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Vikýř 500
Listovat stránkami prvních čísel Vikýře, ale i pak těmi dalšími, ne tak starými a méně zažloutlými, je trochu jako si prohlížet po letech rodinná
fotoalba. Vrací se zpět příběhy, pocity, vyplouvají na povrch již kdesi
zapadlé vzpomínky. Některé tváře si už jen těžko vybavujeme, jiné jsou
vlastně pořád stejné. Někdy se dostaví údiv či překvapení, jindy se jen
ujistíme, že to tak vlastně kdysi bylo. I staré Vikýře je lepší si prohlížet
ve společnosti blízkých, sdílet pocity a vzpomínky, které se náhle znovuobjevují.
Těch pět stovek vydání je vlastně přirozeným časosběrným snímkem,
do jisté míry kronikou novodobé historie našeho města. Jistě ne zce-

la objektivní, nesou si nezbytně s sebou otisky osobností, již je tvořili.
I při letmém listování je znatelná síla společenské změny, začátečnická energie a odhodlání, snaha proměňovat naše město. Před očima se
střídají období dramatická a hektická s poklidnými, zaznamenávají se
tradice a zvyky v proměně času.
A tak prvořadá úloha a poslání Vikýře - aktuálně informovat čtenáře/
občana – o dění a událostech ve městě, dostává, jakoby mimochodem
s odstupem času další význam.
(Jan Kolář)

…a tak je vikýř Vikýřem
Volala Mášenka na medvěda: „Nesedej na souček, neber si koláček.
Sedím vysoko, vidím daleko.“ A protože to bylo šikovné děvče, udělali
jsme to jako ona. Vylezli jsme si vysoko, až nahoru pod střechu našeho
domu, usadili jsme se ve vikýři a rozhlížíme se kolem. Někomu je vidět
do dvora, někomu do talíře. Někteří tvrdí dokonce, že vidí všem až do
žaludku, ale to se teprv ukáže. Pozorovatelna je to každopádně náramná, ta trocha námahy se bohatě vyplatí. Z výšky pozorujeme marnivou
věžičku na střeše školy i nabádavou věž kostelní, o vížce nad radnicí
ani nemluvě. A vidíme daleko. A kam nedovidíme, tam se doběhneme

zeptat. Všechno chceme vědět. Od těch nedůvtipných medvědů se lidé
liší tím, že než něco udělají, promyslí to. Čím víc hlav, tím toho mohou
vymyslet víc. Jen se musí sejít. Myslíme si, že vikýř je dobrým místem
k takovým setkáním. Je tu výhled a prostor k úvahám. A čím se nás tu
bude scházet víc, tím líp, jak již řečeno. Prohlédnout, promyslet, pojmenovat. Ta tři slova mění svět, ty tři schopnosti byly dány. Konat mohou
i medvědi. Mášenka to věděla taky.
Dávejme si pozor, co neseme v nůši!
(PH)

Poděkování prvnímu šéfredaktorovi
Právě se vám do rukou dostává pětistý výtisk krásnolipského Vikýře, čtrnáctideníku, který si dal od samého počátku za úkol pozorovat, popisovat a částečně i hodnotit (z výšky pomyslné střechy) život v Krásné Lípě.
Nulté číslo vyšlo ve středu 30. září roku 1992 a číslo první pak hned
v pondělí 19. října. Celých deset let, až do prosince roku 2002, kdy vyšlo
číslo 200, byl šéfredaktorem kolega - šikovný kantor Petr Hořeňovský.
Za tuto dobu on sám napsal řadu závažných a mnohdy také velmi vtipných článků a postřehů. Vzpomínám si, mimo jiné, jak trefně odpověděl

svým jednorázovým výtiskem „Apríl´95“ na dva růžové časopisy opozice právě v době, kdy jsme se Zbyňkem začínali. Na co ale především
nelze zapomenout, a na co jsem se vždycky těšil, byly jeho pravidelné
úvodníky, v nichž vždy pohotově zareagoval na současné dění ve městě. Rád si je občas přečtu znovu a je dobře, že výtisky Vikýře z této doby
jsou archivovány jako přílohy městské kroniky.

Ten štos papíru nevypadá nijak velkolepě. Na výšku má nějakých dvanáct centimetrů. Úplně vespod výtisk s číslem 00, nahoru přijde tento.
Pojal jsem bláhový plán prolistovat těch pět stovek Vikýřů a připomenout aspoň několik nejvýznamnějších témat za těch třiadvacet let. Jenže to se nedá. Začtete se a už to nedáte z ruky. Z (mezi)řádků se na vás
vyvalí fascinující čtvrtstoletá historie pohraniční díry, blokované z kraje
devadesátých let nezkušeností prvních demokratických představitelů,
nekompetentností úředníků, letargií většiny občanů, zvyklých na to,
že tady nic nejde, chtivostí a ponáspotopismem podnikatelů prvního
dne. Díry, která se poprvé postavila osudu legendárním vyvzdorováním plynofikace (to do té doby také „nešlo“), čímž se pomalu, ale nezadržitelně začala měnit na normálně fungující lidské sídlo uprostřed
Evropy na přelomu století, na městečko, které postupně přestávalo být
obětí své malosti a zapomenutosti, až se nakonec stalo hybatelem událostí a v nejednom ohledu měřítkem věcí. Na plusmínus dvou tisících
stránek defilují více či méně vynikající muži a ženy, kteří cestu Krásné
Lípy od září 1992 k dnešku vytyčovali, klestili, prošlapávali. Kteří aspoň
kousek té historie poponesli na svých ramenou. (Byli i drobní škodiči,
ale jejich jména Vikýř spíš cudně zamlčoval, přičtěme mu to k dobru.
Jména těch velkých ne, to mu slouží ke cti zcela jistě.)

Jednou to bude zdroj udivených otázek: Číslo 27 sponzorovala firma
Elektro Třešňák. (Sponzor? Elektro?? Tady???) V čísle 57 jsou verše sedmáka Tomáše: Proč lidi válčí? / To já bych si rači / zahrál na Apači. (Co
dneska dělá Tomáš, geniální básník z roku 95?) Prezident republiky se
zastavil v Krásné Lípě. (1999: Bez protestů?) Fundované a zapálené texty dra Richarda Klose, inž. Karla Hieka. (Kdo jim naslouchal?) Anabáze se
Zámečkem, anabáze s nájemcem Besedy, anabáze s vypouštěči barev
do Křinice, anabáze s plánovači tepelných elektráren. (Kde je jim všem
konec, škodí snad ještě?) - Takhle nikam nedojdeme, to je tak setina
témat a nejsem ani v půlce, vracím balík Vikýřů do skříňky, zoufalý, že
jsem nenapsal nic slavnostního k tomu půltisícímu vydání.
Co třeba takhle: Většinu těch stránek popsali pozitivní lidé pozitivními
činy. Tak ať jim to vydrží. A kdo se ještě žádným pozitivním činem nezapsal, ať to stihne aspoň do tisícího vydání!
Hm, slabota. Slavnostní řeči mi nejdou. Tak si něco pěkného řekněte
každý sám. A když to povíte někomu, koho máte rádi, máte hned pozitivní čin. Na článek ve Vikýři to sice třeba hned nebude, ale pro začátek
dobrý.

(Milan Sudek)

(Petr Hořeňovský)
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Příští číslo Vikýře
vyjde za dva týdny

Uplynulo 70 let
od tzv. Pochodu smrti
Položením kytice u památníku v Kyjovském údolí jsme uctili vzpomínku na 70.
výročí tzv. Pochodu smrti. Pochod smrti vedl z koncentračního tábora Schwarzheide u Drážďan do Terezína, na jeho počátku 18. dubna 1945 stálo 300 vězňů,
ale 8. května 1945 se osvobození v Terezíně dočkala jen necelá polovina. V Kyjovském údolí, kam zubožený průvod dorazil 23. dubna 1945 odpoledne, bylo
strážemi SS zavražděno osm účastníků pochodu, kteří už neměli sil pokračovat.
V roce 2006 město Krásná Lípa společně s Židovskou obcí Praha pietní místo
nově obnovilo.

I naši sportovci mají svoji kroniku. Zápis z ustavující schůze SK Krásná Lípa, předchůdce dnešní TJ ze dne 24. června 1945 napovídá, že letos se bude slavit 70. výročí.

Krajská konference Sdružení
tajemníků ústeckého kraje

Hospodaření města Krásná Lípa prošlo, jako každý rok, přezkumem hospodaření
nezávislou auditorskou společností. Letos opět bez výhrad!

Od krásnolipáků pro krásnolipáky
Exkluzivně pro krásnolipáky dorazilo od Ládi a Kačky malé překvapení – video zdravice z Ohňové země
a další fotografie „Krásné Lípy na
cestách“, tentokrát z pevninského
(skoro) konce světa. Cestu dvou
krásnolipáků kolem světa sledujeme na www.bigtrip.cz/ (kde nově
najdete záložku „Kulinářské zážitky“) a https://www.facebook.com/
BIGTRIP.Czech.

Na konci minulého týdne se v Krásné Lípě konala dvoudenní krajská konference
Sdružení tajemníků ústeckého kraje za účasti 14 tajemnic a tajemníků. Diskutovalo se o novele zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů či o změně zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Jedno
je jisté, ať malé či velké úřady, všichni se potýkáme s nesrozumitelností zákonů
a různými výklady stejných problémů.
Po pracovní části jsme tajemníky seznámili s městem Krásná Lípa a jeho okolím.
Zavítali například do Kyjovského údolí, či do Domu Českého Švýcarska. Hosté se
shodli na tom, že město Krásná Lípa má návštěvníkům oproti větším městům
opravdu co nabídnout - příroda,
zázemí, turistické
cíle, historické památky, zajímavosti, sportovní areál,
expozice v Domě
Českého Švýcarska,... A to je důvod, proč tu bydlet
či se sem vracet
alespoň za výlety.
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Svoz separovaného odpadu
vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v pondělí 18.5.
2015 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 21.5. 2015 v Krásné
Lípě. Dále pak v pondělí 1.6. 2015 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve
čtvrtek 4.6. 2015 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
Letní svoz odpadových nádob začal 1. dubna 2015 –
známky červené = vývoz 1x za čtrnáct dní.

Komunitní
centrum

Počasí v Krásné Lípě březen 2015
Po dvou letech se letošní březen opět ukázal v normálním světle. V roce 2013 si ho pamatujeme jako
vyloženě zimní měsíc se sněhem a silnými mrazy,
v roce 2014 zase jako abnormálně teplý a připomínající spíše konec dubna. Oproti loňsku jsme se
letos moc neohřáli. V intervalu od 1. do 7. 3. se pohybovaly odpolední teploty jen kolem +3°C a ranní
jen kolem 0°C. Do toho se občas vyskytl slabý déšť
s denním úhrnem srážek do 5 mm.
Na konci první a na počátku druhé dekády dorazilo oteplení a odpolední teploty se pohybovaly nad
10°C. Oteplení a bezesrážkové počasí však vydrželo

jen 3 dny a dostavil se návrat počasí podobající se
počasí před oteplením – tedy občas déšť a teploty
jen kolem 3°C.
Další oteplení přišlo 17 - 18.3 a 24 – 25.3. V tyto dny
se teploty dostávaly nad 10°C. 25.3. byla zaznamenána nejvyšší březnová teplota 16,0°C. Konec
března přinesl další postupné ochlazování a v samotném závěru mnohé překvapil novou sněhovou
pokrývkou, jejíž výška překročila 10 cm. Sněžení
bylo doprovázeno silným nárazovým větrem s nárazy přes 20 m/s. Sníh se ale díky vysokým odpoledním teplotám dlouho neudržel.

Březen 2015 - 2009
rok
Průměrná teplota
Maximální teplota
Minimální teplota
Maximální vlhkost
Minimální vlhkost
Max. poryv větru
Úhrn srážek

2015
3,9°C
16,0°C
-2,3°C
100%
40%
21,6 m/s
76 mm

2014
5,8°C
18,9°C
-2,8°C
100%
35%
16,1 m/s
59 mm

2013
-3,1°C
8,4°C
-17,8°C
100%
29%
14,2 m/s
30 mm

2012
4,3°C
17,9°C
-8,4°C
100%
18%
17 m/s
34 mm

2011
2,9°C
15,6°C
-11,3°C
100%
41%
13,5 m/s
35 mm

2010
1,7°C
18,0°C
-14,3°C
100%
40%
18 m/s
72 mm

2009
2,0°C
9,9°C
-8,9°C
100%
58%
13,6 m/s
110 mm

Počet dnů ledových (maximální denní teplota nevystoupila nad -0,1°C) : 0
Počet dnů mrazových (minimální denní teplota
klesla pod 0,0°C) : 7
(Jan Pícha, www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.htm)

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Komunitní centrum-prostor pro Vaše aktivity
www.komunitnicentrum.com
Masarykova 1094/4, Krásná Lípa
Odborné sociální poradenství a Poradna pro oběti
trestné činnosti
poradna@krasnalipa.cz
tel: 412 354 839
Pro zájemce bez objednání:
Po 9:30 – 18:00
St 7:00 – 15:30
Občansko – právní
poradenství JUDr. Pražák
Změna termínu pro měsíc
Březen a Duben:
Březen – 2. 3. , 30. 3.
Duben – 20. 4.
Květen opět každé první a třetí
Pondělí v měsíci – 4.5.
Objednávejte se na:
poradna@krasnalipa.cz
tel: 412 354 839
Sociální šatník
Po 9:00 – 13:00 13:30 – 15:00
Út zavřeno
St 9:00 – 13:00
Čt 13:00 – 15:00
Pá 9:00 – 12:00 12:30 – 15:00

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
Sociálně aktivizační služby aktuální nabídky
pro rodiny s dětmi
tel: 412 354 844
sas@krasnalipa.cz
sas1@krasnalipa.cz
Retrostipendijní program
tel: 777 974 583
tel: 775 708 087
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

Půjčovna kostýmů pro děti
tel: 412 354 842
Půjčovna kompenzačních
pomůcek
ceník na webu Kostky
tel: 412 354 839

Kancelář senátora za Děčínsko
Adresa: Varnsdorfu, Generála Svobody 1905.
Úřadující dny: Každé druhé, třetí a čtvrté pondělí v měsíci, vždy od 14:00 do 16:30
hodin. Nebo po dohodě.
Asistent: Miroslav Jemelka, tel.: 602 465 607,
e-mail: mirek.jemelka@seznam.cz

Město pronajme byt v domě
s pečovatelskou službou
Město Krásná Lípa pronajme byt v domě s pečovatelskou službou - Nemocniční 1148/12 – modrý
dům na sídlišti. Nájemné: 30,46 Kč/m2 + zálohově služby, velikost 1+1 (39 m2), bližší informace:
Městský úřad Krásná Lípa, kancelář č. 10.

Mobilní zákaznické centrum
Severočeských vodovodů
a kanalizací
V podstatě
d ě vše
š potřebné,
ř b é co na běž
běžném
é zákaznickém
ák i ké
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 12:00 do 14:00 hod.
sudý týden od 10:00 do 12:00 hod.
Tato provozní doba mobilního centra platí až do
30.4.2015.
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.

Služby praní, žehlení,
mandlování a úklidové
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.

Oznámení o přerušení
dodávky elektřiny
Vážená zákaznice, vážený zákazníku, dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení
dodávky elektřiny:
Krásná Lípa – sídliště: úterý 12.5. od 7:30 do 9:30
Krásná Lípa – náměstí strana u kašny:
úterý 12.5. od 10:30 do 13:30

Stomatologická pohotovost
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00

- 25. – 26.4. 2015 MUDr. Olga Sudová
Fügnerova 600/12, Děčín I,
tel.: 412 513 989
- 1. – 3.5. 2015 MUDr. Renata Bolfíková
Varšavská 1863/7, Děčín VI,
tel.: 737 501 440
- 8. – 10. 5. 2015 MUDr. Pavel Hladík
Weberova 1537/7, Děčín VI,
tel.: 412 539 928
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto doporučujeme správnost
uvedených informací před návštěvou lékaře
vždy telefonicky ověřit.
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Galerie Na schodech Zapomenutá hrobka rodiny
Dittrichů
V galerii
Lípěě můl ii Na
N schodech
h d h na radnici
d i i v KKrásné
á é Lí
ů
žete zhlédnout fotografie Kateřiny Neumannové –
Zapomenutá hrobka rodiny Dittrichů. Jak napovídá název, jedná se o fotografie Dittrichovy hrobky,
které nás hrobkou provedou od prvního schodu
celkovým pohledem přes městský hřbitov až po
zajímavé detaily z interiéru. Zajímavostí, které si
málokdo na první pohled všimne, jsou na sebe se
dívající andělé na fotografiích u okna. A jakou fotografií výstava končí? Možná tou nejpříhodnější, ale
posouzení je už na Vás.

Loretánská
muzejní noc
Vystoupení dětských pěveckých sborů, Písně ticha
od písničkáře Petra Kopejska, výtvarné dílny, výstavu fotografií a prohlídku stálých expozic. Tím vším
láká letošní Loretánská noc v Rumburku. Akce se
uskuteční v pátek 15. května od 20:00 do 23:00 hodin v Loretě Rumburk.

Domeček Na Kopečku
Rumburk - program
na květen
Středa 13.5.
17:00 Koncert Hudební Akademie Šluknovska
- pro některé děti to bude vůbec první vystoupení
před publikem, tak je přijďte podpořit.
19:00 Koncert multiinstrumentalisty Rendy
Habicha - pro všechny, kdo mají rádi muziku se
chystá jam session. Po koncertě, hudební nástroje
proto s sebou!
Čtvrtek 14.5. – v rámci Světového týdne respektu k porodu
17:30 „Nejtěžší volba“ v působivém dokumentu Dagmar Smržové vystupují ženy, kterým byla
v těhotenství prenatálně diagnostikována těžká
vada plodu a stály před rozhodnutím, jestli svoje
dítě donosí a nebo těhotenství ukončí potratem.
Všechny sledované hrdinky se nakonec rozhodly
své dítě přijmout se vším všudy a případně s ním
i přečkat odchod z tohoto světa. Režisérka zkoumá především etickou a duchovní rovinu tématu
a její pohled je mimořádně osobní.Následuje beseda s porodní asistentkou Veronikou Hotovou
a studentkou porodní asistence Kateřinou Hrubou.
20:00 Dokumentární film „Cukr-blog“, režisérka aktuálně ohrožená těhotenským diabetem
je donucena ze dne na den přestat konzumovat
rafinovaný cukr. Zjišťuje, jak obtížné je zbavit se
této návykové látky a jak těžké je na trhu nalézt ty,
které cukr neobsahují.
Středa 20.5.
18:00 - Aktuální díl vysílání TV GymBreak
o dění na gymnáziu v Rumburku a jeho okolí.
20:00 - Krásnolipský komorní sbor vystoupí
s pestrým programem, který bude obsahovat
úpravy písní lidových, sbory umělé, duchovní,
klasické i populární. Průvodní slovo Mgr. Karel Jarolímek
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Hvězdicová jízda
Šestnáctá hvězdicová jízda letos vyráží v neděli
10. května. Cyklojízda má tentokrát cíl na nádraží
v Dolní Poustevně kolem 13.00. Přidat se může každý, nejen cyklista, ale i turista či motorista. Účast je
na vlastní nebezpečí. Jet můžete individuálně, či se
přidat ke skupinkám, které budou startovat v 9.00
z Varnsdorfu (náměstí) nebo v 10.00 z Krásné Lípy
náměstí.

Stezka odvahy
Klub českých turistů Rumburk zve v sobotu
9. Května na tradiční pěší turistickou akci pro rodiče
a prarodiče s dětmi - Stezku odvahy. Na účastníky
čeká trasa dlouhá 8 km značenou fáborky. Start je
u Informačního střediska Ametyst v Brtníkách mezi
7:30 – 10:30. Cíl je v osadě Kopec na turistické základně KČT Rumburk. Letos ne navíc přidaná i samostatná trasa vhodná pro kočárky. V cíli je připraven táborák, pro děti soutěže s cenami a medaile
s diplomem za účast. K poslechu bude hrát skupina
Ruksak. Jednotné vstupné 20 Kč. Více informací dostanete u Václava Provazníka na tel.: 737 703 502
nebo Přemysla Homolky na tel.: 724 229 249.

Fotografický kurz
s Václavem Sojkou
OPS České
Švýcarsko
si dovolujeme Vás či Vaše znáČ
Š
mé a kamarády pozvat na jarní fotografický kurz
s panem Václavem Sojkou. Kurz se koná ve dnech
15. – 17. května a vyjde na 4 300 korun.
Více informací naleznete na: http://akce.ceskesvycarsko.cz/cs/zazitky/kurz-seminar/2-jarni-krajina-ceskeho-svycarska-s-vaclavem-sojkou.

Severní stopou
předsedy KČT
Klub českých turistů Dolní Poustevna Vás v sobotu
16. Května zve na tradiční turistický pochod.
Start č. I: 8:00 - 11:00 hod. - turistická chata za hřištěm v Dolní Poustevně
Start č. II: 8:00 - 11:00 hod. - Velký Šenov, Centroflor, u nádraží
Startovné: děti 15,- Kč, dospělí 25,- Kč
Trasy: z Dolní Poustevny 3 km, 5 km, 8 km, 12 km,
15 km a 20 km (delší trasy vedou přes Německo
a Tanečnici)
Cyklotrasy: 25 km, 30 km a 42 km, z Velkého Šenova 10 km, 16 km a cyklo 24 km. Trasy vedou kolem
koupaliště do Mikulášovic, 16 km trasa přes Tanečnici.
Cíl pochodu bude na Čtverci v Dolní Poustevně.
Celý den bude hrát country kapela Srdíčko. Propozice jsou ke stažení na www.severnistopou.cz.

Tvořivé dílny pro
maminky s dětmi
Kostka pro Vás a Vaše děti s Hankou ŠŠtroblovou připravila tvořivé dílny - každý čtvrtek od 16:00 hodin.
V květnu budou setkání provoněná a v červnu plná
barev. Tvoření je vhodné pro děti od 5 let. Hanka
Vás naučí, jak si vyrobit mýdlo z přírodních surovin
ve spojení s aromaterapií. Mýdla si vyrobíme z přírodního glycerinu, přírodních barviv a nezaměnitelnou vůni jim dají éterické oleje rostlinného původu. Na ozdobení mýdel použijeme sušené květy
rostlin, drobné plody a kousky ovoce.
14.5. - výroba aromatických mýdel – ceny hotových
mýdel jsou: 10,25, 35, 43,86,90 Kč
21.5. - výroba svého parfému, své vůně – cena jednoho hotového parfému je 75 Kč
28.5. - výroba své inhalační tyčinky - cena jedné
hotové tyčinky je 75 Kč

Do Krásné Lípy opět
přijedou pěvecké sbory
V sobotu 23. Května od 10:00 v krásnolipském kulturním domě se uskuteční jubilejní XXX. festival
sborového zpěvu. Bude to přátelské, nesoutěžní
zpívání všech věkových kategorií. Jedinou podmínkou je zařazení alespoň jedné lidové písně
a odměněn bude ten sbor, který ji zazpívá nejlépe.
Zazní i společná píseň „U našich stájů“, kterou před
lety upravil Slavoj Princl. Přihlášeno je zatím deset
sborů.

Pojďte s námi oslavit
mezinárodní Den dětí!
Popis: Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko a město Krásná Lípa Vás v sobotu 30. Května od
12:30 do 17:00 srdečně zvou na Plšíkovy dílničky.
V Domě Českého Švýcarska jsou pro malé i velké
připraveny řemeslné dílničky z přírodních materiálů, zdravé čokoládové mlsání s krásnolipskou čokoládovnou MANA a příjemná atmosféra interaktivní expozice České Švýcarsko — život, tajemství,
inspirace.
V kině je připravený od 15:15 kouzelnický
workshop; od 16:00 pak interaktivní kouzelnické
představení Michala Klause, který bude čarovat
s dětmi přímo na jevišti, a jehož program je plný
skvělých kouzel a perfektní zábavy.

PROGRAM KINA
NA KVĚTEN

FOTOGRAF – středa 20. KVĚTNA od 19:00
V příběhu volně inspirovaném osudy světoznámého českého fotografa Jana Saudka se vracíme k některým zásadním křižovatkám života
umělce obdařeného nejedním výjimečným
talentem, živelností a vášní ČESKÁ TRAGIKOMEDIE. 133 minut.
Vstupné: 60 Kč, Mládeži přístupno od 15-ti let
ANIMÁČKY – neděle 24. KVĚTNA od 15:00
PÁSMO ČESKÝCH ANIMOVANÝCH FILMŮ.
57 minut.
Vstupné: 40 Kč, Mládeži přístupno

Základní škola a Mateřská škola
Krásná Lípa
příspěvková organizace

se koná
20. května 2015 od 15:00 do 17:00 h.
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

""#,y-2#4e#,s!&y"4#ely.0-y"[2'
sse koná 13. května od 10:00 do 15:00 h.
v Mateřské škole
ul. Masarykova 671/24
a v Mateřské škole
ul. Smetanova 243/14.

7. května 2015
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Tvořivé soboty ve Vlčí
Hoře - Kovotepání
s mistrem řemesla
Sobota 16. Května od 9:00
Již tradiční setkání s řemeslem a uměním v jednom. S Jiřím Moravcem budete vyrábět z měděného plechu i drátků - dospělí i děti. Tvoření nemá
žádné pevné zadání, je tedy možnost vytepat si
lopatku, svícen či misku, podle vaší chuti. Materiál
je třeba objednat, proto je nutné vaši účast a záměr
ohlásit nejpozději do 7. 5. 2015 na irena.cihakova@
nobilis.cz, tel.: 773 111 904. Vstupné: 400 Kč /osoba
(v ceně zahrnut lehký oběd), spotřebovaný materiál se platí individuálně.

Stavění májky, lampionový průvod
a pálení čarodějnic
Poslední dubnový večer se v Krásné Lípě tradičně
stavěla májka a pálily čarodějnice. Májku i s věncem dodaly krásnolipské technické služby, vztyčili
ji dobrovolní hasiči a na folklorním souboru Lužičan
bylo zaplést ji stuhami. Od májky pak vyrazil lampionový průvod k čarodějnické hranici, o kterou se
opět postarali dobrovolní hasiči. Krátce po setmění
hořící vatru ještě doplnil ohňostroj a překvapení

v podobě quadrokoptéru pana Polacha. Za příjemný večer děkujeme pořádajícím organizacím: FS
Lužičan, krásnolipským hasičům a krásnolipským
turistům za zajištění, přípravu a prodej chutného
občerstvení. Dále zaměstnancům Technických služeb za technickou podporu a samozřejmě i podnikatelům ze základní školy, tanečníkům, pilotovi
quadrokoptéry a všem, kteří přišli.

Klub pro podnikavé ženy pokračuje
ve vzdělávacích kurzech

Retro svátek práce oslavila Krásná Lípa soudružskou
návštěvou na velmi vysoké úrovni v Mikulášovicích.
Krásnolipská alegorická vozidla tam vzbudila zaslouženou pozornost.

Od dubna 2015 je v Komunitním centru Kostka
Krásná Lípa v rámci projektu „Kompetence v kostce“ otevřen Klub pro podnikavé ženy. Klub podporuje ženy, které zvažují zahájení podnikání nebo již
podnikají. Je pro ně otevřen každou středu od 9 do
13 hod. Pravidelná setkání mají tři části, první částí
jsou praktické odborné kurzy v různých oblastech
podnikání, v druhé části je prostor pro sdílení zkušeností a v třetí části mohou účastnice využít individuální poradenství. Klub je otevřen a základní akce
jsou zdarma.
První dva kurzy se věnovaly podnikatelskému záměru a právnímu minimu v podnikání. „Prvním krokem při zahájení podnikání je zřízení živnostenského listu a registrace. Proto jsme pozvali pracovnici
živnostenského úřadu, aby nás seznámila se všemi
podmínkami,“ řekla ředitelka Kostky Hana Volfová,
ředitelka Kostky Krásná Lípa. „O své praktické zkušenosti z podnikání se s námi podělí podnikatelka, která vede penzion a podniká z domu,“ dodala
Hana Volfová.
Další témata spojená s podnikáním budou následo-

vat. Jedná se např. jak si vybrat a spravovat e-shop,
jaké jsou možnosti prodeje přes internet, jak podnikat v souladu sama se sebou a se svou rodinou,
vytvoření prezentace na internetu nebo principy
moudrého podnikání žen.
Klub pro podnikavé ženy je součástí projektu Kompetence v kostce, který byl spuštěn v roce 2014.
Projekt financovaný Norskými fondy z programu
Dejme (že)nám šanci, který spravuje Nadace Open
Society Fund Praha, poskytuje ženám poradenství,
semináře, kreativní dílny a služby péče o děti do
6 let. Po dobu půldruhého roku trvání programu
využijí služeb více než čtyři desítky nezaměstnaných žen.
KLUB PRO PODNIKAVÉ ŽENY
PROGRAM NA KVĚTEN
13.5. 9:00 – 11:00 - Irena Kubicová: Jak podnikat
v souladu sama se sebou a se svou rodinou
20.5. 9:00 – 11:00 – Bohunka Slaná: Účetnictví podnikatelky a administrativa
Přihlášky a bližší info: kostka@krasnalipa.cz.

Turisté hledají dobrovolníky na rekonstrukci
Köglerovy naučné stezky
Č
Tuto první naučnou stezku v Čechách
založil rodák z Krásné Lípy - Rudolf Kögler,
který žil v letech 1899 až 1949. První, slavnostní průchod stezkou, se uskutečnil
12. října 1941. Trasa tehdy měřila 12 kilometrů a začínala na Vápence u Doubice.
Měla 70 tabulí a byla dosti navštěvovaná. Bohužel po válce byla stezka znehodnocena. Snahy o obnovu sice byly, ale nenaplnily se. Zlom přišel až v roce 2003
a v roce 2006 byla stezka konečně obnovena. Současná stezka je dlouhá 23 km
a je na ní 39 informačních tabulí. Začíná i končí v Krásné Lípě. Vede s menšími
změnami stejnými místy, jako ta původní ze čtyřicátých let.
Od novodobé obnovy uběhlo již devět let a klub KČT Krásná Lípa si dal jako
hlavní cíl letošního roku rekonstrukci celé stezky a turistického značení na ní.
Jenže Köglerova stezka je rozsáhlá a jen naše ruce na to nestačí

PROTO SE OBRACÍME
Í NA VÁS,
Á VEŘEJNOST,
Ř
O POMOC
Brigády by měly probíhat od května do konce října 2015. Nejedná se vůbec
o těžkou práci, budeme hlavně čistit stříšky informačních tabulí od mechu, natírat informační cedule, čistit a natírat studánky, natírat luxolem chodníčky, lávky,
schody, zábradlí … Hlásit se může opravdu každý – mladí, staří, malí i velcí. Můžete pracovat ve dvojci, vyjímečně i jednotlivě. Každý dostane mapu s vyznačenou částí trasy, kde bude pracovat. Na pracoviště bude zaveden a poučen. Kartáče, nátěry, štětce a jiné pracovní náčiní dostane každý k dispozici. Vám stačí si
vzít pracovní oděv, rukavice, svačinu a dobrou náladu. Zda přijdete jednou, či
vícekrát je na Vás. Děkujeme a vážíme si každé pomoci a Vašeho volného času.
Odměnou pro Vás může být prima den strávený v přírodě, s partou nadšenců
a hlavně pocit, že jste pomohli dobré věci.
Zájemci se mohou hlásit u Mikuláše Peterky, tel.: 412 383 768, 602 482 239,
email: mikulas.peterka@seznam.
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