
Usazením nové přední věže vstoupila 
rekonstrukce kaple ve Vlčí Hoře do další fáze. 
Novou přední věž vyrobil ve své truhlářské 
dílně Josef Papoušek z Chřibské. V příštích 
dnech by měl být na novou věž nainstalován 
i zrestaurovaný původní ciferník věžních hodin 
a hodinový stroj. Během zimních měsíců navíc 
pracovníci krásnolipských technických služeb 

na vlčíhorské kapli odstranili poškozené 
zvětralé omítky, aby mohlo postupně 
prosychat a odvětrávat vlhké zdivo. V nejbližší 
době kapli ještě čeká odvodnění obvodového 
zdiva. Veškeré práce na kapli provádí Technické 
služby Krásná Lípa a jsou hrazeny z rozpočtu 
města.                 (Jan Kolář)
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Příští číslo Vikýře vyjde ve 

čtvrtek 28. května

nové přední věže vstoupila 
kce kaple ve Vlčí Hoře do další fáze. 

na vlčíhorské kapli odstranili poškozené 
zvětralé omítky, aby mohlo postupně 

Kaple ve Vlčí Hoře má opět 
přední věž

Postavili májku i upálili čarodějnici

Škola v novém kabátě 
z ptačí perspektivy

Nejen tradičním pálením čarodějnic poslední 
dubnový den žijí lidé v Krásné Lípě. Ve městě 
se v předvečer prvního máje staví i tradiční 
symbol jara – staročeská májka. A když už je 
tento den plný tradic, členové folklorního 
souboru Lužičan, se snaží dodržovat ještě jeden 
zvyk, který se v minulosti udržoval v Sudetech, 
a tím je obtáčení májky pestrobarevnými 
pentlemi. Po vztyčení patnáctimetrové máje, 

jejíž špička byla ozdobena pestrobarevnými 
pentlemi, příjemnou podvečerní atmosféru 
navíc umocnili členové souborů Lužičan 
a Křiničánek, kteří všem přítomným divákům 
zahráli, zazpívali a zatancovali. 
Zábavný program se pak přesunul 
k čarodějnické vatře, kde se pokračovalo 
v jiném živém zvyku posledního dubnového 
dne, v pálení čarodějnic.         (vik)

Letecký snímek Jaroslava Votápky ukazuje 
krásnolipskou základní školu po rekonstrukci.

 Krásná Lípa – lepší místo pro život
Kostka p.o.

Lužičanky letos určitě 
neuschnou

Poslední dubnový den tradičně v Krásné 
Lípě patří pálení čarodějnic a stavění máje. 
Málokdo v Krásné Lípě však ví, že první májový 
den patří prvomájové líbačce. Nejinak tomu 
bylo i na letošního prvního máje, který opět po 
roce vybídl členy folklorního souboru Lužičan 
z Krásné Lípy k pořádné májové líbačce. Aby 
členky souboru ani v příštích dnech a vůbec 
celém roce neuschly, sešly se i s mužskou částí 
souboru pod březovou haluzí a pak už se jen 
líbalo a líbalo. A protože se tradice líbí, možná 
prý nezůstane pouze u líbačky souborové, ale 
příští první máj by mohl v Krásné Lípě patřit 
líbačce veřejné. Lužičan totiž plánuje, že by 
se v Krásné Lípě mohlo líbat pod březovými 
haluzemi v amfi terátru u krásnolipského 
kulturního domu i s folklorním programem. 

(vik)



strana 2 14. května 2009

RUBRIKA:
OBČANSKÁ PRÁVNÍ PORADNA KOMUNITNÍHO CENTRA  ZDARMA
Vaše dotazy zasílejte písemně na rebicek@krasnalipa.cz nebo si můžete na tel. 412 354 849 
domluvit osobní schůzku s právníkem v komunitním centru. Na schůzku je třeba přinést 
související doklady. Základní informace jsou poskytovány zdarma.
Právní poradenství poskytuje JUDr. Zbyněk Pražák - specialista na obchodní právo včetně práva 
obchodních společností, fi nanční 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.

Dotaz:  
Uzavřel jsem jako prodávající  kupní smlouvu na prodej pozemkové parcely za 
dohodnutou kupní cenu ve výši 160 tis. Kč, splatnou ve dvou splátkách.  110 tis. Kč 
jsem obdržel v hotovosti v den podpisu kupní smlouvy. Částka 50 tis. Kč měla být 
uhrazena do jednoho roku.
S přihlédnutím k poctivému obchodnímu jednání jsem uzavřel s kupujícím za cca 
půl roku dodatek ke kupní smlouvě, ve kterém jsme se dohodli, že vzhledem ke 
znaleckému posudku hodnotícímu nemovitost částkou cca 50 tis. Kč, upravujeme 
dohodnutou kupní cenu parcely jen na již zaplacených 110 tis. Kč. 
Mezitím jsem však byl vyzván FÚ k podání přiznání k dani z převodu nemovitosti.  Byl 
jsem nucen podat přiznání na cenu původně dohodnutou tj. 160 tis. Kč, ačkoliv jsem 
obdržel pouze 110 000 Kč a víc již nedostanu.
Pracovnice FU mi řekla, že „k žádné změně kupní smlouvy  se přihlížet nebude, že by 
si každý mohl měnit co by chtěl!“ 

Odpověď:
Podle ust. § 10 písm. a/ zákona o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí 
(č. 357/1992 Sb. v platném znění) je základem daně z převodu nemovitostí cena zjištěná 
podle zvláštního předpisu platná v den nabytí nemovitosti. Je-li však cena sjednaná 
dohodou vyšší než cena zjištěná dle zvláštního předpisu, je základem daně cena sjednaná 
dohodou. 
Přívlastek „platná v den nabytí nemovitosti“ se vztahuje k pojmu „cena“. Základem daně 
je tedy cena platná v den nabytí nemovitosti (buď zjištěná dle zvláštního předpisu nebo 
sjednaná dohodou, je-li sjednaná dohodou vyšší). Dnem nabytí nemovitosti je den, k němuž 
byl povolen vklad vlastnických práv dle kupní smlouvy, obvykle tedy den, kdy katastrálnímu 
úřadu byl doručen návrh na vklad vlastnických práv do katastru nemovitostí. A k tomuto dni 
činila dohodnutá cena 160 tis. Kč.  
Vámi parafrázovaný ústní dodatek příslušné pracovnice je v souladu se zněním právních 
předpisů. 

Svoz separovaného 

odpadu
Nejbližší svoz separovaného odpadu 
proběhne v pondělí 18.5. 2009 ve Vlčí 
Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 21.5. 
2009 v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí 
1.6. 2009 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve 
čtvrtek 4.6. 2009 v Krásné Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma 
vyzvednout na TSm Krásná Lípa, Pletařská 
22/3.
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 
Separují se tyto odpady: papír a nápojové 
kartony, textil, plasty, polystyren, sklo, 
kovy, baterie, bioodpad.

Komunitní centrum Krásná Lípa, 
www.krasnalipa.cz/kccs

JOB poradna
Pondělí 9:00 -16:00

Volná pracovní místa, poradenství při 
hledání zaměstnání.

 
Amari poradna

Úterý 13:30-17:30
Středa 13:30-17:30

Poradenství při řešení sociálních 
problémů.

 
Občansko právní poradna 

1.a 3. pondělí v měsíci 17:00 – 18:00
Mimo uvedenou dobu odpovědi na 

písemné dotazy
Poradenství při řešení právních otázek.

 
Léčebné poradenství

Vždy 1. pondělí v měsíci – poradenství při 
dietách a nemocech 

 
Přístup na internet a k počítači

Pondělí 13:00 – 14:45 – pro děti do 15 let
Úterý 9:00 – 17:00 – pro starší 15 let

Práce na PC a internetu.
 

Amari klub
Čtvrtek 14:00 – 16:00

Pro děti i jejich rodiny.
 

Agentura Pondělí
Pondělí 9:00 -16:00

Podporované zaměstnávání a bydlení pro 
klienty s různým stupněm postižení.

 
Šicí dílna

Úterý 9:00 – 17:00 
Přístup k šicímu stroji pro vlastní šití 

a opravy oděvů.
 

Kontaktní místo Lokálního partnerství 
Šluknovsko.

Dobrovolnické centrum.
Vzdělávací kurzy dle aktuální nabídky.

Komunitní
centrum

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Veřejně prospěšné práce - šance pro 
nezaměstnané

Město Krásná Lípa ve spolupráci s rumburskou 
pobočkou Úřadu práce Děčín vytvořilo 
k 1. květnu 2009 celkem 25 nových pracovních 
míst v rámci tzv. veřejně prospěšných prací, 
kdy mzdové náklady jsou z podstatné části 
hrazeny z prostředků ÚP. Program je určen pro 
na trhu práce znevýhodněné osoby. Především 
tedy pro dlouhodobě nezaměstnané, osoby 
ve věku nad 50 let, ale i naopak pro mladší 
20 let, bez vzdělání, nebo i ženy po rodičovské 
dovolené.
V evidenci nezaměstnaných je v současnosti 
přes 300 občanů Krásné Lípy. Zájem v cílové 

skupině mnohonásobně předčil současnou 
nabídku. A tak v průběhu pouhých 2 dnů byla 
všechna místa obsazena. 
Pracovníci mají termínované pracovní smlouvy 
a jsou zařazeni v odboru Technických služeb 
MěÚ Krásná Lípa. Budou se podílet převážně 
na údržbě zeleně a veřejných prostranství a na 
údržbě komunikací. 
Vzhledem k dlouholetým zkušenostem města 
v této oblasti je minimální problém s fl uktuací 
pracovníků. V současnosti je touto formou 
městem zaměstnáno celkem 45 osob.

(J. Kolář)

Pracovníci VPP pod vedením Ladislava Ference při terénních úpravách.
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Vítací tabule jsou 
v novém

Zelená úsporám – 
šance i pro vás

Bezplatné štěpkování 
bylo hojně využito

Výsledky ankety budou známy v červnu

Šance pro sakrální památky v Českém 
Švýcarsku 

Pietní akt na 
městském hřbitově

Před nadcházející turistickou sezónou 

připravilo město Krásná Lípa společně se 

společností České Švýcarsko, o. p. s. novou 

grafi ckou úpravu tzv. vítacích tabulí. Poutače 

na vjezdech do města – ve směru na Děčín, 

Rumburk, Varnsdorf, Krásný Buk a Kyjov mají 

svěží moderní design. Na vjezdových stranách 

nové motivy lákají projíždějící k návštěvě 

Domu Českého Švýcarska na náměstí a na 

straně odjezdové pak prezentují město 

Krásná Lípa jako místo vhodné k odpočinku, 

rekreaci a relaxaci. Nové poutače byly 

spolufi nancovány Státním fondem životního 

prostředí ČR a městem Krásná Lípa. 

Ministerstvo životního prostředí ČR vyhlásilo 

dotační program „Zelená úsporám“, zaměřený 

na realizaci opatření vedoucích k úsporám 

energie a využití obnovitelných zdrojů energie 

v rodinných a bytových domech. Základním 

kritériem pro získání fi nanční podpory je 

naplnění přísně stanovených podmínek 

programu v případě investice do jednoho či 

více opatření spadajících do některé z těchto 

tří podporovaných oblastí: 

Oblast A: Úspora energie na vytápění 

Oblast B: Podpora novostaveb v pasivním 

energetickém standardu 

Oblast C: Využití obnovitelných zdrojů energie 

pro vytápění a přípravu teplé vody 

Podrobná pravidla programu jsou zveřejněna 

na stránkách www.zelenausporam.cz. 

Bezplatná informační podpora je poskytována 

na krajském pracovišti Státního fondu 

životního prostředí ČR v Ústí nad Labem (tel. 

475 205 598, 475 201 151) a nezpoplatněné 

informační lince 800 260 500, jež je v pracovní 

dny v provozu od 8:00 do 16:00. 

Město Krásná Lípa prostřednictvím svých 

Technických služeb nabídlo i letos na jaře 

občanům bezplatné štěpkování dřevitého 

odpadu.

V průběhu února, března a dubna využilo tuto 

nabídku více jak 60 obyvatel Krásné Lípy, a to 

jak trvale bydlících, tak i majitelů rekreačních 

objektů. Celkové množství vzniklého drceného 

odpadu bylo cca 40 traktorových valníků, tedy 

téměř 200 m3. Další část pak vznikla i z vlastní 

činnosti Technických služeb, zpracováním 

větví po průklestech a údržbě porostů okolo 

komunikací a vedení veřejného osvětlení.

Takto získaný materiál bude dále využit při 

zakládání a údržbě městské zeleně.

(J. Kolář)

Dotazníková akce na téma spokojenosti 

obyvatel s místním společenstvím v Krásné 

Lípě skončila. Formulář dotazníku vyplnilo přes 

dvě stě obyvatel města, kteří se vyjadřovali 

nejen k tomu, jak jsou spokojeni s životem 

v obci, k poskytovaným službám, bezpečnosti, 

či dopravní obslužnosti. V dotazníku ale 

nechyběly ani otázky týkající se mezilidských 

vztahů, kvality životního prostředí, nebo 

možnosti uplatnit své zájmy a koníčky ve 

městě.

To, jak anketa ve městě dopadla se vedení 

města, zastupitelé, zástupci městských 

organizací i obyvatelé města dozví na  

plánovací akci, která se uskuteční v úterý 

4. června, kde se také k výsledkům ankety 

budou moci vyjádřit.  

Dotazníkovou akci v Krásné Lípě v březnu 

spustil pražský Ústav pro ekopolitiku ve 

spolupráci s městem Krásná Lípa v rámci 

projektu podpořeného z Revolvingového 

fondu Ministerstva životního prostředí.

(vik)

Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko 

zahájila mezinárodní projekt „Naslouchejte 

hlasu venkova“, v rámci kterého získala 

dotaci 3 milionů korun na obnovu drobných 

křížků, kapliček  a dalších sakrálních památek 

v Českém Švýcarsku. 

Tříletý projekt je spolufi nancován Evropskou 

unií z Operačního programu Nadnárodní 

spolupráce Střední Evropa a z Evropského 

fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a je založen 

na partnerské spolupráci s osmi dalšími 

středoevropskými partnery: univerzitami, 

regionálními úřady a rozvojovými institucemi 

z ČR, Itálie, Slovinska, Polska, Rakouska 

a Německa. V projektu se počítá především 

s investicemi do obnovy drobných sakrálních 

památek, na propagaci polozapomenutých 

venkovských oblastí tohoto regionu a nabídku 

nových turistických služeb a akcí pro veřejnost. 

V letošním roce se mimo jiné plánuje  

zmapovat a zpracovat odbornou pasportizaci 

zachovalých i chátrajících drobných památek 

lidové zbožnosti v krajině Českého Švýcarska. 

Návrh obnovy a zrestaurování se tak v roce 

2010 bude týkat 15 až 20 významnějších 

křížků, božích muk, skalních výklenkových 

kaplí  a kapliček, a to nejspíše v okolí měst 

a obcí Chřibská, Růžová, Česká Kamenice, 

Doubice, Jetřichovice,  Mikulášovice a dalších 

míst podle výsledků budoucí pasportizace.

(Klára Mrkusová, České Švýcarsko o. p. s.)

Město Krásná Lípa připravilo u příležitosti 

64. výročí ukončení II. světové války 

vzpomínkový akt na městském hřbitově.

Slavnostní projev, za účasti zástupců města 

a několika dalších občanů, tradičně přednesl 

zastupitel Josef Myšák. 
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Nové kurzy práce na 
počítači

Léčebné poradenství Výstava modelů parních 
lokomotiv

Němčina - jazykové kurzy

Praní a žehlení prádla

Dobrovolníci v komunitním 
centru

Pletení košíků z pedigu 

Jen co vykvete bez

Výuka ručně paličkované krajky

V květnu složili závěrečné zkoušky účastníci 
počítačových kurzů, které vede Ondřej Peřina. 
Celkem kurz úspěšně dokončilo 18 účastníků.
V současnosti přijímáme přihlášky do dalších 
počítačových kurzů pro začátečníky, pro 
mírně pokročilé a pro pokročilé. Kurz má vždy 
10 hod., cena je 500 Kč a probíhá v komunitním 
centru v podvečerních hodinách. Každý 
účastník, který úspěšně složí závěrečný 
test, získá osvědčení. Přihlásit se můžete 
elektronicky či přímo v komunitním centru.

V pondělí  18. 5. 2009 od 17 hod. se můžete 
zúčastnit povídání o dietách a vhodné 
životosprávě, přípravě chutných a přitom 
neškodících jídel v Domě s pečovatelskou 
službou. Léčebné poradenství vede Stáňa 
Jelínková a Stáňa Vaňková. První červnové 
pondělí se pak budeme již v komunitním 
centru věnovat nemocem a nákazám, 
které si můžeme přivézt z dovolené jako je 
salmoneloza, listerióza, botulismus, žloutenka 
nebo leptospiroza. Budeme si povídat  hlavně 
o tom jak se jim v letním období vyvarovat.

U příležitosti 140. výročí zprovoznění 
železniční tratě z České Lípy do Rumburku, 
bude v sobotu 23. 5. 2009 v kulturním domě 
v Krásné Lípě uspořádána výstava modelů 
parních lokomotiv. Modely vyrábí a vystavuje 
pan Strašil, který výstavu doprovodí odborným 
komentářem. Výstava bude otevřena od 
14 hod.

V současnosti přijímáme přihlášky do dalších 
jazykových kurzů němčiny pro začátečníky, 
pro mírně pokročilé a pro pokročilé. Kurz 
má vždy 15 hod., cena je 800 Kč a probíhá 
v komunitním centru v podvečerních 
hodinách. Kurzy vede paní Sidorr. Přihlásit se 
můžete elektronicky či přímo v komunitním 
centru.

V komunitním centru nabízíme domácnostem 
i podnikatelům službu praní a žehlení prádla. 
Dále nabízíme opravy oblečení, šití a zašívaní 
textilu. Službu zajišťuje Marcela Růžičková 
a její kolegyně. Kontakt: pradelna@krasnalipa.
cz.

Skupina dobrovolníků se schází pravidelně 
jednou měsíčně a připravuje pro Vás akce 
v komunitním centru. Uvítáme další členy 
do této pracovní skupiny či klubu, kteří se 
rádi věnují vaření, historii, bylinkám, ručním 
pracím či dalším koníčkům a o své zkušenosti 
a dovednosti se mají zájem podělit s námi. 

Každé květnové úterý od 17 hod. se můžete 
zúčastnit kurzu pletení košíků a ošatek 
z pedigu. Materiál a pomůcky jsou připraveny. 
Kurz probíhá v komunitním centru. Poplatek 
je 30 Kč a cena spotřebovaného materiálu. 

… tak si z něj připravíme limonádu. Bude 
to koncem května nebo začátkem června? 
Vyrobit limonádu z květu černého bezu nás 
naučí paní Caklová. Sledujte plakátky, termín 
bude aktuálně zveřejněn.

Komunitní centrum a Krajkářská škola ve 
Vamberku připravily na srpen 2009 kurz ručně 
paličkované krajky. Kurz povede Miroslava 
Ustrová, vedoucí Krajkářské školy Vamberk. 
Tato škola byla založena již v roce 1889.
V průběhu kurzu se seznámíte s ručně 
paličkovanou krajkou, zjistíte, co je poduška, 
paličky, podvinky a příze. Naučíte se vyrábět 
řetízek, pláténko na očka, točené páry a spoje 
háčkem. Pokud již paličkujete, doplníte si 
nové vědomosti a naučíte se nové vzory. 
Dozvíte se o druzích krajek, historii krajkářství 

i historii Krajkářské školy ve Vamberku. Sami 
si upaličkujete krajku, dečku, či obrázek pro 
potěšení i na památku.
V ceně kurzu je zahrnuto zapůjčení vybavení 
a materiál.
Termín kurzu 10.-14. srpna 2009 (pondělí až 
pátek 8:30 - 11:30 a 12:30 - 15:30).
Cena kurzu: 1.300,- Kč. Přihlášky jsou na www.
krasnalipa.cz/kccs nebo je možné se přihlásit 
na volfova@krasnalipa.cz.

(hv) 

Pro práci v komunitním centru hledáme 
dobrovolníka či dobrovolnici, kteří 
propadli práci s počítačem a práci na 
internetu.  Pokud to s počítači umíš a máš 
chuť věnovat nám tak 3 hodiny týdně, ozvi 
se na volfova@krasnalipa.cz.

Komunitní
centrum

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Nové kurzy práce na
čít či

Pletení košíků z pedigu

Komunitní centrum pro Vás připravilo na květen

Duben v komunitním centru

Pečení mazance s paní Homolkovou. Barvení textilu s paní Hadravovou. Háčkování oblečků na vajíčka s paní Píšovou.
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Amfi teátr u kina ožije

Přátelské posezení s Mirkem 
Koliášem

Severní stopou

Příprava zážitkového balíčku

Novinky v Továrně

Na Kopečku s …Martinem 
Schulzem

Komunikace s médii a psaní 
tiskových zpráv

Beseda: Očkování dětí - jak 
na to?

Den dětí s ČRO Sever v ZOO 
Ústí nad Labem 

Desátá - jubilejní - cyklojízda

SemTamFór a Benátky pod 
sněhem

EVROPSKÝ DEN PARKŮ
V amfi teátru u krásnolipského kina se 
v neděli 17. května od 11:00 hodin uskuteční 
Mezinárodní hudební setkání. Netradičně, 
s koňským spřežením, dorazí muzikanti 
z partnerského města Eibau. Akci připravil FS 
Lužičan a město Krásná Lípa. 

Současná Amerika pohledem vitálního 
a vnímavého seniora, nový americký 
prezident, hospodářská krize…i to jsou 
témata, o kterých pohovoříme s bývalým 
krásnolipským obyvatelem, dnes žijícím 
nedaleko kalifornského San Franciska Mirkem 
Koliášem. Akce, kterou připravilo město 
Krásná Lípa ve spolupráci s Relax Krásná Lípa, 
p. o. se uskuteční v úterý 19. května v 18:00 
v baru Továrna.

V sobotu 16. května se společně s turisty 
z KČT Dolní Poustevna můžete vydat na 
turistické trasy 33. ročníku pochodu Severní 
stopou. Start pochodu je na turistické chatě 
za hřištěm v Dolní Poustevně od 7:45 do 
11:00 hodin. Připraveny jsou trasy od 3 km do 
28 km a cyklotrasy od 20 km do 40 km. Delší 
trasy vedou vždy přes Německo. Cíl je v areálu 
na Čtverci, kde bude zajištěno občerstvení 
a živá hudba. Každý účastník obdrží diplom 
s obrázkem Tanečnice, upomínkový předmět 
a 3 nejmladší a nejstarší turisti obdrží dárek. 

České Švýcarsko, o.p.s. zve všechny zájemce 
z oblasti cestovního ruchu – především 
pracovníky informačních center, cestovních 
kanceláří, teambuildingových agentur, 
dále majitele penzionů a hotelů apod.  - na 
jednodenní seminář, který se uskuteční 
22. května v Domě ČŠ v Krásné Lípě. Petr 
Doležal, specialista na outdoorové aktivity 
a teambuilding vás seznámí s tím, jak sestavit 
zážitkový balíček, kde hledat inspiraci a jak být 
originální. Dozvíte se také něco o psychologii 
zákazníka, či co je to jeho touha po zážitku. 

Několik novinek se počátkem května objevilo 
v nabídce Továrny, kterou provozuje Relax 
Krásná Lípa, p. o. Každý poslední pátek 
v měsíci je možné využít služby kosmetičky 
Liliany Seifertové. O čerstvé zákusky se rozšířila 
i nabídka baru, kde se také rozšířila provozní 
doba a opět začala fungovat venkovní terasa. 

V rámci nového diskusního cyklu „Na Kopečku 
s …“ je připraveno setkání se zajímavými 
osobnostmi z našeho výběžku. Prvním 
hostem, kterého budou se středu 27. května 
od 19:00 v Rumburku Na Kopečku „zpovídat“, 
je Martin Schulz, starosta obce Doubice, 
publicista a moderátor televizního pořadu 
Sněží.

České Švýcarsko, o. p. s. připravilo další 
prakticky laděný seminář na téma: Komunikace 
s médii a psaní tiskových zpráv. Uskuteční se 
29. května 2009 v Domě Českého Švýcarska 
v Krásné Lípě a dozvíte se na něm praktické 
návody a zásady jak psát zprávy do médií, jak 
dlouhodobě a úspěšně spolupracovat s médii 
apod. Celým seminářem Vás bude provázet 
zkušený žurnalista, redaktor a moderátor 
Martin Benda. 

Přemýšlíte o očkování svých dětí a hledáte 
více informací? Přijďte si popovídat 
s Karolínou Kovtun a Martinou Suchánkovou 
ze sdružení ROZALIO, které se s vámi podělí 
o své poznatky a zkušenosti. Beseda, která se 
uskuteční ve středu 27. května od 15:00, se 
bude týkat zejména povinného očkovacího 
kalendáře, nemocí i rizik, která představují 
vakcíny, a v neposlední řadě i právních aspektů 
odkladu či odmítnutí očkování. 

30. května proběhne v Zoologické zahradě 
Ústí nad Labem oslava Svátku dětí s Českým 
rozhlasem Sever. Příjemným odpolednem 
plným her, soutěží a dětské diskotéky budou 
provázet moderátoři ČRo Sever. A nejen 
pro děti je připraveno vystoupení známé 
dvojice Jů a Hele ze Studia Kamarád. Také si 
můžete prohlédnout nové zvířecí přírůstky 
v zoologické zahrady a některá zvířátka se 
vám představí v rámci programu. Více se 
dozvíte na webových stránkách www.sever.
rozhlas.cz 
Příjemně strávené odpoledne vám přeje vaše 
rádio – Český rozhlas Sever.

Tradiční hvězdicová cyklojízda z obou stran 
hranice má letos cíl na Jitrovníku u Šluknova 
a stane se tak součástí oslav 650. výročí 
založení města Šluknova. Překonejme pohodlí 
a udělejme něco pro svoje zdraví! Setkání 
českých a německých cykloturistů se koná

v sobotu dne 30. května 2009 
od 13:00 do 15:00 hodin

Sraz krásnolipských účastníků je v 10:20 
hodin na parkovišti u radnice, odkud volnou 
jízdou v 10:30 vyjedeme. Vítáni jsou všichni 
od šesti do devadesáti let a doufám, že nás 
letos pojede o něco více než loni, kdy jsme si 
vyrazili do Mikulášovic.

(Milan Sudek)

V pátek 22. května od 19:30 bude 
v krásnolipském kulturním domě hostovat 
divadelní soubor SemTamFór z valašského 
Slavičína s komedií o partnerských vztazích 
s názvem „Benátky pod sněhem“. Tato lehká 
konverzační komedie, která je založená na 
jemném vtipu a absurdních situacích, získala 
Cenu za inscenaci na Valašském Křoví 2009 
a postoupila na národní přehlídku amatérských 
divadel Divadelní Děčín. Vstupné 50,- Kč.
A o co jde? Nathalie a Jean-Luc mají krátce 
před svatbou, pozvou na večeři Christopha 
s jeho přítelkyní Patricií. Christophe je Jean-
Lucův kolega ze studií a deset let se neviděli. 
Zatímco hostitelé překypují vzájemnou 
láskou, hosté se krátce před tím pohádali 
a Patricie uraženě mlčí. Jean-Luc a Nathalie 
z toho usoudí, že jim nerozumí, protože není 
Francouzka. Patricie se nejprve o to víc naštve, 
pak se ale rozhodne přijmout roli chudé dívky 
z neexistující země bývalé Jugoslávie a přes 
Christophovy protesty (vždy ve chvíli, kdy 
spolu osamějí) přijímá charitativní dary pro 
„svou zem“.

Správa Národního parku České Švýcarsko ve 
spolupráci s ČSOP Tilia Krásná Lípa a Českým 
Švýcarskem o.p.s. Vás zve v sobotu 23. května 
na oslavy Evropského dne parků.

Vyhlášení vítězů soutěží 
o  Národním parku České 

Švýcarsko
Čas: 14:00 až 16:00
Místo konání: Kulturní dům v Krásné Lípě
Program: vyhlášení výsledků jednotlivých 
soutěží
• ekosoutěže
• taneční vystoupení souboru AMARE ČAVE
• možná přijde i KOUZELNÍK…
• promítání fi lmu o Českém Švýcarsku 
 KRAJINA TAJEMSTVÍ
• výstava modelů parních lokomotiv

Exkurze: Život lesních dělníků 
v Českosaském Švýcarsku

Exkurze pro veřejnost zaměřená na téma 
využívání lesa na česko-německé hranici 
v dobách minulých i současných. Exkurzi 
povede Natalie Belisová a zaměstnanec lesní 
správy NP Saské Švýcarsko Matthias Protze. 
Sraz účastníků je v 9 hodin u  Brtnického mostu, 
s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. 
Kontakt: Natalie Belisová, n.belisova@npcs.cz, 
412 354 034, 737 276 859

Dům Českého Švýcarska 
Tento den bude všem  zájemcům z řad 
veřejnosti zcela zdarma otevřena expozice 
o přírodě, lidech a  regionu s názvem České 
Švýcarsko – život, tajemství, inspirace.
Otevírací doba: 9:00  - 12:00   12.30 –17:00 

POZVÁNKY  POZVÁNKY  POZVÁNKY  POZVÁNKY  POZVÁNKY
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Za zvířátky na farmě

Nevyhráli nejrychlejší, ale připravení

Projektový týden zakončili setkáním s policií

Sluníčko, veselá nálada a velké těšení nás 
doprovázelo ve středu 22. května při výpravě 
za zvířátky na farmu manželů Dastychových. 
Obrázek, který se nám naskytl předčil naše 
očekávání. Celou louku lemovalo stádo 
oveček, že bychom je před spaním počítali 
opravdu pěkně dlouho – bylo jich totiž kolem 
stovky – velké mámy a kolem nich pobíhající 
jehňátka – bílá, strakatá, černá – s náušničkami 
v uších. Jedna ovečka dokonce s porodem 
čekala na nás a tak jsme na vlastní oči viděli, 
jak samostatná musí jehňátka být hned po 
narození. Také jsme si jedno „miminko“ mohli 
pohladit a pak už jsme spěchali ke koníčkům 
– přišli si nás očichat, nechali se přátelsky 
pohladit a dovolili nám dokonce, abychom se 
povozili! Na hřbet koníčka se odvážily všechny 
děti a dokonce i paní učitelky – ty však dostaly 
trošku divočejšího a hlavně většího koně. 
Zážitků bylo dost , ani se nám z té krásné 
přírody nechtělo zpátky... 
Velký dík patří panu Dastychovi, který 

s nekonečnou trpělivostí vysadil do sedla 
všechny děti (a že jich nebylo málo a dokonce 
i paní učitelky) a vyprávěl nám zajímavosti 
o zvířatech. Dík patří i paní Dastychové, 
která rovněž ochotně odpovídala na všechny 
zvědavé otázky. Najít si čas v jejich nabitém 
programu jistě nebylo lehké a my jim za to 
s dětmi děkujeme!!

(Za děti a učitelky z MŠ Motýlek D. Lehoczká)

Ne čas, ale pouze znalosti rozhodovaly o vítězi 
sedmatřicátého ročníku přírodovědně-
ekologické soutěže Zelená stezka – Zlatý list. 
Ta se stejně jako v minulosti konala na terénní 
ekologické základně Buk v Krásné Lípě, kam se 
sjelo osmašedesát dětí z Bíliny, Ústí nad Labem, 
Velkého Března a početné zastoupení  - osm 
šestičlenných družstev - měla i krásnolipská 
základní škola.
Na trať dlouhou dva a půl kilometru se vydalo 
šestatřicet tříčlenných hlídek, rozdělných 
do dvou věkových kategorií. Soutěžící děti 
musely prokázat znalosti z botaniky, zoologie, 
geologie, ornitologie, ale třeba i z ekologie či 
ochrany přírody. Připravené otázky se opíraly 
o učivo základní školy, některé ale zašly 
i nad jeho rámec. Letos se se záludnostmi 
připravených otázek nejlépe vypořádali 
členové Bílinské přírodovědné společnosti, 
kteří s přehledem zvítězili v mladší i starší 

kategorii a za Ústecký kraj postupují do 
národního fi nále. Ostudu ovšem neudělali ani 
krásnolipští školáci. Tereza Langová, Adam 
Ferenc, Michaela Erbanová, Tereza Kubáňová 
a Veronika Dolejší skončily na druhém místě 
v mladší kategorii.

V pátek 17.4. jsme si  v rámci projektového 
týdne vyslechli přednášku místního policisty 
na téma „Právní odpovědnost mladistvých“. Za 
dvě vyučovací hodiny si každý mohl tak trochu 
sáhnout do svědomí, říci si, a hlavně uvědomit 
si, co bychom neměli dělat  a jaký nám za tu či 
onu neplechu hrozí trest. Mluvilo se o užívání 
drog, kouření, pití alkoholu, o řízení aut bez 

oprávnění, nechyběly ani praktické příklady 
z policejní historie. Naučili jsme se rozlišit 
závažnost zločinu a dostalo se nám rad, jak se 
mu bránit. Na závěr jsme si mohli prohlédnout 
páčidlo nebo přičichnout si k marihuaně. 
Myslím si, že přednáška byla velmi poučná 
a každému prospěla.

(Tomáš Schwarz  9.ročník)

ÚSMĚVY Z MATEŘSKÉ 
ŠKOLY MOTÝLEK

O pohádkových 
koncích..
Jestli jste zvyklí, že v pohádkách vše končí 
šťastně, právě nyní si poopravte názor – 
už i ty malé děti vědí, jak to v tom světě 
– pohádkový nevyjímaje – chodí....
Hrálo se loutkové divadlo – všechny 
postavy hraje jedna šikovná dívenka, 
stíhá střídat loutky, vymýšlí dobré dialogy, 
diváci ani nedutají, čekajíc, jak ta pohádka 
o tom drakovi co unesl princeznu, 
dopadne...
A právě v tuto chvíli pohádka přešla 
v horor – drak princeznu sežral, protože 
milý princ přijel pozdě...Zazvonil zvonec 
a pohádky je konec, opona se zatahuje, 
dívenka spokojená se svým výkonem 
usedá mezi diváky a čeká na další 
pohádku – diváci – paní učitelka i děti 
sedí celí zkoprnělí – tak takhle to tedy je...
Za chvilku přichází maminka, učitelka jí 
líčí drastickou pohádku.
„Nedivte se“, povídá maminka aniž hne 
brvou, „tatínek pořád chodí někde pozdě 
a naše dcerka si z toho vybrala, že všichni 
chlapi jsou takoví – prince nevyjímaje.“

Malý tříletý šikulka slyšel paní učitelku 
postesknout si nad stavebními úpravami, 
které ji doma čekají, a protože je vybaven 
spoustou informací od svého tatínka, 
zřejmě stavebníka, nelení a překvapené 
paní učitelce začne radit : 
„To musíte dát opravdu kvalitní krytinu, 
nejlepší je tak Bramac nebo kanadská 
šindel“ pokyvuje důležitě hlavou a na 
prstech začne vypočítávat všechny 
výhody této krytiny – paní učitelka 
šokovaně s otevřenou pusou naslouchá 
radám tohoto tříletého capartíka, co sotva 
umí mluvit - inu, rada nad zlato!
Zdraví vás děti a učitelky z MŠ MOTÝLEK!! 

ZÁPIS DO 
MATEŘSKÝCH ŠKOL

Masarykova a Smetanova

se koná 19.května 2009 

od 10.00 – 15.00hod.

v mateřské škole Masarykova.
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Amare Čave vystoupil 
v Žižkovské věži

Největší rybu chytila 
Tereza

FOTOSOUTĚŽ POKRAČUJE: Znáte opravdu Krásnou Lípu?

Vlčíhorská rozhledna oslavila 120 let

U příležitosti zahájení Kampaně proti násilí 

na dětech v Žižkovské věži v Praze vystoupil 

i krásnolipský taneční soubor Amare Čave 

a hudební skupina Galaxie Junior

Dne 2. května se konala místní „Zlatá udice“ 

na tůni č. 1. K dobrému počasí patřila i dobrá 

nálada dětí i dospělých členů MO.

Umístění v soutěži:

1. místo  David Holub

2. místo  Tomáš Bureš

3. místo   Tereza Burešová, která zároveň 

chytila i největší rybu.

Po rozdání cen a opékání buřtů se všichni 

odebrali spokojeně domů. Opět jedna z akcí, 

která se rybářům vydařila.

(Za MO ČRS všem děkuje vedoucí mládeže 

Josef Vavroch)

Ve Vikýři Vám pravidelně přinášíme fotografi e 

nějakého zajímavého zákoutí Krásné Lípy 

a Vaším úkolem je uhodnout, o co se jedná 

a kde se objekt nachází. Kdo do týdne od 

vydání Vikýře správně odpoví na otázku, 

připíše svoji adresu a odpověď odevzdá 

v informačním středisku na náměstí, nebo 

ji pošle na e-mailovou adresu milansudek@

seznam.cz, bude zařazen do losování o tři 

volné vstupenky do našeho kina. 

V minulém čísle jsme uveřejnili snímek 

rozhledny na Vlčí hoře, tak, jak vypadala před 

120 lety, v době jejího slavnostního otevření, 

kdy ještě nebyla krytá, ale pouze zakončená 

cimbuřím. 

Pro vstupenky do našeho kina si mohou 

tentokráte dojít: Marie Šafránková, Klárka 

Procházková, Světlana Heeneová. Tito tři 

vítězové navíc od KČT Krásná Lípa obdrží 

mapu Krásnolipska.

Ale tím to nekončí. Správné odpovědi na 

úkoly ze všech Vikýřů  budou v prosinci znovu 

slosovány a tři z Vás si mohou odnést pěkné 

výhry.

Dnes se Vás ptáme, na jaké budově a v jaké 

ulici se nachází znak, vyobrazený na fotografi i. 

Doporučujeme se vydat směrem na Kyjov.

Na den přesně, 9. května, byla před 120 lety 

slavnostně otevřena rozhledna na Vlčí hoře. 

Postavil ji Horský spolek pro nejsevernější 

Čechy podle projektu stavitele Josefa Hampla 

z Rumburku. V současné době ji provozují 

rovněž turisté, tentokrát ale z krásnolipského 

Klubu českých turistů, kteří uplynulou sobotu 

této devatenáctimetrové dámě připravili 

vskutku důstojnou oslavu. Na oslavu se sjelo na 

pět stovek turistů z celé republiky - z Nového 

Města pod Smrkem, Hradce Králové, Litvínova, 

Teplic, Ústí nad Labem a samozřejmě nechyběli 

ani turisté ze Šluknovského výběžku. Ti všichni 

se pod vlčíhorskou věží sešli hvězdicovým 

pochodem z nejrůznějších směrů a těm všem 

byla v den oslav volně zpřístupněna věž 

rozhledny. U příležitosti výročí turisté vydali 

i výroční turistikou známku.  
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Tour de Feminin letos po dvaadvacáté

Úspěch či neúspěch zápasníků

Velikonoce na Urale (Pascha)

Cyklistický klub Krásná Lípa a tým organizátorů 

pod vedením ředitele závodu Jiřího Vícha 

připravil i pro letošní rok cyklistický etapový 

závod žen Tour de Feminin – O cenu Českého 

Švýcarska. Závod se uskuteční ve dnech 9. – 12. 

července 2009, má 5 etap ve čtyřech dnech, 

z toho 4 etapy na území České republiky, 

1 etapa na území Polské republiky 

(Bogatynia).

Krásná Lípa si ovšem tento rok pestrobarevných 

dresů závodnic, kvůli rekonstrukci Křinického 

náměstí, užije o něco méně, než v letech 

minulých. Obyvatelé města tak letos přijdou 

jak o starty, tak i pohled na cílové spurty. 

Ty si letos vychutnají obyvatelé Rumburku 

a Varnsdorfu. 

25. dubna se konal v Meziboří při 50. výročí 
založení zápasu turnaj družstev o pohár 
předsedy TJ Baník Meziboří. Turnaj se konal ve 
věkových kategoriích – mladší přípravka, starší 
přípravka, mladší žákyně a žáci. Na turnaji 
startovalo 175 závodníků a závodnic ze 14-ti 
oddílů. Již (dá se říci tradičně) se s krásnolipáky 
počítalo na jednom z předních míst a ziskem 
jednoho ze tří pohárů.
Bohužel naši mladí zápasníci tentokráte 
nesplnili očekávání a skončili na 4. místě. Je to 
úspěch či neúspěch? 
V soutěži jednotlivců jsme ale dosáhli celou 
řadu vynikajících výsledků:

Mladší přípravka 
1. místo Svoboda Jan, Zelený Jakub
2. místo Zatloukal Tomáš, Virgler Marek, 
Indrák Jaroslav
Starší přípravka 
1. místo Svoboda Pavel, Čapek František
3. místo  Kubáň Jan
Žáci   
3. místo Nezbeda Roman, Halama Petr
Mladší žákyně 
1. místo Halušková Eliška, Karmanová Petra, 
Horáková Denisa
2. místo Indráková Zuzana
Největším překvapením při vyhlašování 

nejtechničtějšího závodníka bylo vyhlášení 
našeho Jana Svobody (ročník 2001). Jako 
nejtechničtější závodník získal kolekci pánských 
a dámských hodinek. Skutečně vynikající 
ohodnocení pro našeho talentovaného 
borečka. Většinou tuto cenu získávají závodníci 
z vyšších věkových kategorií.
Naši mladí zápasníci se skutečně začínají 
prosazovat na všech špičkových turnajích.
Doufáme, že tyto dílčí úspěchy zúročí 
i v žákovských kategoriích, kde se konají 
ofi ciální mistrovství republiky. Sportovní 
budoucnost mají ve své moci. Totéž platí 
i o krásnolipských děvčatech, možná ještě více 
jak u chlapců.

Pascha je největším pravoslavným svátkem 
roku. Slaví se týden po našich Velikonocích 
Velkým pátkem vrcholí čtyřicetidenní půst, 
který je velmi tvrdý. Věřící jej mohou také 
nahradit půstem každé úterý a pátek, ovšem 
po celý rok. 
Volno je v Rusku pouze v sobotu (zde Velká 
sobota) a v neděli (zde Světlé Kristovo 
vzkříšení neboli Pascha, které se přeneseně 
stalo pojmenováním právě pro sedmý den 
v týdnu – Voskresenje). V pátek i v pondělí je 
běžný pracovní den.
V neděli mají všichni slavnostní a přátelskou 
náladu. V tramvaji pustí muži sednout ženu, 
mladí uvolní místo starším. Světe, div se, i já 
měl tu čest, že mi krásné děvče uvolnilo místo. 
(Schválně jsem se na paschu svezl tramvají 
a podařilo se.) 
V neděli se všichni zdraví pouze slovy: “Christos 
voskres!”, tj. Kristus je vzkříšen!,
 a pozdravený odpoví: “Voistinu voskres!”, tj. 
Samozřejmě vzkříšen!
Lze přitom zcela beztrestně zdravenou 
osobu třikrát políbit na tvář, čehož využívají 

především mladíci, když se tak mohou 
dotknout krásných dívek, jichž je na ulici ten 
den opravdu požehnaně.
Na Paschu se malují vejce a jí se kulič, taková 
válcovitá sladká buchta, která chutná jako 
italská bábovka, jejíž jméno si nevzpomenu. 
Kulič jsem si dal v restauraci jako zákusek 
po obědě a snědl jsem jej na posezení. 
Vodkou jsem ho nezapíjel, přestože i ona se 
stává nezbytnou velikonoční součástí oslav 
Velikonoc. Ovšem v přiměřené míře, tentokrát 
byla velikonočním tipem křišťálově čistá 
ukrajinská pšeničná, chuť čerstvého chleba 
v ní byla postřehnutelná.
V chrámu Na krvi, na jehož místě byla v roce 
1918 postřílena rodina posledního cara 
Mikuláše (všichni jsou prohlášeni za svaté, 
hrůzný příběh tehdejší letní noci se mi však 
nechce zmiňovat), celý den probíhají mše 
a zpěvy. Pravoslavní hodnostáři v nádherných 
červených pláštích stále předříkávají modlitby 
a zpívají, kostel je plný lidí. I u kostelních 
bábušek v lavoře je možno koupit kulič a vejce 
a těmto dobrotám lze i zde požehnat.

Procházel jsem jekaterinburskými ulicemi, kde 
se letos poprvé proháněla mládež na kolech. 
Při osmi stupních nad nulou jsem si připadal 
jako v ráji. V pátek totiž ještě mohutně sněžilo 
a foukal silný vítr. Jaro však s teplejší nedělí 
zdaleka nepřišlo. 20. dubna ještě není na 
stromech ani lísteček a nikde se nezelená ani 
trochu trávy. Přestávám už věřit, že zde vůbec 
uvidím kvetoucí stromy. Přitom na podzim již 
všechny stromy opadají koncem září a v říjnu 
už žádná vegetace není.
Na prospektu Lenina je velký znak vůdce 
světového proletariátu v lešení, aby se nemusel 
dívat na onu církevní slávu. Úřady ho umyjí, 
aby se v celé kráse zaskvěl na 1. máje. Všude se 
hodně uklízí. Upravují se po zimě parky, čistí 
se ulice i chodníky. Vše je ovšem zatím šedé 
a smutné.  Budu v létě stoupat rozkvetlými 
loukami na hřebeny uralských hor a shlížet na 
divočinu, které se svou krásou hned tak něco 
nevyrovná?  Fakt nevím.

(J. Rak) 


