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Příští číslo Vikýře vyjde
ve čtvrtek 21. června
INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK
Čtvrtek 7. června

4,- Kč

Ekotýden vyvrcholil EkoHappenigem
EkoHappening na krásnolipském náměstí uzavřel
čtyřdenní program Ekotýdne zaměřeného na sběr
a recyklaci odpadů. Žáci a veřejnost se v průběhu
jednotlivých dnů seznámili s putovní výstavou „Brána recyklace“, shlédli filmy v EkoCinemě a vyslechli
si přednášky k recyklaci odpadů v rámci programu
„Tonda obal na cestách“ od autorizované obalové
společnosti EKO-KOM.
Navíc žáci po celý týden sbírali textílie, jako další
odpadovou surovinu. Společně ve třídách je pak
třídili do pytlů určených k dalšímu zpracování - textil, který byl zachovalý vytřídili žáci pro charitativní účely. A jelikož spousta textilu vypadala skvěle
a mohl se ještě využít, vymysleli módní přehlídku

„Balada z hadrů“, která se stala ústředním motivem
závěrečného EkoHappeningu.
Společně se školáky starý textil sbírala i veřejnost
a všichni společně během jediného týdny nasbírali 2 934 kg textilu, což je takové množství textilu,
jaké se podařilo vytřídit celému městu za celý loňský rok. Tři tuny textilu naplnily tři velkoobjemové
kontejnery, z nichž část bude ještě dále použita pro
charitativní účely, zbytek pak pro druhotné zpracování.
Akci uspořádali společně Základní škola a Mateřská
škola Krásná Lípa, Kostka Krásná Lípa a město Krásná Lípa.
(r)

Pomníčky padlých se vrací na své místo
Na své původní místo, na křižovatku silnic do Vlčí
Hory a Starých Křečan v Zahradech u Krásné Lípy se
díky krásnolipským turistům vrací pomníčky těch
obyvatel Zahrad, kteří padli v 1. světové válce.
„Původní pietní místo bylo zrušeno v šedesátých
letech minulého století. Jednotlivé pomníčky přežily zlé časy u kostela ve Sněžné a až z iniciativy
místního Klubu českých turistů a města Krásná Lípa
se nyní, za finanční podpory Místní akční skupiny
Šluknovsko vrací zpět,“ řekl krásnolipský místosta-

rosta Jan Kolář.
Turisté ve spolupráci s krásnolipskými technickými službami na místě znovuobnoveného pietního
místa uspořádali brigádu, během níž vysadili zeleň
do nově vznikající parčíku kolem pomníku. Oficiální slavnostní zpřístupnění pomníku veřejnosti se
chystá na 22. září, kdy již bude vše do detailu upraveno a připraveno.
(r)
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Svoz separovaného odpadu
vždy v lichém týdnu

Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v
pondělí 18.6. 2012 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek
21.6. 2011 v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí 2.7. 2012 ve
Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 5.7. 2012 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 9:00 - 11:00 a
13:00 – 15:00
Čt 9:00 -11:00
Pá, So, Ne a st. svátky ZAVŘENO
Finanční poradenství
dluhy, splátky, exekuce
poradna2@krasnalipa.cz
tel.:412 354 839
Po - St 9:00 - 11:00 a
13:00 – 15:00
Čt 9:00 -11:00
Pá, So, Ne a st. svátky ZAVŘENO
Odborné sociální
poradenství
poradna@krasnalipa.cz
poradna1@krasnalipa.cz
tel.:412 354 839
Po - St 9:00 - 11:00 a
13:00 – 15:00
Čt 9:00 -11:00
Pá, So, Ne a st. svátky ZAVŘENO
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

Svatojánské slavnosti bylin 22.-24. června
Letos již po osmé bude centrum aromaterapie
Nobilis Tilia ve Vlčí Hoře ožívat Svatojánskými slavnostmi bylin. Ctíme tradice, proto páteční zahájení
slavností pojmeme jako každý rok obřadně. Kromě
toho, že budeme všichni spoluvytvářet svatojánský věnec, který bude vypuštěn na rybníček s tolika svíčkami, kolik nás přijde, budeme moci zažít i
eurytmické znázornění konstelace planet ve zvěrokruhu v den svatého Jana. Přednášet o Zemi a
elementárních bytostech přijede v páteční podvečer Anežka Janátová, uvidíme i Jánskou pohádku a
budeme moci procítit Středověké mystérium podle
Hany Blochové.
V sobotu ráno se nadechneme nového dne při józe
s Kamilou Brenkovou. Kdo navštěvuje Svatojánské
slavnosti tak ví, že tento den bude skutečně plný
přednášek, kultury a doprovodného programu. Můžete přijít přemýšlet o přírodě, vztazích mezi lidmi,
o hvězdách a planetách na přednášku Zbyňka Šedivého, Karla Kříže a Štěpána Raka, který bude také
koncertovat. Poslechnout si přijďte povídání Hany
Gitevy o utvářejících silách života, základy makrobiotiky pro všechny dá na stůl Markéta Sulánská a
astrologie od Milana Gelnara už ani nepotřebuje
lepší označení, než jeho jméno. Na podiu se budou
střídat koncerty a divadlo. Sitár, mantry, kytara, digeridoo, zpěv. Kdo z vás ví, že Condurango není jen
žaludeční víno, ale kapela, se kterou dorazí na Vlčí
Horu Bára Hrzánová? Jejich repertoár jsou Báry původní písně, ostatní jsou zhudebněné básně třeba
od Federica Garcíi Lorky, Christiana Morgensterna,
Otokara Březiny či J.R.R.Tolkiena.
Každá buňka našeho těla si užije i při koncertu Maria Biháriho s kapelou Bachtale Apsa. Čekají nás
vskutku skvělé rytmy. Na večer jsme chtěli jako
minulý rok reagge, a protože lepší než od ExT Band

nenajdete, pozvali jsme je znovu! Protančíme se
tedy až k Svatojánskému rituálu, který pro nás připraví Pavla Kubášková.
Připravena ji i řada zajímavých workshopů, například výroba domovních znamení z keramiky, bubenický workshop, pozvání do šamanské zkušenosti
od Vladimíra Václavka a Tanji Ebeling nebo tričkařský síťotiskový workshop pro děti. Povedlo se nám
přilákat i Františka Špatného, který nám ukáže
přirozenou komunikaci člověka a koně. Voňavou
tradici na „svatojánkách“ tvoří laboratoř v přírodě a
prohlídka permakulturní bio zahrady.
Tečku za tímto článkem udělám pozvánkou na sobotní ranní soutěž v kosení louky. Vyhrát můžete
kultovní brousek z kopce Rozsutec v Malé Fatře!
Celé slavnosti budou i letos probíhat podle zásad
ekologického festivalu. O podrobném časovém
programu Svatojánských slavností bylin se můžete
informovat na http://www.nobilis.cz/os/ .
(Irena Kubicová)

FOTOSOUTĚŽ - Dnes a včera Krásné Lípy
Po celý letošní rok vám budeme přinášet fotografie
města, jeho objektů, ulic a zákoutí a jeho blízkého
okolí Tentokrát však půjde o fotografie ze současnosti. Vaším úkolem bude fotografii určit a co nejpřesněji odpovědět na danou otázku. Cílem nové
soutěže je hlubší poznání našeho města. Pro tři nejúspěšnější řešitele z každého kola a dva vylosované
méně úspěšné řešitele je připravena zajímavá cena.
Jména vítězů, kteří si vyzvednou svou cenu na MěÚ
u pí. Hankové. U ostatních věříme, že naší soutěži
zůstanou věrní i nadále a budou společně s námi
dál poznávat naše město. Jména dalších vítězů při-

neseme v druhé polovině srpna.
Otázka: Kde se nalézá objekt na fotografii. Jaký je
na vstupním portálu vytesán letopočet a k čemu
budova v minulosti sloužila?
Na otázku z Vikýře č. 427 odpovědělo 12
soutěžících. Níže opět přinášíme odpověď i
s dobovou fotografií, které pro vás připravil
Václav Hieke.
Odpověď: V minulém čísle byla na fotografii
bývalá škola v Kyjově u Krásné Lípy. Děti se v
Kyjově vyučovaly již od roku 1785, kdy se učilo
v jedné z tamních chalup. V roce 1881 byla
postavena škola nová (chata Petra), kterou v té
době navštěvovalo sto dvacet žáků.

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

Stomatologická pohotovost - Ordinační hodiny 8:00 - 11:00
- 9. – 10. 6. 2012 MUDr. Křížová Eva, U Plovárny 1190/14, Děčín I, tel.: 412 502 215
- 16. – 17. 6. 2012 MUDr. Bolfíková Renata, Varšavská 1863/7, Děčín VI - Letná, tel.: 737 501 440
- 23. – 24. 6. 2012 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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Policejní sloupek - přehled za uplynulý měsíc
Kradl kam se podíval
Vloupání do garáží v ul. Nemocniční, vloupání do
rekreační chalupy v Doubicích, vloupání do potravin v ul. Varnsdorfská č. 24, vloupání do garáže v
Rybništi, krádež vozidla v ul. Kyjovská č. 26, pokus
krádeže vozidla a krádež věcí z garáže v ul. Potoční
č. 15, pokus vloupání do garáže v ul. Varnsdorfská
č. 48, vloupání do restaurace v Rybništi – to vše je
výsledek přibližně měsíčního působení 28letého
pachatele v Krásné Lípě a jejím okolí. V celém Šluknovském výběžku má na svědomí celkem třicítku
případů krádeží s celkovou škodou téměř 700 tis.
Kč. Dopaden byl při posledním vloupání do garáže
ve Velkém Šenově. V současné době čeká na soud
ve vazební věznici, přičemž mu hrozí jeden až pět
let odnětí svobody.
S drzostí došel až do kriminálu
27. dubna se podařilo krásnolipským policistům zadržet 59letého pachatele po vloupání do rekreační
chalupy v Krásném Buku č. 25. Přímo před zraky
sousedů si chtěl odnést křovinořez a elektrickou
řetězovou pilu. Po rychlém útěku pachatele z místa
a bezvýsledném pátrání policistů, se po půlhodině
vrátil zpět, aby si odnesl zanechané věci. Místo odcizených předmětů jej ale čekal policista, kterému
přišel rovnou do náruče. Za svůj čin může čekat až

tříletý trest odnětí svobody.
Policie žádá o pomoc
Policie hledá neznámého pachatele, který na konci
měsíce dubna poškodil vodojem nad zastávkou ČD
Krásná Lípa – město, kde zdemoloval dvoje vstupní
plastové dveře a způsobil škodu ve výši 10 tis. Kč.
Pro poškození cizí věci mu hrozí odnětí svobody až
na jeden rok.
Po chalupách kradl měď a hliník
Dvě precizně provedená vloupání do rekreačních
chalup čp. 74 a 32 na Vlčí Hoře má na svědomí
zřejmé tentýž pachatel, který si v obou případech
bez jakéhokoli poškození otevřel okenici, kterou
za sebou zavřel takovým způsobem, že ani policista kontrolující chalupy nemohl vloupání zjistit. V
prvním případě uvnitř znehodnotil průtokové ohřívače a motor kvůli několika kilogramům mědi, v
druhém si připravil k odcizení hliníkové předměty.
K usvědčení pachatele nyní stačí vypátrat 47letého
podezřelého z Prahy, který byl začátkem dubna v
Krásné Lípě kontrolován policisty s předměty, které
odpovídají těm odcizeným.
Policisté OOP Krásná Lípa v období od 17. dubna
do 16. května evidovali 21 trestných činů a 42 přestupků.
prap. Jan Hampl - inspektor

Veřejná sbírka na
opravu varhan v
krásnolipském kostele
Město Krásná Lípa vyhlásilo veřejnou sbírku na
podporu generální opravy a elektrifikace varhan
v kostele sv. Máří Magdaleny. Oprava varhan,
včetně jejich elektrifikace, si vyžádá náklady ve
výši 1,2 mil. Kč.
Příspěvky můžete věnovat prostřednictvím
sbírkové pokladničky určené pro přijímání
příspěvků, která je umístěna v infocentru v
Domě Českého Švýcarska na Klinickém náměstí.
Můžete využít i speciální bankovní účet č.
250484255/0300, Poštovní spořitelna. IBAN CZ
97 0300 0000 0002 5048 4255 – pro platby ze
zahraničí.
Sbírka se koná až do 7. září 2012.

Křížky, boží muka drobné sakrální památky
Křížky, boží muka i další drobné sakrální památky
zcela neodmyslitelně patří ke krajinotvorným prvkům. Každá taková lidová památka kromě řemeslného odkazu našich předků měla i svůj příběh. Každý křížek připomínal nějakou událost, většinou byl
zbudován jako výraz díku.
Od 30 let 19. století již nebylo možné vybudovat
kříž, aniž by se fundátor nezavázal k péči o jeho stav
a to se týkalo všech následovníků a dědiců navždy.
Obvykle byl zřizovatel nucen součastně s křížem
zřídit finanční fond, z jehož úroků byly následné renovace hrazeny. Nebo byl konkrétní pozemek zatížen věcným břemenem a každý, kdo dědil, či koupil
nemovitost přebíral součastně povinnost pečovat
o „svůj“ kříž, kapličku či sochu.

Jenže v poválečné době vysídlením původního
obyvatelstva a v důsledcích ideologie začala krajina
ztrácet svou paměť.
Neštěstí se v posledních letech, díky nadšencům,
dobrovolným organizacím, městu Krásná Lípa a
především OPS České Švýcarsko daří tyto historické
objekty vracet do krajiny v plné kráse.
Posledním křížkem, který se po letech zaskvěl v
plné kráse, ač byl ještě donedávna v havarijním stavu, je křížek při silnici v Krásném Buku. A zasloužil
se o to místní občan pan Miroslav Vais, který ho na
své náklady zrestauroval. Zaslouží si velké uznání a
poděkování.

Turisté opravili
Karlovu vyhlídku
O tabulku s názvem a rozhledovou tabulku s popisy kopců doplnili členové krásnolipského Klubu
českých turistů Karlovu vyhlídku.
(Mikuláš Peterka)

(Václav Hieke)

Českosaské Švýcarsko z ptačí perspektivy,
aneb sledujte krajinu z koše horkovzdušného balonu!
Trhák v podobě letu horkovzdušným balonem pro
tuto turistickou sezónu připravila obecně prospěšná společnost České Švýcarsko. Pokud chce zjistit,
jak vypadá národní park z ptačí perspektivy přijeďte do Domu Českého Švýcarska v Krásné Lípě a vyzkoušejte si průlet nad Českosaským Švýcarskem.
„Nový exponát v naší interaktivní expozici vás vynese do výšek a přistane s vámi na nejkrásnějších
turistických atrakcích na území národních parků
České a Saské Švýcarsko,“ uvedla Dana Štefáčková
ze společnosti České Švýcarsko, o.p.s. Dodala, že
celý let doprovází speciální zvukové efekty a pro
lepší orientaci v krajině je promítání moderováno.
Díky novince se tak dozvíte ty nejzajímavější in-

formace a zároveň si vyzkoušíte zdatnost v řízení
balonu. Můžete ovládat výšku letu a můžete si vybrat, na kterých místech byste rádi zastavili. „Věrné
zpracování imitace koše horkovzdušného balonu,
mechanické ovládání výšky letu, umění vzletu a
přistání, změny počasí. Jednoduše je to dobrodružství pro velké i pro malé,“ přiblížila Dana Štefáčková.
Technickým provedením exponát výborně doplňuje stávající expozici v Domě Českého Švýcarska.
Ta je otevřena pro návštěvníky každý den od 9 do
17 hodin, v průběhu letních prázdnin denně do 18
hodin. V průběhu měsíce června bude exponát fungovat ve zkušebním provozu. Přijďte se podívat a
proletět.
(r)

Svátek oslavili
dobrodružnou cestou
Dobrodružným blouděním po noční expozici v
Domě Českého Švýcarska oslavily děti svůj páteční
svátek. Pro děti, ale i ostatní nadšené návštěvníky
akce byl připraven speciální program plný soutěží
a her zahalených do tmy a nočních zvuků a setkání
s pohádkovými bytostmi, které děti i jejich doprovod seznámily s řadou zajímavostí o přírodě. Pro
všechny malé dobrodruhy měli pořadatelé akce z
OPS České Švýcarsko za jejich odvahu připraveny
drobné ceny a dárky. (vik)
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Dětský domov na míčovkách v Lipové
Děti z krásnolipského dětského domova se koncem
května zúčastnily 13. ročníku Míčových her dětských
domovů, tradičního sportovního klání ve vybíjené
děvčat a fotbale chlapců, jež pořádá DD Lipová
u Šluknova. Letošních „Míčovek“ se zúčastnilo
přes dvě stě dětí ze čtrnácti dětských domovů
z Ústeckého a Libereckého kraje. Celý turnaj se

uskutečnil v duchu zdravé rivality, pohodové
nálady, vše podpořené kvalitními sportovními
výkony, ale co je důležité na závěr zmínit, v dnešní
„hubené“ době obzvláště, že si děti, kromě spousty
osobních a sportovních zážitků, odvezly i nemálo
hodnotných cen.
(Aleš Hofman)

Rozšířený jízdní řád
turistické linky 434
Od neděle 10. června platí následující změny v
jízdním řádu Turistického autobusu č. 434:
Turistický autobus zajíždí nově do stanice Rybniště
- nádraží, kde je přípoj k některým vlakům.
Do Mezné jedou z Děčína jen spoje, které tam
končí.
Spoje do Krásné Lípa nezajíždějí z Mezní Louky do
Mezné.
Mezi Děčínem a Meznou je interval 60 minut.
Více informací naleznete na www.ceskesvycarsko.
cz

Den rodin

Chceme být zdraví!!!
V MŠ Motýlek jsme ve věnovali našemu zdravíčku.
Nejprve nás navštívila zdravotní sestřička paní
Heeneová, aby dětem přiblížila zákulisí zdravotní
péče. Po krátkém úvodu názorně ukazovala, jak
se ošetřují určitá místa těla a všechny příklady
demonstrovala na dětech, což se jim samozřejmě
líbilo asi ze všeho nejvíce.
V dalším týdnu jsme přivítali pana Knoblocha z
CHKO Lužické hory, který nás prostřednictvím
pohádek, her a ochutnávky seznámil s tím, jaký
poklad z přírody může být med. Povídání bylo
hezké, děti si vyzkoušely vyrobit kytičku pro
včeličku z barevné pěnové kukuřice, navlékly na
sebe včelařskou kuklu, prohlédly si nástroje nutné
k práci se včelami i samotnou plástev. Zeptaly se na
vše co je zajímalo a na závěr ochutnaly výborný čaj
s medem.

Tímto ale naše cesta za lepším zdravím neskončila
– dalším milým hostem byla zubní dentistka Katka
Marhanová, která nám na maketě velikánských
zubů ukázala, jak se správně čistí zuby, vysvětlila
co zoubkům škodí a co prospívá a děti jí na oplátku
ukázaly, jak si v MŠ čistí zoubky - její profesionální,
ale milý a trpělivý dohled dětem pomohl vypilovat
péči o ně.
Snažili jsme se prostřednictvím her, besed a
povídání zanechat v dětech aspoň malinký otisk
snahy starat se lépe o své zdraví a doufáme, že v
této cestě budou pokračovat i rodiče.
Pochopitelně děkujeme také všem ochotným
aktérům besed za čas, který věnovali našim dětem
a těšíme se na další zajímavá a poučná povídání –
příště o zvířátkách.
(D. Lehoczká)

Měsíce květen a červen jsou plné svátků – druhou
neděli v květnu jsme oslavili Den matek, děti
se pravidelně těší na 1.červen. Málokdo ale ví,
že kromě těchto známějších významných dní si
každoročně 15.května připomínáme Den rodin a
na třetí neděli v červnu připadá Den otců.
Žákovská rada na toto téma uspořádala anketu, ve
které jsme zjišťovali, zda lidé vůbec vědí, že existuje
Den rodin a také jsme se ptali, co pro nás znamená
rodina. Na naše otázky odpovídali dospělí –
zaměstnanci naší školy a pro srovnání jsme stejné
otázky položili žákům šesté třídy. Výsledkem bylo
zjištění, že Den rodin není příliš známý, přestože
pro všechny z nás platí, že rodina pro nás znamená
strašně moc. Z odpovědí dětí i dospělých jsme
vybrali například:
Rodina je pro mě všechno.
Rodina, to je pohoda, láska, pomoc.
Svou rodinu mám moc ráda a jsem ráda, že ji mám.
Příští rok se proto určitě zamyslíme nad tím, jak
přiblížit Den rodin dětem i dospělým. Nejspíš
vymyslíme nějaký projekt, který nám připomene,
jak důležitá je rodina.
(Žáci ZŠ)

Jak jsme byli v ZOO
Novou vlakovou soupravou Desiro odjeli děti
z Amari klubu do Děčína. Jejich první kroky
směřovali do Expozice Rajských ostrovů, kde byli
nadšeni faunou i florou mořského korálového
útesu a hlavně leguánem kubánským a krajtou
mřížkovanou. Následně navštívili ZOO a začali
netradičně výukou v ZooŠkole. Byl tam pro ně
připraven program Abeceda zvířat, který měl
podobná pravidla jako hra město, jméno, zvíře,
věc jen s tou změnou, že tyto kategorie byly
nahrazeny bezobratlými, savci, ptáky, rybami, plazi
a obojživelníky.
Dozvěděli se spoustu informací a s tou nejdůležitější
se s Vámi musíme podělit.
Želva nemá a nemůže mít faldy, protože roste s
krunýřem.
(Jansová Marcela, Stankovičová Lucie,
Doležalová Jana ml.)
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POHÁDKOVÝ LES JIŽ O VÍKENDU
Dvě pohádkové trasy jsou připraveny pro účastníky
letošního „Pohádkového lese“:
- 2 km pro rodiče s kočárky a nejmenší děti, která
povede městským parkem
- 6 km, která povede mimo jiné i lesem, kde
bude pro „žíznivé“ účastníky připraveno i malé
občerstvení.

Start bude na náměstí v Krásné Lípě průběžně od
8:00 do 11:00 hodin s cílem do 14:00 hodin také na
krásnolipském náměstí. Vyhlášení pohádkových
bytostí bude v 15:00 hodin. Volit nejlepší pohádkové
bytosti budou jenom účastníci, kteří projdou celou
6-ti km trasu, a kteří tedy uvidí i všechny pohádkové
bytosti.
y

V cíli pochodu na náměstí se můžete těšit i na stánek KČT kde budou k mání pěší turistické
mapy – nové i starší vydání, cyklomapy, turistické odznaky, turistické známky, turistické vizitky
a funkční prádlo Jitex, celostátní a oblastní kalendáře a propagačnímateriály z regionů a krajů.

Červnové akce
pořádané Správou
NPČŠ
Malebným okolím Rynartic
Vlastivědná vycházka do přírody s výhledy
do krajiny na téma geologie, historie krajiny,
botanika a zoologie se koná v sobotu 9.
června. Sraz účastníků je v Rynarticích na točně
autobusu v 10:00. Jedná se o středně náročný
terén, s sebou kvalitní obuv, svačinu, případně
deštník.
Brigáda na Dolském mlýně
Přijďte v sobotu 16. června od 9:00 pomoci
se záchranou torza nejstaršího dochovaného
mlýna na území národního parku. Sraz
brigádníků je u Dolského mlýna u Jetřichovic.
Bude se odklízet a odvážet suť ze zbořeniště
hotelu, spárovat objekt stáje, uklízet areál a
pracovat na cestě mezi cyklotrasou a dlážděnou
cestou. S sebou pracovní obuv a rukavice.
Brigáda se pořádá ve spolupráci s Občanským
sdružením pro záchranu a konzervaci kulturní
památky Dolský mlýn.
Historická exkurze
Exkurze po historických zajímavostech do
zaniklé osady Zadní jetřichovice s Natálií
Belisovou se koná v sobotu 23. června od 10:00
hodin. Místo srazu účastníků je na Mezní Louce
- před hotelem Mezní Louka.
Více informací k jednotlivým akcím naleznete na
www.npcs.cz.

Červen 2012
v Domečku Na
Kopečku v Rumburku

Top týden v České Kamenici
Druhý červnový týden, 11. - 17. června se v České
Č
Kamenici uskuteční zajímavá celorepubliková
akce „Putování po historických městech České
republiky“, jejímž cílem je prezentace historických
měst a jejich aktivit. Z oblasti Českého Švýcarska
je do této akce právem zapojeno město Česká
Kamenice plné neobyčejných památek, které se
honosí titulem Historické město roku 2005. V
historickém centru tohoto města se v tomto týdnu
uskuteční řada zajímavých kulturních a hudebních
akcí:
Mezinárodní výstava obrazů „Steglův plenér“
českých a německých malířů
Výtvarná díla malovaná v okolí České Kamenice
a v Česko-Saském Švýcarsku budou vystavené
na českokamenickém náměstí v Modrém domě.
Vernisáž výstavy se uskuteční v pondělí 11. června
od 16:00 hodin.

Koncert Kytarového tria je naplánován na úterý
12. června od 18:00 hodin v Evangelickém kostele.
Koncert Ženského pěveckého sboru bude
ve středu 13. června od 18:00 hodin opět v v
Evangelickém kostele.
13. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL
Se uskuteční od pátku 15. června do soboty
16. června na Náměstí Míru: koncerty bigbendových orchestrů, koncerty dechových hudeb,
představení mažoretkových formací. V sobotu
16. června v 10:30 hodin projde městem hudební
průvod a uskuteční se monster koncert devíti
dechových orchestrů s mezinárodní účastí.
V tomto týdnu budou také denně (i ve všední
dny) otevřeny jedinečné kulturní památky v
centru města: Poutní kaple Narození panny Marie
s možností komentované prohlídky kaple a Kostel
svatého Jakuba Většího s vyhlídkovou věží.

Kurz v zahradě dobra

Zámecké slavnosti

Každý víkend v červnu se bude konat dokončování
identifikačního systému v zahradě - tj. výroba
keramických cedulek s českými a latinskými názvy
rostlin - velice vhodné pro ty, kdo si chtějí procvičit
názvy a poznat naše léčivé i plané rostliny.
Odměnou vám bude občerstvení v biokvalitě a
možná sazenice rostlin, které poznáte.
Akci pořádá ZAHRADA DOBRA, projekt
Občanského sdružení NOBILIS TILIA. Více na http://
www.zahrada-dobra.cz.

ech 29.
29 až 30.
30 června pořádá město Šluk
Ve dnech
Šluknov
Zámecké slavnosti ve stylu 50. až 80 let. Oficiální
zahájení slavností starostkou Šluknova je
naplánováno na pátek 29. června v 18:00 hodin.
Hlavní program slavností začne v sobotu 30. června
zahájí v 9:00 loutková pohádka Hloupější vyhraje.
Slavnosti vyvrcholí večerním koncertem Věry
Špinarové a hudebním vystoupením protagonistů
muzikálu Děti ráje a Sagvana Tofiho a ohnivou
a UV show se závěrečným ohňostrojem. Více na
samostatných letácích.

Festiválek malého umění
Šestý ročník Festiválku malého umění se
uskuteční v sobotu 9. června v areálu čajovny Na
Kopečku. Na návštěvníky čeká pestrý program
plný tance, hudby a divadla a stánky s místními
výrobky i dobrotami. Více informací o programu
na www.domeceknakopecku.cz.
Budu jednou květina
Na středu 13. června od 17:00 je připraveno
odpoledne s lyrikou paní Radmily Říhové.
Jak bývalý disident pohlíží na dnešní dobu
Ve středu 13. června od 19:00 můžete
besedovat s Václavem Umlaufem - filosofem,
katolickým knězem, členem jezuitského řádu a
vysokoškolským učitelem.
Koncert skupiny Náhodou
Přijďte se ve středu 20. června od 19:00 při
červnovém večeru svlažit tóny folkově založené
skupiny z Rumburku v podání čtveřice mladých
umělců - Michaela Macková, Martina Šťastná,
Ondra a Matěj Čechovi.

Pohádková galerie
řemesel
v Jiřetíně pod Jedlovou
Program na červnové neděle:
10.6. – výroba dřevěných panáčků
17.6. – vitráže dělané Tiffany technikou
24.6. – příprava bylinných olejů
Otevřeno je v sobotu a neděli od 9:30
do 17:00 hodin. V týdnu ve středu,
čtvrtek a pátek od 13:00 do 17:00 hodin.
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EkoTýden – poučení i zábava
Při pohledu na přepestrý program EkoTýdne v
naší základní škole bylo jasné, že to bude týden
neobyčejný. Původní myšlenka, kdy jsme chtěli
hlavně podpořit třídění odpadů, především
komodity textil, kde máme rezervy, byla postupně
široce rozvedena v řadu dalších aktivit.
A tak v pondělí měla ve škole premiéru nová výstava
Brána recyklace, kterou nám zapůjčila společnost
Eko-kom. Uvedena byla provedením originální
písně o odpadech, která rozezněla školní chodby
hlasem stovek dětí. V úterý se škola proměnila v
multiplex s mnoha kinosály. Filmy s ekologickou
tématikou se promítaly i pro veřejnost. Coca-cola,

popcorn a stylové uvaděčky byly samozřejmě k
dispozici. Ve středu pak navštívil děti Tonda Obal a
ty pak na oplátku vzorně uklidily park před a kolem
školy, část prošla město a posbírala odpadky z
veřejných prostranství.
Ve čtvrtek EkoTýden vyvrcholil happeningem
na Křinickém náměstí, které zaplnily děti z
našich školek i základní školy. Tři velkoobjemové
kontejnery naplnily pytle s textilem, které děti v
průběhu týdne nasbíraly. Celkem 2 934 kg, což
je téměř stejně jako se podařilo vytřídit za celý
minulý rok! Část šatstva bude ještě dále využita i
pro charitativní účely. Na pódiu pak děti předvedly

nevšední a kreativní modely z rodičovských šatníků
v rámci módních přehlídek. Ty byly proloženy
produkcí hudební skupiny z Agentrury Pondělí
, zábavnými soutěžemi a vyhlašováním vítězů
dlouhodobých „sběrových“ soutěží.
Akci uspořádali společně Základní škola a Mateřská
škola Krásná Lípa, Kostka Krásná Lípa a město
Krásná Lípa, za pomoci mnoha dalších partnerů.
Velký dík patří především ředitelce Ivaně Preyové a
všem dětem, které se aktivně zapojily a jdou nám v
ekologických aktivitách v mnohém příkladem.
(Jan Kolář)
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Nejvíce starých hadrů = den bez učení
Mezi jednotlivými vystoupeními došlo také na
vyhodnocování celoročních soutěží ve sběru
papíru a PET lahví. Žáci se dozvěděli kolik se jim
povedlo nasbírat baterii a elektroodpadu v rámci
soutěže „Recyklohraní“. A jako bonbónek na
konec, kolik textilu za ty čtyři dni nasbírali. Bylo to
neuvěřitelných 2 556 kg. Nejvíce textilu za týden
nasbírali žáci deváté třídy, rovných 617 kg starých
hadrů. Vítěznou třídu čeká den bez vyučování. A

na závěr trochu statistiky. Žáci v průběhu celého
školního roku nasbírali:
13 711 kg papíru
78 764 ks PET lahví
704 kg baterii
1 971 ks elektrospotřebičů
Díky dlouholeté spolupráci města a základní školy
se proto daří v Krásné Lípě trvale zvyšovat množství
recyklovaného odpadu a město na poli recyklace

patří mezi pětici nejúspěšnějších obcí v Ústeckém
kraji.
Do sběru textilu se kromě školáků zapojila i
veřejnost, která dohromady vytřídila 380 kg textilu.
1. místo získala Agentura Pondělí - 115 kg, 2. místo
p. Vencko 68 kg a 3. místo p. Kuncová 43 kg starého
textilu.

Má to smysl, třiďte odpad
Víte, že se fleecové oblečení dělá z recklovanných
PET lahví, nebo že se z recyklovaného skla vyrábí
stavební izolace? To není pohádka, jen příklady,
jak lze využít vytříděný odpad. To a mnoho jiného

krásnolipským školákům i veřejnosti přiblížila
výstava Brána recyklace, která mapuje koloběh
odpadů od jejich vzniku, přes recyklaci, až po nové
využití. Kromě finálních produktů výstava školákm

nabídla i ukázky procesu přeměny vytříděného
odpadu v nový materiál. Díky tomu se děti seznámili
s výrazy jako PET flakes, či vláknitý granulát.
(vik)
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Mezinárodní folklorní festival TOLŠTEJNSKÉHO PANSTVÍ
Od pátku 8. do neděle 10. června se v Krásné Lípě
a okolí uskuteční VI. Mezinárodní folklorní festival
Tolštejnského panství.
Festival odstartuje v pátek od 19.00 hod na třech
místech současně - v Doubicích, Šluknově a Krásné
Lípě. V Doubicích se v pořadu „Valaši v hospodě“
představí v areálu restaurace Stará hospoda Soláň.
Ve Šluknově zase v pořadu „Trenčan na zámku“
slovenský soubor Trenčan na šluknovském zámku.
V Krásné Lípě pak místní soubory Lužičan, Dykyta
a Křiničánek po slavnostním zahájení VI. MFF TP

v pořadu „25 let folklórování v Lípě“. Ve 21.00 hod
naváže v krásnolipském kulturním domě v pořadu
„Besedování s Jagárem“ CM Jagár.
V sobotu zatančí v 10.00 hod v pořadech „Pozvánky na MFF TP“ liberecká Jizera v německém Seifhennersdorfu a sousedním Grossschönau pražský
Mateník.
Sobotní vyvrcholení festivalu se uskuteční ve Varnsdorfu v areálu Střelnice, nového centra MAS Šluknovsko.
Po skončení galaprogramu ve varnsdorfu se další

dění přesune do Krásné Lípy. V 19.00 hod se v místním kulturním domě uskuteční koncert nové velmi
zajímavé moravské formace Medicimbál.
V neděli se od 10.00 hod uskuteční v Krásné Lípě
mše v kostele Sv. Máří Magdaleny a po jejím skončení křtiny nejmladšího „FOSáčka“. Závěrečné
„Loučení s festivalem“ proběhne opět v krásnolipském kulturním domě.

Vzduchopravec
Kráčmera doputoval do
rumburské Lorety

Motoristický den

Rok na Pastelce

Na autokrosovém závodišti ve Šluknově je v sobotu 16. června od 12:00 hodin připraven Motoristický den s ukázkami hasičské techniky a sportovních vozů, ukázka zásahu při dopravní nehodě
s komentářem, vystoupení Ajeťáků Pata a Mata a
zásah hasičů.

V křížové chodbě Lorety v Rumburku je až do konce června k vidění nová výstava Rok na Pastelce. O
její vznik se zasloužili žáci a učitelé Základní školy
Pastelka z Jiříkovské ulice v Rumburku. Návštěvníci
si mohou dvě desítky výstavních panelů prohlédnout od úterý do soboty mezi 10:00 až 17:00 hodin.
Vstupné je 30 a 15 Kč.

Vzduchoplavec
o hi
historii
PPutovní
t í výstava
ýt V
d h l
KKráčmera
áč
t ii
vybraných regionů v České republice zavítala do
rumburské Lorety. K vidění jsou výstavní panely o
Krušných a Jizerských horách, na jejichž vzniku se
podíleli žáci základních škol spolu se svými učiteli.
Výstava je v ambitu Lorety v Rumburku přístupná
od úterý do soboty, mezi 10:00 až 17:00 hodin.
Vstupné je 30 a 15 Kč. Výstava Vzduchoplavec Kráčmera potrvá do 20. 6. 2012.

Malířské sympozium
Až d
do 30. ččervna b
budou
d na půdě
ůdě zámku
á k ve ŠluknoŠl k
vě k vidění malířská díla dvanácti výtvarníků: Borise
Trantiny, Jaroslava Chmelíky, Václava Pachovského
a mnohých dalších.

Šklebíci na zámku
Město Šluknov vás zve na výstavu nádherně ošklivých panenek z 80. a 90. let minulého století sběratelky Yvony Votrubové. Výstave je otevřena denně
včetně víkendů až do 30. září.

Program kina

(Petr Semelka)

Krásná Lípa - ČERVEN

2012

MERUŇKOVÝ OSTROV

středa 13.6.
Podmanivý příběh ženy zkoušené životem plným vášně, krutostí osudu a nespoutané lásky. Film
od 18:00 hod. odehrávající se na jižním Slovensku, na samotě ukryté v meruňkových sadech, vás vtáhne do víru
Vstupné 60,- Kč vášní tří mužů k jedné osudové ženě a její lásky k nim. 102 min. Mládeži přístupno od 12ti let.

SHERLOCK HOLMES 2

středa 27. 6. Na scéně je nový kriminalistický mozek - profesor Moriarty , který se intelektuálně Holmesovi nejen
od 18:00 hod. vyrovná, ale jeho cit pro špatnost spolu s naprosto chybějícím pocitem svědomí mu vlastně může
Vstupné 60,- Kč pomoci slavného detektiva předstihnout. 129 min.Mládeži přístupno od 12ti let.
SOBOTA 9. 6.
od 19:00 hod.
Vstupné 50,- Kč

KONCERT MEDICIMBAL
V rámci konání VI.Mezinárodního folklorního festivalu Tolštejnského panství vystoupí v krásnolipském kulturním
domě kapela, jejíž originálním spojení cimbálu a rockové kapely s plným pěveckým nasazením dosahují zcela
jedinečného zvuku a energie. Ve své hudbě obecně spojují duši lidové písně s aranžemi inspirovanými moderními
žánry. Na akcích, kde účinkují, sklízí nebývalý úspěch pro svoji bezprostředně vyzařující energii, komunikaci s
publikem a kvalitní pěvecké a hráčské výkony.
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V Krásné Lípě se opět zpívalo

Kdo si hraje, nezlobí!
„Tak nás tady máte!“ Přivítal v úterý 22. 5. 2012 v
kině v Krásné Lípě děti z mateřských škol Motýlek,
Brouček, Sluníčko a partnerské školy z Großschönau rozverně kouzelník Jirka a klaun Jája, kteří za
dětmi přijeli až z Uherského Hradiště s pořadem
Kouzelný karneval, což je animační pořad pro děti.
Pořad k nadcházejícímu Dni dětí věnovala i financovala Základní škola Krásná Lípa a byl rovněž
částečně financován z prostředků z celoroční akce
sběru starého papíru, který hojně nosí i dětičky z
mateřských školek. Hned na začátku se děti rozehřály tancováním na písničky Dády Patrasové, které
zná snad každý ,,prcek“. Klaun Jája se opravdu činil a svými tanečními kousky strhnul k tanci nejen
děti, ale i paní učitelky. Tancování se střídalo se soutěžemi, kde se dětem velmi líbila soutěž ,,Sekačka“,
ve které musely zvládnout slalom se sekačkou, která nebyla samozřejmě opravdová. Ovšem nejvíce
se dětem tajil dech při čarování kouzelníka Jirky,
kterému se největší pozornosti dostalo při kouzlení
z nafukovacích balonků, z nichž kouzelník v mžiku
svými hbitými prsty vytvořil neuvěřitelné věci jako
například papouška na bidýlku, jezevčíka a spousty
dalších zvířátek. A co ještě bylo pro děti připraveno? Strašidelný tunel, kterým prolezla i ta nejmenší
,,prťata“ ze školky.
Kouzelný karneval, pořad plný her, soutěží, pohybu a hlavně čarování, věnovaný našim nejmenším
k jejich svátku se s nimi rozloučil ,,dlouhatánskou“
mašinkou plnou malých lidiček za doprovodu písničky Jede, jede mašinka.
A co na to celé říkali kouzelník Jirka a klaun Jája?
Největší odměnou jim byl potlesk, smích a rozzářené oči všech malinkých dětiček.
(Dagmar Steklá, učitelka MŠ)

V sobotu 26. května se po čtyřleté pauze opět sešly
pěvecké sbory, aby na 27. sborovém festivalu předvedly výsledky své práce. Přehlídku zahájil domácí
SBOREČEK (sbm. Mgr. Jana Sieberová), který zaujal
jemným kultivovaným projevem a intonační čistotou. Sboru jiříkovské mateřinky SLUNÍČKO (sbm.
Lenka Majáková) dělá společný zpěv očividně radost, což při vystoupení dokládá zajímavým pohybovým doprovodem a už také vědí, jak zpívat forte
a piano. Jiříkovský DPS KOMORÁČEK (sbm. Mgr. Miroslava Kubešová) ozdobil festival zajímavým hudebním doprovodem. Z Varnsdorfu přijel sbor SAMETKY (sbm. Mg. Kateřina Müllerová). Tento sbor
předvedl velmi kvalitní program propracovaný do
všech detailů a předvedená To ta Heĺpa ukázala, jak
se dá známá lidová píseň zajímavě upravit a zejména zazpívat. Ve sboru BERUŠKY (sbm. Simona Koldanová) z Dolní Poustevny zpívají společně děti od
první do deváté třídy a porotu příjemně překvapil i
mladý klarinetista Pavel Brýla. Z nedalekého Rumburka přicestoval gymnaziální sbor N.T.C. (sbm. Bc.
Jana Honců), který bez obtíží zvládl poměrně náročný program, a závěrečné Zvony paní Lady Karneval vyzněly vskutku famózně.
Šestičlenný VARNSDORFSKÝ CHRÁMOVÝ SBOR
SVATÉ CECILIE (sbm. Alena Nesnídalová) dokázal, že
zpívat lze opravdu v každém věku. Po delší odmlce obnovil svoji činnost KRÁSNOLIPSKÝ KOMORNÍ
SBOR (sbm. Mgr. Milan Sudek), který program festivalu doplnil čtyřmi lidovými trojhlasy. Pravidelným
účastníkem krásnolipských festivalů je lounský KVÍTEK (sbm. Lenka Petržilková), který, i když poněkud
zestárl, opět předvedl bezchybný výkon. Porotu
potěšily zejména citlivě zazpívané úpravy lidových

písní od Milana Uherka a Josefa Říhy. Na závěr festivalu vystoupil frýdlantský HLÁSEK a CSM (sbm.
Zdeněk Švácha), který zaujal ukrajinskou písní Cvite teren a kvalitním mužským sólem v uvedeném
spirituálu.
Při závěrečném hodnocení byla předána Cena Dr.
Slavoje Princla za nejlépe zazpívanou lidovou píseň
dětskému pěveckému sboru SAMETKY z Varnsdorfu, který si mohl smlsnout i na velkém a zajímavě
vytvarovaném dortu. Zde je třeba uvést, že lidovou
píseň velmi zdařile zazpívaly i sbory N.T.C a KVÍTEK.
Všechny sbory byly odměněny diplomem, květinou
a příležitostnými perníčky. Za perfektní přípravu a
organizaci celé akce patří poděkování ředitelce
školy paní doktorce Ivaně Preyové, učitelskému
sboru, moderátoru Mgr. Karlu Jarolímkovi, Zdeňku
Šváchovi, který dal k obnovení festivalů impuls a
nakonec i členům pěveckých sborů, kteří vytvořili
všem účinkujícím příjemné koncertní prostředí.
(Milan Sudek)

Žáci se učili sklářskému řemeslu
Letos jsme v rámci projektu „Profesní orientace“
podpořeného MŠMT opět zavítali do Nového Boru.
Žáci osmé třídy ZŠ Krásná Lípa tak při návštěvě
sklářské školy nahlédli, jak vypadá výuka ve sklářských oborech. Na školní huti si mohli dokonce zkusit kleštěmi sklo tahat. Na první pohled to vypadá
jednoduše – zahřáté sklo připomíná svým vzhledem med, ale záhy zjistili, že tahání skla jde ztuha
a je potřeba značné síly a rychlosti, aby sklo vytvarovali podle svých záměrů. Na škole nám dokonce
výrobky zchladili a zbrousili, takže jsme si je druhý
den odvezli. Zbytek dne jsme strávili prohlídkou
města a hraním fotbalu se studenty sklářské školy,
kteří nám vyprávěli, jak to na sklářském „intru“, kde
jsme byli ubytovaní, chodí. Ráno jsme se rozloučili
a vyjeli do sklárny Ajeto Lindava, kde se žákům naskytla příležitost podívat se do sklárny, kde pracují
přední čeští skláři na složitých uměleckých i užitkových zakázkách. Venku sice panovalo horko, ale
ve sklárně nám připadala teplota nesnesitelná. U
pecí je teplota 50-60°C, proto jsme uvítali příjemný
chládek ve sklářské krčmě, kde si každý vyzkoušel

za pomoci sklářské píšťaly vyfouknout skleněnou
vázičku.
Díky tomuto výjezdu se žáci blíže seznámili nejen
se sklářským řemeslem, ale i s tím, jak studium na
sklářské škole vypadá a jaký je život na „intru“. Někdo se ujistil, že sklářem být nechce a někdo třeba
přemýšlí, jestli to nezkusit.
(Petra Vrajová)

Výtvarná soutěž v MŠ Brouček se vydařila
MŠ Brouček v měsíci dubnu vyhlásilil výtvarnou
souýt
těž, pro rodiče s dětmi, na téma „Zvířátka v ZOO“.
Děti a jejich rodiče měli na výrobu 3 týdny. Výběr
materiálu jsme nechali na nich. Celkem bylo do
soutěže přihlášeno 15 prací, které byly pod čísly vystaveny v naší šatně. Každý rodič dostal 3 hlasovací
lístky, na které napsal číslo práce, která se mu nejvíce líbila. Po odhlasování všech rodičů jsme mohli
sečíst hlasy a rozdat odměny. A dopadlo to takto:
1. místo – Nelinka Churáčková
Adélka Chlubnová

2.
2 místo
í t – Zoinka
Z i k Havlínová
H lí á
Kačenka Andrlová
3. místo – Petruška Kováčová
4. místo – Ninuška Čížková
5. místo – Andrýsek Kubišta
Filípek Hanek
Davídek Pospíšil
Verunka Kratochvílová
Štěpánek Králík
Terezka Rokosová

6.
6 místo
í t – Mireček
Mi č Zinek
Staník Dohnal
Viktorka Mičanová
Všem zúčastněným bychom chtěli ještě jednou poděkovat. Práce byly moc krásné a rodiče s dětmi si
na nich dali opravdu záležet. Měli jsem radost, že i
v tak uspěchané době si rodiče našli volnou chvilku a strávili jí společně se svými dětmi. A to se cení
nejvíce.
(Za MŠ Brouček Veronika Chlubnová)
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Severočeský LUŽIČAN slaví 25 let
Vzniku folklorního souboru Lužičan předcházelo
rozhodnutí party nadšenců z řad kantorů, členů
Sdružení rodičů a přátel místní ZŠ o nacvičení vlastního předtančení na ples SRPŠ, tanec Českou Besedu. Jelikož se z nich utvořila parta tanečníků, další
rok se opět nacvičovalo, tentokrát Smetanova Luisina polka. Možná by to tak pokračovalo dále, ale
osud či náhoda tomu chtěla jinak. Do Krásné Lípy
se na podzim roku 1986 nastěhovali manželé Brabníkovi z Pardubic, kteří tam působili ve folklorním
souboru Lipka. Jelikož Hanka Brabníková nastoupila v místní Základní škole jako učitelka, okamžitě
objevila onu partu nadšených tanečníků a ještě k
tomu stačila založit dětský folklorní soubor Křiničánek. Na počátku roku 1987 se dospěláci dohodli,
že se budou scházet pravidelně a založí folklorní
soubor s názvem Lužičan. A to už do nás Brabníkovi začali folklór hustit natvrdo.
Rozjel se pravidelný nácvik na
zkouškách a na soustředění, kde
nám dávala do těla také Blanka
Slouková z Pardubic. Vše co už
k souborovému dění patří, různá vystoupení, první zájezd do
Ruska ......
V roce 1990 se Hanka Brabníková rozhodla věnovat zcela
souboru dětskému a vedení dospěláků se proto ujala Naďa Semelková. Pro Lužičan toto období nebylo lehké, bez odborného
vedení a bez vlastní muziky. Ale
díky přirozenému talentu Naďi
Semelkové soubor nacvičil několik tanců i pásem, se kterými
slavil úspěchy na různých akcích
nejen v Krásné Lípě, ale i za hranicemi regionu. Zatím bohužel
pouze na reprodukovanou muziku. Bylo velice příjemné, v naší
skoro nefolklorní oblasti, diváky seznamovat s krásami lidových písní, tanců a krojů. V té době to byla
pro mnoho místních rarita a skoro exotika.
Dalším zlomem v existenci souboru bylo v roce
1994 seznámení na Valné hromadě FOSu v Pardubicích s Pavlem Malíkem, primášem muziky valašského souboru Rusava z Bystřice pod Hostýnem. Obětavě a pravidelně dojížděl vlakem téměř přes celou
republiku do Krásné Lípy a učil, učil a učil. Nejen, že
vykřesal z řad souboráků muziku, ale dokázal nás
lidovou muziku milovat a naučil pokoře k lidové
písni a tradicím vůbec. Vzal nás s sebou na své Valašsko, seznámil s výbornou partou souboru Rusava
a svou úžasnou maměnkou Růženkou Malíkovou.
Bohužel již nejsou ani Pavel ani jeho maměnka. To
co do nás vložil, přetrvalo.

Lužičan si kladl za cíl seznamovat místní obyvatele
s lidovými tradicemi. Postupně začal obnovovat lidové zvyky jako Masopust, Velikonoční obchůzku,
Stavění máje, Kácení máje, Posvícení a lidové vánoce. Tyto zvyky později ucelil do tzv. Lidového roku,
který se stal přirozenou součástí kulturního života
města. Masopust je nejstarší obnovenou tradicí v
celém regionu. Letošní byl již třiadvacátý a Lužičan
ho poprvé dojel obnovit i do sousední obce Staré
Křečany, kde se setkal s nadšením místních obyvatel, obrovské podpory vedení obce i zapojení místních spolků.
Z Krásné Lípy je všude poměrně daleko a kdo se
tímto žánrem vyloženě nezajímá nebo ho nepotká
na dovolené, těžko se za ním vydá několik desítek
až stovek kilometrů. Snad i z tohoto důvodu se vedení souboru rozhodlo pořádat jednou za dva roky

v malém městečku na severu Čech folklorní festival.
Jelikož je Krásná Lípa nejen vstupní bránou do Národního parku Českého Švýcarska, ale je též součástí území Tolštejnského panství, název Mezinárodní
folklorní festival Tolštejnského panství je zcela na
místě. Festival má před sebou šestý ročník, stal se
členským festivalem Folklorního sdružení a vyvrcholením celého Lidového roku na severu Čech.
Díky shodě několika náhod se podařilo vyhledat
něco málo z místní historie. Starou masopustní
hru, kterou soubor zpracoval do scénické podoby
a má ji s několika původními melodiemi ve svém
repertoaru pod názvem Hornický Singšpíl. Také se
díky kontaktu s původními německými obyvateli
zrekonstruoval krásnolipský kroj. Další zajímavostí je pořádání Jarního květinového bálu, kde vždy

soubor předvede zcela netradiční vystoupení navozující neopakovatelnou atmosféru a jedinečnost
celého bálu. Je to dobrý příklad, že i za málo peněz
se dá udělat hodně muziky.
Lužičan také úzce spolupracuje s krásnolipským
dětským folklorním souborem Křiničánek. Společně se zúčastňují folklorních vystoupení, zájezdů,
festivalů a přehlídek doma i v zahraničí.
V součastnosti působí v souboru cca 25 členů. Nejmladší souboráček se narodil 3. 1. 2012 a nejstarší
oslaví letos v prosinci osmdesátku. 25 let působení folklorního souboru není tak dlouhá doba, ale v
životě jednoho člověka poměrně ano. Soubor není
jen to co děláme, ale i to co žijeme, úžasné společenství lidí naladěných na stejnou strunu. Společenství, kde se můžete vyhádat, vyplakat nebo podělit o úspěch, radost i štěstí. Mít někoho ve chvíli,
kdy vám odejde někdo blízký,
kdy vám nemoc zkříží všechny
plány, potřebujete pomoc při
stěhování, vystrojit svatbu a dalších milion věcí, se kterými se
máte komu svěřit a na koho se
můžete nezištně obrátit. Vzpomínek a příjemně prožitých chvil
je za 25 let tolik, že by to vydalo
za několik životů. Proto si všichni
v těch našich folklorních souborech považujme toho co děláme
a pro koho to děláme, pro budoucí generace, aby nikdo nezapomněl z čeho vzešel.
Lužičan i celá Krásná Lípa slaví
25 let folkloru. Bohužel prosadit
folklor není vůbec jednoduché,
přístup k jednotlivým spolkům
není vždy a všude stejný a bohužel tato současná doba politikaření, zviditelňování a investorů
nezapadá do projevů tradiční
lidové kultury. Peníze jsou opravdu potřeba na udržení souboru a všeho. Prvořadé by však mělo být
člověčenství. Na to, aby člověk mohl tvořit a rozdávat radost a dobrou náladu potřebuje motivaci
, povzbuzení, občas i slovo uznání a poděkování.
Naštěstí to máme v přízni a podpoře lidí, kterým
není lhostejné to co děláme. Obrovská podpora
také přichází od okolních obcí a měst.a Folklorního
sdružení ČR. Za to všem děkuji a děkuji i těm svým
souborákům za to, že mně poslouchají a ochotně
do všeho jdou, i když jim kolikrát vynadám.
Není vůbec lehké získávat a udržet mladé u této
činnosti, proto jak se říká „Zaplať Pán Bůh za každou dušičku“, která propadne lásce k lidové písni,
tanci a tradicím vůbec.
(Naďa Semelková - vedoucí souboru Lužičan)

1962 - 2012
V června letošního roku tomu bude 50 let, kdy jsme
ukončili základní devítiletou docházku v krásnolipské základní škole. Rozprchli jsme se do všech
koutů republiky ve chvíli, kdy mnozí z nás neměli
jasné představy o místě v životě, ale byli jsme plni
přání a ideálů. Až na nás místní jsme se potkávali
pouze sporadicky a postupem času zůstali pouze
vzpomínky s fotografiemi.
Dnes je nám všem kolem 65 let a mnohé se změnilo. Přibylo vrásek a šedivých vlasů (pardon – jenom
naše spolužačky jsou stále skoro stejné) a v posledních letech se naše třída setkává pravidelně. Sjíždějí

se spolužáci ze všech koutů naší vlasti, přijedou i ze
zahraničí. Jsme třída, jejímž třídním byl pan učitel
Veselý, výborný pedagog a skvělý člověk. Naše třída
byla první, kterou po absolvování vojenské základní služby dostal na starost jako třídní učitel. Na našich setkáních nikdy nechybí.
Výše uvedené kulaté výročí jsme si připomněli 12.
května v kavárně penzionu Továrna na náměstí v
obvykle početné sestavě. Když jsme mrkli na tablo z
roku 1962, končili jsme v počtu 42. Na oslavě se nás
sešlo 29 a chyběli pouze řádně omluvení a bohužel
Ti, kteří mezi nás již nikdy nepřijdou, a kterým jsme

věnovali tichou vzpomínku.
Oslava to věru byla důstojná. Atmosféra a nálada
skvělá, hudební doprovod vynikající (spolužáci s
pohybovými a jinými zdravotními potížemi se při
něm zázračně uzdravovali), napečeno, navařeno i
útulno. Ve vzpomínkách čas rychle utekl a tak jsme
se mohli o půlnoci rozejít s jediným přáním – za rok
zase všichni v Krásné Lípě.
Velmi děkujeme paní vedoucí a celému personálu penzionu Továrna za příkladnou péči po celou
dobu naší oslavy.
(Jan Douda)
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Další zlato pro kickboxery
V sobotu 19. 5. se v Praze za účasti oddílů z celé
republiky konal další nominační turnaj do reprezentace ČR – Prag Open. Za náš oddíl nastoupil ve
váze – 74 kg Michal Málek a v semifinále podlehl
těsně na body pozdějšímu vítězi této kategorie
Procházkovi z Prahy, ale i tak bral bronz. Nejmladší
z výpravy Dominik Plot ve váze – 37 kg byl krůček
od bronzu, ale přestože vedl na body, nedokázal
dotáhnout zápas do vítězného konce, chybí mu
větší bojovnost. Na druhou stranu je mu 9 let a jeho
výkon byl přece jenom o poznání lepší než na předchozím turnaji.
Ladislav Grundza nastoupil tradičně ve dvou věko-

Světový pohár

Tour de Feminin 2012
+9;DK;IA>EºLã97HIA7

vých kategoriích mladší a starší žáci ve váze -47 kg a
obě kategorie s přehledem vyhrál. V poslední době
nemá ve své váze u nás v podstatě konkurenci a tak
kromě dvou zlatých pohárů dostal i pozvánku na
výběrové soustředění do státní reprezentace. Na
rozdíl od mnoha jiných závodníků si uvědomuje, že
se mu skýtá velká šance a že nesmí polevit v tréninkovém úsilí. Doufejme, že si vybojuje své místo
v reprezentačním celku a bude tak mít možnost
potvrdit kvality našeho oddílu i na vrcholných světových a Evropských soutěžích.
Sportu zdar a kickboxu zvlášť!
(MD)

5. - 8.7. 2012

Národní pohár
v lowkicku Krásná Lípa
2012

Tour de Feminin startuje už za měsíc
S blížícím se začátkem prázdnin vrcholí intenzivní
přípravy XXV. ročníku mezinárodního etapového
cyklistického závodu žen „Tour de Feminin Krásná
Lípa“. Závod se jede v termínu od 5. do 8. července,
etapovými městy se letos vedle Krásné Lípy stane i
Jiříkov, Rumburk, polská Bogatynia a Varnsdorf. Za-

tím je přihlášeno 120 závodnic z Austrálie, Kanady,
Portugalska, Norska, Švédska, Chorvatska, tradičně jsou mezi přihlášenými i družstva z Německa,
Ruska, či Holandska. Více se dozvíte na webových
stránkách závodu www.tourdefeminin.com.
(vik)

Zajímavý videosnímek z Národního poháru v kickboxu, který se konal v Krásné Lípě 28. 4. 2012 si
můžete prohlédnout na http://www.youtube.com/
watch?v=1SA_ttPzbzs

1. etapa 5. července „Okolo Šluknovského výběžku“ –
110 km
- start v Krásné Lípě ve 13:20, cíl v Krásné Lípě
v cca 16:13
2. etapa 6. července „Jiříkovská“ – 99,7 km
- start v Jiříkově v 10:20, cíl v Jiříkově cca 12:57
3. etapa 7. července Polsko – Bogatynia – časovka
17,8 km
- start v 10:00
4. etapa 7. července „Rumburské okruhy“ – 97,4 km
- start v Rumburku v 15:50, cíl v Rumburku
cca 18:24
- připraven kulturní program
5. etapa 8. července „Labskými pískovci“ – 98,4 km
- start ve Varnsdorfu v 9:55, cíl v Krásné Lípě
cca 12:25
Slavnostní vyhlášení výsledků na náměstí v Krásné
Lípě ve 13:30.

USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ
z 28. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 23. 5. 2012
I. Hlavní program
Zpráva o plnění úkolů z 26. RM
Usnesení RM č. 28 - 01
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 26. RM předloženou
Mgr. Lucií Hankovou, tajemnicí MěÚ.
II. Došlá pošta
Pronájem části st. p. č. 969/1, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 28 - 02
RM schvaluje pronájem části st. p. č. 969/1 o výměře 81 m2, k.
ú. Krásná Lípa za účelem umístění plechové garáže a parkování
osobního automobilu Martině Peškové, Krásná Lípa, Krásný Buk 81.
Smlouva č. 2007/40/15-193
Usnesení RM č. 28 - 03
RM bere na vědomí skončení platnosti smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy o koupi nemovitosti s Karlem Hejdukem,

Krásná Lípa, Mánesova 24 a doporučuje ZM schválit vrácení
zálohy kupní ceny ve výši 30 475 Kč.
Pronájem pozemků - prodloužení smlouvy
Usnesení RM č. 28 - 04
RM schvaluje dodatek smlouvy o nájmu pozemku č.
2007/23/12-400, nájemce Michaela Leginová, Děčín, Příčná
349/2, kterým se prodlužuje doba nájmu do 31. 12. 2017.
Pronájem pozemku - ukončení
Usnesení RM č. 28 - 05
RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu pozemku č.
2006/23/15-367, nájemce Alena Sojková, Krásná Lípa,
Nemocniční 38, dohodou ke dni 31. 5. 2012.
Vysázení živého plotu
Usnesení RM č. 28 - 06

RM schvaluje Anně Krčkové, Krásná Lípa, Nemocniční 11
vysázení živého plotu podél p. p. č. 1166/2 a p. p. č. 1166/6,
vše k. ú. Krásná Lípa v místech, mimo stávající inženýrské sítě a
plánované výstavby kanalizace, dle předloženého návrhu.
Prodej části p. p. č. 744/3, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 28 - 07
RM doporučuje ZM neschválit prodej části p. p. č. 744/3, k.
ú. Krásná Lípa Janu Hnutovi, Krásná Lípa, Polní 4 z důvodu
nevhodného rozdělení pozemku.
Prodej pozemků - vyhlášení
Usnesení RM č. 28 - 08
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
p .p. č. 688/1 část o výměře cca 400 m2, k. ú. Kyjov u Krásné
Lípy;p. p. č. 732 část o výměře cca 90 m2, k. ú. Kyjov u Krásné
Lípy;p. p. č. 600 část o výměře 30 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy.
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USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ
z 28. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 23. 5. 2012
Pronájem pozemků - vyhlášení
Usnesení RM č. 28 - 09
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemky:
p. p. č. 374/1 o výměře 379 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 727/1 část o výměře 12 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 727/2 část o výměře 300 m2, k. ú. Krásná Lípa.
Byty - ukončení nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 28 - 10
RM se seznámila se žádostí o zkrácení výpovědní lhůty
nájemní smlouvy na byt č. 2, Krásná Lípa, Nemocniční 538/10,
nájemnice Kamily Sojkové. RM trvá na tříměsíční výpovědní
lhůtě s datem ukončení nájemní smlouvy k 31. 7. 2012.
DS - nebytový prostor č. 2 - Kostka
Usnesení RM č. 28 - 11
RM schvaluje nájem nebytových prostor č. 2 v objektu Krásná
Lípa, Masarykova 1094/4, Kostce Krásná Lípa p. o. od 1. 7.
2012 na dobu neurčitou za účelem zřízení prádelny za smluvní
nájemné 7 500 Kč/měs. + zálohy na služby. Veškeré úpravy a
opravy si nájemce provede na vlastní náklady. RM schvaluje
udělení výjimky z postupu ve věci prodeje a užívání nemovitostí
ve vlastnictví města Krásná Lípa, kdy žadatel nehradí kauci ve
výši 1 000 Kč při podání žádosti.
DS - nebytový prostor č. 2 - podnájem
Usnesení RM č. 28 - 12
RM schvaluje p. o. Kostka Krásná Lípa podnájem části
nebytového prostoru č. 2 v rozsahu daném předloženou
podnájemní smlouvou v přízemí objektu Krásná Lípa,
Masarykova 1094/4 pro o. p. s. České Švýcarsko za účelem
skladu tiskovin a to od 1. 7. 2012 na dobu neurčitou.
III. Různé
Pozemek p. p. č. 1168/1, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 28 - 13
RM projednala návrh KVŽP ve věci pronájmu p. p. č. 1168/1, k.
ú. Krásná Lípa (pozemek u objektu Rumburská 5) a s ohledem
na současný stav ukládá řešit situaci odboru majetkového a
civilně správního MěÚ Krásná Lípa.
Směna pozemků - oprava administrativní chyby
Usnesení RM č. 28 - 14
RM schvaluje opravu administrativní chyby v usnesení RM č.
27-08 ze dne 2. 5. 2012, kdy se chybně uvedené číslo pozemku
p. p. č. 2387/9 nahrazuje p. p. č. 952/9.

Usnesení RM č. 28 - 17
RM schvaluje 1. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná
Lípa pro rok 2012 v předloženém znění.
Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 5609079003
Usnesení RM č. 28 - 19
RM schvaluje dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 5609079003
pro pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škodu způsobenou
zaměstnavateli - městu Krásná Lípa s Kooperativa pojišťovna, a.
s. v předloženém znění.
Realizace úspor energie u budov školní jídelny a školní
družiny
Usnesení RM č. 28 - 20
RM se seznámila s průběhem výběrového řízení na zhotovitele
díla Realizace úspor energie u budov školní jídelny a školní
družiny v Krásné Lípě a schvaluje návrh pořadí výběru
zhotovitele dle zprávy hodnotící komise a to: 1. DEMOS s.
r. o., Masarykova 602, 407 46 Krásná Lípa, 2. SIOPS s. r. o.,
Vilémov 4, 407 80 Vilémov, 3. Děčínský stavební podnik s. r. o.,
Folknářská 1246/21, 405 01 Děčín 2 a bere na vědomí vyřazení
uchazeče KELTEX spol. s r. o., Křižíkova 1566/19, 612 00 Brno pro
nesplnění zadávacích podmínek a schvaluje podpis smlouvy o
dílo se zohledněním návrhů ze strany uchazeče.
Mostek Studánecká - spojka
Usnesení RM č. 28 - 21
RM se seznámila s průběhem výběrového řízení na zhotovitele
díla Povodně 2010 – rekonstrukce mostku KL-06, Krásná Lípa a
schvaluje návrh pořadí výběru zhotovitele dle zprávy hodnotící
komise a to: 1. ZEPS s. r. o., Lindava 84, 471 58 Cvikov, 2. LARD
DC s. r. o., Teplická 8, 405 05 Děčín lX, 3. SaM silnice a mosty
Děčín a. s., Oblouková 416, 405 01 Děčín lll a schvaluje podpis
smlouvy o dílo. RM doporučuje ZM schválit navýšení příslušné
částky v rozpočtu města o 113 tis. Kč.
Dětské hřiště pod sídlištěm
Usnesení RM č. 28 - 22
RM se seznámila s průběhem výběrového řízení na zhotovitele
díla Dětské hřiště pod sídlištěm v Krásné Lípě a schvaluje návrh
pořadí výběru zhotovitele dle zprávy hodnotící komise a to: 1.
KOMPLEX DC s. r. o., Teplická 8, 405 05 Děčín, 2. ZEPS s. r. o.,
Lindava 84, 471 58 Cvikov, 3. DEMOS s. r. o., Masarykova 602,
407 46 Krásná Lípa a schvaluje podpis smlouvy o dílo.

Rekonstrukce Kyjovské přehrady - I. etapa
Usnesení RM č. 28 - 23
RM se seznámila s průběhem výběrového řízení na zhotovitele
díla Rekonstrukce vodní nádrže Kyjovská přehrada v Krásné
Lípě I. etapa a schvaluje návrh pořadí výběru zhotovitele dle
zprávy hodnotící komise a to: 1. ZEPS s. r. o., Lindava 84, 471 58
Cvikov, 2. MEGA a. s., Pod Vinicí 87, 471 27 Stráž pod Ralskem
, 3. MAJJ – KUPEC s. r. o., Janská 101, 405 02 Děčín a schvaluje
podpis smlouvy o dílo s drobnými úpravami.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o organizaci a výkonu veřejné
služby
Usnesení RM č. 28 - 24
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o organizaci a výkonu
veřejné služby ze dne 12. 3. 2012 uzavřené mezi Úřadem
práce České republiky a městem Krásná Lípa dle předloženého
návrhu.
Zápis do kroniky města Krásná Lípa
Usnesení RM č. 28 - 25
RM schvaluje zápis do kroniky města předložený kronikářem
Ivanem Jaklem za měsíc duben 2012, dle předloženého návrhu.
IV. Informace
Informace
RM dále projednala tyto informace:
- oznámení p. o. Kostka o kontrole projektu Flexibilně pro
odlehčovací služby Finančním úřadem,
- informace o vrácení dotace na neschválený projekt Být
stejný je nuda p. o. Kostka,
- souhrnná zpráva o předaných pohledávkách města Krásná
Lípa,
- návštěvnost městské knihovny a internetu za měsíc duben,
- informace o pozvánce pro Ladislava Grundzu na výběrové
soustředění do státní reprezentace v disciplíně lightcontact.
Informace
RM dále projednala tyto zápisy:
- zápis z jednání Sboru pro občanské záležitosti ze dne 9. 5.
2012,
- zápis z jednání kulturní komise ze dne 15. 5. 2012.
Jan Kolář

Ing. Zbyněk Linhart

Byty - uzavření nájemních smluv se stávajícími
nájemníky
Usnesení RM č. 28 - 15
RM schvaluje uzavření nájemních smluv se stávajícími
nájemníky městských bytů, dle předloženého návrhu.
Byty - nájemní smlouva - byt č. 6, Krásná Lípa,
Nemocniční 952/18
Usnesení RM č. 28 - 16
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy se stávajícím
nájemníkem Alexanderem Steyskalem bytem Krásná Lípa,
Nemocniční 952/18 na byt č. 6, Krásná Lípa, Nemocniční
952/18, na dobu určitou do 30. 9. 2012 a dále již nájemní
smlouvu neprodlužovat.
1. změna plánu účetních odpisů (odpisového plánu)
města Krásná Lípa na rok 2012 v předloženém znění
Usnesení RM č. 28 - 17
RM schvaluje 1. změnu plánu účetních odpisů (odpisového
plánu) města Krásná Lípa na rok 2012 v předloženém znění.
1. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa pro
rok 2012
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