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Příští číslo vikýře vyjde
ve čtvrtek 19. července
INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK
Čtvrtek 5. července

4,- Kč

Stavba hotelu na náměstí jde do finále
Největší privátní investiční akce novodobé historie
města rychle pokračuje. Na zelené ploše v sousedství
Křinického náměstí vyrůstá moderní hotelový

komplex, sestávající se z tří samostatných objektů se
čtyřmi desítkami podzemních parkovacích míst. V
budoucnu by měl dle záměrů investora (společnost

Toonan, s.r.o.) vytvořit propojený funkční celek se
sousedícím penzionem České Švýcarsko, s Továrnou
vč. přístavku a objektem bývalého infocentra na
Křinickém náměstí 5. Náklady investice dosáhnou
výše téměř 110 mil. korun. Akce je podpořena EU
z Regionálního operačního programu Severozápad
dotací ve výši 65,5 mil. Kč. Aktuální stav z „ptačí
perspektivy“ přinášíme na fotografii Jaroslava
Votápky.
(r)

Tour de Feminin
možná pojede
i Martina Sáblíková
Tradiční cyklistické klání na silnicích Českého Švýcarska odstartuje ve čtvrtek 5. července ve 13:20
hodin. Na start jubilejního 25. ročníku závodu, který opět zařazen do programu Světového poháru by
se podle posledních informací měla postavit špičková světová rychlobruslařka Martina Sáblíková.
(r)

Bude to mazec, říká Sáblíková.
V Krásné Lípě pojede premiérový etapový závod
Dlouho odolávala, ale teď si řekla: Jdu do toho.
Olympijská šampionka v rychlobruslení Martina
Sáblíková, která si letní přípravu každoročně zpestřuje cyklistikou, by se měla poprvé
zúčastnit etapového závodu. Premiéru by si měla
odbýt od čtvrtka do neděle 5.-8. července v Krásné
Lípě na 25. ročníku Tour de Feminin.
Rozhodnutí, zda dvojnásobná olympijská vítězka z
Vancouveru, opravdu na sever Čech přijede padne
na dovolené na Mallorce, kde tráví poslední dny
před závodem.
„Mám ještě několik dní na rozmyšlenou. Ale nesmím to nechávat na poslední chvíli, bude třeba
ještě trénovat,“ uvedla pětadvacetiletá Sáblíková
před odletem do zahraničí. Organizátoři už pro ni
přesto připravili startovní číslo 181.
- Martino, máte pět titulů z domácího cyklistic-

Světový pohár

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

kého šampionátu, ale etapový závod jste ještě
nejela.
Chtěla jsem zkusit něco nového a když přišla tahle
nabídka, řekli jsme si s Petrem (trenérem Petrem
Novákem), že do toho půjdeme.
- Čtyři etapy plus jedna časovka, celkem 423,3
kilometrů. Už jste studovala profil trati závodu?
Dívala jsem se na internetu. Takovouhle porci kilometrů najezdím za měsíc, tady na to budu mít čtyři
dny. Bude to mazec (úsměv). Těším se, ale bude to
pro mě asi hodně náročné.
- Do závodu je zatím přihlášeno asi 160 cyklistek. Ani na takový balík nejste zvyklá.
Mám z toho trochu obavy, přeci jen na mistrovství
republiky nás tolik nejezdí. Uvidíme.
- V českém týmu budou kromě vás silniční specialistky: mistryně republiky Pavlína Šulcová, Lu-

cie Macíková, Veronika Bláhová a další. Už jste s
nimi dala řeč?
Nene, uvidíme se až tam. Doufám, že mi moc neodjedou (smích).
- Na nedávném společném česko-slovenském
šampionátu jste neobhájila loňské tituly. V časovce vás porazila Machačová, v závodu s hromadným startem Šulcová a Růžičková. Jste spokojená i tak?
Určitě, být třetí rok na bedně je super. V časovce
odjela Jarmila (Machačová) úžasný závod. Hromaďák byl pro mě zpočátku nuda, ale když se nám pak
podařilo odjet a muselo se jet, tak to bylo super. Ale
spurty moc neumím, takže ten závěr moc nevyšel.
Ale celkově jsem
spokojená.
(Vítězslav Bureš)

5. - 8.7. 2012
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Svoz separovaného odpadu
vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v
pondělí 16.7. 2012 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek
19.7. 2011 v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí 30.7. 2012
ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 2.8. 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

Letní příměstská divadelní škola
Dětem, kteří během roku navštěvovaly T-klub nebo
komunitní centrum je určena příměstská Divadelní škola, kterou během prázdnin pořádá Freetime
a Kostka Krásná Lípa. Během akce budou děti spát
doma a přes den pro ně bude zajištěn program od
8:00 do 17:00 v T-klubu nebo v kulturním domě.
Děti během divadelní školy spolu s herci nacvičí divadelní představení, které na konci týdne představí
v kulturním domě veřejnosti a rodičům. Program

Kostka Krásná Lípa přijme nové zaměstnance
Kostka Krásná Lípa přijme uchazeče o zaměstnání do prádelny a pracovníka pro pomocné
práce při organizaci volnočasových aktivit pro děti a mládež.
Přihlásit se mohou lidé, kteří jsou v evidenci ÚP minimálně pět měsíců, se zdravotním
znevýhodněním, starší 50-ti let. Pracovní smlouva bude uzavřena do 31. ledna 2013.

Kostka Krásná Lípa přijme
PRACOVNÍKa/ci S DĚTMI A MLÁDEŽÍ V T-KLUBU
Nabízíme: odpovědnou a tvořivou práci, možnost seberealizace a dalšího vzdělávání,
vč. supervize, možnost podílet se na projektech, celý pracovní úvazek.
Uvítáme: zkušenosti s prací dětmi a mládeží, pedagogické vzdělání nebo vzdělání dle zákona
108/2006 Sb. o sociálních službách, zkušenosti s přípravou i realizací projektů, zkušenosti se
standardy kvality sociálních služeb.
Uchazeč podá písemnou přihlášku do 12. 7. 2012 na adresu Kostka Krásná Lípa, p. o., Masarykova
1094/4, 407 46 Krásná Lípa nebo kc@krasnalipa.cz.

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

bude doplněn i o řadu her a sportovních aktivit.
Divadelní škola se bude konat od pondělí 16. července do neděle 22. července. Dětem se budou věnovat tři pracovníci Kostky a dva profesionální herci
Michal Gulyáš a Karolína Gulyašová. Přihlášky na
divadelní školu si můžete vyzvednout v komunitním centru a odevzdat ji nejpozději do úterý
10. července.
(r)

FOTOSOUTĚŽ
ĚŽ - 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.

Otázka: Jak se jmenovala dnes již zaniklá obec, která se nacházela v blízkosti Krásné Lípy a kde dnes již
najdete pouze křížek na snímku. Jižní částí zaniklé
obce vede železniční trať. Odkud kam vede a čím
byla pověst zaniklé obce pověstná.

Na otázku z Vikýře č. 429 odpovědělo 10
soutěžících. Níže opět přinášíme odpověď i
s dobovou fotografií, které pro vás připravil
Václav Hieke.
Odpověď: Objekt na obrázku v minulém čísle
Vikýře byl železniční viadukt na Studánecké
ulici. Stavebně byl dokončen v roce 1868, první
vlak po něm do Krásné Lípy přejel 16.ledna
1869.

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
-

5. – 6. 7. 2012 MUDr. Vojtěch Vladimír, 28. října 110/11, Děčín I, tel.: 412 502 216
7. – 8. 7. 2012 MUDr. Vojtěch Vladimír, 28. října 110/11, Děčín I, tel.: 412 502 216
14. – 15. 7. 2012 MUDr. Jůdová Jana, Riegerova 773/72, Děčín II - Nové Město, tel.: 412 523 410
21. 7. – 22.7. 2012 MUDr. Křemen Adolf, Teplická 270, Jílové, tel.: 412 550 343

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
Policie žádá o spolupráci při pátrání
Nájemce restaurace Bogota oznámil, že ve středu 9.
května po 22. hodině došlo při vzájemném napadení několika hostů k poškození zařízení restaurace v
hodnotě 17 tisíc korun. Pachatelem má být někdo z
šestice neznámých hostů, kteří jako poslední z restaurace odcházeli. Policie nyní pátrá po totožnosti
aktérů nebo případných svědků celého incidentu.
Nejprve si hrál na honěnou, pak na schovávanou
Na honěnou si hrál s policií podnapilý řidič s 1,8
promile alkoholu v dechu. Ten se krátce po půlnoci
rozhodl otestovat své vozidlo Audi A4, když hlídce
ujížděl z Krásné Lípy, na Rumburk a zpět. Nakonec zastavil u Domu volného času – Továrny, kde
se chtěl schovat ve zdejší restauraci. Tam byl také
krásnolipskými policisty dopaden. Za ohrožení pod
vlivem návykové látky mu hrozí odnětí svobody až
na jeden rok.
Jeden trest mu nestačil
Při návštěvě v domě ve Strádalově ulici došlo ke
krádeži mobilního telefonu, několika kusů PC her

a peněženky s doklady, celkem v hodnotě 2,2 tisíc
korun. Usvědčit se podařilo 19-ti letého mladíka z
Krásné Lípy. Vzhledem k tomu, že jmenovaný byl
loni odsouzen Okresním soudem v Děčíně za krádež kabelů na staveništi hotelu Krásné Lípě k trestu
odnětí svobody v délce dvou měsíců s dvanáctiměsíční podmínkou, nyní mu hrozí, že jeho trest bude
proměněn na nepodmíněný a prodloužen až tři
léta.
Chalupáři v Dlouhém Dole pozor!
Dva případy vloupání do chalup v Dlouhém Dole v
posledním měsíci šetří krásnolipší policisté. Pachatel po rozbití nebo vypáčení okna vnikl do objektů,
ze kterých odcizil starožitnosti, zahradní techniku
a jiné věci v hodnotě cca 20 tisíc korun. V případě
jeho dopadení mu hrozí odnětí svobody až na tři
léta.
Policisté OOP Krásná Lípa v období od uplynulého
měsíce evidovali 28 trestných činů a 51 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.

Starostové Šluknovska se chystají demonstrovat
Starostové měst a obcí Šluknovského výběžku vyjádřili na svém včerejším zasedání Sdružení pro
rozvoj Šluknovska své znepokojení s liknavým postupem vlády ČR při řešení sociální a bezpečnostní
situace na Šluknovsku a v dalších sociálně vyloučených lokalitách.
Na podzim roku 2011 měla vláda ČR možnost vidět,
jaké dopady na nejširší společnost má její sociální politika a politika všech polistopadových vlád.
Zvyšující se nezaměstnanost a dramatický nárůst
chudoby, sociální frustrace velké části obyvatelstva
a mizivá perspektiva na zlepšení budoucnosti jsou
příčinou mnoha negativních jevů ve společnosti,
jako je zvyšující se kriminalita, nárůst protiromských a rasových nálad ve společnosti a všeobecná
nespokojenost veřejnosti s bezpečnostní situací v
zemi. Tyto problémy vyvrcholily na Šluknovsku na
podzim minulého roku sérií sociálních nepokojů.
My, starostové měst a obcí Šluknovska jsme využili
všechny naše možné legislativní a organizační možnosti, jak na územích našich měst tyto problémy
řešit. Avšak sociální a bezpečnostní politiku státu
musí řešit vláda ČR a ne samosprávy obcí.
Za posledních dvanáct měsíců se však ze strany
české vlády a premiéra Petra Nečase nestalo nic, co
by v nás mohlo vzbudit naději, že sociální problémy
naší země a zejména problémy vyloučených lokalit
a komunit budou řešeny a vyřešeny.
Navrhli jsme celou řadu opatření, včetně legislativních, pro řešení těchto problémů. Jednali jsme o
nich osobně i písemně s představiteli vlády, včetně
premiéra, hovořili jsme se senátory, poslanci a dalšími kompetentními osobami.
Dostali jsme celou řadu ujištění, že tento problém
bude řešen. Bohužel, zůstalo jen u slibů.
Poté, co se zdánlivě uklidnila situace na Šluknovsku,

co z regionu odjely televizní štáby, a zájem médií
upadl, uvadl i zájem politiků komunikovat a spolupracovat s námi, starosty Šluknovska. Premiér nereaguje na naše dopisy a výzvy. O našich návrzích
legislativních změn, jako je Desatero Šluknovského
výběžku, se vláda ani nenamáhala přemýšlet nebo
se jimi zabývat. V zapomnění upadl i tzv. Balíček legislativních změn Ústeckého kraje.
Sociální situace ve společnosti je dnes horší než
před rokem 2011. Chudoba nejnižších sociálních
vrstev narůstá, sociální napětí v majoritní společnosti také.
Až do dnešního dne vláda neučinila jediný účinný
krok k řešení této kritické situace.
V tuto chvíli již my, starostové obcí a měst Šluknovského výběžku, nemáme žádné další možnosti, jak řešit
sociální a bezpečnostní problémy našich občanů a jak
zlepšit jejich situaci.
Abychom upozornili vládu ČR na naši nespokojenost
s její nečinností a na problémy, jejichž řešení vláda
odkládá do nekonečna, vyhlašujeme na čtvrtek
19. července 2012 od 16:00 hodin na náměstí ve
Šluknově Demonstraci starostů měst a obcí Šluknovského výběžku.
Shromáždění se zúčastní kromě starostů i místostarostové, členové zastupitelstev obcí, zváni jsou
všichni občané Šluknovského výběžku.
Po skončení demonstrace se uskuteční ve Šluknovském zámku tisková konference starostů měst a
obcí Šluknovského výběžku se zástupci médií.
Josef Zoser
předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Ing. Milan Kořínek
tajemník Sdružení pro rozvoj Šluknovska

Google rozšířil
StreetView, najdete tam
i Krásnou Lípu
Chcete se projít Pražskou ulicí, po Křinickém
náměstí nebo třeba Kyjovem a přitom zůstat
doma? Pokud jste připojení na net, není to žádný
problém. Stačí si zobrazit mapy od Google, uchopit
myší panáčka, přenést na mapu a můžete vyrazit.

Město Krásná Lípa
pronajme a prodá byt
Město Krásná Lípa pronajme a prodá BYT č. 10
o velikosti 1 + 1 (33 m2) v objektu Nemocniční
1149/12a – růžový dům na sídlišti.
- nájemné: 14,08 Kč/m2 + zálohově služby
- kupní cena bytu: 253.000 Kč
- lze splácet v 96 splátkách po 2.970 Kč
(kauce před podpisem smlouvy o uzavření budoucí
kupní smlouvy: 23.000 Kč),
Bližší informace: Městský úřad Krásná Lípa,
Masarykova 246/6, kancelář č. 11, tel.: 412 354
823. Seznam bytů vyhlášených k pronajmutí, nebo
prodej a pronájem nemovitostí najdete na www.
krasnalipa.cz.
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POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY
Tramvají do skal
Nejen v Alpách,
Českosaském
Al á h ale
l i v Č
k
ké ŠŠvýcarsku
ý
můžete absolvovat zajištěnou stezku plnou
adrenalinových zážitků. Přesně na takové výlety
s průvodcem vás zve OPS České Švýcarsko ve
dnech 21. července, 4. srpna, 25. srpna, 15. září (vše
soboty). Na všechny termíny je nutné si rezervovat
místa předem. Více informací o tomto zážitkovém
program naleznete na http://www.ceskesvycarsko.
cz/pruvodcovske-sluzby/.

Červencové výlety
se strážcem NPČŠ
Vycházky s profesionálním strážcem národního
parku za přírodními a historickými zajímavostmi:
úterý 10. července, sraz v 10:00 v Brtníkách
před ústavem sociální péče, trasa Brtníky –
Šternberk – Kyjovské údolí - Brtníky
neděle 15. července, sraz v 9:15 před hotelem
Mezní Louka, trasa Mezní Louka – Pravčická
brána
úterý 17. července, sraz v 9:15 před hotelem
Mezní Louka, trasa Mezní Louka – Pravčická
brána
úterý 24. července, sraz v 10:00 u restaurace
u Vyskočilů osada Kopec, trasa osada Kopec,
Brtnický hrádek, Vlčí potok, Šternberk, osada
Kopec
neděle 29. července, sraz v 9:15 před hotelem
Mezní Louka, trasa Mezní Louka – Pravčická
brána
úterý 31. července, sraz v 9:30 Hřensko u tur.
Rozcestníku u restaurace Klepáč, trasa Mezní
Louka – Pravčická brána

O prázdninách do
Saského Švýcarska
OPS Č
České
ké ŠŠvýcarsko
ý k přichystala
ři h t l v ttermínech
í
12. července (čtvrtek), 26. července (čtvrtek), 16.
srpna (čtvrtek) a 30. srpna (čtvrtek) prázdninové
jednodenní zájezdy autobusem k nejkrásnějším
turistickým cílům našich sousedů v Saském
Švýcarsku - vyhlídky hradu Hohenstein, skalní
most Bastei s výhledem na kaňon Labe a stolová
hora Papststein. Cena zájezdu je 390,- Kč/osoba.
Nástupní místa autobusu: 8.00 Děčín (hl. n.
zastávka č. 5), 8.20 Růžová (zastávka Růžová I. - u
kostela), 8.30 Srbská Kamenice (u Infocentra),
8.45 Jetřichovice (u Obecního úřadu), 8.55 Vysoká
Lípa (u Hotelu Lípa), 9.05 Mezní Louka (u Kempu
Mezní Louka), 9.15 Hřensko (zastávka Hřensko
střed). Příjezd krátce po 17.00 hodině přes
hranice, v opačném směru do Děčína (cca 18.30).
Na jednotlivé termíny výletů je nutné předem si
rezervovat místo.
Více informací o tomto zážitkovém program
naleznete na http://www.ceskesvycarsko.cz/
pruvodcovske-sluzby/.

Brigáda
na Dolském mlýně
V sobotu
b 21. ččervence od
d 9:00 d
do 17:00 se kkonáá d
další
z řady brigád na Dolském mlýně. Přijďte pomoci se
záchranou torza nejstaršího dochovaného mlýna
na území národního parku Bude se odklízet a
odvážet suť ze zbořeniště hotelu, spárovat objekt
stáje, uklízet celý areál mlýna a v plánu jsou i
práce na cestě mezi cyklotrasou a dlážděnou
cestou. Pracovní obuv a rukavice jsou vítány.
Brigády pořádá NP ČŠ ve spolupráci s Občanským
sdružením pro záchranu a konzervaci kulturní
památky Dolský mlýn.

Pohádková galerie řemesel
v Jiřetíně pod Jedlovou
Program na červencové tvořivé neděle, vždy od 13:00:
8. 7. - výroba náušnic a náramků
15. 7. - malování keramických hrnků
22. 7. - ukázka řezbářské tvorby
29. 7. - volná tvorba podle přání návštěvníků
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.

Prázdninové bleší trhy
v Krásné Lípě
Z krásnolipských blešáků se již pomalu stává
tradice, kterou bychom rádi zachovali a rozvíjeli
i do budoucna.
Proto ani o prázdninách
nevynecháme a trhy budou v sobotu 28.7.2012 a
v sobotu 25.8.2012.
Bleší trhy se konají před Komunitním centrem
Kostka Krásná Lípa p.o., v případě nepříznivého
počasí v přízemí budovy Komunitního centra.
Přijďte si výhodně, doslova za pár korun, nakoupit.
Vyberete tu určitě nějaký zajímavý „kousek“ nejen
pro sebe, ale i pro své blízké.
Pokud máte na půdě či jinde funkční věci, které
již nepotřebujete, můžete se trhů zúčastnit i jako
prodejci. Jedno prodejní místo stojí 20,-- Kč.
Bližší informace můžete získat na tel. čísle 774 981
580, nebo na e-mailu: poradna2@seznam.cz
(Za Kostku Krásná Lípa p.o. Bohunka Slaná)

PġIJĉTE SE POBAVIT
A ZAHRÁT
SI HRY!

DATUM
20.7.2012

ÿAS
16.00-20.00

MÍSTO KONÁNÍ
DģM KULTURY KRÁSNÁ
LÍPA

VSTUPNÉ
10 Ký

SRDEÿNĎ VÁS ZVE
MċSTO KRÁSNÁ LÍPA
DJ JIRKA KOUBEK
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Šachové OPEN
České Švýcarsko

Prázdninová
Spolková výstava

Ve dnech 1. – 8. července se v Krásné
Lípě uskuteční tradiční letní šachový
turnaj OPEN České Švýcarsko. Celý
turnaj se odehraje v tělocvičně
Sportovního areálu Českého Švýcarska
- asi 150 metrů od kina. Na Vaši účast
se těší pořadatelé. Více informací ke
stažení najdete na www.krasnalipa.cz.

Šluknov a Spolek přátel umění
Rumburk vás zve do výstavních prostor
šluknovského zámku na výstavu
výtvarných prací sedmnácti autorů.
Vernisáž výstavy se uskuteční ve
čtvrtek 21. července od 17:00 hodin.
Výstava bude přístupná až do 2. září.

Program kina

Krásná Lípa - ČERVENEC 2012

MODRÝ TYGR

pondělí 9.7.
Co se stane, když se ve městě objeví modrý tygr ? Český,dobrodružný,
od 18:00 hod. magický a humorný rodinný film vtáhne děti i jejich rodiče do světa fanVstupné 60,- Kč tazie. 90 min. Mládeži přístupno.

PRCI, PRCI, PRCIČKY
ŠKOLNÍ SRAZ
úterý 17.7.
Jablečný koláč coby trenažér prvního sexu už nečekejte. Jinak se ale
od 18:00 hod. hrdinové komediální série příliš nezměnili, i když jako dospělí spíš než
Vstupné 60,- Kč erotické úspěchy sbírají trapasy a ztráty. 113 min. Mládeži nepřístupno.
pondělí 23.7.
od 18:00 hod.
Vstupné 60,- Kč
čtvrtek 26.7.
od 18:00 hod.
Vstupné 60,- Kč

MADAGASKAR 3
Rafinovaným tučňákům se s pomocí hrubé šimpanzí síly podařilo opravit letadlo
a vyrazili si z Afriky užívat do kasina v Monte Carlu. 92 min. ČESKÁ VERZE.
Mládeži přístupno.

MÁME PAPEŽE
Co předcházelo volbě nové hlavy katolické církve, který se z nejasných důvodů
odmítá ujmout nové funkce, proto je do Vatikánu povolán psychiatr. 104 min.
Mládeži přístupno.
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Jaké byly Svatojánské slavnosti bylin
ve Vlčí Hoře?
Slunné, voňavé, pohodové…slavnosti se vydařily!
Navštěvují je lidé z okolí i ze vzdálených míst a
jsme rádi, že se staly tradiční akcí oslavující letní
slunovrat. Zveme známé i méně známé tváře z
hudebního a divadelního světa, přednášející, kteří
mají co předávat a řemeslníky, co umí svůj kumšt.

Těší nás to! Děkujeme všem, kteří podporují naše
„Svatojánky“ ať už svým nápadem, prací nebo
přítomností.
Za organizační tým občanského sdružení Nobilis
Tilia Irena Kubicová, http://www.nobilis.cz/os/

Romské ženy
hrály fotbal
Slunné, voňavé, pohodové…slavnosti se vydařily!
Navštěvují je lidé z okolí i ze vzdálených míst a
jsme rádi, že se staly tradiční akcí oslavující letní
slunovrat. Zveme známé i méně známé tváře z
hudebního a divadelního světa, přednášející, kteří
mají co předávat a řemeslníky, co umí svůj kumšt.
Těší nás to! Děkujeme všem, kteří podporují naše
„Svatojánky“ ať už svým nápadem, prací nebo
přítomností.
Za organizační tým občanského sdružení Nobilis
Tilia Robert Ferenc, http://www.nobilis.cz/os/

Dětská skupina Malu Monte - dvě vystoupení,
dvakrát úspěch
S prvky dramatického umění se společně
seznamovaly děti z Krásné Lípy a Horního Podluží
a na konci roku předvedly dramatické scénky plné
tance, napětí i zpěvu. Děti měly možnost projít
celým procesem plánování vystoupení, tvorbou
scénáře, nacvičováním i výrobou kostýmů a kulis.
Skupina se začala scházet v druhé půli školního
roku na půdě Římskokatolické farnosti v Rumburku
v rámci projektu Romský mentor. S dětmi pracovala
mentorka Marcela Surmajová a pedagožka z
občanského sdružení CEDR. Dětská skupina se
scházela pod poetickým názvem Malu Monte.
Nejprve se děti seznámily a společně přemýšlely
s čím se na konci projektu představí ostatním.
Postupně vykrystalizovala podoba přestavení
a děti začaly pracovat na jednotlivých částech
vystoupení. Kromě nacvičování v rámci každého
setkání, hrály děti hry, probíraly různá témata
a naučily se dokumentovat svá setkání pomocí
fotoaparátu a kamery. Cílem bylo z nasbíraného
materiálu vytvořit krátký dokument o práci skupiny.
Děti v průběhu projektu jednotlivá setkání nejen
hodnotily, ale i se sami
podílely na plánování
aktivit.
Jako motivace a součást
tvorby týmového ducha
děti vyrazily na dětské
hřiště do Varnsdorfu,
kde spojily trénink s
odreagováním a nakonec
navštívily
i
bazén.
Společné táboření v
Jiřetíně pod Jedlovou
skupinu ještě více stmelilo
a všem přineslo mnoho
zážitků.
V
průběhu
společně strávených dní
děti nejen trénovaly na
závěrečné
vystoupení,
ale vytvořily i kulisy
potřebné pro závěrečné

představení. Výlet na zříceninu hradu Tolštejna si
nikdo nenechal ujít.
Skupina se představila i na Festiválku malého
umění v Rumburku. Druhé vystoupení čekalo děti
v Praze na závěrečném setkání dětských skupin
v rámci projektu Romský mentor. Stejně jako při
prvním představení mělo jejich vystoupení úspěch.
Dramatické scénky plné tance, napětí, nečekaných
zvratů a zpěvu, dobarvily i různorodé kostýmy a
vlastnoručně vyrobené kulisy. Doufáme, že děti
budou ve své práci pokračovat i v příštím školním
roce a přejeme jim krásné léto!
Projekt do České republiky přinesla Open Society
Foundations v rámci Programu umění a kultura
Budapešť, která jej plně financuje. Projekt probíhá
v rámci Dekády romské inkluze. V Česku je projekt
od roku 2011 a je realizován občanským sdružením
ROMEA.
Další informace o projektu i sdružení ROMEA
najdete na webových stránkách sdružení či na
Facebooku.
(Iva Hlaváčková, koordinátorka projektu)

V Kostce přednášela
psycholožka
S tématem Vztahy rodičů a dětí a vhodné styly
výchovy předstoupila před rodiče lektorka Renata
Valová, ředitelka Psychologicko – pedagogické
poradny z Rumburku. Přednáška se v krásnolipském
komunitním centru uskutečnila v rámci projektu
Sociálně aktivizační činnosti pro rodiny s dětmi
a mezi přítomnými rodiči téma vzbudilo zájem, v
diskuzi kladli lektorce řadu otázek.
Projekt Aktivizace rodin (CZ.1.04/3.2.01/19.00248)
je financován z prostředků ESF prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
(Za tým projektu Aktivizace rodin
Martina Vajdová – koordinátor)
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Ekohappening s módní přehlídkou
„Balada z hadrů“
Za vítězství ve sběru starého textilu jsme získali
DEN BEZ VÝUKY. Jednotlivé třídy se po celou dobu
sběru snažily utajit kolik textilu již přinesly. Brzy se
ale do popředí dostaly dvě třídy, šestá a devátá. Napětí se stupňovalo. Ale teprve až na náměstí, kde

vyvrcholil ekohappenig, jsme se dozvěděli, která
třída to vlastně vyhrála. No přece elita školy - 9. třída. Nasbírali jsme úctyhodných 617 kg. Šesťákům
uteklo prvenství jenom o pár kilo. Tak příští rok.
(9. třída)

Na výlet vyrazili
společně
Pohodlným a čistým vlakem jsme vyjeli z Krásné
Lípy do Liberce. Cesta ubíhala rychle a zvesela.
Pak nás tramvaj odvezla do zoologické zahrady. Po
zakoupení vstupenek jsme si prošli celou expozici
zvířátek, svezli se vyhlídkovým vláčkem po areálu.
Největším zážitkem byla návštěva kozího stáda
spojená s krmením. Měli jsme štěstí a viděli jsme
i cvičení s lachtany. Nakoupili jsme si spoustu
dárečků, upomínkových předmětů a na závěr jsme
se povozili na motokárách. Vrátili jsme se s hezkými
zážitky a těšíme se na další školní výlet.
(2. a 3. třída)

Víme, jak se cítí slepí
Na Neviditelnou výstavu do Prahy jsme se vydali
společně se Žákovskou radou z České Lípy.
prohlédly jsme si například obývák, koupelnu, ulici,
myslivnu, kuchyň, dětsky pokoj, les a bar a přitom
jsme nic z toho neviděli. Byla tam totiž naprostá
tma. Když jsme po hodině vycházely, tak se nám
motala hlava a bolely nás oči. Bylo to moc super a
nyní už víme, jak se cítí slepí.
(Nikola Mullerova, Miša Štastná)

Velvyslanci z USA a Norska navštívili naši školu
Velvyslanec USA pan Norman Eisen a velvyslanec
Norského království pan Jens Eikaas, v doprovodu
vládní zmocněnkyně pro lidská práva Moniky Šimůnkové a ředitele Agentury pro sociální začleňování Martina Šimůnka navštívili naši základní školu.
Cílem jejich cesty do Šluknovského výběžku bylo
seznámení se s opatřeními, které vedou k začleňování problémových obyvatel.
Proč tedy navštívili naši školu? ZŠ a MŠ Krásná Lípa
je školou, kde inkluzivní vzdělávání probíhá již řadu
let. Ještě v dobách, kdy se o inkluzi na Ministerstvu školství nemluvilo, jsme realizovaly projekt
“Vzdělávejme se společně”. Pomoci projektu jsme
vytvářely vhodné podmínky pro žáky, kteří opouštějí školu v nižších ročnících a neprojdou tak celým
vzdělávacím systémem.

V současnosti jsme zapojeni do projektů - RAMPS
- VIP III, díky kterému máme ve škole speciální pedagožku, Centra podpory inkluzivního vzdělávání
a Rozvojového programu MŠMT, na podporu škol,
realizujících inkluzivní vzdělávání.
A zde jsou postřehy žáků:
Ve čtvrtek navštívila V.A delegace z Norského království a ze Spojených států amerických. Byli jsme
vybráni jako jediná třída z celé školy, protože se chtěli
dozvědět, jak tu pomáháme dětem s poruchami učení. Celá třída byla potichu jako nikdy dříve, pozorně
poslouchala vše, co delegace říkala, a také odpovídala na několik otázek, například jaké předměty máme
nejraději. Na konci jejich návštěvy jsme dostali dárečky.
Kateřina Koubková a Klára Maixnerová
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