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Příští číslo Vikýře vyjde ve
čtvrtek 9. září
INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK
Čtvrtek 26. srpna 2010

4,- Kč

Po povodních se intenzivně uklízí
Povodeň ze začátku srpna napáchala nemalé škody
i na městském majetku. Především na mostcích,
komunikacích a veřejných prostranstvích. Některé
komunikace byly poškozeny vodou stékající z polí
a luk v místech naprosto nečekaných. Takto byla
výrazně poškozena např. ulice Tatranská. Dále byly
poškozeny cesty v blízkosti toku Křinice, především
v Krásném Buku, Dlouhém Dolu a v Kyjově. Tam
také došlo k totální destrukci dvou mostků. První
(k č.p. 30, 31 a 10) byl již provizorně obnoven. Druhý
– na vstupu do Kyjovského údolí – bude nahrazen
provizorní lávkou pro pěší. Přístup k nemovitostem
za Křinicí bude zajištěn objízdnou komunikací,
která se již upravuje, aby byla sjízdná pro osobní
vozidla.
Zprůchodňují se koryta Křinice a jejích přítoků,
a . Podobně
odob ě se
která byla zanesena naplaveninami.
pročišťují průtočné profily
mostků. Např. pod mostkem
ve Studánecké ulici se
vzpříčila kovová lávka, kterou
tam přinesla povodeň tak,
že průtok vody byl téměř
znemožněn.
Také se odstraňují naplaveniny
z veřejných prostranství. Sváží
se zároveň odpad od domů
občanů, kteří byli zasaženi
povodní. Dočerpávají se
zaplavené sklepy a studny.
Podle
požadavků
jsou
distribuovány
vysoušeče
a desinfekční prostředky.
Prvotní náklady města na

opatření související s likvidací škod po povodni
již dosáhly více jak 250 tis. Kč. Likvidaci odpadu
z povodní hradí přímo Ústecký kraj.
Město navíc přistoupilo i k preventivnímu snížení
hladin významnějších rybníků ve městě. Byl
upuštěn Cimrák (k dosažení maximální hladiny
chybělo o víkendu jen cca 5 cm), Klabeček, Oko
v Městském parku, Dvoják a další. Zároveň se
soustřeďují použité pytle s pískem, další jsou
objednány.
Na vzniklou krizovou situaci zareagoval i Úřad práce
v Děčíně, který Krásné Lípě umožnil využít k úklidu
i nezaměstnané. Předpokládáme, že do úklidových
prací tak zapojíme dalších 15 pracovníků.
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Svoz separovaného odpadu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se
uskuteční v pondělí 30.8. 2010 ve Vlčí
Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 2.9. 2010
v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí 13.9.
2010 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve
čtvrtek 16.9. 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.

Komunitní
centrum

Počasí v Krásné Lípě v červenci
Měsíc červenec byl v ČR teplotně a někde
i srážkově nadprůměrný. Jinak tomu nebylo ani
v Krásné Lípě, kde byl srážkově nakonec velmi
nadprůměrný. Až do 16. července se v Krásné Lípě
vyskytovaly slunné velmi teplé dny, mezi nimiž se
prohnaly jen dvě studené bouřkové fronty, které
nebyly srážkově nijak výrazné. Nejtepleji bylo
mezi 11 - 16 červencem, kdy denní maxima byla
mezi 25 - 31°C a noční minima těsně pod 20°C,
nebyla tak ani v jednom případě zaznamenána
tropická noc. Tropické dny byly v Krásné Lípě tři,
11., 12., 16. 7. Maximální teplota měsíce padla
12. 7. s hodnotou 31, 3°C, ve městě mohla být
teplota o několik stupňů vyšší. Od 16. do 20. 7.
již panovalo chladnější počasí s přeháňkami a
bouřkami, které na dva dny narušil výběžek vyššího
tlaku vzduchu s přílivem horkého vzduchu od jihu,
po té byl zaznamenán přechod studené fronty
spojený s vydatnými srážkami, ve kterých v Krásné
Lípě napršelo 72,2 mm vody. Do konce měsíce pak
panovalo proměnlivé počasí s teplotami do 21°C.
Začátek srpna nepřinesl žádnou změnu, naopak
počasí se ještě zhoršilo a vlastně horší být už
nemohlo. 7. 8. zasáhly severní Čechy vydatné srážky
spojené s okluzní frontou spojenou s tlakovou níží

nad Polskem, která se držela téměř na místě. Srážky
byly zesilovány ještě teplým výškovým vzduchem
od JV. Na mnoha místech severních Čech napršelo
přes 100 litrů vody (v Krásné Lípě 107 mm) na m2
za 24 hodin, to je už opravdu vysoká hodnota při
představě, že tolik srážek kolikrát nenapadne ani za
2 měsíce. Takové nezvyklé množství vody mělo za
následek okamžité rozvodnění menších a středních
toků. Ve Varnsdorfu na Mandavě byl vyhlášen
3 SPA již po osmi hodinách trvání deště. Údaje za
předešlé měsíce najdete na www.pocasi-strelna.cz/
krasnalipa.htm.
Počet tropických dnů: 3 (Tmax > 29,9°C)
Počet letních dnů: 14 (Tmax > 24,9°C)
(J. Pícha)
Červenec 2010 vs 2009
Průměrná teplota
Maximální teplota
Minimální teplota
Maximální vlhkost
Minimální vlhkost
Maximální poryv větru
Úhrn srážek

18,7°C
31,3°C
9,8°C
100%
29%
19 m/s
192 mm

15,7°C
27,1°C
8,4°C
100%
46%
19 m/s
152 mm

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

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 10:00-17:00
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.

Foto: Pavel Votápek / Takto rozvodnilo jinak poklidnou říčku Křinici srpnové deštivé počasí.

Stomatologická pohotovost - Ordinační hodiny - 8:00 - 11:00
• 28. – 29. 8. 2010 MUDr. Vojtěch Vladimír, U Plovárny 1190/14, Děčín I, tel.: 412 502 216
• 4. – 5. 9. 2010 MUDr. Janda Zdeněk, Čsl. legií 1083/10, Děčín IV - Podmokly, tel.: 412 532 216
• 11. – 12. 9. 2010 MUDr. Charvát Tomáš, U Přívozu 18/4, Děčín III-Staré Město, tel.: 412 511 619
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto ale doporučujeme správnost uvedených
informací před návštěvou lékaře vždy telefonicky ověřit.

V srpnu je zavřena Občansko-právní poradna JUDr. Pražáka.
Otevřena bude opět v září a to první a třetí pondělí v měsíci od 17 hodin.

RUBRIKA:

OBČANSKÁ PRÁVNÍ PORADNA V KOSTCE

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: Co je to společné jmění manželů?
Odpověď: Společné jmění manželů (SJM) znamená, že existuje jeden majetek, jedna věc, ale patří jak manželce,
tak manželovi – přitom ale není v jejich spoluvlastnictví, tedy manželé nemají na této věci podíl, patří každému
z nich celá. Například každý z manželů vlastní jeden celý dům, ale přitom je ten dům jen jeden. Tvoří společné
jmění manželů.
Naproti tomu podílové spoluvlastnictví znamená, že podílový vlastník má pouze podíl na věci nevlastní věc celou.
Podle § 143 obč. zák. tvoří společné jmění manželů majetek nabytý některým z manželů nebo jimi oběma společně
za trvání manželství. Výjimku z tohoto pravidla činí
- majetek získaný dědictvím (zdědili-li oba manželé nějaký majetek, je v podílovém spoluvlastnictví, nikoliv v SJM)
- majetek získaný darem (od rodičů či od cizích osob, i od druhého manžela, ale jen z jeho výlučného majetku)
- majetek nabytý jedním z manželů za majetek náležející do výlučného vlastnictví tohoto manžela
- majetek, který tvoří věci, které podle své povahy slouží osobní potřebě jen jednoho z manželů (po novele
od 1. 8. 1998 jsou tedy v SJM i věci, které podle své povahy slouží výkonu podnikatelské činnosti jen jednoho
z manželů – tak tomu dříve nebylo)
- majetek, který tvoří věci vydané v rámci předpisů o restituci jednomu z manželů.
Tento majetek netvoří SJM.
Stane-li se jeden z manželů za trvání manželství společníkem obchodní společnosti (nebo členem družstva),
neznamená to, že druhý manžel má účast na této společnosti (nebo družstvu, s výjimkou bytových družstev – tam
se stanou ze zákona členy oba manželé). Stane-li se jeden z manželů společníkem, je jeho podíl na společnosti
ve společním jmění manželů, ale vztah ke společnosti, práva a povinnosti společníka, vykonává pouze a jenom
samostatně ten z manželů, který je společníkem.
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Policejní sloupek - přehled za uplynulý měsíc
Policie hledá úchyla
Téměř v pravé poledne 19. srpna se v Pražské ulici neznámý sexuchtivec sebeukájel před dvěma
zaměstnankyněmi technických služeb, které před ním utekly. V souvislosti s tím policie hledá muže
ve věku 20 – 25 let, vysokého 160 cm s krátce střiženými špinavými blond vlasy, modrýma očima,
oblečeného do maskáčových kalhot, maskáčového trika s krátkým rukávem a přes obličej měl
maskáčový šátek. Stopa pachatele, který z místa utekl, končí v areálu firmy Spurný v Křižíkově ulici.
Kradl, aby mohl dál krást
13.srpna krásnolipští policisté obdrželi oznámení o vloupání do kůlny u rekreační chaty ve Wolkerově
ulici, kde pachatel po vypáčení petlice odcizil malou kárku. Tu následně použil ke krádeži železného
šrotu uloženého u kůlny.
Rozkradli mu střechu
4.srpna majitel domu ve Smetanově ulici zjistil, že mu někdo ukradl měděné prvky ze střechy na zděné
dílně za domem. Pachatel mu způsobil škodu 6.500,- Kč a případ řeší policie jako trestný čin krádeže.
Z mobilu si nezavolá
5.srpna se neznámý pachatel vloupal do bytu ve Studánecké ulici, kde odcizil mobilní telefon.
Poškozenému způsobil škodu 1.000,- Kč, ale pro pachatele je bezcenný, neboť mobilní telefon byl
policií zablokován pro veškeré hovory za užití jakékoli SIM karty.
Krádež se mu nepovedla
17.července se v nočních hodinách neznámý pachatel neúspěšně pokoušel po rozbití okna a následně
po odstranění krycí lišty dveří vloupat do prodejny potravin Vorlíček.
Krásnolipským policistům se podařilo objasnit tři případy vloupání do rekreačních objektů v Dlouhém
Dole a do jednoho v Rybništi. Všechny byly dílem 21-letého pachatele z Vlčí Hory, kterému byl obviněn
pro trestné činy krádeže a porušování domovní svobody. Trestní stíhání je vedeno na svobodě.
Policisté OOP Krásná Lípa v období od 17.07.2010 do 16.08.2010 evidovali celkem 7 trestných činů
a 28 přestupků.
(prap. Jan Hampl – inspektor)

Srpnové srážky překonaly veškeré rekordy
Za půl měsíce napršelo v Krásné Lípě extrémních
dvě stě dvacet čtyři milimetrů srážek, z toho
sto sedm milimetrů za jediný den. To podle
amatérského meteorologa Jana Píchy překonává
rekord z července letošního roku, ve kterém
napršelo také velmi vysoké množství srážek,
neboť běžné měsíční srážkové normály se v létě
pohybují kolem osmdesáti milimetrů - (informaci
o červencovém počasí najdete na str. 2).
Jinak Krásnou Lípu týden po povodních zasáhly
hned tři bouřky, které opět vylévaly Křinici ze
svého koryta. První bouřka se začala formovat před
jedenáctou hodinou v noci mezi Šluknovským
a Frýdlantským výběžkem a při postupu na
severozápad nabírala na síle. Střed bouřky Krásnou
Lípu nezasáhl, ale i tak z ní za deset minut napršelo
šestnáct milimetrů srážek. Druhá bouřka přišla od
jihu po půlnoci z Prahy, která již nebyla tak silná
jako tam, ale i tak si zachovala svoje vlastnosti, jako

byly v Praze - silný vítr, přívalové srážky, krupobití.
Velikost krup, které spadly v Krásné Lípě, byla
naštěstí jen do dvou centimetrů. A za tu krátkou
dobu napršelo dvacet milimetrů srážek.
Jenže dvě bouřky nestačily, přišla ještě třetí –
nejsilnější. „Po druhé bouřce bylo na radarových
snímcích vidět, že by mohl být již klid. Nakonec se
ale ještě před první hodinou ranní stihla vytvořit
třetí bouřka někde v okolí České Kamenice, která
byla nejsilnější. Vydatný liják s kroupami doprovázel
i silný vítr, kdy byl naměřen náraz větru osmdesát
kilometrů v hodině,“ popsal Jan Pícha. Upřesnil, že
celkově v Krásné Lípě z nočních bouřek napršelo
přes padesát tři milimetrů srážek, což klidně mohlo
způsobit, že na některých potocích mohla hladina
vystoupat ještě výše, než při povodních sedmého
srpna, protože veškerá spadlá voda se nevsakovala
a putovala přímo do potoků.

Stejně jako při povodních i po bouřce stála na náměstí voda.

Kaple ve Vlčí Hoře je
pod lešením
Rekonstrukce kaple Panny Marie Karmelské ve Vlčí
Hoře postoupila do další fáze.
V minulých dvou letech byla kompletně opravena
střecha včetně nového oplechování a dešťových
svodů, následně byla instalována nová přední
věž, bylo provedeno kompletní odvodnění
obvodového zdiva objektu. V zimních měsících
proběhla generální oprava hodinového stroje
a jeho přestavba na elektrický pohon. Veškeré tyto
práce dosud provádělo město Krásná Lípa vlastním
nákladem a svépomocí, prostřednictvím svých
Technických služeb.
V letošním roce se několikaleté úsilí blíží ke
zdárnému konci.
Ve spolupráci s obecně prospěšnou společností
České Švýcarsko bude v letošním roce opraven
vnější plášť objektu a okenní výplně. Prostředky
ve výši cca 800 tis. Kč budou uvolněny z projektu
„Listen to the Voice of Villages – Rekonstrukce
sakrálních památek v Českém Švýcarsku“
probíhajícího v rámci Evropského fondu pro
regionální rozvoj.
Práce na fasádě byly zahájeny v minulých dnech
a dokončeny budou do konce října letošního roku.
Souběžně probíhají práce ve vnitřních prostorách
kaple. Vyměňuje se elektroinstalace, opravují se
vnitřní omítky a konstrukce stropu poničeného
mnohaletým zatékáním. Nově také bude doplněna
řada tesařských a truhlářských prvků. Vystaví se
i nový balkon a schodiště, nad nimiž bude sestaven
nový kazetový strop. Tyto práce opět provádíme
svépomocí.
Repasí také současně prochází i vnitřní vybavení
kaple - lavice, zpovědnice a drobný nábytek.
Město na rekonstrukci v letošním roce uvolní ze
svého rozpočtu částku 350 tis. Kč.
Celkové náklady na opravu tak dosáhnou částky
více jak 1,6 mil. Kč.
Pokud vše půjde podle předpokladů, zazní vánoční
koledy již v kompletně opravené památce.
Symbolicky tak bude završeno mnohaleté úsilí
o záchranu, nejen pro obyvatele Vlčí Hory
významné, sakrální památky.
(J. Kolář)
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Mezinárodní festival Tolštejnského panství
Již popáté bude Krásná Lípa patřit folkloru nejen z Čech a Moravy, ale i ze zahraničí. Pátý Mezinárodní folklorní festival
Tolštejnského panství se koná ve dnech 3. až 5. září a jeho součástí bude i staročeský jarmark,
na který jste zváni v sobotu 4. září.

V.

Mezinárodní folklorní festival
TOLŠTEJNSKÉHO PANSTVÍ
Krásná Lípa 3. - 5. září 2010
Zášťitu převzali senátor SP ČR Jaroslav Sykáček, hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová
a předseda Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu Radim Uzel.

POŘÁDAJÍ:
ČTVRTEK 2. 9.

Festival finančně podpořilo
Ministerstvo KULTURY ČR a Ústecký kraj.

Krásná Lípa
kulturní dům pro ZŠ
Krásná Lípa
hotel BESEDA

10.00 hod
(Ritmos & Tambores,)
18.00 hod
(Ritmos & Tambores)

Přijetí zástupců souborů starostou města
galerie Továrny

11.30 hod

Zpěvy pro Parkmaraton
Bad Schandau
náměstí

14.00 hod
(Jiskra)

PÁTEK 3. 9.
GALAPROGRAM V. MFF TP

HLAVNÍ SPONZOŘI:

Výchovné pořady pro školy
Rumburk
ZŠ
Chřibská, Rybniště
ZŠ
Varnsdorf
ZŠ
Rumburk
Gymnázium

10.00 hod
(Ritmos & Tambores)
10.00 hod
(Simeria)
10.00 hod
(Zobor)
10.00 hod
(přednáška MUDr. Radima Uzla)

Krásná Lípa
náměstí
náměstí

14.00 hod
(všichni účinkující)
KONCERT bratrů EBENŮ
v rámci Dnů Českého Švýcarska
19.00 hod
Večerní pořad - Beseda u cimbálu
21.00 hod
(všichni účinkující)

hotel Beseda

Pořad pro ÚSP

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER:

Krásná Lípa
kulturní dům

14.00 hod
(Ritmos & Tambores, Zobor)
Pořad k zahájení V. MFF TP
Sex v lidové písni
aneb sexuální a reprodukční zdraví

Krásná Lípa
kulturní dům

MEIÁLNÍ PARTNEŘI:

www.borovice.cz
časopis FOLKLOR

19.00 hod
(MUDr. Radim Uzel, CM Oldšava)

Doubice
Stará hospoda
Šluknov
Zámek

19.00 hod
(Zobor)
19.00 hod
(Ritmos & Tambores)

NEDĚLE 5. 9.
Mše v kostele sv. Máří Magdaleny
Krásná Lípa

Krásná Lípa
náměstí

Prohlídka expozice Domu Českého Švýcarska
Krásná Lípa
11.00 hod
9.00 hod
Závěrečný pořad V. MFF TP
Rozloučení s festivalem

Krojovaný průvod
náměstí

RAI - NOVÝ SVĎT

Sdružení pro rozvoj Šluknovska

10.00 hod

SOBOTA 4. 9.
Sraz motocyklů Čechie – Böhmerland

SPONZOŘI:

Další sobotní program v Krásné Lípě:
* Dny Českého Švýcarska * Parkmaraton * Setkání majitelů
motocyklů Čechie - Böhmerland

Pořady MFF TP v okolních městech
Folklor na Tolštejsnkém panství

-*5&3Ê3/Í
/07*/:

Sobotní doprovodné programy:
* Staročeský JARMARK s ukázkami lidových řemesel
* Fotografická soutěž V. MFF TP
* Výstava lidového roku v Krásné Lípě

10.00 hod

Krásná Lípa
kulturní dům

14.00 hod
(Jiskra, Lužičan)
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POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY
PROGRAM DNE ČESKÉHO ŠVÝCARSKA V SOBOTU 4. ZÁŘÍ:

09:00 Sraz motocyklů Čechie Böhmerland
10:00 Mezinárodní folklorní festival Tolštejnského panství
– krojovaný průvod
Rodinný maraton – zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi
11:00 Parkmaraton – start běžeckého vytrvalostního závodu
12:00 Mezinárodní folklorní festival Tolštejnského panství
– cimbálová muzika Jiřího Janouška
13:00 Vyhlášení výsledků čtvrt a půl maratonu
13:30 Mezinárodní folklorní festival Tolštejnského panství
– zahájení galaprogramu
19:00 Koncert pro přírodu
k 10. Výročí založení Národního parku České Švýcarsko
– Bratři Ebenové

Rodinný maraton, to je
jistota rodinné zábavy
Ačkoli se v době uzávěrky Vikýře stále ještě
rozhoduje o tom, zda bude nebo nebude Hřensko
schopné pojmout, navzdory škodám, které
utrpělo při povodních, běžce letošní hlavní tratě
Parkmaratonu, na kratších tratích je rozhodnuto.
Čtvrtmaraton, půlmaratón a zejména pak Rodinný
maraton odstartují řádně a včas.
Zatímco u čtvrt a půlmratonu se jedná o
vytrvalostní běh a cílem každého účastníka je
získat co nejkratší čas, Rodinný maraton je trochu
jiná písnička. Rodinný je v tomto případě od slova
rodina, tedy tým a maraton je v našem pojetí
od slova zážitek. Prostě - děti vezmou rodiče a
prarodiče - a společně se vydají na zajímavou
trasu, na které procházejí stanovišti a sbírají razítka
výměnou za plnění úkolů. Úkoly pro naše účastníky
připravují osvědčené krásnolipské i přespolní
organizace a stanovišť nebude ani více, ani méně,
než loni - tedy osm. Osm stanovišť a osm razítek
ledňáčka pro každého, kdo se se svou rodinou
nebo její částí vydá na trasu letošního Rodinného
maratonu.
Tak nezapomeňte se v sobotu 4. září někdy mezi
10. a 12. hodinou dostavit na start, který bude před
Domem Českého Švýcarska, na náměstí. Startovné
je ZDARMA!

Bratři Ebeni v Lípě
zahrají svůj Koncert
pro přírodu
V letošním roce slaví Národní park České Švýcarsko
desáté výročí založení a takové kulatiny je třeba
oslavit. Vedení parku spolu s městem Krásná
Lípa a OPS České Švýcarsko tak využilo laskavosti
Ministerstva životního prostředí ČR a Státního
fondu životního prostředí ČR a kývlo na jejich
nabídku, stát se partnerem zajímavé kulturní
události. Druhý ročník Koncertu pro přírodu se tedy
bude konat právě na krásnolipském náměstí. Jak
jinak, než 4. září v Den Českého Švýcarska.
Na pódiu tradičních krásnolipských oslav letos
vystoupí seriózní a přitom originální seskupení
sourozenců Ebenových s přiléhavým názvem Bratři
Ebenovi. Předkapelou jim budou herečtí kolegové
ze Studia Ypsilon se svou kapelou Botafogo.
Za zmínku ovšem stojí i moderátor celého
Koncertu pro přírodu. Tím nebude nikdo jiný, než
popularizátor přírody, televizní moderátor Vladimír
Kořen. Letošní koncert tedy rozhodně bude PRO
PŘÍRODU.
Důležitá poznámka na závěr. Peníze na vstupné
sebou neberte, neboť vstupné je ZDARMA.
Vezměte si ale sebou peníze do dražby. V průběhu
koncertu se totiž budou dražit zajímavé a v
některých případech i velmi osobní věci hlavních
protagonistů koncertu. Výtěžek poputuje
samozřejmě na podporu přírody.
Začátek koncertu 19:00
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Krásnou Lípu zasáhla další vlna exekucí
Krásnolipská radnice před několika dny vydala
další exekuční příkazy na prodej movitých věcí
neplatičů vůči městu. Pokud nebudou dluhy před
nabytím právní moci exekučního příkazu uhrazeny,
budou postoupeny vymáhací společnosti PROFICZ s.r.o. k vykonání exekuce. Do potíží se většina
dlužníků dostává vlastní vinou, protože jejich řešení
neustále odkládají, např. tím, že odmítají přebírat
korespondenci. Povinnost zaplatit městu poplatky
tím ale nezaniká. V mnoha případech nejsou

hrazeny poplatky za svoz komunálního odpadu.
Od počátku, kdy tato povinnost daná vyhláškou
města vznikla, jedná se o několikaleté dluhy, se
pak tito neplatiči nemohou divit razantnějšímu
vymáhání dluhů. Důležité je, aby si dlužníci
uvědomili, že pokud nebudou řádně plnit svou
poplatkovou povinnost při exekučním vymáhání,
musí zaplatit podstatně více.
(DM)

Nezaměstnanost v červenci opět klesala
V měsíci červenci 2010 bylo v evidenci Úřadu práce
Děčín 316 uchazečů o zaměstnání z Krásné Lípy,
z toho 129 žen. V evidenci tak meziměsíčně ubylo
10 uchazečů o zaměstnání.
Došlo tedy, na rozdíl většiny okolních měst,
k dalšímu mírnému poklesu nezaměstnanosti.
Ve městě je její míra aktuálně 18,35 %.
V rámci republiky začala nezaměstnanost opět, po

čtyřech měsících, stoupat. Její aktuální míra je 8,7 %.
Výhled není příliš optimistický, v příštím měsíci se
projeví naplno nárůst o čerstvé absolventy škol,
kteří využili červenec jako poslední prázdninový
měsíc.
Okresní průměr je 14,77 %, ve Šluknovském
výběžku pak 16,50% - meziměsíční nárůst je
cca 0,5%.

Evidovaní
uchazeþi
název mČsta, obce,
oblasti
Varnsdorf
Varnsdorfsko
Rumburk
Krásná Lípa
Rumbursko
Šluknov
Šluknovsko
Šluknovský výbČžek

Míra

celkem
ženy
muži
1377
650
727
1807
849
958
762
356
406
316
129
187
1630
756
874
529
263
266
1204
580
624
4641
2185
2456

Program kina - Kulturního domu Krásná Lípa ZÁŘÍ

1
16,20%
16,61%
12,96%
18,35%
16,22%
18,36%
16,72%
16,50%

2010

TOY STORY 3
středa 8. 9. od 18.00 hod.

Vstupné 60,- Kč

Opět se vrací Woody, Buzz a ostatní hračky. Chlapec Andy se chystá na vysokou školu a naši hrdinové se řízením osudu
dostávají do školky. 103 min. ČESKÁ VERZE. Mládeži přístupno.

SEX V LIDOVÉ PÍSNÍ

aneb: sexuální a reprodukční zdraví
pátek 3. 9. od 19.00 hod.

Vstupné 50,- Kč

Zábavný pořad s předním českým sexuologem Radimem
Uzlem a cimbálovou muzikou souboru Oldšava z Uherského Brodu.

TANČÍ A ZPÍVAJÍ PLZEŇÁCI
neděle 5. 9. od 14.00 hod.

Vstupné dobrovolné

Závěrečný pořad V.MFF TP Rozloučení s festivalem s plzeňským souborem Jiskra.

Výluka na trati Česká
Kamenice - Rumburk
Z důvodu poškození železniční trati povodní od
13. srpna až do odvolání platí na trati 081 Česká
Kamenice – Jedlová – Rumburk a opačně výlukový
jízdní řád. Vlaky v úseku Děčín hl. n. – Česká
Kamenice a opačně jezdí bez omezení, v úseku
Česká Kamenice – Jedlová je vyloučen provoz
vlaků.
Po dobu výluky budou všechny vlaky nahrazeny
náhradní autobusovou dopravou. Náhradní
autobusová doprava vedena mezi stanicemi
Rumburk a Česká Kamenice, nebude obsluhovat
stanice a zastávky Mlýny, Kytlice, Jedlová a Chřibská.
Pro obsluhu stanice Mlýny a zastávky Kytlice bude
zřízena mikrobusová linka Česká Kamenice – Mlýny
– Kytlice a zpět označená písmenem „K“. Spoje této
linky mají odlišný jízdní řád od vlakového! Cestující
z Mlýnů a Kytlice ve směru Rumburk, cestují vždy
přes stanici Česká Kamenice, kde bude zajištěn
přestup na autobus směr Rumburk. Cestující z a do
stanic Jedlová a Chřibská využijí pravidelných vlaků
Rybniště – Jedlová a opačně a pro cestu ve směru
Děčín přestoupí ve stanici Rybniště na autobusy
náhradní dopravy ve směru Česká Kamenice.
Dále mohou cestující využít vlaků do stanice
Česká Lípa hlavní nádraží a bez doplatku rozdílu
jízdného cestovat ve směru Děčín přes Českou
Lípu, totéž platí v opačném směru. Vlaky R 1110
a 1115 pojedou v úseku Nový Bor – Rumburk a
zpět denně, vlaky Doksy resp. Česká Lípa – Jedlová
budou prodlouženy do trasy Doksy resp. Česká
Lípa – Rumburk a opačně, vlaky Os 6026 a 6029
pojedou v úseku Jedlová – Svor – Nový Bor a zpět
denně. Ve všech rychlících v úseku Česká Lípa
hl. n. – Rumburk a opačně jsou cestující odbaveni
jako ve spěšném vlaku. S ohledem na omezenou
kapacitu autobusů náhradní dopravy je nutno
požadavky na přepravu skupin cestujících (školní
výlety, turistické akce apod.) o počtu 15 a více osob
předem nahlásit.
Výlukový jízdní řád byl vyvěšen ve všech stanicích
a zastávkách na trati 081, 083, 080 (v úseku Jedlová
- Česká Lípa) a na zastávkách náhradní autobusové
dopravy.
Místa zastávek náhradní autobusové dopravy
budou označena.
Výlukový jízdní řád je možné si stáhnout i na
www.krasnalipa.cz v aktualitách.

Facebook - nová
oficiální prezentace
Českého Švýcarska
Staňte se i Vy fanoušky nové oficiální FB
prezentace Českého Švýcarska, kterou založila
Správa Národního parku České Švýcarsko
a obecně prospěšná společnost České Švýcarsko.
Najdete zde pozvánky na akce v regionu, zajímavé
příspěvky, názory a fotografie.

Aktuální situace pro
turisty na
www.ceskesvycarsko.cz
Na regionálním webu www.ceskesvycarsko.cz
jsou pro turisty k dispozici aktuální informace
o dostupnosti vybraných turistických cílů
v regionu. Najdete tam přehlednou, pravidelně
aktualizovanou mapu s vyznačenými místy,
která jsou v provozu bez omezení, krátkodobě
či dlouhodobě mimo provoz. K dispozici tam je
i aktuální situace u výletní autobusové, železniční
a lodní dopravy.
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S úklidem po povodních pomohli dobrovolníci
Břehy říčky Křinice, na které bylo při povodni
zaneseno značné množství odpadů a dalších
naplavenin, pomohla krásnolipským Technickým
službám uklidit dvacítka dobrovolníků z pěti
různých organizací z Krásné Lípy a tři němečtí
účastníci vzdělávacího kurzu, pořádaného OPS
České Švýcarsko. Společně se vydali podél Křinice,
počínaje zastavěnou oblastí na Varnsdorfské ulici
a vstupem do Křinického údolí v Kyjově konče a

odstranili více jak 2,5 tuny odpadů. Děkujeme ČSOP
Tilia, Správě Národního parku ČŠ, občanskému
sdružení Čačipen, občanskému sdružení Cedr
a České Švýcarsko, o. p. s. za rychlou a nezištnou
pomoc.
Další úklidová akce se v Krásné Lípě chystá na
sobotu 18. září, kdy se dobrovolníci sejdou
a pomohou v rámci celosvětové kampaně Clean
Up the World – Ukliďme svět.

Skalní hrádky poznamenalo počasí
Turisté vydrží skoro všechno. Jenže letos jim počasí
opravdu nepřálo a silně poznamenalo 23. ročník
Mezinárodního dálkového pochodu Skalní hrádky
Labských pískovců. Do startovní listiny se během
tří dnů zapsalo pouhých sto čtyřicet šest lidí, z
toho se jich dvanáct
vydalo na nejdelší
stokilometrový
pochod, který je zavedl
nejen do některých
měst Šluknovského
výběžku,
ale
především
na
čtyři skalní hrádky
Labských pískovců a
Českého Švýcarska.
Hned první den do
deště vyrazilo i šest
rodin, což čítalo třicet
turistů a turistčat,
které se vydaly na
dvanáctikilometrovou
noční trasu okolo
Dymníka. Tam je
čekala
i
letošní

novinka pochodu – poznávací kvíz o drobné ceny.
Do Krásné Lípy kromě turistů z Prahy, Děčína,
České Lípy a Jizerských hor dorazila i skupinka šesti
Maďarů, deseti Němců, Slováků, a dokonce i jeden
Dán a Švýcar.

Taneční soubory Amare Čave a Miškuskere Čave
se zúčastnily 12. ročníku romského festivalu
Bašaviben v Hořicích u Jičína. Oba taneční soubory
sklízely velké úspěchy a těší se na další ročníky
tohoto festivalu.
(Robert Ferenc)

FOTOSOUTĚŽ: 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.

Čačipen tančil na
festivalu romské
kultury

Na fotografii v čísle 382 bylaskulptura, kterou
najdete na bývalém hřbitově za krásnolipským
kostelem u severní zdi. Jedná se klasicistní
náhrobek z konce 18. století.
Cenu – upomínkové předměty – získávají: Jindra
Malinová, Jan Vala a Igor Knapp.
Víte, kde jsme fotografovali tentokrát?

Krásná Lípa má za
sebou první bleší trhy
Neuvěřitelné kousky za pár kaček mohli nakupit
ti, kteří si nenechali ujít první bleší trhy v Krásné
Lípě. Půdy, komody, stodoly a bůh ví co ještě
probrala zhruba desítka prodávajících, která se
na nich pokoušela prodat použité, ale stále ještě
fungující věci těm, kteří si mysleli, že je ještě mohou
potřebovat.

Babí léto Na Kopečku
Čajovna Na Kopečku v Rumburku vás v pátek
27. srpna mezi 15:00 až 22:00 zve na jeden slunečný
den mezi mnoha deštivými, kdy můžete přijít
ochutnat nejrůznější letní dobroty, nebo vychutnat
si promítání prosluněného filmu. Více se o programu
dozvíte na www.domeceknakopecku.cz.
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Čechie Böhmerland
V sobotu 4. září na krásnolipské náměstí opět
zavítají unikátní stroje značky Čechie Böhmerland.
XII. ročník Mezinárodního srazu motocyklů
Čechie Böhmerland odstartuje v 8:30 od hotelu
JEF z Doubice, spanilá jízda těchto dlouhánů
bude pokračovat po trase Krásná Lípa, Varnsdorf,
Rumburk, Staré Křečany, Šluknov, Kunratice,
Doubice, kde bude sraz slavnostně ukončen.

Textilní tvorba na
zámecké půdě
Až do 15. září můžete ve šluknovském zámku
obdivovat výstavu ústecké výtvarnice Evy
Vágnerové, která se zabývá textilním výtvarnictvím,
oděvními doplňky, ale také kresbou, malbou, či
loutkami. Výstava je přístupná denně od 9:00 do
17:00 hodin.

Z pohádky do pohádky
Po velkém předchozím úspěchu a zhruba po půl
roční odmlce se do Krásné Lípy opět vrací známá
pražská travesti skupina HANKY PANKY, tentokrát
zcela premiérově s pořadem ,,Z pohádky do
pohádky“. K vidění bude nová zábavná show,
plná nápaditých převleků, humoru, choreografií
a známých hudebních melodií spolu se slečnami

Dolores, Stefany, Sofií a Alexem. Pořad je koncipován
opět tak, že si na své přijdou zaručeně všechny
věkové generace. Bližší informace naleznete na
internetových stránkách www.hankypankyshow.
eu. Hanky Panky Krásná Lípa přivítá 6. listopadu
v 19:00 v Kulturním domě, vstupné 200,- Kč
v předprodeji, 220,-Kč na místě.

Evropská noc pro netopýry
U ústí ledové jeskyně naděje u úpatí Suchého
vrchu se v pátek 3. září ve 20:00 můžete zúčastnit
14. Evropské noci pro netopýry. Na místo konání
můžete přijet autem ve směru od Mařenic do osady
Hamr a dále asi 300 m pěšky, nebo od Nové Huti
ke křižovatce u Sv. Jána a dále cca 2 km pěšky. Na
obou lokalitách je místo k parkování. Trasa bude
vyznačena šipkami. Vstup na akci je zdarma. Konec
akce je plánován na 23:00 hodin.
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Připraveny jsou ukázky metod výzkumu netopýrů
– jedinečná šance setkat se s živými netopýry.
Budou se promítat diapozitivy přímo na místě
– seznámení se s důvody a způsoby ochrany
netopýrů. Organizátoři doporučují vzít si s sebou
baterku schopnou svítit déle než jednu hodinu
a hrnek na kávu nebo čaj. Případné dotazy na
tel.: 487 762 356

Taneční kurzy manželů
Josefových
Již tradičně pořádá Taneční škola STYL manželů
Josefových taneční kurzy pro mládež i dospělé.
Zahájení kurzů včetně zápisu se uskuteční pro:
Taneční pro mládež od 15 do 20 let : 13.9. od 17:30
v SC Střelnice Varnsdorf a 15.9. od 17:30 v Domě
kultury Rumburk.
Taneční pro dospělé od 21 let do 80 let: zápis 25.10.
od 19:00 v restauraci Maruška ve Varnsdorfu.
Přihlášky na: www.stylklub.com, nebo: jaromir.
josef @ volny.cz

Léto v Českém
Švýcarsku s rádiem
Sever

vytiskl

Až do 4. září můžete soutěžit s Českým rozhlasem
Sever. Ten pro své posluchače na letní měsíce
připravil Prázdninovou soutěž o Českém Švýcarsku.
S rozhlasovými reportéry postupně navštívíte
devět destinací v regionu Českého Švýcarska,
o kterých se dozvíte řadu informací a zajímavostí.
Soutěžit mohou jak posluchači ČR SEVER (soutěžní
otázka zazní každý pracovní den ráno mezi
8-9 hodinou), tak i návštěvníci Českého Švýcarska
(sbírají razítka do soutěžní karty při návštěvách
vybraných turistických cílů). Výherce hlavní ceny
bude vylosován 4. září 2010 v průběhu Koncertu
pro přírodu na krásnolipském náměstí.
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Program Klubu AmOS
na ZÁŘÍ
AmOS je ambulantní odlehčovací služba
v Domě s pečovatelskou službou, Nemocniční
ul. 16, Krásná Lípa.
Každou středu 8:00-12:00 hod.
1.9.
8.9.

Společenské hry – scrabble.
Povídání o bylinkách – p. Brožová,
p. Šedivý.
15.9. Přednáška o historii
Klubu českých turistů.
22.9. Netradiční zavařeniny
– recepty, ochutnávka.
29.9. Zdobení květináčů
– ubrousková technika.
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