447

Příští číslo Vikýře vyjde
ve čtvrtek 11.4. 2013
INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK
Čtvrtek 28. března

4,- Kč

Aparthotel - několik aktuálních fotografií
Ve fotogalerii města na www.krasnalipa.cz najdete několik aktuálních fotografií nově postaveného
Aparthotelu na Křinickém náměstí, který bude pro
tuto sezónu již otevřen. Článek věnovaný investicím ve městě, kde je věnován i prostor Aparthotelu

najdete ve Vikýři č. 444, který vyšel 14. února. Zajímavé srovnání změn náměstí od roku 1995 do současnosti, včetně připravovaných a již probíhajících
prací najdete také na www.krasnalipa.cz.

Jiný pohled na Aparthotel v Krásné Lípě
Novostavba na Křinickém náměstí již v průběhu
budování vyvolávala rozporuplné reakce lidí. Většinou slýcháme pejorativní přirovnání k „obludným
monstrům“, jiní zpochybňují životnost lamelového
pláště budov, ostatní hotel odsuzují pro jeho moderní vzhled, kterým je narušena kontinuita městské zástavby v centru Krásné Lípy. Ať už důvody k
všeobecné nevoli pramení z těchto či jiných zdrojů,
stavbě nelze upřít kvalitní architektonický projekt,
eleganci a promyšlený záměr tvůrce integrovat
modernitu do městečka, jehož střed tvoří objekty
povětšinou z 19. a 20. století. Jedna z premis mluvící pro kladné hodnocení hotelu tkví v samotné
osobě Ing. arch. Patrika Hoffmana, hlavního architekta Aparthotelu v Krásné Lípě. Především bych
vyzdvihla jeho spolupráci s význačným architektem
Martinem Rajnišem, jejichž umělecká produkce se
věnovala zejména otázkám užití dřeva v architektuře a spojení zeleně a architektury v tzv. obytnou zelenou krajinu (téma obytné krajiny již ve 30. letech
rozpracoval slavný funkcionalista Ladislav Žák).

Nový krásnolipský hotel sestává ze tří funkčních
jednotek nepravidelného půdorysu i tvaru a z
prostorných podzemních parkovišť. Hoffmanovo
a Rajnišovo stanovisko, že architektura by měla zachovávat respekt k přírodě, přírodním materiálům a
zákonitostem se nejvíce odráží v dřevěném pobití
fasády. Lamelový rošt, který je velmi výrazným prvkem, koresponduje s částečnou formou Penzionu
České Švýcarsko (revitalizaci penzionu též provedl Ateliér Hoffman). Soulad s přírodou v podobě
transparentního dřevěného hávu stavby nás může
odkazovat i na funkci města Krásné Lípy, jakožto
sídla Správy Národního parku České Švýcarsko.
Mladí architekti, manželé Lukáš a Markéta Bromovi,
se o tomto řešení fasády vyjadřují: „Pobití dřevem
působí zbytečně přehnaně. Připomíná nám to snad
horský hotel? Doufejme, že to časem zešedne a
trochu se zmírní.“ Já zastávám jiný názor. Velkolepá
třípatrová stavba naopak potřebuje zjemnit a srazit
drobnější strukturou. Korpulentní dáma si také vybere šaty spíše s jemným dezénem, než s objemný-

mi květy, jež rubensovské tvary ještě zdůrazní.
Architektonické hmoty jsou rozestavěny kolem
vnitřního náměstí, a s objekty Továrnou a penzionem vytváří uzavřený autonomní celek, jakési městečko v městečku. Navíc vzniklé prostory mezi jednotlivými objekty nabízí rafinovanou hru objemů s
okolním prostředím. „Sympaticky působí meziprostory. Řekněme, že to je i důležitější, než samotný
dům. Ovlivní to široké okolí - pohyb po náměstí,
apod. Nastaví to (doufejme) i standard kvality a měřítka pro budoucí výstavbu v Krásné Lípě…“, dodávají Bromovi.
Na populistický verdikt „stavba se sem nehodí, nezapadá do prostředí“ musím reagovat ve prospěch
hotelu. Již za dob výstaveb domů obuvi giganta
Bati se často vzdouvaly vlny nevole obyvatelstva
vůči budovám stavěným v novém funkcionalistickém stylu. Forma, která následovala funkci, byla
ostrým trnem v oku laikově.
Pokračování na str. 8.
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Svoz
separovaného odpadu
vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v pondělí 8.4.
2013 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 11.4. 2012 v Krásné
Lípě. Dále pak v pondělí 22.4. 2013 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a
ve čtvrtek 25.4. 2013 v Krásné Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma vyzvednout na TSm
Krásná Lípa, Pletařská 22/3 a 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.
Zimní svoz odpadových nádob - od 1.10. až 31.3.2013 - jde o
známky červené a bílé = každý týden.

Komunitní
centrum
KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Komunitní centrum – prostor pro Vaše aktivity
http:/komunitnicentrum.com
Masarykova 1094/4, Krásná Lípa
Odborné sociální
poradenství
poradna@krasnalipa.cz
poradna1@krasnalipa.cz
tel.: 412 354 839
Finanční poradenství
Dluhy, splátky, exekuce
poradna2@krasnalipa.cz
tel.: 412 354 839
Pracovní poradenství
poradna3@krasnalipa.cz
tel.: 412 354 842
Po-St 9:00-11:00
a 13:00-15:00
ČT 9:00-11:00
Pá, So, Ne, a st. svátkyZAVŘENO

Odlehčovací služba
Zastoupíme Vás v péči
o Vaše blízké
Tel.: 777 291 359
PC a internet
Po 13:00-14:45 pro děti
od 10-15 let
Út 9:00-14:45 pro starší 15 let
T-klub pro děti a mládež
Po 15:00-20:00
Út-Pá 13:00-20:00
So 12:00-20:00
tklub@krasnalipa.cz
tel.: 774 235 010
Amari klub pro děti
St 14:00-16:00 příprava do
školy a doučování
Út-Pá 14:00-16:00 výtvarná
činnost pro děti
Čt 14:00-16:00 volnočasové
aktivity

Občansko právní poradna
JUDr. Pražák
Každé první a třetí pondělí
v měsíci
od 17:00-18:00
Objednávejte se na poradna@ Terénní pracovník
krasnalipa.cz
tp@krasnalipa.cz
tel.: 412 354 839
tel.: 412 354 841
Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
sas@krasnalipa.cz
sas1@krasnalipa.cz
tel.: 774 974 583
Klub VČELKA
Pro předškoláky
Pro děti do 6 let
Po, St: 9:00-11:00
vcelka@krasnalipa.cz
tel: 412 354 843
Hlídání dětí a půjčovna
kostýmů pro děti
tel.: 777 291 359

Praní, žehlení, mandl
úklidy domácností i firem
pradelna@krasnalipa.cz
tel.: 412 354 842
Vzdělávací kurzy dle
aktuální nabídky:
Komunitní plánování
tel.: 412 354 844
Komunitní plánování na
Šluknovsku
Katalog sociálních služeb
kostka@krasnalipa.cz

FOTOSOUTĚŽ - Dnes a včera Krásné Lípy
Po celý letošní rok Vám opět budeme přinášet fotosoutěž. Tentokrát však opustíme Krásnou Lípu a
zavítáme za její hranice a budeme poznávat Šluknovský výběžek. Vaším úkolem ovšem i nadále zůstane určit fotografii a co nejpřesněji odpovědět na
danou otázku.
Vítěze fotosoutěže vyhlásíme po jejím skončení – v
prosinci 2013.
Své odpovědi zasílejte na e-mail: krasnolipskyvikyr@seznam.cz.
Otázky: Velice nás těší,
že se do soutěže zapojují další noví soutěžící.
Děkujeme Vám za Váš zájem a věříme, že Vás naše
otázky zaujaly a přináší
Vám nové poznatky. Tentokrát se Vás opět ptáme,
kde byste hledali objekt
na fotografii, k jakému
účelu byla budova původně postavena (stačí
instituce) a k jakému účelu slouží budova dnes.
Odpověď z č. 446, kterou
pro Vás připravil Václav
Hieke:
Srub na obrázku z minulého Vikýře patří k chatám Na Tokáni, které leží

3 km na sv. od Jetřichovic. V součastné době chata
ze snímku patří Správě NP České Švýcarsko. Na Tokáni již dávno stávala strážnice a útulek panských
myslivců, v jeskyňce za jednou z chat je vytesán letopočet 1563. Majitelé panství (Kinský) nechali pro
svou potřebu a své hosty postavit skupinu srubů
postavených v alpském slohu, tyto sruby sloužily
hlavně při lovech tetřevů. V 19. stol. se Tokáň stala
opěrným bodem rozvíjející se turistiky. Soudobé
sruby byly postaveny po požáru v roce 1905.

Pro lidi ohrožené drogou
i jejich rodiny
K-centrum Rumburk realizuje terénní programy
v Krásné Lípě
terénní práce: pondělí, středa 12:30 - 14:15 hod.

Telefon 728 861 371
(stačí prozvonit)
Mobilní zákaznické centrum Severočeských
vodovodů a kanalizací
V podstatě vše potřebné, co na běžném zákaznickém centru (přepisy smluv, odhlášení, přihlášení, donést
podklady k žádostem na zhotovení přípojek, změny ve smlouvách, výši záloh, žádosti na přezkoušení vodoměru apod.) vyřídíte v mobilním zákaznickém centru přímo na krásnolipském náměstí
Vždy ve středu:
lichý týden od 12:00 do 14:00 hodin
sudý týden od 10:00 do 12:00 hodin

Stomatologická pohotovost - Ordinační hodiny 8:00 - 11:00
- 30. – 31. 3. 2013 MUDr. Vojtěch Vladimír, 28. října 110, Děčín I, tel.: 412 151 056
- 1. 4. 2013 MUDr. Vojtěch Vladimír, 28. října 110, Děčín I, tel.: 412 151 056
- 6. – 7. 4. 2013 MUDr. Charvát Tomáš, U přívozu 18/4, Děčín III – Staré Město, tel.: 412 511 619
- 13. – 14. 4. 2013 MUDr. Miličová Jiřina, Anenská 385/2, Děčín I, tel.: 412 510 154
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto doporučujeme správnost uvedených
informací před návštěvou lékaře vždy telefonicky ověřit.
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Výzva ubytovatelům
a restauratérům
Před začátkem nadcházející turistické sezóny aktualizujeme informace na našich webových stránkách – záložka Turistika a rekreace – sekce Ubytování a stravování. Pokud poskytujete ubytovací a
stravovací služby a máte zájem o bezplatné zveřejnění, pošlete nám podklady na adresu smita@
krasnalipa.cz.

SMUTNÁ ZPRÁVA
V sobotu dne 23.března 2013 jsme se
naposledy rozloučili ve hřbitovní kapli v
Krásné Lípě s naším dlouholetým členem
KČT Krásná Lípa Františkem Hanzlíkem,
který zemřel nečekaně 13.března ve
věku nedožitých 92 let.
František byl vynikající kamarád, sportovec a neúnavný optimista.
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Ve Velkém Šenově jednali starostové Šluknovska
Starostové a zástupci obcí ze Šluknovského výběžku, s výjimkou Rumburku, se sešli k jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska (SPRŠ) v Kulturním domě
města Velký Šenov.
Po úvodních formalitách se přistoupilo k projednání jednotlivých bodů programu.
Bylo schváleno plnění rozpočtu SPRŠ za rok 2012 a
zároveň byl schválen rozpočet pro rok letošní. Následně zazněly informace z mikroregionů Sever a
Tolštejnské panství. Město Rumburk nadále setrvává mimo tyto struktury.
S informacemi o činnosti Schrödingerova institutu
vystoupil ThMgr. Jiří Čunát.

Křinický pivovar
nabízí volná
místa

NEZAPOMENEME!
ČEST JEHO
PAMÁTCE!

Hledá se sládek a obsluha pro
pivovarnickou pivnici

KČT
KRÁSNA LÍPA

Pivovar v Krásné Lípě je před dokončením
rekonstrukce a začíná dávat dohromady
provozní tým. Je vyhlášeno výběrové řízení
na sládka a obsluhu pivovarské pivnice.
Bližší informace k oběma pozicím naleznete
na adrese: http://www.krinickypivovar.cz/.
Zájemci mohou zasílat do 12. dubna 2013
svůj životopis spolu s motivačním
dopisem na adresu:
info@krinickypivovar.cz.

ŽÁDOST O VÝPOMOC
V sobotu 8.června pořádá KČT Krásná Lípa ve spolupráci s MěÚ Krásná Lípa tradiční „Pohádkový les“
spojený se staročeským jarmarkem a bohatým
celodenním kulturním programem. Tato náročná
turistická akce vyžaduje hodně organizačních příprav, neboť zájmem klubu je pohádkový les neustále zkvalitňovat.
Proto se obracíme na Vás a žádáme Vás o výpomoc.
Kdo má zájem se na této akci jakoukoliv formou
podílet – především pak být pohádkovou bytostí,
pomoci při prezentaci na startu nebo v cíli a podobně bude vítán.
Informovat se můžete u Mikuláše Peterky tel. 412
383 768 nebo na 733 153 401, či na e-mailu: mikulas.peterka@seznam.cz.

Kostka realizuje projekt
Profesní orientace
potřetí
Projekt
který
P j k Profesní
P f í orientace,
i
k ý Kostka
K k Krásná
K á á Lípa
Lí
p. o. úspěšně realizovala ve dvou předchozích letech se díky dotaci MŠMT uskuteční i letos. Hlavním
cílem projektu je podpořit integraci dětí a mládeže
z romských komunit při trávení volnočasových aktivit. Zlepšit nabídku trávení volného času a zvýšit
úspěch žáků při studiu a výběru zaměstnání.
Během tohoto roku z projektu zajistíme provoz
klubu pro mládež T-klub, který v loňském roce
navštívilo celkem dvě stě třicet sedm dětí. Zorganizujeme volnočasové aktivity a fotokroužek v komunitním centru, dále zajistíme návštěvu zaměstnavatelů. Návštěvy zaměstnavatelů mají dětem a
zejména žákům 7.-8. tříd zlepšit orientaci na trhu
práce a umožnit jim lépe si vybrat své budoucí profesním zaměření. V roce 2013 uskutečníme čtyři
jednodenní návštěvy a dvě vícedenní.
(Za Kostku Krásná Lípa p. o. Petra Vrajová)

Nejvíce prostoru bylo věnováno problematice
skládkování směsného komunálního odpadu, kde
je situace velmi vážná. Pokud se vlastník pozemků
pod skládkou Rožany (město Šluknov) a provozovatel skládky (Marius Pedersen, a. s.) včas nedohodnou na znění nájemních smluv, hrozí od poloviny
léta uzavření skládky v Rožanech. To by pro obce
znamenalo zajištění odvozu odpadu na vzdálenější
skládku ve Volfarticích, a tedy i významné zdražení této služby. Varovné je, že pozice vyjednávacích
stran jsou zatím neměnné a dohoda není na obzoru.
(jk)

České Švýcarsko si připomíná 125. výročí
ohleduplného horolezení
Pískovcová oblast Českého Švýcarska si v březnu
připomíná 125. výročí prvního sportovně motivovaného výstupu na pískovcovou věž. Jedná se také
o první doložený sportovní výstup na pískovcovou
věž v Čechách. Výstup provedla v roce 1888 trojice
Carl Beck, Siegfried Conrad a Friedrich Meuer, kteří bez tehdy běžně užívaných umělých pomůcek,
kterými byly například cepíny, zdolali pískovcovou
skalní věž nad Gabrielinou stezkou v oblasti Hřenska. Ta posléze obdržela jméno Beckstein (Beckův
kámen) právě po propagátorovi čistého lezení Carlu Beckovi, později byla zvána také Pevnost.
Na území národního parku se nachází stovky věží
a masívů, které jsou lezcům k dispozici. Výstup na
řadu z nich je však možný pouze od července do
února, a to zejména s ohledem na rušení v době,
kdy zvířata vyvádějí mláďata. Z tohoto ohledu je
také Beckstein velmi citlivou lokalitou, neboť na
něm hnízdí zvláště chráněný sokol stěhovavý.
Výročí výstupu na Beckstein nezůstane bez oslavy.
Správa národního parku České Švýcarsko připravuje v letních měsících ve spolupráci s oblastní
vrcholovou komisí Labské pískovce při Českém horolezeckém svazu slavnostní akci pro veřejnost na
jiném místě v národním parku. O termínu konání
této akce bude veřejnost informována prostřednictvím internetových stránek správy parku www.
npcs.cz i prostřednictvím médií.
(Tomáš Salov)

strana 4

28. března 2013

Sklářské velikonoce

Hanky Panky - předprodej vstupenek

Speciální velikonoční sklářský program pro děti a
dospělé nabízí sklářská krčma Ajeto v Lindavě. Ve
čtvrtek 28. a pátek 29. března od 9:00 do 17:00 hodin a v sobotu 30. a neděli 31. března mezi 11:00 a
20:00 si zde budete moci vyfouknout velkou skleněnou kraslici, uplést si skleněnou pomlázku, či si
vyrobit skleněného zajíce. Více informací najdete
na www.ajetoglass.com.

V sobotu 6. dubna od 20:00 hodin uvádí Kulturní dům v Krásné Lípě nový pořad travesti skupiny Hanky
Panky - Diskohrátky. Vstupenky za 200,- Kč jsou v předprodeji v pokladně na MěÚ v Krásné Lípě v úředních
hodinách po, st 8:00 -17:00 a pá 8:00-11:30 nebo přímo v kulturním domě.

Noc s Andersenem
v městské knihovně

Hanky Panky - Diskohrátky
Nejúspěšnější česka travesti skupina HANKY PANKY se představí se zbrusu novým zábavným
pořadem Diskohrátky. V pořadu kromě nestárnoucích písní uslyšíte i celou řadu současných diskotékových hitů. Těšit se můžete na nestárnoucí trio Golden Kids, tedy Helenu Vondráčkovou,
Václava Neckáře a Martu Kubišovou, Hana Zagorová dorazí společně s Petrem Kotvaldem a
Standou Hložkem. Ze zahraničních hvězd nebude chybět Anastacia, Whitney Houston, Roxette
a řadu dalších. Více informací naleznete na internetových stránkách www.hankypankyshow.eu.

Klub dětských knihoven SKIP ČR spolu s Městskou
knihovnou v Krásné Lípě v pátek 5. dubna 2013 pořádají tradiční Noc s Andersenem. Přihlášky si můžete vyzvednout v městské knihovně.

Přednáška:
Prevence rakoviny prsu
Společnost Eoné kosmetika s.r.o. z Krásné Lípy pořádá v sobotu 13. dubna od 17:30 hodin v Eoné
kosmetika, Čelakovského 593/5, Krásná Lípa bezplatnou přednášku o prevenci rakoviny prsu. Přednášet bude Irena Váchová, zakladatelka Eoné kosmetika s.r.o. a členka World foundation for nature
science. Obsahem přednášky bude povídání o rizikových faktorech, které vedou ke vzniku rakoviny
prsu a děložního čípku, o antikoncepci, něco málo
o hormonech a jak se můžeme chránit. Starám se
příliš o druhé a málo o sebe? Má to vliv na moje
zdraví? Může mít vliv na zdraví či nemoc kvalita vědomí člověka?
Přihlášky zasílejte na vachova@eone.cz.

Cvičení s jógou
Město Krásná Lípa zve všechny příznivce jógy do
kulturního domu – kina na pravidelné Cvičení s jógou, které vede pí. Pilařová z Ústí nad Labem.
Termín: neděle 7.4. od 12:00 do 16:00 hodin. S sebou podložku a vhodné volnější oblečení. Poplatek
za jednu lekci 200,- + 50,- Kč

Autobusem
do Horní Lužice
Netradičně za nejmenším slovanským národem se
můžete vydat v sobotu 13. dubna, kdy je pro vás
připravena prohlídka Budyšína se Srbským muzeem, vyprávění o životě Lužických Srbů (s krátkým
filmem) a návštěva kláštera Marienstern.
Odjezd je v 7:30 hodin z autobusového nádraží v
Děčíně nebo z Krásné Lípy z autobusového stanoviště v 8:15 hodin. Bližší informace získáte od průvodce zájezdu Jiřího Raka na tel.: 724 903 148.

Jízda velikonočních
jezdců v Mikulášovicích
V neděli 31. března jste zváni na Velikonoční jízdu.
Nejprve se v mikulášovickém kostele od 10:00 hodin uskuteční slavnostní mše při níž zazpívají Mikulášovický sbor a Vilémovský chrámový sbor za
doprovodu orchestru Šluknovska a po mši v 10:30
hodin se od kostela rozejde slavnostní velikonoční
jízda jezdců, hudebníků a pěvců Mikulášovicemi.

Výtvarná
Vý
á soutěž
ěž - „Turistickým
T i i ký vlakem
l k
do Českého Švýcarska“
Pro děti z mateřských a základních škol a studenty
středních škol byla vyhlášena výtvarná soutěž na
podporu ohrožené železniční trati Rumburk/ Krásná Lípa/Panský/Mikulášovice na téma: „Turistickým
vlakem do Českého Švýcarska“.
Každý kdo rád cestuje vlakem do Českého Švýcarska a chce podpořit k přírodě šetrnou dopravu,
může svůj výlet zpracovat libovolnou výtvarnou
technikou. Soutěžit se bude ve čtyřech věkových
kategoriích (MŠ, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ a střední

školy). Do soutěže se mohou hlásit i kolektivní díla.
Protože bude z vítězných obrázků sestavena výstava, nemohou být do soutěže přijímány prostorová
dílka. Na vítěze čeká volný vstup do expozice v
Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě, sada výtvarných pomůcek a materiály o Národním parku
České Švýcarsko. Vítězné obrázky budou umístěny
na výstavě během akcí pro veřejnost!
Uzávěrka soutěže je 24. května 2013. Více informací
najdete na www.ceskesvycarsko.cz.
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Pozvánka na setkání pod hvězdami
Nenechte si ujít unikátní příležitost a přijďte v sobotu 6.dubna v 18 hodin do
Krásné Lípy na parkoviště pod vlakovou zastávkou „Krásná Lípa - město“ (nedaleko budovy správy NP). Společně se vydáme na nedaleké návrší, odkud budeme pomocí speciálních astronomických dalekohledů pozorovat zapadající
slunce a noční oblohu plnou hvězd. Připraveny budou také zajímavé přednášky
a filmy o vesmíru. Bližší informace naleznete na přiloženém plakátku. Na setkání se těší Richard Nagel.

Divadelní představení
u rybníku Cimrák
Občanské sdružení Krásnolipsko a Farní sbor CČE V Rumburku si Vás dovolují pozvat v sobotu 30. března v 16:00 hodin k altánu u rybníku Cimrák na
velikonoční divadelní představení Pašije. Další představení bude tentýž den
v 19:00 hodin v kostele v Krásnolipské ulici v Rumburku.
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Divadelní přehlídka
Členové divadelního souboru Rolnička srdečně
zvou malé i velké diváky do kina Dukla ve Šluknově
na 22. ročník divadelní přehlídky.
V sobotu 13. dubna vystoupí ve 14:30 hodin Sváťovo dividlo Litoměřice s pohádkou O Smolíčkovi a v
15:30 hodin Divadlo Na cestě Liberec s pohádkou
O Sněhurce.
V neděli 14. dubna ve 14:30 hodin vystoupí Divadlo
Matýsek z Nového Boru s pohádkou Datlování a v
15:30 hodin LS Rolnička s pohádkami Kašpárek vaří
živou vodu a Strašidlo z Černých skal.
Během, přestávky mezi pohádkami jsou pro děti
připraveny soutěže. Vstupné 10,- Kč každý den.

Dopravní výchova pro
chodce i cyklisty
Amari klub zve děti ve čtvrtek 11. dubna od 15:00
do 16:00 hodiny do komunitního centra Kostka na
interaktivní bezpečnostní přednášku Dopravní výchova pro chodce i cyklisty.

Šluknovský zámek
vystavuje obrazy
Ve výstavních prostorách Šluknovského zámku
(2. patro) je k vidění výstava obrazů výtvarníků Renaty Tomkové a Jiřího Pinky, která je doprovázena
keramikou Dany Pinkové.
Výstava potrvá do 30 dubna a otevřena je denně,
včetně víkendů od 9:00 do 11:30 a od 12:30 do
17:00 hodin Vstupné: 20,- Kč, 15,- Kč/školní kolektivy.

Zámecká kinokavárna
s čajovnou Šluknov
7.4. neděle – Chlupatá odplata (USA 2010)
od 14:00
Dan Sanders se stal nepřítelem č. 1 pro
všechny zvířata v oregonských lesích, zoufale
se brání útokům perfektně zorganizované
zvířecí armády.
Komedie/Rodinný (88 min.) Vstupné: 30 Kč
dospělí

Domeček Na Kopečku
Rumburk - program
na duben 2013
Julia Bomko - autorské čtení básní
Středa 3.4. 2013 – 19:00 hodin
Ruská rodačka s otevřeným srdcem a myslí,
žijící v Jiříkově. Ráda si hraje se slovíčky a
s myšlenkami. Její první oficiální autorské
čtení básní. Možná uvidíme i něco z jejího
malířského umění...
Cestou osudu a náhody
Středa 10.4. 2013 – 19:00 hodin
Beseda a promítání s cestovatelem Romanem
Vehovským o jeho pozemní cestě stopem
přes Asii do Austrálie, která se nečekaně protáhla na sedm let.
„Tak tedy Sicílie“
Středa 17.4. 2013 – 19:00 hodin
Projekt Erasmus umožnil studentovi filosofie,
Ladislavu Špačkovi, strávit pět měsíců na tomto středomořském ostrově. Dojmy ze studentského života, povídání o historii, památkách a
zážitcích, to vše spolu s promítáním fotografií.
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Postoupily i krásnolipské zpěvačky
V sobotu 9.března se v krásnolipském kulturním
domě uskutečnilo oblastní kolo dětské pěvecké
soutěže v lidové písni Zpěváček. Tuto soutěž vyhlašuje Folklorní sdružení ČR a v Krásné Lípě se ujalo
pořádání město pod záštitou folklorního souboru
Lužičan. Soutěže se zúčastnilo třináct dětí ve věku
od deseti do patnácti let. Porota do regionálního
kola, které se uskuteční 6. dubna v Jablonci nad
Nisou vybrala Terezku Pípovou z Varnsdorfu, Báru
Koubkovou a Isabelu Kissovou z Krásné Lípy, Klárku

Vachtovou z Jiříkova a Daniela Koláře z Rumburka.
V Jablonci se tyto děti mají možnost probojovat do
celostátního kola do Velkých Losin. Touto cestou
bych chtěla bych poděkovat všem zúčastněným
dětem a obzvlášť pedagogům, kteří je připravují
a učí zpívat lidové písničky. Také děkuji OPS České Švýcarsko, která nám věnovala ceny pro děti a
městu Krásná Lípa, které nám umožnilo tuto soutěž
uspořádat.
(Naďa Semelková)

Berušková burza to byly boty, botky,
botičky
V polovině března se v krásnolipském kulturním
domě uskutečnila další berušková burza jarního a
letního dětského oblečení a hraček. V pátek bylo
přijato přes tisíc kusů oblečení, bot, hraček, autosedaček, aktovek a dalších věcí potřebných pro naše
dětičky. Během sobotního dopoledne celá třetina z
těchto věcí našla nové majitele. Svůj podíl na tom
má jistě také to, že prodávající již vědí, jakou cenu
mohou pro prodej určit. Kupující tak mohli například za pouhou stokorunu odnášet plnou tašku oblečení. Na minulé burze byly hitem knihy, tentokrát
to na plné čáře vyhrály boty. Velký dík za hladký
průběh celé burzy patří dobrovolnicím, které vše
již profesionálně zvládají.
Burzu uspořádalo Mateřské centrum Beruška Krásná Lípa za podpory města Krásná Lípa.
(Lada Hrnečková)

Školáci jezdí na lyže do Bedřichova
Je už tradicí, že jeden zimní týden tráví skupina
žáků naší školy na horách společně se žáky německé Mittelschule Am Burgteich ze Žitavy. Také letos
tomu nebylo jinak. Tato akce je podporována Česko-německým fondem budoucnosti.
Někteří z nás byli na takovéto akci již v minulém
roce, a tak měli výhodu, protože věděli, co nás čeká,
ačkoli i oni byli občas překvapeni – došlo například
k určitému vylepšení vybavení naší chaty, což se
nám dost líbilo.
Po ubytování do pokojů, vybalení a ustlání postelí
jsme šli poprvé omrknout svahy, kde se tentokrát
konal sjezd masek doplněný o různé atrakce. Po
krátkém rozhlédnutí po kopcích jsme se vrátili pro
lyže a šli na chvíli vyzkoušet, jak se tady bude lyžovat. Neměli jsme ještě čipové karty na vlek, tak jsme
museli bohužel tvrdě
šlapat nahoru. To se
některým krutě nelíbilo. Dva z nás stáli na
lyžích vlastně poprvé,
takže zůstali v dětském
koutku a učili se ovládat „čertova prkýnka“.
Každý den jsme dopoledne i odpoledne strávili přes dvě hodiny na
lyžích, po obědě jsme
si chvilku odpočinuli a
po večeři si zasoutěžili.
Jen úterý bylo jiné. Byl
to náš třetí, tedy „kritický“ den, takže místo na
lyže jsme zamířili do Liberce do Babylonu.
A co na to říkali samotní účastníci:
Letos jsem byla na lyžáku poprvé a bylo to

super! Všechno se mi tam líbilo. Byl to moc hezký
týden, ale stejně jsem už těšila hodně domů. První
den jsme šlapali, někteří z toho byli opravdu vyřízení. Konečně jsme dostali permice a mohli jezdit
na vleku! Svahy tu měli perfektní. Museli jsme sice
občas šlapat, ale užili jsme si to. Byl to dobrý týden!
Nejlepší bylo, když jsme jezdili velké oblouky. Děti a
učitelé mi připravili oslavu narozenin, to bylo perfektní překvápko. První večer jsme se šli podívat
na ohňostroj a show se zapálenými loučemi, to nemělo chybu. Moc se mi tam líbilo, příští rok pojedu
klidně zas. Strašně moc jsem se těšila a nemohla se
dočkat. Tento pobyt jsem si užila. Ještě bych tam
klidně pár dní zůstala. S německými dětmi jsme
měli super kamarádství.
(Účastníci lyžařského kurzu)

Ještě zima, ale už si
povídáme o bylinkách
Venku je skutečně nevlídné, jak se říká vlezlé počasí. Ale nevadí. Termín je stanovený, vše přichystané
a my se nevzdáváme. Po dlouhé době jsem měla
opět možnost zúčastnit se dalšího česko-německého setkání s našimi kamarády z Neukirch. Tentokrát
jsme se sešli v Krásné Lípě a věnovali se bylinkám.
Náš program byl velmi nabitý. Jeho hlavní částí
byla návštěva firmy Nobilis Tilia, kde si mohly děti
vyslechnout velmi zajímavou přednášku pana Šedivého o aromaterapii, éterických olejích a použití
bylin v domácnosti. Během přednášky jsme mohli
otestovat vzorky olejů různých vůní a barev, což zabavilo i ty nejmenší. To ale nebylo zdaleka vše. Po
přednášce jsme si naše čerstvě získané teoretické
znalosti vyzkoušeli v praxi. Každý si namíchal masážní olej a krém, do kterého si dal vůni podle svého gusta. Naši návštěvu Nobilis Tilia jsme ukončili
procházkou po bylinkové zahradě. Části rostlin jen
vyčnívaly ze sněhu, ale my se sem určitě přijdeme
podívat na jaře. Po návratu do školy jsme naše téma
neopustili. Děti si připravily svačinku z bylinkového
másla a poté se pustily do výroby vlastního dvojjazyčného herbáře, ve kterém budou v průběhu
roku pokračovat. Z nadšení jak české, tak německé
strany se dalo snadno usoudit, že bylinky jsou stále
ještě v kurzu. Už se moc těším, až se s naší česko-německou skupinou do Nobilis Tilia na jaře vrátím.
(Michaela Hryzáková)
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Zumba párty v Kostce
Amari klub zve ve středu 3. dubna od 15:00 do
16:00 do Komunitního centra Kostka na Zumba
párty v rytmu Latinsko Americké hudby.

Program kina Krásná Lípa

Duben 2013

Sedm psychopatů
středa 3. 4.
od 18:00 hod.

Vstupné 60,- Kč

Colin Farrell se zoufale snaží dokončit svůj nejnovější
scénář, ale chybí mu inspirace. Tu se rozhodne
hledat u svých dvou kamarádů, kteří kradou psy.
Tentokrát však unesli špatného psa. Titulky, 109 minut.
Mládeži přístupno od 12-ti let.

Láska
středa 17. 4.
18:00 hod.

Vstupné 60,- Kč

V hlavních rolích páru, jehož pouto přetrhne opravdu
až smrt, uvidíme slavného francouzského herce JeanLouise Trintignanta a herečku Emannuelle Rivu. Film je
pokládán za nejlaskavější a nejcitlivější dílo Hanekeho.
Titulky, 125 min. Mládeži přístupno.

Petice
V Domě Českého Švýcarska na náměstí v Krásné
Lípě je k dispozici petiční listina proti uzavření
silničního přechodu z Dolní Poustevny do Sebnitz. Přechod má být uzavřen od 1. července do 31.
října 2013 z rozhodnutí německé strany (stavební
úpravy).
Protože se jedná o uzavření v hlavní turistické sezoně, kdy spousta návštěvníka jezdí z oblasti Lužických hor a Šluknovska do Saského Švýcarska
(a naopak), dojde k omezení návštěvnosti turistických cílů v obou hraničních regionech, což bude
mít velmi negativní dopad nejen na provoz hotelů,
restaurací a turistických objektů v tomto území.
Protože návštěvníci i obyvatelé Českého Švýcarska,
Lužických hor a Šluknovska jsou přesvědčeni, že
lze najít náhradní řešení (a nikoliv úplné vyloučení
přechodu na čtyři měsíce), podepisují tuto petici,
která bude počátkem dubna předána primátorovi
města Sebnitz jako vyjádření nesouhlasu s uzavřením přechodu.

To tu ještě nebylo aneb z Mezní Louky
do soutěsky Křinice
Neděle 21.dubna 2013
V roce 125. výročí založení Klubu českých turistů
organizuje obecně prospěšná společnost České
Švýcarsko a KČT Krásná Lípa túru o délce cca 19 km
zapomenutými stezkami nejkrásnějšími místy zadního Českého Švýcarska. Program se organizuje v
rámci otevření turistické sezony v neděli 21. dubna
2013.
Trasa: Mezní Louka - Hluboký důl - Zadní Jetřichovice - Vlčí rokle - plavba na lodičkách po Křinici
- Zadní Doubice - soutěska Bílého potoka - Mikulášovice (horní nádraží).
Cena: 190,- Kč
V ceně zahrnuto: certifikovaný průvodce, odborný výklad, plavba na lodičkách, jízdné turistickým
vlakem.

Sraz: 9.15 na Mezní Louce u informačního centra
(nový moderní dřevěný kiosek) u Penzionu U Fořta.
Doba trvání: celodenní výlet, délka pěší túry cca 19
km, náročnější trasa (túra je vzhledem ke své délce
nevhodná pro malé děti).
S sebou: pevnou obuv, sportovní oblečení, jídlo a
pití na celý den, občanský průkaz, hotovost v EUR
(jediné možné občerstvení je u přístaviště lodiček
v soutěsce Křinice).
Na akci je nutné se předem přihlásit: V Informačním středisku v Domě Českého Švýcarska.
Odstartujte turistickou sezónu v Českosaském Švýcarsku s námi !!!

Jarní středeční odpolední výlety
Českokamenickem
Výlety se pořádají v rámci projektu Společný rozvoj
cestovního ruchu Bad Schandau - Česká
Kamenice. Průvodcovské služby i doprava jsou pro
účastníky zdarma.
První z plánovaných výletů se uskuteční ve středu
3. dubna
Trasa: Janská - Srbská Kamenice – Kostelní stezka Oleška – Veselé pod Rabštejnem
Sraz: 14:15 Česká Kamenice, u bus zastávky Pražská (naproti Lidlu), společný odjez autobusem, zpět
návrat vlakem. Délka pěší trasy 10 km.
Druhý výlet je naplánován na středu 17. dubna

Trasa: Studený – Studenec – Zlatý vrch –Líska
Sraz: 14:45 Česká Kamenice, u bus zastávky Pražská (naproti Lidlu), společný odjezd autobusem,
zpět návrat opět busem. Délka pěší trasy 10 km.
Třetí dubnový výlet se uskuteční ve středu
24. dubna
Trasa: Kamenický Šenov - Zámecký vrch – Česká
Kamenice
Sraz: 15:00 Česká Kamenice, u bus zastávky Pražská (naproti Lidlu), společný odjezd autobusem,
zpět návrat pěšky. Délka pěší trasy 8 km.
Předpokládaný návrat z výletů kolem 19 hodiny.
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Stavby oproštěné od všech zdobných prvků s pásovými okny a rovnými střechami popouzely občany
jak svou vizáží, tak svým radikálním umístěním. Tomáš Baťa své domy záměrně vtahoval mezi původní městskou zástavbu a mnohdy bez lítosti nechal
strhnout objekty stávající, aby uvolnily místo „krabicím“ a „parníkům“. Dnes tyto domy nehodnotíme
záporně, jsou již přirozenými srostlými články městských center. Jinakost byla a stále je provokativní, v
malém městě se účinek ještě násobí. Odlišnost budí
často šok a pohoršení. Nejinak je tomu i v případě
krásnolipské novostavby.
Zde cituji slova památkáře Jana Peera: „Budovy se
svým kontrastním pojetím zcela vymykají soudobé
zástavbě ve městě, nerespektují odkaz zaniklých
staveb a svým pojednáním nevychází ze specifických znaků staveb ve městě a okolí.“ Pan magistr
má téměř ve všech odhledech pravdu až na to, že
tyto skutečnosti vnímá veskrze negativně.
Též chronologická kontinuita výstavby krásnolipského náměstí zpřetrhána není. Kdyby ve středu
města byly situovány domy z jednoho slohového
období, určitě by nám nový hotel připadal poněkud solitérní a překážející, avšak budovy z našeho
náměstí pochází z různých stylových epoch. Objevují se zde převážně historismy, ale též projevy
art deca. Stavba Aparthotelu navíc hrdě nese post
zástupce současné architektury v našem městě,
což umocňuje ještě fakt, že jde o první hodnotný
moderní objekt nejen v centru Krásné Lípy, ale též
v celém Šluknovském výběžku. V tomto bodě si neodpustím politování nad poněkud zpátečnickou architekturou sousedního Domu Českého Švýcarska.
Záměr vizuálně se včlenit do maloměstského prostředí mezi starou zástavbu zde vyzněl bohužel neohrabaně a plytce. Navíc snaha po „starém v novém
plášti“ způsobila konflikt, který se projevil přehna-
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ným bujením, viz. předimenzovaný vstup (tvarem
snad vzdáleně připomínající vchod zdejší funkcionalistické Palmeho vily s expresivně předsazenou
římsou) či výškový rozpon domu. Vždyť proč se bát
aktuálnosti, krásy, elegance, svobody a inovace? V
posledních letech výrazně vzrostla úroveň města,
jež se i zásluhou Hoffmanova hotelu vymanilo z jakési „vesnickosti“. Pokud tato cesta již byla nastoupena, pak nyní není možné modernitu zatracovat.
Aparthotel stojí na místě v minulosti zastavěném.
Urbanistický koncept ateliéru Hoffman vyplnil celou tuto parcelu. V projektu je zamýšleno využít
vnitřní prostory nejen k hotelovým účelům, ale také
do budoucna rozšířit kapacity bytového fondu pro
občany Krásné Lípy. Vertikální měřítko stavby nenarušuje rytmus výšky okolních náměstních budov. Je
srovnatelné se sousedním Domem Českého Švýcarska či s objekty č. p. 14 a č.p. 16. Pokud sjíždíme k
náměstí po Pražské silnici, střešní linie novostavby

plynule navazují na kontury střechy objektu Penzion České Švýcarsko. Z tohoto pohledu hotel svou
monumentalitou neohrožuje městskou zástavbu,
nýbrž se snaží o soulad a splynutí s okolním prostředím a kopcovitou krajinou Lužický hor.
Novostavba ležící v srdci Krásné Lípy vyniká kvalitním architektonickým projektem, jenž účinně propojuje kubické komponenty s přírodním vzezřením. Mohutnost stavby tvůrci sráží asymetričností
forem a dělením na tři samostatné celky. Reflektováním současných architektonických vlivů se dům
efektivně vměšuje do severočeského maloměstského prostředí. Žádná budova na území Krásné
Lípy zatím ovšem nepředčila kvality Palmeho vily.
Avšak nyní má zde Richterova stavba zdatného
sekundanta. My, občané Krásné Lípy, buďme na něj
právoplatně pyšní!
(Mgr. Jitka Kubištová)
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