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Pátek 17. července
Příští číslo Vikýře
vyjde za dva týdny

INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK

Tupohlavče mysli
Na několik tisíc korun vyjde
jd inspirující
i i jí í infori f
mace, že se Nikča, Marťa, Sabinka či Leonka
milujou.
Jenže v lavičce vyrytý status několika tupohlavců a tupohlavkyň, které se navzájem milujou opravdu nikoho, ale nikoho nezajímá,
kromě snad právě tupců, omezenců, hlupáků
či nechápavců.
Každý normální člověk si při pohledu na tyto
fotografie poklepe na hlavu. Bohužel co je pro
ohleduplné jedince naprosto nenormální, je
zřejmě pro tupce naprosto normální. Obnova
poničených laviček na Karlové výšině, kterou
krásnolipští turisté dobrovolně ve svém volném čase pro normální lidi před dvěma lety
kompletně zrenovovali, nebo výroba ukradené panoramatické tabule bude nyní stát několik tisíc korun.
Přitom by stačilo trochu myslet. Romantické
výhledy z této přírodní vyhlídky o milující bytosti mohou říci víc, než bohapusté rytí pito-

mých
ý h iinformací
f
í do
d všeho,
š h co mám po ruce.
Proto rada na závěr: pozvi si svého milujícího
omezence domů a nechej ho svá vyznání rýt
třeba do jídelního stolu, židle. Už víš, jak je turistům, ale nejen jim, po tvé návštěvě?
(Šárka Pešková)

PODĚKOVÁNÍ
Organizátoři Tour de Feminin 2015 touto cestou děkují Městu Krásná Lípa, Technickým službám
Krásné Lípy, dobrovolným hasičům, Policii ČR a všem zde nejmenovaným spolupracovníkům,
jak z Krásné Lípy, tak i z celého Šluknovského výběžku a Českokamenicka a stejně tak i jednotlivým městům a obcím, za pomoc při organizování letošního závodu.
Jiří Vích, ředitel závodu

…jedni ničí, druzí
opět opravují
…a tak zase musela nastoupit ochota a dobrovolnost, aby dříve hezké, mohlo být opět
hezké a sloužící. Velké poděkování za opravu
poničené Karlovy vyhlídky patří Pavlu Podhorskému, který sám od sebe po shlédnutí škody
opravil, co bylo na této krásné vyhlídce možné a v jeho silách. Jsme rádi za takové členy
klubu. Nyní už jen zbývá zhotovit panoramatickou tabuli, zůstala nám tam jen dřevěná
podložka. Panoramatická tabule bude stát
několik tisíc korun. Ale je na zvážení, zda jim
tam znova dávat. Pavle vřelé díky.
(Mikuláš Peterka)
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Svoz separovaného odpadu
vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v pondělí 27.7. 2015
ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 30.7. 2015 v Krásné Lípě. Dále
pak v pondělí 10.8. 2015 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 13.8.
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, který začal 1. dubna 2015 - známky červené = vývoz 1x za čtrnáct dní.

Komunitní
centrum
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

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
Sociální šatník
prádelna Kolíček
Po 9:00 – 13:00 13:30 – 15:00 úklidy domácností i firem,
Út zavřeno
ceník na webu Kostky
St 9:00 – 13:00
pradelna@krasnalipa.cz
Čt 13:00 – 15:00
tel: 777 291 340
Pá 9:00 – 12:00 12:30 – 15:00
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

Senátora Zbyněk Linhart v posledních týdnech
Jak je v Praze?
Často se mně někteří ptáte „Tak jak je v Praze …?“
A vlastně správně se ptáte na „Prahu“, nikoliv jen
na Senát. Jde totiž o celou tu velkou „mašinerii“
výkonu centrální správy této země, která je navíc
stále více závislá na Bruselu. Mohu odpovědět, že
tedy fajn, jak se možná formálně dělává, anebo
tak, jak to skutečně cítím.
Mohl bych jistě říkat, jak je to skvělé, od rána do
večera řešíme vše možné pro blaho lidí. Přijímáme
desítky zákonů a zlepšujeme život spoluobčanů
atp. A přitom si říkat, že mám na pět a půl roku klid
a na region slušný příjem. Vy, co mě znáte, víte,
že spíše řeknu věci tak, jak je pociťuji, přestože
to není vůbec populární a příjemné, o to však
upřímnější.
V Praze, tedy v centru veřejné správy je ještě
více vidět, že celý systém už dlouho žalostně
nefunguje, jak by měl. Nejde tedy jen o Parlament
a jeho část – Senát. Tam musím říci, že je, mj. i díky
způsobu volby, stav relativně dobrý. Je zde velká
řada v nějakém oboru zkušených a znalých lidí,
z velké části dlouholetých starostů či hejtmanů
a to napříč politickými stranami. Naproti tomu
má senát jako celek velmi málo reálných možností
a pravomocí. Samotný senátor pak žádné
a v regionu už vůbec ne, přestože to mnozí od něj
očekávají.
Bohužel obecně platí, že jsme zavaleni vším
možným, předkládanými materiály, často
obsáhlými a nepřehlednými návrhy mnoha
a mnoha zákonů, dopisy, kulatými stoly, veřejnými
slyšeními, pozvánkami na akce v Praze, v kraji
a regionu a v neposlední řadě hromadou e-mailů.
Minimálně posledních deset let je vytvářen
nepřehledný právní stav. Nepřehlednost zákonů
umocňují další jejich novelizace, návazné

předpisy – nařízení, vyhlášky. A je to jak rozjetý
vlak - k nezastavení. Úroveň mnohých zákonů
je zoufalá a často se argumentuje nutností věc
rychle přijmout, jinak nebudou dotace z Bruselu
(na důkaz mávají předkladatelé papírem od
úřednických kolegů z Evropské komise).
Celému systému by pomohlo, kdyby se výrazně
zpomalil, neplašilo se a nevymýšlel se na vše
předpis. V parlamentu je už velmi malý prostor
na změny předkládaných zákonů, natož na
opravdovou tvorbu potřebných změn.
A výsledky nějaké aktivní práce nikde, naopak.
Mám z toho všeho nedobrý pocit.
Jistě znáte seriál „Jistě pane ministře“ … A to byla
stará dobrá Anglie před třiceti lety.
(Jen za prvních pět měsíců letošního roku jsem na
hlavní mail dostal 3,5 tisíce zpráv, odpověděl jsem
v 1,5 tisíci e-mailů)
Bohužel je to v mnohém virtuální svět. Mediálně
jsou prezentovány nepodstatné, avšak zajímavé
části např. projednávaného zákona, zatímco
v tichosti projdou podstatné a dobře ukryté
změny. Mnozí opakovaně dlouho hovoří a pak
v naprostém rozporu s tím, co říkají, hlasují. Musím
přiznat, že často ani v důsledku nevím, o čem
hlasuji. Ne proto, že bych neuměl číst, nepřemýšlel
či nedával pozor. Ale mnohdy ani při nejlepší
vůli, při provázanosti na evropské směrnice
a navazující předpisy (které se často až následně
tvoří) a při změnách k zákonům na desítkách
stran textů rozumět podle mě ani nejde. Výsledek
vidíme již dlouhá léta všichni.
Ale budu se snažit alespoň některé věci a ty
největší blbosti brzdit.
Zbyněk Linhart, senátor Parlamentu ČR,
https://www.facebook.com/linhart.krasnalipa

Stomatologická
pohotovost

Kostka Krásná Lípa přijme zaměstnance Klubu
Včelka na pozici

- 18. – 19. 7. 2015 MUDr. Pavel Hladík
Weberova 1537/7, Děčín VI,
tel.: 412 539 298
- 25. – 26. 7. 2015 MUDr. Alena Křemenová
Sokolská 129, Děčín IX, tel.: 412 544 539
- 1. – 2. 8. 2015 MUDr. Renata Bolfíková
Varšavská 1863/7, Děčín VI,
tel.: 737 501 44
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto doporučujeme správnost
uvedených informací před návštěvou lékaře
vždy telefonicky ověřit.

- zajištění pravidelné péče o děti od 3 let do nástupu do školy, v dětské skupině klubu Včelka,
která je zaměřena na podporu dětí v jejich přirozeném vývoji, na přípravu na vstup do mateřské
školy nebo 1. třídy, práce s dětmi ze sociokulturně odlišného prostředí, spolupráce s jejich rodiči,
spolupráce s pedagogy MŠ a ZŠ, zkrácený úvazek,
rovnoměrně v pracovní dny dopoledne, nástup
od 26. 8. 2015, pracovní poměr na dobu určitou
Požadujeme: vzdělání dle zákona o poskytování
služeb péče o dítě v dětské skupině (zdravotní,
sociální, pedagogické vzdělání), trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost, respektující přístup
(např. Respektovat a být respektován), znalost
práce v prostředí MS Office.
Uchazeč podá profesní životopis a motivační dopis do 24. 7. 2015 na adresu kostka@krasnalipa.
cz, nebo osobně v Komunitním centru, Kostka
Krásná Lípa, Masarykova 1094/4, Krásná Lípa.
Ostatní doklady uchazeč nezasílá, doloží je v originálu nebo ověřené kopii před nástupem. Bližší
informace na telefonu 777 291 400.

Ordinační hodiny 8:00 - 11:00

UPOZORNĚNÍ
Jako každý rok, tak i letos bude o prázdninách
Občansko-právní poradna JUDr. Pražáka zavřená.
Služby budou poskytovány opět od září – opět
třetí pondělí v měsíci.

PRACOVNÍK/CE S DĚTMI
v předškolním věku
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Policejní sloupek
přehled za uplynulý
měsíc
V jednotě je síla, i když se krade
Během několika dnů došlo ke třem podobným
krádežím v prodejně Teta na Křinickém náměstí.
Ve skupině několika pachatelů vždy jeden odváděl
pozornost personálu, další pak odcizili různé zboží
v celkové hodnotě 18 tisíc korun. Důkazem krádeží
jsou kamerové záznamy, na kterých jsou všechny
krádeže zaznamenány.
Zima ne zima, zadní kolečka jsou taky dobrá
Docela hodně práce muselo dát neznámému pachateli, než odnosil dva metry naštípaného palivového dřeva ze zahrady u domu v Sokolské ulici. Při
krádeži musel překonat oplocení zahrady, několikrát se musel znovu a znovu vrátit na místo činu,
přesto nebyl nikým spatřen. Celkem způsobil dvou
tisícovou škodu, za kterou mu hrozí až dvouletý
trest odnětí svobody.
Drzost bez hranic
Do karavanu zaparkovaného na zahradě nad Pivovarskou ulicí se vloupal čtyřiadvacetiletý recidivista
z Krásné Lípy. Jediné, co přitom odcizil, bylo několik
kusů oblečení v hodnotě čtyř tisíc korun, ve kterém
se neostýchal chodit po Krásné Lípě. O několik dní
později byl opět usvědčen, tentokrát z opětovného
vloupání do skladu v Sokolské ulici, kde odcizil dva
kovové lustry v hodnotě tři sta korun. Vzhledem
k jeho minulosti, byl podán podnět ke vzetí do vazby, kde nyní čeká na odsouzení.
Není známý jako známý
Nevinné objetí dvou známých skončilo krádeží peněženky včetně finanční hotovosti a platební karty
poškozeného, vše v hodnotě pět set korun. Poškozenému věci z kapsy vytáhnul devětatřicetiletý
muž původem z Mostu. Vzhledem k jeho stavu, kdy
nadýchal 2,48 promile alkoholu, strávil noc v policejní cele a druhého dne odpoledne při propuštění
si převzal od policistů sdělení podezření pro krádež
na osobě, za kterou mu hrozí až dva roky vězení.
Policisté obvodního oddělení Krásná Lípa v období
minulého měsíce evidovali 18 trestných činů a 109
přestupků, z toho 73 přestupků v blokovém řízení.
prap. Jan Hampl

Možnost třídit bioodpad mají nově
i obyvatelé sídliště v Nemocniční ulici.
Nyní se testuje zájem a využití. Případně
se objem nádob navýší.

UPOZORNĚNÍ
V termínu od 2. 6. 2015 do 31. 7. 2015 bude probíhat rekonstrukce střechy kaple na hřbitově
v Krásné Lípě, v případě návštěvy hřbitova dbejte
zvýšené opatrnosti.
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České Švýcarsko, o.p.s., hledá ředitele
Správní rada Českého Švýcarska, o.p.s., organizace, jejímž posláním je udržitelný rozvoj regionu
České Švýcarsko, vypisuje výběrové řízení na pozici: ředitel/ředitelka společnosti Požadujeme:
vysokoškolské vzdělání, 5-ti letou praxi v managementu, znalosti finančního a projektového řízení, jazykové znalosti němčiny a/nebo angličtiny na úrovni B2, zkušenosti s čerpáním fondů EU.
Nabízíme smysluplnou a kreativní práci, automobil, notebook, telefon, odpovídající odměnu.
Nabídky zasílejte do 21. 8. 2015. Detailní požadavky pro vypsanou pozici, kontakt a instrukce pro
podání nabídek najdete na adrese: http://ops.ceskesvycarsko.cz/cs/volna-mista.

Národní park lze díky Street View
prohlížet i virtuálně
Výlety do národního parku České Švýcarsko si mohou návštěvníci od června letošního roku lépe plánovat pomocí služby Google Street View. Služba,
kterou uživatelé znají z Map Google, zahrnuje především záběry silniční sítě, kterou uživatelé mohou
virtuálně prohlížet. V rámci edice Special Collects
však proběhlo pomocí speciálních zařízení také
nasnímkování některých kulturních památek a turistických cest. V národním parku České Švýcarsko
se jedná o cesty z Mezní Louky k Pravčické bráně
a dále ke Třem pramenům a o okruh přes Jetřichovické vyhlídky. Snímkování proběhlo v létě 2014
pomocí přenosného zařízení Google Trekker.

Další místa v národním parku a jeho předpolí, která
na Mapách Google dosud pro virtuální prohlížení
k dispozici nejsou, najdou návštěvníci na internetových stránkách správy parku www.npcs.cz, konkrétně v sekci Galerie - Virtuální prohlídky.
Odkazy:
Google Street View - vyhlídky u Pravčické brány
Google Street View - Rudolfův kámen
Virtuální prohlídky:
Pravčická brána a okolí
Českokamenicko

Köglerova stezka dostává nový kabát
Po letech služby dostává nový kabát dvacet tři kilometrů dlouhá Köglerova naučná stezka. Mimo
samotné stezky, jejího značení a vlastivědných
panelů, se také opravují a natírají všechny lavičky,
studánky, lávky, mostky, altány, schody a zabradlí,
které při obnově stezky vznikly.
Po dohodě s NP ČŠ a Lesy ČR ještě natíráme na trase
této první naučné stezky, která v republice vznikla,
také jejich další tabule, lavičky, přístřešky a studánky, které na této stezce byly již dávno předtím,
včetně všech rozcestníků, aby to jednotně a hlavně
pěkně vypadalo.
První bigádníci, kteří splnili svůj dobrovolný a velký
úkol byli manželé Doudovi, kteří již počátkem mě-

síce května rekonstrukci provedli. Z dalších dobrovolných skupin, kteří již rekonstrukci provedli jsou:
manželé Řechtáčkovi s Lenkou Lankašovou, Zdena
Churáčková s Věrou Bartesovou, Mirek Novotný
s Boženou Koubskou. Za provedené kvalitní práce
všem mnohokrát děkujeme.
(Mikuláš Peterka)

Dobrovolní zájemci
o rekonstrukci jsou
stále vítání
Rekonstrukce stezky a všechny brigády krásnolipských turistů jsou naprosto dobrovolné. Jen do rekonstrukce Köglerovy stezky je prozatím zapojeno
třiatřicet brigádníků. Jsme velmi rádi, že celá jedna třetina je dokonce nečlenů turistického klubu
a to nejen z Krásné Lípy, ale i z Jiříkova, Rumburku,
Varnsdorfu a Horního Podluží. Velmi si toho vážíme, je vidět že příroda není všem lidem lhostejná.
Kdo má zájem se připojit a pomoci obraťte se na Mikuláše Peterku - tel. 412 383 768, nebo 602482239,
či také e-mailem mikulas.peterka@seznam.cz.
Uvítáme každou pomocnou ruku, poněvadž tento
nesnadný a velmi náročný úkol musíme provést
nejpozději konce měsíce října.

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.

Poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat vedení
města Krásné Lípy za posunutí cedulí označujících
hranici města směrem na Rybniště. Mnozí, tuto
(pro nás podstatnou) věc ani nepostřehnou, ale
my pociťujeme velké zlepšení ve snížení rychlosti
projíždějících aut. Bydlíme u hlavní silnice, a jelikož po ní chodí naše i sousední děti na autobus,
jsme vděčni za každou pozitivní změnu. Zdaleka ne
všichni dodržují předepsanou rychlost, ale i tak je
to velké zlepšení.
Děkujeme, rodina Krajzingerova, bývalý Nový Svět.
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Výstava „August Frind umělec nezná hranic“

Netradiční toulky Českým
Švýcarskem

Výlety do Českosaského
Švýcarska v červenci

Až do neděle 2. srpna můžete v Domě Českého
Švýcarska shlédnout výstavu obrazů krásnolipského rodáka akademického malíře Augusta Frinda.
Výstava je přístupná denně od 9 do 17 hod. v 1. patře, vstupné je dobrovolné. Prohlídka města s průvodcem se uskuteční ve čtvrtek 23. 7. od 14 hod.
(sraz u Domu Českého Švýcarska). Při této příležitosti je pro veřejnost otevřen kostel sv. Máří Magdalény v Krásné Lípě vždy mezi 9 - 17 hod. v těchto
termínech: 23. 7. a 30. 7. (čtvrtky). Kromě toho můžete v Křinickém pivovaru shlédnout výstavu „Jak
se žilo, když se pilo Krásnolipské pivo“, přístupná je
denně od 11 - 20 hod., vstupné zdarma.

K á á Lípa,
Lí město
ě Krásná
K á á Lípa
Lí a České
Č ké ŠvýcarŠ ý
KČT Krásná
sko o.p.s. vás zvou na netradiční letní toulky Českým Švýcarskem a Lužickými horami.
Středa 29. 7. Jetřichovice – Rudolfův kámen – Louka Na Tokáni – Doubice – Spravedlnost - Chřibská
(15 km). Sraz: autobusová zastávka náměstí Krásná
Lípa 14:06 hod., odjezd zpět ve 21:33 bus (případně
v 19:33 hod.). Akce je pro předem přihlášené zdarma — včetně jízdného.
Středa 5.8. Na Potokách – akvadukt – Doubická
cesta – Chřibský hrádek – Stará Chřibská cesta
– Chřibská (10 km). Sraz autobusová zastávka náměstí Krásná Lípa v 16:06 hod., odjezd zpět 21:33
bus (případně v 19:33 hod.). Akce je pro předem
přihlášené zdarma, včetně jízdného.
Na akce je nutné se předem přihlásit na tel.: 412
383 413.

Obecně
České
Vás
Ob ě prospěšná
ěš á společnost
l č
Č
ké ŠŠvýcarsko
ý k Vá
a Vaše přátele zve na červnové výlety s certifikovanými průvodci do Českosaského Švýcarska.
„Po skalních římsách na Šrámové kameny“ Termín
realizace: 25. července 2015 (sobota)
„Navštivte s námi Saské Švýcarsko“ Termín realizace: 30. Července, 6. srpna 2015 (vždy čtvrtek)
„Navštivte s námi historické Drážďany“ Termín realizace: 13. srpna 2015 (čtvrtek)
„Parníkem ze skal“ Termín realizace: 18. července
2015 (sobota)
„Na via ferraty do Saského Švýcarska“ Termín realizace: 26. července 2015 (neděle)
Výlety jsou placené, nutná je rezervace místa.
Více k výletu: http://akce.ceskesvycarsko.cz/cs/zazitky/vylety-s-pruvodcem

Se strážcem donárodního
parku

PROGRAM KINA
NA ČERVENEC

Pověsti a příběhy poutních
míst Šluknovska
Léto a podzim v Loretě Rumburk patří česko-německé výstavě Pověsti a příběhy poutních míst
Šluknovska / Sagen und Begebenheiten in Wallfahrtsstätten im Schluckenauer Gebiet. Unikátní
autorská výstava je určena rodinám s dětmi a těm,
kdo mají rádi regionální pověsti. Výstava nabízí
dvanáct komiksů na 20 výstavních panelech, jejichž autory jsou Petr Herold a Rostislav Křivánek.
Dětští návštěvníci budou mít k dispozici výtvarný
koutek, pracovní listy a čtecí lavičky. V ambitu Lorety Rumburk bude výstava k vidění do 31. října 2015.
Přístupná je od úterý do soboty od 10.00 do 17.00
h. Vstupné je 50 a 25 Kč.

Bazilika ve Filipově

patří od července do srpna
mezinárodnímu varhannímu
festivalu
Letní kulturní nabídku Českého Švýcarska letos po
deváté obohatí mezinárodní festival varhanní hudby v Jiříkově - Filipově. Devět koncertů se odehraje
v bazilice minor Panny Marie Pomocnice křesťanů
ve Filipově od července do srpna vždy v neděli od
14.00 h. Festival končí 30. srpna 2015. Vstup na
koncerty je volný.
Program (vždy neděle od 14.00 h.):
19. 7. 2015 Alfréd Strejček, recitace (ČR)
26. 7. 2015 Tre Cantus, historické nástroje
(Německo)
2. 8. 2015 Lukas Pohle, varhany (Německo)

Principy moudrého
podnikání žen
Moudré
d é podnikání
d iká í žžen, principy
i i podnikání
d iká í a to co
ženy do podnikání přináší je téma, kterým Vás ve
středu 5. srpna provede Lenka Papadakisová. Lenka je koučkou, lektorkou, průvodkyní a iniciátorkou
vzniku kruhů Moudrého podnikání žen v Čechách.
Kurz se bude v obřadní síni MěÚ Krásná Lípa mezi
9:00 – 17:00. Kurz je pro ženy zdarma. Přihlášky zasílejte na kostka@krasnalipa.cz

Motýlí sobota
d 10.00 do
d 15.00 hod.
h d v zahradě
Sobota 25. 7. od
Dobra v Nobilis Tilia ve Vlčí Hoře.
Sobota ve znamení barev, razítek, šablon, dobré
nálady a špinavých prstů. Přineste s sebou jakýkoli
bavlněný kousek šatníku, který potřebujete rozveselit. Úspěch zaručen! Ve vlčíhorské zahradě můžete navíc živé motýly pozorovat a nechat se jimi
inspirovat. Vstupné: 100 Kč (zahrnuje jeden větší
barevný motiv), další tvorba za příplatek za barvy
30-70 Kč.

Přijměte
vd
doprořij ět pozvání
á í na prázdninové
á d i é exkurze
k
o
vodu strážců přírody Národního parku České Švýcarsko. Délka exkurzí je 6 – 8 km, časová náročnost
4 – 5 hodin, s sebou turistické oblečení, pevnou
obuv a dostatek pití.
…k Pravčické bráně v červenci: 19.7., 28.7. a 2.8.,
sraz vždy v 9:15 na Mezní Louce před informačním
střediskem.
…do Kyjovského údolí v červenci: 21.7. a 4.8., sraz
vždy v 10:00 v Brtníkách u ústavu sociální péče.
Účast na exkurzích je zdarma, předchozí rezervace
není nutná.
Více informací naleznete na www.npcs.cz

Večerní prohlídky Lorety
Při svíčkách se v červenci a srpnu opět uskuteční
letní večerní prohlídky Lorety v Rumburku. Konat
se budou vždy v úterý 28.7, 18.8. a 25.8 od 20:00.
Účastníkům se nabízí prožitek tmy, ticha a stovky
let starých příběhů. V barokní sakrální památce
také zazní ukázky varhanní hudby a duchovní písně. Prohlídky trvají 90 minut, vstupné je 90 a 45 korun. Sraz účastníků je v 19:45 hodin před kostelem
sv. Vavřince, vedle Lorety.

Brigáda na Dolském mlýně
Sobota
Dolského
S b t 18.
18 ččervence, sraz v 99:00
00 u D
l kéh mlýna
lý
Pomozte nám se záchranou Dolského mlýna, jedinečné památky na břehu Kamenice a nejstaršího
dochovaného mlýna na území národního parku.
S sebou pracovní rukavice, dobrou obuv a svačinu.
Práce na záchranu Dolského mlýna probíhají ve
spolupráci s Občanským sdružením pro záchranu
a konzervaci kulturní památky Dolský mlýn.

Tvoření pro maminky s dětmi
K ždý čtvrtek
čt t k v KKostce
t od
d 16
00 – 20
00 hhodin,
di aktikti
Každý
16:00
20:00
vity jsou vhodné i pro děti od 5 ti let.
23.7. Výroba ozdobných a svítících závěsků do dětských pokojíčků
30.7. Malování své dřevěné krabičky
6.8. Výroba aromatických mýdel
Kurz je pro účastníky zdarma při spotřebě materiálu do 150 Kč. Dotazy zodpoví lektorka Hana Štroblová na tel. 728 974 010.

Vegepiknik v lesoparku
V neděli 19. července od 10:00 hodin v Městském
parku v Krásné Lípě pořádá OS Krásnolipsko za
podpory obchodů se zdravou výživou v Rumburku
Žijeme zdravě a v Mikulášovicích Harmonie z přírody Vegepiknik v lesoparku - 2. ročník happeningu
na podporu zdravějšího jídla. S sebou nezapomeňte deku a jídlo s receptem.

Padesát odstínů šedi – Úterý 21.7. od 20:00
„Pan Grey vás přijme za okamžik.“ Tahle prostá
věta uvedla setkání, které zcela změnilo život
nesmělé studentky Anastasie. Studentka literatury Anastasia (Dakota Johnson) je podle
vlastních slov nezajímavá a nudná „šedá myš“
s nízkým sebevědomím, pravý opak tajemného podnikatele Christiana Greye (Jamie Dornan), kterého přišla vyzpovídat pro článek do
studentského časopisu. Grey postupně začne
plaché dívce otevírat dveře do své třinácté
komnaty.
Erotický, anglicky s českými titulky, vstupné: 60
Kč, mládeži přístupno od 15-ti let.
Asterix: Sídliště bohů – Pátek 24.7. od 18:00
Píše se rok 50 před Kristem. Celá Galie trpí
v obležení Římanů... Celá?!? Ale kdeže! Julius
Caesar je bezesporu vynikající stratég a vojevůdce, který dosud nenašel přemožitele. Jen
hrstka nepoddajných Galů se nadále vysmívá přímo do zobáku slavného římského orla
a odolává jeho válečným výpadům. Animovaný, vstupné: 40 Kč, mládeži přístupno.
Domácí péče – Středa 29.7. od 20:00
Obětavá zdravotní sestra Vlasta (Alena Mihulová) při své práci na jihomoravském venkově
ošetřuje spoustu rázovitých místních pacientů.
Když se však dozví, že sama potřebuje pomoc,
musí ji začít hledat mimo prostředí, které zná.
Díky dceři jednoho z pacientů (Tatiana Vilhelmová) a její esoterické mentorce (Zuzana
Krónerová) začíná objevovat svět alternativního léčení a díky němu snad i sebe samu... To vše
k velké nelibosti manžela Ladi (Bolek Polívka),
který na tyhle „hňupoviny“ nevěří. Vlasta tak
musí bojovat nejen se svojí nemocí, ale i s Laďovým zdravým moravským „rozumem“. Komedie, vstupné: 60 Kč, mládeži přístupno.
Dobrodružství Hucka Finna – Pátek 31.7.
od 18:00
Hucka Finna vychovává vdova Douglasová se
slečnou Watsonovou. V domě slouží černošský
sluha Jim. Huck spořádaně dochází do školy
a kostela. Jedinou radostí jsou pro Hucka společně strávené chvíle s nejlepším kamarádem
Tomem Sawyerem. Když se ve městě objeví
Huckův chamtivý otec, alkoholik, který si činí
nárok na Huckovo jmění, je jasné, že idyla malého města končí. Huck se dává na útěk. Doprovází ho Jim, který se snaží uprchnout před
otroctvím. Vydávají se na dramatickou plavbu
po dravé řece Mississippi do Ohia, kde otroctví
neexistuje. V patách jim je nejen Huckův otec,
ale také tři lovci otroků. Huck prožívá nejnebezpečnější dobrodružství svého života.
Rodinný, vstupné: 40 Kč, mládeži přístupno.
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VZPOMÍNKA
24. 7. tomu bude již 9. let, co nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tatínek a dědeček Karel Portl. S láskou stále vzpomínají manželka Helena, syn
Karel s rodinou a dcery Martina a Hela s rodinami.

Musica Dolce Vita
slavila v kapli

Výstavu o Augustu Frindovi
navštívil sám Frind
Slavnostní vernisáží byla ve středu 1. července
v Domě Českého Švýcarska zahájena výstava ze
života uměleckého malíře Augusta Frinda. Tento
malíř z přelomu 19. a 20. století, rodák z Krásné Lípy
se zasloužil o mnoho děl, která zdobila nejen civilní
domy, ale také veřejné a církevní budovy – například vitráže v kostele sv. Máří Magdalény, interiér

v Dittrichově hrobce a mnoho dalších. Na vernisáž
mimo jiné, kromě desítek dalších hostů, dorazil
i akademický malíř Martin Frind. Shoda jmen není
náhodná, jablko se prostě nekutálelo tak daleko od
stromu. Milé překvapení. Výstava potrvá do neděle
2. srpna 2015. Pro děti je v rámci výstavy připraveno
mnoho zajímavých her. Vstupné je dobrovolné.

Deset let v uplynulém sobotním podvečeru,
i s námi, oslavilo pražské trio MUSICA DOLCE VITA
své působení na české hudební scéně, na které působí od roku 2005 a na svém kontě má od té doby
stovky koncertů ve všech koutech naší vlasti i na
řadě mezinárodních festivalů. A nyní si k těmto
místům může přidat i Krásnou Lípu a Vlčí Horu.
Na galakoncertě v kapli Panny Marie Karmelské
ve Vlčí Hoře zazněly krásné skladby z děl velikánů
světové hudby, jejichž hudba ani po desetiletích či
staletích neztratila nic na své kráse a působivosti.
Zvláště, když tento koktejl nádherných skladeb
brilantně přednesly harfenistka Zbyňka Šolcová,
flétnistka Žofie Vokálková, které svým mezzosopranem doprovodila Daniela Demuth.
Je jen neskutečná škoda, že nádherný koncert
v komorním prostředí opravené vlčíhorské kaple
vyslechli povětšinou přespolní a chalupáři, místní
jsou při podobných akcích vzácnější než šafrán.

Moderní písnička zní dobře i v kapli
Děti vystavují své
knížky v knihovně
í
ý
ůž
hléd
Zajímavou
výstavu
si nyníí můžete
prohlédnout
v městské knihovně v Krásné Lípě, kde jsou vystaveny pohádkové knížky, které vyrobily děti z MŠ
Motýlek společně se svými rodiči.

Další z řady koncertů ve vlčíhorské kapli patřil
chlapecké skupině z Rumburku ThePix. V letním
sobotním podvečeru v návštěvníky zaplněné kapli
nám trojice muzikantů (s výjimkou jedné písně, kdy
účinkovala i slečna) zahrála a zazpívala nejen písně
přejaté, ale i vlastní. Po poslední skladbě následo-

val mohutný potlesk publika, předání květiny místostarostkou města a ještě jedna písnička, tentokrát
opravdu ta poslední. Děkujeme klukům za působivý koncert a všem Vám, kteří jste v tento horký podvečer přišli za skvělou atmosféru.
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Turisté informují…
Na radnici vlál prapor turistů
V rámci letošního Pohádkového lesa navštívila Krásnou Lípu vzácná návštěva - čestný předseda ÚV KČT Ing. Jan Havelka a delegace z NSR ze svobodné
země Bavorsko vedená předsedou turistického spolku Fichtelgebirgsverein e.V
panem Heinrichem Hennigerem a místopředsedou téhož klubu Jörgem Nürnbergrem. Cílem návštěvy bylo připomenutí 130. výročí vzniku Krásnolipského
turistického spolku - Horského spolku pro nejsevernější Čechy.
Společně s naším starostou Janem Kolářem výše zmiňovaní navštívili Kyjovské
údolí, v Zadní Doubici si připomněli u památníčku pochod smrti, zastavili se
u desek Dr. Johanna Hilleho (prvního předsedy Horského spolku) a u desky

bratří Bienertů (znalců kraje a propagátorů turistiky). Navštívili také zrekonstruovaný pomník padlých v I. světové válce v Zahradách a hrob prvního předsedy
Horského spolku Dr. J. Hilleho na hřbitově v Krásném Buku.
A jak už bývá tradicí při podobných příležitostech, vítal účastníky z balkonu
MěÚ prapor Klubu českých turistů. Za důstojný průběh návštěvy děkuje Klub
českých turistů senátorovi ČR. Ing. Z. Linhartovi, starostovi města J. Kolářovi, vedoucí technických služeb paní M. Hlavové, D. Štefáčkové s OPS ČŠ, B. Koubské,
p. Lažanovi z Resortu Lípa a strážci NP ČŠ. V. Ničovi.
(Za OKČT V. Hieke)

Folklorní soubor Dykyta se před čtvrt stoletím narodil
Když se nad letošním Pohádkovým lesem a krasnolipským náměstím několikrát
za sebou nesl spontánní potlesk pro uklánějící se taneční soubor Dykyta, který
předvedl precizně secvičené taneční pásmo se zpěvem doprovázeným vlastní
početnou kapelou, málokdo si uvědomil, kolik hodin museli tito umělci trénovat, aby předvedli s takovou brilantní lehkostí své vystoupení. Ale začněme od
začátku.
K vlastnostem souboru patří velká skromnost a tak není jednoduché zjistit
o něm informace. Soubor vznikl v květnu 1990 a za svůj cíl si vytkl seznamovat
veřejnost s českou lidovou kulturou. V rámci této aktivity se snaží o zachování
ještě existujících či zanikajících lidových zvyků a tradic. Sympatické je, že si soubor již deset let vychovává své nástupce v dětském souboru Dykytka. V současné době oba soubory čítají na šedesát osob.
Prameny pro svoji činnost čerpají převážně z Podještědí a Pojizeří, pro některá
pásma (např. letos při vánočním koncertu) používají písně i tance z širší oblasti
Čech. Soubor vystupuje v rekonstruovaných polosvátečních a v posledních letech i pracovních krojích.
V průběhu celého roku přinášejí svými vystoupeními radost na řadě míst ve
Šluknovském výběžku a při různých příležitostech téměř po celé republice. Pro
krásnolipskou veřejnost je velikým zážitkem každoroční vánoční vystoupení
v zaplněném Kulturním domě.

S českou lidovou písní, muzikou a tancem poznali i cizí země. Zde reprezentovali nejen Krásnou Lípu, ale i Českou republiku. S řadou vystoupení navštívili
Rakousko, Německo, Itálii, Francii, Polsko, Dánsko a Čínu. V letošním roce se
soubor připravuje na několikadenní festival do maďarského Makö.
Členskou základnu souboru historicky tvořili lidé téměř s celého Šluknovského
výběžku. První uměleckou vedoucí byla několik let paní Hana Brábníková, jeden rok Eva Škodová ml. a téměř dvacet let Jana Škodová – Bosáková. Hudební
úpravy jsou od Petra Škody, Davida Slouky a hlavně od Karla Lukeše. Ten také
vede uměleckou lidovou muziku, kterou manažersky zajišťuje Luděk Pištěk. Organizačním vedoucím souboru je Jan Prokop Škoda. Poslední jmenovaný by si
zasloužil samostatný článek.
Pro klub českých turistů Krásná Lípa byl folklorní soubor Dykyta 25 let spolehlivým partnerem. Všechny jeho nejvýznamnější akce vždy nezištně podpořil.
Ústřední výbor Klubu českých turistů ocenil folklorní soubor Dykyta Čestným
uznáváním.
Co říci závěrem. Popřát souboru do dalších let mnoho zdraví tvůrčího elánu,
aby dál přinášel svým příznivcům radost a poděkování za uchovávání kulturního odkazů našich předků.
Dykyto, děkujeme.
Za KČT Krásná Lípa Václav Hieke.
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Vyhrála Ruska i Češka
Celkovou vítězkou letošního Tour de Feminin 2015 se sice stala Ruska Tatiana
Antoshina, ale my můžeme mít radost z toho, že modrý trikot nejlepší vrchařsky
s přehledem vybojovala česká závodnice Nikola Nosková, a protože jí je teprve
osmnáct let, můžeme od ní na tomto závodě ještě čekat velké výkony.
Fotografie i videa z letošního závodu si můžete prohlédnout na facebooku
Krásné Lípy https://www.facebook.com/krasna.lipa.3?fref=ts nebo Tour de Feminin https://www.facebook.com/tourdefeminin?fref=ts. Výsledky jsou ke stažení na ofiálních stránkách závodu www.tourdefeminin.com.

Celkové výsledky:
1. Tatiana ANTOSHINA RUS Rusko . . . 11: 12 : 47 + 00:00
2 . Lauren STEPHENS USA - TIB Team TIBCO-SVB . . . 11: 13 : 00 + 00:13
3 . Anna PLICHTA POL - TKK Pacific Nestle Fitness Cycling. . . 11: 13 : 21 + 00:34
20 . Nikola NOSKOVÁ CZE - KCK KC Kooperativa SG Jablonec 11: 15 : 28 + 02:41
50 . Ivana LOUBKOVÁ CZE - TSB Team Šluknovsko Bicykl Kříž 11: 20 : 58 + 08:11
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