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Příští číslo Vikýře vyjde
v úterý 15. září
INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK
Čtvrtek 1. září

4,- Kč

Projděte si trasu rodinného maratonu
Poznáte ledňáčka? Znáte krajinu Č
Českého ŠvýcarŠ
ska? Poznají vaše děti podle chuti, o jaké se jedná
ovoce? A mnoho dalších otázek položíme vašemu
rodinnému týmu v průběhu rodinného maratonu, který se bude již tradičně odehrávat na pozadí
mezinárodního běžeckého závodu Parkmaraton.
Každý rodinný tým obdrží startovní číslo jako na
velkém závodu. Zde ale nepůjde o čas. Jde o slunce,

Den Českého
Švýcarska
už v sobotu
Celodenní program na náměstí v Krásné Lípě začíná již v 9:00 hodin tradičním mezinárodním setkáním majitelů motocyklů Čechie Böhmerland,
pokračuje v 10:00 hodin startem přeshraničního
běžeckého závodu Parkmaraton 2011 (start Krásná
Lípa, cíl Bad Schandau). Dále je připraven pestrý
program pro rodiny s dětmi - Rodinný maraton,
ekodílny a umělecké dílny pro děti, divadelní představení a celý den vyvrcholí v 19:00 hodin koncertem IVANA MLÁDKA & BANJO BANDU a křtem nového obrazového kalendáře na rok 2012 s názvem
Českosaské Švýcarsko na historických vedutách.

(r)

dobrou obuv a pohodu. Trasa rodinného maratonu
je dlouhá sotva dva kilometry, a přesto na ní zažijete to, co na žádných jiných „dvou kilometrech“
nenajdete. A v cíli na každé dítě čeká překvapení!
Odstartovat svůj rodinný maraton můžete v sobotu
3. září mezi 10:00 až 12:00 hodinou.
Těší se na vás organizační tým Dnů Českého Švýcarska!
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Svoz separovaného odpadu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se
uskuteční v pondělí 12.9. 2011 ve Vlčí Hoře
a v Zahradách a ve čtvrtek 15.9. 2011 v
Krásné Lípě. Dále pak v pondělí 26.9. 2011
ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek
29.9. 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.
Provozní doba TSm Krásná Lípa:
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
Podrobné informace získáte na MěÚ
tel.: 412 354 833, nebo na TS města
tel: 412 354 848
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
Pracovní poradenství
volná pracovní místa
poradna3@krasnalipa.cz
tel.:412 354 839
Po,St 13:00 -15:00
Út,Pá 9:00 -11:00
Finanční poradenství
dluhy, splátky, exekuce
poradna2@krasnalipa.cz
tel.:412 354 839
Po,St 13:00 -15:00
Út,Pá 9:00 -11:00
Odborné sociální poradenství
poradna@krasnalipa.cz
poradna1@krasnalipa.cz
tel.:412 354 839
Po,Út,Pá 9:00 -11:00,
13:00 -15:00
St 9:00 -11:00 13:00
-16:00
Občansko právní poradenství
Každé první a třetí po
ndělí
v měsíci od 17:00do 18:00
poradna@krasnalipa.cz
tel.:412 354 839
Sociálně aktivizační
služby
pro rodiny s dětmi,
sas@krasnalipa.cz
sas1@krasnalipa.cz
tel.:777 291 359
Klub VČELKA
PO,ST 9:00-11:00
pro rodiče s dětmi
do 6 let
vcelka@krasnalipa.cz
tel.:412 354 843

Hlídání dětí
tel:777 291 359
Odlehčovací služba
tel:777 291 359
PC a internet
Po 13:00-14:45
pro děti od 10 do 15 let
ÚT 9:00-14:45
pro starší 15 let
T-klub pro děti a mládež
ÚT-PÁ 13:00-19:00
SO 13:00-18:00
tklub@krasnalipa.cz
tel.: 774 233 010
Amari klub
ST 14:00-16:00 příprava
do školy, doučování
ÚT-PÁ 14:00-16:00
výtvarná činnost pro děti
ČT 14:00 - 16:00
volnočasové aktivity
Terénní pracovník
tp@krasnalipa.cz
tel.:777 036 828, 412
354 841
Praní, žehlení prádla
úklidy domácností i firem
půjčovna kostýmů pro
děti
pradelna@krasnalipa.cz
tel: 412 354 842
Vzdělávací kurzy dle
aktuální nabídky.
Kontaktní místo:
Agentura pro sociální
začleňování
Komunitní plánování
Tel: 412 354 844

Červencové počasí v Krásné Lípě
První měsíc letních prázdnin se opravdu nepovedl.
V naprosté většině se denní teploty pohybovaly
na úrovni květnového normálu a charakter počasí
připomínal spíše podzim. Naštěstí jsme v tom však
nebyli sami. I v Chorvatsku, či Itálii měli několik
dní deštivo a nečekaně chladno, tam jim to však
následně vynahradila až čtyřicetistupňová vedra. V
Krásné Lípě však k žádnému vynahrazení špatného
počasí nedošlo. Hned první červencový den bylo
převážně zataženo a deštivo s teplotou kolem 12°C.
Druhý den bylo ještě hůře – kolem 9°C. V první
dekádě bylo spíše oblačno s denními teplotami
kolem 18°C a nočními kolem 11°C. Výjimku tvořil
devátý den, kdy se odpolední teplota zastavila
na příjemných 26 °C. Ve druhé dekádě se více
objevovala projasněná obloha, a to se také projevilo
na teplotách. Odpolední teploty se v průměru
pohybovaly kolem 21°C, noční kolem 14°C. 17.7.
padlo teplotní maximum července - 26,4°C. V
červnu a květnu padla maxima o shodné hodnotě.
Třetí dekáda se ale pokazila, přibylo deště a teploty
klesaly. Denní teploty tak odpoledne atakovaly
maximum kolem 18°C, noční kolem 11°C. Výjimku
tvoří noc z 25 na 26.7, kdy v časných ranních
hodinách klesla teplota až na 6,4°C. V údolích a u
vody mohlo být až o 3°C méně. V minulých článcích
jsem psal, že si matka příroda srážkový deficit začne
pomalu srovnávat. Toto tvrzení se začalo naplňovat
při velmi silné bouřce 13.7, kdy napršelo 23 mm

srážek a foukal vítr o nárazech až 28 m/s. Další silné
deště přišly 20. července, kdy nás opět ovlivňovala
okluzní fronta spojená s tlakovou níží, která stála
nad Polskem. Jednalo se přesně o identickou
situaci, která způsobila povodně v loňském srpnu.
20. července v Krásné Lípě napršelo 52,3 mm
srážek, většina vody spadla za odpoledne a večer.
V Rumburku stihlo napršet dokonce 70 mm. Další
den napršelo 17 mm srážek a 22. července pak 16
mm srážek. Tuto porci vody si ovšem nenechaly líbit
řeky, které letěly nebezpečně vzhůru. Mandava ve
Varnsdorfu atakovala 3 SPA. Deště naštěstí nebyly
tak silné jako loni, takže nedošlo k další tragédii. V
červenci napršelo v Krásné Lípě 217,2 mm srážek a
byl to nejdeštivější červenec od počátku měření v
roce 2009.
Červenec 2011 vs 2010 vs 2009
Průměrná teplota
14,7°C
18,7°C
Maximální teplota
26,4C
31,3°C
Minimální teplota
6,4°C
9,8°C
Maximální vlhkost
100%
100%
Minimální vlhkost
41%
29%
Maximální poryv větru 28m/s
19 m/s
Úhrn srážek
217,2 mm 192 mm

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

Počet dnů letních (maximální denní teplota
vystoupila nad 25,0°C) : 2
(Jan Pícha, www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.htm)

ELEKTROWIN pomáhá chránit životní prostředí
již šest let
ELEKTROWIN a.s. je největším ze systémů, které
v České republice vytvořili výrobci a dovozci
elektrozařízení, aby jejich prostřednictvím plnili své
zákonné povinnosti při nakládání s vysloužilými
spotřebiči. Byl založen 25. května 2005, v roce 2011
tedy slaví šesté výročí své činnosti. Do konce roku
2010 zajistil zpětný odběr a recyklaci více než 100
000 tun elektroodpadu.
Z celkové hmotnosti vyřazených spotřebičů,
které ELEKTROWIN zpracoval u svých smluvních
partnerů, se podařilo více než 85 % získaných
materiálů vrátit do výroby nových výrobků – tedy
zrecyklovat. Většinou se jednalo o kovy, v menší
míře o plasty.
Pouze zhruba 1 % vytříděných materiálů bylo
spáleno v zařízeních, která dokážou takto získané
teplo přeměnit v energii a dodat ji do rozvodné
sítě. Podařilo se bezpečně zlikvidovat přes 160 tun
nebezpečných materiálů. Na skládkách tak skončilo
jen 10 % materiálů, které se staly skutečnými
odpady.
ELEKTROWIN se díky svým výsledkům stal
nejvýznamnějším kolektivním systémem pro
zpětný odběr elektrozařízení – jeho hmotnostní
podíl na celkovém množství zpětně odebraných
elektrozařízení v České republice tvoří více než 50
%.
Sběrné dvory i prodejci
Řada průzkumů ukazuje, že Češi jsou pilní, ale i
pohodlní recyklátoři. Dokazuje to mimo jiné fakt,
že v třídění PET-lahví se dostali na evropskou
špičku především proto, že se jim do cesty postavily
speciální kontejnery na plasty. Stejný princip
uplatňuje i ELEKTROWIN a snaží se lidem co nejvíc
zkrátit vzdálenosti k místům, kam mohou odložit
vysloužilá elektrozařízení.
ELEKTROWIN za dobu své existence vytvořil více
než 7500 míst zpětného odběru a pokrývá 93 %
české populace. V počátcích nabízely možnost
zbavit se domácích vysloužilců především sběrné
dvory měst a obcí. Postupně přibývaly prodejny

elektro, jejichž majitelé navázali se společností
ELEKTROWIN spolupráci, autorizované servisy a
další místa. Nejbližší místo, kam můžete odevzdat
vysloužilý elektrospotřebič, lze jednoduše nalézt
na: www.elektrowin.cz.
Díky kolektivnímu systému ELEKTROWIN města a
obce za šestileté období ušetřily náklady v částce
převyšující 800 milionů korun. Prostřednictvím
motivačních programů obce od společnosti
ELEKTROWIN navíc získávají finanční příspěvky na
provoz sběrných míst i na jejich zlepšování.
Ve spolupráci s městy a obcemi se ELEKTROWIN
podílí na informačních projektech, například na
organizaci Dnů Země, které jsou spojeny i s přímým
sběrem vysloužilých elektrospotřebičů. Informace
o připravovaných akcích lze najít na: www.
elektrowin.cz.
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Policejní sloupek - prázdninový přehled
Porval se kvůli automatu
18. června chvíli po půlnoci se v restauraci U Kuruce popral jeden z hostů s
obsluhou. Ačkoli zprvu nebylo zcela zřejmé, která z osob konflikt vyvolala,
nakonec si sdělení podezření pro výtržnost převzal host restaurace - 37letý
muž z Krásné Lípy. Důvodem napadení byla nevyplacená výhra z automatu v
řádu stokorun, kvůli které mu nyní hrozí odnětí svobody až na tři léta.
Řídil opilý
22. června ve tři odpoledne policejní hlídka kontrolovala vozidlo Citroen.
Ačkoli bylo teprve odpoledne, jeho řidič zvládnul nadýchat 2,31 promile
alkoholu v dechu. Pro přečin ohrožení pod vlivem návykové látky mu nyní
hrozí odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.
Ve škole kradl muž z Jiříkova
29. června se službě kriminální policie a vyšetřování podařila objasnit krádež v
Základní škole v Krásné Lípě z 8. března 2011. Tehdy se pachatel nechal vpustit
do školy s tím, že chce mluvit s ředitelkou. Pouhých 15 minut mu stačilo, aby se
vloupal do jednoho z kabinetů. Od té doby podobnou fintu vyzkoušel celkem
v 10-ti případech v různých školských a zdravotnických zařízení v rámci okresu
Děčín a způsobil celkovou škodu cca 70 tis. Kč. Dopadnout se podařilo, i za
pomoci veřejnosti, 46-letého muže z Jiříkova, kterému hrozí trest odnětí
svobody na jeden rok až pět let.
Hloupost, která vyšla draho
9. července od půl čtvrté raní až téměř do sedmi hodin trávili krásnolipší
policisté s 37-letým mužem z Krásné Lípy, kterého přistihli ve velmi
podnapilém stavu při řízení motorového vozidla. Celkem banální přestupek,
kdy jmenovaný odmítnul dechovou zkoušku i vyšetření u lékaře s odběrem
krve skončil pokusem o útěk jmenovaného a jeho zraněním při opakovaném
upadnutí při útěku. V nemocnici se, kam byl se svými zraněními odvezen se
úmyslně pokálel a pomočil. Z nemocniční hospitalizace ještě též dopoledne
utekl. Přesto se nevyhnul zadržení řidičského průkazu, hrozícímu zákazu
činnosti do dvou let a pokutě 25 až 50 tis. Kč.
Z Vlčí Hory do vězení se mu nechce
12. července evidovali krásnolipští policisté oznámení Okresního soudu
v Děčíně na 48-letého muže z Vlčí Hory, který se téměř dva měsíce vyhýbá
nástupu trestu odnětí svobody. Za uvedené jednání mu hrozí další tři léta
odnětí svobody, které se mu přičtou ke stávajícímu trestu.

O á
Oznámení
í o uzavírce
í
železničního přejezdu
V termínu 23. až 27. září 2011 od 7:00 do 24:00
hodin bude nepřetržitě uzavřen železniční přejezd
na komunikaci I/9 u obce Jiřetín pod Jedlovou.
Objízdná trasa bude vedena od Nového Boru přes
Varnsdorf a od města Rumburk přes Krásnou Lípu.
(r)

UPOZORNĚNÍ
V sobotu 17. 9. 2011 bude od 15:00 hodin v
areálu Technických služeb města ordinovat
veterinární lékař.

UPOZORNĚNÍ
Z důvodu pořádání Dne Českého Švýcarska
platí od 2. září 19:00 hodin do 3. září 22:00
hodin zákaz parkování na Křinickém náměstí
v Krásné Lípě.
Omlouváme se za případné komplikace
a omezení.
Děkujeme za pochopení a zveme všechny na
Den Českého Švýcarska.

Klika od dveří ho přivede do basy
26. července chvíli po 15 hodině si 21-letý mladík z Krásné Lípy dovolil
odmontovat tři mosazné kliky ze dveří zdravotnického střediska, které chtěl
odevzdat ve sběrně druhotných surovin. Ačkoli škoda nepřesáhla ani tisíc
korun, bude se za své jednání zodpovídat u soudu, neboť v minulosti byl už za
takový čin odsouzen.
Půjčil si auto a boural
2. srpna nad ránem našli krásnolipští policisté kousek za Kyjovem ve směru
na Doubice havarované vozidlo Škoda 120 bez řidiče. Majitel vozidla v té
době spal a vůbec netušil, že jej postrádá. Nakonec se podařilo prokázat, že si
vozidlo vzal bez vědomí vlastníka 20-letý mladík z Krásné Lípy, který byl před
tím u majitele vozidla na alkoholickém dýchánku. Za to, že si chtěl usnadnit
cestu do Doubice bez svolení majitele vozidla, mu nyní hrozí odnětí svobody
až na dvě léta.
Raději si zamykejte
7. srpna zjistil majitel domu ve Varnsdorfské ulici, že mu neznámý pachatel
odcizil dvě motorové pily a motorový dosekávač. Při krádeži pachatel využil
nezamčené branky a nezamčeného hlavního vchodu do domu, kde mu stačilo
už jen vypáčit petlici u dílny. Celkem způsobil škodu sedm tisíc korun.
A zase opilec za volantem
9. srpna po 20 hodině kontrolovali krásnolipští policisté v Kyjovské ulici
vozidlo Citroen AX s řidičem, který nadýchal 1,5 promile alkoholu. Vzhledem k
množství alkoholu v dechu řidiče, bylo jeho jednání kvalifikováno jako přečin
ohrožení pod vlivem návykové látky, za které se bude zodpovídat u soudu.
Neví, co chce
13. srpna před 15 hodinou bránil 27-letý muž z Krásné Lípy své družce
v odchodu od služebny krásnolipské policie. Přitom jí držel, odmítal
uposlechnout její žádosti o propuštění, nedbal ani opakovaných výzev hlídky
policie. Ženu chytil jí do náruče a pokoušel se jí odtáhnout proti její vůli. Až
po použití donucovacích prostředků hlídky se podařilo poškozené vyprostit
a utéci. Za přečin omezování osobní svobody mu hrozilo odnětí svobody až
na dvě léta. Poškozená však později využila svého práva a nedala souhlas s
trestním stíháním druha, který tak vyvázne bez trestu.
Policisté OOP Krásná Lípa v období od 17. července do 16. srpna evidovali
29 trestných činů a 64 přestupků a v období od 17. června do 16. července
zaevidovali dalších 21 trestných činů a 74 přestupků.
prap. Jan Hampl - inspektor

Poradna v kostce
Téměř polovina českých domácností v současné
době nevychází se svými měsíčními příjmy. Dalších
zhruba 30 % rodin stěží žije „od výplaty k výplatě“.
Mnozí se snaží situaci řešit získáváním nových a
nových půjček. Půjčky bankovní jsou však pro lidi v
tíživé finanční situaci stále méně dostupné a tak se
uchylují k úvěrům od nebankovních institucí. Zde
je však obrovské riziko, že narazí na „nesolidního“
poskytovatele, který se snaží na momentální
těžké situaci dlužníka vydělat. Jejich smlouvy
jsou postaveny vůči dlužníkovi velmi nepřívětivě
a obsahují doslova „likvidační formulace“. Ne
nadarmo se těmto firmám říká „žraločí“.
Kostka Krásná Lípa p. o. začala nově provozovat
Poradnu v kostce, kde zájemci mohou získat
odborné poradenství nejen v oblasti rodinných,
bytových, právních a jiných problémů, ale také
v oblasti pracovních, finančních a dluhových
těžkostí. Objednat se ke konzultaci je možno na tel.
čísle 412 354 839.
Cílem poradny je pomoci klientům pochopit
podstatu jejich problémů, pochopit, co je příčinou
jejich nepříznivé životní a finanční situace a
pomoci jim těmto situacím předcházet. Podpořit
je v uplatňování jejich práv a nároků zejména
pomocí při sepisování různých žádostí, návrhů,
podání a odvolání. Poskytnout uživatelům služby
informace, podporu, radu a pomoc, aby mohli
svou nepříznivou životní a finanční situaci vyřešit
vlastními silami a v mezích zákona.
Na poli finančního poradenství nabízí pracovníci
poradny pomoc při sepisování žádostí o splátkové
kalendáře, pomoc při jednání s exekutorskými úřady,
posouzení možnosti vstoupit do insolvenčního
řízení a podporu při podání žádosti o insolvenci,
propočet správnosti výpočtu již prováděných
exekučních srážek ze mzdy, dále pak pomoc při
vypracování finančního rozpočtu domácnosti

a případné nalezení zdrojů k financování svých
závazků a v neposlední řadě preventivní konzultaci
před podpisem jakékoliv smlouvy o finančním
produktu a posouzení jeho výhodnosti či naopak
nebezpečí z jeho podpisu plynoucích.
Na závěr jeden krátký příklad ze života: Pan
Petr s manželkou si půjčili 300 tisíc korun od
nebankovního poskytovatele a zastavil v jeho
prospěch svůj rodinný domek. Ve skutečnosti
dostali jen 120 tisíc korun, protože 180 tisíc korun
byly poplatky za získání úvěru. Pan Petr začal úvěr
splácet, bohužel však poslal dvě splátky o několik
dní později a byl za to poskytující společnosti
penalizován částkou 80 tisíc korun za každou
zpožděnou splátku. V průběhu dvou let se jeho
úvěr vlivem dalších penalizací a úroků zvýšil až na
částku 1 milion a 120 tisíc korun. V současné době
přišel o svůj dům, který byl vydražen ve prospěch
poskytující společnosti a stále této společnosti
dluží 320 tisíc korun. Přičemž dluh nadále každým
dnem narůstá. Na začátku chtěli „ jen opravit svůj
rodinný domek“. Konec příběhu ještě neznáme, ale
radostný rozhodně není a nebude.
Uvádíme tento odstrašující příběh proto, aby si
každý dobře rozmyslel, než podepíše nebankovní
žádost o úvěr a raději se přišel poradit, třeba právě
do Poradny v kostce.
(Bohunka Slaná – finanční poradce)

Výprodej publikací
Obecně prospěšná společnost Českého Švýcarska
zahájila výprodej publikací s výraznými slevami.
Najdete mezi nimi knihy, které v minulosti získaly
řadu prestižních ocenění, nejen díky poutavým
textům, ale i excelentnímu grafickému zpracování
a jedinečným fotografiím.
(r)
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POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY
Evropská noc pro
netopýry

Den sociálních služeb
2011

Ve čtvrtek 8. září mezi 19:30 - 21:30 hodinou se
v přírodní rezervaci Vápenka (bývalý lom mezi
Krásnou Lípou a Doubicemi) pod dohledem
odborníků můžete setkat s živým netopýrem.
Připraveny jsou soutěže pro děti, prezentace
základních informací o netopýrech, odchyty
netopýrů do sítí. S sebou svítilnu. Kontakt: Jakub
Juda 737 276 863.

Ve čtvrtek 22. září se v odpoledních hodinách
v Kulturním domě v Rumburku uskuteční „Den
sociálních služeb 2011“. Cílem akce je představit
laické i odborné veřejnosti poskytovatele
sociálních a komunitních služeb ve Šluknovském
výběžku a otevřít diskuzi o systémech hodnocení
kvality sociálních služeb.
Den sociálních služeb bude zahájen panelovou
diskuzí s pozvanými odborníky na téma „Systémy
hodnocení kvality sociálních služeb“. Následovat
bude představení poskytovatelů sociálních a
komunitních služeb, představení poskytovatelů
služeb bude doprovázeno kulturním vystoupením
a pro děti i dospělé budou otevřeny rukodělné
dílny.
Součástí programu je také soutěž o nejlepší „Letní
dobrotu“. Každý z účastníků může do soutěže
přihlásit vlastnoručně upečenou, uvařenou,
vyrobenou letní dobrotu. Hodnocen bude vzhled
a chuť. Výherci obdrží hodnotné ceny. Podmínky
pro přihlášení do soutěže: od 13:00 do 15:00 příjem
výrobků, v 16:00 vyhlášení výsledků.

Přírodou Ekvádoru
Zveme všechny obyvatele obce na zajímavou
přednášku o zážitcích biologa Ivo Králíčka - učitel
Biskupského gymnázia a Přírodovědecké fakulty
UHK - z měsíčního pobytu v tropickém deštném
lese. Přednáška věnovaná Ekvádoru nás zavede do
různých typů tropického deštného lesa této malé
země Jižní Ameriky. Formou promítaných fotografií
se seznámíme s nejrůznějšími formami rostlin a
živočichů, životem místních obyvatel. Povídání
vychází z měsíčního pobytu biologa v této exotické
zemi na přelomu ledna a února loňského roku.
Přednáška se uskuteční v pátek 9. září od 18:00 v
přednáškovém sále v Domě Českého Švýcarska Křinické náměstí v Krásné Lípě.

Svatováclavské
posvícení
Folklorní soubor Lužičan na sobotu 24. září připravil
tradiční Václavské posvícení na dvoře Železářství
u Semelků. Opět budou připraveny zabijačkové
pochoutky a od 19:00 v krásnolipském Kulturním
domě dojde k setkání muzik.

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 17. září od 9:00 do 16:00. S
sebou kvalitní obuv a pracovní rukavice. Kontakt:
Natálie Belisová 737 276 859.

Den otevřených dveří
v Nobilis Tilia
V sobotu 24. září se můžete podívat za dveře
společnosti Nobilis Tilia, která sídlí ve Vlčí Hoře.
Projdete si nově rekonstruovaný objekt, který
dnes tvoří zázemí pro skladové prostory, expedici,
kanceláře a výuku. K představení bude připravena i
botanická permakulturní BIO zahrada, která vznikla
v rámci projektu Zahrada dobra. Odpočinout si
budete moci v příjemném prostředí čajového
klubu. Den otevřených dveří je přichystán na celý
den od 10:00 do 18:00 hodin. V čajovně navíc bude
probíhat workshop s výrobou vlastního krému a
bude možné se objednat na aromaterapeutickou
masáž. Pro další informace najdete www.nobilis.
cz. Na vaši návštěvu se těší celý tým společnosti
Nobilis Tilia

Září v Domečku Na
Kopečku v Rumburku
Kopečkové poprázdninové povídání
Středa 7. září 19:00 - Vítejte zase doma - Na
Kopečku! Přijďte se s námi podělit o zážitky z
léta a zahájit tak podzimní Kopečkovou sezónu
u dobrého čaje (uvítáme i nové programové
nápady).
V zemi vína a levandule
Středa 14. září 19:00 - Na návštěvě u Van
Gogha, spisovatele A. Daudeta a tří
mušketýrů. Putování po francouzské Provence
s batohem na zádech. Přednáška Natálie B. a
Romana W.
Babí léto Na Kopečku
Pátek 2. září 14:00 - Všechny cesty vedou
do Říma! Odpoledne plné římských dobrot
zakončené promítáním klasického černobílého
filmu. Tradiční tematický letní program Na
Kopečku (projekce v 19:00).

Pohádková galerie řemesel
v Jiřetíně pod Jedlovou
Pohádková galerie Vás zve na předvádění předení na kolovratu a zpracování ovčí vlny, které si tu můžete
i vyzkoušet. Od září tu můžete obdivovat nová díla Ing. Arch. Vladimíra Cejnara – dlouhý třímetrový
vyřezávaný vlak, portréty osobností a loutky.
Program na víkendy:
Soboty a neděle budou tvůrčí podle přání návštěvníků, kteří si mohou vyrobit podzimní věneček,
šperky, loutku, namalovat hrneček, nebo modelovat s keramickou hlínou.
Od září je v galerii omezen provoz pouze na So a Ne od 13:00 do 17:00. Mimo provozní dobu se
objednávejte na tel.: 606 470 014

Program kina Krásná Lípa ZÁŘÍ
ÁŘÍ 2011
HARRY POTTER a relikvie smrti 2.část
středa 7. 9. od 18:00 hod.

Vstupné 60,- Kč

V tomto výpravném finále eskaluje bitva mezi dobrem a zlem do otevřené války čarodějného světa. Nikdy nebylo v sázce
tolik jako teď. 130 min. ČESKÁ VERZE. Mládeži přístupno.

V PEŘINĚ

pondělí 12. 9. od 18:00 hod.

Vstupné 60,- Kč

Česká hudební komedie v rozverném letním stylu Mamma Mia. V uvolněné atmosféře všichni tančí.Ožívají zde dobré i zlé
sny, které se ukrývají v našich peřinách. 103 min. Mládeži přístupno.

KUNG-FU PANDA 2

úterý 13. 9. od 18:00 hod.

Vstupné 60,- Kč

Pou si plnými doušky užívá život legendárního Dračího bojovníka, pohodu ale naruší zprávy o zlosynovi, který chce pomocí
mocné zbraně dobýt Čínu. 91 min. ČESKÁ VERZE. Mládeži přístupno.

TRANSFORMERS 3
úterý 20. 9. od 18:00 hod.

Vstupné 60,- Kč

Mimozemští roboti, maskovaní za pozemská auta. K tomu navrch nejkrásnější žena světa.Třetí díl ságy Transformers s
podtitulem „Temná strana Měsíce“. 150 min. ČESKÁ VERZE. Mládeži přístupno.

JANA EYROVÁ
středa 21. 9. od 18:00 hod.

Vstupné 60,- Kč

Hlavní hrdinka slavného románu Ch. Bronteové Jane, se po pobytu v sirotčinci ocitá jako vychovatelka na venkovském
panství, kde se zamiluje do majitele sídla. 120 min. Mládeži přístupno od 12ti let.

AUTA 2
úterý 27. 9. od 18:00 hod.

Vstupné 60,- Kč

Závoďák Blesk McQueen se společně se svým nejlepším přítelem,odtahovým vozem Burákem, vydává na zcela nové
dobrodružství do exotických zemí celého světa. 110 min. ČESKÁ VERZE. Mládeži přístupno.
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XIII. mezinárodní sraz legendárních
motocyklů ČECHIE - BÖHMERLAND

Itinerář srazu
(orientační časy)

8:30
9:00
10:30
11:30
12:30
13:30
14:30
15:40
16:30
17:15

d í z lákadel
lák d l Dne
D Českého
Č kéh Švýcarska
Š ý k je
j XIII.
XIII mezinárodní
i á d í sraz llegendárních
dá í h
Jedním
motocyklů ČECHIE – BÖHMERLAND, které budete moci obdivovat nejen na
Křinickém náměstí v Krásné Lípě, ale v rámci spanilé jízdy i v okolních městech
a obcích.

Start I. etapy spanilé jízdy od hotelu JEF
Přejímka a výstava motocyklů v Krásné Lípě
II. etapa z Krásné Lípy do Varnsdorfu
Výstava motocyklů a oběd v pivovaru Kocour
III. etapa z Varnsdorfu do Rumburka
IV. etapa z Rumburka do Starých Křečan
V. etapa ze Starých Křečan do Šluknova
VI. etapa ze Šluknova do Kunratic
VII. etapa z Kunratic do Doubic
Slavnostní zakončení s programem u hotelu JEF

Firemní štítek z krásnolipského období výroby
(1925 - 1931)

Město Krásná Lípa

Tradičně jej organizátoři načasovali na první zářijovou sobotu a tradičně
bude plný zajímavého programu pro všechny. Poslední tři roky je součástí
krásnolipských oslav také nejnáročnější český maratón, který nese výmluvný
název Parkmaraton. Vrcholem Dnů Českého Švýcarska je večerní koncert, který
se letos ponese v duchu čirého humoru a osvědčených hitů populárního Ivana
Mládka a jeho Banjo Bandu.

Šluknov
Kunratice
Staré
Křečany
Rumburk

Brtníky
Vlčí
Hora

Zahrady
Krásný
Buk

ubytování:

Hotel Jef Doubice
tel.: 412 381 429
gsm: 605 489 523
e-mail: doubice@hotel-jef.cz

Kyjov

Krásná
Lípa

VII. ročník Dne Českého Švýcarska
se blíží

Varnsdorf
Studánka

Doubice
hotel JEF

Rybniště

Jiřetín pod
Jedlovou
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XIII. mezinárodní sraz
těchto motorových kol
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Krásná Lípa, Křinické náměstí
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Festival Sedm divů - svátek
cestovatelů a lidí v pohybu
V sobotu 24. září Krásnou Lípu v
Českém Švýcarsku opět navštíví
populární
osobnosti.
Dům
Českého Švýcarska tento den ožije
třetím ročníkem ekofestivalu s
cestovatelskou tématikou Sedm
divů. Do „hlavního města“ národního
parku České Švýcarsko opět dorazí
řada známých osobností, aby se s
námi slovem i obrazem podělily
o své zážitky a zkušenosti z cest
do vzdálených končin světa. Letos
to budou zejména moderátorka
Lejla Abbasová, novinářka Petra
Procházková, reportérka Barbora
Literová, cestovatel Jiří Kolbaba a
fotograf Petr Slavík.
PROGRAM FESTIVALU SEDM DIVŮ:
13.50 - Zahájení
14.00 - Tadeáš Haenke - připomínka

250 let od narození slavného
přírodovědce, lékaře a etnografa,
rodáka z Chřibské (biografická
přednáška).
15.00 - Historie horolezectví
v Českém Švýcarsku - slovem
Vladimíra Slouky.
16.00 - Magie Rapa Nui - cestopisné
vyprávění šéfredaktorky magazínu
Koktejl Barbory Literové o výpravě
na Velikonoční ostrov v Tichém
oceánu.
17.00 - Živobytí v Afghánistánu populární česká novinářka Petra
Procházková popisuje obyčejný
život lidí v Afghánistánu.
18.00 - „Josefína - africký příběh“
- projekce dokumentu o těžkém
údělu afrických žen.
19.00 - Africký příběh - na předchozí
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projekci naváže známá moderátorka a
zakladatelka nadačního fondu Asante
Kenya Lejla Abbasová vyprávěním o
životě dětí na černém kontinentu.
20.00 - Hvězdy Koktejlu - cestovatelé
a reportéři Jiří Kolbaba, Petr Slavík a
Tomáš Kubeš vystoupí v talk show o
svých exotických výpravách.
Festival Sedm divů nabídne též skvělý
doprovodný
program.
Připraven
je dopolední výlet přes rozhlednu
na Vlčí Hoře a Köglerovu naučnou
stezku, exkurze v botanické zahradě
společnosti Nobilis Tilia, workshop
aromamasáže a výroby šperků,
ekohrátky pro děti v interaktivní
expozici Domu Českého Švýcarska,
filmové projekce, soutěže o kalendáře
a předplatné magazínu Koktejl.

Dokonce i samotné občerstvení bude
v cestovatelském stylu - ochutnáme
gurmánské
speciality
dalekého
Japonska.
Podrobné informace o ekofestivalu
Sedm divů 2011 získáte na speciálním
webu www.sedm-divu.cz. Dobrou
zprávou také je, že díky podpoře
Evropského fondu pro regionální rozvoj
je vstupné na celý festivalový program
zdarma. Akci pořádá České Švýcarsko,
o.p.s., společně s redakcí Magazínu
Koktejl, společností Nobilis Tilia a
dalšími partnery. Oficiální začátek je
v 13.50 hodin, předpokládaný závěr
ve 22.00 hodin. Pro návštěvníky z
Německa bude zajištěno simultánní
překládání do němčiny.
Těšíme se na Vás, České Švýcarsko, o.p.s.
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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: Jindra Malinová, Klárka
Procházková, Štěpán Uhlík, Igor
Knapp a Zdena a Jan Churáčkovi.
Odpověď na otázku z Vikýře č. 407:
Tato otázka byla těžká, ale v souladu
s pravidly soutěže. Na místě statku,
který byl na obrázku je dnes známá
vila, ve které sídlí dětský domov.
Budova na pravé straně fotografie je
tzv. „domeček“, je součástí dětského
domova a vede kolem cesta ke hřišti.
V pozadí obrázku je tovární budova
Bonexu.
V které ulici se nalézá vila na
obrázku a k jakému účelu původně
sloužila?

Prázdniny v Kostce
Výlet do Sloupu
Rodiče s dětmi, kteří navštěvují klub Včelka v
komunitním centru, jeli na třídenní výlet do
Sloupu v Čechách. Kromě společných her, soutěží a
koupání, jsme se také vydali na výlet na hrad Sloup.
Akce byla finančně podpořena MŠMT. (r)

Návštěva indiánské
vesničky se vydařila
Kostka Krásná Lípa společně s dětmi o prázdninách
navštívila osadu prérijních Indiánů Rosehill v Růžové
na Děčínsku. Děti si prohlédly stylově vybavené
interiéry indiánských stanů týpí, repliky původních
indiánských oděvů, hraček, zbraní, hudebních
nástrojů a věci denní potřeby. Společně s Indiány si
zatančily jejich indiánské tance, zastřílely si z luku,
hodily oštěpem, zabubnovaly na buben …a k tomu
všemu jim po celý den svítilo slunce. (r)

Jedenáct dětí se v krásnolipském sportovním
areálu zúčastnilo boje o drobné ceny v minigolfu.

Stomatologická
pohotovost
Ordinační hodiny
8:00 - 11:00

Miss Roma 2011
je z Teplic
Už po deváté se v Krásné Lípě volila nejkrásnější
nejkr
Romka Ústeckého kraje. Miss Roma 2011, kterou v
krásnolipkém Kulturním domě pořádalo sdružení
Čačipen, se zúčastnilo devět romských dívek. Titul
Miss Roma nakonec připadl třináctileté Kateřině
Migrové z Teplic. I druhá korunka krásy putovala do
Teplic a to zásluhou třináctileté Slavěny Dunkové.
Druhý titul vicemiss a třetí místo získala Pavla
Grundzová z Dolního Podluží. Romskou Miss
Sympatie se stala třináctiletá Nikola Grondzárová z
Krásné Lípy. (r)

Turnaj v minigolfu

Další bleší trhy
Poslední prázdninová sobota opět patřila
oblíbeným Bleším trhům. Další trhy se chystají na
sobotu 1. října opět mezi 8:00 a 11:00 hodinou.

- 3. – 4. 9. 2011
MUDr. Křemenová Alena,
Sokolská 129, Děčín 9,
tel.: 412 544 539
- 10. – 11. 8. 2011
MUDr. Křemen Adolf,
Teplická 270, Jílové,
tel.: 412 550 343
- 17. - 18. 8. 2011
MUDr. Bolfíková Renata,
Varšavská 1863/7, Děčín VI –
Letná,tel.: 412 501 440
Rozpis je aktualizován dle
podkladů od stomatologů, přesto
ale doporučujeme správnost
uvedených
informací
před
návštěvou lékaře vždy telefonicky
ověřit.
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Krásnolipské náměstí
zaplnily automobilový
veteráni
Téměř dvě stě automobilových veteránů v
hodnotě několika desítek milionů korun projelo v
polovině srpna Krásnou Lípou. A obyvatelé města i
jeho návštěvníci je mohli obdivovat po celou dobu,
kdy jejich majitelé ve městě trávili krátkou zastávku
na oběd. Asi nejstaršími vozy, které se prohnaly
Krásnou Lípou byly Bentley a Laurin a Klement z
roku 1923, mezi nablýskanými automobilovými
dědečky se objevila i Škoda 430 z roku 1929.
Rallye Sachsen Clasic 2011 do města přilákalo
téměř patnáct set návštěvníků a to i přesto, že
celou akci ohrožoval přívalový déšť, který se
nad městem přehnal hned dvakrát. Poprvé před
příjezdem prvních automobilů a podruhé po jejich
odjezdu.
(vik)

Zapomenutá místa
očima tří národů
Nejen v Krásné Lípě a jejím okolí se dá o prázdninách
prožít zajímavý den. Na jeden netradiční večer zval
i německý Grosshennersdorfu nedaleko Žitavy,
kde se na starém statku prezentovaly výsledky
práce třídenního kreativního workshopu, kterého
se zúčastnili mladí lidé z Čech, Německa a Polska.
Diváci mohli shlédnout nejprve dva krátké filmy a
poté obdivovat obrovské světelné instalace, které
pomocí projektorů osvětlily velkou část budovy.
Kombinace hudby a barev tak dokonale pohltila
celý areál.
Cílem projektu bylo upozornit na problematiku
místních příhraničních regionů a to – odliv
mladých lidí za prací do vnitrozemí. Mnoho budov
tak zůstává opuštěných a málo kdy má nějakou
další perspektivu. Veřejnou prezentací se nám
podařilo jedno z těchto „zapomenutých míst“
oživit a znovu ho okolí připomenout. Jelikož akce
měla nejen u účastníků, ale i návštěvníků velký
úspěch, rádi bychom aby se toto setkání tří národů
v Grosshennersdorfu stalo tradicí.
Celou akci podpořili Česko-německý fond
budoucnosti, Deutsch-polnisches Jugendwerk a
Koordinační centrum česko-německých výměn
mládeže Tandem.
(Petra Schindlerová)

Beruška je zpátky v podkroví
Mateřské
centrum
Beruška
je
po
prázdninovém provozu,
kdy byla mimo své
prostory, nyní zpět v
naklizených prostorech v
podkroví školní družiny.
Otevřeno je každé úterý
a pátek od 9:00 do
11:30 hodin. Vítány jsou
všechny děti předškolkového věku, které si chtějí
aktivně se svými dospěláky zacvičit, zavýtvarničit a
něco nového naučit.
A co pro vás dobrovolní brigádníci připravili? Strop
opravili a hernu vymalovali: David s Mirkem za

pomocí Rádi. Všichni ostatní myli, uklízeli, přenášeli
a donekonečna čistili. Vzhledem k tomu, že sídlíme
přímo pod střechou, která byla během prázdnin
vyměněna, bylo prachu všude požehnaně. Zvláštní
poděkování patří: Daně a Ivaně za organizování,
mytí a úklid všeho druhu a to včetně dokonalého
vyčištění WC, Ivě za úklid po pánech malířích,
Martině a Tomáškovi za umytí důležitých motorek,
Veronice za perfektní vyčištění koberců, Danuška
se postarala o látkový domeček, Barunka uklidila
gymnastické míče a oblékla všechny vyprané
panenky a Davídek nanosil židle a hračky do
uklizené herny.
(Lada Hrnečková)

V Českém Švýcarsku se uskutečnil
mezinárodní tábor
V prvním srpnovém týdnu přivítal kemp v Mezní
Louce účastníky mezinárodního dětského tábora
pořádaného pěti správami národních parků. Týden
plný her, ale také výletů za poznáním přírody zde
strávilo 25 dětí z národních parků Bavorský les,
Podyjí, Saské Švýcarsko, Šumava a České Švýcarsko.
Mezinárodní tábor každoročně pořádá některá z
uvedených správ. České Švýcarsko převzalo štafetu
hlavního organizátora po Šumavě, v příštím roce
tábor uspořádá Bavorský les.
„Kromě přírody a jejího významu
pro člověka poznávají děti z různých
národních parků také význam
společného úsilí pro udržení zdravého
prostředí pro život. Hravou formou
docházejí k poznání souvislostí v
přírodě, ale také často komplikovaného
vztahu člověka k prostředí, které utváří
základ pro jeho existenci,“ říká Jakub
Juda ze Správy Národního parku
České Švýcarsko. Děti přitom také
mají možnost porovnání přístupů k
ochraně přírody ve své zemi i za jejími
hranicemi.
Mezinárodní tábor správy parků
uspořádaly již po třinácté. České
národní parky a jejich přeshraniční
protějšky spolu v oblasti ekologické

výchovy úzce spolupracují. Kromě dětských táborů
probíhají celoročně další aktivity, k nimž patří
například společné výlety dětí ze sousedících zemí
nebo mezinárodní soutěže tematicky zaměřené
na přírodu a její ochranu. Realizaci mezinárodního
tábora finančně podpořil Česko-německý nadační
fond budoucnosti.
(Jakub Juda, Správa Národního parku České
Švýcarsko)
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Krásnolipák na
Mistrovství světa
v kickboxu
Ve dnech 20. -27. 8. se v německém Karlsruhe konal
za účasti asi 1500 bojovníků z celého světa světový
šampionát v kickboxingu federace WKA(World
kickboxing association).
Česká republika sestavila reprezentační tým složený
z 30 závodníků. Já jsem zastupoval ČR v kategorii
veteráni, ve váze + 80 kg. Jednotlivé kategorie
byly velmi silně obsazené a bylo velmi obtížné se
prosadit zejména proti domácím závodníkům,
kteří se těšili velké přízni rozhodčích. Němci jako
pořádající země mohli do každé kategorie nasadit
tři borce a tohoto práva také využili. Postupně
jsem se probojoval až do semifinále přes Iránce
a Němce, a tam jsem prohrál na body právě s
domácím borcem, který ve finále rovněž zvítězil
a získal titul mistra světa. Na stupních vítězů stáli
dva Němci, já a Ir.Byl jsem rád, že jsem bronzovou
medailí přispěl k úspěšnému vystoupení českých
kickboxerů na tomto šampionátu a tím si upevnil
své místo v reprezentačním týmu České republiky.
Po organizační stránce nebylo pořadatelům
možno vytknout ani to nejmenší, vše klapalo (na
rozdíl od loňského Španělska)skvěle. Pořadatelé
pozvali světoznámého bojovníka K-1 Boba Sapa,
jehož mnozí znají ze zápasů vysílaných např. na
Eurosportu. Ten se choval přímo fantasticky a
když ho někdo slušně požádal, tak vždy ochotně
zapozoval před fotoaparátem.
Sportu zdar a kickboxu zvlášť.
(Milan Dušek)

Cenová akce ve
sportovním areálu
Od 1. září 2011 si na Sportovním areálu Českého
Švýcarska můžete pronajmout venkovní dvorce,
víceúčelové hřiště s umělým povrchem a
beachvolejbal za zvýhodněnou cenu 80,- Kč/hod.
Tato nabídka platí po celý den včetně víkendů a
svátků.

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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