375

Příští číslo Vikýře vyjde ve
čtvrtek 13. května 2010
krásnolipský
půlměsíčník

4,- Kč

Do školního srazu zbývá měsíc
Od největšího školního srazu v historii této země
nás dělí sotva jeden měsíc. Časomíra portálu
skolnisraz.cz spokojeně ukrajuje den po dni
a organizátoři si každý den odškrtávají některý
z posledních úkolů, které s sebou tato událost
přinesla. Nebylo jich málo. Vikýř vám přináší úplný
program Školního srazu ve své konečné podobě.
Program:
• 8:00 – 10:45 Registrace účastníků (náměstí)
• 9:00 – 11:00 Mládežnický Big Band P. Zelenky
(náměstí)
• 9:00 – 18:00 Krásná Lípa objektivem času výstava (Galerie – Továrna)
• 9:00 - 17:00 Dům Českého Švýcarska - Den
otevřených dveří (DČŠ)
• 9:00 – 17:00 Expozice městských kronik
(Obřadní síň, MěÚ)
• 9:00 – 18:00 Co jste netušili o rodácích Krásné
Lípy – výstava (Kulturní dům)
• 9:00 – 18:00 Základní škola – Den otevřených
dveří (ZŠ)
(Expozice třídních knih * Výstava učebnic
a školních pomůcek * Vytvoření
Stěny s podpisy absolventů *
Setkání s učiteli)
• 11:00 – 12:00 SETKÁNÍ
ABSOLVENTŮ
&
KŘEST
NÁMĚSTÍ (náměstí)
(program ceremoniálu na místě)
• 12:00 – 18:00 Fotografování
ročníků (park pod ZŠ +
Hauserka)
• 12:00 – 15:00 Školní oběd
(jídelna ZŠ)
• 12:00 – 15:00 August Frind
– výstava obrazů (Muzeum
Rumburk, autobus RTO)
• 12:00 – 18:00 Krok za krokem
Krásnou Lípou, procházky
s průvodci (Krásná Lípa)
• 13:30 – 17:30 Autobusem na školní výlet – okruh
K.L., Kyjov, Doubice (autobus RTO z náměstí)
• 14:00 – 16:00 Co bylo a zbylo v Krásné Lípě,

výlet s OPS (od DČŠ)
ČŠ
• 14:00 – 16:00 Koncert Ústřední hudby Armády
ČR (náměstí)
• 18:00 – 22:00 Velká školní party (náměstí)
„organizátoři si vyhrazují právo drobných
změn v programu“
V těchto dnech připravujeme ještě úplný
přehled restaurací, přesněji těch, jejichž kapacita
ještě není zatížena kompletní rezervací. Některá
místa jsou totiž již dnes obsazena. Stejné informace
chystáme také o ubytovacích kapacitách Krásné
Lípy a jejího blízkého okolí, neboť i možnost
ubytování je částečně vyčerpána. „Ostatně - dnes
je již vyčerpána i kapacita školní jídelny. Takže
přijímání dalších objednávek obědů jsme museli již
zastavit“ konstatuje ředitelka školy Ivana Preyová.
V budově školy bude probíhat velká část aktivit
a zvládnout jejich umístění a načasování nebylo
vůbec jednoduché. „Dnes už je ale vše připraveno,
a kdyby nám někdo řekl, že je zítra 5. června, tak
nás nezaskočí“ dodává paní ředitelka.
(Zdeněk Novák)
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Podpořte Krásnou Lípu
I letos se na webových stránkách Informačního
portálu CZ REGION koná soutěž „O nejkrásnější
město a obec Čech a Moravy 2009“. Podpořte
tedy opět své město a hlasujte v anketě o
nejkrásnější město/obec na http://www.
czregion.cz/krasna-lipa. V loňském roce, díky
Vašim hlasům, Krásná Lípa skončila na druhém
místě s 39 356 hlasy.
Pravidla soutěže:
- hlasovat pro město/obec je možné maximálně
jednou za hodinu a to pro jedno konkrétní
město/obec (to znamená, že dané konkrétní
město/obec dostane od jednoho hlasujícího
maximálně 24 hlasů denně)
- vyhrává město/obec, které získá nejvíce hlasů
- hlasujte kliknutím na „Přidej hlas!“
v hlasovacím zařízení pod prezentací města/
obce, a to po opsání pěti čísel z obrázku
- jakýkoliv pokus o manipulaci s hlasy znamená
automatické vyřazení registrovaného uživatele
ze soutěže. Městu/obci budou neoprávněně
přidané hlasy odpočteny, a to bez jakýchkoliv
nároků.
- výsledky budou zveřejněny 3. 11. 2010
o 12:00 hod.
Novinkou letošní soutěže je to, že i na hlasující
čekají hodnotné ceny - každý měsíc bude jeden
výherce z registrovaných hlasujících vylosován.
Krásná Lípa je zatím na 5. místě s 3019 hlasy.

Důležitým prvkem programu bude i koncert Ústřední hudby
Armády ČR přímo na náměstí.

Ano, Školní sraz 2010 se kvapem blíží...
Pouhých 47 dní zbývá do historického
krásnolipského Školního srazu. Přípravy této akce
se tak dostávají do závěrečné fáze. Precizuje se
program dne, finišují přípravy výstav, připravuje
se dopravní opatření atd. Stejně tak pokračuje
informační kampaň prostřednictvím webového
portálu http://skolnisraz.cz/, sociální sítě http://

www.facebook.com/home.php?#!/pages/VKrasne-Lipe-mam-spoluzaky/ Reklamní spot vysílá
i náš mediální partner Rádio Blaník. Poslechnout si
ho můžete i na www.krasnalipa.cz.

DO ŠKOLNÍHO SRAZU 5. ČERVNA 2010
ZBÝVÁ JIŽ JEN 37 DNŮ.
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Svoz separovaného odpadu

Nejbližší svoz separovaného odpadu se
uskuteční v pondělí 10.5. 2010 ve Vlčí Hoře a v
Zahradách a ve čtvrtek 13.5. 2010 v Krásné Lípě.
Dále pak v pondělí 24.5. 2010 ve Vlčí Hoře a v
Zahradách a ve čtvrtek 27.5. 2010 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.

Upozornění pro občany – režim svozu popelnic
Dle sdělení svozové firmy, řada občanů města
Krásná Lípa přistavuje k vývozu nádoby
s komunálním odpadem (popelnice) obráceně než
je systém nastaven. 14 - ti denní svoz je vždy v
SUDÝ týden. Je nutné před přistavením nádoby k
vývozu provést kontrolu známky na popelnici.
Ke zmatku v termínech může přispět skutečnost,
že byly vytištěny a prodávány stolní i plánovací
kalendáře se špatným číslováním kalendářních
týdnů!
Prvním týdnem roku 2010 byl týden začínající
dnem 4. 1. 2010 a byl lichý (toto číslování se opírá
o ČSN ISO 8601 97 9738, 8601 97 9738 o Datových
prvcích a formátech času).
Pro připomenutí: zelená známka - svoz 1 x za
týden, žlutá známka - svoz 1x za 2 týdny vždy SUDÝ,
červená známka - svoz v zimním období od 1. 11.
do 30. 4. - 1 x za týden, v letním období od 1. 5. do
31.10. - 1 x za 14 dní.

Stomatologická pohotovost
http://kostka.krasnalipa.cz
Odlehčovací služba
Péče o osoby se sníženou pohyblivostí nebo po úrazu v
domácím prostředí.
Kontakt: odlehcovacisluzby@krasnalipa.cz, tel: 777 291 359
Ambulantní odlehčovací služba
Služba určená seniorům a lidem se zdravotním handicapem.
Každou středu od 8:00 do 12:00 v prostorách domu s
pečovatelskou službou v Krásné Lípě
Kontakt: odlehcovacisluzby@krasnalipa.cz, tel: 777 291 359
Hlídání dětí
V domácnosti nebo u nás.
Kontakt: odlehcovacisluzby@krasnalipa.cz, tel: 777 291 359
Amari poradna
PO,ST 8:00-16:00
Poradenství při řešení bydlení, vzdělávání, zadluženosti apod.
Občansko právní poradna
Každé první a třetí pondělí v měsíci od 17:00
Poradenství při řešení právních otázek
Kontakt: 412 354 842
JOB poradna
PO 9:00 -17:00
Volná pracovní místa, poradenství při hledání zaměstnání.
Přístup na internet a k počítači
PO 13:00 – 14:45 – pro děti od 10 do 15 let
ÚT 9:00 – 16:00 – pro starší 15 let
Práce na PC a internetu.
Klub VČELIČKA
PO,ST 9:00 – 11:00 - pro děti 1– 6 let a jejich rodiče
Amari klub
ČT 14:00 – 16:00 - volnočasové aktivity
ÚT, PÁ 14:00 – 16:00 - výtvarná činnost pro děti
ST 14:00- 16:00 - doučování školáků
T-klub pro děti a mládež
ÚT-PA 12:00 – 19:00
SO 12:00 – 18:00
Agentura Pondělí
Pondělí 9:00 -17:00
Podporované zaměstnávání a bydlení pro klienty s různým
stupněm postižení.
Šicí dílna
Úterý 9:00 – 16:00
Přístup k šicímu stroji pro vlastní šití a opravy oděvů.
Kontaktní místo Lokálního partnerství Šluknovsko.
Cedr, občanské sdružení
Agentura Pondělí, občanské sdružení
Dobrovolnické centrum Výběžek.
Vzdělávací kurzy dle aktuální nabídky.

Ordinační hodiny 8:00 – 11:00
· 1. – 2. 5. 2010 MUDr. Janda Zdeněk
Čs. legií 1083/10, Děčín IV - Podmokly, tel.: 412 532 216
· 8. – 9. 5. 2010 MUDr. Sudová Olga
U Plovárny 1190/14, Děčín I, tel.: 412 502 213
· 15. – 16. 5. 2010 MUDr. Vojtěch Vladimír
U Plovárny 1190/14, Děčín I, tel.: 412 502 216
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů,
přesto ale doporučujeme správnost uvedených
informací před návštěvou lékaře vždy telefonicky
ověřit.

Povolenky k chytání ryb
Rybářská sezóna se rozbíhá na plné obrátky. Chcete
také chytat ryby? Nevíte kde sehnat povolenku?
Povolenku Vám vydá pan Tomáš Krajmer –
hospodář MO Krásná Lípa, Polní 733/20, Rumburk.
Tel. 723 839 746, 723 839 746.

Volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR
Ve dnech 28. a 29.5.2010 se uskuteční volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Volby se
konají v pátek 28.5.2010 od 14:00 do 22:00 hodin
a v sobotu 29.5.2010 od 8:00 do 14:00 hodin.
Volební místnosti jsou pro volební okrsek č.1 – 4
v Základní škole v Krásné Lípě a pro volební okrsek č. 5
bude volební místnost v Nobilis Tilia na Vlčí Hoře 147.

RUBRIKA:

OBČANSKÁ PRÁVNÍ PORADNA V KOSTCE
TERMÍN PORADNY 3.5.2010 OD 17:00 DO 18:00 HODIN
Osobní schůzku s právníkem v občanské poradně si můžete domluvit na tel. 412 354 842. 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:
Je podle platných zákonů třeba stavební povolení pro výměnu stávajících dřevěných oken
za plastová?
Odpověď:
Problém ve své konkrétní podstatě vůbec nemusí být tak jednoduchý, jak se na prvý pohled
zdá. Odpověď je podávána tedy pouze v obecné rovině, konkrétní případ může být jiný a
vyžaduje jiného posouzení.
Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií.
To platí bez zřetele na stavebně technické provedení stavebního díla, bez zřetele na použité
stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Změnou dokončené
stavby je stavební úprava, při které se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení
stavby. Výměna dřevěných oken za plastová je tedy stavbou, a to změnou dokončené
stavby.
Podle § 103 stavebního řádu (zák. č. 183/2006 Sb.) stavební povolení ani ohlášení stavebnímu
úřadu nevyžadují stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby,
nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní
prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost.
Výměnu oken z dřevěných za plastová, pokud nemění velikost okenního otvoru, lze obecně
považovat za stavební úpravu, kterou se nemění vzhled stavby, nezasahuje do nosných
konstrukcí stavby, nemění (zásadně, principielně) způsob užívání stavby, nevyžaduje
posouzení vlivů této stavební úpravy na životní prostředí ani jejich provedení nemůže
negativně ovlivnit požární bezpečnost. Obecně tedy není zapotřebí ani stavebního
povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Pokud ale máte pocit, že Vaše výměna nesplňuje
tato obecná kriteria, raději konsultujte konkrétní případ se stavebním úřadem.
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Slavnostní fanfára pro Krásnou Lípu
Pro
připravované
slavnostní
otevření
rekonstruovaného Křinického náměstí, které
proběhne 5. června, byla nově nahrána Znělka
pro Krásnou Lípu. Slavnostní fanfáru složil a městu
Krásná Lípa věnoval hudební skladatel a pedagog

pan profesor Ilja Hurník.
Novou nahrávku v provedení členů Ústřední hudby
Armády České republiky si můžete poslechnout již
dnes na www.krasnalipa.cz.

Zážitky v Českosaském Švýcarsku
Právě vyšlo první číslo nového turistického
magazínu s názvem Zážitky v Českosaském
Švýcarsku, kde se v poutavých a zajímavých článcích
dozvíte zajímavosti
turistického, kulturního
i sportovního rázu z regionu, jak na české straně

tak v Sasku, konkrétní tipy na výlet i praktické
informace o atraktivitách pro letošní sezónu.
K dostání zdarma v infocentru v Domě Českého
Švýcarska na náměstí


Krásnolipská křížová cesta pod brigádnickým
tlakem
Křížový vrch u krásnolipského kostela láká
dobrovolné pomocníky.
O minulém víkendu zde uklízeli dětští i dospělí
brigádníci v rámci celosvětové kampaně Clean Ut
the World – Ukliďme svět.
V pátek 9. dubna je nahradili a v jimi započatém
díle pokračovali zaměstnanci obecně prospěšné
společnosti České Švýcarsko. Ve spolupráci
s pracovníky Technických služeb odstraňovali
především náletové dřeviny a upravovali terén

a přístupovou cestu.
Nadějně a symbolicky zní slova ředitele OPS
Marka Mráze: „Tuším, že jsme tam nebyli v tomto
roce naposled…“. Právě OPS České Švýcarsko a
město Krásná Lípa v současnosti finalizují přípravu
projektu obnovy této křížové cesty, který by měl
zajistit finanční pokrytí rekonstrukce.
MĚSTO KRÁSNÁ LÍPA
zastoupené tajemníkem Městského úřadu Krásná Lípa
vyhlašuje
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení pracovní pozice
pečovatel – ošetřovatel
v domě s pečovatelskou službou
Tato funkce bude zařazena do 3. platové třídy v souladu se zněním zákona č. 143/1992 Sb.
ve znění pozdějších předpisů. Nástup do pracovního poměru k 1. 7. 2010.

Vyměření daně z
nemovitosti
V době od 6.4.2010 do 6.5.2010 je možno
v kanceláři č. 10 u sl. Baranové - a to pouze v úřední
dny:
Po, St
8:00 – 11:30
12:00 – 17:00
Pá
8:00 – 11:30
nahlédnout do Hromadného předpisu pro
vyměření daně z nemovitosti pro rok 2010.
V předpisu najde každý poplatník daně
z nemovitosti vyměřenou výši daně pro rok 2010.

Po lososech se do NP
České Švýcarsko vrací
i střevle
Dalším druhem, který dostává příležitost k návratu
do přírody Národního parku České Švýcarsko,
zejména pak do říčky Křinice a jejích přítoků,
je střevle potoční. Správa parku ve spolupráci
s Českým rybářským svazem a občanským
sdružením Institut aplikované ekologie Daphne
ČR vysadila do Brtnického potoka 140 dospělých
ryb, aby se zde mohly vytřít a položit základ dalším
generacím těchto drobných, pouze 8 až 10 cm
velkých ryb. Dospělí jedinci byli do národního
parku přeneseny z Jílovského potoka, tedy
z Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce, která
s národním parkem sousedí.
K vyhubení střevle potoční, která patří k ohroženým
druhům a na červeném seznamu je vedena jako
zranitelná, došlo v Křinici především v důsledku
znečištění vody v druhé polovině minulého století.
Vedle úspěšného návratu sokola stěhovavého
a probíhající reintrodukce lososa obecného
se jedná o další slibný krok směrem k nápravě
člověkem způsobených škod v důsledku dřívějšího
necitlivého přístupu k přírodě.
(Tomáš Salov, NP České Švýcarsko)

Požadavky :
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

ukončené střední vzdělání, odpovídající odborné zaměření je výhodou
minimální praxe v oboru 2 roky
praxe v oblasti sociální popř. zdravotní péče a služeb
dobré komunikativní a organizační schopnosti
vstřícný přístup k uživatelům, psychická odolnost, fyzická zdatnost
schopnost samostatného rozhodování, aktivní přístup
znalost práce na PC (uživatelské programy Word, Excel)
časová flexibilita
znalost Standardů či jejich příprava a uvedení do praxe výhodou
řidičský průkaz skupiny B

Uchazeč podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti :
·
·
·
·
·

jméno, příjmení a titul uchazeče
datum a místo narození uchazeče
státní příslušnost uchazeče
místo trvalého pobytu uchazeče
číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního
příslušníka)
· datum a podpis uchazeče
Uchazeč připojí tyto doklady :
· životopis, ve kterém uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech
a dovednostech
· kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně jiné doklady potvrzující
absolvování odborných kurzů, seminářů apod.
· výpis z evidence Rejstříku trestů - ne starší 3 měsíce
Uchazeč podá písemnou přihlášku v uzavřené obálce s označením: „Výběrové řízení
– pečovatel – neotvírat“ do 14. 5. 2010 osobně do podatelny MěÚ Krásná Lípa nebo
doporučeně poštou na adresu:
Město Krásná Lípa , k rukám tajemníka MěÚ, Masarykova 6, 407 46 KRÁSNÁ LÍPA .
V Krásné Lípě 22. 4. 2010

Jan Kolář – tajemník MěÚ
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Návrat k Bezdězu, Nedvězí a Dubskému Švýcarsku

Přinášíme další příspěvek od Jiřího Raka,dříve manažera obchodu a turistiky OPS České Švýcarsko, krásnolipského zastupitele a člena KČT v Krásné Lípě, nyní
„našeho zahraničního dopisovatele“ zpoza Uralu.
Tentokrát malý pohled za hřebeny Lužických hor, do
kraji Karla Hynka Máchy…
Vracím-li se po delší době k Bezdězu, je to proto, že
tuto horu považuji za klíčovou ve vztahu k severním Čechám. Bezděz otevírá severní Čechy. Žádná
jiná hora nestojí tak osamoceně na rozhrani středočeských rovin a kopcovité krajiny severu.
Ve Středohoří jsou také dominanty, které vyčnívají a krajinu uvádějí. Hazmburk, Milešovka, Sedlo,
Vlhošť. Výrazné je Ralsko, ale již je cloněno právě
Bezdězem. Pokud vzpomeneme Růžák, ten je

z “české” strany až za horami, dominuje spíše nad
labskou skalní krajinou z pohledu od Bašty nebo
stolových hor v Saském Švýcarsku.
Bezděz ve své dvojjedinosti kraluje. Tyčí se náhle
nad borovými lesy Máchova kraje, bez jakéhokoliv upozornění, a středověké podhradí na svahu
je také již vyzdviženo nad okolní terén, aby bylo
viděno z jižních směrů z velké vzdálenosti. Hrad
potom ovládá nepříliš rozsáhlý vrchol kopce a patří
k nejkrásnějším u nás. Slavné výhledy z hradní věže
na celý severní obzor od Krkonoš přes Ještěd až po
Středohoří jsou mezi turisty dostatečně známy.
Já dávám přednost pohledu na něj. Uvádí severočeskou rozervanou krajinu suverenně a v pohledu
od Kokořínska je nejkrásnější. Pokud se dostanete

Severní stopa
Turisté a město Dolní Poustevna v sobotu 15.
května pořádají již 34. ročník turistického pochodu
Severní stopou. Připraveny jsou trasy od 3 do
30 kilometrů pro pěší i cykloturisty vedoucí po
českém i německém území. Start je z turistické
chaty za hřištěm v Dolní Poustevně, cíl je na
výletišti Čtverec.
Turistickou atrakcí letošní Stopy je nově opravený
poustevenský kostelík, další zajímavostí bude
návštěva poustevenského kostela sv. Archanděla
Michaela - je to poprvé v historii pochodu,
kdy mohou účastníci navštívit poustevenský
kostel. Nejdelší, 20ti kilometrová trasa, projde

kolem starověkého rýžoviště zlata nedaleko
lobendavského lomu.
Každý účastník obdrží barevný pamětní list
a suvenýr z keramiky. Odměna bude též pro
3 nejmladší a 3 nejstarší účastníky. Celý den bude
hrát country kapela Srdíčko.
Tento den bude vypraven i historický vlak Hurvínek
ze Zubrnické muzeální železnice, který odjíždí
v 8:50 z Rumburku přes Šluknov a v 9:45 bude
v Dolní Poustevně. Zpět odjíždí v 16:00 z Dolní
Poustevny přes Šluknov do Rumburku.
Podrobnější propozice jsou ke stažení na
www.severnistopou.cz.

Stezka odvahy v Brtníkách
Klub českých turistů Rumburk pořádá v sobotu 2.
května již 31. ročník Stezky odvahy. Jde
o pěší turistickou akci pro rodiče s dětmi v délce
8 km. Start je na nádraží ČD Brtníky mezi 9:30 až

11:00, cíl je v osadě Kopec na turistické základně.
V cíli pochodu budou pro děti připraveny sportovní
soutěže s cenami, medailemi a diplomem za účast.

do pohádkového Kokořínského dolu nebo Mšena
u Mladé Boleslavi, vypravte se odtud do Nosálova,
vesnice se zachovalými dřevěnými pavlačovými
domy, tak odlišnými od lidové architektury v Českém Švýcarsku nebo Lužici. Půjdete-li z Nosálova
po modře značené cestě lesy kolem Vrátenské hory
k hradu Housce, otevřou se první pohledy na dvojvrší Bezdězu již z této cesty.
Hrad Houska je sám o sobě dost tajemný, zvláštní
a v krásné poloze vysoko nad okolními pískovcovými doly. Význam má pro mne více než hrad opět
cesta, dálková Máchova cesta, která od Housky
klesá otevřenou cestou přes obce Kruh a Žďár, ve
své původnosti jedny z nejzajímavějších v severních Čechách, aby se potom ponořila do borových
lesů a jimi se proplétala k samému Bezdězu. Ten po
celou dobu sestupu jako urostlý strážce hrdě sleduje jemu svěřenou krajinu a lemuje severní obzor.
Cesta výhledů, dnes hodně osamělá, a přece jedna
z nejkrásnějších v naší krajině.
Krajina je osamělá, osídlená dnes hodně chalupáři
z měst, a přece plná tajemných skal a dolů s vytesanými místnostmi ve skalách, překvapujících výhledů a zapomenutých osudů. Až sem sahalo území
s většinou německého obyvatelstva.
Tato část Máchova kraje byla před několika desetiletími známa jako Dubské Švýcarsko, podle městečka Dubá, ležícím v jejím středu na silnici z Prahy
do České Lípy. Za slavnějším Českým Švýcarskem
není pozadu, co se týče rozervanosti pískovcových
skal a všech ostatních krajinných prvků. V četnosti
starých chalup, tak úzkostlivě jejími novými obyvateli dnes udržovanými, ho dokonce předčí.
A tak v dobách, kdy České Švýcarsko bylo pro mne
ze středu Čech ještě velmi vzdáleno, mi jeho atmosféru vždy věrně přiblížila návštěva Kokořínska
a okolí Dubé, na polovině vzdálenosti nutné k dosažení Jetřichovic nebo Hřenska. Korunou byl potom
výstup nikoliv na Bezděz, ale na sopečný vrcholek
Nedvězí, tryskající nad pískovcové doly a staré dřevěné chalupy podobně jako Mužský v sousedním
Českém ráji a otevírající volný výhled na milovaný sever, daleko k pohraničním Lužickým horám,
Středohoří a Ještědu, dalšímu strážci nejkrásnější
krajiny, tentokrát na německém a polském pomezí.
A stále se mi vtírá, i po letech, ona palčivá otázka:
Jak nejlépe uchopit a oslavit tento kraj sopek, skal,
zmizelých a nových osudů, kraj mezi Milešovkou,
Řípem a Lužicí, mezi Prahou, Drážďany a Libercem,
tento vlastní sever Čech? Dodnes nevím..

Pro cyklisty v NP České
Švýcarsko
V úseku mezi silnicí Brtníky - Vlčí Hora a hranicí NP
České Švýcarsko probíhá od 20. 4. do 25. 5. oprava
propustku na cyklotrase 3033. Buďte opatrní.
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POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY
Nová výstava v Galerii
Továrna

Sokol z Libčic do Lípy
přiletí posedmé

Krajina našeho severu
objektivem

V prostorách Galerie Továrna je k vidění nová
výstava Paleoart – obrazové rekonstrukce pravěké
krajiny a fauny z dílny Petra Modlitby. Výstavu
tu bude do 31. května 2010 a připravilo ji České
Švýcarsko, o. p. s

Po úspěšných minulých
akcích je tu zase Sokol
Libčice nad Vltavou. O
víkendu od 8. do 9. 5.
2010 si můžete společně
protáhnout tělo a zacvičit
si v tělocvičně Sportovního
areálu Českého Švýcarska. Součástí víkendové
péče o tělo bude i prezentace kosmetiky ALCINA
v sobotu v 18:00 hod. v Továrně. Místa si rezervujte
na tel.: 602 858 490 do 5. května

Na Šluknovském zámku se 10. května od 16:00
hodin uskuteční společná vernisáž fotografií dvou
fotografů. Blanka Severinová tu bude vystavovat
svá díla na téma „Jižní Švýcarsko a kamélie ve
fotografii“ a Lukáš Černý se představí výstavou
„Krajina našeho severu objektivem“, která je
tématicky rozdělena do tří kategorií – České
Švýcarsko, Šluknovsko a Děčínsko. Obě výstavy
budou na šluknovském zámku přístupné do 10.
července.

Hvězdicová jízda 2010

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.
Na fotomontáži z minulého
čísla byl součastný vzhled
zříceniny gotického hradu
v Krásném Buku. Hrad vznikl
někdy ve 13. století, přesné
datum jeho vzniku není známo, první písemná
zmínka o něm pochází až z roku 1319. Na druhém
malém obrázku byl pohled do zrestaurovaného
zbytku věže. Do dnešních dob se z někdejšího středověkého hradu dochovaly jen malé zbytky hradní
věže a stopy po hradních příkopech. Zajímavá je
fotka v pravém rohu. 20. 4. 1926 věnovala školní
rada škole v Krásné Buku obraz od varnsdorfského
malíře Pilze. Zpodobňuje romantickou fantazii hradu. Po zániku školy v Krásném Buku (30. 6. 1972) byl
obraz přemístěn do školy v Krásné Lípě.
Cenu - upomínkové předměty – získávají: Tomáš
Alfery ze 3.B, Filip Schieke z Velkého Šenova a Vladimír Kraus.
Víte, kde se nachází tento objekt?

Stavění máje a pálení
čarodějnic
Poslední dubnový den – pátek 30. dubna - bude
tradičně patřit stavění máje. I tentokrát bude
stavění máje v režii folklorního souboru Lužičan
a dobrovolných hasičů. Májka se bude stavět
v parku za Domem služeb od 19:00 a s kulturním
programem vystoupí dětský folklorní soubor
Křiničánek. Večerní program bude pokračovat
tradičním PÁLENÍM ČARODĚJNIC na hřišti u T-klubu

Líbačka pod břízou
1. května můžete přijít na dvůr železářství
u Semelků, kde se zrodila další tradice spojená
s májovými aktivitami – líbání pod břízou. Líbat se
bude od 16:00 a v případě nepříznivého počasí se
líbačka přesune do kulturního domu.

Den matek
Na módní přehlídku, břišní tance, vystoupení dětí
z folklorního souboru Křiničánek, Dětského
domova a dětí ze školního pěveckého Sborečku
se mohou těšit všechny krásnolipské maminky,
které přijmou pozvání Města Krásná Lípa a přijdou
v úterý 11. května v 17:00 do kulturního domu
slavit Den matek.

Vzpomínka na padlé
Městský úřad v Krásné Lípě Vás srdečně zve na
vzpomínkový akt k 65. výročí osvobození, který se
bude konat ve středu 5. května od 14:00 na místním
hřbitově u hrobu padlých vojínů ve 2. světové
válce. V programu vystoupí děti ze Sborečku při
Základní škole v Krásné Lípě.

Děčín - Krupka - Litvínov
a zpět
V prvním květnovém víkendu (1. a 2. 5.) se budete
moci projet vláčkem společnosti Student Agency
po kozí dráze na trase Děčín – Krupka – Litvínov.
Vlaky budou jezdit každé dvě hodiny a jízdné
mezi libovolnými stanicemi je 5,- korun. První vlak
z Děčína vyjíždí v 9:00 poslední v 17:00.

Poznej historii svého kraje
V domečku Na Kopečku v Rumburku navazují na
úspěšnou sérii přednášek o „naší“ historii - tentokrát
na téma: Konec 2.světové války a osvobozování
Šluknovského výběžku na jaře 1945. Ve středu 5.
května od 19:00 přednáší Radek Andonov ze SVH
Liberec o.s.

Tradiční hvězdicová cyklojízda z obou stran hranice
má letos cíl v Lipové a koná se v sobotu dne
8. května 2010. Program v Lipové začíná ve 13:00
hodin. Nejkratší trasa je přes Brtníky a Velký Šenov,
měří zhruba 18 kilometrů.
Sraz krásnolipských účastníků je v 10:20 hodin pod
lípou na náměstí. Vítáni jsou všichni od šesti do
devadesáti let.

Kde pohádky končí aneb
osudy Dolského mlýna
Jaký má být osud Dolského mlýna? Jak se za
posledních pět let proměnil? Je možné mu nějak
pomoci? Na tyto i jiné otázky dává odpověď
výstava, která je až do 13. června k vidění na zámku
v Děčíně. Výstava je určená všem, kteří se rádi
vracejí na Dolský mlýn, chtěli by vědět něco víc
o jeho minulosti, ale také pochopit, co a proč se
s mlýnem děje dnes.
Kromě dobových pohledů na Dolský mlýn provází
výstavu i fotografie Václava Sojky. Lze zde shlédnout
i některé zajímavé předměty, nalezené při obnově
– například původní dubovou pilotu, čepy ze staré
vodní hřídele apod. Výstava je zároveň i benefiční
akcí, jejíž výtěžek pomůže při financování obnovy
této kulturní památky

Duben – květen 1945
V pondělí 3. května v 17:00 zve rumburské
muzeum všechny zájemce na slavnostní zahájení
výstavy Radka Andonova „Duben a květen 1945
mezi Budyšínem a Prahou“. Součástí programu je
přednáška autora s projekcí tematických fotografií,
která se uskuteční v 17:30. Výstava samotná pak
bude v muzeu přístupná až do 31. května vždy od
středy do neděle mezi 9:00 až 15:00.
V tuto dobu můžete v rumburském muzeu
shlédnout i výstavku „August Stradal, poslední žák
Ferenze Liszta“.

Voda a jaro v Lužických
horách
Občanské sdružení Přátel Lužických hor a Správa
CHKO Lužické hory vyhlásily mezinárodní
fotografickou soutěž na téma „Voda a jaro
v Lužických horách“. Účastnit se může kdokoliv,
kdo pošle černobílou nebo barevnou fotografii
velikosti A4. Uzávěrka soutěže je 14. června 2010.
Více informací o soutěži získáte na http://www.
luzicke-hory.cz/dokumenty/pdf/fotosoutez_2010.
pdf

FOTOSOUTĚŽ: Znáte
opravdu Krásnou Lípu?

Program kina – Kulturního
domu Krásná Lípa
KVĚTEN 2010
stĜeda 5. 5.
od 18:00

VLKODLAK

Vstupné 60,- Kþ

Lawrence Talbot se vrací po letech domĤ, kde na nČj þeká hrĤzostrašná
legenda o krvelaþném monstru s nadlidskou silou, které se po nocích
toulá po okolí a vraždí vše živé. 102 min. PĜístupno od 15ti let.
stĜeda 12. 5.
od 18:00

PROKLETÝ OSTROV Vstupné 60,- Kþ

Do roku 1954 nás zavede thriller, odehrávající se v pĜísnČ stĜežené
psychiatrické léþebnČ pro nejtČžší pĜípady, umístČné na izolovaném
ostrovČ uprostĜed oceánu. 137 min. PĜístupno od 15ti let.
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S dluhy budou bojovat v pěti městech

http://kostka.krasnalipa.cz

KLUB AmOS - AMBULANTNÍ
ODLEHČOVACÍ SLUŽBA
otevírací doba 8:00h-12:00 hod.
Program na KVĚTEN:
5.5. Relaxace s hudbou.
12.5. Aromaterapie – beseda.
19.5. Práce s papírem- misky, dekorace.
26.5. Historie města Krásné Lípy- beseda,promítání.
Změna programu vyhrazena

Na nebezpečí života na dluh a specifika předlužení
nízkopříjmových skupin upozorňuje putovní výstava, která byla slavnostně zahájena v pátek 23.
března na radnici v Jiříkově. Návštěvníci výstavy
se z vystavovaných panelů dozví nejen o rizicích
půjček, ale i o tom, jak poznat seriozní půjčkovou
společnost, či co znamená magická zkratka RPNS.
Výstavu, která je součástí státní protidluhové kampaně, kromě obyvatel Jiříkova uvidí i lidé ze Šluknova, Rumburku, Krásné Lípy a Varnsdorfu, kam
výstava během letošního roku také zavítá.
„Výstavou a celou kampaní chceme upozornit na
téma zadluženosti a předluženosti řady rodin na
Šluknovsku, které se dostávají do téměř neřešitelné situace a přesto jim jsou dál nabízeny další
a další půjčky“ řekla Hana Volfová, lokální konzultant Agentury pro sociální začleňování.
V rámci této protidluhové kampaně bude vylosováno i několik šťastlivců, kteří se budou moci těšit na
let horkovzdušným balonem. Balon bude startovat
ze tří míst ve Šluknovském výběžku a do slosování
o let v něm budou zařazeni ti, kteří správně odpoví
na anketní otázky, přičemž odpovědi na ně bude
možné nalézt třeba právě na výstavě v Jiříkově.
Protidluhovou kampaň na Šluknovsku, jež je součástí Evropského roku 2010 proti chudobě a sociál-

nímu vyloučení, za finanční podpory MPSV zajišťuje Kostka Krásná Lípa, materiály na výstavu poskytl
Člověk v tísni, o.p.s.
Více informací získáte na http://kostka.krasnalipa.
cz/cz/1768-protidluhova-kampan--ey2010.html#zacatek
Pravidla ankety:
Ankety se může zúčastnit ten, komu je 18 a více let,
do slosování budou zařazeny kompletně vyplněné
anketní lístky, výherci bude týden předem oznámen termín letu balonem. Na výhru není právní
nárok.
Losování proběhne dne: 20. května, 20. srpna a 20.
září.
Místa, kam je možné anketní lístek vhodit:
Krásná Lípa - České Švýcarsko, o.p.s., informační
středisko
Rumburk - informační středisko
Varnsdorf - informační středisko
Šluknov - zámek
Otázky:
- Může dlužník, který dluží přijít při vymáhání dluhů
i o děti?
- Co znamená zkratka RPSN?
- Co je cílem Indexu predátorského úvěrování IPU?

Společně Kyjovským údolím

Pozvánka na seminář
o dluhové problematice
Kostka Krásná Lípa, p. o. ve středu 5. května pořádá
vzdělávací seminář o dluhové problematice a poradenství. Seminář je určený pracovníkům státní
správy, samosprávy a neziskových organizací, kteří
pracují s klienty, občany sociálně znevýhodněnými
nebo ohroženými sociálním vyloučením, ocitající
se v dluhové pasti, ale také pro vedoucí pracovníky
jmenovaných institucí a organizací.

Dvoudenní setkání žáků ZŠ Krásná Lípa a žáků Mittelschule Neukirch se uskutečnilo 16. a 17. dubna
u nás v Krásné Lípě. Ve čtvrtek je zima, mlha na
krájení, mrholí a div nepadá sníh. V pátek ráno to
vypadá nadějně a my společně plníme batohy super svačinou ze školní jídelny a vyrážíme přes Kamennou Horku do Kyjova. Cesta je bahnitá a děti
se ptají „proč sem jdeme?“. V Kyjově na nás čeká
Jakub Juda, který nás provází Kyjovským údolím.
Zjišťujeme co vše pěkného a zajímavého skrývá les.
Poznáváme skály, stromy, mechy, slyšíme hučet Křinici, hrajeme různé hry, vyplňujeme pracovní listy.
Dozvídáme se co je to exhaustor a máme možnost
s ním pracovat. Je to pomůcka, kterou nasajeme
půdního živočicha, můžeme jej pozorovat, popsat
a pak zase bez poškození pustit do přírody. Připomínáme si i pravidla chování v národním parku
a jak se bezpečně pohybovat na mokrých stezkách

po zimě. Zima ale v údolí stále ještě panovala, ležel
zde i sníh a kdybychom měli v batůžku rukavice,
hned bychom je použili. Jak jsme rádi, že můžeme
do školy na teplý čaj a koláč jet autobusem. Další
náplní tohoto setkání bylo ozdobit si ubrouskovou
technikou květináč, do kterého si druhý den každý
sází sazenici lobelky. Každý si také vyrábí berušku a
čmeláka z papíru a polystyrénu. Chystáme večeři,
myjeme nádobí a jako snad nikdy, brzy uleháme do
spacáků a dokonce i usínáme. V sobotu dokončujeme naše výrobky, uklízíme a slunečné počasí přímo
vybízí k hraní fotbalu. Nikdo najednou nepotřebuje
ani slovník ani pani učitelku. Naše setkání opět bylo
super, uběhlo rychle, ale my už víme, že v květnu se
sejdeme v Neukirch.
(Za celou skupinu Hana Šrejmová
a Monika Schwarzová)

29. dubna 2010
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Turistická sezóna v Českém Švýcarsku odstartovala
Uplynulou sobotu byla na náměstí v Krásné
Lípě slavnostně zahájena turistická sezona
2010 v Českém Švýcarsku. Sezónu zahájil křest
nového turistického magazínu s názvem Zážitky
v Českosaském Švýcarsku. Současně byla
představena jedinečná písková skulptura, evokující
genezi krajiny Českosaského Švýcarska, kterou

zhotovila holandská „Písková sochařská akademie“
jako atraktivní doplňkovou součást naučné stálé
expozice Domu Českého Švýcarska.
I v letošním roce se turisté mohou těšit na pestrou
nabídku výletů s certifikovanými průvodci, či
opětovný provoz turistického autobusu národním
parkem na trase Děčín-Hřensko-Jetřichovice –

Krásná Lípa. Vedle centrálního infostřediska v Krásné
Lípě byla otevřena dvě další sezónní informační
střediska v Jetřichovicích a Dolní Chřibské- Saula.
I zde návštěvníci dostanou kvalifikované informace,
řadu aktuálních turistických publikací, materiálů
a regionálních suvenýrů.
(Dana Štefáčková, České Švýcarsko, o.p.s.)

Inlinysté a cyklisté otevřeli bránu Českého Švýcarska
V sobotu 24.dubna se oficiálně zahájila turistická
sezóna Českého Švýcarska. Součástí bohatého
programu byla i spanilá jízda inline bruslařů a
cyklistů. Tři desítky účastníků včetně rodičů s
kočárky a cyklo vozíky vyrazilo otestovat kvalitu
asfaltu z Krásné Lípy do Kyjova za plného provozu.

Určitě bylo zajímavé ukázat řidičům automobilů,
že silnice nepatři jen jim. Přátelská atmosféra
probíhala během celé jízdy, hlavně se diskutovalo,
kam v ČR nejlépe vyjet na kolečkových bruslích.
Celá akce ukázala, že inline bruslení má stále
více příznivců. Nárůst možných cyklostezek, kde

bruslaři mohou jezdit, však není vidět. Doufejme,
že při dalším ročníku spanilé jízdy nás pojede více
a více a více…
(Za Nobilis Tilia o.s. Aleš Kubica)
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Krásnolipští šachisté postupují do druhé ligy
Přestože se krásnolipským šachistům v posledním
kole krajského přeboru na domácích deskách zrovna nevedlo (prohráli s Loko Liberec B 3.5:4.5) postupují do druhé ligy. „Díky našim šachovým přátelům
z Nového Boru, kteří dokázali doma zremizovat
zápas s horkým kandidátem na postup - Bižu Jablonec 4:4 - se z postupu díky lepšímu skóre radu-

jeme právě my – krásnolipští,“ stojí na webových
stránkách šachového oddílu TJ Krásná Lípa. Právo
postupu si vybojovalo i družstvo C, trochu zklamáním je tak nakonec umístění B mužstva, které
dlouho vedlo tabulku, ale nakonec dosáhlo pouze
na 5.místo. Podrobnosti najdete na http://www.tjkrlip.estranky.cz/

Pěkné počasí, špatný fotbal
Letošní první fotbalový zápas starší přípravky se
odehrál v neděli 18. dubna v Jiříkově.
Počasí bylo naprosto luxusní. Všichni jsme se těšili
na to, jak to klukům půjde a samozřejmě jim fandili.
Chlapci nastoupili v tomto složení:
Brána: Jakub Vokoun, Tomáš Rýsler. Hráči: Jára
Svátek, David Holubek, Dominik Cempírek, Tomáš
Alfery, Kevin Lakatoš, Jan Kaipr, Vindyš Jakub, Petr
Kaštánek, Ivo Grundza, Adrian Grundza, Libor Král.
Myslím, že kluci dost podcenili svého soupeře, protože jiříkovští kluci se do nich pustili a jen tak je ke
své bráně nepustili. Několik příležitostí naši měli,
ale v branku je neproměnili a po 1. poločase odcházeli do šaten s prohrou 1:0. O to lepší byl jejich

nástup do druhé poloviny. Jen co nastoupili, útočili
na soupeře – nahrávali si (až na výjimky) a konečně se dalo koukat na to, co je jejich trenéři naučili.
Po tvrdém faulu na Tomáše Alferyho před brankou
soupeře rozhodčí rozhodl kopat penaltu, kterou
nádherně v gól proměnil David Holubek.
Síly obou mužstev byly hodně vyrovnané, ale
našim klukům to prostě nešlo. Netrvalo dlouho
a Tomáš Rýsler nechal do naší branky balon doslova doplazit. Těsně před koncem zápasu vstřelil
nádhernou branku David Holubek, což byla tečka
za nedělním zápasem, který skončil výsledkem TJ
Krásná Lípa – Spartak Jiříkov 2 : 3.
(m.alf)

Další dva zápasy už malí fotbalisté vyhráli
V úterý 20. dubna se odehrál odložený zápas s Vilémovem. Soupeř byl pro naše kluky slabší a proto
všichni očekávali lepší zápas, než jaký kluci odehráli v Jiříkově. A dočkali se. Gólů bylo víc než dost. Dominik Cempírek – 4, David Holubek – 2, Libor Král

-1, Tomáš Alfery – 1. Výsledné skore: Krásná Lípa –
Vilémov „B“ 8 : 0.
V neděli 25. dubna se odehrál třetí zápas, tentokrát
měli krásnlipští kluci ze starší přípravky za soupeře
Velký Šenov.
Od samého začátku
zápasu byla znát převaha našich chlapců
a tomu odpovídalo
i výsledné skóre celého zápasu. K míči
se tentokrát dostaly
úplně všechny děti i ti nejmladší - a jednu
penaltu na soupeřovu
branku nechali trenéři kopat nejmladšího
hráče Jarouška Svátka, který ji skoro proměnil. Naši zkušenější
hráči ovšem zaslouží
tentokrát velkou pochvalu za příkladný
fotbal. Výsledek: TJ
Krásná Lípa – SK Velký
Šenov 6 : 1
(m.alf)

Vědomostní soutěž: Památky Krásné Lípy
Krásná Lípa v roce 2010 oslaví 140 let od doby,
kdy byla povýšena na město. Oslavy tohoto významného jubilea město spojí s několika dalšími
významnými událostmi. Na jaře 2010 bude dokončena nejrozsáhlejší rekonstrukce krásnolipského náměstí v poválečné historii města. Široko
daleko nejodvážnější stavební a finanční počin,
do kterého se pustila radnice, dostane definitivní
tvář v podobě architektonického a urbanistického skvostu, kterým se bezesporu tento prostor
stane. Jednou ze společensky nejvýznamnějších
událostí tohoto roku je potom Školní sraz absolventů krásnolipské základní školy za posledních
65 let. To vše se spolu s doprovodným progra-

mem odehraje v našem městě první červnovou
sobotu roku 2010.
A právě k tomuto datu pro Vás Klub českých turistů Krásná Lípa ve spolupráci s městem Krásná
Lípa připravil malou vědomostní soutěž, týkající
se památných míst, památek a stromů, charakteristických pro Krásnou Lípu a její okolí.
Do čísla 376 (vyjde 27.5.2010) Vám budeme postupně přinášet vždy pět otázek, na něž máte
správně odpovědět. Odpovědi na všech 40 otázek pošlete NAJEDNOU do 31. května na e-mail:
milansudek@seznam.cz.
Kompletní sadu všech čtyřiceti otázek najdete
v posledním soutěžním čísle Vikýře č. 376.

Na vítěze čekají zajímavé ceny, které jim budou
předány 5. června u příležitosti školního srazu
2010.
Sada dalších pěti otázek:
Kde má sídlo Správa NP České Švýcarsko?
Co připomíná pomníček asi 100 m od hraničního
přechodu v Zadních Doubicích.
Jmenujte alespoň tři ledopády v údolí Vlčího potoka.
Jmenujte alespoň jednu z jeskyněk v Kyjovském
údolí.
Z kterého roku pochází socha lva v městském
parku?
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