483

INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK

Příští číslo Vikýře vyjde
ve čtvrtek 4 . září
Čtvrtek 21. srpna

4,- Kč

Setkání s Karlem
Schwarzenbergem
Starosta města a předseda správní rady o. p. s. České Švýcarsko Zbyněk Linhart se zúčastnil jednání s panem Karlem Schwarzenbergem, předsedou zahraničního výboru Poslanecké sněmovny PČR. Při této příležitosti jej pozval
k návštěvě Krásné Lípy a regionu České Švýcarsko.

Léto nabité stavebními aktivitami
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Svoz separovaného odpadu
vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v pondělí 25.8. 2014 ve
Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 28.8. 2014 v Krásné Lípě. Dále pak
v pondělí 8.9. 2014 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 11.9. 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
poradna1@krasnalipa.cz
tel.: 412 354 839
Finanční poradenství
Dluhy, splátky, exekuce
poradna2@krasnalipa.cz
tel.: 412 354 839

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
Pracovní poradenství
Po 15:00-20:00
aktivizacerodin@krasnalipa.cz Út-Pá 13:00-20:00
tel.: 412 354 842
So 12:00-20:00
Po-St : 11:00-14:00
tklub@krasnalipa.cz
ÚT-ČT : 9:00-12:00
tel.: 774 235 010
Pá: jenom objednaní
Amari klub pro děti
Občansko právní poradna St 14:00-16:00 příprava do
JUDr. Pražák
školy a doučování
Každé první a třetí pondělí
Út-Pá 14:00-16:00 výtvarná
v měsíci
činnost pro děti
od 17:00-18:00
Čt 14:00-16:00 volnočasové
Objednávejte se
aktivity
na poradna@krasnalipa.cz
tel.: 412 354 839
Terénní pracovník
tp@krasnalipa.cz
Sociálně aktivizační služby tel.: 412 354 841
pro rodiny s dětmi
sas@krasnalipa.cz
Praní, žehlení, mandl –
sas1@krasnalipa.cz
prádelna Kolíček
tel.: 774 974 583
úklidy domácností i firem,
ceník na webu Kostky
Klub VČELKA
pradelna@krasnalipa.cz
Pro předškoláky
tel.: 412 354 842, 777 291 340
Pro děti do 6 let
Po - Pá: 9:00-11:00
Vzdělávací kurzy dle
vcelka@krasnalipa.cz
aktuální nabídky:
tel: 412 354 843
Komunitní plánování
tel.: 412 354 844
Hlídání dětí a půjčovna
kostýmů pro děti
Komunitní plánování na
tel.: 777 291 359
Šluknovsku
Katalog sociálních služeb
kostka@krasnalipa.cz

Počasí v Krásné Lípě - červenec 2014
Letošní červenec se při pohledu do statistik za uplynulá léta řadil spíše k těm teplejším. Maximální naměřená teplota 29,1°C tomu sice moc nenapovídá,
každopádně množství dnů s teplotami nad 25°C
ano. Měsíc začal nepříliš optimisticky. Ranní teploty kolem 10°C a odpolední kolem 16°C moc na
léto nevypadaly. Výrazné oteplení přišlo v polovině
první dekády, kdy již odpolední teploty stoupaly
nad 25°C. Studená sprcha přišla 10. 7. , kdy se odpolední teplota za doprovodu deště stihla vyšplhat
jen na 13°C. Ve druhé dekádě následovalo postupné oteplování, a tak zatímco 11. 7. bylo odpoledne
13°C, 20. 7. to bylo již 28°C. Na přelomu druhé a třetí
dekády se vyskytly dvě tropické noci. To jsou noci,
ve kterých teplota neklesne pod 20°C. Třetí dekáda
nenabídla žádné významné teplotní extrémy. Přes
den se teploty pohybovaly kolem 25°C, v noci nejčastější kolem 17°C.
Srážkově byl měsíc v Krásné Lípě v normálu. Celková suma srážek se ve Šluknovském výběžku
tradičně dosti lišila a to především díky bouřkové
činnosti. Hlavní dějství se Krásné Lípě letos spíše
vyhýbalo. Nejvíce srážek napršelo v okolí Šluknova
– kolem 160 mm. Okolí Rumburku a Varnsdorfu zaznamenalo kolem 110 mm. Nejméně pršelo v okolí
Chřibské, tam byly úhrny kolem 70 mm.
V Krásné Lípě napršelo 92,2 mm srážek.
Červenec 2014 - 2009
rok
2014
2010
2009
Průměrná teplota 18,0°C
18,7°C
15,7°C
Maximální teplota 29,1°C
31,3°C
27,1°C
Minimální teplota 8,7°C
9,8°C
8,4°C
Maximální vlhkost 100%

2013

2012

2011

17,9°C

16,4°C

14,7°C

31,9°C

28,5°C

26,4°C

9,1°C

6,9°C

6,4°C

-

100%

100%

Nabídka práce

100%
100%
Minimální vlhkost 35%
33%
41%
29%
46%
Mac. poryv v. m/s 12,2 m/s 17,2 m/s 17,7 m/s 28 m/s
19 m/s
19,0 m/s
Úhrn srážek
92,2 mm 54,9 mm 217 mm 217 mm
192 mm
152 mm
Počet dnů letních (maximální denní teplota vyšší
než 25°C): 8
Počet dnů tropických (maximální denní teplota
vyšší než 30°C): 0
Počet tropických nocí (minimální teplota v intervalu 22 – 8 h nebyla nižší než 20°C) : 2
(Jan Pícha, www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.htm)

Služby praní, žehlení,
mandlování a úklidové

CEDR – komunitní centrum, občanské sdružení, hledá
pro sociální službu azylové bydlení vhodného uchazeče/uchazečku na pozici PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH
SLUŽBÁCH – AZYLOVÝ DŮM RUMBURK. Nástup možný od 1. 9. 2014. Uchazeč podá písemnou přihlášku,
která musí obsahovat: strukturovaný životopis, motivační dopis (uveďte důvody, proč se hlásíte na toto
místo). Zájemci se mohou hlásit na e-mailovou adresu info@os-cedr.cz, nebo na adresu sdružení CEDR
– komunitní centrum, občanské sdružení, Křižíkova
918/32, 407 46 Krásná Lípa do 25. 8. 2014.

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.

Stomatologická pohotovost

http://www.tolstejn.cz/foto/krasnalipa/File/2012/
//
l j
/f /k
li /Fil /20 2/
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.

Ordinační hodiny 8:00 - 11:00

- 23. –24.8. 2014 MUDr. Vladimír Vojtěch
28. října 110, Děčín I, tel.: 412 151 056
- 30. – 31.8. 2014 MUDr. Lukáš Milič
Fügnerova 600/12, Děčín I, tel.: 412 511 482
- 6. – 7.9. 2014 MUDr. Pavel Charvát
J.Š. Baara 26, Děčín IV, tel.: 412 507 588
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů,
přesto doporučujeme správnost uvedených informací
před návštěvou lékaře vždy telefonicky ověřit.

Mobilní zákaznické centrum
Severočeských vodovodů
a kanalizací

21. srpna 2014
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Policejní sloupek
přehled za uplynulý měsíc

Právní poradenství
v Kostce

Řídil bez řidičáku a zdrogovaný
V Pražské ulici policejní hlídka zkontrolovala auto
Škoda Fabia, jehož řidič nepředložil řidičský průkaz.
Lustrací bylo zjištěno, že jej nikdy nevlastnil a navíc
má správním orgánem vyslovený zákaz řízení motorových vozidel. Vozidlo navíc řídil pod vlivem návykové látky, zřejmě po požití pervitinu. Po sdělení
podezření z maření výkonu úředního rozhodnutí
může očekávat až tříletý trest odnětí svobody.
Pouhé dohadování vypadalo jako rvačka
Oznámení o vzájemném napadání asi 20 osob,
ke kterému mělo dojít v Pražské ulici nad ránem
prověřovali krásnolipští policisté. Situaci přijelo na
místo řešit hned pět vyslaných hlídek policie, které
zjistily, že se osoby na místě pouze vzájemně dohadují. To, co bylo zprvu oznámeno jako zřejmá rvačka, nakonec skončilo oznámením přestupku jediné
osoby, která přímo před policisty napadla jiného. Z
výslechů dalších osob se nepodařilo zjistit žádného
dalšího napadeného.
Zase Škoda Fabie a zase drogy
Za pomoci speciálně vycvičeného psa byl v přihrádce ve dveřích Škody Fabie, kterou krásnolipští
policisté zkontrolovali v Kyjovské ulici nalezen sáček s bílou krystalickou látkou. V případě, že rozbor
prokáže, že se jedná o psychotropní látku, hrozí
jejímu majiteli až 15 tisícová pokuta, případně zákaz pobytu. Stejné vozidlo si krásnolipští policisté
zkontrolovali ještě jednou a to v Zahradách. To si
pro změnu na místo řidiče přesedl spolujezdec, kte-

rý předtím policistům vydal sáček s bílou krystalickou látkou. Jmenovaný vozidlo řídil, ačkoliv mu byl
v posledním roce celkem třikrát soudem vysloven
zákaz řízení motorových vozidel a navíc pod vlivem
návykové látky po požití pervitinu. Za maření výkonu úředního rozhodnutí mu hrozí až tříletý trest
odnětí svobody. Stejný trest může očekávat také
majitel vozidla – jeden z tříčlenné osádky, který
tomuto muži řízení vozidla předal, ačkoliv věděl,
že má vysloven zákaz řízení, a umožnil anebo mu
usnadnil trestný čin spáchat.
Pozor na falešné e-maily
V červenci se na policii se obrátilo několik osob,
kterým do emailových schránek bylo doručeno
několik zpráv o údajném dluhu, nesplacené pohledávce a podobně. Některé byly zaslány pod hlavičkou exekutorského úřadu, jiné pod jménem vymáhací společnosti. Součástí zprávy byl vždy přiložený
soubor, ve kterém je tzv. trojský kůň mající za úkol
nabourat se do počítače v úmyslu jej později zneužít. Nejlepší obranou je takovou poštu neotevírat
a nejlépe jí odstranit. V případě otevření přílohy,
je nutné vir z počítače rovněž odstranit. V případě
doručení takové zprávy se samozřejmě každý může
obrátit, nejlépe s vytištěným textem zprávy, na nejbližší oddělení policie.
Policisté OOP Krásná Lípa v období uplynulého měsíce evidovali 18 trestných činů a 120 přestupků, z
toho 83 přestupků v blokovém řízení.
prap. Jan Hampl

FOTOSOUTĚŽ - Dávná
i nedávná Krásná Lípa
ve fotografii

Prodej pozemků
pro výstavbu

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. 482 jsme se Vás ptali, zda dokážete situovat místo na fotografii. Zatím se to nepodařilo, ale příslib pomoci fotografii určit jsme dostali.
Tak snad se podaří. Dnes se Vás ptáme, kde stával
ten nižší z domků a co v něm bývalo.

V souvislosti s účinností nového Občanského zákoníku schválilo zastupitelstvo města na svém
červnovém zasedání nový „Postup ve věci prodeje
a užívání pozemků v majetku města Krásná Lípa“.
Zásadní změnou prošla pravidla pro prodej pozemků určených pro výstavbu.
Dosud kupoval žadatel pozemek až po kolaudaci
stavby, během výstavby měl pozemek pouze v nájmu.
Nově je pozemek zájemci prodán ihned, avšak s
podmínkou složení jistiny ve výši trojnásobku kupní ceny pozemku jako záruky za provedení stavby.
Tato jistina bude žadateli vrácena po vybudování
základové desky a zdiva prvního nadzemního podlaží za předpokladu zahájení stavby nejdéle do tří
let od podpisu kupní smlouvy.
Podporu výstavby mělo město na mysli již při zadávání pořízení nového územního plánu. Po šesti
letech projednávání byl v červnu letošního roku
konečně schválen nový územní plán města Krásná Lípa. Díky tomu se rozšířila nabídka pozemků v
majetku města určených pro výstavbu rodinných
domů.
(Vladimíra Došková)

Od 1.9.2014, po období prázdninového klidu, budou mít občané Krásné Lípy a okolních obcí opět
možnost využít právních služeb JUDr. Zbyňka Pražáka. Poradna bude otevřena v budově Komunitního centra Kostka Krásná Lípa p.o. každé první a
třetí pondělí v měsíci od 17.00 hod. Ke konzultacím
je třeba se objednat na tel. č. 412 354 839 a 777
925 302 nebo osobně v Komunitním centru. V
letošním roce již využilo možnost právní rady při
řešení svých problémů celkem 48 občanů.
V poskytování odborného sociálního poradenství
rovněž pokračuje i „Poradna v kostce“, která nově
poskytuje služby pro oběti trestných činů. Ke změně došlo i v konzultačních hodinách poradny, kam
je vhodnější se předem telefonicky objednat na
shora uvedených telefonních číslech a domluvit
si termín poradenského rozhovoru . V naléhavých
případech je možné přijít do poradny i bez objednání a to v pondělí od 15.00 hod. do 17.00 hod, v
úterý od 13.00 hod. do 15.00 hod. a ve středu od
9.00 hod. do 11.00 hod.
(MH)

Asistent prevence
kriminality
Městu Krásná Lípa se opět podařilo získat dotaci
od Ministerstva vnitra z programu prevence kriminality na činnost Asistenta prevence kriminality v roce 2014. Dotaci jsme získali bohužel opět
krátkodobě, nesystémově a až na druhou polovinu
roku. Od srpna tak můžete po městě vidět pana
Romana Mika, který tuto práci vykonává. Nosí výstražnou vestu s nápisem Asistent prevence kriminality a má při sobě průkaz zaměstnance města.
Jeho hlavní pracovní náplní je činnost preventivního charakteru. Práce asistenta je koordinována
Policií ČR a vedením města Krásná Lípa.
Pokud máte nějaké podněty, připomínky či snad
potřebujete pomoci, neostýchejte se a asistenta
oslovte. Můžete se také obrátit na manažerku prevence kriminality, paní Janu Drobečkovou, zaměstnankyni MěÚ Krásná Lípa.
V letošním roce asistent doplňuje směny bezpečnostní agentury ARGUS, kterou město najalo již na
začátku turistické sezóny, aby zajišťovala bezpečnost v centru města.
Věříme, že tyto aktivity pomohou ke zvýšení bezpečnosti a pořádku v našem městě.
(L.Hanková)
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I pro letošní rok si pro vás město Krásná Lípa připravilo bohatý celodenní program plný pohybu i zábavy. Na své si přijdou rodiny s dětmi, běžci, milovníci hudby,
obdivovatelé motorek Čechie Böhmerland či milovníci dobrého jídla. Po celý den bude moderovat Petr Rychlý.
Večerní koncert začíná v 18:00 na velkém pódiu uprostřed krásnolipského náměstí vystoupením kapely Ivan Hlas trio a bude pokračovat v 20:00 vystoupením
Petra Koláře. Na oba koncerty platí 1 vstupenka v hodnotě 50 Kč. Děti do 130 cm v doprovodu 1 platící osoby mají vstup zdarma. Pro účastníky Parkmaratonu je
vstupné na koncert zcela zdarma. Lístky je možné zakoupit přímo na místě, případně v předprodeji za stejnou cenu v Domě Českého Švýcarska či na krásnolipské
radnici (kancelář č. 8).
(L.Hanková)

21. srpna 2014
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Prázdninové výlety
Lužickou vrchovinou
a Českosaským
Švýcarskem

V rámci oslav Dne Českého Švýcarska organizuje Schrödingerův institut,
ve spolupráci s městem Krásná Lípa, dětský běh.

dÛtský

parkmaraton
3 0 . 8 . 20 14 / N ÁMÚSTÍ KRÁSNÁ LÍPA
Prezentace: od 9 – 10.30 hod. / Start: v 10.45 hod. (na náměstí u cukrárny Venezia)

SRPEN 2014
CESTA DO ŠKOLY

Stĥeda 3.9.
1900 hodin

ątyĥi dĕti, Ćtyĥi osudy, jediný cíl budoucnost.
x DOKUMENT. 77 minut.
x Mládeži pĥístupno.
x Vstupné 60,- KĆ.
x

Vyhlášení výsledků: v 11.15 hod.
Kategorie: A) do 10ti let (500 m) / B) 10–18 let chlapci (1 000m) / C) 10–18 let dívky (1 000m)

JUSTIN:JAK SE STÁT RYTÍĤEM

Startovné: 10 Kč
Pro všechny účastníky dětského závodu bude připraven malý dárek a pro vítěze zasloužená odměna. Město Krásná Lípa dětem zdarma zajistilo skákací hrad,
malování na obličej, jízdu na poníkovi a pro odvážné i lezení na horolezecké stěně ve sportovním areálu.
V rámci oslav Dne Českého Švýcarska proběhne i Dětský štafetový maraton (42,195 km), kterého se mohou zúčastnit všechny děti od 0-18 let. Závod proběhne
formou štafetového běhu, kdy každý účastník poběží 100 m. Součet časů všech účastníků se porovná s výsledným časem vítěze Parkmaratonu.
Start závodu: 13.00 hod – 16.00 hod. Vyhodnocení: po skončení maratonu.

Nedĕle 7.9.
1400 hodin

Stĥeda 3.9.

Pro děti účastníků
hlavního závodu
Parkmaraton bude
zajištěno
hlídání v dětsk
ém koutku po
celou dobu závo
du.

www.sinstitut.cz
PėIJÎTE SI ZABÚHAT S INSTITUTEM

Výlet za nejkrásnějšími
vyhlídkami do labského
kaňonu
Klub českých turistů Krásná Lípa, České Švýcarsko,
o.p.s. a Křinický pivovar pořádají v sobotu 6. září
2014 výlet za nejkrásnějšími vyhlídkami do labskému kaňonu po trase Bynovec - Růžový hřeben
- Kvádrberk - Děčín. Více na samostatných letácích
nebo na www.ceskesvycarsko.cz.

Výroba budek
pro netopýry
V pátek 5. září od 19:00 Vás České Švýcarsko o.p.s.
ve spolupráci se Správou Národního parku České
Švýcarsko v rámci projektu „Přírodopis v přírodě“ srdečně zvou na tvořivou dílnu. Tvořivá dílna
je určena rodičům a jejich dětem. Během dílny si
budete moci pod vedením zkušeného truhláře vyrobit budku pro netopýry. Dílna se koná v areálu u
Správy NP České Švýcarsko v rámci Mezinárodního
dne pro netopýry.

Mezinárodní noc
pro netopýry
V pátek 5. Září od 19:00 do 21:00 se v areálu Správy
NP České Švýcarsko koná tradiční setkání pod širým nebem, při kterém se můžete setkat se živým
netopýrem a dozvědět se spoustu zajímavostí ze
života těchto tajemných nočních tvorů. Pro každého účastníka bude připravena drobná upomínka
na tuto akci. Pro děti bude v úvodu připraveno divadlo o netopýrovi Ušíkovi.

Výstava o Aloisi
Klarovi v Loretě
V křížové chodbě barokní sakrální památky Loreta
Rumburk je výstava „Tys mě vedl..... Alois Klar (1763–
1833) a péče o nevidomé v Čechách „ k vidění do
6. září. Výstavní projekt na 28 panelech pojednává
o zakladateli péče o nevidomé v Čechách. Výstava
je přístupná od úterý do soboty od 10:00 do 17:00
hodin. Vstupné je 50 a 25 Kč.

Malé dobrodruhy Ćeká velké
dobrodružství.
ANIMOVANÝ. 96 minut.
Mládeži pĥístupno.
Vstupné 40,- KĆ.

x
x
x
x

TRABANTEM AŽ NA KONEC SVĔTA
x

Stĥeda
10.9.
1900 hodin
1900 hodin

x
x
x

Svĕt patĥí tĕm, co se neposerou. Road
movie Dana Pĥibánĕ a party cvokĭ.
DOKUMENT. 98 minut.
Mládeži pĥístupno.
Vstupné 60,- KĆ.

DOPRAVNÍ VÝCHOVA
Nedĕle 21.9.
1400 hodin

x
x
x
x

Hrát se bude v altánu u Cimráku v rámci
KOLOBĔŽKYJÁDY.
DIVADELNÍ PĤEDSTAVENÍ.
Mládeži pĥístupno.
Vstupné: ZDARMA.

Zmĕna programu vyhrazena
Tel.: 777 184 083, Pražská 960/24, Krásná Lípa,
www.krasnalipa.cz

Nahlédněte do světa
nočního hmyzu
V pátek 5. Září ve 20:00 hodin Vás České Švýcarsko
o.p.s. ve spolupráci se Správou Národního parku
České Švýcarsko Vás v rámci projektu „Broukoviště“
srdečně zvou na odchyt nočního hmyzu a povídání o těchto tvorech, kteří se stávají potravou nejen
netopýrů. Přednáška v přírodě je určena rodičům a
jejich dětem, během ní si vyzkoušíme odchyt večerního a nočního hmyzu pomocí speciální lampy
a dalších zajímavých entomologických pomůcek.
Přednáška v terénu se koná v rámci Mezinárodní
noci pro netopýry v areálu Správy NP České Švýcarsko.

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 24. 8. Michal Bártek, varhany (Francie/ČR),
Vladimír Kiseljov,malba (ČR)
neděle 31.8. Robert Hugo, varhany (ČR), Lucie Sedláková Hůlová – housle (ČR)

Domeček Na Kopečku
Rumburk
program na září
Středa
19:00
tř d 33. září
áří - 19
00 hhodin
di - „Ohlédnutí
Ohléd tí za prázdád
ninami“
Promítání dokumentu Filipa Remundy „Obnažený
národ“, o tom,
jak se Chorvatsko každoročně v létě stává českou
enklávou a jak na Čechy pohlížejí Chorvaté. Následná volná debata o prázdninách.
Středa 10. září - 19:00 hodin - „Studentský život ve
vzdálené Vaase“
O své zážitky z půlročního studijního pobytu ve
Finsku se podělí Bára Zezulová.

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:
pondělí 25.8. Chřibská – Stodolec – Studený – Líska – Pustý zámek – Horní Kamenice - 19 km
sraz autobusové nádraží Rumburk 8.10, odjezd autobusu 8.17, odj. z Krásné Lípy 8.36
středa 27.8. Mittelndorf – Beuthenfall – Idagrotte
– Lehnsteig – Schmilka - 16 km
sraz nádraží Rumburk 7,15, odjezd vlaku 7,28
středa 3.9. Sebnitz – Hochbusch – Tomášov – Panoramaweg – Bad Schandau - 18 km
sraz nádraží Rumburk 7,15, odjezd vlaku 7,28
středa 10.9.
Mikulášovice horní - údolí Bílého potoka – Obere
Schleuse – Zadní Jetřichovice – Mezní Louka nebo
Hinterhermsdorf - 8 km
sraz autobusové nádraží Rumburk 8.30,
odjezd autobusu 8.38 (bus jede už z KL v 8.20)

Informace o možnosti
připojování se na nový
kanalizační řad
Rádi bychom informovali občany Krásné Lípy,
kterých se dotkla výstavba II. etapy kanalizace, že
kanalizační přípojku do domu zatím není možné
realizovat. Tak jako každá jiná stavba, musí být i
stavba kanalizačního řadu a veřejných částí přípojek nejdříve zkolaudována a teprve pak se může
začít užívat. Předpokládaný termín kolaudace je
na podzim tohoto roku, přesnější termín zatím neznáme. Teprve po kolaudaci stavby (kanalizačního
řadu a veřejné části přípojek od hlavní trubky k
šachtičce u plotu) se budou moci připojovat jednotlivé objekty.
Dále bychom vás rádi informovali, že město Krásná
Lípa má i v této II. etapě záměr přispívat občanům
na připojování na kanalizaci.
Pravidla pro přiznání dotace na připojení na veřejnou kanalizační síť jsou připravena ke schválení. K
jejich schválení však může dojít až poté, co bude
vybrán provozovatel kanalizace. Tento proces město nemůže urychlit. Poté bude vydán pro občany
tiskopis žádosti a vy si budete moci podávat žádosti o příspěvek na vybudování soukromé části
přípojky. Veškeré informace budou zveřejněny na
úřední desce, internetu i ve Vikýři. Dokumentaci
přípojky jste již ve většině případů obdrželi. Po vybudování vlastní přípojky si ji budete muset ještě
zkolaudovat u Stavebního úřadu v Rumburku.
(Karel Mareš)
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PEKAŘSTVÍ
LIMMA

CHUTNÁ SKVĚLE
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

Nápady čtenáře matrik (4)
O jazyku matrik
Tak nejdřív snad k tomu jazyku, kterým se matriky vedly. Bývalo to totiž
různé. Existovaly sice předpisy o tom, jak zapisovat, ale najdete příklady toho, že to neplatilo vždy a všude. Třeba se stalo, že pana faráře z
nějakého důvodu zastupoval jeho kaplan. Ten možná chtěl ukázat, že
je vzdělaný, a tak zapisoval latinsky, zatímco pan farář psal zásadně
česky – nebo zase naopak. Tohle ovšem platilo jen pro české jazykové
oblasti. Naše země byla rozdělena na politické okresy, které byly malé
(na území Šluknovského výběžku byly tři), takže správa byla jednoduchá – všichni se v podstatě znali, každý úřad tak měl jen pár lidí (kdeže
ty časy jsou!). Okresy vznikly v roce 1849 místo panství, která byla do té
doby správními jednotkami. Později došlo v Čechách ke zřízení okresních samospráv. Jenomže v některých okresech byla převaha českého
obyvatelstva, v jiných zase, jako právě tady, žili převážně Němci. Naše
země byla od středověku zemí dvojjazyčnou a nebýt nacistů, jistě by to
tak zůstalo dodnes.
V okresech českých se zápisy vedly především česky, ale zase ne vždy,
a aby se to nepletlo, v některých dobách bývala čeština prostě povinná všude. Tehdy se dokonce ten, kdo chtěl v naší zemi získat povolení
k pobytu, musel naučit česky, jeho děti musely chodit do české školy
atd. Platilo to po celé věky – až do třicetileté války, pak byla němčina
„zrovnoprávněna“. Bývala to i latina, kterou se vedly matriky a nikoli příliš dlouho němčina, přestože si obvykle myslíme něco jiného. Pro naše
potřeby to ale není překážka, protože ty krátké zápisy v matrikách obvykle není problém přečíst. Já sám jsem se třeba nikdy neučil německy,
ale zatím jsem přečetl všechny zápisy i v němčině. Na latinu mi docela
stačil zbytek mých středoškolských znalostí, ostatně je tam i odkaz na
slovník, kde potřebné slovo napíšete latinsky a kliknutím máte rychlý
překlad. Spolehlivější je ovšem latinský slovník tištěný, to doporučuji,
prostě kniha je kniha. To poznáte, až budete například hledat tvar nějakého toho latinského výrazu, stručný elektronický slovník obvykle zná
jen základní tvary.
Alespoň jednu ukázka z matriky bych tady rád uvedl. Je to titulní list
kestřanské matriky z roku 1739 psaný, jak jinak – latinsky, ale krásně čitelný.
(Karel Jarolímek)
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KE KRÁSNOLIPSKÉMU LÉTU PATŘÍ KONCERTY
Zahájil varhaník
Jiří Clum
Letošní koncertní a kulturní léto v Krásné Lípě první
pátek v červenci zahájil v krásnolipském kostele sv.
Máří Magdaleny varhaník Jiří Chlum, který opět rozezněl kostelní varhany.

Srpen opět patřil kytarám, tentokrát americkým
… a nejen kytary, ale i zpěv a poutavé i vtipné povídání - to byl další z koncertů Tonyho Ackermana a jak
sám přiznal, možná, že právě ta naše kaple patří k jeho nejoblíbenějším koncertním místům. Malá „ochutnávka“ z koncertu: http://youtu.be/uQlLSFgx2XY

…následovalo
kytarové trio
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.

Umělecký zážitek
završila Schola
Gregoriana Pragensis
Vyvrcholením krásnolipského hudebního léta bylo
vystoupení souboru Schola Gregoriana Pragensis,
jejichž hudební program nám poskytl jedinečnou
příležitost se projít celým spektrem rozmanitých
forem od klasických zpěvů gregoriánského chorálu
až po duchovní písně a polyfonní kompozice. Malou videoochutnávku z koncertu v krásnolipském
kostele najdete na http://youtu.be/TDIv8anVDdA

…koncertovalo se i v kostele ve Sněžné

Letní koncert v kostele

Tam se představil soubor SoliDeo, který se specializuje na interpretaci instrumentální a vokální hudby gotické, renesanční a barokní.

Důstojné prostředí krásnolipského kostela sv. Máří
Magdalény obohatil koncert pod názvem „Nejznámější árie a duety ze světových oratorií“. O opravdu
překrásný večer se postaral kvartet ze vzdálených
Tuchlovic ve složení Štěpánka Heřmánková (soprán), Jan Morávek (baryton a bas), Miroslav Laštovka (trubka) a prof. Josef Popelka (varhany).
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V kickboxerském týmu ČR má své
zastoupení i Krásná Lípa
Ve dnech 14. - 17. 8. se v Brandýse nad Labem konalo soustředění národního týmu ČR pod vedením státních trenérů Martina Zavorala, Milana Duška a
Víta Masopusta. Pozvánku do reprezentace obdrželi také místní závodníci Láďa
Grundza, Josef Vodák a Jan Marhan. Běhen soustředění se museli závodníci
nominovat na světové šampionáty. Z 33 nominovaných se všichni krásnolipští
kickboxeři dostali do nároďáku. Reprezentovat Českou republiku na MS juniorů
v Itálii 6. - 14. září budou Ladislav Grundza a Milan Dušek jako státní trenér. Na
MS dospělých v Praze 10. - 15. listopadu pak Josef Vodák a Jan Marhan, a Milan
Dušek opět jako státní trenér a pokud se podaří vyladit formu, tak naposledy
ještě jako závodník. Z pohledu hlavního státního trenéra Martina Zavorala, mají
všichni závodníci z Krásné Lípy reálnou šanci dosáhnout na medailové umístění. Doufejme, že při nás bude stát i kousíček potřebného sportovního štěstí a že
budeme reprezentovat dobře nejen Českou republiku ale i naše město.
Sportu zdar a kickboxu zvlášť.(MD)
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