355

Příští číslo Vikýře vyjde ve
čtvrtek 23. července 2009
krásnolipský
půlměsíčník

4,- Kč
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Evropské peníze pomohou upravit
plochy městské zeleně
Díky dotaci
taci z Evropské
p
unie a Státního fondu
o p
prostředí zrealizuje
j město Krásná
životního
bnovu celkem devatenácti p
Lípa obnovu
ploch
é zeleně
městské
zeleně, rozprostřených na celém
správním území obce.
Město Krásná Lípa získalo v druhé výzvě
vyhlášené Ministerstvem životního prostředí
v roce 2007, dotaci na projekt v rámci
Operačního programu životní prostředí
s názvem „Posílení biodiverzity sídelních
biotopů města Krásná Lípa“. Projekt je
zaměřen na realizaci opatření, vedoucích ke
zvýšení počtu a rozlohy segmentů přírodního
charakteru v zastavěných územích, k podpoře
vzniku přírodě blízké zeleně v sídelním
prostředí. Cílem projektu je zakládání
a revitalizace významné, trvalé nelesní zeleně
na plochách vymezených územně plánovací
dokumentací, s preferencí pestré druhové
skladby vedoucí k posílení biodiverzity
sídelních biotopů, k pozitivnímu ovlivnění
vztahu obyvatel města k přírodě a rovněž ke
zvýšení kvality života.
Projekt je součástí širší podpory EU z fondu
soudržnosti (FS) v prioritní ose 6 - Zlepšování
stavu přírody a krajiny v podoblasti podpory
6. 5. – Podpora regenerace urbanizované
krajiny.
Administrace i samotná kontrola projektu
je řešena elektronickým systémem Benefill, který řešitele projektu nejen kontroluje,
ale zároveň mu zajišťuje dokonalý servis. Od
výběrových řízení na projekt, jeho realizaci,
technický dozor, až po předání staveniště,

Deváťáci se loučili
v obřadní síni

p
ale také stavební práce,
nastavení finančních
p
toků, či žádosti o platbu,
to vše jje řešeno
ý šablon a kontrolovaným
sadou elektronických
flow
procesem work
work-fl
ow.
V průběhu realizace projektu „Posílení
biodiverzity sídelních biotopů města Krásná
Lípa“ dojde k terénním úpravám jednotlivých
ploch, k odstranění nevhodných a náletových
dřevin a k vysázení dřevin nových. Autorem
sadových úprav je Ing. Karel Hieke, přední
český dendrolog. V průběhu akce bude
vysazeno celkem 4715 ks dřevin. Nová sídelní
zeleň vznikne na celkové ploše 0,94 ha,
regenerováno bude celkem 2,27 ha sídelní
zeleně. Celkový rozpočet akce činí bezmála
5,5 mil. Kč, podpora z ERDF činí 3,4 mil. Kč
a dotace SFŽP ČR bude 0,2 mil. Kč.
Slavnostní zahájení akce proběhlo 18. června
2009 za účasti RNDr. Libora Ambrozka, člena
řídícího výboru OPŽP.

Krásnolipští jsou spokojeni s životním prostředím
ve městě, ale v noci se bojí chodit po ulicích
Výzkum veřejného mínění, zaměřený na nespokojenost obyvatel Krásné Lípy a zvláště
na jejich postoje ke kriminalitě a vandalismu
ve městě ukázal nízké hodnocení oblastí
zaměstnanosti a bezpečnosti. Výzkumu se
na jaře 2009 zúčastnilo 8 % obyvatel města
starších 15 let.
Možnosti zaměstnání ve městě získaly
průměrnou známku pouhých 2,7 bodů (na 10
stupňové škále, z čehož 10 znamená absolutní
spokojenost). Téměř polovina respondentů
považuje za nebezpečné chození ve městě
v noci (známka 4,2), obdobný počet lidí je
nespokojen s fungováním policie. Z výzkumu
jednoznačně vyplývá, že obyvatelé města
se nejčastěji setkávají s ničením veřejné
zeleně a majetku - zejména laviček, altánů,
autobusových zastávek a zeleně v parcích a na
cyklostezkách. Na pomyslném druhém místě
se umístily krádeže – nejčastěji drobné krádeže
či krádeže kol (2,7). Dalším problematickým

jevem je hluk v nočních hodinách v blízkosti
restaurací a dále konzumace alkoholu na
veřejných prostranstvích a s tím související
agresivita a vulgární chování podnapilých
osob.
Dotázaní věří, že situace by se výrazně zlepšila,
kdyby byla policie více vidět v ulicích města
a prováděla častější kontroly. Řešením by bylo
obnovení městské policie, která byla ve městě
zrušena, a kamerový systém ve vybraných
lokalitách. Jako hlavní příčinu kriminality
a vandalismu občané vidí nedostatečnou
výchovu v rodině (24 %), nudu (16 %) a vysokou
nezaměstnanost (13 %).
Křinické náměstí, Varnsdorfská, altán u Cimráku
a cesta z panelového sídliště na vlakové
nádraží jsou lokality, ve kterých se obyvatelé
Krásné Lípy necítí bezpečně. Na prvních
dvou jmenovaných jim vadí nejen chování
podnapilých osob, ale i dopravní situace.
Náměstí je pro chodce i řidiče nepřehledné

Poslední den školního roku 2008/2009, v úterý
30. června, se v obřadní síni v Krásné Lípě se svou
školní docházkou loučilo 31 žáků deváté třídy
krásnolipské základní školy. Od krásnolipského
Sboru pro občanské záležitosti obdrželi všichni
zúčastnění pamětní list a z rukou starosty města
Zbyňka Linharta malou pozornost.

a úzké, Varnsdorfskou ulicí se pohybují děti
a psi bez dozoru. V altánu u Cimráku vadí
respondentům problémové skupiny mladých
lidí, na cestě k nádraží špatné osvětlení.
Kromě těchto oblastí však obecně mezi
obyvateli Krásné Lípy převládá podíl
obyvatel spokojených s kvalitou života ve
městě (známka 7,7) nad nespokojenými
(2,3). Největší spokojenost uvádějí s kvalitou
životního prostředí a veřejné zeleně (8,7),
kladně je rovněž hodnoceno fungování
mateřské a základní školy ve městě (7,0).
Výsledky šetření budou využity pro zpracování
SWOT
analýzy
prevence
kriminality
a vandalismu ve městě.
Průzkum proběhl v rámci projektu „Krásná
Lípa – náš bezpečný domov“, který probíhá
od září 2008 a jehož cílem je analyzovat
situaci a zapojit veřejnost do hledání řešení
kriminality a vandalismu ve městě. Obyvatelé
měli zatím možnost zapojit se do analýzy
formou dotazníkového šetření nebo účastí na
plánovacím dnu. Více informací naleznete na
www.ekopolitika.cz.
(PhDr. Leona Kupčíková, Ústav pro
ekopolitiku, o.p.s.,)

Krásná Lípa – lepší místo pro život
Kostka p.o.
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Svoz separovaného
odpadu
Nejbližší svoz separovaného odpadu
proběhne v pondělí 13.7. 2009 ve Vlčí
Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 16.7.
2009 v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí
27.7. 2009 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve
čtvrtek 30.7. 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.

Skleněné popelnice - pěkné 4. místo pro
Krásnou Lípu
O jedno místo dopředu poskočila meziročně
Krásná Lípa v soutěži Skleněná popelnice.
Skleněná popelnice je soutěž měst a obcí
Ústeckého kraje ve třídění odpadu. Z 338 měst
a obcí kraje byla v roce 2008 nejúspěšnějším
městem Česká Kamenice, nejvíce třídící obcí
je Doubice. Vynikající krásnolipský výsledek je
především zásluha všech těch obyvatel Krásné
Lípy, kteří již dávno pochopili, že odpad
je z velké části ještě dále zpracovatelnou
surovinou. Zároveň je velmi cenná
dlouhodobost a kontinuita tohoto počínání.
Takže právě všem takovým patří veliký dík.
Slavnostní vyhlášení výsledků a předání
cen se uskutečnilo 23. června pod záštitou
hejtmanky Ústeckého kraje Jany Vaňhové
PRģBċŽNÉ
POěADÍ

Iý

NÁZEV MċSTA

a za účasti dalších významných hostů.
Z výsledků je patrná (převážně u měst)
převaha sídel bývalého děčínského okresu,
což je nepochybně zásluhou vytrvalé aktivity
Ing. Milana Hulána - „průkopníka“ třídění
odpadu v regionu.
V roce 2008 došlo ke zvýšení výtěžnosti
tříděného sběru o dalších 14%, v absolutních
číslech to znamená, že v současné době
obyvatelé Ústeckého kraje vytřídí o další 4 kg
odpadu na osobu a rok více. Celkem se tedy
v roce 2008 jednalo o 29,8 Kg/os/rok. Celkový
počet kontejnerů na tříděný odpad, které jsou
k dispozici obyvatelům Ústeckého kraje je cca
12 620 ks.
(J. Kolář)

OKRES

VýtČžnost tĜídČného
POýET
sbČru do nádob a
OBYVATEL pytlĤ kg/os/období

1.

261220 ýeská Kamenice

DČþín

5501

45,32

2.

261289 Dolní Poustevna

DČþín

1984

43,06

3.

261581 Mikulášovice

DČþín

2344

37,77

4.

261459 Krásná Lípa

DČþín

3679

42,21

5.

261602 Rumburk

DČþín

11200

31,60

6.

264571 ÚštČk

LitomČĜice

2707

33,21

7.

263958 LitomČĜice

LitomČĜice

23091

31,54

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

8.

261424 JiĜíkov

DČþín

3996

30,85

9.

261734 Velký Šenov

DČþín

2004

29,51

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

10.

261181 Benešov nad Plouþnicí

DČþín

4026

35,37

Komunitní
centrum

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.

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, 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.

DOTAZ:
Mám garáž na cizím pozemku. Majitel pozemku určil cenu za užívání pozemku na částku 840,- Kč za rok.
Odvolává se na Výměr MF č.01/2006. Garáž přitom neužívám. Co s tím?

ODPOVĚĎ: Otázka úplaty za užívání pozemku je otázkou dohody mezi Vámi a majitelem pozemku.
Citovaný Výměr MF č. 1/2006 stanoví maximální roční nájemné. Cenový výměr omezuje obě strany tak,
že se nemohou dohodnout na vyšším nájemném, neurčuje, kolik nájemné činí. Stále tedy platí, že výši
nájemného musíte sjednat vzájemnou dohodou (§ 671 obč. zák.).
Pokud k žádné dohodě o výši nájemného nedošlo, platí podle ust. § 671 odst. 1 občanského zákoníku,
že je nájemce povinen hradit nájemné obvyklé v době uzavření smlouvy (což bylo před mnoha léty)
s přihlédnutím k hodnotě pronajaté věci a způsobu jejího užívání. Je nutno také přihlédnout k možnostem
přístupu k Vaší garáži (autem i pěšky), co všechno je v okolí těchto garáží (lze předpokládat, že se tam
vytváří nepovolené skládky) a podobně. Význam může mít i skutečnost, jak se majitel pozemku tímto
majitelem stal. Jedná o řadové garáže postavené před 30-40 lety, kde nebylo zřízeno právo osobního
užívání pozemku pod garáží (to by přešlo na vlastnictví k pozemku). Pozemek pravděpodobně patřil
nějaké právnické osobě. Po revoluci mohl být tento pozemek restituován nebo zakoupen současným
majitelem třeba při likvidaci té právnické osoby. Pak by ale nevznikl mezi majitelem garáže a majitelem
pozemku žádný nájemní vztah. Majitel pozemku by mohl žádat pouze náhradu újmy, která mu vzniká
tím, že na pozemku stojí garáž, anebo by mohl žádat bezdůvodné obohacení, které Vám vzniká tím,
že za umístění garáže nic nehradíte. V obou případech by byla jak škoda majiteli pozemku, tak i výše
eventuelního bezdůvodného obohacení asi nižší.
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Úprava hranic
Národního parku
České Švýcarsko

Město Krásná Lípa prodá družstevní byt
č. 19, který se nachází na malém sídlišti
v ulici Nemocniční, č. p. 1063/28, Krásná
Lípa. Jedná se o byt 3+1 s plochou 72 m2.
Pravidla pro podání žádosti o koupi
a bližší informace podá Soňa Tůmová na
tel. č. 412 354 839
nebo na tumova@krasnalipa.cz.

Prázdniny v Berušce
Mateřské centrum Beruška Krásná Lípa má
prázdniny od 1. 7. do 7. 9. 2009. Těšíme se na
vás a vaše dětičky opět v úterý 8. 9. 2009 od
9.00 hod. Podrobnosti na www.mcberuskakl.
wz.cz.
(Lada Hrnečková)

Pozor - změna
v doručování
písemností
Od 1. července 2009 se zásadně mění
pravidla pro doručování písemností od soudů
i správních úřadů. Každý člověk začne být
odpovědný za přebírání došlé pošty. Pokud
si zásilku nepřevezme, nebude se vracet
odesílateli jako dosud, ale pošta ji po deseti
dnech vhodí adresátovi do poštovní schránky.
Soud nebo úřad poté bude považovat zásilku
za doručenou. Cílem změny je hlavně zrychlení
soudních a správních řízení, tedy omezení
dosud možných obstrukcí. Postupně tak zmizí
obálky s modrým či červeným pruhem, které
nahradí pruh zelený.

Netopýří návštěva v Domě Českého
Švýcarska
Skutečnost, že v infocentru v Domě Českého
Švýcarska v Krásní Lípě obslouží denně naše
milé kolegyně desítky až stovky návštěvníků,
je naprosto normální a běžná. Poslední
červnový den však do informačního středisko
zavítal neobvyklý návštěvník – netopýří mládě,
kterého našla dvojice krásnolipských občanů
opuštěného a přinesla ho v papírové krabičce
od čaje s prosbou o záchranu. Mládě našli na
zemi v Kyjovské ulici u domu pod přístavbou
koupelny, která se nachází v první patře.
Přístavba koupelny je opláštěna plechem
s izolační hmotou, ve které se nachází kolonie.
Mládě bylo dlouhé od hlavy k ocasu cca 30mm

a bylo velmi čilé, nezraněné a nepohublé.
Informační služba - Lenka Stiborová neváhala ani minutu a telefonicky přivolala
odbornou pomoc v podobě Jakuba Judy ze
Správy Národního parku České Švýcarsko,
který nálezce pochválil za to, že na
netopýrka nesahali a nezanechali tak na
něm stopy lidského pachu. Společně se pak
vydali mládě vrátit do úkrytu.
Děkujeme všem aktérům této záchranné
akce a věříme, že i nadále zůstane Dům
Českého Švýcarska místem, kde získáte
potřebné informace i pomoc.
(Dana Štefáčková, České Švýcarsko,o.p.s.)

Jedním z bodů posledního jednání
Zastupitelstva města Krásná Lípa bylo
i stanovisko k zamýšlené úpravě hranic
Národního parku České Švýcarsko. Jedná se
o úpravu, která by měla odstranit a napravit
jisté nelogičnosti v původním nastavení,
v době vzniku zákona před 10 lety. Na
území Krásné Lípy se úprava týká dvou
zalesněných lokalit v Kyjově, které dnes již asi
i vnímáme jako součást chráněného území.
Zastupitelstvo města s úpravou hranic ve
svém katastru souhlasí. Zároveň však vyzvalo
ředitele NP a Ministerstvo životního prostředí
ČR, aby byly podporovány akce pro veřejnost
i v území NP, aby bylo podporováno rozšíření
turistické infrastruktury v území NP, a aby tyto
instituce účinně napomohly při řešení čistoty
vod v říčce Křinici.Podrobnosti k záměru
najdete na webových stránkách města Krásná
Lípa.
K problematice úpravy hranic NP se můžete
vyjádřit v anketě, která je novinkou na
webových stránkách města. Najdete ji
v pravém vertikálním pásu.

Par
Parkmaraton
2009 spojí národní parky
Agentura pro Lípu, o. s., České Švýcarsko, o. p. s.
a město Krásná Lípa opět na 12. září letošního
roku připravují Den Českého Švýcarska. Jeho
nedílnou součástí bude v letošním roce
i Parkmaraton 2009.
Parkmaraton 2009 je nultým ročníkem
mezinárodního vytrvalostního běhu Českým
a Saským Švýcarskem. Je otevřeným
závodem, jehož tratě jsou připraveny přijmout
každého, kdo projeví zájem poznat území
obou národních parků z nové perspektivy.
Organizátoři závodu připravili pro účastníky
celkem čtyři tratě.
Hlavní trať – 42,2km, Půlmaraton – 21,1km,
Čtvrtmaraton – 10,5km a Rodinný maraton –
5km.
Národní park Saské Švýcarsko má své sídlo
v německém Bad Schandau. Jeho český
příbuzný Národní park České Švýcarsko usídlil
svou administrativu v Krásné Lípě, snad
náhodou vzdálené právě oněch 42,2 km. Od
tohoto metrického údaje už bylo jen krůček
k tomu, dát maratónské vzdálenosti sportovní
rozměr v podobě běžeckého závodu, který
nejen pomyslně, ale i fakticky spojí oba
přírodní skvosty v jeden celek, jak je ostatně
přírodou samotnou chápan. Podrobnosti
najdete na
http://www.parkmaraton.cz/default.asp?id=0

Fotoworkshopy získaly
ocenění …
Fotografické workshopy, které již 2 roky
pořádá České Švýcarsko, o.p.s. s názvem
Fotografování v Českém Švýcarsku získaly
v soutěži portálu www.kudyznudy.cz
vyhlášené agenturou CzechTourism 2. místo
v kategorii Nabídka turistických regionů za
Severozápadní Čechy. Podrobnosti o soutěži
i fotoworkshopech najdete na http://www.
kudyznudy.cz/cs/soutez/ceny-kudy-z-nudy/
vitezove.html.
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Olympiádu Tolštejského panství vyhráli
Krásnolípáci
Jako každý rok, tak i letos, se žáci ze ZŠ Krásná
Lípa zúčastnili olympiády Tolštejnského
panství. Ze začátku jsme si mysleli, že se akce
zruší kvůli špatnému počasí, ale naštěstí pro
nás organizátoři nic nezrušili a my jsme mohli
jet bojovat.
Soutěž se skládala z celkem pěti disciplín:
fotbalu, přehazované, minigolfu, sprintu
a hodu na koš. A bojovali jsme až do posledního

koše a zvládli to na jedničku. A když říkám
na jedničku, myslím to vážně – vždyť jsme
skončili na 1. místě. Za námi skončily školní
týmy z Jiřetína, Horního i Dolního Podluží
a Varnsdorfu. Všichni jsme si fandili, vzájemně
se povzbuzovali, a je vidět, že společně se dá
dojít k vítězství i za nepřízně počasí.
(Jana Malypetrová)

V hlavní roli
byli deváťáci
a předškoláci
Stejně, jako každý rok, se i letos v předposlední
školní den vylidnily ulice Krásné Lípy. Zato se
do posledního místečka zaplnil krásnolipský
kulturní dům, kde se konala tradiční školní
akademie. Při ní žáci jednotlivých tříd
a mateřských škol předváděli rodičům,
prarodičům i kamarádům své divadelní,
hudební i múzické umění. A stejně, jako každý
rok, i letos akademie začínala zvesela a končila
v proudech slz. Ty prolévali žáci deváté třídy
krásnolipské základní školy, když se loučili se
svými spolužáky, učiteli, a také, když svým
malým nástupcům předávali pomyslné žezlo.
To se v Krásné Lípě již léta předává v podobě
obyčejné tužky, kterou od deváťáků přebírají
jejich nástupci - budoucí školáci.

Školní výlet 2.B a 3.A
Ráno ve čtvrtek 11.6. nebylo zrovna příznivé na
hezké počasí. Přesto jsme vyrazili na plánovaný
výlet. Naše cesta vedla nejprve k rybníku
Velkas, který je přírodní rezervací vodního
ptactva. Měli jsme štěstí a na vodní hladině
zahlédli plout lysku. Dál jsme pokračovali
ke kozí farmě v Horním Podluží. Odpočinuli
jsme si, ochutnali kozí mléko, sýry a opekli si
špekáčky. Před odchodem z kozí farmy jsme si

směli pohrát a pomazlit se s kozami. Další cesta
vedla k malému letišti nad kozí farmou a dále
pokračovala k větrnému mlýnu na Světlíku.
Domů jsme se vraceli přes Studánku a navštívili
jsme ještě prameny Křinice. Přestože ráno bylo
zamračené, počasí nám nakonec docela přálo
a vydatný déšť nás zaskočil
při návratu až téměř u školy.
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Ahoj školce dali jako rytíři a dámy
Rytířským mečem bylo na školáky pasováno
čtrnáct předškoláků z mateřské školy Motýlek
v Krásné Lípě. Na nefalšované školáky je
na školkové zahradě pasovali rytíři z řádu
Aqilo, kteří jim navíc ukázali i něco ze svého
šermířského umění. A protože se žádný
titul neuděluje jen tak, i titul školáka si malí
předškoláci museli zasloužit. A to prokázáním
odvahy, když úplně sami, tedy bez rodičů,
přespali ve školce, kde na ně navíc ještě čekala
i stezka odvahy. Krásnolipští předškoláci se se
školkou ovšem neloučili pouze za doprovodu
odvážných rytířů a jejich krásných dam.
O dva dny dříve si také užívali posledního
symbolického školkového zvonění. A i když
se ve školce skutečně nezvoní, do nedaleké
základní školy si zazvonit přišli. Hráli přitom
na nejrůznější hudební nástroje a orazítkovali
každého, kdo jim přišel do cesty, a to jak
školáky, tak i jejich učitele.

Na závodním
okruhu řvaly motory
koloběžek
V profesionální závodní okruh proměnily
učitelky zahradu mateřské školy Motýlek
v Krásné Lípě. Svými závodními stroji ji ovšem
nezaplnily děti, ale profesionální závodníci řidiči koloběžek. Tradicí konce školního roku
se zde totiž stala koloběžkyjáda rodinných
týmů, při které se na trati plné ostrých zákrut
a nepředvídatelných překážek odehrávají
líté boje. Ty mezi sebou svádí nejen malí
závodníci, ale také maminky, tatínkové,
babičky a dědečkové. Věnec pro vítěze si sice
nakonec odnesli pouze ti nejlepší, se skvělou
náladou ale odcházeli všichni.

Smějeme se
s Motýlkem
Ze života ve školce:
- Při nacvičování na školní akademii se
děti chtějí pochlubit co nacvičují a volají na paní školnici: „To budeme dělat na
AKAMEDII !“
- Hrajeme si na školu, děti způsobně „sedí
v lavicích“ a paní učitelka jim vysvětluje
co to je
žákovská knížka a co se do ní píše. V lavici
se horlivě hlásí jedna budoucí školačka
v touze nám něco velmi důležitého říct,
dáme jí tedy slovo: „A když někdo neposlouchá tak dostane ŘEDITELSKOU BŮTKU!„ řekne,vážně pokyvujíc hlavou...

Beruška
na návštěvě
Poslední červnový den čekalo na děti
z mateřského centra Beruška překvapení.
Počkali jsme, až starší sourozenci přijdou
ze školy s vysvědčením, a všichni společně
i s dospěláky jsme se vydali do Domu Českého
Švýcarska na krásnolipském náměstí. Zdejší
zkušená lektorka pro nás měla připravenu
dobrodružnou cestu s mlynářským tovaryšem
Pumphutem. Někteří z nás navštívili expozici
poprvé, proto byl počáteční průzkum přízemí
plný překvapení. Zatočili jsme větrným
mlýnem, zdolali výstup na rozhlednu,
překvapeně nahlédli do studny a prozkoumali
jsme různá zvířátka a podivnosti zdejší přírody.
Celí nedočkaví jsme sestoupili po schodišti
kolem rybích přechodů do suterénu, kde na
nás čekal nejprve krátký film o tom, jak to tady
vypadalo před mnoha lety a pak jsme se pustili
do plnění spousty zajímavých úkolů, kterými
nás s lektorkami provázel i mlynářský tovaryš
Pumphut. Nejvíce nás lákala jezevčí nora, kde
jsme se vyřádili nejlépe. Aktivní dopoledne
v expozici Domu Českého Švýcarska se nám
velmi líbilo, děkujeme tímto pracovnicím
informačního střediska za jeho uskutečnění.
(Lada Hrnečková)

Při vycházkách
- Ve školce jsme si povídali o tom co je to
hydrant a dali jsme si za úkol na vycházce
nějaké
hydranty nalézt a ukázat si je. Výsledek?
Po ujití několika metrů ze školky křičí
první dvojice v zástupu a znamená to
jenom jedno: „Paní učitelko, tady je ten
VYDRANT!!!“
- Povídali jsme si o našem městě, a při vycházkách ho zároveň blíže poznávali.
Venku pak paní učitelky trpělivě vysvětlovaly a ukazovaly kde co je a občas položily kontrolní otázku... Například: „Děti,
kdo si pamatuje jak se jmenuje tenhle
potok?“
„KŘIVÁK!„ nenechala na sebe odpověď
dlouho čekat....
- Děti milují pejsky. Ty své i ty cizí za plotem, která nás při vycházkách samozřejmě vítají štěkotem. Jaké bylo překvapení dětí, když procházejíc okolo plotu za
kterým sedělo mohutné psisko ono ani
nehleslo... „Asi ztratil štěkání“ zamyslel
se nad příčinou neobvyklého jevu jeden
rozumbrada...
- Děti mají skvělý pozorovací talent a velice rychle a rádi se učí všemu co je obklopuje.
Nejraději mají hlavně ten dospělácký
svět do kterého pronikají nenápadným
nasloucháním „těch velkých“ a taky disponují nikdy neutuchající touhou právě
nás - dospělé ohromit.
Přesně to se stalo učitelkám od těch
nejmenších špuntů, když procházeli kolem školy při právě probíhající opravě. Na
nevinný jemný dotaz paní učitelky: „Co
tam děti ti pánové dělají?“ přišla rychlá
a drsná reakce: „ MAKAJ!!!“.
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TIP NA VÝLET:
Kombinované
vstupenky do expozic
Českého a Saského
Švýcarska
Informační středisko v Domě Českého
Švýcarska v Krásné Lípě a informační
středisko v saském městě Bad Schandau
(Nationalparkzentrum Sächsische Schweiz)
připravily pro návštěvníky výhodnou
kombinovanou vstupenku do svých stálých
interaktivních expozic, která platí od června
do konce prosince tohoto roku. Vstupenku,
se kterou můžete navštívit obě expozice za
zvýhodněnou cenu, si můžete zakoupit ve
výše zmiňovaných informačních centrech.

Expozice v Krásné Lípě
České Švýcarsko – život, tajemství, inspirace
- je název expozice, kterou by si žádný
návštěvník tohoto regionu neměl nechat
ujít. Jedná se o zcela novou, moderní
expozici, která vás provede nejen historií, ale
i přírodou, dále vás upozorní na jedinečné
kulturní hodnoty i zajímavé osobnosti tohoto
regionu. Celá expozice je rozložena ve dvou
patrech, vyzkoušet si na „vlastní kůži“ můžete
interaktivní a jiné exponáty jako je např.
větrný mlýn, lososí cestu, labyrint v krajině
a další hravé exponáty. Součástí expozice je
i panoramatická projekce na téma Krajina
zrozená z písku a moře a kinosál s kapacitou
až 50 míst. A právě zde na vás čeká vyvrcholení
celé expozice ve formě dvacetiminutového
emotivního filmu či filmové koláže s názvem

Krajina tajemství. Máte možnost shlédnout
nejen působivé záběry na krajinu a přírodu
Českého Švýcarska, ale současně se
i zaposlouchat do poutavého výkladu o této
krajině v podobě charismatických hlasů herců
Františka Němce a Vladimíra Dlouhého. Celá
expozice je dvoujjazyčná (česky a německy)
a je tvořena tak, aby zaujala pozorného
návštěvníka všech věkových skupin. Otevřeno
je celoročně každý den od 9 do 18 hodin.
Kompletní informace v českém jazyce najdete
na:
http://www.ceskesvycarsko.cz/dumceskeho-svycarska/ a na
http://www.lanu.de/cs-iso/
Nationalparkzentrum/Ausstellung_NLPZ.html
(Dana Štefáčková, České Švýcarsko, o.p.s.)

Ukázka titulní strany vstupenky

Cena: rodina - 190,- Kč (ušetříte 65,- Kč)
dospělí - 95,- Kč (ušetříte 45,- Kč)

NationalparkZentrum
Sächsische Schweiz
(Centrum Národního parku Saské Švýcarsko)
Sedm tematických částí moderní výstavy
v Bad Schandau přibližuje
zvláštnosti
světa rostlin a zvířat v regionu národních
parků České a Saské Švýcarsko. Celý průběh
přírodních procesů je přiblížen pomocí
počítačové animace, interaktivní exponáty
vás vtáhnou přímo do procesu poznávání.
Otevřeno denně od 9-18 hodin.

Červencové výlety s certifikovanými průvodci
v Českosaském Švýcarsku
TRAMVAJÍ
AJÍ DO SKAL
SKAL…
Je nejoblíbenějším okruhem, již od roku
2007 trasa
Díky této trase můžete absolvovat nejen
v Alpách, ale i v Českosaském Švýcarsku
zajištěnou stezku plnou adrenalinových
překvapení (komíny, strže). Po výstupu na
skalní hřebeny přejdete neznámými místy
ve skalách s vynikajícími výhledy do údolí
Labe. Během tohoto jednodenního, mírně
náročného výletu, jdete samozřejmě pěšky,
ale pojedete také hned několika dopravními
prostředky: vlakem, přívozem a tramvají po
trati z r. 1898.
Termín: sobota 11. července
Pěší trasa: 15 km skalami Saského Švýcarska,
některé úseky po vysokohorských stezkách.
Jen pro osoby netrpící závratí!

M
Mysterium
Labského
kaňonu, aneb Výstup
na nejvyšší vrchol
Saského Švýcarska
Vystoupíme z Dolního Žlebu, původní
labské osady s neopakovatelným geniem
loci, k Jeptišce a ostrohům nad Labem, poté
překročíme zemskou hranici a zdoláme
nejvyšší bod Saského Švýcarska Černý kámen
(Zschirnstein) s panoramatickým výhledem
do Čech.
Termín: sobota 25. července
Sraz: hl. nádraží Děčín, ČD Centrum, v 8:30

Doba trvání: cca 9 hodin, pěší část: cca 15 km

České Švýcarsko
v kostce
Pěší výlet s průvodcem, který vás provede
nejen malebnou krajinou Českého Švýcarska
z údolí říčky Kamenice až po skalní vyhlídku
hradu Šaunštejn, ale seznámí vás i s historií,
architekturou a přírodou tohoto regionu.
Vhodné také pro rodiny s dětmi.
Termín: 18. července.
Trasa: Jetřichovice – Dolský mlýn – Vysoká
Lípa – Zámecký vrch – Šaunštejn - Vysoká
Lípa
Doba trvání: 5 hod., 8 km
Start i cíl: Jetřichovice (IS, bus zastávka)

Cena: 490 Kč/os.

Sraz: 9:00h (po příjezdu turistické linky
č. 434).

V ceně: vlak 2x, přívoz 2x, tramvaj, průvodce.

V ceně: doprava z Děčína a zpět, průvodce
s výkladem po celé trase.

Cena: 90,- / osobu, 190,- / rodina (max. 3 děti
do 15ti let)

S sebou: pevnou obuv, jídlo a pití na celý
den, občanský průkaz, doporučujeme uzavřít
pojištění léčebných výloh pro cesty do
zahraničí.

S sebou: jídlo a pití na celý den, občanský
průkaz, doporučujeme uzavřít pojištění
léčebných výloh pro cesty do zahraničí.

Sraz účastníků: hl. nádraží Děčín - ČD
centrum, v 8:30.

Doba trvání: cca 9 hodin, délka trasy: cca
20 km, místy náročný výstup.

Na akce je nutné se předem přihlásit nejpozději 2 dny před konáním akce - a to
na tomto kontaktu:
Dům Českého Švýcarska v Krásné Lípě
Křinické nám. 10
Tel: 412 383 413
E-mail:informace@ceskesvycarsko.cz

Cena: 690,-/os.
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„ZELENÁ ÚSPORÁM
- víme, jak získat
dotace“

Studentský
prázdninový
fotoworkshop

Ve čtvrtek 16. 7. od 16:00 se ve Studentském
centru Střelnice ve Varnsdorfu uskuteční
seminář a workshop k dotačnímu programu na
zateplování a ekologické vytápění domů www.
zelenausporam.cz. Na semináři se dozvíte
vše o programu, podmínkách a žádostech.
Součástí bude workshop, kde Vám budou
představeny firmy z regionu, zabývající se
danou problematikou (projektanti, výrobci,
realizátoři).

Pokud patříte mezi milovníky fotografování,
nebo vám je tato vášeň blízká, pak vás jistě
potěší nabídka studentského fotoworkshopu.
Kurz se koná 19. až 23. srpna 2009 v překrásné
mystické krajině Českého Švýcarska pod
profesionálním vedením fotografů Václava
Sojky a Petra J. Juračky. Více informací najdete
na www.ceskesvycarsko.cz.

Slavnosti rádia Blaník
Poslední indiánská
země
Velehory, pralesy, savany, pouště, jezera,
solné pláně, stříbrné doly a mnoho dalších
míst spolu s Jitkou Vlasákovou a Martinem
Růžičkou navštívíme při vyprávění o Bolívii nejchudší zemi Jižní Ameriky. Stane se tak ve
středu 15. července v 19:00 v Domečku Na
Kopečku v Rumburku.

SoliDeo ve Sněžné
S novým programem, ve kterém nechybí
celá řada nevšedních dobových hudebních
nástrojů (letos novinka - seljefloyte,
kytarová loutna,...) se v sobotu 25. července
v kostelíku Panny Marie ve Sněžné představí
instrumentálně-vokální soubor pro hudbu
gotiky, renesance a baroka SoliDeo.

Soutěže pro děti i dospělé, ražení pamětních
mincí, atrakce a spousta dalšího doprovodného
programu čeká na všechny, kteří přijdou
v sobotu 18. července v 17:00 do Rumburku
na Lužické náměstí, kde se budou slavit 10.
narozeniny Rádia Blaník. Těšit se můžete na
vystoupení Františka Nedvěda, Petra Muka,
kouzelníka Pavla Kožíška a chybět nebude ani
ohňostroj.

Kyjovský festiválek
Kyj
Tak je rozhodnuto, Kyjov letos bude. Benefiční
koncert, jehož výtěžek bude věnován mateřské
škole v Krásné Lípě se uskuteční v sobotu
25.7.2009 od 12 hodin v Kyjově u Krásné Lípy
(u přehrady - dům č. 2). Neoficiální začátek
je v pátek 24.7.2009 - písničkáři z Ameriky
- hudební překvapení jako vždycky. Více
o programu i předprodeji se dozvíte na www.
kyjovsky-festival.com.

Ochrana přírody
a krajiny v České
republice
Správa NP České Švýcarsko pro Vás připravila
výstavu, věnovanou tématu „Ochrana přírody
a krajiny v České republice“. Do 31. července
ji můžete navštívit v Informačním centru
U sloupu (Saula) – bývalá hájenka mezi
Chřibskou a Doubicemi a mezi 1. až 31. srpnem
v Informačním středisku v Jetřichovicích (lesní
správa).

FOTOSOUTĚŽ POKRAČUJE: Znáte opravdu
Krásnou Lípu?
Ve Vikýři Vám pravidelně přinášíme fotografie
nějakého zajímavého zákoutí Krásné Lípy
a Vaším úkolem je uhodnout, o co se jedná
a kde se objekt nachází. Kdo do desíti dnů
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.
V minulém čísle se jednalo o snímek části
Köglerovy stezky z Vlčí Hory.
V době prázdnin se také změnila cena, kterou
bude pexeso. To získávají: Klárka Procházková,
Igor Knapp a Václav Hieke.
Tím to ovšem nekončí. Správné odpovědi na
úkoly ze všech Vikýřů budou v prosinci znovu
slosovány a tři z Vás si mohou odnést pěkné
výhry.

Poznáte, kde se nachází tento „historický
objekt“?

Program kina Krásná Lípa červenec 2009
pondělí 13. 7.
od 18.oo hod

GRAN TORINO

Vstupné 60,- Kč

Clint Eastwood v oscarové nominaci tentokrát jako starý muž, vyrovnávající se s rasovými
předsudky. 116 min. Ml. přístupno od 12ti let.

středa 15. 7.
od 18.oo hod

ZNOVU SEDMNÁCT

Vstupné 60,- Kč

Díky podivuhodné proměně je třicátníkovi Mikeovi opět sedmnáct. Jak si poradí s druhou šancí?
102 min. TITULKY. Ml. přístupno.

Starokřečanské
slavnosti
Přijďte se v sobotu 11. července od 13:00
pobavit do Starých Křečan. Připraveny jsou
hry a soutěže pro děti, ukázky starých řemesel
– kovář, hrnčíř, řezbář, tkaní – historický šerm
AKVILO. Na 17:30 je naplánován koncert
chrámové hudby Děčínského symfonického
orchestru v kostele Jana Nepomuckého. A od
20:00 se můžete bavit na taneční zábavě.

pondělí 20. 7.
od 18.oo hod

X-MEN: WOLVERINE

Vstupné 60,- Kč

Tentokrát sólo pro nelítostného mutanta Wolverina obdařeného zázračnou schopností regenerace.
107 min. TITULKY. Ml. přístupno.

středa 22. 7.
od 18.oo hod

POSLEDNÍ DŮM
NALEVO
Thriller, ve kterém se během jedné noci z obětí stanou kati.
109 min. TITULKY. Ml. nepřístupno.

Vstupné 60,- Kč
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Se sezónou se loučili fotbalisti i maminky
Člověk zažije ve svém životě několik mezníků
a jedním z nich je i fotbalový přestup.
O tom, že na tento den kluci určitě jen tak
nezapomenou ví dobře každý, kdo se někdy
této akce zúčastnil. Letos jsme se zase všichni
fotbaloví fandové sešli proto, abychom si
společně zahráli fotbal a zkusili si, jak těžké to
v některých okamžicích ti naši „prckové“ mají.
Letos se utvořilo šest týmů: ŽENY (my maminy),
RODIČE (tatínkové), TRENÉŘI, MLADŠÍ,
HOLUBCI a STARŠÍ. Hrálo se v sobotu 27.6.2009
od deseti hodin na místním fotbalovém hřišti.
Zažila se velká spousta legrace a MY ŽENY
jsme byly fakt hodně šťastné a hrdé, když se
nám podařilo dát gól. Kluci jsou holt kluci
a tak i ti nejmenší si s námi chvílemi doslova
pohrávali.
Výsledky: 1. místo: STARŠÍ
2. místo: RODIČE

3. místo: TRENÉŘI
4. místo: ŽENY
5. místo: MLADŠÍ
6. místo: HOLUBCI
Po vyhlášení výsledků přišla řada na
přecházející chlapce, kteří postoupí do starších
žáků: Ondráš Lehoczki, Kamil Hošek, Jakub
Virgler a Filip Alfery. Ráda bych touto cestou
za nás, všechny rodiče našich fotbalových
pokladů, poděkovala trenérům, kteří se
naprosto skvěle věnují klukům, pořádají pro
ně akce a dělají všechno pro to, aby byl fotbal,
který kluky učí, na co nejlepší úrovni, což
dokazují výsledkové tabulky.
Jsou to: Martin Rýsler, Míla Smejkal, Fanda
Holubek, Kamil Hošek a Vlasta Šmalcl.

(m. alf )

Tour de feminin odstartuje dnes z Varnsdorfu
Etapová města:
1. etapa 9. července start 13:00 – cíl cca 15:58 VARNSDORF - náměstí
2. etapa 10. července start 10:00 – cíl cca 12:57 JIŘÍKOV - náměstí
3. etapa 11. července start 10:00 – cíl cca 10:33 BOGATYNIE Polsko
4. etapa 11. července start 16:10 – cíl cca 18:33 RUMBURK – náměstí

5. etapa 12. července start 10:15 – cíl cca 12:36 VARNSDORF – KRÁSNÁ
LÍPA
Slavnostní vyhlášení se uskuteční v parku vedle MěÚ v Krásné Lípě cca
ve 13:30.

Tour de Feminin - IV. Etapa Rumburské okruhy
11. července od 15:30 na Lužickém náměstí

15:30
16:10
16:15
16:35

ZAHÁJENÍ
START
Martin Šimůnek – exhibice na horském kole
na předem připravených překážkách
Martina Pártlová – zpěvačka, účastnice soutěže
SuperStar

17:10
17:15
17:40
18:00

STARS – taneční skupina z Varnsdorfu
David Deyl – talentovaný zpěvák a kytarista
Martin Šimůnek – další vstup exhibice
Předpokládaný dojezd prvních závodnic
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