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INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK  

4,- Kč  Čtvrtek 30. října

Příští číslo Vikýře vyjde ve 

čtvrtek 13. listopadu

Ve dnech  17. a 18. října se konalo druhé kolo 
senátních voleb v našem okrese. 
I díky masivní podpoře téměř 93% voličů v 
našem městě jsem byl zvolen senátorem, a to 
největším rozdílem v rámci těchto voleb v celé 
ČR. Platí tedy, že po dvaceti letech skončím v 
čele města a nadále nebudu starostou města.  
Jistě zůstávám členem zastupitelstva města a 
bude-li zastupitelstvo souhlasit, byl bych dru-
hým neuvolněným místostarostou města. To 

jednak proto, abych mohl dokončit rozpraco-
vané projekty města, posunout další a přede-
vším proto, abych měl kontakt na samosprávu 
v regionu a mohl naše město v případě potře-
by zastoupit v Praze či u dalších orgánů.
Vážení. Děkuji vám za hlasy jak v komunálních, 
tak i obou kolech senátních voleb. Moc si toho 
vážím a je to pro mě velký závazek.  
Děkuji i všem svým spolupracovníkům, nejen 
těm dnešním, ale za těch dvacet let jich bylo 

desítky. Členové rad a zastupitelstev, zaměst-
nanců městského úřadu a našich příspěvko-
vek či ops České Švýcarsko. 
Díky, budu se snažit vás nezklamat a nadále 
intenzivně pracovat, nejen pro naše město a 
České Švýcarsko, ale celé Děčínsko.

Hezké podzimní dny vám všem přeje
Zbyněk Linhart

starosta města a Senátor Parlamentu ČR 

Z dosud nevzhledné kůlny se stala zajímavá 
knihovna. Neuvěřitelnou proměnu má na svě-
domí mladý děčínský umělec Adam Malevič, 
který pracoval podle návrhu architektky Evy 
Cerhové. Osvěžující proměnou prošla kůlna 
jednoho krásnolipského bytového domu pří-
mo proti autobusové zastávce v samotném 

centru města. Cestující a další návštěvníci 
města se tak na opravené fasádě, kterou zdobí 
streetartové dílko - police s knihami, mohou 
sami přesvědčit, že grafi tti není jen pouhé 
čmárání po zdi, ale v tomto případě zdařilé 
umělecké dílko.

Kam až se dostala vlajka Krásné Lípy? Záslu-
hou Ládi a Katky hodně daleko. Cestu dvou 
Krásnolípáků i krásnolipské vlajky můžete sle-
dovat na http://www.bigtrip.cz.

Vážení spoluobčané, sousedé, přátelé.

Spreje proměnily kůlnu v knihovnu

Krásná Lípa na 
cestách
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Stomatologická pohotovost 
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00

- 1. – 2. 11. 2014 MUDr. Oleksandr Pluyshchakov 
       Myslbekova 404/23, Děčín I, tel.: 412 519 622

- 8. – 9. 11. 2014 MUDr. Vladyslav Lisachenko 
       J.Š. Baara 26, Děčín V, tel.: 412 507 588

- 15. – 17. 11. 2014 MUDr. Hana Pojtingerová 
       Bezručova 569, Děčín IV, tel.: 412 586 361

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

http://www.tolstejn.cz/foto/krasnalipa/File/2012/
vodovody mob centr 2.jpgV podstatě vše potřeb-
né, co na běžném zákaznickém centru (přepisy 
smluv, odhlášení, přihlášení, donést podklady k 
žádostem na zhotovení přípojek, změny ve smlou-
vách, výši záloh, žádosti na přezkoušení vodoměru 
apod.) vyřídíte v mobilním zákaznickém centru pří-
mo 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 Varnsdor-
fu na ulici 5. května 68 vždy v úterý a ve čtvrtek v 
době od 8:00 do 14:00 hodin.

Opět nás čeká likvidace záplavy spadaného listí 
okolo domů, ze zahrádek, z ulic a chodníků. Zkušení 
zahrádkáři již dávno vnímají staré listí jako důleži-
tou a hodnotnou součást kompostů a následně ko-
loběhu živin v přírodě. Postupně se mění i pohled 
široké veřejnosti na tento druh bioodpadu. V minu-
losti se listí hojně pálilo. Dnes se s tímto řešením, 
které často otravovalo nejen vzduch, ale i soused-

ské vztahy, naštěstí setkáváme již výjimečně. 
Jako pomoc občanům, kteří nemají možnost spada-
né listí kompostovat svépomocí, nabízí město Krás-
ná Lípa již tradičně jeho bezplatný odvoz. Ke shro-
mažďování spadaného listí slouží velkoobjemové 
pytle, které vám zdarma zapůjčíme v Technických 
službách. Po naplnění pytlů stačí jen telefonicky (pí. 
Kamberská, 412 354 848) objednat jejich odvoz.

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. 487 se jednalo o dnešní Kyjov-
skou ulici nedaleko místa, kde se kříží s ulicí Stráda-
lovou, a kde býval obchod u Pavláků. Dnes se Vás 
ptáme, kterou část Krásné Lípy zachycuje snímek 
tentokrát.

Mobilní zákaznické 
centrum Severočeských 
vodovodů a kanalizací

Listí nepalte - kompostujte

FOTOSOUTĚŽ
Dávná i nedávná Krásná Lípa ve fotografi i

Komunitní
centrum

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Komunitní centrum-prostor pro Vaše aktivity
www.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 fi rem, 
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

Svoz separovaného odpadu 
vždy v lichém týdnu

Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v pondělí 3.11. 2014 ve 
Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 6.11. 2014 v Krásné Lípě. Dále pak v 
pondělí 17.11. 2014 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 20.11. 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, polysty-
ren, 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).

Babí léto je fuč - nezapomeňte přezout!
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Vážení občané, vzhledem k příznivým povětrnost-

ním podmínkám a na základě požadavků

od občanů , bude naposledy v tomto roce svoz 

bio odpadu proveden ještě ve dnech  5.11.2014 a  

19.11.2014. Nádoby na bio odpad odváženy nebu-

dou, zůstanou v domácnostech. Doporučujeme je 

vyčistit a uložit do dalšího svozového období, které 

bude zahájeno v jarních měsících příštího roku.

O přesném datu zahájení svozu budete informo-

váni.

Děkujeme všem, kteří se zapojili do třídění bio od-

padu.

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.

Na stavební práce a opravy povrchů místní ko-
munikace i přilehlých chodníků v prostoru před 
vlakovým nádražím, navazují i fi nální zahradnické 
úpravy, jak je již ve městě zvykem. Ty si realizuje 
město opět svépomocí. Veřejné prostranství před 
nádražím vč. nového informačního bodu tak vy-
tváří příjemné místo pro první kontakt cestujících 
s naším městem. Vlastní nádražní budova - to je již 
jiný příběh.

Ve Smetanově ulici probíhají práce spojené s 
pokládkou kabelového elektrického vedení, vč. 
výměny přípojek k sousedním objektům. Vrchní 
vedení bude sejmuto a opěrné betonové sloupy 
následně demontovány. Současně proběhnou 
i úpravy veřejného osvětlení. Práce probíhají v 
úseku od trafostanice u dětského domova až nad 
městský hřbitov. Akce je fi nancována ČEZ, a. s. a 
částečně městem Krásná Lípa. 

Na začátku letošního května nastoupil Milan Gunar 
do práce ke krásnolipským technickým službám, 
kde pracuje jako uklízeč veřejných prostranství. Je 
to jeho první pracovní zkušenost. Díky vstřícnosti 
pracovníků městského úřadu Krásná Lípa dostal i 
možnost bydlení a díky tomu může žít běžný plno-
hodnotný život. Milan se v rámci veřejně prospěš-
ných prací podílel i na rekonstrukci zdi, kde se již 
dnes vyjímá grafi tty knihovna. 

MAS Šluknovsko v současné době připravuje nový strategický plán pro nové programové období, na zákla-
dě kterého bude čerpat fi nanční prostředky v letech 2014 – 2020. Pojďte s námi diskutovat o jednotlivých 
prioritách nové strategie! Workshopy začnou v listopadu v Klubu Střelnice ve Varnsdorfu, kde má MAS 
Šluknovsko svou kancelář, a to vždy od 15 hodin. Celé znění pracovní verze Integrované strategie rozvoje 
území MAS Šluknovsko najdete na www.mas-sluknovsko.cz

Komunitní centrum Kostka otevírá 4. 11. 2014 klub 

pro Podnikavé ženy. Náplň klubu je připravena 

podle odpovědí v anketě, která byla uspořádána v 

září a dále na základě dalších podnětů.  Ženy se v 

klubu budou scházet dvakrát týdně a to v úterý a 

ve čtvrtek v odpoledních hodinách. V klubu se mů-

žete těšit na  sérii přednášek o začátcích podnikání, 

setkání s úspěšnými podnikatelkami, přednášky 

odborníků na téma legislativa v podnikání, jak za-

čít podnikat, jak sladit péči o děti a podnikání, proč 

podnikat a jaký je podnikatelský potenciál žen, jak 

pracovat se sebou, abych byla úspěšná.  Kromě té-

mat okolo podnikání se také budeme věnovat spo-

lečnému tvoření,  např. batika, příprava na advent, 

výroba kabelek. Program je fi nancován z Norských 

fondů.

Všichni jste srdečně zvány! 

Krásná Lípa má poprvé v historii čtyři zahradníky. Při realizaci sadových úprav u nádraží se poprvé v historii 
sešli čtyři pracovníci města, profesí zahradníci. Martina Hlavová, vedoucí TS, zahradnice Jana Tadičová a 
Marta Vavřínová, a Jan Kolář, místostarosta města. No řekněte, kdo toto má?

UPOZORNĚNÍ 
změna ukončení svozu 

BIO ODPADU

Služby praní, žehlení, 
mandlování a úklidové

Proměna ploch 
u krásnolipského 
vlakového nádraží.

Výkopové práce ve 
Smetanově ulici

Podporované 
zaměstnávání

Strategie MAS Šluknovsko na období 2014 - 2020

Pro podnikavé ženy

Tak kolik zahradníků město vlastně má?

UPOZORNĚNÍ                                          

Kostka vyhlašuje záměr pronajmout si nebyto-
vé prostory cca 60m2 v Krásné Lípě pro účely 
sociálního šatníku. Nabídky posílejte na kost-
ka@krasnalipa.cz
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divů České Švýcarsko o.p.s. a magazín Koktejl  
vás srdečně zvou na 6. ročník  
festivalu s cestovatelskou tématikou

8. 11. 2014 od 12:00 do 21:00
Dům Českého Švýcarska, Krásná Lípa

1

12:00 | Václav Sojka
Kamčatka 
Putování nejen za vulkány, medvědy, ale i lidmi na Kamčatku 
popisuje dlouholetý fotograf Správy národního parku České 
Švýcarsko. 5

17:20 | Petr Horký 
Století Miroslava Zikmunda  
Zikmund a Hanzelka - všichni známe jejich expedice, knihy 
a filmy. Ale nikdo neví, jaký žili život. Petr Horký představí 
vznik filmu a také promítne několik záběrů z natáčení, které 
se k širší veřejnosti možná nikdy nedostanou… 

2

13:20 | Magda Radostová
Aljaška
Vyprávění ke stejnojmenné knize, s promítáním fotografií 
a zajímavým vyprávěním nejen o národních parcích Denali 
a Katmai. 6

18:30 | Alena Koukalová
Švýcarsko – Grand Tour
Prezentace Švýcarska jako země s velmi rozmanitou přírodní 
i kulturní nabídkou. Při putování po trase Grand Tour 
navštívíme nejen věhlasná místa, ale i tajné tipy. 
(Kinosál v expozici)

3

14:40 | Milada Řeháková
Život s filipínskými nártouny  
– Projekt Tarsius
Ohlédnutí za již pětiletým snažením projektu Tarsius, který 
v nitru filipínské džungle pátral po unikátních tvorečcích – 
nártounech filipínských. 7

19:30 | Adam Lelek 
Indonésie – Po stopách lidojedů 
Multimediální přednáška z cyklu Planeta Země 3000. 
Společně se zakladatelem projektu, fotografem 
a dobrodruhem Adamem Lelkem, se vypravíme 
do pestrobarevné Indonésie. Vstoupíme do žlutého pekla 
kráteru Kawah Ijen, setkáme se s orangutanem bornejským 
a kahau nosatým.

4

16:00 | Michal Vičar
Na embéčku kolem světa
Studenti psychologie a žurnalistiky se vydali na cestu 
kolem světa 40 let starou Škodou 1000 MB. Jejich výprava 
trvala 7 měsíců a trasa vedla přes 4 kontinenty. Po téměř 
40 000 kilometrech si splnili sen a vrátili se šťastně domů.

Během festivalu proběhne:
Soutěž  o kalendář  Českosaské  Švýcarsko 2014 – Znovuobjevená divočina.
Soutěž o předplatné časopisu Koktejl a dárky od společnosti  Switzerland Tourism.  
Občerstvení zajištěno, nápoje zajistí pivovar Falkenštejn.
VSTUP ZDARMA

www.sedm-divu.cz

Foto: Petr Slavík

Europäische Union. Europäischer Fonds für 
regionale Entwicklung: Investition in Ihre 
Zukunft/Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti

JEN TY! 
MŮŽEŠ ZMĚNIT

SVOJI BUDOUCNOST! 

VZDĚLÁVÁNÍ
2015/2016
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                  Zveme Vás na pohádku                    me Vás na pohádku Zvem

O KARKULÁKOVI 
        JAK TO ASI DOPADNE, KDYŽ MÍSTO ČERVENÉ KARKULKY, 
                         JDE ZA BABIČKOU KARKULÁK? 
 

KDY:      v neděli 9. listopadu v 16:00 hodin 

KDO:     Divadelní soubor ROLNIČKA ze Šluknova  

KDE:      v Kulturním domě v Krásné Lípě 

Zm na programu vyhrazena
Tel.: 777 184 083, Pražská 960/24, Krásná Lípa, 

www.krasnalipa.cz

LISTOPAD 2014 
Babov esky 2 

P íb h za íná tam, kde skon il první díl: drbna Horá ková 
vybíhá naproti mladým hokejist m, kte í p ijeli navštívit 
svého dobrého kamaráda. 
LETNÍ KOMEDIE. 110 minut.  
Mládeži p ístupno. 
Vstupné 60,- K .                                                                           

Divadlo Rolni ka: O Karkulákovi 
 

Tradi ní pohádka trochu jinak. Jak to tedy vlastn  s tou 
ervenou Karkulkou doopravdy bylo?  

Pohádka v podání divadelního souboru Rolni ka Šluknov. 
Vstupné 40,- K .                                                                           

St eda 5.11. 
1900 hodin 

Ned le 9.11. 
1600 hodin 

Noe 
Sv t už zachránila ada hrdin , ale on byl první. NOE. Ten 
p íb h vypráví o konci sv ta a o druhé nejslavn jší lodi, hned 
po Titanicu. 
DOBRODRUŽNÝ. 138 minut.  
Nevhodné pro mládež do 12 let.  
Vstupné: 60,- K .                                                                        

Modrý tygr 
Co se stane, když se ve m st  objeví modrý tygr? 
St edobodem všeho d ní je zapomenutá, ale stále kouzelná 
botanická zahrada ukrytá uprost ed m sta. 
DOBRODRUŽNÝ, RODINNÝ. 90 minut.  
Mládeži p ístupno. 
Vstupné 40,- K .                                                                           

St eda 19.11. 
1900 hodin 

Ned le 16.11. 
1400 hodin 

ertovská disco 
Pravá tane ní ertovská disko pro d ti v ertovských 
kostýmech. Volba MISS ert a ertice, sout že, hry, 
ertovské ob erstvení. Hraje DJ Jirka. 

Vstupné: 10,- K  ertíci a ertice/20,- K  ostatní.                       

Ned le 23.11.  
1400 hodin 

U p íležitosti 25. výro í sametové revoluce 
Magický hlas rebelky 

eskoslovenská okupace v r. 1968 ukon ila slibnou 
p veckou kariéru zp va ky Marty Kubišové. D vodem 
byla pravd podobn  její píse  Modlitba pro Martu, která 
se stala protestsongem okupované zem . 
CELOVE ERNÍ DOKUMENT.  
Mládeži p ístupno.  
Vstupné 60,- K .                                                                    

Pond lí 17.11. 
1900 hodin 

ííjen 2014 íjen 2014 

Zm na programu vyhrazena  www.krasnalipa.cz

Babov esky 2 
 

tvrtek 6.11. od 10:00 za 30,- K  
 

P íb h za íná tam, kde skon il díl 
první: drbna Horá ková vybíhá z domu 
naproti mladým hokejist m, kte í 
p ijeli navštívit svého dobrého 
kamaráda a spoluhrá e na nedalekou 
chalupu, aby tu aspo  pár dní trénovali 
i odpo ívali. Horá kovou okamžit  
napadne pozvat svou vnu ku, šikovn  ji 
narafi it sportovc m do cesty – t eba 
se jí n jaký všimne a holka ud lá 
terno. Nevydrží a pochlubí se svým 
nápadem ostatním babkám.  

eská letní komedie. 110 minut. 

Podzimní továrna Rabštejn

Jiří Rak uvádí svého hosta

Svatomartinská sklářská sobota

Toulky Českým Švýcarskem nejsou jen o poznávání přírodních krás. Nabízí 
i mnoho zajímavých kulturních odkazů našich předků; některé odkazují i na 
pochmurnou nedávnou historii. Vydejte se s námi tentokrát do továren skry-
tých v Rabštejnském údolí u Srbské kamenice. Labyrint podzemních chodeb je 
dlouhý 4,5km a byl ražen za 2. světové války vězni z koncentračního tábora Flo-
senburg. Na výlet s ops České Švýcarsko se můžete vydat v sobotu 1. listopadu. 
Více informací na www.ceskesvycarsko.cz.

Křinický pivovar srdečně zve na nový přednáškový cyklus s cestovateslkou té-
matikou: „Jiří Rak uvádí svého hosta“. Přednášku si můžete přijít poslechnout 
do přednáškového sálu v 1. patře Křinického pivovaru, vždy od 17:00 hodin, v 
následujících termínech:
5. 11. Natalie Belisová: Kamenné kříže na Děčínsku
12. 11. Hainer Haschke: Z Žitavských skal do Lužických hor aneb Historické úze-
mí loupežníka Karáska
19. 11. Jiří Rak: Polskem od Tater po Mazury

Sklárna Ajeto v Lindavě Vás v sobotu 15. listopadu mezi 10:00 – 20:00 srdečně 
zve na Svatomartinskou sklářskou sobotu během níž si můžete vyzkoušet fou-
kání skla, korálkování, draní peří, rytí skla, předení na kolovrátku a další řemes-
la. Po celý den bude k dispozici svatomartinské občerstvení a moravská vína. 
Vstup volný.

Domeček Na Kopečku Rumburk
program na listopad

Pátek 29.10.2014 - 19:00 
Z cyklu: „Jak já to vidím...“
Beseda s ředitelem Městského divadla ve Varnsdorfu Martinem Musílkem 
o regionální kultuře, o jejím vývoji, směřování, chodu divadla a mnohém 
dalším.

Středa 5.11 2014 - 18:15
Promítání aktuálního dílu televize GymBreak, která refl ektuje dění na rum-
burském Gymnáziu a v jeho okolí. Na tvorbě programu se podílí přímo 
sami studenti a učitelé.

19.00 Vernisáž výstavy „Lidé a lidé“
Obrazy a fotografi e cestovatelů Marka a Kláry Winterových z Rumburku, 
kteří strávili na cestách po Oceánii a Asii tři roky a přináší zajímavé postřehy. 
Také obrazy osobností, které je inspirovali. 

Středa 12.11.2014 19:00
Dluhy, exekuce a tak dál
Přijďte si poslechnout příběhy o dluzích a popovídat si na tato a podobná 
témata s dluhovou poradkyní Bohunkou Slanou.
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Do Krásné Lípy se vrátila drakiáda Díky Beruškové burze 
děti v zimě nezmrznou

Prolínání Světů 2014

Výsledky svého výzkumu představili veřejnosti

K podzimu tradičně patří i pouštění draků. A prá-
vě tato zábava včera odpoledne přilákala na louku 
nedaleko rybníka Cimrák v Krásné Lípě desítky dětí 
i jejich rodičů. Po nebi se proháněli draci vlastno-
ručně vyrobení i koupení, malí i velcí, nápadně ba-
revní i jednobarevní. Někteří létali vysoko a dlouho, 
jiní se marně snažili vzlétnout na delší než krátkou 

dobu. Ale to rozhodně nikomu nevadilo, důležité 
bylo, že se při tradiční podzimní zábavě bavily celé 
rodiny. Odpolední zábavu spojenou s létáním dra-
ků pak všichni společně zakončili u pohádky, v níž 
drak také nesměl chybět. Děkujeme všem za hoj-
nou účast a vytvoření příjemné sváteční atmosféry.

(vik)

Poslední říjnový víkend proběhla v krásnolipském 
kulturním domě další burza dětského oblečení a 
hraček, tentokrát zaměřená na podzimní a zimní 
období. Zájem byl veliký. Přes 30 prodávajících 
přineslo v pátek 1.300 věcí, z nichž každá pátá v 
sobotu našla nového majitele. Největší zájem byl o 
zimní bundy, kombinézy, boty a zateplené kalhoty. 
Prodala se i spousta běžného oblečení, hraček, kní-
žek, ale např. i lyžařské helmy. O bezchybný průběh 
se opět postarali dobrovolníci z řad většinou už 
bývalých návštěvníků Mateřského centra Beruška. 
Všem patří obrovské poděkování. Kus práce odved-
ly také naše děti, které Berušku kdysi navštěvovaly 
a teď už jsou z nich velcí pomocníci. Takže moc dě-
kujeme Báro, Dádo, Tome, Máro, Emčo a Luky. Práci 
nám také usnadnily nové stojany na šaty pořízené 
díky fi nanční pomoci města Krásná Lípa. Burzu 
uspořádalo Mateřské centrum Beruška za podpory 
města Krásná Lípa.

(Lada Hrnečková, Mateřské centrum Beruška)

Druhý ročník konference věnované osobnímu roz-
voji, partnerským vztahům a rodině proběhl v Krás-
né Lípě v sobotu 18. října 2014.
Konferenční prostory ops České Švýcarsko hostily 
celkem 104 účastníků, což značí velký zájem o nabí-
zená témata, zároveň  ještě nespadá pod masovou 
akci, takže atmosféra byla vynikající, byl prostor pro 
diskuzi, sdílení. Většina účastníků byla ze Šluknov-
ského výběžku a to nás velmi těší a motivuje.
Děkuji všem lektorů, účastníkům a podporovate-
lům konference, bez jejichž přispění by se akce v 
této podobě nemohla konat. Zvláště pak Městu 
Krásná Lípa, Schrodingerovu institutu a společnos-
ti Lesy ČR.

(Irena Kubicová, Krásnolipsko, o.s.)

V letošním roce se studenti Gymnázia – Přírodní 
školy z Prahy-Holešovic na svůj studentský výzkum 
vydali do Šluknovského výběžku a to, co z toho 
vzešlo, jste mohli vidět v krásnolipském Kulturním 
domě, kde výsledky svého výzkumu představili ve-
řejnosti. Studentská cesta do okolí Krásné Lípy se 
věnovala nejen zdejším sociálním problémům, ale 
i bohaté historii a vzácné přírodě. Během dvou-
hodinové přednášky jsme viděli, jak pražští stu-
denti nacvičili společně divadlo s krásnolipskými 

Romy, jak se liší pohled na Šluknovsko v médiích 
a u běžných obyvatel, jaká tajemství skrývají staré 
hřbitovy, nebo to, jaké technické v kraji určitě stojí 
zato navštívit. To ostatně můžete také v současné 
době vidět na výstavě studentských 3D fotografi ích 
technických památek Českého Švýcarska (rozhled-
ny, mosty, mlýny), kterou najdete v Informačním 
centru Českého Švýcarska. Více se dozvíte také na 
http://www.prirodniskola.cz/o-skole/skolni-projek-
ty/expedice-sluknovsko/).
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Výlety T-klubu Přírodopis v přírodě

Vážení Krásnolipáci!

Hned dva výlety mohly podniknout děti z krás-
nolipského T-klubu díky Nadaci Agrofert a MPSV. 
Nejprve podnikly výlet do Děčína, kde navštívily 
plavecký bazén s tobogány a užily si spousty leg-
race. Pak se vydaly na výlet vlakem do IQLANDIE v 
Liberci, kde prozkoumaly expozici IQLANDIE a na-
vštívily tamní planetárium, kde shlédly fi lm „Úsvit 
kosmického věku“. Zašly také na scient show, kde 
jim pracovníci IQLANDIE předváděli různé pokusy, 
některé z dětí pracovníkům při pokusech i asisto-
vali. Poté se zúčastnily workshopu, v němž si mohly 
vyrobit balzám na rty, parfém a mýdlo. Vyzkoušely 
si na vlastní kůži sílu zemětřesení a vychřice. Změ-
řily si krevní tlak, kapacitu plic a otestovaly své vě-
domosti o lidském 
těle.  Oba výlety se nám moc líbili.

Díky fi nanční podpoře Ministerstva životního pro-
středí proběhl v rámci projektu: „Přírodopis v pří-
rodě“ v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě 2. 
října seminář: Plánujeme zahrady u škol a školek v 
přírodním stylu. 
Seminář byl určen mateřským školám a základním 
školám a seznámil jejich zástupce hned s několika 
tématy: proč je kontakt dětí s přírodou důležitý, 
certifi kace, hygiena, normy, kterých je třeba se při 
zakládání či rekonstrukce zahrady MŠ držet, nápa-
dy na zahradničení s dětmi a řadou dalších.
Na semináři přednášely zahradní architektky a 
zahradnice z Čech i Německa (Magdalena Smeta-
nová, Lucie Miovská, Kateřina Horáčková, Barbara 
Kroll). Seminář navštívila i paní učitelka z Drážďan 
(Petra Kleinschmidt), jejíž školka zvítězila v soutěži 
přírodních zahrad u školek, a podělila se o své zku-
šenosti s plánováním a realizací. Na závěr si zájemci 

mohli vyrobit hmyzí domek jako doplněk přírodní 
zahrady.
Tento seminář přinesl inspiraci všem, kdo chtějí are-
ály u škol a školek oživit, udělat přátelštější dětem a 
zároveň přírodě. A zájem o toto téma byl opravdu 
veliký. Akce se zúčastnilo téměř 25 zástupců ma-
teřských základních škol ze Šluknovského výběžku.
V rámci toto projektu proběhl v září kurz Zahrada 
jako živý organismus. V říjnu ještě se uskuteční ještě 
další dva kurzy pro pedagogy: Bylinky do škol (23. 
10.), Zoologie jako zážitek (7. 10.).
Cílem projektu je dětem i dospělým nabídnout zají-
mavé trávení volného času  i nové přístupy ve vzdě-
lávání o přírodě a nadchnout je pro péči a ochranu 
přírody v území s vysokou přírodní hodnotou – Ná-
rodním parku České Švýcarsko.
Blíže na www.ceskesvycarsko.cz

Jarmila Judová

Děkujeme Vám všem, kteří jste přišli ke komunál-
ním volbám a projevili tak svůj názor, bez ohledu 
na to, kterou stranu jste volili. Velmi si vážíme pře-
devším každého hlasu, který jste dali kandidátům 
hnutí Volba PRO Lípu.
Volba PRO Lípu získala 17% hlasů, což ukázalo, že 
v Krásné Lípě je poptávka po názorovém proudu, 
který prezentujeme, a že existují témata, k nimž je 
třeba přistupovat jinak, než tomu bylo dosud. Bu-
deme usilovat o naplnění vašich očekávání a i když 
to z pozice 3 řadových zastupitelů nebudeme mít 
snadné, věříme, že vaši důvěru nezklameme.
Blahopřejeme Sdružení 2014 k vítězství ve volbách 
a slibujeme, že je, jako správná konstruktivní opo-
zice, nenecháme usnout na vavřínech. Po celé vo-

lební období se budeme snažit akcelerovat vše, co 
je pro Krásnou Lípu dobré a k tomu přinášet i nové 
impulsy pro další rozvoj města. Jsme přesvědčeni, 
že až Vám na konci tohoto volebního období bude-
me skládat účty, budete spokojeni.
K dispozici Vám budou stránky www.volbaprolipu.
cz, kde budeme průběžně přinášet informace o 
naší činnosti. Funkční zůstane i sekce „Chci v Lípě“, 
kam nám můžete posílat své podněty vedoucí ke 
zpříjemnění života v obci. Samozřejmě se můžete 
obrátit i přímo na jakéhokoli člena hnutí Volba PRO 
Lípu. Otevřeni jsme všem Krásnolipákům, kteří se 
budou chtít zapojit do naší práce .
Děkujeme všem, kteří pracují pro Krásnou Lípu.
Volba PRO Lípu
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DDDOOOBBBRRROOOUUU   CCCHHHUUUŤŤŤ   
 

  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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Czech Open kickboxing 2014 
Koncem října se v Praze, pod záštitou světové federace WAKO, konal velký me-
zinárodní turnaj v kickboxu v tatami disciplínách Czech Open. Na turnaj se sjelo 
okolo čtyř set závodníků z ČR, Běloruska, Itálie, Kanady, Německa, Chorvatska, 
Slovinska, Srbska, Slovenska, Polska, Maďarska a Rakouska. 
Náš oddíl se v obrovské konkurenci nejprestižnější světové kickboxerské aso-
ciace WAKO rozhodně neztratil. Josef Vodák nastoupil ve dvou veteránských 
disciplínách a obě dokázal po velmi dobrém výkonu vyhrát a získal dva zlaté 
poháry. Andy Farská v juniorkách prohrála v semifi nále o jeden bod se sloven-
skou reprezentantkou a brala bronz. Pak ale nastoupila v kategorii ženy a tam 
dokázala k překvapení všech zvítězit, když ve fi nále porazila vysoko na body 
slovenskou závodnici Adamiečkovou. Honza Marhan v semifi nále ještě s pře-
hledem porazil vysoko na body závodníka z Plzně, ale ve fi nále už nestačil na 

Maďara a musel se spokojit se stříbrným pohárem. Lukáš Holeček v mladších 
žácích prohrál ve svém prvním zápase s reprezentantem ČR Zichem, ale s tím se 
počítalo, jel tam pouze na zkušenou. 
Celková bilance 3x zlato - 1x stříbro – 1x bronz. Je to naše nejúspěšnější vy-
stoupení na tomto turnaji a to i přesto, že jsme nejeli na turnaj kvůli marodce a 
nekázni některých závodníků v kompletní sestavě. 
Ve dnech 27. 10. -7. 11. provádíme nábor nových zájemců o kickbox. 
Tréninky se konají po-st-pá od 17h ve fi tcentru v Krásné Lípě. 
Děti a začátečníci trénují odděleně. Zájemci ve věku do 18-ti let musí na první 
trénink dorazit v doprovodu alespoň jednoho z rodičů. 
Více informací na www.kbckrasnalipa.cz 
Sportu zdar a kickboxu zvlášť.                        (MD) 


