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INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK

Příští číslo Vikýře vyjde
ve čtvrtek 7. srpna
Čtvrtek 24. července

4,- Kč

Ministryně Věra Jourová
navštívila Krásnou Lípu
V soboru 12. července navštívila Krásnou Lípu ministryně pro místní rozvoj
ČR Věra Jourová. Po deseti letech tak
mohla na místě vidět zrealizované
stavby Projektu Centrum Národního
parku České Švýcarsko, který byl vybrán jako nejlepší projekt v prvním
kole v rámci Společného regionálního operačního programu ČR spuštěném právě v roce 2004, kdy byla paní
ministryně náměstkyní na stejném
ministerstvu a měla evropské programy na starosti.
Součástí návštěvy byla prohlídka
Domu Českého Švýcarska s infocentrem, expozicí a kinosálem, kde dnes
sídlí společnost České Švýcarsko, o.
p.s., jedna z největších neziskových
organizací v regionu. Debata proto
byla i o neziskovém sektoru a jeho
fungování a problematice financování.
Se starostou města a předsedou
správní rady obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko Zbyňkem
Linhartem a místostarostou města
Janem Kolářem vedla paní ministryně debatu především o problémech
s administrací fondů EU v rámci nejrůznějších programů. Krásná Lípa
má, co by nositel více než stovky
projektů, bohaté zkušenosti s nejrůznějšími dotačními tituly, protože za
posledních 18 let zde bylo investováno více než 800 mil. Kč. K tomu další
neinvestiční projekty a také několik
soukromých investic v centru města
financovaných za pomocí evropských
fondů za 200 mil. Kč, kde bylo město
partnerem.

Ministryně se zajímala i o další témata, například o problematiku pomoci
státu obcím s bydlením, sociálními
programy a cestovním ruchem. Při
prohlídce města a alespoň některých
realizovaných staveb byly komentovány konkrétní problémy a zkušenosti, a to především s neustále rostoucí
a zbytečnou administrativní náročností. A to jak v přípravných fázích
projektů, tak i následně ve fázi realizační a posléze pak v provozní. Věra
Jourová následně navštívila i území
Národního parku České Švýcarsko,
nejmladšího národního parku v ČR,
jehož Správa sídlí v Krásné Lípě. Právě umístění sídla Správy NP a projekt
Centrum NP České Švýcarsko znamenal pro toto příhraniční město zásadní impuls v jeho dalším rozvoji.
Projekt Centrum NP České Švýcarsko
v celkové hodnotě cca 170 mil. Kč
bylo realizováno v letech 2005 - 2007
pět staveb zaměřených na cestovní
ruch. Kromě Domu ČŠ to byla rekonstrukce bývalého továrního objektu
na centrum služeb pro návštěvníky,
velký sportovní areál s celoročním
provozem, cyklostezka v centru města – komunikační kříž a obnova původně jedné z nejstarších naučných
stezek.
Na to navázalo několik dalších projektů, které získaly celostátní ocenění. Např. Rekonstrukce Křinického
náměstí se stala Dopravní stavbou
roku ČR 2010 (cena poroty) a stavba
Aparthotelu Lípa se stala Stavbou
roku ČR 2013.
(jk)
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Svoz separovaného odpadu
vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v pondělí 28.7. 2014
ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 31.7. 2014 v Krásné Lípě. Dále
pak v pondělí 11.8. 2014 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 14.8.
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
Sběr BioOdpadu
Lidem, kteří projevili zájem o zapojení se do pilotního programu na sběr
bioodpadu, byly již přistaveny k jejich objektu hnědé nádoby o objemu
120 l. Vývoz těchto nádob bude vždy v lichém týdnu ve středu (1x za 14
dní).

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
tel: 412 354 839
Pro zájemce bez objednání:
Po 15:00-17:30
Út 09:00-11:00
St 13:00-15:00
Poradna pro oběti trestné
činnosti
poradna@krasnalipa.cz
tel: 412 354 839
Po 15:00-17:00
Út 09:00-11:00
St 13:00-15:00
Občansko-právní
poradenství
JUDr. Pražák
Každé první a třetí pondělí
v měsíci od 17:00 do 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: 777 974 583
Klub VČELKA
Pro předškoláky
Pro děti do 6 let
Po-Pá 8:00-12:00
vcelka@krasnalipa.cz
tel: 412 354 843
Klub pro rodiče
Po-Pá 8:00-12:00

Odlehčovací služba
Zastoupíme Vás v péči o Vaše
blízké
tel: 777 291 359
T-klub pro děti a mládež
Po 15:00-19:00
Út-So 13:00-19:00
tklub@krasnalipa.cz
tel: 774 235 010
Amari klub
ST 14:00-16:00 příprava
do školy, doučování
Po-Pá 13.00-17:00
volnočasové aktivity
Terénní pracovník
tp@krasnalipa.cz
tel: 777 036 828, 412 354 841
Praní, žehlení, mandl
prádelna Kolíček
úklidy domácností i firem,
ceník na webu Kostky
pradelna@krasnalipa.cz
tel: 777 291 340
Vzdělávací kurzy dle
aktuální nabídky
tel: 412 354 844
Retrostipendijní program
tel: 775 708 087
Půjčovna kostýmů pro děti
tel: 412 354 842
Půjčovna kompenzačních
pomůcek
ceník na webu Kostky
tel: 412 354 839

Stali jste se obětí
trestné činnosti?
Řada z nás se stala, nebo se může stát, obětí trestné
činnosti. Ne každý však je obeznámen se svými právy a dovede je jako poškozený uplatnit v trestním
řízení, a předejít tak např. dalším krokům při vymáhání škody. Ve spolupráci s Asociací občanských
poraden a Probační a mediační službou v rámci
projektu „Proč zrovna já“, je v „Poradně v kostce“
otevřena bezplatná poradna pro oběti trestných
činů. Služby poradce lze využít v provozní době
poradny bez předchozího objednání vždy v pondělí od 15:00 do 17:30 hod. a ve středu v době od
13:00 do 15:00 hod. Mimo uvedenou dobu je třeba se telefonicky objednat na č. 412354839 nebo
777925302, nebo osobně v kanceláři poradny.
(JUDr. Miloš Hanzlíček, Kostka Krásná Lípa)

Klub pro ženy
V komunitním centru se budeme každé úterý a
čtvrtek dopoledne scházet v klubu pro ženy. Klub
je určen zejména ženám, které pečují o menší děti.
V klubu bude prostor pro společná setkání, tvorbu
nebo vzdělávání se. Program klubu bude upravován a doplňován podle zájmu a přání účastnic.
Pro tvoření jsme připravili témata jako šití a úpravy
textilu, repasování ošacení, potisky textilu, tkaní,
keramika, pečení chleba a vaření, pletení košíků,
plstění, výroba šperků nebo výroba mycích a pracích prostředků. V následujících měsících z každé
oblasti tvorby něco vyzkoušíme. Účast je pro maminky pečující o děti do 6 let zdarma, pro ostatní za
poplatek 20,- Kč a cenu spotřebovaného materiálu.
Pro děti je zajištěno hlídání zdarma. Zájemkyně se
mohou přihlásit u Dáši Hadravové v komunitním
centru nebo na emailu sas1@krasnalipa.cz. (HV)

FOTOSOUTĚŽ - Dávná i nedávná
Krásná Lípa ve fotografii
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. Ve Vikýři č. 480 jsme pro Vás připravili poměrně jednoduchou otázku. Zde přinášíme obsáhlou
odpověď Štěpána Uhlíka: Vila v levé části obrázku
se nachází v Kyjovské ulici a jejím majitelem býval
Gustav Adolf Jäger. Tento rodák od Velkého Šenova se vyučil pletařem a později začal podnikat v
textilní výrobě. V Krásném Buku postavil několikapatrovou továrnu a tuto vilu. Vyráběly se zde punčochy, ponožky, kazajky, noční košile a pánské podvlékačky (kalhotové i trikotové), pro které se mezi
lidmi vžilo označení „jégrovky“. Na přelomu 19. a 20.
století zaměstnával v továrně 300 pletařů a dalších
400 „pletařů domkářů“ z okolí, otevřel též pobočku
v saském Ebersbachu. Obchodní zastoupení měl
v Praze, Vídni, Budapešti, Lvově, Varšavě, Terstu,
Bukurešti i v Paříži. Byl velmi úspěšným podnikatelem a tak si mohl roku 1901 koupit jako jeden z
prvních v Čechách automobil. Jeho „spodky“ získaly
proslulost hlavně za 1. světové války, kdy byly dodávány pro rakouskou armádu. Podnikání posléze

předal synovi, firma překonala hospodářskou krizi
i válečnou výrobu za okupace. Dva roky po válce
byla výroba definitivně ukončena. Jägerova rodina
oživila výrobu pleteného zboží i v novém domově v
Bavorsku, ale již bez věhlasu srovnatelným se zdejší
tehdejší výrobou.
Dnes se Vás ptáme, jak se jmenuje ulice, kterou vidíte na snímku a jak se jmenovala restaurace, kterou
vidíte uprostřed snímku.

Služby praní, žehlení,
mandlování a úklidové

Během prázdnin došlo ke změně provozní doby v
T-klubu: Pondělí: 13:00 - 18:00
Úterý až Sobota: 11:00 - 18:00

V přízemí domu služeb má Kostka otevřenu prádelnu Kolíček. Nabízíme praní, žehlení, mandlování, úklidy běžné i generální a to domácnostem i
firmám. Ceník je na internetových stránkách www.
komunitnicentrum.com nebo volejte vedoucí prádelny na tel. 777 291 340.

Mobilní zákaznické
centrum Severočeských
vodovodů a kanalizací
http://www.tolstejn.cz/foto/krasnalipa/File/2012/
vodovody mob centr 2.jpgV 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 13:00 do 15:00 hodin
sudý týden od 8:00 do 11:00 hodin
Běžné zákaznické centrum najdete ve Varnsdorfu na ulici 5. května 68 vždy v úterý a ve čtvrtek v
době od 8:00 do 14:00 hodin.

T-klub o prázdninách

Kostka přijme
zaměstnance
Do klubu Včelka - práce se skupinou předškoláků úvazek 0,6 tj. 24 hod. týdně a pro vedení klubu pro
ženy s kreativním, tvořivým programem - úvazek
0,4 tj. 16 hod. týdně.
Více informací k oběma pracovním nabídkám najdete na http://komunitnicentrum.com/cz/1840-nabidky-zamestnani-zde.html#zacatek. Přihlásit
se lze do 1. 8. 2014.

Stomatologická pohotovost
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00

- 26. – 27.7. 2014 MUDr. Vladimír Vojtěch
28. října 110, Děčín I, tel.: 412 151 056
- 2. – 3.8. 2014 MUDr. Pavel Hladík
Weberova 1537/7, Děčín VI, tel.: 412 539 928
- 9. – 10.8. 2014 MUDr. Zdeněk Janda
Čs. Legií 1083/10, Děčín IV, tel.: 412 532 216
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto doporučujeme správnost uvedených informací před návštěvou lékaře vždy
telefonicky ověřit.
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Policejní sloupek přehled za uplynulý
měsíc
Ve dvou se to lépe krade
Odcizené elektrické nářadí, hliníkový žebřík a jiné
věci z domu v Pražské ulici mají na svědomí dva muži
z Krásné Lípy. V noční době na začátku června vypáčili zadní dveře do domu a po jejich nezvané návštěvě po sobě zanechali 11 tisícovou škodu. Po sdělení
podezření z přečinu krádež a porušování domovní
svobody mohou očekávat až tříletý trest odnětí svobody.
Když to nejde po mém, tak to půjde po mém
Neznámý pachatel se vloupal do výherního automatu v Pražské ulici. Po jeho vypáčení si zřejmě opakovaně načetl finanční hotovost, kterou si pak nechal
vyplatit. V případě dopadení pachatele mu hrozí až
dvouletý trest odnětí svobody.
Až bude zima, bude mráz
Po dva dny byla nad Studáneckou ulicí nad rybníkem
Smutňák slyšet motorová pila. Celkem padlo k zemi
bez souhlasu majitele 22 stromů v hodnotě 20 tisíc
korun. Takto vysokou škodu má na svědomí muž a
žena z Krásné Lípy, kteří byli přímo při činu dopadeni
policisty. Přišli tak o motorovou pilu, kterou jim policisté zabavili, ale i o vytěžené dřevo, které na místě
zanechali majiteli. Samozvaní dřevorubci navíc mohou očekávat až dvouletý trest odnětí svobody.
Přeci to nechám ležet ladem?
Opuštěný dům ve Varnsdorfské ulici si vyhlédli dva
pachatelé z Krásné Lípy. Z domu odcizili krbová kamna a mikrovlnnou troubu, dále poškodili vchodové
dveře a sklepní okno, celkem za 7 tisíc korun. Za své
počínání mohou očekávat až tříleté tresty odnětí
svobody.
Policisté OOP Krásná Lípa v období uplynulého měsíce evidovali 17 trestných činů a 76 přestupků, z toho
51 přestupků v blokovém řízení.
prap. Jan Hampl
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Recyklací starých spotřebičů jsme výrazně
přispěli k ochraně životního prostředí
Loni krásnolipští občané odevzdali k recyklaci 131
televizí, 53 monitorů a 926,00 kg drobného elektra.
Obyvatelé našeho města již několik let zodpovědně třídí elektroodpad. Nyní můžeme přesně vyčíslit,
kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu
prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili produkci
skleníkových plynů nebo
nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Krásná Lípa získala certifikát
vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o významu
sběru drobných spotřebičů.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že obyvatelé našeho
města v loňském roce díky vytříděnému elektroodpadu uspořili 50,34 MWh elektřiny, 2 135,44 litrů
ropy, 229,88 m3 vody a 2,25 tun primárních surovin.
Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 11,60
tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o
45,07 tun. Když se to takto vyjádří, hned je vše vidět
v úplně jiných souvislostech.
Když si uvědomíme, že například osobní automobil
vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových
plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně
ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou
to impozantní čísla.

Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají
tak k ochraně životního prostředí,
zaslouží obrovský dík.
(Jan Kolář)

Několik tipů na výlet z Krásné Lípy
Informační tabuli s několika tipy na výlet v okolí Krásné Lípy najdete nově u vlakového nádraží v Krásné
Lípě. Ve velkém rozlišení si ji také můžete prohlédnout na http://www.krasnalipa.cz/index.php?menu=40
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Bude krásnolipské íčko
nejlepší?
O tom můžete rozhodnout i vy, pokud budete hlasovat v soutěži Děčínského deníku O nejlepší informační centrum ve vašem regionu... Infocentrum v
Krásné Lípě najdete pod číslem 14 na http://www.
denik.cz/infocentra_soutez/infocentra-ustecky-kraj.html?_fid=lmks#anketa
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Pozorování a poutavé
vyprávění o hmyzu

Se strážci do
národního parku

České Švýcarsko o.p.s. ve spolupráci se Správou Národního parku České Švýcarsko Vás v rámci projektu „Broukoviště“ srdečně zvou v neděli 27. července
mezi 9:30 až 12:00 na entomologickou odbornou
exkurzi. Těšit se můžete na odchyt, určování, pozorování a poutavé vyprávění o hmyzu pod vedením entomologa Bc. Lukáše Blažeje. Přednáška v
přírodě je určena všem zájemcům o svět hmyzu,
zejména rodičům a jejich dětem. Sraz účastníků je
u Správy NP České Švýcarsko.

Využijte zajímavé možnosti nahlédnout do práce
profesionálních i dobrovolných strážců přírody
národního parku a projděte se v jejich doprovodu
zdejší krásnou přírodou!
…přes Jetřichovické vyhlídky
Tento výlet je naplánován na neděli 27. července.
Sraz účastníků je v Jetřichovicích před informačním
centrem v 10:00 hodin. O trase Jetřichovice - Mariina vyhlídka - Rudolfův kámen - Pohovka – Jetřichovice Vás provede Pavel Svoboda.

Dětské prohlídky Lorety
Vegepiknik v lesoparku
Happening na podporu zdravějšího jídla se uskuteční v sobotu 26. července v 10:00 hodin v lesoparku v Krásné Lípě. Jde o setkání lidí, piknik v trávě, vegetariánské, veganské či raw jídlo. Přijde na
brunch, popovídat si, ochutnat, podělit se, inspirovat se. Pořádá občanské sdružení Krásnolipsko.

Po stopách Rudolfa
Köglera
České Švýcarsko o.p.s. ve spolupráci s KČT Krásná
Lípa vás srdečně zve na první ročník turistického pochodu Po stopách Rudolfa Köglera, který se uskuteční v neděli 27. července.
Prezentace účastníků je mezi 7:30 - 10:30 v Domě
Českého Švýcarska. Startovné: 10Kč.
Odměna: účastnický list, expediční deník.
Trasy: 8 - 23km:
1. Expedice pro nejmenší dobrodruhy — 8km (Krásná Lípa - Kyjov)
2. Expedice pro velké dobrodruhy — 15km (Krásná
Lípa - Krásná Lípa)
3. Expedice za geologickou mapou — 21km
4. Expedice Rudolfa Köglera — 23km
5. Za divočinou Českého Švýcarska– Kyjovské údolí
-2km
6. Vlčíhorský okruh přes geologickou mapu — 4km
Připraveny jsou také průvodcované prohlídky geologické mapy: od 11:00, 13:00, 14:30 (vstupné dospělí:
30Kč, děti: 15Kč), prohlídka Nobilis Tilia s kreativními
dílničkami a čajovým koutem — průběžně. Pro malé
i velké expedice je připraven expediční deník plný
zajímavých přírodovědných a vlastivědných úkolů.

Výstava vyšívaných
obrázků
V čase letních prázdnin můžete v Kulturním domě
v Krásné Lípě shlédnout výstavu šestnácti vyšívaných obrázků Miloslavy Kolouškové. Výstava je
přístupná ve všední dny od 10:00 do 13:00, během
konání kulturních akcí nebo po osobní domluvě na
tel: 777 18 40 83.

Chřibské kulturní léto
O oslavu Roku české hudby se opírá dramaturgie
letošního XVIII. ročníku Chřibského kulturního léta.
Jednou z akcí bude i v sobotu 9.8. v 18:30 hodin
v kostele sv. Jiří ve Chřibské Pěvecký koncert „Vyznání českým i světovým mistrům“ k poctě Petera
Parsche.

Letošní novinkou v Loretě Rumburk jsou speciální
prohlídky loretánského areálu pro děti. Prohlídky
se konají od úterý do soboty vždy v 15:00 hodin
a to až do 2.srpna. K dispozici . bude průvodkyně,
která dětem nabídne hodinovou prohlídku, při níž
se malí návštěvníci seznámí s loretánským příběhem. Budou plnit hravé úkoly, luštit hádanky, kreslit či vystřihovat andílka. Rodiče mezi tím mohou
absolvovat vlastní prohlídkový okruh.

Varhanní duchovní
hudba v bazilice ve
Filipově
Devět koncertů patnácti vynikajících umělců během dvou prázdninových měsíců nabízí mezinárodní festival Varhanní duchovní hudba ve Filipově.
Koncerty se konají osmým rokem každou červencovou a srpnovou neděli vždy od 14:00 hodin v bazilice Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově.
Vstup na festival je volný.
Termíny koncertů: neděle 27. 7. Jan Kalfus, varhany
(ČR), Jan Morávek, baryton (ČR)
neděle 3.8. – Přemysl Kšica, varhany (NSR), Miroslav
Smrčka, trubka (ČR)
neděle 10.8. – Hans Georg Reinertz, varhany (NSR)

Prázdninové výlety
Lužickou vrchovinou
a Českosaským
Švýcarskem
Společnost České Švýcarsko, o. p. s. připravila v
rámci prezentace krajiny Lužické vrchoviny, tedy i
Šluknovského výběžku řadu výletů, které mají za
cíl přivést turisty do méně známých míst, neméně krásných než jsou jen cíle v národním parku a
nabídnout turistům cestování veřejnou dopravou
k těmto výletům, ať autobusy nebo vlaky, včetně
nové dráhy Nationalparkbahn / Dráha národního
parku Rumburk – Bad Schandau – Děčín, a ukázat
tak, že lze podnikat celodenní túry bez závislosti na
autu. Nechte tedy auto doma a objevte známá a
neznámá místa nejsevernějších Čech. Výlety jsou
zdarma a vedou je certifikovaní průvodci NP České
Švýcarsko.
Výlety:
středa 30.7. po trase Dolní Poustevna – hora Unger – Hutberg – Mittelndorf, jeho délka je 16 km.
Sraz na nádraží v Rumburku v 7:15, odjezd vlakem
v 7:28.
středa 6.8. po trase Lužické spojky: Brtníky – Hrazený – Karlovo údolí – Šluknov – Taubenheim, jeho
délka je19 km. Sraz je na autobusové stanici Krásná
Lípa, náměstí, odjezd 6:36.

…k Pravčické bráně
V úterý 30. července Vás k Pravčické bráně zavede
Richard Šanda. Sraz účastníků je na Mezní Louce u
informačního střediska v 9:15 hodin.
…do Kyjovského údolí
V úterý 5. srpna Vás tam zavede Jan Lobotka. Sraz
účastníků je v Brtníkách u ústavu sociální péče v
10:00 hodin.

Pravčická brána - půl
století ochrany
U příležitosti 50. výročí státní ochrany Pravčické
brány pro Vás práva NP České Švýcarsko připravila celodenní akci věnovanou tomuto unikátnímu
symbolu národního parku. Těšit se můžete na vernisáž výstavy o Pravčické bráně, komentovanou
prohlídku areálu i na soutěže pro děti a dospělé.
Akce se koná v sobotu 26. července mezi 10:00 až
17:00 v areálu Sokolího hnízda - Pravčická brána.
Vstup do areálu po celý den zdarma!

Slavnost Porciunkule
v rumburské Loretě
Tradiční odpustková pouť k Panně Marii Andělské z
Porciunkule se uskuteční v sobotu 2. 8. od 10:00 do
17:00 hodin v barokní sakrální památce a mariánském poutním místě Loreta v Rumburku. Hlavním
celebrantem mše svaté bude páter Vojtěch Suchý.
Součástí slavnosti je vernisáž výstavy, divadelní pohádka pro děti a koncert duchovní hudby. Vstupné
na slavnost je dobrovolné.

24. července 2014
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Krásná Lípa opět krásnější…

Už jste byli v knihovně? Dům služeb se mění uvnitř, brzy se promění i zvenčí.
Střecha cukrárny (budova v majetku města) na Křinickém náměstí prochází zásadní rekonstrukcí.

Stavební suť z požární zbrojnice uložená pod kinem se vytřídí, rozdrtí a použije
jako podklad pro plochu budoucího skejtového a volnočasového hřiště a parkoviště, které zde vznikne.
Nová vstupní brána MŠ Sluníčko z dílny našich Technických služeb.

Úpravy zahrady a hracích ploch MŠ Sluníčko jdou do finále.

Sportovní hala v novém
Na nafukovací sportovní hale ve sportovním areálu Českého Švýcarska se začalo s výměnou fólií. A jak to vlastně vypadá, když se hala vypouští, se můžete
podívat na krátkém video sestřihu: http://youtu.be/BW_W9cP1wSA

Na území města (nejprve v osadách Vlčí Hora, Zahrady, Kyjov a Sněžná) započala instalace varovného protipovodňového systému a bezdrátového digitálního
rozhlasu.

24. července 2014
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Aquapark Staré Splavy

¾ Sejdeme se v 7:00 na hlavním vlakovém nádraží v Krásné Lípĕ.
¾ Pojedeme vlakem do Starých Splavĭ.
¾ Navštívíme Aquapark.
¾ Užijeme si spoustu zábavy a okusíme teplotu vody Máchova jezera.
¾ Vrátíme se také vlakem v 18:40 nejpozdĕji ve 20:40 hod.
.

ÚĆastníci si vyzvednou návratku, kterou pĥinesou vyplnĕnou a podepsanou od
zákonných zástupcĭ nejpozdĕji ve stĥedu 30. 7. 2014, na místĕ také zaplatí
pĥíspĕvek na akci ve výši 100,- KĆ.
S sebou: vhodný odĕv a obuv, svaĆinu, pití na celý den, pláštĕnku, pokrývku
hlavy, plavky, ruĆník, deku, krém na opalování, sluneĆní brýle, popĥ. kruh
rukávky, drobné peníze na útratu
(doporuĆujeme maximálnĕ 100,- KĆ), k dispozici stánky, kde je možné zakoupit
zmrzlinu, obĆerstvení, suvenýry.
Marcela Jansová, terénní pracovnice – 777 03
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Soutěž o: „Nejlepší potravinářský výrobek
Ústeckého kraje – Kraje Přemysla Oráče“
Kategorie: Pekařské výrobky (chléb, běžné pečivo, slané pečivo)

VÍTĚZ 2014
ŽITNÝ CHLÉB

PEKAŘSTVÍ LIMMA
PEKAŘSTVÍ LIMMA, Křinické náměstí 15/17, 407 46 Krásná Lípa
Otevírací doba: Po – Pá: 6.30 – 17.00 hod, So: 6.30 – 11.00 hod.
www.pekarstvilimma.cz

www.facebook.com/PekarstviLimma
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Kapli Panny Marie
Karmelské ve Vlčí Hoře
rozezněly kytary
Hudební kytarové těleso Guitar Arte Trio ve složení
Jindřich Kaulfers, Ivan Šoltys a Stanislav Prokeš se
postaralo o příjemnou letní atmosféru v kapli ve
Vlčí Hoře, kde se uskutečnil již druhý koncert Krásnolipského kulturního léta. Kaplí Panny Marie Karmelské se šířila hudba klasická, zejména španělská
a italská. Mohli jsme si poslechnout díla méně známých i světových mistrů jako byli Antonio Vivaldi,
Francisco Tárrega či Antonín Dvořák. Pro milovníky
klasické hudby to byl jistě hezký zážitek. Další koncert v kapli ve Vlčí Hoře si můžete užít ve středu 6.
srpna v 18:00 hodin, když se zde představí americký kytarista Tony Ackermann. Více na http://youtu.
be/QEo_ROJKgqU (LH)

24. července 2014

Vítězství v etapě nakonec znamenalo
i vítězství celkové
Vítězství v poslední, páté etapě, vyneslo Američance Brianně Walle i celkové vítězství ve 27. ročníku
Tour de Feminin. Druhé místo a modrý trikot nejlepší vrchařky si z Krásné Lípy odvezla nejlepší česká závodnice Martina Sáblíková.

Do kalendáře si již nyní můžete dát termín příštího ročníku - Tour de Feminin 2015, který se v okolí
Krásné Lípy pojede ve dnech 9. - 12. 7. 2015. Více
na informací, výsledky i další fotografie najdete na
www.tourdefeminin.com.
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