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INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK  

4,- Kč  Čtvrtek 9. května

Příští číslo Vikýře vyjde 

ve čtvrtek 23. května

Další nezaměstnaní dostali šanci

Krásná Lípa předávala zkušenosti v Chorvatsku

Veřejně prospěšné práce mají v Krásné Lípě již 

dlouhou tradici. V průběhu minulých dvaceti 

let přinesly městu nepřímo desítky milionů 

korun úspor, stovkám nezaměstnaných ales-

poň nějakou šanci na práci a fi nanční příjem. 

Nám všem pak upravenější a čistší město, v 

zimě uklizené chodníky, v létě posekané par-

ky.

Krásná Lípa se dlouhodobě potýká s neza-

městnaností mezi 16-22 % a ani výhledy do 

nejbližší budoucnosti nejsou dobré. V nejbliž-

ším regionu je to podobné. Dlouhodobě se 

proto snažíme tento nástroj tzv. aktivní politi-

ky zaměstnanosti využívat. S podporou rum-

burské pobočky Úřadu práce ČR se to s různý-

mi kvantitativními výkyvy dobře daří.

V letošním roce je situace velmi příznivá. K stá-

vajícím dvaceti pracovníkům přibude v příš-

tích dnech dalších pětadvacet lidí. Po dobu 

jednoho roku budou pracovat pro město za 

mzdu, která je dotována státem z prostředků 

EU a jen malou částkou z městských zdrojů.

Takto vysoký počet pracovníků přináší zvýšené 

nároky na organizaci práce v našich Technic-

kých službách vedených Martinou Hlavovou. 

Situaci komplikuje i skutečnost, že k výkonu 

veřejně prospěšných prací jsou přednostně 

zařazováni dlouhodobě nezaměstnaní, kteří si 

musí obnovit pracovní návyky, případně mladí 

do 25 let, kteří často ani žádné pracovní návy-

ky nemají. Současně v technických službách 

probíhají i rekvalifi kační kursy údržby zeleně s 

dalšími nezaměstnanými. 

(J. Kolář)

Na pozvání mimořádného a zplnomocněného 

velvyslance České republiky v Chorvatsku Mar-

tina Košatky prezentovali Zbyněk Linhart, sta-

rosta města a Jan Kolář, místostarosta města, 

zkušenosti Krásné Lípy s čerpáním fi nančních 

prostředků z fondů EU. Na třech seminářích se 

podělili o své bohaté zkušenosti s přípravou a 

realizací projektů, které v Krásné Lípě podpoři-

la v minulých letech Evropská unie. 

První ze seminářů byl primárně určen pro té-

měř desetitisícovou českou menšinu v Chor-

vatsku a konal se v Daruvaru, centru oblasti, 

kde žije většina chorvatských Čechů. Další 

dva semináře se konaly v Kninu a Záhřebu a 

byly určeny hlavně pro samosprávy z oblastí, 

které dosud překonávají následky války v prv-

ní polovině 90. let. Každého ze tří seminářů 

se zúčastnily desítky zájemců převážně z řad 

zástupců místních obecních a župních (kraj-

ských) samospráv. 

Zástupce Krásné Lípy na závěr návštěvy při-

jal předseda Srbské národní rady a předse-

da výboru pro zahraniční věci chorvatského 

parlamentu Milorad Pupovac a ocenil jejich 

přínos ve vzájemné mezinárodní spolupráci 

udělením pamětních medailí. Více se dozvíte 

na:http://www.mzv.cz/zagreb/cz/vzajemne_

vztahy/predavani_zkusenosti_krasne_lipy_s.

html 

(jk)
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Stomatologická pohotovost 
- Ordinační hodiny 8:00 - 

11:00
- 11. – 12. 5. 2013 MUDr. Jůdová Jana 
 Riegerova 773/72, Děčín II – Nové Město,  
 tel.: 412 523 410
- 18. – 19. 5. 2013 MUDr. Sudová Olga 
 Fügnerova 600/12, Děčín I, 
 tel.: 412 513 989
- 25. – 26. 5. 2013 MUDr. Pojtingerová Hana 
 Divišova 140/10, Děčín IV, tel.: 412 586 361

Rozpis je aktualizován dle podkladů 
od stomatologů, přesto doporučujeme 
správnost uvedených informací před 
návštěvou lékaře vždy telefonicky ověřit.

Zatímco v jiných letech bývá přelomovým měsícem 
mezi zimním a jarním počasím březen či únor, letos 
se zima přeci jen pozdržela a defi nitivně odešla až v 
dubnu. V Krásné Lípě panoval vyloženě zimní cha-
rakter počasí od 1. – 5. dubna, kdy se teploty držely 
celý den pod bodem mrazu. Malou výjimkou byl 
2. duben, kdy se teplota v 15 hodin přeci jen sla-
bě nad nulu vyšplhala, což dokazuje i měsíční graf 
průběhu teploty v 15 hodin. Vůbec poprvé v historii 
měření (od 3/2009) se tak v dubnu vyskytly ledové 
dny, což jsou dny, ve kterých se denní teplota nedo-
stane nad -0,1°C. V dalších dnech se již celodenní 
mráz nevyskytoval, avšak v noci ještě slabě mrzlo. 
Noční mrazy defi nitivně odezněly 9.4.
V dalších dnech se již začalo citelně oteplovat a dru-
há dekáda již byla ve znamení jarního počasí. Otep-

lení vyvrcholilo 18.4, kdy padla maximální teplota 
měsíce 22.4°C. Poté přešla studená fronta, po které 
se velmi citelně ochladilo, a tak 19. a 20. dubna se 
denní teploty pohybovaly jen kolem 10°C. Ve třetí 
dekádě se po prudkém ochlazení začalo znovu 
pozvolně oteplovat až do 26.4, kdy teplota opět 
dosáhla 22°C a po přechodu další studené, ještě sil-
nější fronty spadla na 7°C. Konec měsíce dubna už 
zůstal ve znamení odpoledních teplot kolem 10°C.
Srážkově byl měsíc celkem rovnoměrný. Srážky byly 
zaznamenány ve čtrnácti dnech. Nejvíce srážek na-
pršelo 18. dubna po přechodu studené fronty 13.7 
mm. V ostatních dnech se srážky nevyskytovaly vů-
bec, nebo jen do úhrnu kolem 3 mm.Celkem napr-
šelo 45.5 mm.

V podstatě vše potřebné, co na běžném zákaznic-
kém centru (přepisy smluv, odhlášení, přihlášení, 
donést podklady k žádostem na zhotovení přípo-
jek, změny ve smlouvách, výši záloh, žádosti na pře-
zkoušení vodoměru apod.) vyřídíte v mobilním zá-
kaznickém centru přímo na krásnolipském náměstí
lichý týden od 12:00 do 14:00 hodin
sudý týden od 10:00 do 12:00 hodin 

V areálu krásnolipské základní školy v prostoru u 
školní jídelny je nově umístěn sběrný kontejner na 
textil a obuv. Do kontejneru je možné ukládat veš-
kerý textilní materiál, pro který již nemáte využití. 
Jedná se například o lůžkoviny, záclony, oděvy, ale i 
hračky, kabelky nebo boty. Vše před vhozením vždy 
vložte do igelitového obalu. Akce je realizována ve 
spolupráci se společností RE_CO CZECH, s. r. o. Zís-
kaný materiál bude složit především pro charitativ-
ní účely. Pomozme společně potřebným! (r) 

Už jen do středy 15. května můžete využít bezplat-
ného štěpkování, které i pro letošní rok připravilo 
město Krásná Lípa. Pro bezproblémový a rychlý 
průběh vlastního štěpkování je nezbytné připravit 
ořezané větve na technice přístupné místo, silnými 
konci k jedné straně. 

Počasí v Krásné Lípě v dubnu 2013

Mobilní zákaznické 
centrum Severočeských 
vodovodů a kanalizací

Nepotřebné potřebným 
- sběrný kontejner na 

textil a obuv 

Štěpkovací dny 
už jen do středy

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 
aktivizacerodin@krasnalipa.cz
tel.: 412 354 842
Po-St : 11:00-14:00
ÚT-ČT : 9:00-12:00 
Pá: jenom objednaní

Občansko právní poradna
JUDr. Pražák
Každé první a třetí pondělí 
v měsíci
od 17:00-18:00
Objednávejte se na: 
poradna@krasnalipa.cz
tel.: 412 354 839

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

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

Terénní pracovník 
tp@krasnalipa.cz
tel.: 412 354 841

Praní, žehlení, mandl
úklidy domácností i fi rem
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

Svoz separovaného odpadu 
vždy v lichém týdnu

Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v pondělí 20.5. 
2013 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 23.5. 2012 v Krásné 
Lípě. Dále pak v pondělí 3.6. 2013 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve 
čtvrtek 6.6. 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.
Svoz komunálního odpadu
Nálepky na popelnici:  zelená – vývoz každý týden
                                     žlutá – vývoz 1x za 14 dní (sudý týden)
                                     červená – kombinovaný svoz (1x za 14 dní 
 od 1.5. 2013 již letní režim)
Vývozy: úterý – Vlčí Hora, Zahrady, Kamenná Horka, Dlouhá Důl, 
 Kyjov, Krásný Buk, Sněžná
  pátek – Krásná Lípa, Zátiší

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)

Duben 2013 vs 2012 vs 2011 vs 2010 vs 2009

Průměrná teplota 6,6°C 7,2°C 9,8°C 6,8°C 10,3°C

Maximální teplota 22,4°C 26,7°C 22,5°C 22,7°C 21,0°C

Minimální teplota -7,1°C -5,7°C 0,0°C -0,9°C -1,4°C

Maximální vlhkost 100% 100% 100 % 100% 100%

Minimální vlhkost 45% 18% 19% 26% 26%

Maximální poryv větru 12,3 m/s 18 m/s 19 m/s 16 m/s 16 m/s

Úhrn srážek 45,5 mm 45,4 mm 41,2 mm 23 mm 7 mm

Počet dnů letních (maximální teplota vystoupila nad 24,9°C) : 0
Počet dnů mrazových (minimální denní teplota byla nižší  než 0,0°C) : 3
Počet dnů ledových  (maximální denní teplota nebyla vyšší než -0,1°C) : 9 
(Jan Pícha, www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.htm)
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Po celý letošní rok Vám opět budeme přinášet fo-
tosoutěž. Tentokrát však opustíme Krásnou Lípu a 
zavítáme za její hranice a budeme poznávat Šluk-
novský výběžek. Vaším úkolem ovšem i nadále 
zůstane určit fotografi i a co nejpřesněji odpovědět 
na danou otázku. Velice nás těší, že se do soutěže 
zapojují stále noví a noví soutěžící. Všem děkujeme. 
Vítěze fotosoutěže vyhlásíme po jejím skončení – v 
prosinci 2013.
Své odpovědi zasílejte na e-mail: krasnolipskyvi-
kyr@seznam.cz.
Otázky: Tentokrát se Vás ptáme, jak se nazývá pří-
rodní úkaz na fotografi i a jak se jmenuje obec se-
verně od Šluknova, ve které byste tento přírodní 
úkaz hledali. A z kterého roku je místní kostel?
Odpověď z č. 449, kterou pro Vás připravil Václav 
Hieke:
Zchátralý objekt, který jsme uveřejnili v minulém 
čísle Vikýře byste hledali v Karlově údolí nedaleko 
(cca 2 km) Šluknova. Jednalo se o hlavní budovu 
bývalých lázní. Kromě nádherného parku bylo Kar-
lovo údolí proslaveno jedním z největších lesních 
divadel v severních Čechách, které bylo slavnostně 

otevřeno 9. července 1916. Kopec vypínající se nad 
údolím se jmenuje Vlčice (512m).

Rybáři spolu se zaměstnanci Správy NP České Švý-
carsko, adoptivními rodiči a příznivci projektu Ná-
vrat lososů opět vypustili do povodí říčky Kameni-
ce sto dvacet tisíc plůdku lososa obecného. Dalších 
čtyřicet tisíc malých ryb vyplulo do Ještědského 
potoka v Libereckém kraji a do Libockého potoka v 
Karlovarském kraji. Lososí plůdek se vypouští pravi-
delně od roku 1998, počty vracejících se dospělých 
lososů však dosud nejsou dostatečné pro založení 
soběstačné, na lidské pomoci nezávislé populace.  
Vedle jarního vypouštění plůdku, které probíhá 
pod taktovkou Českého rybářského svazu, posilu-
je správa národního parku lososí populaci také na 
podzim, kdy od roku 2008 vypouští v rámci projek-
tu Návrat lososů odrostlejší rybičky o velikosti 8 až 
10 centimetrů. 
Bližší informace o možnostech podpory projektu 
najdou zájemci na webových stránkách www.na-
vratlososu.cz. 

(Tomáš Salov) Pozor blíží se uzávěrka výtvarné soutěže na podpo-
ru ohrožené železniční trati Rumburk/ Krásná Lípa/
Panský/Mikulášovice na téma: „Turistickým vlakem 
do Českého Švýcarska“. Soutěž je určena dětem z 
mateřských, základních škol a studenty středních 
škol. Každý, kdo rád cestuje vlakem do Českého 
Švýcarska a chce podpořit k přírodě šetrnou dopra-
vu, může svůj výlet zpracovat libovolnou výtvarnou 
technikou. Na vítěze čeká volný vstup do expozice 
v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě, sada vý-
tvarných pomůcek a materiály o Národním parku 
České Švýcarsko.  Vítězné obrázky budou umístěny 
na výstavě během akcí pro veřejnost! Uzávěrka sou-
těže je 24. května 2013. Více informací najdete na 
www.ceskesvycarsko.cz

Patrik Hoff man, který je 
mimochodem i autorem 
rekonstrukce Penzionu 
České Švýcarsko a přede-
vším Aparthotelu na Křinic-
kém náměstí v Krásné Lípě 
získal Národní cenu za ar-
chitekturu 2013 za projekt 
Uhelný mlýn v Libčicích 
nad Vltavou. Národní cena 
za architekturu, nazývaná 
též Grand Prix architektů, je 
prestižní soutěžní přehlíd-

ka soudobé architektury, výsledky vyhodnocuje 
mezinárodní porota.             (r)

U příležitosti 68. výročí ukončení II. světové války 

připravilo Město Krásná Lípa vzpomínkový akt na 

městském hřbitově. Slavnostní projev, za účasti 

zástupců města, dětí ze základní školy a několika 

dalších občanů, přednesl Bohumil Bis. Hudební do-

provod obstaral školní Sboreček. 

(r)

Pokud v letošním létě bude jedním z vašich cílů i 
Krásná Lípa a budete se zde i ubytovávat, neváhejte 
a přihlaste se do soutěže „Léto v Krásné Lípě“. Sta-
čí vyplnit soutěžní formulář a spolu s potvrzením 
o ubytování je zaslat elektronicky nebo poštou. 
Kromě zážitků můžete svůj pobyt u nás zúročit i 
milou výhrou. Pořadatelem soutěže s názvem „Léto 
v Krásné Lípě“ je město Krásná Lípa. Ukončení sou-
těže je 31. října 2013. Slosování o ceny se uskuteční 
do 30. listopadu. Úplná pravidla budou viditelně 
vyvěšená po celou dobu trvání soutěže na webové 
adrese www.krasnalipa.cz.             (r)

Poslechněte si pěknou písničku o Šluknovsku od 
rumburských gymnazistů ze skupiny The Pix. Auto-
ři textu a zpěv: Skupina The Pix (Ondřej Čech, Matěj 
Čech, Jonas Freundorfer) Produkce: Recording, Mi-
xing, Mastering by Honza Dvořák (By No Means), 
Umělecké sdružení NOS-NOS. Písničku si můžete 
poslechnout na http://blog.ceskesvycarsko.cz/cs/
pix-o-sluknovsku-domov-muj             (r)

FOTOSOUTĚŽ - Dnes a včera Krásné Lípy 

Do přítoků Labe vypluly statisíce malých lososů

Výtvarná soutěž - 
„Turistickým vlakem 

do Českého Švýcarska“

Autor krásnolipského 
Aparthotelu získal 
významné ocenění

Pietní akt 
na městském hřbitově

Soutěž 
„Léto v Krásné Lípě“ 

Š

The Pix o Šluknovsku - 
Domov můj

Daň z nemovitostí 
v roce 2013

Finanční úřad rozesílá všem majitelům ne-
movitostí poštovní složenky k placení této 
daně max. do 25.května 2013. Proti roku 2012 
došlo ve správě nemovitostí k řadě změn, 
především ke změně čísla bankovního účtu 
pro placení daně. 
Nepřesáhne-li  výše daně z nemovitostí 
částku 5000 Kč, je celá daň splatná najednou 
do 31.5.2013.
Číslo účtu pro zaplacení daně z nemovitosti 
pro Ústecký kraj - 7755-77621411/0710
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Ani vytrvalý déšť neodradil Krásnolípáky, aby si ne-
chali ujít jednu ze dvou tradic, které ve městě patří 
k poslednímu dubnovému dnu. Tou první je stavění 
staročeské máje, tou druhou klasické pálení čaro-
dějnic. O stavění máje se společně postarali dobro-
volní hasiči a členové folklorního souboru Lužičan, 
čarodějnickou hranici spolu s hasiči zase připravili 

turisté, kteří se postarali o příjemnou podvečerní 
atmosféru s opékáním buřtů a hudbou. Čarodějnic-
ký večer pak v Krásné Lípě vyvrcholil malým ohňo-
strojem. 
Klub českých turistů také děkuje za dar ve formě 
nealkoholického šumivého nápoje MAXI BUBBLE, 
který potěšil především děti. Dětské šampaňské 

bylo rozdáno na akci “Rej čarodějnic se společností 
GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a s Ústeckou 
komunitní nadací.” Šest lahví tohoto šumivého ná-
poje navíc potěšilo i dětské vítěze minigolfového 
turnaje, kterým se zahájila sezóna ve sportovním 
areálu v Krásné Lípě. 

(vik)

Duben byl i letos ve znamení čarodějnic 
a stavění máje
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Zámecká kinokavárna 
s čajovnou Šluknov

19.5. neděle – Kouzelný dědeček od 16:30 

PÁSMO POHÁDEK -  Kouzelný dědeček, 

O princezně, která všechno viděla, O Matyldě 

s náhradní hlavou, Jonáš a velryba, Nebuďte 

mamuty, Já a Bleděmodrá, Bláček kolejáček

Animovaný/Pohádka (70 min.) Vstupné: 30 Kč 

dospělí, 15 Kč dítě

V sobotu 11. dubna od 14:00 hodin jste zváni do 
Kulturního domu v Krásné Lípě na Den matek. I le-
tos se maminky mohou těšit na zajímavý program, 
ale hlavně příjemně strávené odpoledne.

Víte, co jsou to železivce, tektonická zrcadla, co je 
to Lužický přesmyk? To a ještě mnohem více se do-
zvíte na celodenní exkurzi po obnovené Köglerově 
naučné stezce Krásnolipskem! Exkurze se koná v 
neděli 12. května mezi 9:00 až 22:00 za doprovodu 
Jakuba Šafránka, geologa Správy NP České Švý-
carsko, který vás seznámí s geologickými zajíma-
vostmi na pomezí Labských pískovců a lužického 
žulového masívu. 
Sraz: v neděli 12. května v 9:00 v Krásné Lípě před 
Domem Českého Švýcarska
Trasa: Krásná Lípa - Köglerova NS Krásnolipskem - 
Krásná Lípa
Délka exkurze: 25 km (cca 12 hodin!!!)
Upozornění: jen pro opravdu zdatné chodce (celo-
denní akce!)

Sobota, 18 Květen, 2013 - 09:00 - 17:00
Přijďte v sobotu 18. května mezi 9:00 a 17:00 hodi-
nou pomoci se záchranou torza nejstaršího docho-
vaného mlýna na území národního parku!
Místo srazu: Dolský mlýn u Jetřichovic
Čas srazu: 9.00 hodin
Program: odklízení a odvoz suti ze zbořeniště ho-
telu, spárování objektu stáje, úklid areálu, práce na 
cestě mezi cyklotrasou a dlážděnou cestou.
Informace: Pracovní obuv, rukavice a dobrá nálada 
vítány:).
Termíny dalších letošních brigád na Dolském mlý-
ně: 15. 6., 20. 7., 17. 8. a 14. 9.

V sobotu 11. května se v Dolní Poustevně uskuteční 
již 37. ročník Severní stopy.
Start č. I: 800 - 1100 hod. - turistická chata za hřiš-
těm v Dolní Poustevně
900 - 1100 hod. - pro krátké trasy 3, 5, 8 km a všechny 
cyklotrasy
Start č. II: 800 - 1100 hod. - Velký Šenov, Centrofl or, 
u nádraží - pro trasu 16 km
900 - 1100 hod. -  Velký Šenov, Centrofl or, pro trasu 
10 km a cyklotrasu
Startovné:  děti 15,- Kč,  dospělí 25,- Kč
Cíl pochodu bude jako každoročně na Čtverci 
v Dolní Poustevně.
Každý účastník obdrží barevný pamětní list a suve-
nýr z keramiky.
Podrobnější informace o trasách naleznete v pro-
pozicích na www.severnistopou.cz.

Ve středu 22. května se uskuteční další z řady plá-
novaných odpoledních po Českokamenicku. Výlety 
se pořádají v rámci projektu Společný rozvoj ces-
tovního ruchu Bad Schandau – Česká Kamenice. 
Průvodcovské služby i doprava jsou pro účastníky 
zdarma.
Trasa: Srbská Kamenice – po severním úpatí Růžáku 
– Pastevní vrch – Hájenky – Mezná (nebo Hřensko)
Sraz: 14:15 hodin Česká Kamenice, u bus zastávky 
Pražská (naproti Lidlu), společný odjezd autobu-
sem, zpět návrat opět autobusem. Délka pěší  trasy 
11 km.
Předpokládaná návrat z výletů kolem 19 hodiny!!!

Město Krásná Lípa zve všechny příznivce jógy do 
kulturního domu – kina na pravidelné Cvičení s jó-
gou, které vede pí. Pilařová z Ústí nad Labem.
Termín: neděle 19.5. od 12:00 do 16:00 hodin. S se-
bou podložku a vhodné volnější oblečení. Poplatek 
za jednu lekci 200,- + 50,- Kč

Slavnostní vernisáží a besedou bude v sobotu 
18.května ve 14:00 hodin zahájena ojedinělá vý-
stava sbírky spisovatele, malíře a básníka Jarosla-
va Kreibicha, přezdívaného „Pan Babička“. Jaroslav 
Kreibich je od roku 1968 vášnivým sběratelem 
knihy „Babička“, nejznámějšího literárního díla 
spisovatelky Boženy Němcové. Jeho sbírka čítá 
130 výtisků knih, včetně 2. vydání z roku 1862, kte-
ré Boženě Němcové přivezl nakladatel Augusta z 
Litomyšle den před jejím úmrtím. Součástí vernisá-
že bude i beseda se sběratelem o Boženě Němco-
vé, o její babičce i Babičce. 

Oslavme společně 
Den matek

Celodenní putování 
po Köglerově naučné 

stezce

Brigáda 
na Dolském mlýně

Severní stopa 
v Dolní Poustevně

Středeční 
odpolední výlety 
Českokamenickem

Cvičení s jógou

Babička na zámku 
ve Šluknově
č á

Pohádková galerie 
řemesel v Jiřetíně 

pod Jedlovou
Staré pověsti české, dřevěné hračky, loutky-
výtvarná dílna a řemeslné výrobky, desítky 
vyřezávaných portrétu našich známých os-
obností, které ztvárnil Vladimír Cejnar a jiná 
umělecká dílka čekají na zvídavé návštěvníky 
v jiřetínské galerii
Otevírací doba: 
květen  So - Ne 13:00 – 17:00 hodin
Mimo provozní dobu je prostor v galerii 
vyhrazen skupinám, které se objednají na 
tel.: 606 470 014 nebo na e-mail: kamilas.hp@
seznam.cz.
Info o nedělních akcích najdete na www.po-
hadkovagalerieremesel.cz 
Vstupné: v ceně vstupného je vlastnoručně 
vyrobené dílko, děti a důchodci: 30,-Kč
dospělí: 40,-Kč
květnové neděle:
12.5. - Výroba ručně šitých sandálů.
19.5. - Drátování nádob (hrnků a misek)
26.5. - Volná tvorba

Domeček Na Kopečku 
Rumburk program na 

květen 2013
Orientace v…
Středa 15.5. 2013 – 19:00 hodin
Promítání dokumentárního fi lmu Erika Ta-
beriho: Vládneme, nerušit! Podle jeho stejno-
jmenné knihy. Následky opoziční smlouvy 
provázejí naši zemi dodnes...
Koncert slovenské zpěvačky Horany
Čtvrtek 16.5. 2013 - 19:00 hodin
Používá autentické lidové nástroje, dlabané 
housle, fujaru, píšťaly, bubny a akustickou 
kytaru, na kterou s ní hraje její desetiletý syn. 
Hudba s prvky folku a rocku se obrací až ke 
karpatským kořenům. Písně propojeny s po-
ezií. 
Lotyšský tématický večer
Středa 22.5. 2013 – 18:00 hodin!
Cestopisné povídání s průvodcem o přírodě, 
kultuře, lidech, městech i venkovu. Aut-
entická lotyšská hudba. Tradiční ochutnávka 
lotyšských dobrot. Komentovaná přehlídka 
animovaných fi lmů vybraných v rámci ozvěn 
Anifestu.



strana 6 9. května 2013

V pátek 24. května se kostely v Rumburku připojí k  
Noci kostelů 2013. Návštěvníci mezi 17:00 až 21:00 
hodin naleznou program ve třech kostelech a mod-
litebnách ve městě. Zpřístupněna bude loretánská 
kaple s ambitem, modlitebna Církve adventistů 
sedmého dne a v Krásnolipské ulici evangelický 
kostel. 
Program v Loretě:
17:00 -19:00 ambit Lorety – komentovaná prohlíd-
ka výstavy „Drobné sakrální památky Šluknovského 
výběžku a Horní Lužice“, představení stejnojmenné 
publikace, přednáška a promítání autora výstavy 
Mgr. Josefa Rybánského  
17:00-19:00, loretánská kaple – meditace a ztišení
průběžně - promítání fotografi í z dění v Loretě v 
Rumburku, malování pro děti
Program v evangelickém kostele v Rumburku:
19:00-20:00 Proč Pavel tolik cestoval? - interaktivní 
program pro děti i dospělé
Program v modlitebně Sborového domu Církve ad-
ventistů sedmého dne
19:00-21:15 Představení adventistů a organizace 
ADRA, čtení z Bible, meditace při hudbě a svíčkách, 
promítání dokumentu a posezení s občerstvením
Další informace k akci: www.nockostelu.cz.  

V Kostce Krásná Lípa, p. o. se můžete od 1. 8. 2013 
do 31. 1. 2014 zúčastnit pracovní stáže na pozici 
„Manažer projektu“. Cílem této pracovní stáže je 
získat praktické zkušenosti v rozsahu 480 hodin 
jako projektový manažer od přípravy projektu, přes 
jeho realizaci po vyúčtování a ukončení. Jedná se 
o projekty v oblasti sociálních služeb z národních 
zdrojů nebo zdrojů EU.
Stáže ve fi rmách jsou určeny především pro násle-
dující cílové skupiny: absolventy bez praxe, neza-
městnané, osoby, vracející se na pracovní trh (např. 
rodiče po rodičovské dovolené), osoby zaměstna-
né, kteří si chtějí prohloubit kvalifi kaci a zajímají se 
o tuto oblast.
Pokud Vás nabídka oslovila, je možné se do 27. 6. 
2013 přihlásit do výběrového řízení na webových 

V pátek 17. května mezi 20:00 a 23:00 hodinou 
bude netradičně večer pro děti i dospělé zpřístup-
něn barokní areál Lorety v Rumburku. Stane se tak 
v rámci Festivalu muzejních nocí 2013, kdy Loreta 
opět ožije barokní hudbou, renesančními tanci i fi l-
movými melodiemi. Při loretánské noci návštěvníci 
uslyší barokní operní kostýmní vystoupení sboru 
Bel Canto z Ústí nad Labem a fi lmové melodie sku-
piny Melody Strings z Rumburku, zpívat budou i 
rumburští gymnazisté ze souboru N.T.C. a děti ze 
sbor Zpěváček při ZŠ V. Kováře. Soubor Graciela 
z Varnsdorfu zatančí renesanční tance u, v Rum-
burku, výstavu Drobné sakrální památky Šluknov-
ského výběžku a Horní Lužice, regionální pověsti, 
tvoření ve výtvarných dílnách, na prodej regionální 
literatury a chybět nebude ani občerstvení. V pre-
miéře zazní pohádky inspirované starými regionál-
ními německými pověstmi sepsané Igorem Hein-
zem. Děti i dospělí mohou ve výtvarných dílnách 
vytvořit divadelní masky či lucerničky. Prodávat se 
bude regionální literatura a výrobky výtvarníků a 
řemeslníků ze Šluknovska. Nasvícená bude lore-
tánská kaple Panny Marie a přístupná restaurovaná 
poutní kaple Svatých schodů. 

Kostce Krásná Lípa p. o. se již podruhé podařilo 
zajistit pro rodiny středoškoláků ze Šluknovského 
výběžku možnost podat si žádost o retrostipendi-
um Patria. Díky těmto stipendiím mají šanci získat 
1.000 Kč měsíčně na náklady spojené se studiem 
žáka a bydlením rodiny. V letošním roce si podalo 
žádost 12 žáků, z toho 10 splnilo podmínky po-
skytovatele programu. Pokud si udrží prospěch 
a dobrou docházku do školy, budou moci od září 
stipendium začít čerpat stejně jako tři další, kteří si 
podali žádost ještě jako žáci základní školy v loň-
ském roce.
V předchozím období Kostka zpracovala padesát 
čtyři žádostí o stipendia, z toho jich jednatřicet 
bylo podpořeno. Podmínky, které stipendisté musí 
dodržovat - omluvená absence ve výši maximálně 
25%, ne horší známka než trojka ze čtyř klíčových 
předmětů a žádná pětka nebo neklasifi kován na 
vysvědčení ale v průběhu roku někteří stipendisté 
nedodrželi. V současné době je v programu zařaze-
no 23 aktivních stipendistů. Za poslední školní rok 
tak zatím do výběžku poputovalo přes 230.000 Kč 
od poskytovatele stipendií, Patria fi nance.

(Petra Vrajová, Kostka Krásná Lípa p. o.)

Občanské sdružení Cesta spolu pořádá za fi nanční 
podpory Ústeckého kraje a ve spolupráci s Kostkou 
Krásná Lípa Seniorskou akademii. Jedná se o sou-
bor vzdělávacích přednášek v oblasti sebeobrany, 
fi nanční gramotnosti a zdravého životního stylu 
seniorů. 
Odborní lektoři vás při nich naučí, jak se bránit na-
padení doma i na ulici, jak správně využívat fi nanč-
ní produkty, jak nenaletět prodejcům s nekalými 
praktikami, poznat kvalitní potraviny, čeho se vy-
varovat při nákupu akčního zboží a mnoha dalších 
praktických dovedností, které vám usnadní život. 
Přednášky budou ve dnech 14., 21. a 28. května v 
Komunitním centru Kostka v Krásné Lípě. Zájemci 
se mohou přihlásit osobně v kanceláři Komunitní-
ho centra, telefonicky na číslech 412 354 839, 777 
925 302 nebo na adrese poradna@krasnalipa.cz .
Témata přednášek: 
14. května od 9:00 do 12:00 hodin: Finanční gra-
motnost a prevence fi nančních podvodů
21. května od 9:00 do 12:00 hodin: Prevence krimi-
nality a základy sebeobrany
28. května od 9:00 do 12:00 hodin: Zdravý životní 
styl a správné stravovací návyky
V průběhu každého kurzu dostanou účastníci ob-
čerstvení a po skončení každé lekce budou moci 
diskutovat s odborníkem na danou problematiku.

Poslední dubnovou sobotu jsme uspořádali pro 
děti diskotéku v ,,Téčku“. Diskotéku zahájil  před-
tančením fi nalista soutěže Česko Slovensko má ta-
lent František Šimčík. I přes chladné počasí jsme se 
sešli ve velmi hojném počtu. Zvláštní poděkování 
patří dětem a tetám z Dětského domova v Krásné 
Lípě, které roztančily ostatní návštěvníky.

(Milada Černá)

Noc kostelů 
v Rumburku 

Projektovým 
manažerem na zkoušku

Loretánská noc 2013 Podpora středoškoláků 
i jejich rodin

Seniorská akademie
Diskotéka v ,,Téčku“

Program kina 
a DK Krásná Lípa

květen 2013

Filmy 
Croodsovi

Středa 15.5. 
od 18:00 hod. Vstupné 60,- Kč

Dobrodružná  komedie o  pravěké rodině.
animovaný fi lm, 90 min.,  Mládeži přístupno     

Sněhurka jiný příběh
Středa 29.5. 

od 18:00 hod. Vstupné 60,- Kč
melodrama, romance

104 min., němý, Mládeži příst. od 12-ti let.    
Kulturní akce v DK 

Den matek - 
společenské odpoledne

Sobota 11.5. 
od 14:00  hod. Vstupné dobrovolné

tanec se psy,vietnamské tanečnice,vystoupení dětí a jiné

 Nicholas Winton  fi lm  
Síla lidskosti s besedou

Úterý 14.5. 
od 10:45 hod

Vstupné  žáci 30,- Kč, 
důchodci 20,- Kč

 promítání pro školy a důchodce, na konci beseda  

Energie a její vliv na 
naše  zdraví

Úterý 28.5. 
od 17:00 hod Vstup zdarma.

přednáška – Reiki, energie, geopatogen. zóny atd.
kontakt : 412 384 096   777 184 083

www.kulturouseveru.cz  www.krasnalipa.cz  

AMARI klub zve
Šikana kolem nás
AMARI klub zve ve čtvrtek 9. května od 14:00 
do 16:00 hodin děti a rodiče do T-klubu na 
přednášku Šikana kolem nás. Přijede kpt. Bc. 
Gabriela Šourková, styčný důstojník z Ústí 
nad Labem a účelem její přednášky bude 
především osvěta a pochopení významu slo-
va šikana a jak se proti ní bránit.
Hip Hop párky
Ve středu 22. května od 15:00 do 16:00 hodin.
Dětský den
Amari klub zve děti ve čtvrtek 30. května 
od 14:00 hodin před komunitní centrum na 
Dětský den. Děti různých věkových kategorií 
budou soutěžit v jednotlivcích i skupinách  a 
všichni ti co se zúčastní, i když nevyhrají, bu-
dou odměněni.

stránkách http://www.stazevefi rmach.cz/clanky/o-
-projektu.html.
Kostka Krásná Lípa, p. o. se tímto zapojila do pro-
jektu „Stáže ve fi rmách – vzdělávání praxí“, který je 
spolufi nancován z fondů EU – z Operačního pro-
gramu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Další 
informace je možné získat na výše uvedeném od-
kaze, případně v Kostce, p. o. Krásná Lípa.
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Bylo 2. května a venku pošmourno a nevlídno. Kde je to SLUNCE? Hledáme, 
koukáme, sledujeme, netušíme, nevidíme. Hurá ven a jdeme ho vlastními sila-
mi přivolat. Spojíme síly a zplna hrdla voláme: „Ram se se, duli duli, ram se se 
… (pokračování zaklínadla je na vaší fantazii).“ Zatím bez Slunce. Zdraví třídy 
6. A, 6. B a 8. ročník.

Příspěvková organizace Kostka již pátým rokem pořádá v Krásné Lípě doučo-
vání pro děti. Doučuje se denně hodinu  a půl, docházka je nestálá, v průměru 
sedm až osm dětí ze 3. až 6. třídy.  K častějším návštěvníkům patří děti nižších 
ročníků. Jednou týdně je učiteli aktualizován přehled učiva, které v danou chvíli 
děti probírají. Často se zohledňuje potřeba konkrétního dítěte, kde má možnost 
se zlepšit.  Pravidelná docházka se odráží pozitivně na školním prospěchu. „A 
znát to bude i na vysvědčení,“ jak prohlásila paní učitelka, jejíž žákyně do Kostky 
pravidelně dochází. 
A tak chvalme Kostku, pomáhá nám všem. 

(Jana Dvořáková, asistent pedagoga ZŠ a MŠ Krásná Lípa)

Středa jako každá jiná, první hodinu jsme se normálně učili. Ale pak už bylo 
všecko jinak. A vůbec to nebylo špatné. Hlavně, že jsme se neučili. 
Dva zástupci třídy ze Žákovské rady si pro nás na další dvě hodiny připravili 
program. Nejdřív jsme se společně zamýšleli nad původem odpadu, kde a jak 
vzniká, jak se mu dá zabránit, jak hodně třídíme a co všechno se vůbec dá třídit 
– probíhala „analýza“. Poslouchat dva spolužáky bylo zas něco jiného, než jsme 
zvyklí.
Potom jsme začali uvažovat, jak by se dalo množství odpadu, který vzniká v 
domácnostech i ve škole, snížit. Každý sám měl vymyslet tři způsoby. Svoje 
nápady konzultoval ve dvojici se svým spolužákem. Jejich výsledek byl počát-
kem diskuze ve skupince čtyř žáků, potom i osmi. Tvořili jsme postupně větší 
a větší skupinky a nakonec jsme za třídu stanovili pět nápadů pro školu a pět 
pro domácnost. 
Druhou část dopoledního programu tvořila přednáška astronoma na téma 
Globální oteplování, na kterou jsme se přesunuli do kina. Byla zajímavá, chví-
lemi sice na nás až příliš odborná, ale i tak jsme si odnesli pár zajímavých po-
znatků a nových informací. Třeba, že naše planeta je vlastně modrá.
Poslední částí projektového dne byl úklid ve sportovním areálu. Byli jsme na 
čerstvém vzduchu a bylo to fajn. Užili jsme si to. Celý den se povedl a máme 
dobrý pocit, že jsme zas trošku přispěli k zlepšení našeho okolí a životního 
prostředí.          (Deváťáci)

Tři dny plné tance, zpěvu a pohybových her - to byla náplň projektu, kterého se 
zúčastnili žáci 7. - 9. ročníku naší školy společně se žáky partnerské Mittelschule 
Am Burgteich Zittau, žáky Grundschule Zittau, ZŠ v Hrádku nad Nisou a polský-
mi vrstevníky. Vznikla skupina sto osmdesáti žáků ve věku od 8 do 16 let. Ale 
hlavní slovo a hlavními aktéry byla skupina čtyřiceti nadšených studentů, kteří 
vystupují a cestují po světě pod názvem THE YOUNG AMERICANS.
V tělocvičně školy se nám představili členové skupiny The Young Americans. 
Parta nadšených mladých lidí, ze kterých tryskala chuť zpívat, tančit, pohybovat 
se a naučit nás aspoň trošku z toho, co oni umí naprosto výtečně. Každého z nás, 
kdo měl zpočátku ještě nějaké pochybnosti, jestli je na správném místě, jestli 
to zvládne, jestli ho to bude bavit, rozpohybovali, rozesmáli, rozezpívali...prostě 
všichni jsme se zapojili, i když nám nejdřív dělalo problémy udržet krok v tak 
ostrém tempu a pochytit alespoň pár slov zpívaného textu. S  porozuměním to 
vůbec bylo dost zajímavé. Všichni kolem nás mluvili jen německy nebo anglicky, 
a tak nám nezbylo nic jiného, než se snažit vydolovat v hlavě něco z naučených 
slov a vět. Naštěstí jeden z německých žáků - náš kamarád z nedávného lyžař-
ského kurzu - byl vždy poblíž, a protože ovládá češtinu jako svůj druhý mateřský 
jazyk, ochotně nám vždy řekl, o co jde a co máme dělat. Ale nakonec jsme si 
věděli rady i bez něj a domlouvali se, jak jen to šlo.
Prvomájová středa - to byl náš den D. Odpoledne jsme jeli zase autobusem do 
Žitavy, proběhla generální zkouška a večer v půl osmé před úplně zaplněnou 
sportovní halou začal náš společný program. První část tvořilo vystoupení sku-
piny The Young Americans, seděli jsme před jevištěm a jen očima hltali jejich 
svižné tancování a zpívání. Nemělo to chybu, jsou opravdu moc šikovní. V druhé 
části večera přišla řada na naše vystoupení. Měli jsme trošku trému, přece jen 
vystupovat před davem diváků není jen tak, zvlášť když někteří zpívali a tanco-
vali svá sóla. Ale povedlo se a diváci nás odměnili bouřlivým potleskem.
A nastala doba loučení. Doba, která nám vehnala slzičky do očí. Za těch pár dní 
jsme našli plno báječných kamarádů a nechtělo se nám je opustit tak brzo. Vy-
měnili jsme si podpisy, emailové a facebookové adresy, čísla mobilů a snad se 
ještě někdy s některými setkáme.  Bylo to opravdu moc krásné, možná už nic 
takového či podobného ani nezažijeme.
A co na to samotní žáci?
• Měla jsem strach, že to bude nuda. Bylo to ale úžasné. A nezapomenutelné!
• Na druhý den jsem se už strašně těšila, nemohla jsem se dočkat.
• Učili jsme se od každého něco, zpívali jsme a tancovali, byla to bomba.
• Docela hodně mi vadí, že to už skončilo, byla bych s nimi pořád.
• Bylo to boží, jsem ráda, že jsem mohla jet. Prostě super!!!
• Je to neuvěřitelné, co s námi dokázali za tři dny.
Děkujeme naší škole, že jsme mohli jet a že nám umožnila prožít tak báječné tři 
dny - a navíc  všechno za nás zaplatila. Díky moc. Stálo to za to!!!

(H. Hořeňovská a 24 žáků ze 7. - 9. tříd)

Vítáme Slunce

Chvála Kostce

Den Země očima žáků devátých tříd

WORKSHOP ŽITAVA
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Krásnolipský kulturní dům se stal již podruhé, v so-
botu 22. dubna 2013, dějištěm prestižního turnaje 
- Národního poháru v disciplíně kickbox lowkick „ 
O pohár Českého Švýcarska“. Účastníků bylo sice 
méně než vloni, ale dlužno říci, že se na turnaji 
představila současná špička českého kickboxingu. 
Turnaj vyvrcholil galavečerem, v rámci kterého sál 
zaplněný do posledního místečka rezonoval tvrdý-
mi údery celkem devíti fi nálových zápasů. Diváci 
dokázali vytvořit skvělou atmosféru a doslova hnali 
boxery do tvrdých výměn. Ti pak výměnou nabídli 
dvě hodiny skvělé podívané.
Domácí borci KBC Krásná Lípa se pod vedením re-
prezentačního trenéra pro WKF Milana Duška na 
domácí půdě nenechali zahanbit o získali 3 zlatá, 2 
stříbrná a 1 bronzové umístění. 
Hostující závodníci vysoce oceňovali skvělou orga-
nizaci, perfektní zázemí a také mimořádně povede-
né poháry.
Když před třemi roky vrátil Milan Dušek po více jak 
čtyřiceti letech box do Krásné Lípy v rámci kola se-
veročeské ligy, málokdo mohl tušit, že svým úsilím 
zakládá novou tradici. Letošní povedený a divácky 
atraktivní turnaj potvrdil, že kickbox si své fanouš-
ky v Krásné Lípě našel.
Velké poděkování patří výborným divákům za 
skvělou atmosféru a členům KBC Krásná Lípa a 
všem nezištným pomocníkům a sponzorům, kteří 
celý turnaj připravili. V neposlední řadě je nutné 
ocenit nasazení a úsilí Milana Duška, který je du-
chovním otcem a motorem celé aktivity.

(J. Kolář)

Na svůj první velký mezinárodní turnaj do němec-
kého Berlína se vydali malí hokejisté třetí třídy z HC 
Varnsdorf, za nějž hrají i hráči z Krásné Lípy – Daniel 
Pokorný a Adam Pešek. Berlínského Moskito cupu 
se společně s nimi zúčastnilo dalších devět týmů 
z Německa, Dánska, Polska a českého Tachova. A 
přestože kluci na berlínském ledě nebyli tak suve-
rénní jako po celou letošní hokejovou sezónu, v níž 
ve své skupině v Ústeckém kraji skončili na prvním 
místě, mohou být s celkovým šestým místem spo-

kojení. Do Berlína totiž třináct hokejistů, na rozdíl 
od ostatních účastníků turnaje, odjíždělo s trénin-
kovým mankem - od konce března už netrénují na 
ledě, ale na suchu. Kdyby ovšem hoši lépe stříleli 
mohli nakonec skončit i na místě čtvrtém, bodově 
na tom týmy na čtvrtém až šestém místě byly stej-
ně. Bohužel se tak nestalo, mušku měli horší, přesto 
nabyté zkušenosti jsou neocenitelné a kluci roz-
hodně v Berlíně ostudu zdejšímu hokeji neudělali. 

(vik)

Turnajem v minigolfu zahájili letní sezónu ve spor-
tovním areálu v Krásné Lípě. A i když se letní počasí 
někde toulalo, netoulali se soutěžící, kterých se v 
areálu sešlo tak akorát, aby na všechny zbyla nějaká 

ta připravená cena. Rozhodující ale nakonec nebylo 
vítězství, nýbrž pohoda, která na sportovišti, i když 
tentokrát dosti pošmourném, panovala. 

(vik)

Národní pohár 
v kickboxu se vydařil

Krásnou Lípu reprezentovali v Berlíně

Sportovní sezónu zahájili turnajem v minigolfu


