
476

INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK  

4,- Kč  Čtvrtek 15. května

Příští číslo Vikýře vyjde 

ve čtvrtek 29. května

Město vytvořilo nová pracovní místa V Kostce nejčastěji pomáhají 
klientům řešit jejich dluhy.

Počátkem května vytvořilo město Krásná Lípa, ve spolupráci s Úřadem práce 

Rumburk, celkem 38 nových pracovních míst v rámci veřejně prospěšných pra-

cí. Místa jsou vytvořena do konce letošního roku. Jsou určeny především pro 

osoby dlouhodobě nezaměstnané a další specifi cké skupiny uchazečů o za-

městnání. Pracovníci se již tradičně zapojí do údržby a úklidu města, veřejných 

prostranství, městské zeleně atd. Zájemců o práci byl více jak dvojnásobek, dal-

ší místa bychom chtěli vytvořit ještě v podzimních měsících.

(Jan Kolář)

Poradna v Kostce je v Krásné Lípě otevřena pro občany Šluknovska již třetím 

rokem. V poradenském týmu jsou dva právníci, fi nanční poradkyně a pracov-

ní poradkyně. Téměř polovina klientů řeší s poradci své fi nanční záležitosti, od 

drobných problémů s dluhy až po exekuce a osobní bankroty. Druhou nejčas-

těji využívanou službou je pomocí při získání zaměstnání a právní poradenství. 

Do poradny v prvním roce po otevření přicházeli lidé zejména z Krásné Lípy a 

blízkého okolí. Dnes po tříletém provozu většina klientů přijíždí z okolí, zejmé-

na z Rumburku, Varnsdorfu a Šluknova. 

Odborné sociální poradenství je registrovanou sociální službou a je pro klienty 

bezplatné a to díky fi nanční podpoře z Evropského sociálního fondu a rozpoč-

tu ČR. 

(hv)

Volby do Evropského Parlamentu

Ve dnech 23. a 24. 5. 2014 se 
uskuteční volby do Evropského 
sněmovny Parlamentu. Volby se 
konají v pátek 23. 5. 2014 od 14:00 
do 22:00 hodin a v sobotu 24. 5. 

2014 od 8:00 do 14:00 hodin. Volební místnosti 
jsou pro volební okrsek č. 1 – 4 v Základní škole v 
Krásné Lípě a pro volební okrsek č. 5 bude volební 
místnost v Nobilis Tilia na Vlčí Hoře 147.
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Stomatologická pohotovost 
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00

- 17. – 18.5. 2014 MUDr. Oleksandr Plyuschakov 
      Myslbekova 404/23, Děčín I, tel.: 737 519 622
- 24. – 25.5. 2014 MUDr. Václava Hanzlíková 
      Pohraniční 1, Děčín 1, tel.: 606 059 508
- 31.5. – 1.6. 2014 MUDr. Zdeněk Janda 
      Čs. Legií 1083/10, Děčín IV, tel.: 412 532 216

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

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 
přezkoušení vodoměru apod.) vyřídíte v mobilním 
zákaznickém centru přímo na krásnolipském ná-
městí.
Vždy ve středu: 
lichý týden od 12:00 do 14:00 hodin
sudý týden od 10:00 do 12:00 hodin 
Běžné zákaznické centrum najdete ve Varnsdor-
fu na ulici 5. května 68 vždy v úterý a ve čtvrtek v 
době od 8:00 do 14:00 hodin..

Máte rádi květiny? Zkrášlujete si své balkóny, para-
pety či předzahrádky směrem k městské komuni-
kaci? Bydlíte v Krásné Lípě či vlastníte zde rekreační 
objekt? Pokud jste si odpověděli kladně na před-
chozí otázky, jste vhodným adeptem do soutěže 
Město plné květin 2014, kterou tradičně vyhlašuje 
město Krásná Lípa. Pravidla spolu s přihláškou jsou 
vyvěšena na webu města www.krasnalipa.cz, nebo 
si je můžete vyzvednout osobně na městském úřa-
dě v kanceláři č. 5 či na podatelně. Přihlášky je mož-
né podávat od 2. května do letošního 20. srpna. (r)

Také v letošním roce zastupitelé města Krásná Lípa 
schválili v rozpočtu města částku pro příspěvky na 
opravu střech, plotů nebo fasád pro naše občany. 
Částka byla dokonce navýšena na 155 tisíc korun. 
O příspěvek si může zažádat každý obyvatel, kte-
rý vlastní dům k trvalému bydlení na katastrálním 
území Krásná Lípa, Krásný Buk, Kyjov u Krásné Lípy, 
Zahrady či Vlčí Hora. Pravidla spolu s  přihláškou 
jsou vyvěšena na webu města www.krasnalipa.cz, 
nebo si je můžete vyzvednout osobně na měst-
ském úřadě v kanceláři č. 5 či na podatelně. Věnujte 
prosím pozornost pravidlům pro přiznání příspěv-
ku. Přihlášky je možné podávat od 2. května 2014 
do letošního 24. října. Chcete-li si zvelebovat svůj 
domov v souladu s pravidly, neváhejte a zažádejte 
si o příspěvek.                          (r)

Stejně jako v loňském roce i v tom letošním jsme 
pro Vás přichystali soutěž, v níž budeme poznávat 
nejen Krásnou Lípu, ale i její blízké i vzdálenější 
okolí. Dům z fotograie ve Vikýřu č. 475 stával v Krás-
ném Buku, dům s patrem obloženým břidlicí stával 
vedle č.p. 17, který je na snímku též z části zachy-

cen. Pro upřesnění dům stával proti bývalé opravně 
aut, dnes tam najdeme už jen parkoviště, byl posta-
ven v roce 1820 a měl číslo popisné 16. 
Dnes se Vás opět ptáme, ve které ulici stával dům 
na fotografi i. 

V přízemí domu služeb má Kostka otevřenu prá-
delnu Kolíček. Nabízíme praní, žehlení, mandlo-
vání, úklidy běžné i generální a to domácnostem i 
fi rmám. Ceník je na internetových stránkách www.
komunitnicentrum.com nebo volejte vedoucí prá-
delny na tel. 777 291 340.

Mobilní zákaznické 
centrum Severočeských 
vodovodů a kanalizací

Město plné květin 2014

ké l š í i lé ě K á á Lí

Příspěvky na střechy, 
ploty, fasády

FOTOSOUTĚŽ - Dávná i nedávná Krásná Lípa 
ve fotografi i

Služby praní, žehlení, 
mandlování a úklidové

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 - Pá: 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 – 
prádelna Kolíček
úklidy domácností i fi rem, 
ceník na webu Kostky
pradelna@krasnalipa.cz
tel.: 412 354 842, 777 291 340

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 19.5. 
2014 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 22.5. 2014 v Krásné 
Lípě. Dále pak v pondělí 2.6. 2014 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve 
čtvrtek 5.6. 2014 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)
Vývozy: úterý – Vlčí Hora, Zahrady, Kamenná Horka, Dlouhá Důl, 
Kyjov, Krásný Buk,Sněžná - pátek – Krásná Lípa, Zátiší
Zimní a kombinovaný svoz – červené a bílé známky byl 
ukončen 31.3. 2014

Mladá žena s kvalifi kací pracovníka v 

sociální službě nabízí lidem se sníženou 

soběstačností podporu při úklidových a 

pomocných prací v domácnosti.

V případě zájmu 

kontakt na čísle 776 441 493. 
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Lidem, kteří projevili zájem o zapojení se do pilot-
ního programu na sběr bioodpadu, byly již přista-
veny k jejich objektu hnědé nádoby o objemu 120 
l. První vývoz těchto nádob se uskuteční ve středu 
21.5.2014 a bude vždy ve středu 1x za 14 dní (lichý 
týden).

„Podpořte svým hlasem jednu konkrétní památ-
ku. Deseti sbírkám s nejvíce hlasy, přispějeme do-
hromady částkou 100 tisíc korun.“ (Citace z http://
www.mamevybrano.cz) Hlasovat můžete i pro zá-
mek v Lipové a to na těchto stránkách: http://www.
mamevybrano.cz/index.php?lnk=32, číslo sbírky je 

106. Vyhlašovatelem je občanské sdružení VIA TEM-
PORA NOVA, které je i současným majitelem zámku 
a snaží se o jeho záchranu.
Hlasovat je možné do 20. května 2014. Slavnostní 
vyhlášení výsledků a setkání s oceněnými se usku-
teční 27. května 2014 v Praze v klášteře dominikánů.

Město Krásná Lípa připravilo v úterý 6. května ku 
příležitosti 69. výročí ukončení II. světové války 
vzpomínkový akt na městském hřbitově. Slavnost-
ní projev, za účasti zástupců města, dětí ze základní 
školy a několika dalších občanů, přednesl pan Josef 
Myšák. Hudební doprovod obstaraly děti z naší zá-
kladní školy. (r)

Oznamujeme svým obyvatelům, že město Krásná 
Lípa, ani zhotovitel stavby Kanalizace Krásná Lípa 
(2. etapa), nedisponují mandátem ani ofi ciálním 
pověřením pro provádění soukromých částí kana-
lizačních přípojek na pozemcích jednotlivých vlast-
níků nemovitostí. 
Toto oznámení zveřejňujeme na základě několika 
zjištění z posledních 14 dnů, kdy občany navštěvují 
neznámé osoby a nabízejí jim provedení jejich ka-

nalizačních přípojek za úplatu s tím, že se zaštiťují 
pověřením, doporučením nebo spoluprací se zho-
tovitelem (Energie Stavební a Báňská Kladno, nebo 
Silnice a Mosty Děčín). Tyto pokusy již několikrát 
zopakovali a v jednom případě i úspěšně. Na tuto 
skutečnost proto upozorňujeme s tím, že takovéto 
podvodné nabídky nemají nic společného s měs-
tem Krásná Lípa, ani se zhotovitelem stavby.

(Ing. Jiří Rous, MěÚ Krásná Lípa)

Padesát let společného soužití ve svazku man-
želském oslaví dne 6. 6. 2014 manželé Neuma-
nnovi. Vlastimil pochází z Krásné Lípy a v letech 
1959 -1964 pracoval v místě a okolí jako výpravčí 
na železnici.  Eva rozená Nedomlelová z Vlčí Hory 

v letech 1961-1964 učila v Krásné Lípě na základ-
ní škole. K tomuto výjimečnému výročí gratulují a 
všechno nejlepší do dalších let přejí synové Petr a 
Vlastimil s rodinami z Mostu.

Termín splatnosti daně z nemovitost se blíží. Ne-
přesáhne-li roční daň z nemovitých věcí částku 
5000 Kč, je splatná najednou, a to nejpozději do 31. 
května zdaňovacího období. Ke stejnému datu lze 
daň z nemovitých věcí zaplatit najednou i při vyšší 
částce.  
Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých 
věcí, veřejnou vyhlášku o zpřístupnění hromadné-
ho předpisového seznamu jímž se  stanovuje DAŇ 
Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2014 a informace k 
zasílání složenek pro platby daně z nemovitých 
věcí v roce 2014 si můžete stáhnout na www.
krasnalipa.cz v aktualitách.

Bydleli načerno, zadarmo a ještě kradli
Dva muži z Krásné Lípy si převzali sdělení pode-
zření za přečiny krádež a porušování domovní 
svobody. Šetřením bylo zjištěno, že na začátku 
března využívali po několik dní opuštěného domu 
ve Varnsdorfské ulici, ze kterého si odvezli několik 
radiátorů a dalších součástí ústředního topení. Věci 
sice po pár dnech po upozornění bývalého nájem-
níka domu vrátili zpět, i tak se nevyhnou až tříleté-
mu trestu odnětí svobody.
Místo za katrem seděl za volantem
V Zahradách byl krásnolipskými policisty přistižen 
32letý muž z Mikulášovic při řízení motorového vo-
zidla, které řídil i přesto, že už si dva měsíce měl od-
pykávat dvouletý trest zákazu řízení motorových 
vozidel. Za přečin maření výkonu úředního roz-
hodnutí a vykázání mu hrozí prodloužení zákazu 
řízení motorových vozidel a až tříletý trest odnětí 
svobody.
Také pomluva může vést k trestnímu stíhání
Jednu takovou prověřují krásnolipští policisté. Do-
pustit se jí mohla žena z Krásné Lípy, která měla 
roznášet informace, které mohly poškodit její sou-
sedku v zaměstnání. V případě prokázání viny, hro-
zí podezřelé až roční trest odnětí svobody.
Co se nevešlo do kanystru pustil na zem
Několik desítek litrů nafty odcizil neznámý pacha-
tel ze zaparkovaného kamionu nad Nemocniční 
ulicí a zbytek nechal volně vytékat na vozovku. Cel-
kem z nádrže zmizelo a vyteklo 200 l za 7,5 tisíce 
korun. Ke škodě je nutné ještě přičíst náklady spo-
jené s odtěžením kontaminované zeminy.
Policisté OOP Krásná Lípa v období uplynulého 
měsíce evidovali 15 trestných činů a 77 přestupků, 
z toho 60 přestupků v blokovém řízení. 

prap. Jan Hampl

Sběr BioOdpadu Můžete podpořit snahu o záchranu 
zámku v Lipové

Pietní akt 
na městském hřbitově

Upozornění pro obyvatele města

Blahopřání

Informace pro 
poplatníky daně 
z nemovitých věcí

Policejní sloupek - přehled 
za uplynulý měsíc

I v letošním roce provádí Povodí Ohře s. p., úpravy 
toku a koryta Křinice. V horní části města na Varns-
dorfské ulici zpevňuje odborná fi rma břehy, níže po 
toku pak v prostoru křižovatky pod STK pak probíhá 
odstraňování sedimentu.
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České Švýcarsko o. p. s. ve spolupráci  se  Společností pro 
Lužické hory  a  Naturschutzzentrum Oberlausitzer 

Bergland Neukirch Vás srdečně zvou na 

Vlčíhorský ekoden    
pro rodiny s dětmi    

24. května 2014, 10:00 - 15:00 
v čajovém klubu a zahradě         

Nobilis Tilia na Vlčí hoře 

Program: 
 
Ekoprogram pro děti: Všechny barvy jara 

    (komentovaná prohlídka bylinkové zahrady) 

Řemeslné dílničky z přírodních materiálů  

    pro děti i dospělé (plstění, výroba drobných  

 šperků, osobních parfémů a krémů…) 

Dřevotvoření  s Karlem Křížem 

Divadelní představení Čtyři živly 

Sokolníci– povídání o životě dravců a sov,  

 letové ukázky 

 

Vstup na Vlčíhorský ekoden je pro rodiče s dětmi zdarma! 

 

Ekoden je spolufinancován z dotačního programu Cíl 3/ZIEL 3 na podporu pře-
shraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko 2007-2013  

Ekologická výchova pro všechny generace, č.p.100142623 

České Švýcarsko o.p.s. zakladatelé: 

Společnost pro Lužické hory 

Partneři projektu: 
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Obecně prospěšná společnost České Švýcar-
sko Vás zve na květnové výlety s certifi kovaný-
mi průvodci do Saského Švýcarska a Lužických 
hor.
 
„Na lodičky do soutěsky Křinice“
Čekají vás nezapomenutelné výhledy z roz-
hledny Weifberg, navštívíte saské letovisko 
Hinterhermsdorf s unikátními podstávkový-
mi domy a proplujte na lodičkách kouzelnou 
soutěskou Obere Schleuse. Na akci je nutné 
předem přihlásit.
Cena: 390,- Kč/os.
V ceně zahrnuto: jízdné turistickými vlaky, 
plavba na lodičkách, služby průvodce, organi-
zace programu.
Termín realizace: 14.  června (sobota).
Sraz s průvodcem: 9:20 hod hlavní vlakové 
nádraží Krásná Lípa
Více k výletu: http://akce.ceskesvycarsko.cz/
cs/zazitky/proplujeme-po-krinici-sousedum

„Tramvají do skal“
Výlet plný nevšedních výhledů a zajímavých 
tras v podobě skalních štěrbin, úzkých scho-
dů, stoupaček a žebříků. Pojedete vlakem, pří-
vozem, tramvají po trati z roku 1898. Na akci je 
nutné se předem přihlásit.

Cena: 590,- Kč/os.
V ceně zahrnuto: vlak, přívoz, autobus, služby 
průvodce, organizace programu.
Termín realizace: 31. května (sobota).
Sraz s průvodcem: 8.10 hod hlavní vlakové 
nádraží Děčín, ČD centrum.
Více k výletu: http://akce.ceskesvycarsko.cz/
cs/zazitky/tramvaji-do-skal.
 
Tyto a další výlety na letošní sezónu 2014 
naleznete zde: http://akce.ceskesvycarsko.
cz/cs/zazitky/vylety-s-pruvodcem 

V sobotu 24. května Vás Edmundovou soutěskou 
a okolím Hřenska za rostlinami Českého Švýcarska 
provedou botanici správ NP České a Saské Švýcar-
sko a CHKO Labské pískovce.
Sraz účastníků je v 10:00 ve Hřensku u vstupu do 
Edmundovy soutěsky. Exkurze je zdarma, platí se 
však vstupné na lodičky v Edmundově soutěsce, 
exkurze je dvojjazyčná. Více na www.npcs.cz-

Na zrekonstruované půdě Šluknovského zámku je 
až do 11. května k vidění více než osm set lovec-
kých trofejí ulovených v honitbách okresu Děčín. 
Chovatelská přehlídka loveckých trofejí je otevřena 
denně, včetně víkendů, od 09:00 do 11:30 hodin a 
od 12:30 do 17:00 hodin.

Společnost pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska 
a Informační centrum Lipová vyhlašují fotosou-
těž na téma „Nejhezčí fotografi e podstávkového 
domu“. Na fotografi i by měl být zachycen podstáv-
kový dům a není důležité, kde se nachází. Soutěž 
potrvá do 31. května 2014, poté odborná porota 
vybere tři nejhezčí fotografi e a všechny účastní-
ky odmění. Zaslané fotografi e budou vystaveny v 
podstávkovém domě v Lipové. Fotografi e není bo-
hužel možné zasílat elektronickou formou, proto je 
zasílejte v rozměru 15,5 x 21 cm na adresu Společ-
nost TUR, 407 81 Lipová 424, nebo je doručte osob-
ně i při té příležitosti navštivte Informační centrum 
Lipová a podstávkový dům.

Rumburská mateřská centra Větrník a Koťátko u 
příležitosti Mezinárodního dne dětí a Světového 
dne rodičů pořádají v sobotu 31. května od 10:00 
do 13:00 hodin Den dětí v rumburské Loretě. Pro 
děti i jejich rodiče budou připraveny soutěže a vý-
tvarné dílny, malé pohoštění i sladké překvapení. 
Oslava Dne dětí bude navíc doprovázena interak-
tivní anketou Rumburk očima dětí a rodičů, která 
v ambitu rumburské barokní památky potrvá celý 
červen. Veřejnost jejím prostřednictvím získá příle-
žitost vyjádřit svůj postoj k Rumburku nevšedním a 
tvořivým způsobem.

Sokol Libčice - oddíl aerobicu pořádá pro své členy 
i ostatní zájemnce 21. víkendový aerobic 24. - 25. 
května od 9:00 do 11:00 hodin v tělocvičně spor-
tovního areálu v Krásné Lípě. Cvičit se bude aero-
bic, stepaerobic, posilování a strečink. Vezměte si 
dobré boty do tělocvičny, ručník, podložku na cvi-
čení a přijďte si s námi zacvičit. Pro omezené množ-
ství stepů se přihlaste do 20. května na tel.: 602 858 
490 nebo na recepci sportovního areálu. Vstupné 
je 100,- Kč/ jedno dopoledne nebo 160,- Kč/ obě 
dopoledne.

V neděli 25. Května jste zváni na zajímavou exkur-
zi vedenou Mgr. Klárou Mágrovou: Podstávkové 
domy aneb lidová architektura regionu. Navštívíte 
zajímavá místa, která nejsou běžně přístupná - nej-
starší podstávkový dům v Krásné Lípě, vesnickou 
památkovou rezervaci ve Šmilovského ulici v Rum-
burku, zrekonstruovaný podstávkový dům Alte 
Mangel v Ebersbachu, ukázky lidové architektury 
a slunečních hodin v Taubenheimu, podstávkové 
domy ve Velkém Šenově. Cena exkurze včetně do-
pravy je 190 Kč. Při exkurzi bude k dispozici překla-
datelka. Více informací na www.ceskesvycarsko.cz.

Život našich předků v období pravěku a starověku 
Vám přiblíží dotyková a interaktivní výstava, která 
bude na Šluknovském zámku k vidění od 19. květ-
na do 13. července 2014. Během výstavy budete 
mít jedinečnou možnost sáhnout si na vystavené 
repliky i originály staré několik tisíc let. Uvidíte re-
pliky zbraní a nástrojů, které lidé používali při lovu 
nebo vaření. Malí i velcí návštěvníci si mohou ob-
léci repliky oděvů nebo mlít obilí na kamenném 
žernovu.

Všichni příznivci vážené hudby jsou v pátek 30. 
dubna od 19:00 hodin zváni do Šluknovského zám-
ku na koncert souboru MUSICA DOLCE VITA. V po-
dání skvělé sólové fl étnistky Žofi e Vokálkové a nej-
lepší české harfenistky Zbyňky Šolcové, ve spojení 
s písněmi pro mezzosopran Daniely Demuthové si 
poslechnete nejkrásnější skladby našich mistrů B. 
Smetany, A. Dvořáka, L. Janáčka a dalších. 

Výlety s OPS České Švýcarsko Česko - německá 
botanická exkurze

Lovecké trofeje 
na zámku Šluknov

Nejhezčí fotografi e 
podstávkového domu

Křídla a kořeny 
naší rodiny

Sokol z Libčic přiletí 
již po jednadvacáté

Podstávkové 
domy aneb Lidová 

architektura regionu

Pojďte s námi 
do pravěku

Klenoty české hudby 

Domeček Na Kopečku Rumburk 
- květen 2014

Středa 21. května - 19:00 hodin
Café The Krym
Koncert rumburského hudebního projektu. 
Žánrově nesvázaná hudba čerpající ze světa 
kolem, z přítomného okamžiku a ze sebe samé. 
Kytara, basa, klávesy, samply, zpěv a slova.

Pátek 23. května - 18:00 v kostelíku
Noc kostelů
„Už jste někdy stavěli pyramidu?“ 
Aneb: na poušti s Božím lidem 
Program pro děti i dospělé

Středa 28. května -19:00
Už nejsme sdružení, ale spolek…
Přednáška o změnách, které přinesl nový ob-
čanský zákoník. O tom, co všechno tím „naložil“ 
na bedra občanských sdružení přednáší Pavel 
Lampa.

Program kina  
Krásná Lípa - Květen 2014

LÍBÁNKY
středa 7.5.

od 18:00 hod. Vstupné 60,- Kč

Svatební oslavy probíhající v rodinném kruhu budou 
skutečně nejkrásnějším začátkem společného života. 
Ovšem… s nezvaným hostem dostává romantika trhliny a 
je třeba dostat ho co nejrychleji pryč. Některá tajemství by 
prostě neměla být prozrazena!  
86 min. Mládeži přístupno od 15 let.    

Záhada hory mrtvých
středa 21.5. 
od 18: hod. Vstupné 60,- Kč

Pětice amerických studentů se rozhodne vyrazit po 
stopách ruské výpravy na severním Uralu, kde přišlo 
nevysvětlitelným způsobem o život devět ruských studentů. 
Jejich smrt nebyla nikdy objasněna. Mysteriózní thriller 
USA/VB/Rusko dle skutečné události.  Titulky,100 min.  
Mládeži přístupno od 15 let.

Sbohem královno
středa 28.5.

od 18:00 hod. Vstupné 60,- Kč

KINO ART. Historické drama vypráví o prvních dnech Velké 
francouzské revoluce pohledem mladé služebnice královny 
Marie Antoinetty, která nemá ani ponětí, že po boku své 
paní prožívá poslední tři dny přepychu, pompéznosti a 
extravagance na zhýralém versaillském dvoře. 95 min. 
Mládeži přístupno.
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V úterý a ve středu 6. a 7. května navštívily naše 

obyvatele v domech s pečovatelskou službou děti 

z MŠ Sluníčko a Brouček. Účelem jejich návštěvy 

bylo našim seniorům popřát ke Dni matek. Děti 

nám zazpívaly, přednesly básničky, zahrály i zatan-

covaly. Děkujeme dětem, učitelkám, pečovatelkám 

a všem přítomným a těšíme se na další návštěvu. 

A jak to vlastně vypadalo najdete ve fotogaleriích 

na našem Facebooku a krátké video z vystoupení 

dětí z MŠ Sluníčko najdete ve videogalerii na www.

krasnalipa.cz.

Jak jinak oslavit dubnový den Země než jí vrátit 

trochu krásy, kterou jí my lidé neustále bereme 

svým nevhodným chováním. A proto jsme se ve 

sváteční den vypravili s dětmi vyčistit park i leso-

park od odpadků, které vandalové odhazují rovnou 

na zem, do potoka, na keře. Vyzbrojeni rukavicemi, 

odpadkovými kleštěmi , pytlem a poučením, že ne-

bezpečné věci sbírá jen paní učitelky, jsme vyrazili 

do parků. A nestačili jsme se divit, co všechno jsme 

našli. A i když jsme nebyli úspěšní tak jako pejsek 

s kočičkou, kteří  nacházeli hračky pro panenku ve 

známé pohádce Karla Čapka, nacházeli jsme jen 

samé nepěkné věci, děti byly velmi všímavé a nad 

horou nasbíraného nepořádku také hrdé, že jejich 

zásluhou si kousek přírody zase oddychl od odpad-

ků. A možná, že jsme v nich, jako již mnohokrát, 

zaseli další semínko správného chování k přírodě. 

(Za děti a učitelky MŠ Motýlek D. Lehoczká)

Máme tě moc rádi mami. To vzkázali písničkou, 

básničkou, tanečkem a nakonec i obrázkem děti z 

Mateřské školy Motýlek v Krásné Lípě svým mamin-

kám k jejich svátku. Pravidelně rok co rok se tyto 

děti se svými maminkami schází v krásnolipském 

kulturním domě, kde jim předvedou něco ze svého 

malého umění. Tentokrát se na pódiu proměnily v 

malé obchodníky, řemeslníky a nakonec u malíře, 

kteří maminkám v samotném závěru představení 

předali vlastnoručně malované portréty.

 (vik)

Ne čas, ale vědomosti byly důležité při krajském 

kole přírodovědné soutěže Zelená stezka. Zelená 

stezka je jedna z největších celostátních soutěží 

mimoškolních i školních dětských kolektivů s klad-

ným vztahem k přírodě, kdy šestičlenná družstva 

dětí rozdělená do dvou tříčlenných hlídek soutěží 

ve znalostech o živé a neživé přírodě. V Krásné Lípě 

se uskutečnilo krajské kolo, celostátní se letos usku-

teční v polovině června v Janově nedaleko Slavonic 

v Jihočeském kraji s tím, že do celorepublikového 

fi nále z krásnolipského kola postoupilo družstvo Bí-

linských sojek z Bíliny a Liščata, ze ZŠ A. Komenské-

ho Louny. Letošního krajského kola se zúčastnilo 

patnáct družstev a téměř sto dětí z celého Ústecké-

ho kraje a ani družstva z děčínského okresu ostudu 

neudělala, když se na druhém místě v mladší kate-

gorii umístilo družstvo, které do soutěže vyslala ZŠ 

Velký Šenov a na třetím místě tým ZŠ Krásná Lípa

(vik)

Přání dětí ze školek ke 
Dni matek

Den Země oslavili úklidem

Děti přály maminkám 
k svátku

Zelená stezka je soutěž, 
kde nerozhoduje čas, 

ale vědomosti
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Město Krásná Lípa, společně s krásnolipskými hasiči, připravilo na sobotu osla-

vy 150 let založení Sboru dobrovolných hasičů v Krásné Lípě. Pro návštěvníky 

byl připraven pestrý a zajímavý program. V okolí radnice, kde slavnosti probíha-

ly, byly vystaveny více jak tři desítky hasičských vozidel, ať již historických, nebo 

těch nejmodernějších. Ta nejzajímavější vozidla pak byla představena přímo u 

pódia, moderátory akce Miroslavem Vaisem a Jiřím Suchardou, kteří se podělili 

a s diváky o řadu zajímavostí a technických informací. Hudební vstupy v dopo-

ledním programu zajistil hasičský pochodový orchestr z družebního Obercu-

nnersdorfu, doplněný vystoupeními mažoretek z České Lípy. 

V pravé poledne, v ofi ciální části programu, převzali hasiči z rukou starosty měs-

ta Zbyňka Linharta (ten mimochodem přijel v historické bílé hasičské uniformě, 

na speciálním hasičském kole) do užívání nové hasičské zásahové vozidlo Tatra 

815, které poté požehnal krásnolipský farář pan Antonín Sedlák. Hejtman Ús-

teckého kraje Oldřich Bubeníček ve svém projevu poděkoval hasičům za jejich 

aktivity a předal jim věcný dar v hodnotě 90 tis. Kč – 6 ks zásahových obleků 

a sadu požárních hadic. Na závěr bylo vozidlo „pokřtěno“ z hasicího přístroje 

naplněného Hasičským speciálem Falkenštejn 12˚ á la Vídeň. 

Odpolední program nabídl ukázky hasičských postupů při vyprošťování z vozi-

dla, hašení kuchyňského požáru, hasičský útok historickou stříkačkou atd. Pro 

malé návštěvníky byly přichystány např. airsoftová střelnice, skákací hrad, skok 

do hasičské matrace z vyprošťovacího žebříku nebo třeba hrací koutek Kostky 

Krásná Lípa. 

V budově základní školy probíhala výstava drobné požární techniky a výbavy, 

dobové i současné, výstava fotografi í z činnosti a dalších historických doku-

mentů. K poslechu hrála z pódia kapela Kliďánko. 

Celá odpolední akce pak vyvrcholila spanilou jízdou vozidel spřátelených hasič-

ských sborů městem. Večer se pak ještě hasiči s přáteli sešli v našem kulturním 

domě na Hasičském bálu. 

Video a fotografi e najdete v galeriích nebo na našem Facebooku: fb.me/krasna-

lipa3

(J. Kolář)

Krásnolipští hasiči slavili spolu s veřejností
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V sobotu se v Chrudimi konalo mistrovství Čes-
ké republiky v kickboxu v disciplínách fullcontact 
a lightcontact. Za KBC Krásná Lípa vybojoval titul 
Lukášek Hudler. Ladislav Grundza přidal další dva, 
když zvítězil ve fullu i v lightu a všechny své soupe-
ře bez problémů porazil vysoko na body. Dominik 
Plot a Viet Dung Pham přidali stříbro, Andy Farská 
vybojovala dva bronzy a po jednom pak Honza 
Török a Honza Marhan. S celkovou bilancí 3-2-4 pa-
třil náš oddíl k těm nejlepším na šampionátu. 
Láďův druhý titul na tomto turnaji, byl zároveň jubi-

lejní dvacátý republikový titul v bojových sportech 
za pět let existence KBC Krásná Lípa. 
Děkuji všem za předvedený výkon, s kvělou repre-
zentaci města a Ríšovi Černému za odvoz a asisten-
ci při zápasech. 
Závěrem zvu příznivce kickboxu na MČR v kickbo-
xu v disciplíně lowkick, které se koná v Krásné Lípě 
24. 5. 2014 v krásnolipském KD a kde bude mít své 
zastoupení i náš oddíl. Vstupenky na turnaj nelze 
zakoupit v předprodeji, ale pouze na místě. 
Sportu zdar a kickboxu zvlášť.                                 (MD)

Tohle heslo se neslo sportovním areálem při nástu-
pu všech školiček při sportovní olympiádě, kterou 
pořádáme právě proto, abychom potrápily těla 
malých i velkých lidiček sportem. V hale na všechny  
sportovce čekala spousta disciplín jako třeba běh, 
nošení míčků,
 překážková dráha , střelba hokejkou na branku a 
mnohé další. V olympijském teamu byl vždy do-
spělý (taťka, mamka, babička,tetička…) s dítětem a 
body se sčítali do rodinné karty.
Letos se do víru závodění přidali také mnozí dědeč-
kové a babičky a nedali se ostatními věru zahanbit. 
A kdo vyhrál? Přece všichni, kdo se přišli hýbat v 

duchu fair play, ale přece jen  se na stupně vítězů 
postavili za své rodinné teamy tyto děti:
Školáci:           1. místo  Matyáš Zrubecký
                         2. místo  Toník Müller
                         3. místo   Štěpánka Vítková
kat. 4-5 let 1. místo  Prokůpek Holub
                          2. místo  Simonka Májová
                          3. místo   Vítek Dastych
kat. 3-4 roky 1. místo  Jůlinka Müllerová
                           2. místo  Maruška Vítková,
 Adélka Píšová
                          3. místo  Frantík Francán

(Za MŠ D. Lehoczká)

Poslední neděli v dubnu, při otevření turistické 
sezóny v Národním parku České Švýcarsko, uspo-
řádalo občanské sdružení Krásnolipsko bruslení na 
kolečkových bruslích a spanilou cyklo jízdu z Krás-
né Lípy do Kyjova a zpět.

MČR fullcontact a light Chrudim

Sportovní olympiáda, aneb Sportu 
zdar! Zdar! Zdar!

Spanilá jízda 2014

MŠZŠ
      Základní škola a Mateřská škola 
        Krásná Lípa 
            příspěvková organizace 
 
 

 
       

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL 
V KRÁSNÉ LÍPĚ 

 
se koná 

 
 
 

21. května 2014 od 15:00 do 18:00 
v Mateřské škole ul. Masarykova                     

pouze se zákonnými zástupci dítěte.    
 
 
S sebou přineste 

 rodný list dítěte 
 občanský průkaz 
 vyplněnou žádost o přijetí dítěte do MŠ, 

včetně přílohy 
 
Žádost s přílohou si můžete vyzvednout v mateřských školách nebo  
vytisknout z webových stránek školy www.zskrasnalipa.cz                                                                               
 
 
 
 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO DĚTI 
 
se koná 14. května od 10: 00 do 15: 00 ve všech 
mateřských školách.               


