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Být v Ekvádoru a nebýt na rovníku... to by byl prů... 
švih. Proto Láďa & Káťa nechali zavlát krásnolip-
skou vlajku na rovníku v Ekvádoru. Ladislav Bezděk 
a Katka Dvořáková rovník protnuli hned čtyřikrát 

a teď už budou pár měsíců „u nás“ na severní polo-
kouli. Krásná Lípa tedy jede!
Držte palce, BUDE TO JÍZDA!!!“

507

Krásnolipská vlajka na rovníku

INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK

Příští číslo Vikýře 

vyjde za dva týdny

Pátek 14. srpna

Národní park České Švýcarsko letos oslavuje 15 let 
od svého vzniku. Správa národního parku České 
Švýcarsko a město Krásná Lípa toto jubileum připo-
mněly vernisá-
ží fotografi í 
Václava Sojky 
a koncertem 
h o u s l o v é h o 
virtuosa Jaro-
slava Svěce-
ného. Po boku 
starostů z re-
gionu své gra-
tulace připojili 
mezi jinými 
také náměstek 
ministra život-
ního prostředí 
Vladimír Do-
lejský, ředitel 
Správy Národ-
ního parku Saské Švýcarsko Dietrich Butter nebo 
senátor Zbyněk Linhart.
Vyhlášení národního parku České Švýcarsko, 

ke kterému se České republika zavázala v dohodě 
s Německem již v roce 1991, patří k velkým úspě-
chům naší ochrany přírody. Vznikl tak náš čtvrtý 

národní park, který na-
víc má – stejně jako naše 
ostatní parky – svůj pro-
tějšek na druhé straně 
hranice. 
Českosaské Švýcarsko 
je navíc území, které 
má nejen mimořádnou 
přírodní, ale také este-
tickou kvalitu. Zdejší 
příroda okouzlila již 
romantické malíře, je-
jichž pokračovatelé jsou 
právě fotografové. To 
je také důvod, proč ju-
bileum park slaví právě 
fotografi ckou výstavou 
předního evropského 

fotografa Václava Sojky.
Výstavu fotografi í Václava Sojky návštěvníci mohou 
vidět do konce srpna v prostorách Aparthotelu 

Lípa na Křinic-
kém náměstí 
v Krásné Lípě. 
Poté bude 
z a p ů j č o v á n a 
dalším zaříze-
ním v regionu, 
reprezentovat 
bude Českosas-
ké Švýcarsko ale 
také na setkání 
Tra n s Pa r k N e t 
2016 v Bad Schandau v Saském Švýcarsku.
Národní park České Švýcarsko byl vyhlášen k 1. 1. 
2000, deset let po vyhlášení národního parku Saské 
Švýcarsko. Jeho rozloha činí téměř 80 km2 a před-
mětem ochrany přírody je zde jedinečná geomor-
fologie pískovcových skalních měst a související 
pestrost rostlin a živočichů. Jedná se o příhraniční 
národní park, jehož protějškem je národní park 
Saské Švýcarsko. Přeshraničně tak požívá nejvyšší-
ho stupně ochrany přírody území o celkové rozloze 
173 km2.

(Tomáš Salov)

Č Š Č

České Švýcarsko oslavilo patnáct let od svého vzniku

Pečovatelská 
služba

Město Krásná Lípa poskytuje od roku 2007 pro oso-
by s tělesným postižením či pro seniory pečovatel-
skou službu. Služba je poskytována osobám star-
ším 27 let na území města Krásná Lípa na základě 
žádosti a následně smlouvy o poskytování pečo-
vatelské služby. Chod pečovatelské služby v rámci 
programu „Podpora sociálních služeb v od Ústec-
kém kraji“ v letošním roce podpořil Ústecký kraj 
ve výši  310 000 Kč.
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Stomatologická pohotovost 
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00

15. – 16. 8. 2015
MUDr. Adolf Křemen
Teplická 270, Jílové u Děčína, tel.: 412550343
22. – 23. 8. 2015
MUDr. Tomáš Charvát
U Přívozu 18/4, Děčín III, tel.: 412511619
29. – 30. 8. 2015
MUDr. Lukáš Milič
Fügnerova 600/12, Děčín I, tel.: 412511482
5. – 6. 9. 2015
MUDr. Alena Křemenová
Sokolská 129, Děčín IX, tel.: 412544539
Rozpis je aktualizován dle podkladů od sto-
matologů, přesto doporučujeme správnost 
uvedených informací před návštěvou lékaře 
vždy telefonicky ověřit.

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 po-
radenství  
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 volnočas-
ové 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 24. 8. 2015 
ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 27. 8. 2015 v Krásné Lípě. Dále 
pak v pondělí 7. 9. 2015 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 10. 9. 
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, 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
Letní svoz odpadových nádob začal 1. dubna 2015
– známky červené = vývoz 1x za čtrnáct dní.

V podstatě vše potřebné, co na běžném zákaz-
nickém centru (přepisy smluv, odhlášení, přihlá-
šení, donést podklady k žádostem na zhotovení 
přípojek, změny ve smlouvách, výši záloh, žádosti 
na přezkoušení vodoměru apod.) vyřídíte v mobil-
ním 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
Tato provozní doba mobilního centra platí až do 1. 10. 2015. 
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.

Mobilní zákaznické 
centrum Severočeských 
vodovodů a kanalizací

Služby praní, žehlení,
mandlování a úklidové

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 ve-
doucí prádelny na tel. 777 291 340.

Když jsme na jaře v senátu schvalovali 36 (třicátou šestou!) 
novelu tzv. školského zákona, byla to do jisté míry ukázka 
celého fungování naše legislativního systému … Obsáhlý 
materiál, který v Poslanecké sněmovně doznal další změ-
ny, byl opravdu velkou novelou. V průběhu projednávání 
v Senátu se zjistilo mnoho pochybností a nesrovnalostí 
(mírně řečeno). Zákon se odvolával na předpis, který ještě 
ani neexistuje, zavádí dalších sedm nových prováděcích 
předpisů, stanovuje mnoho povinností a zákazů …! Opět 
se mění pravidla pro vzdělávání žáků a studentů se speci-
álními vzdělávacími potřebami bez vazby na systematické 
dlouhodobé fi nancování, zavedení dalšího právního před-
pisu pro zápis dětí do škol, které funguje, zákazy, příkazy.
V rámci velkého tématu, kterým je tzv. inkluzivní vzdělává-
ní, se ukládají povinnosti zakladatelům mj. na zpřístupnění 
školských zařízení. Starostové a další ale nepotřebují mít 
tyto povinnosti v zákoně, potřebují na to dostupné peníze 
a rozumný přístup k nim. To prý bude z evropských fondů 
… No, to známe a budeme se divit …, protože to jistě bude 
hodně vědecký přístup. Proč nazývat věci pravými výrazy 
a prostě napsat, že to je na budování výtahů, přístupových 
bezbariérových cest atp. A jak vědecky napsat, že jde o to, 
aby romské děti chodily do školy a jak toho chceme docílit? 
A proč dělat inkluzi za každou cenu?
Novela zavádí zákazy prodávat to či ono ve školách. Prý 
nezdravé jídlo. Přitom všichni správně tušíme, že problém 
je především již v rodinách. (Odbočující poznámka: mno-
ho let existuje program podpory pití mléka ve školách, ale 

např. relativně nedávno zavedené povinné označování 
alergenů v jídle označuje mezi alergeny také mléko, jako 
„životu nebezpečná potravinu“ … tak tomu už přestávám 
rozumět!).
Zákon zavádí, tak jak tomu bývá i v jiných případech, další 
administrativní povinnosti a další vykazování a následně 
státní úřednictvo se jistě uplatní v prováděcích předpisech 
a kontrolách. Za chvíli už učitelé nebudou mít čas na učení, 
jako už nyní nemá ředitel školy čas na řešení reálných po-
třeb školy (to samé platí u sestřiček a doktorů, …a dalších). 
Všichni administrujeme! Naštěstí novela zavádí snad i uži-
tečné věci, což ale potvrdí až praxe. 
V Senátu byla kolem novely velká diskuze a mnoho dlou-
hých plamenných projevů na plénu. No, všichni jsme kdysi 
chodili do školy, tak tomu přeci rozumíme. Mnoho sená-
torů dobře popsalo nejen výše uvedené problémy. Člověk 
by tleskal. Ale co pak při hlasování? To je důležité. Když při-
šlo na hlasování o tom, jestli novelu schválíme v podobě, 
jak jej přijala Sněmovna, anebo v něm uděláme alespoň 
několik změn, větší část hlasovala pro to, schválit zákon 
beze změn, aby hlavně už platil. Prý to spěchalo. Přitom již 
v průběhu projednávání ve výborech chyby přiznal i mini-
str školství, ale řekl, že už na ministerstvu připravují další 
novelu, která ty chyby opraví! Takže brzy znovu – s třicátou 
sedmou novelou ! 

Zbyněk Linhart, senátor Parlamentu ČR,
https://www.facebook.com/linhart.krasnalipa

Když jsme na jaře v senátu schvalovali 36 (třicátou šestou!) např relativně nedávno zavedené povinné označování

Aktivita senátora Linharta
Novela školského zákona, ukázka legislativního systému

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
https://www.facebook.com/linhart.krasnalipa

Pracovní nabídka

Novia hledá pracovníky pro konfekční zpraco-
vání výrobků. Jedná se o pracovní operace na-
příklad: značení, stříhání, šití, žehlení a balení 
zboží. Práce je vhodnější spíše pro ženy. Zku-
šenosti výhodou, nejsou však podmínkou. Více 
na stránkách

http://www.noviafashion.cz/kariera

Upozornění
Jako každý rok, tak i letos bude o prázdni-
nách Občansko-právní poradna JUDr. Pražá-
ka zavřená. Služby budou poskytovány opět 
od září – opět třetí pondělí v měsíci.
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Krajský úřad Ústeckého kraje, na základě návrhu 
ředitele Hasičského záchranného sboru Ústecké-
ho kraje vyhlašuje nařízení, kterým se stanovují 
podmínky k zabezpečení požární ochrany v době 
zvýšeného nebezpečí vzniku požárů pro celé úze-
mí Ústeckého kraje od 7. srpna 2015 dobu zvýše-
ného nebezpečí vzniku požárů, a to do odvolání. 
V souvislosti s vyhlášením počátku doby zvýšené-
ho nebezpečí vzniku požárů upozorňujeme na to, 

že v souladu s článkem shora uvedeného Nařízení 
Ústeckého kraje č. 5/2003 po tuto dobu zvýšeného 
nebezpečí vzniku požárů vstupují v platnost násle-
dující zákazy, omezení a povinnosti: 
V období sucha je zakázáno:
a) spalovat hořlavé látky na volném prostranství,
b) na místech se suchým porostem, v lesích 
a ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje
lesa kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřený 

oheň a odhazovat hořící nebo doutnající předmě-
ty,
c) používat v místech mimo souvislou městskou 
a obecní zástavbu zábavnou pyrotechniku
a jiné obdobné výrobky.
Další omezení a povinnosti najdete na www.kras-
nalipa.cz.

Nebezpečí vzniku požárů

Změny jízdních řádů 
autobusových linek

S platností od neděle 30. srpna 2015 dochází k tr-
valým změnám jízdních řádů vybraných autobuso-
vých linek Dopravy Ústeckého kraje. Více informací 
a nové jízdní řády najdete na http://www.kr-ustec-
ky.cz.

Vichřice z konce července škodila i na hřbitově 
v Krásném Buku. Stále se uklízí.

Máme to v barvě...
Krásnolipská požární zbrojnice, před rokem a dnes. 
Z vnějšku už to dostává příjemnou podobu. 
Řeší se ještě řada detailů a úpravy okolí. Za tři mě-
síce bude dokončeno a hasiči k loňskému cisterno-
vému autu dostanou i odpovídající zázemí. Za svo-
ji práci si to zaslouží.

Zeleň má v Krásné Lípě již dlouho navrch, de-
sítky menších i větších parků, ozelenění všech 
staveb a celého sídliště… A v posledních letech 
také pravidelně další květiny nejen v centru města 
na sloupech veřejného osvětlení a květinových py-
ramidách. Nádherně to kvete!

Nová střecha 
na zeleném domě

Složením materiálu pomocí mobilního jeřábu byla 
zahájena rekonstrukce střešní krytiny městského 
domu na sídlišti Nemocniční 6.

Inspirace
pro letní výlety

Publikace o Českém Švýcarsku, Českém Nizozemí 
a Bráně do Čech jsou nyní snadno stáhnutelné 
a virtuálně prolistovatelné na uvedených adresách:
BRÁNA:
http://www.branadocech.cz/cz/ke-stazeni/
ZÁŽITKY: http://www.ceskesvycarsko.cz/brozura

Průvodce Českým 
Švýcarskem zdarma

Unikátní turistický průvodce Českým Švýcarskem 
ke stažení volně a zdarma! Zajímavým počinem 
v oblasti cestovního ruchu je vydání elektronic-
kého turistického průvodce Česko-saským Švý-
carskem, který je ke stažení volně a navíc zdarma 
na adrese
http://pruvodce.region-ceskesvycarsko.cz

Babí léto do sklenice
Sobota 12. září od 10:00 do 15:00
Návody, tipy a osvědčené postupy, jak zpracovat 
divoké i zahradní plody. Vyrobíte si svůj vlastní jab-
lečný ocet, zahradní víno, pečený čaj, kvašenou ze-
leninu i bylinkový olej. Možná bude i ochutnávka. 
Vstupné: 100 Kč, přineste s sebou menší sklenice se 
šroubovacím víčkem.
Kurz pořádá Spolek Nobilis Tilia Vlčí Hora. Více in-
formací www.os.nobillis.cz.
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Letní jóga
pod širým nebem

Z letního rozletu na chvíli se usadit a být společně 
s jógou. Cestou klidného dechu jít, jemně našlapo-
vat, tělo zavnímat zevnitř a protáhnout, co se má 
a dá. Pozvání na letní hodiny, které, pokud mraky 
dovolí, budou celý srpen. KDY: v Krásné Lípě vždy 
ve čtvrtek od 18:00 v městském lesoparku u altá-
nu. S sebou karimatku a 50 Kč. Zve Irena Kubicová.

Bazilika ve Filipově patří od července 
do srpna mezinárodnímu varhannímu 

festivalu
Letní kulturní nabídku Českého Švýcarska letos 
po deváté obohatí mezinárodní festival varhan-
ní 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. Vstup 
na koncerty je volný. 

Program (vždy neděle od 14.00 h.):
16. 8. 2015 Pavel Černý, varhany (ČR), Jaroslav Halíř, trubka (ČR)
23. 8. 2015 Jiří Bárta, violoncello (ČR), Daniela Kosinová - Valtová, varhany (ČR)
30. 8. 2015 Jaroslav Tůma, varhany (ČR), Alan Vitouš, bicí (ČR)

Tvoření
pro maminky s dětmi
Každý čtvrtek v Kostce od 16:00 – 20:00 hodin, ak-
tivity jsou vhodné i pro děti od 5 ti let.
20. 8. Výroba svého parfému
27. 8. Výroba pytlíčků na bačkory do školy
Kurz je pro účastníky zdarma při spotřebě materiá-
lu do 150 Kč. Dotazy zodpoví lektorka Hana Štrob-
lová na tel. 728 974 010.

Kruh žen a Principy moudrého podnikání žen
Klub pro podnikavé ženy pořádá kurz Lenky Papa-
dakisové Kruh žen a Principy moudrého podnikání 
žen. Kurz se koná v Obřadní síni MěÚ v Krásné Lípě 
ve středu 9. září od 9:00 do 13:00. Lenka Papadaki-

sová je koučkou, lektorkou, průvodkyní a iniciátor-
kou vzniku kruhů Moudrého podnikání žen v Če-
chách. Kurz je pro ženy zdarma. Přihlášky zasílejte 
na kostka@krasnalipa.cz.

Pověsti a příběhy poutních míst Šluknovska
Léto a podzim v Loretě Rumburk patří česko-ně-
mecké výstavě Pověsti a příběhy poutních míst 
Šluknovska / Sagen und Begebenheiten in Wall-
fahrtsstätten 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, je-

jichž autory jsou Petr Herold a Rostislav Křivánek. 
Dětští návštěvníci budou mít k dispozici výtvarný 
koutek, pracovní listy a čtecí lavičky. V ambitu Lore-
ty 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.

Večerní
prohlídky Lorety

Při svíčkách se v červenci a srpnu opět uskuteční 
letní večerní prohlídky Lorety v Rumburku. Konat 
se budou vždy v úterý 18. 8. a 25. 8. od 20:00. Účast-
níkům 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.

Se strážcem do národního parku
Přijměte pozvání na prázdninové exkurze v dopro-
vodu strážců přírody Národního parku České Švý-
carsko. Délka exkurzí je 6 – 8 km, časová náročnost 
4 – 5 hodin, s sebou turistické oblečení, pevnou 
obuv a dostatek pití.
…k Pravčické bráně v srpnu: 16. 8., 25. 8. a 30. 8. 
Sraz vždy v 9:15  na Mezní Louce před informačním 
střediskem.

…přes Jetřichovické vyhlídky v srpnu: 18. 8. 
Sraz je v 9:30 v Jetřichovicích před informačním 
střediskem. Trasa: Jetřichovice, Mariina vyhlídka, 
Rudolfův kámen, Pohovka, Jetřichovice.
Účast na exkurzích je zdarma, předchozí rezervace 
není nutná.

Více informací naleznete na www.npcs.cz

Netradiční toulky Českým Švýcarskem
KČT Krásná Lípa, město Krásná Lípa a České Švýcar-
sko o.p.s. vás zvou na netradiční letní toulky Čes-
kým Švýcarskem a Lužickými horami.
Středa 26. 8. Rynartice – Lipnice – pod Lipnickým 
vrchem – Bratrské oltáře – Jehla — Česká Kamenice 

(11 km). Sraz autobusová zastávka náměstí Krásná 
Lípa v 16:06 hod., odjezd zpět vlakem ve 20:49 hod. 
do Krásné Lípy. Jízdné si každý hradí sám.
Na akce je nutné se předem přihlásit na tel.:
412 383 413.

Brigáda na Dolském mlýně
Sobota 29. srpna, sraz v 9:00 u Dolského mlýna.
Pomozte se záchranou Dolského mlýna, jedinečné 
památky na břehu Kamenice a nejstaršího docho-
vaného 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 záchra-
nu a konzervaci kulturní památky Dolský mlýn.

Okolím Jetřichovic
Sobota 5. Září 2015 - 09:15 - 13:15
Zúčastněte se vycházky do přírody v doprovodu 
Václava Sojky, pracovníka správy NP, vynikajícího 
fotografa a znalce místní přírody i historie. Těšit se 
můžete na zasvěcené vyprávění o krajině Českého 
Švýcarska a na putování po známých i méně zná-
mých stezkách národního parku.
Sraz: v sobotu 5. září 9:15 v Jetřichovicích před in-
formačním střediskem. 
Trasa exkurze: Jetřichovice - Pohovka - Jetřichovic-
ké vyhlídky - Jetřichovice

Padesátníkový mariáš
XVI. krásnolipský trojkový padesátníkový  mari-
ášový turnaj se bude konat dne 22. srpna 2015 
od 09:30 hodin v restauraci sportovního areálu.  
Prezentace od 08:30 
hodin, prvních 30 účast-
níků obdrží, jako vždy, 
nezávadnou lihovinku 
s příležitostní etiketou 
a mariášový kalendář. 
Na stole 50,-Kč, strop 20,- 
Kč. Startovné 150,-Kč 
pokryje i oběd po 3. kole. 
Pokud se přihlásíte pře-
dem, usnadníte přípravu 
a zajistíte si účast, proto-
že kapacita restaurace je 
39 míst. Nikdy nás ale tolik nebylo.
(Milan Sudek, 732516472, 412383341
milansudek@seznam.cz)

Letní videosoutěž MŽP „Moje Magické Místo v Minutě“
Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje letní 
videosoutěž „Moje Magické Místo v Minutě“

Videosoutěž volně navazuje na úspěšný předešlý 
ročník fotografi cké soutěže Moje Magické Místo, 
v rámci kterého MŽP obdrželo více než 100 fotogra-
fi í Vašich magických míst pořízených v chráněných 
územích České republiky. Letošní ročník je určen 
pro všechny nadšence profesionálního i amatér-
ského natáčení české přírody. Cílem je opět zachy-
tit Vaše magické místo v české přírodě - tentokrát 
však prostřednictvím krátkého videopříspěvku. 
Podmínkou zůstává pořízení příspěvku v národním 
parku, chráněné krajinné oblasti, přírodní rezervaci 
nebo jiné chráněné přírodní památce.

Tyto příspěvky pak budou zasílány prostřednictvím 
odkazu na volně dostupné datové úložiště (např. 
www.uschovna.cz) na e-mail akce@mzp.cz. Hlav-
ními kritérii pro hodnocení videopříspěvků bude 
zachycení atmosféry a celkového uměleckého 
dojmu, přičemž délka videopříspěvku nebude mít 
na hodnocení vliv (nesmí však přesáhnout 1 minu-
tu). Vítězné příspěvky budou profesionálně zpra-
covány do fi lmové podoby a budou prezentovány 
na mezinárodním fi lmovém festivalu EKOFILM 
2015 a dalších akcích MŽP. Více informací na www.
npcs.cz.
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Den Horní Hornolužicka.
Staré písně u táboráku

Spolek „Horní Mandava/Prameny Sprévy e.V“ 
znovu zve ke zpěvu starých českých, německých 
a polských písní, který se koná v pátek 21. srpna 
od 18:00 hodin v Blausteinhofu v Kottmar/část 
obce Obercunnersdorf, Eibauer Straße 12. Těšíme 
se na každého, kdo s námi bude zpívat a prosíme 
předem nahlásit písničky na přání. V loňském roce 
naši čeští a polští přátelé přišli poněkud zkrátka, 

proto hlavně jim náleží prosba o předem odsou-
hlasení písní. Můžete také přinést vlastní hudeb-
ní nástroje. Kdo by měl zájem spoluutvářet večer 
nechť nás kontaktuje na:  www.dreilaendereck-dtp.
eu, mailem: info@dreilaendereck-dtp.eu, nebo te-
lefonicky: 0152 07550 727.
Přihláška není nutná, jen v případě větších skupin 
prosíme o nahlášení počtu účastníků.

Americký Beethoven z Krásné Lípy
- koncert Pavla Farského

Dovolte, abychom Vás srdečně pozvali na koncert, 
na kterém Vám hudbou a slovem představím uměl-
ce, Anthony Philipa Heinricha, který vyrostl na pře-
lomu 18. a 19. století v Krásné Lípě. Zde načerpal to, 
co ho ve světě natolik proslavilo, že byl ve své době 
nazýván americkým Beethovenem. Co to bylo? 
Proč je slavnější ve světě než u nás? Co způsobilo, 

že se hudebník Pavel Farský před 17 lety začal vě-
novat skladateli, který prožil někdy až dobrodružný 
způsob života? To vše a ještě něco navíc se dozví-
te v pátek, 11. září od 18 hodin v Kulturním domě 
(budova kina) v Krásné Lípě. Pavel Farský Vám rád 
zahraje jeho skladby, které Vás jistě potěší.
Vstupné 50 Kč.

Tony Ackerman koncertoval ve Vlčí Hoře
Fascinující večer s pěti akustickými kytarami opět 
připravil pro své posluchače americký kytarista 
Tony Ackerman. Jeho letní koncertování v kapli 
ve Vlčí Hoře se pomalu stává tradicí, tradicí se také 
pomalu stává i to, že s sebou přivede nečekaného 
hosta. Tentokrát spolu s ním ve vlčíhorském svato-

stánku koncertoval i americký baskytarista KeLan, 
který tvrdí, že hudba spojuje národy. A něco pravdy 
na to zcela jistě bude, neboť přítomní posluchači 
díky zvláštní atmosféře a jiskřící akustice útulné 
kapličky zažili nevšední hudební improvizaci obou 
kytaristů, která jim zcela jistě ještě dnes zní v uších.

Skalní hrádky Labských pískovců
mají nové rekordy

Již 33. ročník pochodu Skalními hrádky Labských 
pískovců vešel do historie dvěma rekordy - nejtep-
lejším počasím a nejmenší účastí v celé historii po-
chodů. Připraveno bylo pět tras - 12, 25, 35, 50 km 
nočních a 50 km denních. Z obou padesátek pak 
byla 100 km trasa. Na trasách bylo sedm kontrol 
s „obsluhou“ a 6 samokontrol. Pochodníci se podí-
vali do již tradičních lokalit Českého Švýcarska, ně-
kteří se šplhali i po opravených žebřících v Úzkých 
schodech, kde byl velmi vítaný příjemný chládek.
V pátek se na noční padesátku vydalo sedm po-
chodníků, z toho šest pokračovalo na stovku. 
Na večerně-noční procházku na Dýmník a zpět vy-
šlo dvanáct pochodníků, včetně několika dětí. So-
botní trasy prošlo dvaapadesát pochodníků a pro-
jeli dva cyklisté. Na neděli byla připravena 12 km 
trasa, Köglerova stezka a cyklo trasa - přišlo osm 
lidí. Celkem se tedy pochodů zúčastnilo osmdesát 
jedna turistů. Kde jsou doby, kdy přišlo či přijelo 
na Skalní hrádky více než 300 lidí.
V cíli dostal každý účastník hezký diplom, padesát-
kař a stovkaři odznaky. Nejstarším účastníkem byl 
osmdesátiletý Kristián Müller a dvěma nejvzdále-

nějšími účastníky byly paní Ernstová z Hukvaldů 
a pan Ingr z Olomouce.
Děkujeme všem účastníkům za účast i za těchto 
náročných podmínek. Děkujeme i členům a nečle-
nům klubu, kteří zajišťovali kontroly na trasách 
a občerstvení v cíli.

(Mikuláš Peterka)

Úklid Křinice
První srpnová neděle lákala svým počasím spíše 
ke koupání. Naše početná sedmnáctičlenná skupi-
na ale zvolila trochu jiný zdroj zábavy, i když s vo-
dou to mělo hodně společného. NP České Švýcar-
sko nabídl našemu klubu KČT Krásná Lípa brigádu 
na vyčištění toku říčky Křinice v jejich katastrálním 
území. 
Dobrovolníci nejen z Krásné Lípy, ale i ze Starých 
Křečan, Jiříkova, Prysku, Kamenického Šenova, 
Horního Podluží měli sraz se strážcem NP České 
Švýcarsko panem Lobotkou na krásnolipském ná-
městí. Pak už je čekala asi šestikilometrová porce 
od Zadní Doubice po Sýrový potok. 
Převlečeni do pracovního, s holínkami, gumovými 
rukavicemi a pytli, jako permoníci v půl deváté nas-
kákali do vody, vstříc boji s odpadem. Některé úse-
ky byly méně, některé více znečištěny odpadem, 
ale o to více bylo napadaných stromů, klacků, větví 
a vršků. Právě ty zadržovaly a schovávaly i nejvíce 
odpadu.
Posbírali jsme skoro třicet pytlů odpadu, které 
do říčky vůbec nepatři. Některé kusy se ani do pyt-
lů nevešly - pneumatiky, víka od sudů, kbelíky, 
železné trubky, i celé zimní bundy…Vyčistili jsme 
dobrých sedm kilometrů toku říčky Křinice.

(Jitka Štraubová)
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Každé pondělí můžete v podkroví školní druži-
ny ZŠ Krásná Lípa navštívit cvičení rodičů s dětmi 
– od 8.30 hodin probíhá cvičení s miminky od 3 
do 12 měsíců, od 9.30 cvičíme s dětmi od 1 roku 
do 3 let. Cvičení je zaměřeno na podporu psy-

chomotorického vývoje dítěte zábavnou formou 
a jeho celkový rozvoj v souladu s jeho potřebami. 
Cvičením provází lektorka PhDr. Jana Votápková. 
Více informací a přihlášky na telefonu 777 576 698.

(Jana Votápková)

Hravé cvičení pro děti a jejich rodiče

Prázdninová
návštěva aquaparku 

na Mácháči
Třiatřicet spokojených dětí navštívilo nejen aqua-
park, ale ještě přitom během jednoho dne stihly 
cestu vlakem do Starých Splavů a zpět. Na Má-
chově jezeře využily všech nafukovacích vodních 
atrakcí, například obří trampolíny, vodní houpačky 
a bazénu, který byl zapuštěný přímo v jezeře.
Na šlapadlech si posilnily svaly a v jemném písku 
promasírovaly nohy. Příští rok snad pojedeme par-
níkem.

(Za Amari-klub Marcela Jansová)

Tvoří celý rok
Děti z Klubu Včelka i přes prázdniny stále něco vy-
rábějí. Tento týden si například vyrobily Krejonové 
obrysy a příští týden si chtějí vyrobit obrázky z luš-
těnin a těstovin.

Zveme Vás do Kostky na Den otevřených dveří, kte-
rý se bude konat  v sobotu 29. srpna od 10 – 14 
hodin. Den otevřených dveří v Kostce se koná u pří-
ležitosti slavnostního ukončení projektu „ Kom-
petence v Kostce “ v Komunitním centru Kostka. 

Cílem projektu byla integrace zejména romských 
žen do společnosti, zvýšení jejich možností získat  
a udržet si zaměstnání. Aktivity projektu byly za-
měřeny na získání kompetencí  a dovedností, pora-
denství a také na zajištění péče o děti do 6 let věku.  

Den otevřených dveří v Kostce

Mate ské centrum BERUŠKA Krásná Lípa 

zve d ti ky od 1 do 4 let a jejich 
dosp láky do podkroví školní družiny 

ÚTERÝ, PÁTEK  9.00-11.30 
Budeme si spole n  hrát, cvi it, výtvarn  tvo it a muzicírovat.  

 

 

 

T šíme se na vás a vaše d ti ky. Nezapome te si p ez vky. 

OD 
8. ZÁ Í 
2015 
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V sobotu 1. srpna jsme měli možnost vidět první 
přátelské utkání mezi klubem našeho města a part-
nerského německého města Kottmar. Zápas sehrál 
SG Blau-Weiß Obercunnersdorf a TJ Krásná Lípa 

oddíl kopané. První poločas vypadal jako totální 
porážka, kdy i přes snahu našich skončil 3-0 pro 
německé mužstvo. V druhé polovině jsme dali 2 
góly, avšak Němci vyrovnali a celkově zápas skončil 

5-2. I když jsme nevyhráli, podařilo se nám navázat 
nové přátelství a příště zase v Obercunnersdorfu. 
Sportu zdar!

Přátelské fotbalové utkání

Jako každý rok, tak i letos se v Praze na začátku 
srpna konal mezinárodní hokejový turnaj Czech 
Hockey Challenge Cup 2015. Letos dokonce za 
účasti tří borců z HC Varnsdorf - z toho Daniel Po-
korný a Adam Pešek, jsou z Krásné Lípy a turnaje se 

účastnili již podruhé. Všichni tři byli nominováni do 
týmu Prague selects a nutno říci, že nebyli pouze 
do počtu. Sehráli tři vítězná utkání a z Prahy přivez-
li bronzovou medaili, o kterou bojovali s týmem z 
Kanady, který nakonec porazili 8:2. 

Czech Hockey Challenge Cup je turnaj, kterého se 
účastní více jak padesát týmů z celého světa, včet-
ně dívčích družstev.

Z Prahy přivezli bronz, když porazili Kanadu


