarsko).

Neděle bude patřit v krásnolipském
kulturním domě od 14.00 západočeskému
folkloru – souboru Úsměv (Horní Bříza)
v pořadu „Bul bych já to chlap“. Dále zahraje
k tanci a poslechu dechová hudba Peleton
(Šluknov) v pořadu „Vyhrávala kapela“. Tímto
pořadem se postupně s třídenním maratónem
lidových slavností rozloučíme.
(Naďa Semelková)
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V Krásné Lípě pálily čarodějnice
i děti
S dvoudenním předstihem začalo tradiční
pálení čarodějnic v Krásné Lípě. Strůjci akce
a hlavními pyromany byly učitelky a děti
z mateřské školy Smetanova. Mezi hady, štíry
a netopýry se na školkové zahradě prohánělo
hejno malých čarodějnic a čarodějů, pro které
byly připraveny soutěže v létání na košťatech,

střelba koštětem do ohně, módní přehlídka a
lov žížal z čarodějnického pytle. K tomu všemu
se podával čarodějnický lektvar a rozdávala se
čarodějnická osvědčení. V závěru čarodějného
rejdění pak děti upálily pro jistotu hned dvě
zlé čarodějnice a opekly si buřty.

Jak se děti
pejsků nebály
Dne
10.04.2008
připravili
policisté
krásnolipského oddělení a policisté skupiny
kynologie z Jiříkova nevšední dopoledne pro
děti a učitelky obou místních mateřských
školek. Na děti čekalo překvapení v podobě
ukázky výcviku služebních psů se psovody,
ukázky policejních vozidel a služebních
pomůcek, které policie používá.
Největší ohlas sklidila ukázka výcviku psů.
Děti, jako by si ani neuvědomovaly, že se
jedná o psy sloužící zejména k policejní
práci a k zadržení pachatelů, hned navzájem
vykřikovaly, že si pejsky chtějí pohladit. Aby
ne, tři němečtí ovčáci a jeden dobrman k tomu
úplně vyzývali. Na škodu bylo pouze chladné
počasí, které děti vyřešily po svém - zaběhaly
si s pejsky kolem celé zahrady školky.
Na závěr si vyzkoušely neprůstřelné a reflexní
vesty, osahaly obušek a poslechly houkání
policejní sirény. Malou odměnou pro ně byly
omalovánky, ve kterých si určitě doma vybarví
toho svého oblíbeného pejska, kterého to
dopoledne viděly a kterého si chtěly pohladit.
(prap. Jan Hampl, inspektor)

O vítězi nerozhodoval čas, ale jeho znalosti
Ne čas, ale pouze znalosti rozhodovaly o
vítězi šestatřicátého ročníku přírodovědněekologické soutěže Zelená stezka – Zlatý
list. Na ekologickou základnu Buk, kde se
soutěž konala, se sjelo přes sto dětí z Ústí
nad Labem, Bíliny, Stráže pod Ralskem,
Tisé, Velkého Března a domácí Krásné Lípy.
Soutěžící byli rozděleni dvou kategorií a
padesáti hlídek a za velmi těžkých podmínek
na téměř kilometrové trati na ně čekalo
patnáct stanovišť, na nichž se prověřovaly
jejich znalosti z botaniky, ekologie, zoologie a
ochrany přírody. „Připravené otázky se opíraly
o učivo základní školy, některé ale zašly i nad
jeho rámec, aby si děti nevystačily pouze s tím,
co se nabiflovaly, ale aby prokázaly skutečnou
znalost věci,“ zdůraznil jeden z organizátorů
soutěže, Jaroslav Černý. Dodal, že soutěž je
sice otevřená všem dětským kolektivům, ale
většinou se jí účastní děti, které mají zájem
o přírodu. A stejně jako v letech minulých i
letos si se záludnostmi připravených otázek
nejlépe poradili Výři ze Stráže pod Ralskem.
Členové tohoto sdružení s přehledem zvítězili
v mladší i starší kategorii a Ústecký kraj budou
reprezentovat v národním finále.
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UNESCO camp v Žitavě
V období 21.dubna – 25. dubna se v Žitavě
konal již tradiční UNESCO camp za finanční
podpory
Česko-německého
fondu
budoucnosti, který pořádala naše partnerská
škola Mittelschule am Burgteich. Projektu se
zúčastnili žáci ze tří zemí: Německa (Zittau a
Heinsberg), Polska (Starachowice, Bogatynia,
Sulików) a Čech (Krásná Lípa). Jak celý projekt
hodnotili naši účastníci, můžete posoudit
sami.
(lh)
„Protože to bylo v době projektového
týdnu, tak i my všichni jsme si mohli vybrat
z pěti projektů ten, který nás bude nejvíce
bavit. Někdo si vybral projekt malováni,
někdo zkoumal vodu, jiní si vzali do rukou
foťák a fotografovali všechno možné,
někdo se zajímal o současnou a historickou
Žitavu a když si chtěl někdo zasportovat,
tak si vybral projekt Lets play rugby.
Hned v pondělí, po tom co jsme se ubytovali,
jsme si vybrali projekt, o kterém jsme si
mysleli, že nás bude nejvíc bavit. Myslím
si, že si všichni vybrali dobře. Pak se nám

představili naši „vedoucí“ projektů. V úterý
už jsme se rozdělili každý do svého projektu
a hurá do práce. Nejdřív nám řekli, jak
ten projekt sám o sobě bude probíhat.
Ve středu nás němečtí učitelé vzali za odměnu
do Liechtenstein, kde jsme navštívili DAETZCentrum a Miniwelt, kde se nám moooooc
líbilo a hlavně jsme se ani chvilku nenudili a
užili si hodně zábavy. V DAETZ centru jsme
mohli vidět ty nejúžasnější dřevěné výrobky
z celého světa a v Miniweltu miniaturní
napodobeniny nejznámějších staveb světa.
Ve čtvrtek jsme byli jak jinak než v našich
projektech, ale tentokrát jsme pracovali
na prezentaci, kterou jsme ještě ten
den večer ukázali kamarádům z jiných
projektů za to, že oni nám ukázali tu svou.
Všechny prezentace se moc vydařily.
Potom jsme se hromadně přemístili ke škole
v Žitavě, kde na nás čekalo překvapení.Ve
škole se sešly děti, které nám předvedly,
co umí - např. černé divadlo, tancování,
dechový orchestr nebo gymnastiku v cirkuse.
Pátek byl smutný, protože jsme se museli
rozloučit s našimi kamarády, jak z Německa,

Den Země slavili netradičně
Za finanční podpory Česko-německého fondu
budoucnosti se mohlo uskutečnit další setkání
žáků naší školy a Mittelschule Neukirch za
účasti Naturschutzzentra Neukirch.
Ubytováni a veškeré zázemí jsme měli na
TZ Buk. Sešli jsme se už ve čtvrtek 24.4.
odpoledne, kdy jsme mohli díky pěknému
počasí zůstat venku a hrát různé hry. Tradiční
společný program v jazykově smíšených
skupinách probíhal až večer. Celé uvítání jsme
měli na starosti my deváťáci a Bára Karbusická
se tohoto úkolu dobře zhostila. Celé setkání
se neslo v duchu poznávání sousední země
a k tomuto tématu jsme vyhledávali, skládali
a nalepovali názvy měst, řek a pohoří. Vznikla
tak dvojjazyčná mapa obou regionů. Druhý
den ráno jsme museli brzy vstávat a už v půl
osmé jsme vyjížděli směrem Jizerské hory do
Pěnčína na kozí farmu. „Jé jídlo“, povídal Láďa,
když viděl, že v autobuse máme na cestu
zásoby baget, koláčů a pití. Na kozí farmě nás
průvodkyně seznámila s výrobou kozího sýru,
mohli jsme i ochutnat a nakoupit domů. Viděli
jsme a mohli se pohladit část z obrovského
stáda koz a kůzlat. Také jsme si prohlédli
brusírnu a poznali kolik práce obnáší výroba
jednoho obyčejného korálku. V prodejně jsme
si mohli i nějaké výrobky zakoupit. Počasí nám
ale vůbec nepřálo. Ostatní zvířátka venku se
schovala před průtrží mračen a my jsme
pospíchali do autobusu.Místo plánovaného
výjezdu na Černou Studnici, kterou jsme
v mracích ani neviděli, odjeli jsme do Liberce a
prohlédli si společně botanickou zahradu.Stále
ale prší a prší a my našim hostům můžeme jen
říci, že tam někde v mracích je Ještěd. A tak

odjíždíme. Večer na TZ Buk byl taneční. Valerie,
Lucka, Honza a další nás naučili něco z jejich
nedávných tanečních. Malí i velcí, všichni
společně, bylo nám fajn. V sobotu dopoledne
nám pracovnice Naturschutzzentra vysvětlila
význam nejrůznějšího hmyzu v přírodě a každý
si vyrobil malý hmyzí hotýlek domů, který si
může venku pověsit a pozorovat. Třeba příště
si o tom můžeme povídat. Společně nám zase
rychle uběhly dva příjemně strávené dny. Dík
patří tentokrát za pomoc i školní jídelně a
panu školníkovi.
(Za obě skupiny Valerie Hajná, Monika
Schwarzová)

tak z Polska. Ale moc dlouho jsme nesmutnili,
vzpomněli jsme si, kolik legrace jsme si za ten
týden společně užili a už jsme se těšili na další
setkáni.“
(Kristýna Remešová)
„V UNESCO kempu se mi moc líbilo. Ubytování
bylo také dobré a projekty mě fakt bavily. Jídlo
mi také chutnalo. Nejvíc se mi líbil výlet do
muzea dřevěných exponátů. Bylo to dobré.“
(Jiří Šťastný)

RUBRIKA:

LUŠTÍME SE

ZÁKLADKOU
Je to bílé, má to rohy, kliku, ocas,
kopyta a stojí to na kolejích. Co je to?
Myslím si číslo, je liché, je trojciferné,
násobek tří, když ho vydělím dvěma
nevyjde celé číslo. Jaké to je?
Je to modré a leze to po zdi. Co je to?
Čím jezdí TROLOVÉ?
Slyší to a nic to neříká. Co je to?
(žáci ze IV.B.)
Má to nohy, nemá to ruce a má to ocas. Co
je to? Kristiánek Goldberg, II.B
Je to pruhované, má to křídla, šest noh a
žihadlo. Co je to? -Filípek Salov, II.B
Je to lehké, a když je to tlustější, lépe se to
vejde do nejmenší dírky. Co je to?
Deniska Doležalová, II.B
Má to vousy, maluje to a neví co. Co je to?
- Emička Kroková, II.B
Správné řešení vložte do schránky
označené LUŠTÍME SE ZÁKLADKOU,
která bude umístěna v trafice Jana na
náměstí v Krásné Lípě, nebo zašlete na
e-mail: sarkapeskova@centrum.cz, nebo
lu.hankova@centrum.cz. Výherce získá
volnou vstupenku na vybrané představení
v krásnolipském kině.
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Do Českého Švýcarska turisté naslepo nejezdí
Jen velmi málo turistů zavítá do regionu
Českého Švýcarska a jeho blízkého okolí
naslepo. Většina z nich přijíždí s konkrétní
představou, jak zde stráví svou dovolenou,
nebo prodloužený víkend. „Zvyšuje se také
počet českých rodin, které zde tráví dovolené
v předem
dojednaných
podmínkách.
Návštěvy naslepo bez zajištěného ubytování
zaznamenáváme pouze u deseti procent
návštěvníků,“ řekla vedoucí oddělení péče
o klienty společnosti České Švýcarsko o.p.s.
Barbora Laštůvková. Dodala, že velkým
problémem jsou rezervace ubytování na
poslední chvíli. Sezona totiž bývá obsazená
minimálně jeden měsíc dopředu.
Ze statistik společnosti také vyplývá, že právě
tuto část Děčínského okresu stále v hojném
množství navštěvují především tuzemští
turisté. Cizinci je ovšem dotahují. V loňském
roce například Informačním střediskem
v Krásné Lípě prošlo téměř třicet tisíc turistů,
z nichž Čechů bylo něco málo přes sedmnáct
tisíc, cizinců pak přes deset tisíc. „Z cizinců
stále převažují Němci, v odhadu asi sedmdesát
procent, dvacet procent je Holanďanů a
zbytek tvoří Poláci, Rusové a další,“ dodala
Barbora Laštůvková.

NávštČvnost IS v Krásné LípČ
v roce 2007:

Národní park
odstraňuje následky
po vichřici Emma

V Národním parku
ČŠ bezpečněji

V květnu a počátkem června návštěvníci
Národního
parku
České
Švýcarsko
zaznamenají zvýšený pohyb nákladních
vozidel na území parku, a to v souvislosti
s odvozem polomového a kůrovcového dřeva.
U polomového dřeva se jedná především o
stromy, které padly za oběť vichřici Emma.
Pokud by dřevo zůstalo v lesích, hrozila by
kůrovcová kalamita. Celkem je nutné odvézt
6000 m3 dřeva. Vlastní odvoz bude proveden
tak, že kmeny budou nejprve soustředěny na
skládky v blízkosti cest. Zde bude provedena
nakládka na odvozní techniku. V průměru se
bude jednat o šest nákladních automobilů
denně.
„Ponechání polomového a kůrovcového
dřeva svému osudu by mohlo mít na lesy na
území národního parku i v jeho okolí značně
nepříznivé dopady,“ vysvětlil Jan Drozd,
zástupce ředitele Správy Národního parku
České Švýcarsko. Dodal, že správa národního
parku pracuje na přeměně lesů do takového
stavu, aby se les dokázal v budoucnu
s výskytem kůrovce vyrovnat sám. Přeměna
stávajících smrkových monokultur na lesy
blízké přírodě je však otázkou několika desítek
let.
V souvislosti s odvozem dřeva proto nabádají
návštěvníky národního parku k opatrnosti,
zejména při vyhýbání se nákladním vozům a
v okolí skládek dřeva. Klády jsou proti pohybu
sice zajištěny, přesto však mohou představovat
zdroj nebezpečí. Skládky rozhodně nejsou
vhodné hřiště pro děti, ale ani dospělí by se
v jejich blízkosti neměli zdržovat.
(Tomáš Salov, mluvčí NP ČŠ)

leden
únor
bĜezen
duben
kvČten
þerven
þervenec
srpen
záĜí
Ĝíjen
listopad
prosinec
celkem

IS Krásná Lípa
þeši
cizinci
395
101
430
203
656
335
830
284
691
172
708
160
1008
465
3542
584
1261
1095
4435
3931
1369
1206
1931
1669
17256
10205

NávštČvnost IS v roce 2008:
þeši
314
1088
1171

leden
únor
bĜezen
www.ceskesvycarsko.cz

cizinci
356
206
246

Informační středisko
Českého Švýcarska
Křinické náměstí
407 46 Krásná Lípa

Otevírací doba:
1. 4. - 31. 10.
denně 9.00 - 18.00 hod.
1. 11. - 31. 3.
denně 9.00 - 17.00 hod.
so,ne, státní svátky přestávka 12:00 - 12:30




Tel.: +420 412 383 413
informace@ceskesvycarsko.cz

www.ceskesvycarsko.cz
Odpovědná osoba:

informace o dění v regionu
ekoporadenské služby
prodej turistických map, publikací, suvenýrů
cestovní agentura - prodej atraktivních
programů v Českosaském Švýcarsku
 zajištění průvodcovských a zážitkových tras
 prodej jízdenek pro turistické autobusy
a tramvaje v Saském Švýcarsku
 internetová kavárna

Ing. Jiří Rak
IČO: 254 369 11

Správa NP České Švýcarsko spolu se složkami
integrovaného záchranného systému (IZS)
Ústeckého kraje zřídila na svém území síť
bodů usnadňující orientaci jak návštěvníků,
tak i složek poskytujících pomoc.
Potřeba tohoto systému vzešla z poznatku,
že na území NP každoročně dochází k řadě
situací, ve kterých nastává potřeba rychlého
zásahu některé ze složek záchranného
systému. Jedná se zejména o pomoc v
případě úrazů návštěvníků nebo při lesních
požárech. I když území národního parku
není položeno ve vysokých nadmořských
výškách, může být jeho skalnatý terén pro
nezkušeného návštěvníka nebezpečný. V
případě, že je nutné přivolat pomoc, ztěžuje
situaci obtížná orientace v členitém terénu
a také nepřítomnost telefonního signálu na
mnoha místech NP.
Systém, který byl počátkem dubna spuštěn,
zahrnuje 26 bodů pro dojezd vozů zdravotní
záchranné služby a 4 body pro přistání
helikoptéry letecké záchranné služby. Tyto
body jsou v terénu označeny tabulkami
s červeným křížem a číslem bodu. Dále
tabulky obsahují seznam telefonních
čísel všech složek IZS, včetně piktogramů.
Rozmístění bodů v terénu není náhodné,
vychází z dlouhodobé zkušenosti s pohybem
pěších turistů a cyklistů v NP, i se zásahy
hasičů či záchranné služby. Vznikl tak systém,
který návštěvníci vidí přímo v terénu a složky
IZS mají pro rychlejší dojezd k jednotlivým
bodům k dispozici mapu se souřadnicemi
GPS, vyznačenými příjezdovými cestami ke
každému konkrétnímu bodu, včetně popisu
stavu jejich povrchu. Vzhledem k příhraniční
poloze je záchranný systém navržen tak,
aby pomoc v nouzi dorazila i v případě, že
hlášení bude provedeno na nouzovou linku v
Německu. Na řadě míst národního parku není
signál českých operátorů, návštěvníci se však
nachází v dosahu některého z německých

vysílačů. V takovém případě volání o pomoc
přijme německý operátor a zprávu předá do
České republiky.
(Zdroj: SNPČŠ)
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Malí fotbaloví borci válcují zelené
trávníky...
S příchodem jara otevřela mladá fotbalová
reprezentace Krásné Lípy – starší
přípravka - opět boje v satelitních turnajích.
Začaly již počátkem dubna a hoši se okamžitě
chopili moci.
Vítězství bez ztráty bodu a dokonce i bez
jediného gólu soupeřů dalo všem jasně
najevo, kdo je tady pánem...
Jako třešničku na dortu si odsud odvážel
O. Lehoczki ještě diplom za nejlepšího střelce.
Další krásná neděle však fotbalistům trochu
zchladila pýchu i nadšení a po nevydařeném
začátku turnaje ve Šluknově, porážkou od
domácích a dvou remízách, měli kluci co
dělat, aby se udrželi na stupních vítězů. To se
nakonec podařilo a fotbalisti získali třetí místo
a diplom pro Oldu Hladíka jako nejlepšího
brankáře...
Nestabilní počasí zajistilo odložení satelitu
ve Velkém Šenově a náhradní termín byl
stanoven přesně na první máj.
Turnaj byl náročný, ale malí míčoví kouzelníci
se poučili z chyb minulých a do bojů se pustili
s velikou vervou. Opět se vyhoupli na příčku
nejvyšší - i když jim celkovou bilanci trochu

kazila remíza s Chřibskou.
Hned v sobotu 3.5. se však pokračovalo dál krásnolipské fotbalisty hostil TJ Jiříkov.
Počasí hochům přálo a jejich výkony stoupaly
zároveň se sluncem.
Bravurní nahrávky, rychlé úniky útočníků,
nepřekonatelná obrana i výborný výkon
„náhradního brankáře“, kterým se stal
Kuba Virgler dělaly hru pěknou s jaksepatří
následným oceněním přítomných diváků.
Oslava gólu, který padl do naší branky, byla
v zápase s Velkým Šenovem veliká, jenže to
ještě nikdo netušil, že bude zároveň jediná.
Zkrátka – opět vítězství s plným počtem bodů
a návdavkem ocenění pro nejlepšího hráče
turnaje – Ondru Lehoczkého.
Co víc si přát?
Snad, aby fotbalistům jejich velký bodový
náskok nad druhou Dolní Poustevnou, vydržel
a aby celou vítěznou sérii udrželi.
Hoši – hodně štěstí!!
A my - krásnolipští – přijďme je podpořit
31.5.2008 dopoledne na zdejší hřiště, kde
skončí satelitní turnaje jara 2008.

Stav tabulky po tĜech utkáních
umístČní

Název teamu

Poþet bodĤ

1.

TJ Krásná Lípa

52

2.

FK Dolní Poustevna

43

3.

SK Plaston Šluknov A

34

4.

TJ Spartak JiĜíkov

30

5.

SK Stap Tratec Vilémov

27

6.

SK Velký Šenov

23

7.

FK ChĜibská

18

8.

SK Plaston Šluknov B

0

Čačipen porazil Řím
Dne 4.5.2008 se konalo přátelské fotbalové
utkání, které organizovalo Občanské romské
sdružení Čačipen a Centrum sociálních
služeb a ubytoven Varnsdorf. Fotbalový mač
se odehrál na fotbalovém hřišti u T- Klubu
v Krásné Lípě. A výsledek? Vítězství zůstalo
v Krásné Lípě, když RS Čačipen porazil F.C.
Roma 7 : 3.
(Robert Ferenc, předseda O.S. Čačipen)

R.S. Čačipen Krásná Lípa

Turnaj Jiříkov –
góly v zápasech:
Krásná Lípa - Šluknov A 2 : 0 Ondra Lehoczki,
Fanda Holubek
Krásná Lípa - Chřibská 2 : 0 David Holubek,
Dominik Cempírek
Krásná Lípa – Velký Šenov 2 : 1 Dominik
Cempírek, Ondra Lehoczki
Krásná Lípa – Jiříkov 2 : 0 David Holubek,
Ondra Lehoczki
Krásná Lípa – Vilémov 2 : 0 David Holubek,
Ondra Lehoczki
Krásná Lípa - Šluknov B 3 : 0 David Holubek,
Fanda Holubek, Ondra Lehoczki
Krásná Lípa – Dolní Poustevna 1: 0 Ondra
Lehoczki
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LETNÍ PROVOZ ZAHÁJEN
Po zimě se opět rozjíždí letní provoz sportovišť
na Sportovním areálu Českého Švýcarska.
Pro zájemce jsou připraveny tenisové kurty,
jedno beach hřiště, minigolf, horolezecké
stěny a víceúčelové hřiště na Hauserce.
Pro
děti
je
k
dispozici
dětský
hrad,
lanová
dráha,
trampolína.
Za nepříznivého počasí je nadále k dispozici

nafukovací hala se dvěma kurty a tělocvična,
kde je možné se sportovně vyžít (ping-pong,
badminton).
Od 1. května zpříjemňuje pobyt hostům
sportovního areálu nově otevřený SPORTBAR
s teplou kuchyní. Na vaši návštěvu se těší
zaměstnanci Sportovního areálu.

SPORTOVNÍ AREÁL ČESKÉHO ŠVÝCARSKA NABÍZÍ
Nafukovací hala - 2 tenisové kurty (minikopaná,
tenis, volejbal, nohejbal, ringo, floorbal)
Antukové kurty (tenis, volejbal, nohejbal,
ringo)
Víceúčelové hřiště s umělým povrchem
Tenisový kurt „central“, povrch - umělý,
tribuna se 100 místy, osvětlení (tenis, volejbal,
nohejbal, ringo)
Beach volejbal
Trampolína pro děti
Minigolf
Sportovní hala
Dětské atrakce
Horolezecká stěna

dětské hřiště s umělým povrchem
cvičná tenisová stěna: povrch - antuka
víceúčelové hřiště „Hauserka“
- povrch umělý (košíková, minikopaná,
volejbal, nohejbal, ringo, floorbal)
- dětský hrad, houpačky, prolézačky,
klouzačka, pískoviště, skokanská dráha,
venkovní stůl pro stolní tenis, ruské kuželky,
altánek s posezením
Provozní
doba
po
celý
rok:
Pondělí - Neděle (včetně svátků) 8:00 - 22:00
REZERVACE A INFO: www.krasnalipa.cz,
Vlastimil Šmalcl tel. 608 522 871, sportareal@
krasnalipa.cz

DO SPORTOVNÍHO AREÁLU NEJEN ZA SPORTEM
Ve čtvrtek 1. května se rozeběhl provoz
restaurace SPORTBAR ve Sportovním areálu
Českého Švýcarska. Sortiment rychlého
občerstvení, které bylo poskytováno i v
původním bufetu, se rozšířil o nabídku teplé
kuchyně a kapacita se zvýšila na tři desítky
míst.
Zařízení se vybudovalo za zhruba 1,5 mil.
Kč, čímž došlo především k rozšíření užitné
plochy, která tak poskytne zázemí malé
restauraci (kapacita 32 míst) s teplou kuchyní.
Upraveny byly i prostory v původní části,
vybudován byl topný systém, který umožní
celoroční užívání. Provoz Sportbaru zajišťuje
Relax Krásná Lípa, příspěvková organizace.
SportBar
Denně teplá jídla: polévky, minutky, hotovky,
rychlé občerstvení, výhodná menu (možnost
rezervace na tel.: 773 529 230)
Možnost sledování přímých přenosů
sportovních utkání v příjemné atmosféře
Nekuřácké prostředí
Pořádání různých akcí na přání (oslavy, jubilea,
party – rezervace na tel.: 777 332 242)
Provozní doba
Po - Čt 11 - 21:00 hod
Pá + So 11 - 23:00 hod
Ne
11 - 20:00 hod
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