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Příští číslo Vikýře vyjde ve
čtvrtek 18. srpna
INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK
Čtvrtek 28. července

4,- Kč

Do Krásné Lípy přijede Ivan Mládek
se svou továrnou na smích
Sedmý ročník Dnů Českého Švýcarska se blíží. Tradičně jej organizátoři načasovali na první zářijovou
sobotu a tradičně bude plný zajímavého programu
pro všechny. Krásná Lípa, která již několik let aspiruje na titul Kulturní metropole severu, pečlivě dbá
na to, aby její občané i návštěvníci netrpěli nedostatkem zábavy. Přesvědčit se o tom můžete hned
3. září. Na tento den totiž krásnolipská radnice spolu s místními spolky a neziskovými organizacemi
chystá celodenní program a to přímo v srdci Národního parku České Švýcarsko.
Vše začne pravidelným setkáním majitelů historických motocyklů Čechie-Böhmerland, které se v
tomto kdysi průmyslovém městě vyráběly ve dvacátých letech minulého století. „Je to vzrušující příležitost slyšet dráždivý zvuk starých motor. Tehdy
bylo hlavním principem dobré řemeslo a díky tomu
můžeme vidět i po téměř devadesáti letech tyto třímetrové koráby v akci“, vysvětluje pyšně místostarosta Jan Kolář.
Poslední tři roky je součástí krásnolipských oslav
také nejnáročnější český maratón, který nese výmluvný název Parkmaraton. Běží se totiž napříč
dvěma národními parky. Ten letošní startuje v
Českém Švýcarsku a jeho cíl je v sídelním městě
Národního parku Saské Švýcarsko, německém Bad
Schandau. Převýšení 300 m běžcům kompenzují

impozantní panoramata jedinečné přírody. Ředitel závodu Petr Novák k tomu dodává: „Na našich
tratích si závodníci sáhnou na hranice svých sil.
Přesto se k nám vždycky vracejí, protože podobně
atraktivní trať ve vnitrozemí nenajdou. Letos navíc
odstartujeme i dětské běhy a závody vozíčkářů, tzv.
handbikerů“.
Vrcholem Dnů Českého Švýcarska je večerní koncert, který se ponese v duchu čirého humoru a
osvědčených hitů populárního Ivana Mládka a jeho
Banjo Bandu. Ten v posledních letech zamíchal
příčky hitparád v Polsku a Itálii. Letos ovšem vyveze
svého Jožina z bažin do přírody. Koncert začíná v
19 hodin.
V Krásné Lípě se tedy opět prodlužují prázdniny až
do prvního zářijového víkendu. Tak proč se tomu
bránit. Místa je zde pro všechny dost.
(Zdeněk Novák)

Krásnolipský
rozcestník
Pro snazší orientaci v našem městě jsme na www
stránky města umístili rozcestník, který by měl (po
doplnění) informovat o nabízených službách, firmách, organizacích v našem městě a nabídnout
zajímavé odkazy do okolí nebo na zpravodajské
stránky informující mj. i o Krásné Lípě. Pokud v
rozcestníku nenajdete Vaší firmu, živnost, zájmovou organizaci, nebo víte o zajímavých stránkách
souvisejících s naším městem, případně jste našli
chybný nebo neaktuální obsah, pošlete nám potřebné údaje s fotkou (mimo odkazů) na mail smita@krasnalipa.cz a my je rádi doplníme, případně
opravíme.
Rozcestník najdete v levém menu v záložce město
Krásná Lípa.
(r)
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Svoz separovaného odpadu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se
uskuteční v pondělí 1.8. 2011 ve Vlčí Hoře
a v Zahradách a ve čtvrtek 4.8. 2011 v
Krásné Lípě. Dále pak v pondělí 15.8. 2011
ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek
18.8. 2011 v Krásné Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma
vyzvednout na TSm Krásná Lípa, Pletařská
22/3 a nově také na MěÚ, dveře č. 5.
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
KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Komunitní centrum – prostor pro vaše aktivity
http://kostka.krasnalipa.cz
Kostka průběžně
přijímá přihlášky
do kurzu němčiny.

Přístup na internet
a na PC
Po 13:00-14:45
pro děti od 10 do 15 let
Út 9:00-16:00
pro starší 15 let

Odlehčovací služba
Péče o osoby se
sníženou soběstačností.
odlehcovacisluzby@
Klub VČELIČKA
krasnalipa.cz,
Po, St 9:00-11:00
tel.: 777 291 359
pro rodiče s dětmi do 6
let
Klub AmOS
St 8:00-12:00 v Domě
Amari klub pro děti
s pečovatelskou službou. St 14:00-16:00
odlehcovacisluzby@
Příprava do školy,
krasnalipa.cz,
doučování
tel.: 777 291 359
Út-Pá 14:00-16:00
výtvarná činnost
Hlídání dětí
Čt 14:00 - 16:00
v domácnosti nebo
volnočasové aktivity
u nás
odlehcovacisluzby@
T-klub pro děti
krasnalipa.cz,
a mládež
tel.: 777 291 359
Út-Pá 13:00-19:00
So 10:00-18:00
Amari poradna
tklub@krasnalipa.cz
St 8:00-16:00
tel.: 774 233 010
oblast bydlení,
vzdělávání, zadluženosti, Praní, žehlení prádla
dávek apod.
úklid domácností i firem
pradelna@krasnalipa.cz
Občansko - právní
tel: 412 354 842
poradna
Každé první a třetí
Hry s Kostkou
pondělí v měsíci
Út 16:00-18:00
od 17:00
soutěže, besedy, výlety
kc@krasnalipa.cz
Tel.: 412 354 842
tel.: 412 354 842
Kontaktní místo:
JOB poradna
Agentura pro sociální
PO 9:00-17:00
začleňování
Nabídka pracovních
Cedr, o. s.
míst, jednání se
Agentura Pondělí, o. s.
zaměstnavatelem
Dobrovolnické centrum
Výběžek

Ekologické chování ovlivňuje vzdálenost
Češi nejčastěji odevzdávají k recyklaci kopírky (63
%), ledničky (60 %) a elektrické sekačky na trávu (52
%). S tím, jak roste informovanost o celém systému
zpětného odběru vysloužilých spotřebičů, ale také
stoupají nároky Čechů na jeho komfortní fungování. Opakované průzkumy například ukazují, že o
celé desítky procent klesá deklarovaná vzdálenost,
kterou jsou lidé ochotni ujít nebo ujet s nefunkčním
elektrospotřebičem na sběrné místo. „Malé spotřebiče, jako třeba fény, jsou obyvatelé ochotni dopravit průměrně na vzdálenost 1417 metrů, velké na
1475 metrů.“
Kdo rozhoduje o koupi a kdo o recyklaci
Průzkum se ovšem nezabýval otázkou, jak daleko
jsou zákazníci ochotni dojít nebo spíš dojet nakoupit nový spotřebič. Popsal zato velmi detailně, kdo
v typické domácnosti o koupi rozhoduje. Stejně
důkladně pak zkoumal, kdo rozhoduje o způsobu
likvidace po skončení životnosti.
Například o nákupu velkých domácích spotřebičů,
jako jsou lednice nebo pračky, rozhoduje ze 43 procent případů celá rodina. O způsobu likvidace „vysloužilců“ se ale tento „kolektivní orgán“ radí jen ve
28 % případů. Většinou se o ni tedy musí postarat
jeden konkrétní člen domácnosti, podle zjištění vý-

zkumníků nejčastěji ten, kdo domů přináší nejvíce
peněz.
A musíme si přiznat, že právě během posledních
dvou let se českým domácnostem peníze nevydělávaly právě snadno, což ukazuje prodlužování
doby, po kterou dnes musejí spotřebiče sloužit bez
ohledu na to, že na trhu jsou v bohaté nabídce jiné,
výkonnější a úspornější. Možná tak ubylo i času,
který mohou ekonomicky aktivní lidé věnovat čemukoli mimo výdělečné činnosti.
Sběrná síť je stále hustší
Jedná se ale jen o subjektivní pohled. Zcela objektivně vzato se faktická průměrná vzdálenost do nejbližšího sběrného dvora rovněž rapidně zmenšila:
dnes činí 3138 metrů, k nejbližšímu prodejci, který
zdarma odebere starý spotřebič, to mají české domácnosti v průměru 2806 metrů.
Je to tím, že sběrná síť je stále hustší. Dnes už zahrnuje 10 865 unikátních sběrných míst. Historicky
první místo zpětného odběru bylo otevřeno před
pěti lety na Ministerstvu životního prostředí ČR.
Za tu dobu už bylo v Česku ekologicky zpracováno
přes 150 tisíc tun elektroodpadu. Více než 1000 tisíc
tun z tohoto množství má na kontě ELEKTROWIN.

Labutí ozdoba Cimráku
Loňský rok jsem v jednom čísle Vikýře informoval
čtenáře, že SÚS ČRS zakázal rybolov na pravém
břehu Cimráku. Prosil jsem spoluobčany, aby do
jmenované lokality nevstupovali. Bude-li tam klid,
může se toto místo stát azylem pro ptáky, třeba i
vzácné druhy, v podstatě ve středu města. Občané
Krásné Lípy měli zřejmě pro tento záměr pochopení a klidová zóna přilákala už letos párek labutí. A
tak hladinu Cimráku brázdí „flotila“ dvou dospělých
a šesti mláďat labutě velké (Cygnus olor). Loni na
podzim krátce zavítal na Cimrák pár labutí dokonce
se sedmi mladými. Možná je to tentýž pár.
Labutě se staly atrakcí pro dospělé, ale hlavně pro
děti. Lidé z Krásné Lípy, ale i z okolí, ptáky fotografují a krmí. Jsou pro ně vhodné prakticky všechny
druhy běžného pečiva. Jenom je, prosím, nekrmte

takovými lidskými pochoutkami, jako jsou bonbony, chipsy, křupky a podobně - ty jsou pro labutí
zažívací trakt nevhodné.
Snad se v Krásné Lípě nenajde vandal, který by takovým krásným tvorům ublížil a mláďata na Cimráku zdárně a v bezpečí dorostou do stadia vývoje,
kdy budou schopna se svými rodiči odletět do zimoviště.
A ještě jedno malé upozornění, hlavně pro děti. Nesnažte se mláďata pohladit, nebo dokonce chytit.
Samec svoji rodinu urputně brání. První výstraha
je hlasité syčení. Když varování nestačí, následuje
útok. Úder kloubem křídla labuťáka může přivodit
vážné zranění.
(Vladislav Vencko)

Stomatologická pohotovost
- Ordinační hodiny - 8:00 - 11:00
- 30. - 31. 7. 2011 MUDr. Vladimír Vojtěch, U Plovárny 1190/14, Děčín I,
tel.: 412 502 216
- 6. – 7. 8. 2011 MUDr. Janda Zdeněk, Čs. legií 1083/10, Děčín IV - Podmokly,
tel.: 412 532 216
- 13. – 14. 8. 2011 MUDr. Sudová Olga, Fügenrova 600/12, Děčín I,
tel.: 412 513 989
- 20. – 21. 8. 2011 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.
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Ohlédnutí za rokem
2010 na policii
v Krásné Lípě
Psaní tohoto článku jsem plánoval na začátek
tohoto roku, ale se zaváděním tvrdých úsporných
opatření u policie v letošním roce jsem si řekl, že
pro čtenáře bude zajímavé nejen hodnocení roku
loňského, ale zároveň srovnání prvního čtvrtletí
letošního roku s prvním čtvrtletím roku 2010.
V roce 2010 bylo v Krásné Lípě a přilehlých obcích,
které spadají pod působnost obvodního oddělení,
spácháno 252 trestných činů s celkovou škodou
ve výši témě 8,5 miliónů Kč oproti 209 trestným
činům a poloviční způsobené škodě v roce 2009,
kdy nárůst škody byl ovlivněn hospodářskou
kriminalitou. Objasněnost mírně klesla na 59 % z
65 % objasněných v roce předešlém.
V trestné činnosti převládá majetková kriminalita.
Spácháno bylo 132 krádeží, z toho 72 provedených
vloupáním. Nejvíce se pachatelé vloupávali do
rekreačních objektů – 31x, do vozidel 12x, do bytů
a domů 8x. Odcizit se jim podařilo 5 motorových
vozidel a 3 motocykly. Majetková kriminalita se
dařila objasňovat ve 44 procentech.
Dalšími nejčastěji páchanými trestnými činy
jsou maření výkonu úředního rozhodnutí – 29x,
porušování domovní svobody – 20x, zanedbání
povinné výživy – 13x, ohrožení pod vlivem
návykové látky – 6x, výtržnictví – 6x aj.
V roce 2010 policisté krásnolipského oddělení řešili
celkem 403 přestupků, z toho 136 v blokovém
řízení, kde uložili pokuty za 93.300,- Kč. Oznámeno
k projednání bylo 249 přestupků, z toho 134 v
občanském soužití, 60 v dopravě, 54 majetkových.
Přistiženo bylo 9 řidičů pod vlivem alkoholu
nebo jiné návykové látky. Pachatele přestupku se
nepodařilo zjistit v 60 případech.
V loňském roce strávilo noc v policejní cele 24 osob,
nedobrovolně omezených na osobní svobodě po
spáchání trestného činu nebo přestupku bylo 45
lidí.
Ve slibovaném porovnání jednotlivých čtvrtletí
bylo za první tři měsíce roku 2010 spácháno
celkem 55 trestných činů z toho 25 krádeží, z
nich bylo 15 případů vloupání. V letošním roce
bylo sice spácháno „jen“ 50 trestných činů, ale
došlo k razantnímu nárůstu majetkové trestné
činnosti, když bylo evidováno 34 krádeží a z nich
19 spáchaných vloupáním. Na otázku, zda můžou
mít na to vliv úsporná opatření u policie nejen v
omezení ve spotřebovaných pohonných hmotách,
odpovídám, že zatímco v prvním čtvrtletí roku
2010 byly v nejvzdálenější obci Chřibská spáchány
3 krádeže, v roce 2011 jich je zde evidováno už 12.
Obrázek si pak musí udělat každý sám.
Samozřejmě - policie se nemůže jen vymlouvat na
úsporná opatření a musí problém řešit. Přestože
zajištění bezpečnosti občanů a poskytnutí
dostatečného množství prostředků na tyto
činnosti je výhradně úkolem státu, nezbylo
než v těžké finanční situaci řešit tento problém
nestandardně a oslovit zástupce veřejné správy,
kteří nám vyšli vstříc a za to jim patří poděkování. Z
tohoto důvodu v současné době mezi jednotlivými
obcemi a krásnolipskou policií vznikají dohody,
které mají za cíl snížit kriminalitu. Příkladem je
služebna ve Chřibské nebo připravovaná dohoda,
kterou by se mohly jednotlivé obce podílet na
části provozních nákladů krásnolipské policie na
čerpání pohonných hmot, které v současné situaci
nejvíce chybí. S tímto přispěním tak bude možné
provádět častější kontroly v lokalitách se zvýšenou
kriminalitou. Doufejme, že se nám podaří za této
pomoci vrátit se ke stavu, jaký byl minimálně v roce
2010 ke spokojenosti všech občanů.
(prap. Jan Hampl, inspektor)

Hledají se spolupracovníci pro doučování dětí
Poradna pro náhradní rodinnou péči hledá
studenty s pedagogickým nadáním, kteří by chtěli
od září spolupracovat na projektu „Doučování dětí
v náhradní rodinné péči“.
Činnost se hodí pro středoškolské a vysokoškolské
studenty, kteří mají talent pro práci s dětmi,
rádi získávají nové zkušenosti a chtějí pomoci.
Doučování je projektem Poradny pro náhradní
rodinnou péči v Litoměřicích, která svým
spolupracovníkům zajišťuje odborné zázemí i
finanční ohodnocení.
Děti v náhradní rodinné péči mívají se školou

často potíže a doučování je šance, jak jim pomoci.
Pomáhá jim lépe zvládat nároky školy, zbavuje děti
strachu z neúspěchu, služba také přináší odlehčení
rodičům. Doučování probíhá v rodině, doučovatel
navštěvuje dítě pravidelně jednou až dvakrát týdně
a pomáhá mu s přípravou a pochopením probírané
látky. Služba je pro rodiny zdarma.
Kontakt na koordinátorku služby doučování i více
informací o činnosti Poradny pro NRP najdete na
www.cpr-terezin.cz.
(Lenka Mašková)

Nezaměstnanost
v Krásné Lípě
v červnu 2011
V červnu přibylo v evidenci Úřadu práce Děčín
dalších pět uchazečů o práci z Krásné Lípy. V měsíci
červnu 2011 bylo v evidenci Úřadu práce Děčín 280
uchazečů o zaměstnání z Krásné Lípy, z toho 112
žen. V míře nezaměstnanosti tedy došlo v podstatě
ke stagnaci - ve městě je její míra aktuálně 16, 26
%, v okrese Děčín pak k velmi mírnému poklesu
- okresní průměr je 13,59 %, na Šluknovsku pak
15,15%.
(r)

VZPOMÍNKA

Policie umí!
Stačily 3 minuty bez dohledu a řetězová pila za 24
tisíc z oploceného a uzamčeného dvorku zmizela.
Díky součinnosti PČR v Krásné Lípě a
PČR v Rumburku byla krádež i za pomoci všímavých
občanů během pěti hodin objasněna. Děkuji všem,
kteří se na úspěšném vyřešení tohoto případu
podíleli.
(Vladimír Novák)

24. 7. tomu bude již pět let, co nás navždy
opustil náš
milovaný
manžel, tatínek
a dědeček
Karel Portl. S
láskou stále
vzpomínají
manželka
Helena, syn
Karel s rodinou
a dcery
Martina a Hela
s rodinami.
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Rallye Sachsen Classic 2011

Skalní hrádky se blíží
Již 29. ročník mezinárodního dálkového pochodu
Skalními hrádky Labských pískovců se uskuteční
12. – 14. srpna 2011. Účastníci si tradičně budou
moci vybrat z tras dlouhých 12 až 100 kilometrů.
Začíná se v pátek 12. srpna dvanáctikilometrovým
podvečerním pochodem na Dymník. V pátek také
bude odstartována noční padesátikilometrová
trasa směrem na Brtníky a Aloisov.
V sobotu 13. srpna jsou na programu trasy od 12
do 100 kilometrů a na své si přijdou i cykloturisté,
kteří si budou moci vybrat z tras dlouhých 32, 53
a 101 kilometrů. V neděli 14. srpna si účastníci
budou moci vybrat ze dvou pěších tras a
šestnáctikilometrové cyklotrasy.
V pátek 12. srpna od 18:00 hodin bude na turistické
základně u fotbalového hřiště hrát Country kapela
RUKSAK. Jste srdečně zváni!
Podrobné propozice najdete na www.
kctkrasnalipa.cz.

Sachsen Classic je významnou akcí příznivců
historických vozidel naší i zahraniční výroby.
Jde o „rallye“ historických automobilů, která ze
sousedního Saska zavítají i na české území. Na
krásnolipském náměstí se bude konat polední
přestávka tohoto rallye, každý ze zhruba dvou
stovek těchto nablýskaných veteránů se zde
tedy zdrží delší dobu než při pouhém průjezdu
rychlostní zkouškou. Mezi těmito automobily
budou zastoupena mimo jiné i vozidla zapůjčená
z muzejní expozice mladoboleslavské Škodovky a z
muzeí německých automobilek.
Trasa letošního ročníku na české straně: Hřensko –
Jetřichovice – Chřibská - Krásná Lípa - Jiřetín pod
Jedlovou - Horní Světlá - Krompach.
Termín: pátek 19. 8. 2011, předpokládaný příjezd v
11:30 a odjezd ve 12.25 hod.
Místo: KRÁSNÁ LÍPA - Křinické náměstí
Pořadatel: Motor Presse Stuttgart
Trasa a další informace o rallye: http://www.motorklassik.de

FOTOSOUTĚŽ - Poznáte co naši předci
fotografovali?
Po celý letošní rok vám budeme přinášet historické
fotografie města, jeho objektů, ulic a zákoutí a
vaším úkolem je srovnat fotografii se současným
místem a určit, co naši předci fotografovali.
Nový je i způsob odměňování. Pro úspěšné řešitele
je připravena zajímavá cena, kterou ale obdrží až po
pěti správných odpovědích. Ty opět eviduje Milan
Sudek na adrese milansudek@seznam.cz, kam
mu také jednotlivá řešení zasílejte. V okamžiku,
že pošlete pátou správnou odpověď, budou
úspěšní řešitelé vyzváni k převzetí ceny. V případě,
že soutěží členové jedné rodiny, jsou bráni jako
jeden soutěžící. Na konci roku opět vyhodnotíme
nejúspěšnější a nejaktivnější účastníky soutěže.
Odpovídejte do deseti dnů po vydání příslušného
čísla Vikýře. Tentokrát si pro odměnu na městský

úřad mohou přijít: Alena Sojková, Jan Novoák, Karel
Martínek a Pavel Votápek.
Odpověď na otázku z Vikýře č. 405:
Vila na obrázku údajně vyhořela a ještě před
rokem 1911 byla zbourána. Architekt Hans Richter
zakomponoval sklep a část suterénu do nové
funkcionalistické stavby, která je zřejmě největší v
ČR. Vilu nechal postavit v roce 1912 na původním
místě své bývalé vily textilní magnát Josef Franz
Palme. V součastné době objekt slouží jako ústav
sociální péče hlavního města Prahy. Na obrázku je
původní již neexistující Palmeho vila ale v souladu
s pravidly soutěže - aby na obrázku bylo něco
součastného - je dochované oplocení.
Kde stojí a jakému účelu slouží vila na snímku?

Padesátníkový
mariášový turnaj
Již dvanáctý krásnolipský trojkový padesátníkový
mariášový turnaj se uskuteční dne 3. září 2011
od 09:30 hodin v restauraci sportovního areálu.
Prezentace od 08:30 hodin, prvních 30 účastníků
obdrží, jako vždy, tradiční lihovinku s příležitostní
etiketou, na stole 50,-Kč, strop 20,- Kč. Startovné
150,-Kč pokryje i oběd po 3. kole. Pokud se
přihlásíte předem, uděláte mi radost, usnadníte
nám přípravu a zajistíte si účast, protože kapacita
restaurace je 39 míst. Nikdy nás ale tolik nebylo. V
9:00 hodin máte možnost shlédnout příjezd kolony
zcela výjimečných motocyklů Čechie Böhmerland
na naše náměstí.
Milan Sudek, 732516472, 412383341, milansudek@
seznam.cz
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POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY
Solideo ve Sněžné

Prázdniny v ZOO Děčín

Koncertem na nevšední hudební nástroje si
můžete zpříjemnit letní páteční podvečer 29.7. v
19:00 ve Sněžné v kostele Panny Marie a ve 21:00 v
Doubicích v kostele Panny Marie.
Vokálně-instrumentální soubor z Děčína SoliDeo
při něm představí nejen nový program připravený
na letní turné, ale i nový hudební nástroj –
královské dudy.

Po celé prázdniny se mohou návštěvníci těšit na
denní ukázky komentovaného krmení. Přesné časy
krmení lze zjistit na recepci zoo nebo na webových
stránkách ZOO.
S létem také v ZOO odstartovala také série
večerních prohlídek. Jde o speciální akci, na kterou
je nutné se předem objednat. Na „kukandu“ do zoo
po zavírací době bude možné vydat se ve dvou
časech - od 19:30 a od 21:00 hodin. Prohlídka je
řízená průvodcem. Počet míst je omezen. Termíny
večerních prohlídek: 5. a 19. srpna. Cena je 120,- Kč
pro dospělého, 80,- Kč pro dítě.
Úplnou letní novinkou letošního roku pak bude
akce Noc v ZOO. Je určená dětem školou povinným,
při níž budou moci přespat přímo v areálu zoo. Na
akci je nutné se předem přihlásit. Lze tak učinit na
telefonním čísle 412 531 164. Noc v zoo mohou
děti zažít během prázdnin hned dvakrát – poprvé
29. července a podruhé pak 26. srpna.

Bleší trhy
Ještě jste na blešáku nebyli? Proberte komodu
a půdu a přijďte prodat své použité, ale fungující
věci, o kterých si myslíte, že je někdo může ještě
potřebovat, anebo nakoupit neuvěřitelné kousky
za pár kaček! Kam? Na BLEŠÍ TRHY, které se
uskuteční v sobotu 27. srpna od 8:00 do 12:00 v
přízemí Domu služeb v Krásné Lípě. Ceny určujete
sami, smlouvání vítáno.

Miss Roma
Pochůzky se strážcem
Vycházky s profesionálními strážci národního
parku za přírodními a historickými zajímavostmi
Českého Švýcarska.
1. Pochůzka se uskuteční v úterý 2. srpna od 10:00
do 14:00. Místo srazu: Mezní Louka – hotel Mezní
Louka v 10:00. Trasa: Mezní Louka – Gabrielina
stezka – Mezní Louka.
Kontakt: Václav Nič, 737 276 867.
2. Pochůzka se uskuteční v úterý 9. srpna od 10:00
do 14:00. Místo srazu: Brtníky – ústav sociální péče
v 10:00. Trasa: Brtníky - Šternberk – Kyjovské údolí
– Brtníky
Kontakt: Jan Lobotka, 737 276 866.
3. Pochůzka se uskuteční v úterý 16. srpna od 10:00
do 14:00. Místo srazu: Mezní Louka – hotel Mezní
Louka v 10:00. Trasa: Mezní Louka – Gabrielina
stezka – Mezní Louka.
Kontakt: Václav Nič, 737 276 867.
Informace: Středně náročný terén. S sebou kvalitní
obuv a oblečení do přírody

Brigáda na Dolském
mlýně
Dolský mlýn je jedním nejstarších dochovaných
mlýnů na území Českého Švýcarska. První písemná
zmínka pochází z roku 1515. Ve druhé polovině 20.
století začal mlýn chátrat. Práce na jeho záchranu
probíhají již od roku 2004. Další brigáda se
uskuteční v sobotu 20. srpna od 9:00 do 16:00. S
sebou kvalitní obuv a pracovní rukavice. Kontakt:
Natálie Belisová 737 276 859.

V sobotu 20. srpna od 14:00 hodin pořádá romské
sdružení Čačipen v Kulturním domě v Krásné Lípě
9. ročník soutěže pro dívky od 13 do 18 let - MISS
ROMA 2011. Dívky se před porotou předvedou ve
společenských šatech, chybět nebude ani rozhov,
na programu je i volná disciplína, zpěv, tanec a
recitace.

Svět barev ve fotografii
Jiřího Laštůvky
Čtyři desítky barevných snímků z tvorby
rumburského fotografa Jiřího Laštůvky jsou až do
3. září k vidění v ambitu Lorety v Rumburku. Výběr
z tvorby z posledních deseti let zachycuje evropská
pohoří, krajinu Českosaského Švýcarska i sakrální
architekturu Šluknovska. Přístupná je od úterý do
soboty mezi 10:00 – 17:00 hod. Vstupné je 30 a 15
Kč. Výstavu připravila Římskokatolická farnost –
děkanství Rumburk. Vernisáž prodejní výstavy se
uskuteční v sobotu 6. srpna od 13:00 hodin.

Varhanní duchovní
hudba 2011
V letních měsících se v bazilice Panny Marie
Pomocnice křesťanů ve Filipově opět koná
mezinárodní varhanní festival. Špičkoví varhaníci
se představí posluchačům festivalu „Varhanní
duchovní hudba ve Filipově / Geistliche Orgelmusik
in Filippsdorf“. Koncerty se konají každou
červencovou a srpnovou neděli vždy od 14.00
hod. Festival probíhá až do 28. 8. 2011. Při devíti
koncertech vystoupí varhaníci z Čech, Německa a
Polska.
Koncerty:
31. 7. 14:00 – Daniela Kosinová - Valtová, varhany
(ČR)
7. 8. 14:00 – Gerd Brandler, varhany (SRN)
14. 8. 14:00 – Gabriela Vránová (recitace), Jiří
Chlum, varhany (ČR)
21. 8. 14:00 – Wieland Meinhold, varhany (SRN)
28. 8. 14:00 – Markéta Mátlová, soprán (ČR), Aleš
Bárta, varhany (ČR)

Tradiční církevní
slavnost Porciunkule
v Loretě v Rumburku

Pohádková galerie
řemesel
v Jiřetíně pod
Jedlovou

V sobotu 6. srpna od 10:00 do 17:00 se v rumburské
Loretě uskuteční odpustková pouť k Panně Marii
Andělské z Porciunkule. Pořádá ji Římskokatolická
farnost – děkanství Rumburk. Slavnost se v
Rumburku pořádá 326 let - od roku 1685. Hlavním
celebrantem mše svaté v přilehlém kostele sv.
Vavřince v Rumburku je od 10:00 hod. páter
Jozef Kujan SDB. V loretánské kapli v 11:15 hod.
následuje loretánská litanie. Součástí slavnosti je v
13:00 hod. vernisáž výstavy Svět barev ve fotografii
Jiřího Laštůvky, od 14:30 hod. je připravena
přednáška o Filipovském zázraku a v 16:00 hod.
koncert duchovní hudby. V kostele sv. Vavřince při
něm zazní díla barokních skladatelů Šluknovského
výběžku. Vstupné do loretánského areálu je při
slavnosti Porciunkule dobrovolné.

Pohádková galerie Vás zve na novou výstavu
vyřezávaných obrazů a loutek, pohádkových
bytostí, čertíků a jiných. Vystavená díla ztvárnil
Ing. arch. Vladimír Cejnar. V galerii je také k
vidění tvůrčí a řemeslná tvorba lidí zdejšího
okolí.
V galerii je otevřeno každý víkend od 9:30 do
17:00 hodin, v týdnu (st, čt, pá) od 13:00 do
17:00, nebo na objednávku. Každou neděli
od 13:00 je připravena ukázka řemeslné nebo
výtvarné práce.

Čajovna Na Kopečku
odpočívá
Čajovna Na Kopečku bude o letních prázdninách
otevřena 30. července a v srpnu pak ve dnech 17.,
20., 24., 27.a 31. vždy mezi 16:00 a 21:00 hodin.
Ostatní dny Domeček Na Kopečku odpočívá.

Program na nedělní odpoledne:
7.8. – Zdobení a malování ulit
14.8. - Malování keramických misek
21.8. – Ukázka zakázkového krejčovství (např.
společenské šaty, tašky a bytové doplňky)
28.8. – Volná tvorba
Do 20.8. jsou v Pohádkové galerii vystavená
paličkovaná díla od spolku Česká krajka.
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Program kina - Kulturního domu Krásná Lípa
SRPEN 2011

PAUL
pondělí 1.8. od 18:00 hod.

Vstupné 60,- Kč

Paul je mimozemšťan z Oblasti 51. Ano, to je to nejstřeženější místo v Americe, kde před šedesáti lety údajně přistálo
UFO. 104 min. Mládeži přístupno od 12ti let..

RYCHLE A ZBĚSILE 5

středa 3.8. od 18:00 hod.

Vstupné 60,- Kč

Nohou zašlapávají pedál plynu do podlahy, jednou rukou řídí a v té druhé třímají zbraň nebo aspoň ukazují vztyčený
prostředník. Jsou prostě rychlí a zběsilí. Už popáté. 130 min. Mládeži přístupno od 12ti let.

X MEN: První třída
úterý 16.8. od 18:00 hod.

Vstupné 60,- Kč

Příběh filmu X-Men: První třída se dějově vrací ještě před film X-Men Origins: Wolverine a odehrává se v polovině minulého
století. 131 min. Mládeži přístupno od 12ti let.

LIDICE
středa 17.8. od 18:00 hod.

Vstupné 60,- Kč

Příběh obyčejných lidí, kteří se absurdní náhodou připletli do cesty „dějinám“. Tvůrci přiblíží tragédii skrz mezilidské vztahy,
a to zejména lásku, která stojí na počátku celého příběhu.121 min. Přístupno od 12ti let.

WESTERNSTORY
pátek 19.8. od 18:00 hod.

Vstupné 60,- Kč

S komedií WesternStory se do českého filmu vrací kolty proklatě nízko, stetsony vražené do čela, kankán v zakouřeném
saloonu a dokonce i legendární Vinnetou a Old Shatterhand. 96 min. Mládeži přístupno.

Výlet - exkurze do Národního technického muzea
v Praze
Kostka neboli Komunitní centrum v Krásné Lípě
pořádalo exkurzi do Národního technického muzea
v Praze. Přestože jsme již senioři ještě jsme tam
nebyli. Z médií jsme věděli, že bylo otevřeno po
dlouhodobější rekonstrukci a tak jsme se moc těšili.
Z Krásné Lípy nás vyjela skupina 15 zájemců. V
Praze u muzea jsme byli pár minut před otevřením
a vzhledem k tomu, že již byly prázdniny, žádný
nával nebyl.
V hlavním výstavním sále nás upoutala expozice
vývoje automobilů, motocyklů, stará parní

lokomotiva i se salónním vagónem, ve kterém
se vozil náš první pan president T.G.Masaryk. Ve
vyšších ochozech jsme se seznámili s vývojem
cyklistiky, létání, ale byla zde i připomínka naší
námořní flotily. Po zhlédnutí centrální expozice nás
čekaly další menší výstavní sály – sál kuriozit, sál
věnovaný vývoji fotografie, architektuře, expozice
o astronomii. Všichni jsme byli s exkurzí spokojeni,
byl to pěkně prožitý den.

Klub AmOS v DPS
Krásná Lípa
Od února 2010 v DPS Krásná Lípa v rámci
Odlehčovací služby Kostky začal fungovat klub
AmOS. Klub nabízel pravidelně každou středu
dopoledne pestrý program v příjemném prostředí
seniorům a lidem se zdravotním postižením. Klub
byl hojně navštěvován obyvateli z DPS i okolí. V
rámci vzdělávacích činností se pořádaly zajímavé
přednášky a besedy. Ty probíhaly každý měsíc od
ledna do června 2011. Témata byla velmi zajímavá
a poučná. Zajistili jsme také besedu o bezpečnosti,
při které Policie ČR rozdala seniorům šedesát
osobních bezpečnostních alarmů. Senioři je mohou
využít nejen k osobní obraně před útočníkem
a ochraně svých věcí, ale i k přivolání pomoci v
případě zdravotních potíží. Děti z mateřských škol
pod vedením svých učitelek předvedly několikrát
svůj zajímavý program, své pěvecké umění ukázal i
Sboreček ze základní školy. Asistentky Odlehčovací
služby se po celý čas snažily o příjemné a přátelské
jednání, nechyběla zde ani posezení a povídání
u kávy či čaje a hraní společenských her. Byly zde
pořádány i turnaje ve stolních hrách, v kuželkách
či v šipkách, u kterých se všichni zúčastnění pěkně
pobavili. Programů a aktivit proběhla spousta, za
zmínku stojí jistě i výlet do Doubic, kde si senioři
prohlédli expozici dřevěných soch a poseděli v
příjemném prostředí Staré hospody. Pro obyvatele
DPS se klub AmOS stal součástí využití jejich
volného času, rádi se zde scházeli a trávili volné
chvíle. Na závěr patří velký dík všem lidem, kteří
se na tvorbě a realizaci činností v klubu AmOS
podíleli. Klub AmOS zajistila Kostka Krásná Lípa za
finanční podpory z ESF a rozpočtu ČR.
(Tým odlehčovací služby Kostka Krásná Lípa p. o. –
redakčně kráceno)

(Olga a Jiří Richterovi – redakčně kráceno)

Děti sportovaly na
Valdeku
V polovině července společně uspořádali Sdružení
Čačipen a Fido Dido víkendový sportovní pobyt v
Campu na Valdku, kterého se zúčastnilo dvacet dětí
z nízkoprahového centra Bílina, Ústí nad Labem a z
Krásné Lípy. Všichni celý víkend aktivně sportovali,
hráli různé hry, nechyběla ani tradiční opékání
vuřtů se stezkou odvahy. To však není vše, co tyto
děti o prázdninách ještě zažijí. Na začátku srpna
vyrazíme na víkend pod skalní převis ve Starých
Splavech u Máchova jezera a od 24. – 30. srpna se
uskuteční týdenní tábor ve Skalici u Litoměřic.
(Robert Ferenc – redakčně upraveno)
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Eurorando 2011 - voda ze střechy Evropy - Děčín
Druhou červencovou sobotu se uskutečnilo
závěrečné Eurorando 2011 v České republice a to
„Slévání vody ze střechy Evropy“. Tato evropská
turistická akce se koná pravidelně jednou za pět let
- letos její závěrečnou část zajišťoval KČT v Děčíně.
Zúčastnili se jí všichni zástupci míst, kde se voda z
jednotlivých pramenů, potoků a řek nabírala a to
z povodí Moravy, Odry, Vltavy a Labe. Nechyběli
ani zástupci ze Slovenska. Náš klub jel do Děčína
společně s folklorním souborem Lužičan. Za
pěkného slunečného počasí nabrali „vodníci“ vodu
z Labe a poté slili všechny vzorky z jednotlivých
klubových akcí do jediné republikové skleněné
nádoby. Akci svým tanečním vystoupením zpestřil
Lužičan. Pořadatelé po oficiálním ukončení akce
připravili pro účastníky pěkné pěší trasy okolím
Děčína. Náš klub si objednal plavbu parníkem z

Tierpark Zittau dne
21.června 2011
Posledním setkáním českých a německých dětí
v letošním školním roce byla návštěva malé zoo
v německé Žitavě. Toto setkání bylo shrnutím
veškerých poznatků, které jsme se společně
naučili. Závěrem bychom chtěli poděkovat Českoněmeckému fondu budoucnosti za finanční
podporu 50 000,- Kč, díky níž jsme mohli jednotlivé
akce uskutečnit.
(Děti a učitelky z MŠ Sluníčko)

Děčína do Hřenska i s folklorním souborem Lužičan,
při které nechyběl zpěv ani taneček při harmonice
a houslích.
(Václav Hieke)

ARTETERAPIE
S DĚTMI
Pod vedením Mgr. Jany Merhautové a Bc. Radky
Mrazíkové se v komunitním centru uskutečnilo
ARTETERAPEUTICKÉ sezení maminek a dětí
klubu Včelka a MC Beruška. Arteterapie je druh
výtvarného odreagování, při němž jsme formou
malování zjišťovali pocity a nálady našich ratolestí. I
přesto, že k arteterapii není nutné výtvarné nadání,
jsme ve spolupráci našich dětí namalovali spousty
krásných obrázků. Na základě našich kreseb jsme
se následně dozvěděli, jaké je naše momentální
duševní rozpoložení. Celá akce se setkala s
pozitivní odezvou a všichni věříme, že se bude co
nejdříve opakovat. Akci zajistila Kostka Krásná Lípa
za finanční podpory MŠMT.
(Dana Caklová)
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Ocenění od státního trenéra
Oddíl KBC Krásná Lípa obdržel oficiální písemné
Poděkování sportovnímu oddílu za přípravu
reprezentantů České republiky na vrcholných
Evropských a světových soutěžích v kickboxingu v
roce 2010 od státního trenéra pana Petra Václavíka.
Státní trenér zároveň předal oficiální Ocenění
reprezentantu Milanu Duškovi za vzornou a
příkladnou reprezentaci České republiky na
vrcholných Evropských a světových soutěžích v
kickboxingu v roce 2010.
Pro náš oddíl je to velká pocta a určitě toto ocenění
bude motivací k dalšímu tvrdému tréninku.
V letošním roce se ČSFU (Český svaz fullcontactu)
zúčastní v srpnu Mistrovství světa federace WKA
(World kickboxing asociation) v německém
Karlsruhe a v září Mistrovství Evropy federace WKF
(World kickboxing federation) ve Vídni. A Krásná
Lípa tam bude mít své zastoupení.
Náš oddíl tam bude zastupovat Milan Dušek
(nominace jistá) a v současné době je v širším
výběru reprezentace i Ladislav Grundza.
Vše je částečně závislé i na financích, protože
vzhledem k tíživé situaci Sazky, nemají sportovní
svazy dostatek finančních prostředků na zahraniční
výjezdy.
Už teď je jisté, že si podstatnou část budou hradit
sportovci ze svého. Jeden výjezd vyjde cca na

15000,-Kč. Pokud by se pro Ládika Grundzu
našel sponzor, tak má výjezd na šampionáty také
jistý. Náš oddíl samozřejmě sepíše s případným
sponzorem smlouvu a vydá mu potvrzení o přijetí
sponzorského daru. Pro sponzory dále máme
zlatou kartu klubu, která opravňuje jeho držitele
k tréninku bez členských poplatků, dále na všech
galavečerech po celé republice (pokud se účastní
náš oddíl) stůl ve V.I.P. zóně atd.
Veškeré info o klubu najdete na http://www.
kbckrasnalipa.cz/.
Sportu zdar a kickboxu a boxu zvlášť.
(MD)

Opět první zářijová
sobota!
Výběr termínu Parkmaratonu je vždy jedna z
nejsložitějších operací. Na sklonku léta se běží
celá řada závodů a najít den, který není v kolizi s
žádným z nich, to je někdy opravdový oříšek. Štěstí
při nás stálo již potřetí a tak se můžeme pochlubit
tím, že první záříjová sobota bude opět patřit nám.
Termín letošního Parkmaratonu je tedy 3. 9. 2011.
Letošní Parkmaraton bude mít hned několik
nových prvků. Bude-li příroda rozumná, a my
věříme , že bude, pak se konečně bude moci
vydat z Krásné Lípy do německého Bad Schandau.
Převýšení 300m (v tomto směru dolů) je ovšem
jen zdánlivým gravitačním bonusem. Na trati se
výška mění stále a tak se toho i hodně nastoupá.
Letos bude připravena i dětská trať v následujících
délkách a kategoriích:
do 10 let - 500 m
10 - 15 let - 1000 m
15 - 18 let - 3000 m
Velkou novinkou bude i závod handbikerů, o
kterém budeme informovat v následujících dnech.
Sledujte proto stránky a dozvíte se víc.
(Zdeněk Novák)

Neděle 21. srpna
TOUR DE JEDLOVÁ
- 13. ročník tradičního závodu horských kol
se startem v 10 hod. před restaurací Lidová
zahrada ve Varnsdorfu. Závod je určen pro
širokou veřejnost, trasa je dlouhá 11 km s
převýšením 400 m. Cíl je u rozhledny Jedlová,
startovné 0 Kč.

Sobota 27. srpna
SAMAT TOUR
- VIII. ročník cyklistických závodů ve sportovním
areálu v Jiřetíně pod Jedlovou. Starty
závodníků: v 9.30 hod. kategorie A - děti do
8 let; v 10.00 hod. kategorie B - děti do 15
let (malé v doprovodu rodičů); v 11.00 hod.
kategorie C - mládež a dospělí od 16 do 99 let.
Zápis účastníků vždy 30 minut před startem,
z nichž vylosovaní získají hodnotné ceny. Pro
ty malé bude připraveno občerstvení zdarma.
Hlavní cena: kolo.
(Zdeněk Sobota)
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